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 ٢٠٠٩يوليه / متوز٦يف            يقدم املسج ل ،  من القواعد املالية٢-١٠٣ من النظام املايل والقاعدة ١-٣لبند    ً   عمال  با  -١

  .ثامنةراف أثناء الدورة ال إلقرارها من قبل مجعية الدول األط٢٠١٠نية الربناجمية املقترحة لعام امليزا

 :من هذا اموعو.  مليون يورو١٠٢,٩٨غ جمموع امليزانية املعروضة ويبل  -٢

  للمحكمة نفسها؛) يف املائة٩٧( مليون يورو ٩٩,٨٣   

 .  ألمانة مجعية الدول األطراف) يف املائة٣( مليون يورو ٣,١٥   

  :                                          ت وز ع امليزانية، داخل احملكمة، على النحو التايلو 

  ؛)هيئة الرئاسة والدوائر( للهيئة القضائية ) يف املائة١٠,٢( مليون يورو ١٠,٥٠    

  ملكتب املدعي العام؛)  يف املائة٢٦,٣( مليون يورو ٢٧,٠٩    

  لقلم احملكمة؛)  يف املائة٥٨,٥(رو  مليون يو٦٠,٢٢    

  ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛) يف املائة١,٤( مليون يورو ١,٤٣    

  . ملكتب مشروع املباين الدائمة) يف املائة٠,٦( مليون يورو ٠,٥٩    

على                       ً  تعزى هذه الزيادة عموما ، و. ٢٠٠٩عام ب مقارنة  يف املائة١,٧ مليون يورو أو ١,٧٥ثل هذا زيادة تبلغ ومي  -٣
  .حلالية أدناه، إىل االلتزامات ااملبنينحو ال

  ١اجلدول 

 األساسية البند

 )بآالف اليورو(

  باحلاالتاملتصلة

 )بآالف اليورو(

 اموع

 )بآالف اليورو(

 ٥ ٦٣٤,٠  ٥ ٦٣٤,٠ القضاة

 ٧٠ ٠٣١,٨ ٣٦ ٩٢٤,٤ ٣٣ ١٠٧,٤ التكاليف املتصلة باملوظفني

 ٢٧ ٣١٤,٣ ١٦ ٠٠٢,٧ ١١ ٣١١,٦ التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٠٢ ٩٨٠,١ ٥٢ ٩٢٧,١ ٥٠ ٠٥٣,٠ اموع

  احملكمة اليوم

واالبتدائية بعد الدوائر التمهيدية                                                 ً     كمة بدرجة كبرية نتيجة للقضايا األربع املعروضة حاليا  على زادت أنشطة احمل  -٤
وباستثناء احلالة يف أوغندا، اليت مل يتم فيها بعد تنفيذ أوامر القبض .                                      ً           إلقاء القبض على املتهمني أو مثوهلم طوعيا  أمام احملكمة

ملتعلقة باحملاكمة االبتدائية أو التمهيدية جارية يف مجيع احلاالت، مبا يف الصادرة منذ أربع سنوات، أصبحت اإلجراءات ا
  .ذلك احلالة يف دارفور، السودان
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 وكانت ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦، بدأت احملاكمة األوىل يف ضد توماس لوبنغا دييلواملدعي العام ويف قضية   -٥

، وفتح باب التحقيق مجهورية الكونغو الدميقراطيةملدعي العام أنشطته يف ويواصل ا. ال تزال جارية عند تقدمي هذه امليزانية
  .٢٠٠٩يف قضية ثالثة يف منطقة الكيفو يف عام 

 يف احلالة املتعلقة بدارفور، أصدرت ٢٠٠٦وبعد صدور أمرين بالقبض على أمحد هارون وعلى كشيب يف عام   -٦
مايو /، وأصدرت يف أيار٢٠٠٩مارس / آذار٤ر حسن أمحد البشري يف                            ً                  الدائرة التمهيدية األوىل أمرا  آخر بالقبض على عم

                     ً ، حضر املشتبه فيه وفقا  ٢٠٠٩مايو / أيار١٩ويف .                     ً                                  ، يف قضية ثالثة، أمرا  مبثول حبر إدريس أبو قردة أمام احملكمة٢٠٠٩
ملقرر أن تعقد جلسة اعتماد ومن ا.  من نظام روما األساسي طواعية أمام الدائرة التمهيدية األوىل٦٠ من املادة ١للفقرة 
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢التهم يف 

. ٢٠٠٩يناير / غومبو، عقدت جلسة اعتماد التهم يف كانون الثايناملرفوعة ضد جان بيري مبباويف القضية   -٧
وجيوز .  املتهم التهم اخلمس املوجهة إىل٢٠٠٩مارس / آذار١٥رها الصادر يف واعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية يف قرا

  . هذه احلالة على دائرة االستئنافيف لكال الطرفني الطعن يف هذا القرار وستعرض الدعوى 

                                                                                   ً             وال تزال التحقيقات يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف احلالة يف دارفور جارية، مع التركيز حاليا  على القضايا   -٨
يف ثالث قارات حلالة يف أوغندا بدقة، وجيري التحليالت الالزمة                        ً         ويواصل املدعي العام أيضا  مراقبة ا. اجلاهزة للمحاكمة

  .أفغانستان وكولومبيا وكوت ديفوار وكينيا وفلسطنيبشأن، يف مجلة أمور، احلالة يف 

  ٢٠١٠افتراضات عام 

  وسيظل بابعلى احملكمةيف الوقت احلايل  ثالث من احلاالت املعروضة مخسة حتقيقات يف املدعي العام جرىسي  -٩
              ً                                                                                             التحقيق مفتوحا  يف مخسة حتقيقات أخرى ال تزال اإلجراءات املتعلقة باحملاكمة جارية فيها أو مل يتم فيها القبض على املشتبه 

عت احلاجة إىل ذلك يف وإذا د. يف حالة جديدةالتحقيق املدعي العام يباشر أن وال يتوقع يف الوقت احلايل . فيهم حىت اآلن
أن حتيل دولة طرف أو جملس  أو ١٥ املادة وجبمبمن تلقاء نفسه لتحقيق يباشر املدعي العام اكأن ( ٢٠١٠السنة املالية 

وسيواصل املكتب . ٢٠١٠ملوارد اإلضافية الالزمة لعام                           ست طلب من صندوق الطوارئ ا،)األمن حالة معينة إىل احملكمة
  . مثاين حاالتعدد من احلاالت املمكنة األخرى اليت يصل عددها إىلالتحليل اجلاري يف 

يستبعد يف هذه املرحلة أن وال . ٢٠١٠ومن املتوخي أن تضطلع احملكمة مبا يصل إىل ثالث حماكمات يف عام   -١٠
احملاكمات أن تعد مشروع امليزانية بافتراض أن بيد أن احملكمة قررت . تعقد بالتوازي جلسات إضافية تستغرق عدة أسابيع

 .     ًباعا ستعقد ت
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  ٢٠١٠أهداف عام 

  .        ً       ً                  ارتباطا  مباشرا  خبطتها اإلستراتيجية على النحو املبني أدناه ٢٠١٠لعام أهداف احملكمة ترتبط   -١١

  منوذج للعدالة اجلنائية الدولية: ١ اهلدف
 االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة 
           ً                        وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى 
املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع 

 .اركني حلقوقهم ممارسة تامةاملش

مؤسسة مشهود هلا : ٢اهلدف 
  مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة 
وتصحيح الفهم هلذا الدور 

 .وتأمني الدعم املتزايد له

  منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 
التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن 

وارد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع قدر من امل
احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ 
                                       وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء 
وذوي اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة 

 .غري بريوقراطية

 حتقيقات ٥ و ٤  إجراء ما بني - ١
ة باحلاالت القائمة جديدة يف القضايا املتعلق
 حماكمات على ٤أو اجلديدة، وإجراء 

 .                ّ                     األقل، رهنا مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجي

 إشاعة املزيد من الوعي - ٤
بدور احملكمة والفهم هلذا الدور 
مبا يتناسب مع املرحلة اليت 
بلغتها أنشطة احملكمة يف 

  .اتمعات املتأثرة

قراطية تركز على   أن تتحول إىل إدارة غري بريو- ٨
النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد 

 .  لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

  تعزيز ومواصلة تطوير نظام التصدي - ٢
للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني 
القدر األقصى من األمن لكافة املشاركني 
واملوظفني مبا يتماشى مع نظام روما 

 .سياألسا

  استحداث آليات لتوفري - ٥
سبل التعاون الالزم يف مجيع 
ااالت، السيما يف جمال 
توقيف األشخاص وتسليمهم، 
ومحاية الشهود، وتنفيذ 

 .األحكام

  تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية - ٩
تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد 

 .ف وتوزيعهااملقترحة من مجعية الدول األطرا

  وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة - ٣
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي 
ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما 
خيص مجيع األطراف املشاركة يف 
اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم 

 .أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

  زيادة الدعم املتواصل - ٦
ن طريق تعزيز للمحكمة ع

االتصال والتفاهم املتبادل مع 
أصحاب املصلحة والتشديد 
  .على دور احملكمة واستقالليتها

 اجتذاب فئات متنوعة من املوظفني  -١٠
ى مستويات الكفاءة، الذين يتمتعون بأعل

تية لرعايتهم وفرص التطوير وتوفري بيئة موا
 .مالوظيفي والترقي هل

  ضمان الدعاية لكافة - ٧ 
                         إلجراءات املوج هة إىل اجلمهور ا

  .احمللي والعاملي

  مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية -١١
 .الدولية

 

 ٢٠١٠أهداف عام 
 التحقيقات  - ١
  احملاكمات   - ٢
  اإلعالم والتوعية  - ٣
 التعاون  - ٤
 اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا  - ٥
 األمن   - ٦
 املوارد البشرية  - ٧
  فاءةالك  - ٨
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.  القادمةةسنللولوية أ تذامن بني أهدافها اإلستراتيجية مثانية أهداف  احملكمة كجزء من عملية امليزنة، اختارتو  -١٢
لخطة السنوية وج امليزنة القائمة على األساس الالزم ل، ٢٠٠٩ميزانية عام              ً   ، كما حدث فعال  يف ٢٠١٠توفر أهداف عام و

 من برامج كل برنامج رئيسي وبرنامج وبرنامج فرعي ليم مستهدفةوقات أداء رئيسية  وما يتصل بذلك من مؤشر،النتائج
 وسيتم التنسيق بني خطة العمل املتعلقة بكل برنامج فرعي من برامج احملكمة وكل موظف من موظفي احملكمة .احملكمة

 .امليزانية بعد املوافقة على ٢٠١٠وبني أهداف احملكمة يف عام 

  ٢٠١٠أنشطة عام 

  اكمات والتحقيقاتاحمل

 نتيجة لتعدد احملاكمات وما قد يؤدي إليه ذلك من زيادة ٢٠١٠                       ً               ستكون كفاءة احملكمة موضعا  لالختبار يف عام   -١٣
توفري  ة القادمسنةيف الومن بني التحديات الرئيسية اليت ستواجه احملكمة . كبرية يف عدد املطالبات وجلسات االستماع

 السواحليةيف الوقت احلقيقي والترمجة الفورية ذات النوعية العالية باللغات فرنسية واالنكليزية باللغتني الالنصوص احلية 
   . بصورة فعالةاإلجراءات للقضاة ومجيع املشاركني يفالالزمة تكنولوجيا املعلومات دعم العربية، و واالغواللين

  أوغندا

 الصادرة منذ أكثر من أربع سنوات وعدم القبض على ال تزال احملكمة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ أوامر القبض -١٤
ى أن جيش الرب قد ارتكبها يف مشال أوغندا،                            اء التحقيق يف اجلرائم اليت ي دعوعلى الرغم من انته. املشتبه فيهم حىت اآلن
                 رائم اليت ي د عى أن املتعلقة باجل    ً     ً                  ً                                 هتما  جديا  ذه احلالة ومستعدا  للمحاكمة، وسيواصل رصد التحقيقات يظل املدعي العام م

  التعاون يفلضمان احملكمة جهودهاواصل ستو.  قوات الدفاع الشعبية يف أوغنداومن بينهاجمموعات أخرى قد ارتكبتها 
  .عملية القبض

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

لى اإلطالق يف عام من املتوقع أن تصدر احملكمة أول حكم هلا ع، املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو يف قضية  -١٥
ويف حالة اإلدانة واحلكم على املتهم بالسجن، ستنفذ العقوبة يف إحدى الدول األطراف، وسيخضع التنفيذ . ٢٠١٠

  .لالستعراض من جانب هيئة الرئاسة

تقترن وبناء على القرار الذي ستتخذه الدائرة االبتدائية، قد .  من الضحايا يف إجراءات احملاكمة٩٣            ً ويشارك حاليا    -١٦
احملاكمة مبرحلة للتعويضات، وستكون هذه احملاكمة هي احملاكمة األويل على اإلطالق اليت تنظر فيها إحدى حملاكم اجلنائية 

  .الدولية يف موضوع التعويضات الواجبة للضحايا واليت قد حتكم فيها بالتعويض املستحق هلم

  .ات يف مرحلة جديدة أمام دائرة االستئنافوقد يستأنف احلكم الصادر من احملكمة وتدخل اإلجراء  -١٧
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اليت تقوم فيها احملكمة مبحاكمة هي القضية األوىل  املدعي العام ضد جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شويوقضية   -١٨
              ً  وقد تبلغ أيضا  ٢٠١٠وستستمر هذه احملاكمة يف عام . ٢٠٠٩سبتمرب /أكثر من متهم واحد ومن املقرر أن تبدأ يف أيلول

  .حلة احلكم والتعويض يف السنة القادمةمر

، سيتوقف مستوى األنشطة السابقة للمحاكمة على تنفيذ أمر القبض املدعي العام ضد بوسكو نتاغنداويف قضية   -١٩
 عملية القبض على  التعاون يفلضمان احملكمة جهودهاواصل ستو. ٢٠٠٨أبريل /الذي كشفت عنه احملكمة يف نيسان

  .هاملشتبه فيه وتسليم

وينظر املدعي العام . ٢٠١٠ وستنتهي يف عام ٢٠٠٩وبدأت التحقيقات يف قضية ثالثة يف منطقة الكيفو يف عام   -٢٠
  .يف فتح باب التحقيق يف قضيتني رابعة وخامسة أخريني يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  دارفور

، ستشرع الدائرة ريس أبو قردة وأحالت املتهم إىل احملاكمةحبر إدإذا اعتمدت الدائرة التمهيدية التهم يف قضية   -٢١
  .٢٠١٠عداد للمحاكمة، ومن املتوقع أن تبدأ احملاكمة يف أواخر عام االبتدائية يف االست

وستواصل . أوامر القبض الصادرة ضد أمحد هارون وعلى كشيب وضد عمر حسن أمحد البشريبعد تنفذ مل و  -٢٢
  .ا لضمان التعاون يف القبض على املشتبه فيهم وتسليمهماحملكمة اجلهود اليت تبذهل

  مجهورية إفريقيا الوسطى

 تبدأ احملكمة حماكمة ثالثة يف بداية عام قد، غومبواملدعي العام ضد جان بيري مببا رهنا باالستئناف احملتمل يف قضية   -٢٣
٢٠١٠.  

  خرى األاالتاحل

املمكنة األخرى اليت يصل عددها إىل مثاين حاالت يف بلدان منها سيقوم املدعي العام بتحليل عدد من احلاالت   -٢٤
   .جورجيا وكينيا وفلسطنيأفغانستان وكولومبيا وكوت ديفوار و

  اإلعالم والتوعية

 اجلهود اليت تبذهلاستواصل احملكمة التركيز على التعريف بواليتها وعملها على النطاق العاملي، كما ستواصل   -٢٥
  .  عن طريق برامج التوعية                   ً                         اتمعات األشد تأثرا  يف البلدان املتصلة باحلاالتبه تشعر الذيللتغلب على القلق 

بتعزيز       ًذاتيا تاج الربامج السمعية والبصرية ألغراض التوعية إلن احملكمة اإلمكانيات املتوافرة لدىوستسمح   -٢٦
تزويد وسائط اإلعالم يف مجيع أحناء العامل على وفر هلا القدرة  البلدان املتصلة باحلاالت، وستيف السيما ،مكانتها

املعلومات من مصادر غري تقليدية الذي يلتمس اجلهود اليت تبذهلا للوصول إىل اجلمهور واصل احملكمة وست. باملعلومات
عة عن طريق وسيسمح نشر املواد السمعية البصرية واملطبو. الوسائل الرقمية اجلديدة، وخباصة اإلنترنتباللجوء إىل لإلعالم 
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جديدة من السكان تستخدم هذه القنوات البديلة لالتصال، وستزيد بذلك قطاعات هذه الوسائط بوصول احملكمة إىل 

  .التوعية بأعمال احملكمة وفهمها على النطاق العاملي بطريقة فعالة من حيث التكلفة

  التعاون

 الدعم الالزم للتحقيقات، وتنفيذ أوامر  التعاونشمللتعاون من املواضيع اليت تتسم باألولوية للمحكمة ويظل اي  -٢٧
  .القبض الصادرة من احملكمة، ومحاية الشهود، وتنفيذ األحكام، وتعقب وجتميد األصول، وتسهيل عمليات القبض

دة يف تقرير اجلمعية ومن بينها لوار ا٦٦ ل، ستسترشد احملكمة بالتوصيات ا وتيسريه٢٠١٠ولتعزيز التعاون يف عام   -٢٨
تشجيع الدعم السياسي لتنفيذ األحكام القضائية للمحكمة، وتعزيز التعاون يف بعض ااالت الرئيسية مثل محاية الشهود، 

وعلى وجه اخلصوص، تعتزم احملكمة التوصل إىل طرق مبتكرة لتعزيز . وتعقب وجتميد األصول، واتفاقات تنفيذ األحكام
                 ً                وستنضم احملكمة أيضا  إىل شبكات تبادل . توطني الثالثي األطراف للشهوداحلماية على املستوى احمللي، مثل إعادة ال

، وستواصل التفاعل مع الشبكات اإلقليمية للتعاون  املوجوداتالسترداد الوكاالت بني املشتركة كامدن شبكةاملعارف مثل 
  .القضائي، والوحدات املعنية جبرائم احلرب، وجهات فاعلة أخرى

، ستواصل احملكمة التماس التعاون من الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي وتطوير وباإلضافة إىل ذلك  -٢٩
المي، عالقاا مع املنظمات اإلقليمية مثل منظمة الدول األمريكية، واجلامعة العربية، واالحتاد األفريقي، ومنظمة املؤمتر اإلس

         ً                                         حملكمة أيضا  االتصال باملنظمات دون اإلقليمية واملواضيعية  وستواصل ا.يبية، واجلماعة الكاررابطة أمم جنوب شرق آسياو
املنظمة الدولية مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأمانة الكمنولث، و

 االقتضاء، اتفاقات  وعند، ولقاءات إعالمية،زيارات رفيعة املستوى عن طريق وسيتم ذلك. للبلدان الناطقة بالفرنسية
، واملنظمة الدولية للشرطة التنميةوقانون  للاملنظمة الدولية                 ً                         وستعمل احملكمة أيضا  مع املنظمات القطاعية مثل . العالقات
  .، من أجل زيادة الفعالية)نتربولإلا(اجلنائية 

                 ً        ت ولكن سيولد أيضا  تكاليف  وينبغي التأكيد على أن االفتقار إىل التعاون لن يؤدي فقط إىل تأخري اإلجراءا  -٣٠
  .٢٠١٠وتزداد أمهية التعاون يف تنفيذ األحكام مع احتمال صدور حكمني يف عام . إضافية للمحكمة وللدول األطراف

  اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا

هزة  إستراتيجية احملكمة املتعلقة بالضحايا بعد عامني من العمل الذي شاركت فيه أج٢٠٠٩ستكتمل يف عام   -٣١
ويف عام . وستعرض اإلستراتيجية على اجلمعية يف دورا الثامنة. احملكمة املختلفة والسيما الوحدات املعنية مباشرة بالضحايا

وستساعد هذه العناصر، . ، ستبذل يف أجهزة احملكمة بأكملها جهود مشتركة لتنفيذ العناصر اليت مت االتفاق عليها٢٠١٠
ند االقتضاء، إىل رؤية وسياسة مشتركة للمجاالت املتعلقة بالضحايا، احملكمة على القيام، يف الرامية إىل تيسري التوصل، ع

  . مجلة أمور، بإدارة اآلثار املالية املترتبة على مشاركة الضحايا يف اإلجراءات بعناية
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  األمن 

ونتيجة . لهم مع احملكمةاختذت احملكمة تدابري خمتلفة لضمان عدم تعرض املوظفني والشهود للضرر بسبب تعام  -٣٢
بيد أن . لذلك، متكنت احملكمة حىت اآلن من إدارة املخاطر وأداء واليتها دون إصابة أو وفاة أحد من الشهود أو املوظفني

من األمهية مبكان، مع زيادة أنشطة احملكمة، أن حتتفظ هذه التدابري مبستواها الرفيع احلايل وأن تواصل احملكمة تطوير اآلليات 
  .وفري األمن واحلماية بوجه مالئملت

ومن . وتوفري احلماية بوجه مالئم، السيما للشهود، مع صعوبة البيئة اليت تعمل ا احملكمة، عملية جمهدة للغاية  -٣٣
التحديات الرئيسية اليت تواجه احملكمة يف هذا الصدد عدد اتفاقات إعادة التوطني اليت تعقدها الدول األطراف وتنفيذ هذه 

وينبغي أن تنشئ احملكمة بصورة عاجلة آليات عملية لالتصال بالشهود احملتمل ارتكام جرائم يف . تفاقات بصورة فعالةاال
ولبناء القدرات . إطار النظام األساسي وأن تتخذ تدابري ملواجهة ختويف الشهود واملخاطر اليت قد يتعرضون هلا بوجه مالئم

  .دارة املخاطر ذات الصلةعلى املستوى احمللي أمهية بالغة إل

 رصد األخطار اليت يتعرض هلا الشهود واملوظفون واألشخاص اآلخرون ٢٠١٠وستواصل احملكمة يف عام   -٣٤
  .املعنيون لكفالة االتساق بني تدابري احلماية والتغريات الواقعة يف البيئات املختلفة اليت تعمل ا احملكمة

  املوارد البشرية

لنهوض بفرص العمل،  تنفيذ األهداف اإلستراتيجية للموارد البشرية املتعلقة با٢٠١٠يف عام  ستواصل احملكمة  -٣٥
  .وتعيني املوظفنيتوفري بيئة مواتية لرعاية للموظفني، و

 نظام إدارة األداء باحملكمة من أجل حتسني ٢٠١٠، ستبحث احملكمة يف عام تطوير احلياة الوظيفيةويف جمال   -٣٦
وستتمكن احملكمة نتيجة لذلك من توثيق االتصال بني أنشطة التعلم والتطوير وبني األداء . املوظفنيأدوات تقييم أداء 
وعلى الرغم من عدم جناح احملكمة يف تعويض مجيع األموال املطلوبة لتغطية التدريب املزمع تقدميه . التنظيمي للموظفني

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩التعليمية والتدريبية اليت وضعت يف الفترة  حتديث وتنفيذ اخلطط ٢٠١٠للقيادات، فإا ستواصل يف عام 
  .مبيزانية يزيد جمموعها على مليون يورو

 لرعاية املوظفني وحتسني قدرة احملكمة على اجتذاب املوظفني املؤهلني واإلبقاء عليهم، من ويف سياق البيئة املواتية  -٣٧
وستواصل . ٢٠١٠                                     يدانيني املعي نني على املستوى الدويل يف عام املتوخى أن يبدأ تنفيذ الشروط املنقحة خلدمة املوظفني امل

وفيما يتعلق بأساليب التعاقد، .                                    ً      ً                                 احملكمة تطوير السياسات اليت تغطي نطاقا  واسعا  من ااالت املتعلقة باملوارد البشرية
  .ية واملالية التابعة للجمعية                  ً      ً                                                 ستقترح احملكمة إطارا  جديدا  للتعاقد على مجعية الدول األطراف، من خالل جلنة امليزان

 التدريب على تعيني املديرين على مجيع املستويات، ٢٠١٠ويف جمال التعيني، ستشمل األنشطة اجلديدة يف عام   -٣٨
وكذلك التدريب على استخدام الوسائل االلكترونية وغري ذلك من الوسائل اجلديدة يف تعيني املوظفني الفنيني املبتدئني 

  .ونني من الفئة الفنيةواخلرباء املعا
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  كفاءةلا

من ممكن قدر أقل  برجوة حتقيق النتائج امليفالتفاين "الذي يدعو إىل للمحكمة اهلدف االستراتيجي بالنظر إىل   -٣٩
 باالعتماد على عدد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبةواملوارد 
اإلدارة العليا بوضوح  االستمرار تعتزم ، )١("مواتية لرعاية املوظفنيفني األكفاء ذوي اهلمة العالية يف بيئة ن املوظكاف م

يف تدقيق التنظيم الداخلي للمحكمة من أجل حتقيق أحدث ما توصل إليه العلم من عمليات إدارية وأساسية، مع التأكيد 
  .راطية واملرونة والقابلية للمحاسبةبشدة على الكفاءة يف جماالت البيئة غري البريوق

  
تدابري "وهذا التركيز االستراتيجي هو مصدر مجيع عمليات التخطيط املالية والتشغيلية اليت تنطلق منها عملية   -٤٠

 اليت تضطلع ا احملكمة يف الوقت احلايل واليت حتدد األعمال اليت يلزم إدراجها يف قائمة األهداف ذات األولوية" الكفاءة
وستتم . وتبحث احملكمة عن طرق لتحسني الكفاءة يف مجيع أعماهلا، اإلدارية والقضائية على حد سواء. ٢٠١٠لعام 

                     ً                                                  وستستمر بعد ذلك أيضا  ملعاجلة مجيع املسائل املتعلقة بالبنية األساسية وتنظيم ٢٠١٠ و ٢٠٠٩هذه العملية طوال عامي 
  .األعمال

 العامني الستعراض يفل ةخمتلفعملية  ٣٦وحددت تنظيم إجراءات العمل ة عاد      ً  مشروعا  إلإدارة احملكمة بدأت و  -٤١
 ١٠ وبدأت عملية إعادة التنظيم األوىل باستعراض إجراءات السفر، وتعتزم احملكمة االنتهاء من إعادة تنظيم .القادمني

  . ٢٠١٠عمليات يف اية عام 

                                                           
-١٤لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  ا  )١(

، الد الثاين، اجلزء ألف، املرفق )ICC-ASP/7/20وثيقة منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، ال(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  .ICC-ASP/5/6الرابع، والوثيقة 
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  التحليل من منظور كلي

 حتليل األنشطة

  )مباليني اليورو( حبسب النشاط ٢٠١٠يزانية عام تقسيم م  -١الشكل 

 

 حتليل احلاالت اليت حيتمل التحقيق فيها دعم مليون يورو، وذلك ل٢٢ عتماد املخصص للتحليل والتحقيقيبلغ اال  -٤٢
وتبلغ .  مليون يورو٢٦ ات املتتاليةاكماحمل وتبلغ التكاليف املتوخاة لدعم. وإجراء التحقيقات وفقا لنظام روما األساسي

  . مليون يورو١٥، ، مبا يف ذلك أنشطة احملامي العام يف اإلجراءاتاألنشطة املتعلقة حبماية الضحايا والشهود ومشاركتهم

ون  ملي٢٠ويبلغ جمموع التكاليف املطلوبة الستخدام املوارد يف املراحل املختلفة من اإلجراءات القضائية حنو   -٤٣
مجة الشفوية والترمجة  ويبلغ الدعم الالزم للغات الذي يتمثل يف توفري خدمات التر. يف املائة من امليزانية٢٠يورو، أو 
 مليون يورو يف ٢١وأدرج مبلغ .  القضائيةإلجراءات ماليني يورو لدعم ا٩، منها ٢٠١٠ مليون يورو لعام ١١التحريرية 

 يف املائة للتكاليف اإلدارية نسبة معقولة ٢٠وتعترب نسبة . داري غري القضائي للمحكمةامليزانية ألداء كافة مهام الدعم اإل
  للمباين متطلبات املباين املؤقتة فضال عن متطلبات املكتب املعينخصصة امليزانية املثل     ً   وأخريا ، مت. من جمموع ميزانية احملكمة

  .املباين الدائمةمبشروع 

لتطور يف النفقات األساسية والتطور يف النفقات املتصلة باحلاالت، مع أخذ  مقارنة بني ا٢ويقدم الشكل   -٤٤
                                           ً                        وكما يتبني بوضوح، تتسم النفقات األساسية عموما  باالستقرار بينما يتماشى . األحداث القضائية الواقعة يف االعتبار

والتسليم، أو البدء يف حماكمات التطور يف تكاليف العمليات مع فتح باب التحقيق يف قضايا جديدة، أو عمليات القبض 
ويف هذا السياق، يعترب عدد احملاكمات الناتج عن كل حالة . متهيدية أو ابتدائية، أو عدد الضحايا املشاركني يف اإلجراءات

  .     ً                 حامسا  للميزانية احلالية

)١٥(  

)١١(  

)٢١(  

)٧(  

)٢٢(  

)٢٦(  
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  ٢٠١٠-٢٠٠٤مليزانية األساسية واملتصلة باحلاالت يف الفترة ابنود   -٢الشكل 

  

 ل أدناه ملخصويرد يف الشك. باحلاالت العمليات امليدانية وجلسات احملاكماملتصلة امليزانية  عناصر وتشمل  -٤٥
ومتثل تكاليف الدعم .  حبسب احلاالت٢٠١٠موع التكاليف املقترحة يف عام للميزانية املخصصة للعمليات امليدانية، وجم

 .لعمليات امليدانية اليت ال ميكن عزوها إىل حالة بعينها من احلاالتالتشغيلي الدعم املقدم مل ا

  امليزانية املخصصة للعمليات امليدانية حبسب احلاالت  -٣الشكل 

  

  . مليون يورو١٧,٨وتبلغ امليزانية املخصصة جللسات احملاكم   -٤٦

  حتليل النمو

 يف املائة من ١,٧ مليون يورو، أو ١,٧٥      ً              أمواال  إضافية تبلغ ٢٠١٠ املقترحة لعام تطلب احملكمة يف ميزانيتها  -٤٧
 يف املائة يف ١٠تكاليف النظام املوحد وتسوية معدالت الشواغر لتبلغ : وتتعلق هذه الزيادة جبانبني رئيسيني. جمموع امليزانية

امج الرئيسي الثاين، مبا يتماشى مع املرحلة املتقدمة من  يف املائة يف الربن٨الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس و
  . وسيتم تعويض بعض الزيادات بالوفورات أو بزيادة الكفاءات يف جماالت أخرى. التوظيف يف مكتب املدعي العام

 يورو ٣٥,١امليزانية 

 صفر

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 


                          ا����ا��
)������ ا���رو(  
����� ا

��ت ��� 
 ا��#"!

١ة التمهيدية احملاكم           
القبض على كاتنغا 

  وتسليمه
 

 
 

  القبض على
لوبنغا وتسليمه

  )مارس/آذار(

 

 

١احملاكمة 
٢احلاكمة   

 القبض على نغودجولو     ٣  احملاكمة التمهيدية 
 القبض على مببا        
٢و١احملاكمتان التمهيديتان 

١احملاكمة   
٢احملاكمة   
٣احملاكمة   

  يورو١٠,٢     لدعم  ا

  يورو٣,١     غندا  أو

  يورو٨,٩  الكونغو الدميقراطية    مجهورية

  يورو٦,٧     دارفور   

 يورو ٦,٣ هورية إفريقيا الوسطى  مج

 العمليات امليدانية
 )مباليني اليورو(
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   القوى احملركة الرئيسية للتكاليف-٢٠١٠الزيادة يف ميزانية عام   -٢اجلدول 

 الزيادة مباليني اليورو البند

  ١,٥  تكاليف النظام املوحد
 ١,٣ تسوية معدالت الشواغر

 ٠,٢ العمليات امليدانية

 -٠,١ محاية الشهود 

  )حساب املرتبات (وحدتكاليف النظام امل

 على أساس املعدل الصايف ٢٠١٠عد جدول املرتبات لعام أ،  ٢٠٠٩لعام  املقترحة ةمليزانيعلى النحو املتبع يف ا  -٤٨
 مليون ١,٥ية تبلغ صافزيادة وأسفر هذا احلساب عن . ٢٠٠٩مارس /حبسب الرتبة يف احملكمة يف آذارللمرتبات الفعلية 

 يف املائة ٦,٢٥ يف املائة يف مرتبات املوظفني من فئة اخلدمات العامة و٤,٩، مبا يف ذلك زيادة تبلغ يورو يف تكاليف املرتبات
  .٢٠٠٨ قامت جلنة اخلدمة املدنية الدولية بتنفيذها يف عام يف تسوية مقر العمل للموظفني من الفئة الفنية، اليت

  صايف النمو يف املوارد 

  تسوية معدالت الشواغر

دورا السابعة تسوية معدل الشواغر حلساب                              ً      ً                        يف ضوء العدد الذي ال يزال عاليا  نسبيا  للشواغر، قررت اجلمعية يف   -٤٩
 يف املائة، وألمانة مجعية الدول األطراف وأمانة الصندوق ١٢حملكمة بنسبة  لقلم ا٢٠٠٩املرتبات يف امليزانية املعتمدة لعام 

وقامت احملكمة، ملا تتوقعه من ملء معظم الوظائف الشاغرة، بإعادة معدل الشواغر .  يف املائة١٥االستئماين للضحايا بنسبة 
 يف املائة، وأدى ذلك إىل زيادة تبلغ ٨ة أو  يف املائ١٠ إىل ٢٠١٠حلساب تكاليف املوظفني جلميع الربامج الرئيسية يف عام 

  . مليون يورو يف امليزانية، على النحو املبني يف املرفق السابع١,٣

  التدابري املتعلقة بإعادة التشكيل

 .                                                   ً             اختذ قلم احملكمة تدابري خمتلفة إلعادة التشكيل ستكون موضعا  لتقرير منفصل -٥٠

  محاية الشهود

              ً                        ة الشهود أساسا  إىل إعادة النظر يف العدد ي مليون يورو يف املبلغ املطلوب حلما٠,٨يرجع االخنفاض البالغ قدره   -٥١
وجرى نتيجة لذلك ختفيض العدد . املرافقني بامليزانية يف ضوء التجربة العملية يف السنة املاضية/الضحايا/املتوقع من الشهود

ون يف اإلجراءات، واألشخاص املرافقني هلم من املتوقع من الشهود الذين سيدلون بشهادم، والضحايا الذين سيشارك
وأدى هذا التعديل، مع االخنفاض يف العدد املتوقع من . ٢٠١٠     ً        شخصا  يف عام ٧٤ على ٢٠٠٩     ً        شخصا  يف عام ١٨٠

 .حاالت النقل إىل أماكن أخرى وإعادة التوطني، إىل اخنفاض التكاليف املقابلة لسفر املوظفني
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  عناصر امليزانية

  اراألسع تسويات

، عندما جرى ٢٠٠٦ يف املائة على التوايل بني عام ٢٠ يف املائة و١٦ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء بنسبة    – ٥٢
واألسعار احلالية مضمونة حىت اية عام . ، عندما أبرمت العقود األخرية٢٠٠٨التفاوض على العقود السابقة، واية عام 

وعوضت احملكمة هذه . ٢٠٠٩ قليال الزيادة املتوقعة يف امليزانية املقترحة لعام وتفوق الزيادة الفعلية يف األسعار. ٢٠١١
 ٢٢ بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة ٢٠١٢ولن تتأثر احملكمة حىت عام . ٢٠١٠الزيادة بالوفورات اليت حققتها يف ميزانية عام 

  . نتيجة للعقود القائمة٢٠٠٩يف عام   يف املائة أخرى٩ وزيادة أسعار الغاز بنسبة ٢٠٠٩يف املائة أخرى يف عام 

 يف املائة يف ٥                                            ًُ                                             وبناء على املعلومات الواردة من الصناعة، ووفقا   للبيانات اإلحصائية، ستزيد تكاليف السفر بنسبة   -٥٣
 .٢٠١٠، وينعكس ذلك يف امليزانية الربناجمية لعام ٢٠١٠ يف املائة أخرى يف عام ٣، وبنسبة ٢٠٠٩عام 

  بزيادة الكفاءةاجلهود املتعلقة 

                                                                                         ً     ً على الرغم من اجلهود املبذولة لزيادة الكفاءة على النحو املبني أعاله، ال تعكس هذه امليزانية اخنفاضا  كبريا    -٥٤
               ً               يف املائة تقريبا  من ميزانيتها ٨٦               ً                                            ويرجع ذلك أساسا  إىل بنية التكاليف يف احملكمة، اليت يتبني منها أن .        ً          وملموسا  يف النفقات

 يف املائة من التكاليف يتعلق مبرتبات القضاة ٧١ أن ٣ويتبني من اجلدول . يتكون من التزامات طويلة األجل ٢٠٠٩لعام 
 يف املائة أخرى من ميزانية احملكمة ١٥وتتصل . ومرتبات املوظفني وغري ذلك من النفقات التعاقدية املتعلقة باملوظفني

  .ت، أو بأنشطة متصلة بعمق باإلجراءات القضائية للمحكمةبالتزامات مثل العقود السنوية أو املتعددة السنوا

  )بالنسبة املئوية (٢٠٠٩     توزيع النفقات يف ميزانية عام -٣اجلدول 

  من النفقات  ٪   ٢٠٠٩توزيع النفقات يف ميزانية عام 
  ٪٧١  تكاليف املوظفني

  ٪٨  االلتزامات السنوية لغري املوظفني 
  ٪٣  املساعدة القانونية

  ٪٣   الشهودمحاية
  ٪١  االحتجاز

  ٪٨٦  اموع

ونتيجة هلذه النسبة املئوية الكبرية واالستمرار بالتايل يف ارتفاع مستوى النفقات، سيكون العائد من أي زيادة يف   -٥٥
واليت تتطلب                                                                                  ً بيد أن احملكمة تويل األولوية يف عملية إعادة التنظيم للمجاالت اليت يتراكم فيها العمل كثريا  . الكفاءات بطيئا

وعالوة على ذلك، .           ً                                                                                   عادة مزيدا  من املوارد، بينما ال تتضمن امليزانية املقترحة احلالية أية موارد إضافية للعمليات اإلدارية
                  ً                  مليون يورو تقريبا  من نفقات النظام ٢                               ً     ً      ً                            يقدم قلم احملكمة ميزانية تعكس منوا  امسيا  صفريا ، ويستوعب الزيادة اليت تبلغ  

  .ويات معدل الشغوراملشترك وتس
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  الزيارات األسرية

، أجرت احملكمة التعديالت الالزمة للميزانية ٢٠٠٩مارس / آذار١٠بناء على القرار الصادر من هيئة الرئاسة يف  -٥٦
 يورو لقيام األسرة النووية لكل ٨١ ٥٠٠وأدرج يف امليزانية احلالية اعتماد يبلغ . املخصصة للزيارات األسرية للمحتجزين

 .                  ًبزيارة واحدة سنويا  جزحمت

  إعادة التصنيف

" التعديالت اجلوهرية واهلامة"ويقتضي تنفيذ مبدأ .  وظيفة١٤تقترح احملكمة يف امليزانية احلالية إعادة تصنيف   -٥٧
أو يف سياق العمل، نتيجة مثال إلعادة تشكيل احملكمة أو /حدوث تعديالت يف الدور الذي تقوم به الوظيفة يف احملكمة و

وقامت .               ً                                                     ويشمل هذا أيضا  أية إضافات جوهرية يف مسؤوليات املوظف الذي يشغل الوظيفة. جراء تعديالت تنظيمية فيهاإل
وترد .  الرتب األخرى– وظيفة من فئة اخلدمات العامة ١٥، بإعادة تصنيف ٢٠٠٩          ً                       احملكمة أيضا ، منذ تقدمي ميزانية عام 

  ).ج(      ً وخامسا  ) ب(   ً مسا  معلومات إضافية يف هذا الشأن يف املرفقني خا

  املساعدة املؤقتة العامة

                                                                               ً     ً          بناء على توصية جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف، أجرى قلم احملكمة استعراضا  شامال  للمساعدة   -٥٨
يف  املؤقتة العامةاملؤقتة العامة يف الربامج الرئيسية األول والثالث والرابع والسادس والسابع، وأدى ذلك إىل ختفيض املساعدة 

وكتدبري إضايف، أجرت احملكمة . ، وبوجه خاص املساعدة املؤقتة العامة غري املدرجة يف امليزانية، بصورة جذرية٢٠٠٩عام 
 وظيفة من وظائف املساعدة ٢١ حتويل ٢٠١٠        ً     ً                                                       استعراضا  عاما  للمساعدة املؤقتة العامة، وتقترح يف امليزانية املقدمة لعام 

  ).  د(                                                 ً وترد التفاصيل املتعلقة باقتراح احملكمة يف املرفق خامسا  . إىل وظائف دائمةاملؤقتة العامة 

  )غري مدرجة(امليزانية االستثنائية املطلوبة 

، ستتكبد احملكمة، وبوجه خاص مجعية الدول ٢٠١٠يف سياق املؤمتر االستعراضي املقترح يف أوغندا يف عام   -٥٩
وترد معلومات أكثر تفصيال يف . يون يورو وغري مدرجة يف مشروع امليزانية احلايلاألطراف، نفقات إضافية تزيد على مل

 . هذا الشأن يف املرفق احلادي عشر

  صندوق الطوارئ

. ، ال تطلب احملكمة اعتمادات إال إذا وجد ما يربرها من الناحية الواقعية٢٠٠٩على النحو املتبع يف ميزانية عام   -٦٠
 يتمثل العامل احلاسم لطلب االعتماد يف إلقاء القبض على األشخاص وتسليمهم إىل مقر احملكمة ففي حالة احملاكمات مثال،

وسيؤدي القبض على أي شخص وتسليمه بعد هذا التاريخ . يف اليوم الذي يطلب فيه االعتماد من مجعية الدول األطراف
  . إىل التوجه إىل صندوق الطوارئ
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واغل اليت أعربت عنها اجلمعية أثناء دورا السابعة بشأن حجم ميزانية احملكمة وباإلضافة إىل ذلك، استجابة للش  -٦١

.  فقط                                                                                           ًوالتوصيات اليت قدمت يف هذا الشأن، افترضت احملكمة، كما فعلت يف العام املاضي، أن احملاكمات ستتم تباعا 
اء عدة حماكمات يف نفس الوقت خالل وبالنظر إىل األنشطة اجلارية للمحاكمات التمهيدية واالبتدائية، فإن احتمال إجر

  .                                                      ً، واحتمال جلوء احملكمة بالتايل إىل صندوق الطوارئ، يزيد كثريا ٢٠١٠عام 

                   ً                                                ً        ً                            ويف هذه احلالة، ووفقا  للنظام املايل والقواعد املالية، سيقدم املسجل إخطارا  تكميليا  إىل جلنة امليزانية واملالية عن   -٦٢
وبصرف النظر عن هذا اإلخطار، الذي يتم بناء على اإلجراءات . ٢٠٠٩مايو /يف أيارع  على النحو املتبطريق رئيس اللجنة

  .   لتلبية االحتياجات املالية من املوارد احلاليةها املنصوص عليها يف النظام املايل والقواعد املالية، ستبذل احملكمة قصارى جهد

  صندوق رأس املال العامل

 واملناقشة اجلارية بشأن كل من صندوق )٢(عية بشأن صندوق رأس املال العاملقرار الصادر من اجلم بال   ًعمال   -٦٣
 عند مستواه يف عام ٢٠١٠صندوق رأس املال العامل لعام الطوارئ وصندوق رأس املال العامل، قامت احملكمة بتجميد 

  . إىل حني وضع سياسية مالئمة هلذا الصندوق٢٠٠٧

  عدد األقسام

وكانت امليزانيات السابقة تبني . األقسامعرض  الت على تعدي٢٠١٠نيتها املقترحة لعام يف ميزا احملكمةأدخلت   -٦٤
 . وتبني من التجربة أن هذه املمارسة تولد حتديات وخماطر عملية. األقسام يف بند موحد من أجل ختفيض عدد األقسام

  االلتزامات املقبلة

  ٢٠١١اآلثار بالنسبة لعام 

 من حيث االلتزامات اآلجلة من تكاليف ٢٠١١ آثار بالنسبة لعام ٢٠١٠ملقترحة لعام ستترتب على امليزانية ا  -٦٥
  .النظام املشترك وتسويات الشواغر

 )تقدير( مليون يورو ١,٨٠  االلتزامات اآلجلة •

 )تقدير( مليون يورو ٠,٠٤  تسويات الشواغر •

، سيلزم التفكري يف ٢٠١٠ خالل عام                                                   ً         ًوإذا دعت احلاجة إىل استعمال موارد صندوق الطوارئ كليا  أو جزئيا   -٦٦
 . جتديد موارد الصندوق بالنسبة للسنة القادمة

                                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٢(

، )ICC-ASP/6/20ات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة منشور(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠
  ).ج(٣ - هاء-الد األول، اجلزء الثاين
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  املشاريع االستثمارية األخرى

يف إطار التحضري للدورة الثالثة عشرة للجنة امليزانية واملالية والدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف، ستقدم   -٦٧
 وبشأن اآلثار املترتبة على جتديد االستثمارات العام ري احملاسبية الدولية للقطاعلمعايل دداحملاحملكمة تقريرين بشأن التنفيذ 

وسيتضمن كل من هذين التقريرين معلومات حمددة بشأن التكاليف البالغة اليت . الرأمسالية واإلجيارات املؤقتة يف امليزانية
  .سيلزم تغطيتها يف السنوات القادمة
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  ٢٠١٠املقترحة لعام امليزانية الربناجمية   -ثانيا
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  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -ألف

 

  مقدمــة

يف هيئة الرئاسة،  وقد تضاعف حجم العمل.  يف مرحلة جديدة من تطورها٢٠١٠يف عام  ستدخل اهليئة القضائية  -٦٨
 املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، وقد تذهب إىل أبعد من وسيستمر يف التضاعف؛ وستستمر اإلجراءات أمام احملكمة يف

  .وسيكون االتصال مع مجعية الدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية أشد قوة من قبل. ذلك

هلا وملواصلة الوفاء بواليتها باستخدام األموال العامة بأفضل وجه ممكن، ستستخدم اهليئة القضائية املوارد املتاحة   -٦٩
  .بأكرب قدر ممكن من الكفاءة، مع اإلبقاء على قدر كاف من املرونة للتكيف مع الظروف املتغرية

  :ثالثة برامج، على النحو املبني أدناه إىل ٢٠١٠قترحة للهيئة القضائية لعام قسم امليزانية املوتن  -٧٠

 هيئة الرئاسة •

 الدوائر •

 مكتب االتصال يف نيويورك •

ويرتبط مكتب .  من نظام روما األساسي جهازان من أجهزة احملكمة٣٤         ً        وائر وفقا  للمادة وهيئة الرئاسة والد  -٧١
ويقدم مكتب االتصال . االتصال يف نيويورك الذي ميثل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة وهيئة الرئاسة مباشرة يئة الرئاسة

  . ك التابع هلذا املكتبيف نيويورك أيضا اخلدمات ملكتب اجلمعية والفريق العامل يف نيويور
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : لربنامج الرئيسي األولا  -٤اجلدول 
   ٢٠٠٨م نفقات عا

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  اهليئة القضائية

لة املتص  األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  -٣,١  -١٧٨,٠  ٥ ٦٣٤,٠    ٥ ٦٣٤,٠  ٥ ٨١٢,٠    ٥ ٨١٢,٠  ٨١٢,٩  ٢٤٩,٦  ٥ ٥٦٣,٣  القضاة
  ٢٨,٦  ٧٥٦,٢  ٣ ٣٩٦,٩  ٤٥٤,٤  ٢ ٩٤٢,٤  ٢ ٦٤٠,٧  ٣٦٦,٣  ٢ ٢٧٤,٤  موظفو الفئة الفنية

  ٢,٧  ٢٦,٠  ٩٧٧,٧  ١٨٠,٠  ٧٩٧,٧  ٩٥١,٧  ١٧٧,٠  ٧٧٤,٧  بدون تقسيم  اخلدمات العامةموظفو 
  ٢١,٨  ٧٨٢,٢  ٤ ٣٧٤,٦  ٦٣٤,٥  ٣ ٧٤٠,١  ٣ ٥٩٢,٤  ٥٤٣,٣  ٣ ٠٤٩,١  ٨٩١,٥  ٢٦٦,٨  ٢ ٦٢٤,٧  اموع الفرعي، املوظفون

  -٧٦,٨  -٤٤٥,٩  ١٣٤,٥    ١٤٣,٥  ٥٨٠,٤  ٨٥,٦  ٤٩٤,٨  ٦٤٣,٢  ٩٠,٠  ٥٥٣,٢  املساعدة املؤقتة العامة
      ١٦,٢    ١٦,٢  ١٦,٢    ١٦,٢  ٠,٦    ٠,٦  اخلرباء االستشاريون

  -٧٤٧,٧  -٤٤٥,٩  ١٥٠,٧    ١٥٠,٧  ٥٩٦,٦  ٨٥,٦  ٥١١,٠  ٦٤٣,٨  ٩٠,٠  ٥٥٣,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٠,١  ٠,١  ٢٢٣,٤  ٣١,٢  ١٩٢,٢  ٢٢٣,٣  ٣١,٥  ١٩١,٨  ١٢٤,٢    ١٢٤,٢    السفر
      ١٧,٠    ١٧،٠  ١٧,٠    ١٧,٠  ١٤,٣    ١٤,٣  الضيافة
  -٢٤,٠  -٧,٢  ٢٢,٨    ٢٢,٨  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٤٨,٤    ٤٨,٤  مات التعاقدية مبا فيها التدريباخلد

  ٣١,٩  ١٧,٨  ٧٣,٦    ٧٣,٦  ٥٥,٨    ٥٥,٨  ٣٠,٤    ٣٠,٤  نفقات التشغيل العامة
      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠  ١,٨    ١,٨  اللوازم واملواد

                  ٦,٦    ٦,٦  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  ة باملوظفنياملتصل
٣,٢  ١٠,٧  ٣٤١,٨  ٣١,٢  ٣١٠,٦  ٣٣١,١  ٣١,٥  ٢٩٩,٦  ٢٢٥,٧    ٢٢٥,٧  

١,٦  ١٦٩,٠  ١٠ ٥٠١,١  ٦٦٥,٧  ٩ ٨٣٥,٤  ١٠ ٣٣٢,١  ٦٦٠,٤  ٩ ٦٧١,٧  ٩ ٥٧٣,٩  ٦٠٦,٤  ٨ ٩٦٧,٥  موعا  
  

  -١٦,٠  -٢٧,٠  ١٤١,٧  ٢٢,٤  ١١٩,٣  ١٦٨,٧  ١٢,٨  ١٥٥,٩  ٨٦,٧  ١٦,٥  ٧٠,٢  الصيانة املوزعة
  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : رئيسي األوللربنامج الا  -٥اجلدول 

وكيل أمني   اهليئة القضائية
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  ظفنياملو

  ٣٧  ١٣  ١٢  ١  ٢٤    ٢  ١٩  ١  ٢          األساسية 
  الوظائف  ٦  ٣  ٣    ٣        ٢  ١          املتصلة باحلاالت

  ٤٣  ١٦  ١٥  ١  ٢٧    ٢  ١٩  ٣  ٣          اموع الفرعي   احلالية
  ٦        ٦    ٢  ٤              األساسية

الوظائف   ١        ١    ١                املتصلة باحلاالت
  ٧        ٧    ٣  ٤              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                  ١            األساسية
الوظائف املعاد                               املتصلة باحلاالت

                  ١            اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها
  ٥٠  ١٦  ١٥  ١  ٣٤    ٥  ٢٣  ٣  ٣          اموع  
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  هيئة الرئاسة  :١١٠٠الربنامج  -١

  مقدمة

  .ملهام الرئيسية الثالث املنوطة ا، ستواصل هيئة الرئاسة ممارسة ا٢٠١٠يف عام   -٧٢

فأوال، . من ناحيتني) ١اهلدف اإلستراتيجي (يف نوعية العدالة بصفتها القانونية والقضائية وتساهم هيئة الرئاسة   -٧٣
كيل تشتقوم هيئة الرئاسة بو. سريعةتقدم هيئة الرئاسة الدعم الالزم لتمكني الدوائر من اختاذ إجراءات علنية منصفة وفعالة و

 وتقدمي الدعم القانوين هلا، وممارسة الرقابة على اخلدمات اليت ، وتنظيم لقاءات عامة للقضاةعليها احلاالت وتوزيعالدوائر 
وثانيا، تؤدي هيئة الرئاسة مهامها القانونية .  من نظام روما األساسي٤٣يقدمها قلم احملكمة للمحكمة مبوجب املادة 

، وإبرام االتفاقات الثنائية مع  قرارات املسجلالقضائي لبعض ستعراض الوااإلجراءات التأديبية، والقضائية احملددة ومن بينها 
  .الدول واملنظمات الدولية

، تقوم هيئة الرئاسة )٢اهلدف اإلستراتيجي (مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم ولتكون احملكمة   -٧٤
 هيئة قوموت. اتمع املدينعن طريق تشجيع العالقات مع الدول واملنظمات الدولية و  بدور احملكمة وعملهابتوسيع اإلدراك

  .                                 ً                          اخلارجة لألجهزة األربعة للمحكمة وفقا  التفاق يشمل مجيع أحناء احملكمة اتالعالق    ً              أيضا  بتنسيق أنشطة الرئاسة 

 من نظام روما ٣٨ وفقا للمادة  هيئة الرئاسة، بوصفها اجلهاز املسؤول عن اإلدارة السليمة للمحكمةشرفوت  -٧٥
وتنسق مع ) ٣اهلدف االستراتيجي(تكون احملكمة منوذجا لإلدارة العامة ، على اجلهود اليت يبذهلا قلم احملكمة لاألساسي

                         ً        وهيئة الرئاسة مسؤولة أيضا  عن حسن . املدعي العام لضمان السالسة يف أداء املهام اإلدارية بأقل قدر ممكن من االزدواجية
 اإلدارة الداخلية هليئة الرئاسة والدوائر، مبا يف ذلك عن املسائل املتعلقة باملوارد املالية والبشرية واملسائل املتعلقة بامليزانية، سري

  .بدعم من رؤساء الشعب القضائية

  األهداف

نونية مع كفالة                                               ً                                   االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القا -١
  )١اهلدف اإلستراتيجي  (.ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

 )٢اهلدف اإلستراتيجي  (.زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم املتزايد له -٢

يق هياكل وعمليات رشيدة مع التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن طر -٣
                                                                                         احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء وذوي 

 )٣اهلدف اإلستراتيجي  (.اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية
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  ٢٠١٠م اهلدف يف عا  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 ١اهلدف 

  منوذج للعدالة اجلنائية الدولية •

 
تقدمي الدعم القانوين واللوجسيت جلميع اللقاءات  •

 .العامة للقضاة
إصدار قرارات ذات نوعية عالية ومناسبة من  •

حيث التوقيت يف الطعون واألحكام املتعلقة يئة 
 .الرئاسة

  .التفاوض بشأن اإلستراتيجيات الثنائية للتنفيذ •

  
  
  
  
  
  
٢  

      ٢اهلدف 
مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم  •

  املالئم
 .تنفيذ إستراتيجية العالقات اخلارجية •
 .استضافة الزيارات الرمسية •
 .القيام بزيارات خارجية •
 .عقد جلسات إحاطة دبلوماسية •
املشاركة يف جلسات إحاطة املنظمات غري  •

 .احلكومية
 . إجراء مقابالت ومؤمترات صحفية •

  
٥٠  
١٠  
٣  
٢  
  
٣+١٢  

      ٣اهلدف 
 .التدريب اجليد التصميم واملستهدف للموظفني •  منوذج لإلدارة العامة •

 .اجتماعات سنوية مع موظفي احملكمة •
 .نشرات  من الرئيس جلميع أجهزة احملكمة •

  
١  
٣  

  املوارد من املوظفني 

  مرتبات وبدالت القضاة

.  األجور املدفوعة لثالثة من القضاة العاملني يف هيئة الرئاسة      ً        أمواال  لتغطية٢٠١٠ختصص امليزانية املقترحة لعام   -٧٦
                                           ً                                                            ويوفر هذا االعتماد التغطية ملرتبات القضاة فضال  عن البدالت اليت تدفع هلم مثل املنح التعليمية، واإلجازة يف الوطن، 

  .واملعاش التقاعدي

  املالك احلايل من املوظفني

واملستشار ) ٤-ف(وخيتص املستشار القانوين . هيئة الرئاسةعلى مجيع أنشطة ) ٥-ف(يشرف رئيس الديوان  -٧٧
. ، بدعم من اخلرباء االستشاريني يف أوقات الذروة، جبميع األعمال القانونية والقضائية هليئة الرئاسة)٢-ف(القانوين املعاون 
تشار العالقات اخلارجية   ويدير مس.             ً                                               املوظفان أيضا  املشورة القانونية بشأن استعراض السياسات اإلدارية ويقدم هذان

الدعم يف مجيع ااالت ) ٣-ف(ويقدم املساعد اخلاص للرئيس . أعمال هيئة الرئاسة املتعلقة بالعالقات اخلارجية) ٣-ف(
حسب االقتضاء، مع التركيز بوجه خاص على األنشطة الرقابية للمسجل، والتنسيق مع مكتب املدعي العام، والتقارير 
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رئيس الديوان واملوظفني املناظرين له ) ٣-ف(ويساعد منسق التخطيط اإلستراتيجي . وكلمات الرئيسالسنوية للمحكمة، 
مراقبة وتنفيذ ) ٢-ف(وينسق املوظف اإلداري املعاون . يف األجهزة األخرى للمحكمة على مباشرة عملية التخطيط

لي واستعراض التعليمات اإلدارية بالنيابة عن هيئة التطورات املتعلقة بامليزانية واملالك الوظيفي وبرنامج التدريب الداخ
، )٦-خ ع(، واملساعد اإلداري ملركز التنسيق اخلاص بالقضاة )٧-خ ع(ويقدم املساعد الشخصي للرئيس . الرئاسة

الدعم اإلداري واللوجسيت ) ٥-خ ع(، واملساعد اإلداري للعالقات اخلارجية )٥-خ ع(واملساعد اإلداري لرئيس الديوان 
  .لعاما

  القضائي هليئة الرئاسة/حجم العمل القانوين  -٦اجلدول 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

الوظائف   
   حمتجزين٤   حمتجزين٤  حمتجزان  حمتجز واحد  الدائمة

  -  اإلجراءات

املتعلقة املسائل 
باحملاكمة التمهيدية 

  بوجه عام

اعتماد التهم 
يف قضية 
  لوبانغا

اعتماد التهم يف قضية 
+  نغودجولوكاتنغا 

  التحضري حملاكمة لوبانغا

حماكمة +  حمكمة لوبانغا
اعتماد + نغودجولو -كاتنغا

اعتماد + التهم يف قضية مببا
  التهم يف قضية أبو قردة

  ٣-  ف١  الوظائف
  ٣-ف١

  ٢- ف١+ 

  ٣-ف١

  ٢- ف١+ 

  ٣ -ف١

  ٢- ف١+ 

  ٤-ف١

  ٢- ف١+ 

  يونيه/ حىت اية حزيران١٠  ١٢  ٤  ٣  ٣   الرئاسة طعون 

فاوض وعقد اتفاقات الت
ثنائية مع الدول 

  واملنظمات الدولية 
  يونيه/ اية حزيرانحىت ٣  ٦  ٣  ٣  ٢

  ٤-٣  ٣  ٢  ١  ١  اللقاءات العامة للقضاة
  القضائية اإلضافية ملوظفي هيئة الرئاسة/املهام القانونية

 -اإلدارية السياسات
النشرات  (االجتماعات

النظام  + اإلدارية
  )اإلداري للموظفني

-  -  ٤٠ ≈  ١٢  ١٢  

 -اإلدارية  السياسات
النشرات (الوثائق 
النظام  + اإلدارية

  )اإلداري للموظفني
استعراض النظام اإلداري   ٢٠  ١٢  ١٥  ١٣

  ١١١: قررامل –للموظفني 
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  املوارد من املوظفني

  ٣-موظف قانوين واحد برتبة ف

ومن املتوقع . ٢٠٠٧             ً          الرئاسة كثريا  منذ عام على النحو املبني أعاله، زاد حجم العمل القانوين والقضائي يف هيئة -٧٨
وينبغي أن .  وسيحتاج املستشار القانوين واملستشار القانوين املعاون إىل دعم إضايف٢٠١٠أن يستمر هذا االجتاه يف عام 
. إلداريةالقضائيون هذا العبء اإلضايف عالوة على تقدمي املشورة القانونية بشأن السياسات ا/يواجه املوظفون القانونيون

ولذلك تطلب هيئة الرئاسة تعيني موظف قانوين برتبة . ويتوقع بناء على خطط قلم احملكمة أن يزيد حجم املشورة املطلوبة
  .                                            ً بدال من املوظف املؤقت املستقل املتعاقد معه حاليا ٣-ف

  اخلرباء االستشاريون

سة، سيستمر االحتياج إىل اخلربة االستشارية يف نتيجة للتغري املستمر يف عب العمل يئة الرئا. نفقات متكررة  -٧٩
  . مواضيع ختصصية خمتلفة حسب االقتضاء، مبا يف لتلبية احتياجات اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

. ثة العاملني يف هيئة الرئاسة يورو لتغطية تكاليف سفر القضاة الثال٧١ ٨٠٠ ُ                أ درج اعتماد يبلغ . نفقات متكررة  -٨٠
وأدرج . وتلزم الزيادة حلضور الدورة اليت ستعقدها اجلمعية يف نيويورك وأداء الرئيس ملهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية

 ، تغطي امليزانية احلالية تكاليف السفر لعضو واحد٢٠٠٩     ً             وخالفا  مليزانية عام .            ً                         اعتماد أيضا  لتغطية تكاليف سفر املوظفني
  .                                                          ً                    فقط من أعضاء اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية بدال  من مجيع أعضاء اللجنة

   مبا فيها التدريب،اخلدمات التعاقدية

      ً                                                          ً                        ً          تسليما  مبا يؤدي إليه التدريب من رفع للروح املعنوية للموظفني وتعزيزا  لتطويرهم الوظيفي وحتسينا  لقدرام،   -٨١
 اعتماد لتعزيز قدرات املوظفني يف جماالت حمددة وتدريب املوظفني ٢٠٠٩ييم اليت متت يف عام بناء على عملية التق أدرج

  . على تقنيات اإلدارة القائمة على النتائج
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  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

   ٢٠١٠ام امليزانية املقترحة لع
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  هيئة الرئاسة
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٣,٥  ٣٥,٥  ١ ٠٣٧,٥    ١ ٠٣٧,٥  ١ ٠٠٢,٠    ١ ٠٠٢,٠  ١ ١٦٨,٥    ١ ١٦٨,٥    القضاة

  ٢٤,٤  ١٥٧,٨  ٨٠٤,٠    ٨٠٤,٠  ٦٤٦,٢    ٦٤٦,٢  موظفو الفئة الفنية
  ١,٧  ٤,٤  ٢٥٧,٧    ٢٥٧,٧  ٢٥٣,٣    ٢٥٣,٣  بدون تقسيم  اخلدمات العامةموظفو 

  ١٨,٠  ١٦٢,٢  ١ ٠٦١,٧    ١ ٠٦١,٧  ٨٩٩,٥    ٨٩٩,٥  ٧٢٧,٠    ٧٢٧,٠  اموع الفرعي، املوظفون
  ٧,٨  ٣,٩  ٥٣,٨    ٥٣,٨  ٤٩,٩    ٤٩,٩  ٦٢,٣    ٦٢,٣  املساعدة املؤقتة العامة
      ١٦,٢    ١٦,٢  ١٦,٢    ١٦,٢  ٠,٦    ٠,٦  اخلرباء االستشاريون

  ٥,٩  ٣,٩  ٧٠,٠    ٧٠,٠  ٦٦,١    ٦٦,١  ٦٢,٩    ٦٢,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٢١,٣  ١٨,٢  ١٠٣,٦    ١٠٣,٦  ٨٥,٤    ٨٥,٤  ٦٠,١    ٦٠,١    السفر
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ١٣,٣    ١٣,٣  الضيافة

  ١٨,٠  ٠,٩  ٥,٩    ٥,٩  ٥,٠    ٥,٠  ٣٤,٢    ٣٤,٢  ة مبا فيها التدريباخلدمات التعاقدي
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٨,١  ١٩,١  ١٢٤,٥    ١٢٤,٥  ١٠٥,٤    ١٠٥,٤  ١٠٧,٦    ١٠٧,٦  

  ١٠,٦  ٢٢٠,٧  ٢ ٢٩٣,٧    ٢ ٢٩٣,٧  ٢ ٠٧٣,٠    ٢ ٠٧٣,٠  ٢ ٠٦٦,٠    ٢ ٠٦٦,٠  اموع
  

  ٢٠,٣  -٨,٥  ٣٣,٣    ٣٣,٣  ٤١,٨  ٤١,٨  ٤١,٨  ٢٠,٩    ٢٠,٩  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ١١٠٠الربنامج  -٨اجلدول

وكيل أمني   هيئة الرئاسة 
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١١  ٤  ٣  ١  ٧    ٢  ٣  ١  ١          األساسية 
  الوظائف  ١١                            املتصلة باحلاالت

  ١  ٤  ٣  ١  ٧    ٢  ٣  ١  ١          اموع الفرعي   احلالية
          ١      ١              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
  ١        ١      ١              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد                               األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها

                               الفرعياموع  
  ١٢  ٤  ٣  ١  ٨    ٢  ٤  ١  ١          اموع  
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  الدوائـر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

وتقوم هيئة الرئاسة بتوزيع . الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف: تنقسم الدوائر إىل ثالث شعب  -٨٢
القضايا على الشعبتني التمهيدية واالبتدائية بينما تنظر شعبة االستئناف يف الطعون املقدمة يف القرارات واألحكام الصادرة 

  .من احملاكم التمهيدية واالبتدائية

ملتاحة، من املتوقع أن تكون مجيع القضايا الثالث املعروضة على احملكمة واملتعلقة بأربعة وبناء على املعلومات ا  -٨٣
ولكن يصعب التنبؤ باملستوى احملدد للنشاط القضائي الذي سيخص . ٢٠١٠متهمني قد دخلت يف مرحلة احملاكمة يف عام 

طلبات املقدمة من الضحايا للمشاركة يف ومن العوامل اليت ستؤثر على ذلك أنشطة املدعي العام، وعدد ال. كل منها
  .احملاكمة، وأعمال احملامني، والتعاون من جانب الدول واملنظمات الدولية، السيما يف جمال تنفيذ طلبات القبض والتسليم

وستستمر اإلجراءات املتعلقة باحملاكمات التمهيدية واالستئناف حسب االقتضاء، وقد تفصل شعبة االستئناف يف   -٨٤
  . استئناف يقدم ضد حكم ائي صادر من احملكمةأول

  الشعبة التمهيدية

مجهورية الكونغو الدميقراطية، (                             ً                                     تباشر الدوائر التمهيدية حاليا  اإلجراءات القضائية املتصلة بأربع حاالت   -٨٥
  ).السودان، أوغندا، مجهورية أفريقيا الوسطى/دارفور

 حكم يف ٤٠٠صدور  (٢٠٠٨ القضائية على املستوى التمهيدي يف عام وبالنظر إىل الزيادة الكبرية يف األنشطة  -٨٦
، ومع مراعاة عدم القدرة على التنبؤ باملستوى احملدد )٢٠٠٧ صفحة مبا ميثل ضعف النشاط القضائي مقارنة بعام ٦٠٠٠

ولذلك تطلب . ٢٠١٠م                                                                      ً              للنشاط القضائي، ميكن القول بأن حجم العمل يف الدوائر التمهيدية سيظل مماثال  على األقل يف عا
  .٢٠٠٩ مماثلة للموارد يف عام ٢٠١٠الشعبة التمهيدية أن تظل املوارد يف عام 

  الشعبة االبتدائية

ودائرتني، ووزعت على كل دائرة قضية واحدة للحكم فيها، وتعقد الدائرة تألف الشعبة االبتدائية من ستة قضاة ت  -٨٧
قضية توماس لوبانغا دييلو، وهي القضية األوىل على اإلطالق اليت تنظر فيها                     ً                االبتدائية األوىل حاليا  جلسات استماع يف 

وتعاجل الدوائر االبتدائية .                                       ً                                      وتستعد الدائرة االبتدائية الثانية حاليا  حملاكمة جريمني كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي. احملكمة
ص وحتليل األدلة والسيما أقوال الشهود اجلوهرية العروض والطلبات العادية املقدمة من األطراف واملشاركني، وتقوم بتلخي

     ً           طلبا،  وال يزال ١ ٧٥٠ وحدها، يف الدائرة االبتدائية األوىل، قدم األطراف واملشاركون ٢٠٠٨ويف سنة . أمام احملكمة
.   ًدا      ً     طلبا  جدي٢٩٣ حنو ٢٠٠٩مارس /يناير وآذار/                                 ً                       تقدمي الطلبات مبثل هذا القدر مستمرا  حيث قدم بني كانون الثاين

ويتضمن ملف القضية املعروضة .       ً      ً قرارا  شفويا ٢٨      ً      ً       ً    قرارا  وأمرا  كتابيا  و ١٠٨ وحىت اآلن ٢٠٠٩وأصدرت الدائرة يف عام 
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 صفحة، وينبغي أن تتطلع الدائرة عليها بدقة، وقدمت يف الشهرين األخريين ٢٣ ٠٠٠على الدائرة االبتدائية الثانية أكثر من 
  . من املشاركني يف هذه احملاكمة    ً طبا ١٣٩ وحدمها ٢٠٠٨من عام 

  شعبة االستئناف

واملهمة النظامية األساسية لشعبة االستئناف هي . تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة، أحدهم رئيس احملكمة  -٨٨
 هذه وتقع. النظر يف الطعون اليت يقدمها املشاركون يف القرارات و األحكام الصادرة من الدوائر التمهيدية واالبتدائية

الطعون املقدمة ضد القارات التمهيدية، والطعون املقدمة ضد األحكام النهائية الصادرة من الدوائر : الطعون يف فئتني عامتني
  .املعنية

  .٢٠٠٦ طعون يف عام ٧، و٢٠٠٧، وطعنان يف عام ٢٠٠٨     ً       ً        طعنا  متهيديا  يف عام ٢٢وقدم   -٨٩

)  من النظام األساسي٨٣املادة (لبات املقدمة لتعديل القرار أو احلكم                         ً             وختتص دائرة االستئناف أيضا  بالنظر يف الط  -٩٠
ويلزم لقيامها بذلك أن تكون الدورة الكاملة للمحاكمة قد ).  من النظام األساسي١١٠املادة (أو بإعادة النظر يف األحكام 

  .اكتملت، أو أن يكون الشخص املدان قد قضى ثلثي مدة العقوبة على األقل

  األهداف

                                            ً                                                  ضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة اال -١
  )١اهلدف اإلستراتيجي . (ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

التطوير يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة، ورعايتهم، وتوفري فرص الذين وظفني فئات متنوعة من املاجتذاب  -٢
  )١٠اهلدف االستراتيجي . (هلمالوظيفي والترقي 

  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  ١اهلدف 

 منوذج للعدالة اجلنائية الدولية •

  

 
 .تعيني املوظفني يف الدوائر •
  .التوصل إىل تشكيل جديدة للدوائر •

  
١٠٠٪  

  ٢اهلدف 
  دارة العامةإلمنوذج ل •

 
ديد للدوائر، مبا يف ذلك زيادة تنفيذ التشكيل اجل •

العمل اجلماعي للموظفني القانونيني، لتعزيز  
 .املرونة داخل الشعب  

تدريب املوظفني القانونيني واملساعدين لشؤون  •
 البحث  

القرارات  اختاذ إجراءات لتبسيط عمليات تبويب  •
 .والوثائق املتعلقة بالبحوث  

١٠٠٪  
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  املوارد من املوظفني 

  القضاة

ويوفر هذا .       ً                 قاضيا  يعملون بالدوائر١٦      ً                          أمواال  لتغطية األجور املدفوعة إىل ٢٠١٠صص امليزانية املقترحة لعام خت   -٩١
                                 ً                                                                   االعتماد التغطية ملرتبات القضاة فضال  عن البدالت اليت تدفع هلم مثل املنح التعليمية، واإلجازة يف الوطن، واملعاش 

  . على أساس التفرغومن املتوقع أن يعمل مجيع القضاة. التقاعدي

   من املوظفنياملالك

وسيعمل املوظفون يف كل شعبة . يويل التنظيم اجلديد للدوائر األولوية للمرونة داخل الشعب وفيما بني الشعب  -٩٢
وسيسمح هذا النظام .                                ً                                              كفريق واحد وسيتاح انتدام مؤقتا  للعمل خارج الشعب املخصصة هلم حسب احتياجات العمل

 القانونيني على املواقع اليت ستكون اإلجراءات القضائية يف حاجة إليهم مع اإلبقاء على املستوى الرفيع بتوزيع املوظفني
  .للدعم القانوين الالزم للقضاة

وإذا .              ً                                                       ً                وال يلزم حاليا  موارد جديدة من املوظفني، على أساس أن احملاكمات ستجري تباعا  وليس يف وقت واحد  -٩٣
  .احد، سيلزم موظفني إضافيني، وسيؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف امليزانيةأجريت احملاكمات يف وقت و

وإذا نشأت قضايا أو حاالت جديدة باإلضافة إىل القضايا واحلاالت املتوقعة، ستلجأ الدوائر إىل صندوق   -٩٤
  .الطوارئ

  سبة إىل الدوائرنعمل بالالمؤشرات حجم   -٩اجلدول 

  الزيادة  ٢٠٠٩حجم العمل يف عام 
 العمل املتوقع يف حجم

  ٢٠١٠عام 
  التحسينات يف الكفاءة  احلجم التقديري

  :أربع حاالت

إمتام اعتماد التهم ضد متهم واحد يف 
احلالة يف مجهورية أفريقا الوسطى؛ ال يزال 
أمر القبض الصادر يف احلالة يف مجهورية 
                        ً               الكونغو الدميقراطية معلقا ؛ ال تزال أوامر 

 احلالة يف القبض الثالثة الصادرة يف
السودان معلقة؛ طلب ثالثة أوامر / دارفور
للتكليف باحلضور يف احلالة يف /للقبض
السودان؛ مواصلة التحقيقات يف /دارفور

احلاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
السودان، ومجهورية الكونغو /ودارفور

الدميقراطية؛ مسائل خمتلفة بشأن مشاركة 
 القبض الضحايا والكشف عن أوامر

  . والتسليم

عوامل التبعية 
طة مكتب شأن(

م، املدعي العا
الضحايا، 

الدفاع، التعاون 
من جانب 

  )الدول

التطورات يف اإلجراءات 
القضائية املتعلقة باحلاالت 
والقضايا املعروضة على 
الدوائر على النحو املقرر 

   ٢٠٠٩يف عام 

مجيع اإلجراءات 
  القضائية

موظف إضايف واحد تعيني 
 ومساعد واحد ٢-بة فبرت

من فئة لشؤون البحث 
 الرتب -اخلدمات العامة

األخرى بعقد مؤقت املدة 
لشعبة بأكملها للعمل با
 الدوائر  علىاوتوزيعهم

اليت تكون يف حاجة ماسة 
   .إىل دعم قانوين إضايف
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  املوارد من املوظفني

، ٣-، وسبعة موظفني قانونيني برتبة ف٥-بة فواحد برت  قانوين رئيسيموظف         ً                    عمل حاليا  يف الشعبة التمهيدية ي  -٩٥
،  الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة ، ومساعد واحد لشؤون البحث ٢-موظف قانوين معاون واحد برتبة فو

  . الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة وثالثة مساعدين إداريني 

، ٣-، وستة موظفني قانونيني برتبة ف٤-برتبة ف     ً                   حاليا  مستشار قانوين واحد الدوائر التمهيدية ويعمل يف   -٩٦
، ومساعد  الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة ، وثالثة مساعدين إداريني ٢-وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف

  . الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة واحد لشؤون البحث 

، ٣-، ومخسة موظفني قانونيني برتبة ف٤-رتبة ف                           ً                    ويعمل يف شعبة االستئناف حاليا  مستشار قانوين واحد ب  -٩٧
، ومساعد واحد  الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة ، ومساعدان إداريان ٢-وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف

  . الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة لشؤون البحث 

   ٢-ة ف وثالثة موظفني قانونيني معاونني برتب٣-برتبة ف انقانونيموظفان 

 وثالثة موظفني ٣-موظفان قانونيان برتبة فتشمل الوظائف املطلوبة . وظائف منقولة من املساعدة املؤقتة العامة  -٩٨
     ً     ونظرا  حلجم . سبقت املوافقة عليهم يف السنوات املاضية بوصفهم من املساعدة املؤقتة العامة ٢-قانونيني معاونني برتبة ف

  .هذه الوظائف إىل وظائف دائمةالعمل يف الدوائر، يطلب حتويل 

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

                    ً     ً                                                     وقد يؤدي القضاة دورا  هاما  يف تثقيف اجلمهور بأعمال احملكمة يف مواطنهم األصلية ويف مجيع . نفقات متكررة  -٩٩
واحدة للقضاة وموظفني  يورو لتغطية تكاليف السفر املتعلقة بالقضاة، مبا يف ذلك رحلة ٩٦ ٣١٠ويطلب مبلغ . أحناء العامل

  .آخرين يف الدوائر باملوقع

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

زادت امليزانية املخصصة للتدريب لتوفري الفرصة للتطوير الوظيفي املتواصل يف ميادين العالقات . نفقات متكررة  -١٠٠
اعد الفريق العامل املعين بالدوائر، الذي سيختتم وسيس. القانونية وطرائق العمل يف الدوائر/اخلارجية واألهلية القضائية

 .، يف حتديد جماالت التدريب املفيدة للدوائر٢٠٠٩أعماله يف عام 
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ١٢٠٠الربنامج   -١٠اجلدول 
  ٢٠٠٨ نفقات عام

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠ية املقترحة لعام امليزان

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  الدوائــر

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  -٤,٤  -٢١٣,٥  ٤ ٥٩٦,٥    ٤ ٥٩٦,٥  ٤ ٨١٠,٠    ٤ ٨١٠,٠  ٤ ٦٤٤,٤  ٢٤٩,٦  ٤ ٣٩٤,٨  القضاة
  ٢٦,٨  ٤٩٧,٦  ٢ ٣٥٦,٧  ٤٥٤,٥  ١ ٩٠٢,٢  ١ ٨٥٩,١  ٣٦٦,٣  ١ ٤٩٢,٨  الفنيةموظفو الفئة 

  ١,٧  ١١,٠  ٦٦٠,٠  ١٨٠,٠  ٤٨٠,٠  ٦٤٩,٠  ١٧٧,٠  ٤٧٢,٠  بدون تقسيم  اخلدمات العامةموظفو 
  ٢٠,٣  ٥٠٨,٦  ٣ ٠١٦,٧  ٦٣٤,٥  ٢ ٣٨٢,٢  ٢ ٥٠٨,١  ٥٤٣,٣  ١ ٩٦٤,٨  ١ ٩٨٢,٣  ٢٦٦,٨  ١ ٧١٥,٥  اموع الفرعي، املوظفون

  -٨٩,٥  -٤٦٠,٣  ٥٣,٨    ٥٣,٨  ٥١٤,١  ٨٥,٦  ٤٢٨,٥  ٥٧٧,٩  ٩٠,٠  ٤٨٧,٩  ؤقتة العامةاملساعدة امل
  -٨٩,٥  -٤٦٠,٣  ٥٣,٨    ٥٣,٨  ٥١٤,١  ٨٥,٦  ٤٢٨,٥  ٥٧٧,٩  ٩٠,٠  ٤٨٧,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  -١٤,٣  -١٨,٤  ١١٠,٤  ٣١,٢  ٧٩,٢  ١٢٨,٨  ٣١,٥  ٩٧,٣  ٥٤,٨    ٥٤,٨    السفر
      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠  الضيافة

  ١٢,٧  ١,٩  ١٦,٩    ١٦,٩  ١٥,٠    ١٥,٠  ٩,٩    ٩,٩  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
                  ٦,٦    ٦,٦  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

١١,٤  -١٦,٥  ١٢٨,٣  ٣١,٢  ٩٧,١  ١٤٤,٨  ٣١,٥  ١١٣,٣  ٧٢,٣    ٧٢,٣-  

  -٢,٣  -١٨١,٧  ٧ ٧٩٥,٣  ٦٦٥,٧  ٧ ١٢٩,٦  ٧ ٩٧٧,٠  ٦٦٠,٤  ٧ ٣١٦,٦  ٧ ٢٧٦,٩  ٦٠٦,٤  ٦ ٦٧٠,٥  اموع 
  

  ١٦,١  -١٩,٢  ١٠٠,١  ٢٢,٤  ٧٧,٧  ١١٩,٣  ١٢,٨  ١٠٦,٥  ٦٢,٠  ١٦,٥  ٤٥,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٢٠٠ الربنامج  -١١دول جلا

وكيل أمني   الدوائـــر
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٤  ٨  ٨    ١٦      ١٦              األساسية 
  الوظائف  ٦  ٣  ٣    ٣        ٢  ١          املتصلة باحلاالت

  ٣٠  ١١  ١١    ١٩      ١٦  ٢  ١          اموع الفرعي   احلالية
  ٤        ٤    ٢  ٢              األساسية

الوظائف           ١    ١                املتصلة باحلاالت
  ١        ٥    ٣  ٢              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد   ٥                            األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها

                               الفرعياموع  
  ٣٥  ١١  ١١    ٢٤    ٣  ١٨  ٢  ١          اموع  
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  مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣٠٠الربنامج   -٣

  مقدمة

وأنشأت اجلمعية مكتب االتصال يف نيويورك لتوفري . عالقة احملكمة بالدول واملنظمات الدولية حامسة لنجاحها  -١٠١
وم ا احملكمة عن طريق تعزيز التفاعل بني احملكمة واألمم الدعم للتحقيقات والعمليات امليدانية واألعمال العامة اليت تق

ومكتب االتصال هو نقطة الدخول إىل املقر الرئيسي لألمم املتحدة ملعاجلة مجيع املسائل . )٣(املتحدة وتيسري التعاون معها
 عند االقتضاء، ويقدم تقارير                  ً                                  ويراقب املكتب أيضا  التطورات ذات الصلة باحملكمة، ويتدخل. املتعلقة بالتعاون يف العمليات

وتناقش اجلمعية العامة أو جملس . واكتسبت احملكمة اجلنائية الدولية، مع تطورها، مكانة عالية يف برامج األمم املتحدة. عنها
 يف ذلك يف                                                      ً                                            األمن أو اهليئات األخرى التابعة لألمم املتحدة يوميا تقريبا  األعمال اليت تقوم ا احملكمة يف سياقات خمتلفة، مبا

ويرتبط مكتب االتصال مباشرة يئة الرئاسة ولكنه يقدم اخلدمات . بنود تتعلق حباالت أو مواضيع معينة من جدول أعماهلا
                ً     ً     ً                                       ويقدم املكتب أيضا  قدرا  كبريا  من الدعم اللوجسيت واملادي لالجتماعات اليت . جلميع األجهزة األخرى التابعة للمحكمة

  .طراف ومكتب اجلمعية والفريق العامل التابع له يف نيويوركتعقدها مجعية الدول األ

  األهداف

إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف  -١
  )٤اهلدف االستراتيجي  (.اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

 ق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد علىزيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طري  -٢
  )٦اهلدف االستراتيجي  (.دور احملكمة واستقالليتها

  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
   ٢ و ١اهلدفان 

    مؤسسة مشهود هلا مبكانتها•
   وحتظى بالدعم املالئم  

  
ون مع اجلهات املعنية باملقر الرئيسي لألمم املتحدة إىل   متابعة مجيع طلبات التعا•
 .  حني استيفاء تلك  الطلبات•
 .  تنظيم جلسات إحاطة للدول يف نيويورك•
 .  توفري الدعم لزيارات املسؤولني باحملكمة•
    رصد االجتماعات ذات الصلة باألمم املتحدة واملشاركة فيها، ومتابعة البنود•

 . وتقدمي تقارير أسبوعية إىل احملكمة   بطريقة ثنائية،
 تقدمي مدخالت لتقارير وقرارات األمم املتحدة بشأن املواضيع املتصلة باحملكمة  •

  االشتراك والتدخل يف احللقات الدراسية واملناقشات املتعلقة باملواضيع ذات •
 .الصلة باحملكمة

  .ل يف نيويورك  تقدمي الدعم اللوجسيت للجمعية ومكتبها والفريق العام•

  

  

٣  
   زيارات١٠- ٦

    

  

                                                           
 ٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،   )٣(

، اجلزء )ICC-ASP/4/32نشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة م(٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين
  .٢٥، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4الثالث، القرار 
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  املوارد من املوظفني

  املالك احلايل من املوظفني

جبميع املسائل اإلدارية ) ٥-خ ع(جبميع أنشطة املكتب، ويقوم موظف إداري ) ٥-ف(يقوم رئيس املكتب   -١٠٢
يل من األولويات اليت أنشئ من                        ً                       ويركز مكتب االتصال، نظرا  حلجمه احملدود، على عدد قل. واللوجستية املتعلقة باملكتب

ويستغرق رئيس املكتب معظم الوقت املتاح له يف أداء املهام الرئيسية مثل إقامة اتصاالت رمسية وشبكات غري . )٤(أجلها
وتقدمي رمسية مع أمانة األمم املتحدة والبعثات الدائمة واحملافظة عليها، ومتابعة االجتماعات والتقارير اليومية املتصلة باحملكمة 
وال . تقارير عنها، وترتيب زيارات املسؤولني باحملكمة إىل األمم املتحدة، وتقدمي اخلدمات للجمعية واألجهزة التابعة هلا

                                                      ً                                                     جيوز للمكتب بالتايل أن يتدخل إال يف املناقشات اليت تؤثر جديا  على أعمال احملكمة، ويتابع فقط الطلبات العاجلة للتعاون 
  .ال يوجد عند قيام رئيس املكتب بأجازة من ميثل احملكمة يف نيويوركو. مع األمم املتحدة

  ٣-موظف قانوين برتبة ف

لتغطية بعض املهام اجلوهرية مثل إعداد الوثائق األساسية وتدوين البيانات وإعداد التقارير الالزمة   -١٠٣
ات مع أمانة األمم املتحدة، والتدخل يف وسيوفر ذلك املزيد من الوقت للرئيس ملتابعة التعاون يف العملي. لالجتماعات

املناقشات اليت قد تؤثر على أعمال احملكمة، ومقابلة املسؤولني يف املنظمات املختلفة، وتنظيم اللقاءات الرفيعة املستوى 
          ً      يوجد دائما  موظف                                      ً    ومن املبادئ املقررة لإلدارة السليمة أيضا  أن . الرامية إىل تعزيز املعرفة بأعمال احملكمة أو املشاركة فيها

  .واحد على األقل ملعاجلة املسائل اجلوهرية يف حالة غياب رئيس املكتب

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

  .التصال رئيس املكتب باملقر الرئيسي يف الهاي. نفقات متكررة  -١٠٤

  نفقات التشغيل العامة

وترجع الزيادة إىل استئجار . مكتب يف نيويوركأدرج اعتماد لإلجيار واملصاريف اجلارية لل. نفقات متكررة  -١٠٥
ومل يكن ملكتب االتصال يف نيويورك من قبل قاعة لالجتماعات وكان يطلب من البعثات . مكان إضايف لقاعة االجتماعات

  .استضافة هذه االجتماعات

  اللوازم

. الالزمة للمكتباللوازم األساسية للمكتب واملواد األخرى القابلة لالستهالك. نفقات متكررة  -١٠٦

                                                           
  .، ورقة خيارات مقدمة من املكتب بشأن إنشاء مكتب االتصال يف نيويوركICC-ASP/4/6انظر الوثيقة   )٤(  
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  ٢٠١٠ امليزانية املقترحة لعام :الربنامج  -١٢اجلدول 
  ٢٠٠٨ نفقات عام

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكتب االتصال يف نيويورك

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  موعا  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

                        القضاة
  ٧٤,٤  ١٠٠,٨  ٢٣٦,٢    ٢٣٦,٢  ١٣٥,٤    ١٣٥,٤  موظفو الفئة الفنية

  ٢١,٥  ١٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٤٩,٤    ٤٩,٤  بدون تقسيم  اخلدمات العامةموظفو 
  ٦٠,٣  ١١١,٤  ٢٩٦,٢    ٢٩٦,٢  ١٨٤,٨    ١٨٤,٨  ١٨٢,٢    ١٨٢,٢   املوظفون،اموع الفرعي

  ٦٤,٠  ١٠,٥  ٢٦,٩    ٢٦,٩  ١٦,٤    ١٦,٤  ٣,٠    ٣,٠  املساعدة املؤقتة العامة
  ٦٤,٠  ١٠,٥  ٢٦,٩    ٢٦,٩  ١٦,٤    ١٦,٤  ٣,٠    ٣,٠   الرتب األخرى  ،اموع الفرعي

  ٣,٩  ٠,٣  ٩,٤    ٩,٤  ٩,١    ٩,١  ٩,٣    ٩,٣  السفر
      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠        الضيافة

  -١٠٠,٠  -١٠,٠        ١٠,٠    ١٠,٠  ٤,٣    ٤,٣  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٣١,٩  ١٧,٨  ٧٣,٦    ٧٣,٦  ٥٥,٨    ٥٥,٨  ٣٠,٤    ٣٠,٤  نفقات التشغيل العامة

      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠  ١,٨    ١,٨  اللوازم واملواد
  ١٠,١  ٨,١  ٨٩,٠    ٨٩,٠  ٨٠,٩    ٨٠,٩  ٤٥,٨    ٤٥,٨   الرتب األخرى،اموع الفرعي

  ٤٦,١  ١٣٠,٠  ٤١٢,١    ٤١٢,١  ٢٨٢,١    ٢٨٢,١  ٢٣١,٠    ٢٣١,٠  اموع
 

  ٩,٢  ٠,٧  ٨,٣    ٨,٣  ٧,٦    ٧,٦  ٣,٨    ٣,٨  الصيانة املوزعة
  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٣٠٠ الربنامج  -١٣جدول 

وكيل أمني   مكتب االتصال يف نيويورك
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١                    األساسية 
  الوظائف                    ١          املتصلة باحلاالت

  ٢  ١  ١    ١          ١          اموع الفرعي   احلالية
  ١        ١      ١              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
  ١        ١      ١              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                                األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                               الفرعياموع

  ٣  ١  ١    ٢      ١    ١          اموع  
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  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء

يناثلا يسيئرلا جمانربلا
ماعلا يعدملا بتكم

ماعلا يعدملا

تاقيقحتلا ةبعش  صاصتخالا ةبعش
ءاعدالا ةبعشنواعتلاو لماكتلاو

ماعلا يعدملا ناويد

ماعلا يعدملا بئان
ءاعدالا نوؤشل

ماعلا يعدملا بئان
تاقيقحتلل سيئرلا بتكم

فانئتسالا مسق ءاعدالا مسق
قيقحتلا ةقرفأ تايلمعلاو طيطختلا مسق يلودلا نواعتلا مسق تالاحلا ليلحت مسق

ةينوناقلا ةروشملا مسق تامدخلا مسق

  

  مقدمة

                         ً      ً                       ، يويل املدعي العام اهتماما  بالغا  الستخدام املوارد بطريقة ٢٠٠٣كما جاء يف ورقة السياسات املقدمة يف عام   -١٠٧
، الذي قد يؤدي إىل مضاعفة تكاليف العمليات مبقدار ضعفني أو ثالثة واملعيار الشامل للتكاليف اإلمجالية للمحكمة. فعالة

وهناك عالوة على ذلك ثالثة عوامل . أضعاف، هو عدد احلاالت، والقضايا قيد التحقيق، واألشخاص املقدمني للمحاكمة
  . حامسة لتشغيل املكتب بطريقة فعالة من حيث التكلفة

     ً                                                           اتصاال  بالنفقات، هو سياسة التحقيقات واحملاكمات املركزة، وفقا للنظام والعامل األول، وهو أكثر العوامل   -١٠٨
  .األساسي

والعامل الثاين هو أن تقوم شعبة بأكملها بتعزيز التعاون على املستويني الوطين والدويل، على أساس أن وجود    -١٠٩
  .شبكة قوية للتعاون من شأنه أن يقلل االحتياج إىل موارد املكتب

وعند . يف النظام املايل والقواعد املاليةنصوص عليها مرونة املوفقا للهو مناوبة املوظفني املدربني مل الثالث اوالع  -١١٠
انتهاء مرحلة التحقيق يف قضية معينة، يتناوب احملققون واحملللون بني القضايا اجلديدة والقضايا األخرى اليت بلغت مرحلة 

. وينطبق نفس القول على جماالت رئيسية أخرى من العمل. إىل موارد إضافيةمتقدمة من التحقيق واليت تكون يف حاجة 
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أمهية حامسة لكفاءة املكتب وفعاليته من حيث التكلفة، ) الدائمني ومن فئة املساعدة املؤقتة العامة(وللمناوبة بني املوظفني 
 استخدام املوارد يف الواقع  إىل عدم وأدت املرونة يف. ٢٠١٠وهلذا املفهوم الفضل يف عدم وجود طلبات إضافية لعام 

  .حدوث تضخم خطي نتيجة للحاالت والقضايا اجلديدة واإلضافية

، عمم املكتب الالئحة التنظيمية ملكتب املدعي العام من أجل توحيد أعمال املكتب وحتديد ٢٠٠٩ويف عام   -١١١
كتب النهوض بأعماله عن طريق توحيد      ً            أيضا ، سيواصل امل٢٠١٠ ويف عام ٢٠٠٩        ً        واعتبارا  من عام . املسؤوليات
ومن . وسيعتمد دليل األعمال الذي سيعده املكتب لتحقيق ذلك على الدروس املستفادة يف حتسني الكفاءات. العمليات

 من ٥٤ من املادة )ه(٣أمثلة الدروس املستفادة التقليل بصورة جذرية من املواد السرية اليت جيمعها املكتب مبوجب الفقرة 
وما األساسي الذي أدى إىل اخنفاض عدد هذه املواد من آالف املواد يف التحقيق األول املتعلق جبمهورية الكونغو نظام ر

                ً                       وأعاد املكتب أيضا  تنظيم عملية الكشف اليت . الدميقراطية إىل مادة واحدة فقط يف التحقيق يف مجهورية أفريقيا الوسطى
ونتيجة لذلك، سيلزم قدر أقل من املوارد هلذه . وظفني ذه العمليةتتطلب عمالة مكثفة، وكلف جمموعة خاصة من امل

  .العملية يف املستقبل

 بنفس ٢٠١٠وسيؤدي املكتب أنشطته يف عام .     ً                 فعال  نتائج هذا النهج٢٠١٠وتعكس امليزانية املقترحة لعام   -١١٢
استكمال اجلزء األخري من حماكمة (ة كبرية ، على الرغم من زيادة األنشطة مرة أخرى بدرج٢٠٠٩املوارد املعتمدة يف عام 

والغرض ). لوبانغا، وحماكمتان أخريان، وجلسة واحدة العتماد التهم، وأربعة حتقيقات، والفحوص األولية يف مثاين حاالت
 يف ٨  يف املائة فقط هو تعويض الزيادات الناجتة عن التضخم، وتسوية معدل الشواغر إىل٦,١١من الزيادة الصافية البالغة 

 يف املائة، فإن ٥وعلى الرغم من بلوغ معدل الشواغر الفعلي عند تقدمي امليزانية نسبة . املائة، وإعادة تصنيف أربعة وظائف
  . ٢٠١٠ يف املائة بزيادة الكفاءات يف عام ٣املكتب يتعهد باستيعاب الفرق البالغ 

يقات باحملافظة على االتصال بالشهود والوسطاء يف ، سيواصل املكتب محاية استثماراته يف التحق٢٠١٠ويف عام   -١١٣
وستستخدم املوارد الالزمة يف هذا . احلاالت اليت صدرت فيها أوامر بالقبض واليت مل يتم فيها بعد القبض على املتهمني

  . السياق بالتناوب وستكون مدفوعة فقط باالحتياجات

  وزيع املوظفني حبسب احلاالتالتغريات يف ميزانية مكتب املدعي العام وت -١٤اجلدول 

عدد (امليزانية 
  )املوظفني

  أوغندا  الدعم التشغيلي
مجهورية الكونغو 

  الدميقراطية
  مجهورية أفريقيا الوسطى  دارفور

   املعتمدة٢٠٠٦
٢٩ (٣ ٤٢٨ ١٠٠(  
  ) قضايا٣اموع (

٢٧ (٣ ٥٤٩ ٧٠٠(  
  )قضية واحدة(

٢٨ (٤ ٧٧٠ ٩٠٠(  
  )قضية واحدة(

١٥ (٤ ٠٥٥,٥٠٠(  
  ) واحدةقضية(

  غري وارد

   املعتمدة٢٠٠٧
٤١ (٣ ٧٨٨ ٤٠٠(  
  ) قضايا٥اموع (

٤ (١ ١٠٩ ٥٠٠(  
  )قضية واحدة(

٥١ (٥ ٨٥١ ٤٠٠(  
  )قضيتان(

٣٥ (٤ ٥٣٢ ٥٠٠(  
  )قضية واحدة(

٢١ (٢ ٥٥٣ ٨٠٠(  
  )قضية واحدة(

   املعتمدة٢٠٠٨
٥١ (٤ ٧٠٩ ١٠٠(  
  ) قضايا٨اموع (

٤ (١ ٠٣٣ ٧٠٠(  
  )قضية واحدة(

٤٨ (٥ ٨٣٥ ٢٠٠(  
  ) قضايا٣(

٣١ (٤ ٤١٧ ٨٠٠(  
  ) قضايا٣(

٢٤ (٣ ٣٩٣ ٤٠٠(  
  )قضية واحدة(

   املعتمدة٢٠٠٩
٥٩ (٥ ٠١٢ ٧٠٠(  
  ) قضايا٩(

٣ (٨٩٨ ٩٠٠(  
  )قضية واحدة(

٥٣ (٦ ١٢٤ ٣٠٠(  
  ) قضايا٤(

٣٢ (٤ ٥٩٠ ٥٠٠(  
  ) قضايا٣(

٢٤ (٤ ٢٠٦ ٣٠٠(  
  )قضية واحدة(

   املقترحة٢٠١٠
٦١ (٥ ٥٣٩ ٢٠٠(  
  ) قضية١١(

٣ (٩٠٣ ٨٠٠(  
  )قضية واحدة(

٥٤ (٦ ٦٥٥ ٤٠٠(  
  ) قضايا٦-٥(

٢٤ (٤ ١٢١ ٤٠٠(  
  ) قضايا٣(

٤ ٧٩٤ ٧٠٠  
  ) قضيتان–قضية واحدة (
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     ً                                                                                             ونظرا  لعدم وجود تغيريات يف امليزانية األساسية اليت تشمل أساسا التكاليف املتصلة باملوظفني، فإن اجلزء الوصفي   -١١٤
  .ومربرات للموارد املتصلة باحلاالتال ينقسم إىل مربرات للموارد األساسية 

مدرجة يف )  بيري مببا-للقضية املرفوعة ضد جان (٢٠٠٩وال تزال املوارد املعتمدة يف سياق امليزانية التكميلية لعام   -١١٥
مة على وسيتوقف حتويل هذه املوارد إىل وظائف دائ. ٢٠١٠ميزانية عام بوصفها من املوارد املطلوبة املساعدة املؤقتة العامة 

  . التطورات املقبلة
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي الثاين -١٥اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكتب املدعي العام

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ١٤ ٥٤٤,٤  ١١ ١٣٠,٤  ٣ ٤١٤,٠  موظفو الفئة الفنية
  ٣ ٧٩٩,٩  ٢ ٨٣٨,٦  ٩٦١,٣  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

٣ ٧٠٤,٢  
١ ٠٠٠,٤  

١١ ٨٠٦,٤  
٢ ٩٤٧,٢  

١٥ ٥١٠,٦  
٣ ٩٤٧,٦  

٩٦٦,٢  
١٤٧,٧  

٦,٦  
٣,٩  

  ٦,١    ١٩ ٤٥٨,٢  ١٤ ٧٥٣,٦  ٤ ٧٠٤,٦  ١٨ ٣٤٤,٣  ١٣ ٩٦٩,٠  ٤ ٣٧٥,٣  ١٤ ٣٦٩,٣  ١٠ ٤٧٢,٢  ٣ ٨٩٧,١  اموع الفرعي، املوظفون
  ٢,٥  ١٠٤,٨  ٤ ٢٢٢,٧  ٤ ١٨٥,٧  ٣٧,٠  ٤ ١١٧,٩  ٤ ٠٨٢,١  ٣٥,٧  ٤ ١٨٥,١  ٣ ٩١٧,٢  ٢٦٧,٩  املساعدة املؤقتة العامة

                  ٢٦,٥  ١٤,٢  ١٢,٣  عاتاملساعدة املؤقتة لالجتما
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠        العمل اإلضايف

      ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ١٣٥,٠  ١٣٥,٠    اخلرباء االستشاريون
  ٢,٥  ١٠٤,٨  ٤ ٣٤٢,٩  ٤ ٢٩٠,٩  ٥٢,٠  ٤ ٢٣٨,١  ٤ ١٨٧,٣  ٥٠,٧  ٤ ٣٤٦,٦  ٤ ٠٦٦,٤  ٢٨٠,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٥,٧  ٣٤٠,٠  ٢ ٥٠٥,٢  ٢ ٣٠٢,٨  ٢٠٢,٤  ٢ ١٦٥,٢  ١ ٩٨٠,٢  ١٨٥,٠  ١ ٧٥٦,٠  ١ ٦٠٥,١  ١٥٠,٩    السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٩,٩    ٩,٩  الضيافة

      ٣٦٥,٧  ٣١٤,٥  ٥١,٢  ٣٦٥,٧  ٣١٤,٥  ٥١,٢  ٤١٣,٦  ٣٥٤,٠  ٥٩,٦  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ٢٧٤,٦  ٢٧٤,٦    ٢٧٤,٦  ٢٧٤,٦    ٢٥٧,٤  ٢٥٧,٤    نفقات التشغيل العامة

      ١٠١,٠  ٤٨,٠  ٥٣,٠  ١٠١,٠  ٤٨,٠  ٥٣,٠  ٢٢,٨  ١١,٨  ١١,٠  اللوازم واملواد
      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٨٨,٣  ٨٨,٣    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

١١,٥  ٣٤٠,٠  ٣ ٢٨٦,٥  ٢ ٩٦٩,٩  ٣١٦,٦  ٢ ٩٤٦,٥  ٢ ٦٤٧,٣  ٢٩٩,٢  ٢ ٥٤٨,٠  ٢ ٣١٦,٦  ٢٣١,٤  

  ٦,١  ١ ٥٥٨,٧  ٢٧ ٠٨٧,٦  ٢٢ ٠١٤,٤  ٥٠٧٣,٢  ٢٥ ٥٢٨,٩  ٢٠ ٨٠٣,٧  ٤ ٧٢٥,٢  ٢١ ٢٦٣,٩  ١٦ ٨٥٥,٢  ٤ ٤٠٨,٧  اموع
  

  -٨,٧  -٦٤,٣  ٦٧٧,٨  ٥٤٤,٧  ١٣٣,١  ٧٤٢,١  ٥٥٩,٦  ١٨٢,٥  ٥٢٤,٨  ٤٣٣,٧  ٩١,١  الصيانة املوزعة
  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام :  الربنامج الرئيسي الثاين -١٦اجلدول 

وكيل أمني   العاممكتب املدعي 
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤٨  ١٦  ١٥  ١  ٣٢  ٢  ٨  ٥  ٧  ٥  ٢    ٢  ١  األساسية 
  الوظائف  ١٧٠  ٤٨  ٤٨    ١٢٢  ١٥  ٤٠  ٤٠  ٢٢  ٥          املتصلة باحلاالت

  ٢١٨  ٦٤  ٦٣  ١  ١٥٤  ١٧  ٤٨  ٤٥  ٢٩  ١٠  ٢    ٢  ١   الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

                              املتصلة باحلاالت
الوظائف 
  املنقولة/اجلديدة

                              اموع الفرعي
              -١  -١  ١  ١          األساسية

الوظائف املعاد               -١  -١  ١  ١          املتصلة باحلاالت
              -١  -١  ١  ١          اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها

  ٢١٨  ٦٤  ٦٣  ١  ١٥٤  ١٧  ٤٧  ٤٤  ٣٠  ١١  ٢    ٢  ١  اموع   
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  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

ة القانونية، وقسم اخلدمات، ويساعد مجيعها يتكون مكتب املدعي العام من ديوان املدعي العام، وقسم املشور  -١١٦
ويتم يف مكتب املدعي العام تقييم . املدعي العام يف تقدمي اخلدمات إىل الشعب التنفيذية واألفرقة املشتركة وتنسيقها

) عام من الالئحة التنظيمية ملكتب املدعي ال٢-٤املادة ( وتقدم اللجنة التنفيذية .عزيزهاباملكتب وتالسياسات اخلاصة 
املشورة للمدعي العام بشأن اجلوانب اإلستراتيجية جلميع العمليات واألنشطة اليت يقوم ا املكتب، ويقوم ديوان املدعي 

  . العام بأعمال األمانة هلذه اللجنة

ذية، ، عن طريق اللجنة التنفيقيام مؤسسة مشهود هلا باملكانة وحتظى بالدعم املالئم، يقوم املدعي العامولضمان   -١١٧
بتوجيه  األنشطة الرئيسية احملددة لتحقيق أهداف إستراتيجية اإلدعاء بأقل قدر ممكن من املوارد وأكرب قدر ممكن من 

  .املساءلة

لضمان وجود ويف هذا الصدد، ينسق ديوان املدعي العام األنشطة الداخلية واألنشطة املشتركة بني األجهزة   -١١٨
  .تقاسم املعلومات بصورة فعالة، وبناء ثقافة مشتركة للمحكمةموظفني مؤهلني وذوي مهة عالية، و

  .وقدم قسم املشورة القانونية الردود على طلبات املشورة القانونية املقدمة من املدعي العام ومجيع الشعب التنفيذية  -١١٩

 ج مرن يف االستجابة ويتطلع قسم اخلدمات إىل توفري املقومات واخلدمات اإلدارية واللغوية والتقنية بإتباع  -١٢٠
  .الحتياجات العمالء بأقل قدر ممكن من املوارد وعن طريق االتصال بقلم احملكمة لتنسيق اخلدمات املشتركة املوحدة

  األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد   -١
                                                                ع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متس هم أنشطة احملكمة على حنو حيترم                  اإلثبات فيما خيص  مجي

  )٣اهلـدف اإلستراتيجـي . (      التنو ع

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق   -٢
  )٨جي اهلدف اإلستراتي. (وتقليل املخاطر عند االقتضاء
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  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 ١اهلدف 

مواصلة تطوير دليل األموال واستكماله  •
  .وتنفيذه

 
إجراءات /وتوكوالترالنسبة الفعلية من ب •

التشغيل القياسية احملددة يف اخلطة اليت مت 
  .إعدادها وتنفيذها

  
١٠٠٪  

  

      ٢اهلدف 
ن املستوى أداء مستوى من اخلدمات ال يقل ع •

املبني يف اتفاقات تقدمي اخلدمات ذات الصلة 
  .بالوحدات

مستويات اخلدمات الفعلية مقارنة  •
 .مبستويات اخلدمات املنشورة

 اتفاقات تقدمي > ٪١٠٠
  اخلدمات

حتسني /حتقيق مجيع األهداف املتعلقة بتطوير •
اجلوانب اللغوية واإلدارية واملالية والتقنية اليت 

  .٢٠١٠العام يف عام ختص مكتب املدعي 

التطوير اليت /النسبة الفعلية من التحسينات •
 .مت حتقيقها

١٠٠٪  
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢١٠٠الربنامج  -١٧اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكتب املدعي العام

املتصلة   األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٤,٩  ١١٥,٣  ٢ ٤٨٩,١  ٤٢٥,٧  ٢ ٠٦٣,٤  ٢ ٣٧٣,٨  ٣٨٣,٣  ١ ٩٩٠,٥  موظفو الفئة الفنية
  ٣,٥  ٤٤,٥  ١ ٣٠٧,٤  ٦٧٥,٤  ٦٣٢,٠  ١ ٢٦٢,٩  ٦٥٥,٦  ٦٠٧,٣  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٤,٤  ١٥٩,٨  ٣ ٧٩٦,٥  ١ ١٠١,١  ٢ ٦٩٥,٤  ٣ ٦٣٦,٧  ١ ٠٣٨,٩  ٢ ٥٩٧,٨  ٣ ٠٤٢,٠  ٧٥٧,٤  ٢ ٢٨٤,٦  اموع الفرعي، املوظفون
  ٣,٠  ٤٥,٩  ١ ٥٧٠,٨  ١ ٥٣٣,٨  ٣٧,٠  ١ ٥٢٤,٩  ١ ٤٨٩,٢  ٣٥,٧  ١ ١٧١,٤  ٩٧٠,٨  ٢٠٠,٦  املساعدة املؤقتة العامة

                  ٢٦,٥  ١٤,٢  ١٢,٣  دة املؤقتة لالجتماعاتاملساع
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠        العمل اإلضايف

      ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ١٣٥,٠  ١٣٥,٠    اخلرباء االستشاريون
  ٢,٨  ٤٥,٩  ١ ٦٩١,٠  ١ ٦٣٩,٠  ٥٢,٠  ١ ٦٤٥,١  ١ ٥٩٤,٤  ٥٠,٧  ١ ٣٣٢,٩  ١ ١٢٠,٠  ٢١٢,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٥,٠  ٧٢,١  ٥٥٤,٣  ٤٤٦,٧  ١٠٧,٦  ٤٨٢,٢  ٣٨٣,٩  ٩٨,٣  ٣٨٧,٤  ٣١٣,٧  ٧٣,٧    فرالس
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٩,٩    ٩,٩  الضيافة

  صفر  صفر  ٣٠٥,٧  ٢٥٤,٥  ٥١,٢  ٣٠٥,٧  ٢٥٤,٥  ٥١,٢  ٤٠١,٥  ٣٤١,٩  ٥٩,٦  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ٤,٠  ٤,٠    نفقات التشغيل العامة

      ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ١٧,١  ٦,١  ١١,٠  اللوازم واملواد
      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣١,٦  ٣١,٦    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٧,٨  ٧٢,١  ٩٩١,٠  ٧٦٩,٢  ٢٢١,٨  ٩١٨,٩  ٧٠٦,٤  ٢١٢,٥  ٨٥١,٥  ٦٩٧,٣  ١٥٤,٢  

  ٤,٥  ٢٧٧,٨  ٦ ٤٧٨,٥  ٣ ٥٠٩,٣  ٢ ٩٦٩,٢  ٦ ٢٠٠,٧  ٣ ٣٣٩,٧  ٢ ٨٦١,٩  ٥ ٢٢٦,٤  ٢ ٥٧٤,٧  ٢ ٦٥١,٧  اموع
  

  -١٩,٦  -٣٢,١  ١٣١,٧  ٥١,٣  ٨٠,٤  ١٦٣,٨  ٤٩,٧  ١١٤,١  ٩٨,١  ٤١,٢  ٥٦,٩  الصيانة املوزعة
  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٠٠الربنامج  - ١٨ اجلدول

وكيل أمني   مكتب املدعي العام 
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٠  ١٠  ٩  ١  ٢٠  ٢  ٧  ٤  ٣  ٣        ١  األساسية 
  الوظائف  ١٦  ١١  ١١    ٥  ٣  ١  ١              املتصلة باحلاالت

  ٤٦  ٢١  ٢٠  ١  ٢٥  ٥  ٨  ٥  ٣  ٣        ١   الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -١        -١    -١  -١  ٢  -١          األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها 

  -١        -١    -١  -١  ٢  -١          اموع الفرعي
  ٤٥  ٢١  ٢٠  ١  ٢٤  ٥  ٧  ٤  ٥  ٢        ١  اموع  
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  قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام: ٢١١٠لربنامج الفرعي ا  )أ(

  املوارد من املوظفني

  .ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي  -١٢١

  ) إىل شعبة اإلدعاء٥-تبة فوظيفة واحدة بر (إعادة التوزيع

كما يف السنوات السابقة، يبذل املكتب قصارى جهده للحصول على موارد إضافية عن طريق إعادة تنظيم العمل   -١٢٢
ونتيجة لزيادة حجم العمل أمام الدوائر التمهيدية واالبتدائية ودائرة االستئناف، يلزم لشعبة االدعاء منسق . وزيادة الكفاءات

تساق بني أفرقة احملاكمات، واالمتثال لإلطار القانوين للمكتب، واالستفادة إىل أقصى حد ممكن من املوارد لكفالة اال
، وسيتم متويلها بإعادة توزيع وظيفة رئيس الديوان من ديوان املدعي ٥-تكون هذه الوظيفة برتبة فوس. املخصصة للشعبة

كان يؤديها رئيس الديوان على اثنني من املساعدين اخلاصني وعلى رؤساء وسيعاد توزيع املهام اليت . العام إىل شعبة اإلدعاء
  .الشعب، حسب االقتضاء

  إعادة التصنيف

 إىل الرتبة ٢-                                                                                   ي طلب اعتماد إلعادة تصنيف وظيفة موظف االتصال والتنسيق املعين باملوارد البشرية من الرتبة ف  -١٢٣
. ىل رئيس الديوان، وبوجه خاص باملهام املتعلقة بسياسة املوارد البشريةوقام شاغل الوظيفة بعدد من املهام املسندة إ. ٣-ف

. ونتيجة إلعادة توزيع وظيفة رئيس الديوان إىل شعبة اإلدعاء والتعديل يف خطوط اإلبالغ، ستكون هذه املسؤوليات، دائمة
عو إىل إعادة تصنيف هذه الوظيفة                                              ً                       ويقوم اخلبري االستشاري املعين بإعادة التصنيف حاليا  باستعراض املربرات اليت تد

  . ومواصفات العمل ا

       ً                                مستمرا  لدعم املشاريع املخصصة أو الذروة ٢-ال يزال طلب املساعدة املؤقتة العامة ملدة مخسة أشهر برتبة ف  -١٢٤
  .املتوقعة حلجم العمل بالنسبة لطاقة املشورة القانونية يف املكتب

  العمل اإلضايف

 يورو  للوفاء باالحتياجات القانونية الالزمة لتعويض العمل اإلضايف يف فئة ١٥ ٠٠٠املطلوب هو ال يزال املبلغ   -١٢٥
  .اخلدمات العامة

  اخلرباء االستشاريون

. تعيني خرباء استشاريني وشهود من أهل اخلربة لدعم التحقيقات واحملاكمات ٢٠١٠سيواصل املكتب يف عام   -١٢٦
وميثل هذا املبلغ ما يقرب من مثانية أشهر ونصف شهر من املساعدة .  يورو١٠٥ ٢٠٠ولتحقيق ذلك، يطلب املكتب مبلغ 

وال يزال . ، وإن كان سيتم حتديد املستوى الفعلي للخرباء االستشاريني على أساس العمل املطلوب وخربم٥-برتبة ف
   .تركيز امليزانية يف الديوان
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر

تعزيز الدعم املقدم له والتعاون امللموس معه يف التحقيقات اليت يقوم ا املكتب دعي العام ضروريا لسفر امليعترب   -١٢٧
وإلقاء القبض على األشخاص الذين يطلب مثوهلم أمام احملكمة على أعلى املستويات، ولإلسهام يف تأثري نظام روما 

املدعي العام وموظفي اإلعالم  ائما إسقاطات لسفرويتضمن االعتماد املدرج للديوان د. األساسي بأقصى قدر ممكن
وأصحاب املصلحة الرئيسيني الذين يدعون ملقابلة املدعي العام، وبوجه خاص ألصحاب املصلحة غري القادرين على حتمل 

اليف السفر وال توجد زيادة صافية يف ميزانية السفر اخلاصة بالديوان، وترجع الزيادة احلالية إىل ارتفاع تك. تكاليف السفر
  .٢٠٠٩بالطائرات وبدل اإلقامة اليومي منذ عام 

 منها لسفر موظفي املشورة القانونية ٢٣ بعثة، ٤٧وأدرج ملصاريف السفر اعتماد يفي إمجاال باحتياجات   -١٢٨
يد التحقيق ويقابل ذلك إحصاءات السفر املتعلقة بالسنة املاضية اليت يتصل معظمها باحلاالت ق. واإلعالم نيابة عن املكتب

 .وسيستوعب هذا االعتماد مصاريف السفر الالزمة للمؤمتر االستعراضي. أو يف مرحلة احملاكمة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

والغرض من املبلغ املطلوب الذي مل يتغري . ال تزال ميزانية التدريب مدرجة بأكملها يف البند املخصص للديوان  -١٢٩
 يورو هو دعم التطوير الوظيفي املتواصل جلميع املوظفني يف املكتب، وبوجه خاص دعم التدريب ٨٨ ٢٠٠والبالغ قدره 

  .العملي يف جماالت التحليل والدفاع واالستئناف والتحقيق واالتصال والسالمة ومحاية الشهود يف امليدان

م للبعثات املستقلة وبعثات التوعية  يورو، املعتمد يف العام املاضي، لدعم تكاليف اإلعال٢٥ ٠٠٠           وي طلب مبلغ   -١٣٠
وتتعلق التكاليف النموذجية املتكبدة باإلذاعة وإجيار املرافق املناسبة للمؤمترات الصحفية . املشتركة يف بلدان العمليات

  .وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد يف بلدان العمليات
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي  -١٩اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  ديوان الدعي العام
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  موعا  باحلاالت
  -٥,٩  -٦٣,٠  ٩٩٧,٢    ٩٩٧,٢  ١ ٠٦٠,٢    ١ ٠٦٠,٢  موظفو الفئة الفنية

  ٤,١  ١٢,٧  ٣٢٥,٠    ٣٢٥,٠  ٣١٢,٣    ٣١٢,٣  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  -٣,٧  -٥٠,٣  ١ ٣٢٢,٥    ١ ٣٢٢,٢  ١ ٣٧٢,٥    ١ ٣٧٢,٥  ١ ١٢٠,٨    ١ ١٢٠,٨  اموع الفرعي، املوظفون

  ٣,٦  ١,٣  ٣٧,٠    ٣٧,٠  ٣٥,٧    ٣٥,٧  ١٥٦,٦  ٢٥,٨  ١٣٠,٨  املساعدة املؤقتة العامة
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠        العمل اإلضايف

      ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ١٣٥,٠  ١٣٥,٠    اخلرباء االستشاريون
  ٠,٨  ١,٣  ١٥٧,٢  ١٠٥,٢  ٥٢,٠  ١٥٥,٩  ١٠٥,٢  ٥٠,٧  ٢٩١,٦  ١٦٠,٨  ١٣٠,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١١,٧  ١٩,٣  ١٨٣,٧  ٩١,٥  ٩٢,٢  ١٦٤,٤  ٨٠,٠  ٨٤,٥  ١٤٥,٠  ٨٩,٩  ٥٥,١    السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٩,٩    ٩,٩  الضيافة

      ١١٣,٢  ٨٧,٠  ٢٦,٢  ١١٣,٢  ٨٧,٠  ٢٦,٢  ١٨٣,٤  ١٦٧,٣  ١٦,١  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٦,٧  ١٩,٣  ٣٠٦,٩  ١٧٨,٥  ١٢٨,٤  ٢٨٧,٦  ١٦٧,٠  ١٢٠,٧  ٣٣٨,٣  ٢٥٧,٢  ٨١,١  

  -١,٦  -٢٩,٨  ١ ٧٨٦,٣  ٢٨٣,٧  ١ ٥٠٢,٦  ١ ٨١٦,١  ٢٧٢,٢  ١ ٥٤٣,٩  ١ ٧٥٠,٧  ٤١٨,٠  ١ ٣٣٢,٧  اموع
  

  -٣١,٩  -١٨,٢  ٣٨,٨    ٣٨,٨  ٥٧    ٥٧  ٢٨,٥    ٢٨,٥  الصيانة املوزعة

    ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي  -٢٠اجلدول 

وكيل أمني   ن املدعي العامديوا
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٥  ٥  ٤  ١  ١٠  ١  ٥    ١  ٢        ١  األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ١٥  ٥  ٤  ١  ١٠  ١  ٥    ١  ٢        ١   الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -١        -١    -١  ١    -١          األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  -١        -١    -١  ١    -١          اموع الفرعي
  ١٤  ٥  ٤  ١  ٩  ١  ٤  ١  ١  ١        ١  اموع   
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  قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

ظيفي عند املستوى املعتمد ، وسيظل املالك الو٢٠١٠لب هذا الربنامج الفرعي وظائف دائمة جديدة لعام ال يتط  -١٣١
  .٢٠٠٩يف عام 

  إعادة التصنيف

 لكل من اللغتني الفرنسية ٤- إىل مراجع برتبة ف٣-يلزم اعتماد إلعادة تصنيف وظيفيت املترجم برتبة ف  -١٣٢
زمة لتوفري الال" األساسية"ويف املرحلة االستهاللية للعمل مبكتب املدعي العام، أدرج اعتماد للخدمات اللغوية . واإلنكليزية

ومل تزود وحدة اخلدمات اللغوية عندئذ بوظائف . ترمجات موجزة لألدلة امعة يف امليدان لتمكني احملققني من أداء عملهم
                                                                                  ً والواقع أن املكتب يف حاجة إىل وظيفة املراجعة ويقوم املترمجان اللذان يشغالن الوظيفتني حاليا  . حاتلللمراجعة أو املصط
                                                                        ً                       ل االمتثال لألوامر القضائية الصادرة بتقدمي الوثائق واملستندات بلغيت العمل معا  وترمجة بيانات الشهود يف ذا الدور من أج

  . سياق االعتياد على أعمال احملكمة

كذلك، يلزم إعادة النظر يف حجم ونطاق فريق الترمجة من حيث النوعية من أجل وضع املعايري وضمان   -١٣٣
  . ل الوظيفة بالتايل بدور خبري اللغات الرئيسي املختص باللغتني اإلنكليزية والفرنسيةويقوم شاغ. االستقرار هلا

  . ويقوم اخلبري املعين بإعادة التصنيف حاليا باستعراض املربرات واملهام بالتفصيل  -١٣٤

  املساعدة املؤقتة العامة

دة مؤقتة عامة ملواجهة حجم العمل يف  ويف األعوام السابقة، يلزم للربنامج الفرعي مساع٢٠٠٩كما يف عام  -١٣٥
 وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ ١٥(ويظل حجم العمل بدون تغيري . الترمجة التحريرية والترمجة الفورية امليدانية

در أو باالستعانة مبصا/ومن املتوقع تعويض النقص بزيادة الكفاءة املكتسبة و). املساعدين اللغويني/للمترمجني التحريريني
  .خارجية يف أوقات الذروة عند اإلمكان

والطاقة الترمجية الناجتة عن ذلك ) الوظائف القائمةواملساعدة املؤقتة العامة (التوزيع الوظيفي للمترمجني التحريريني   -٢١اجلدول 
  ٢٠١٠ساس أعباء العمل املتوقعة لعام على أ
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 بعثة متصلة باحلاالت للموظفني التقنيني فقط، واملترمجني ٨٤، ستسمح ميزانية السفر بقيام ٢٠٠٩كما يف عام   -١٣٦
مع مترجم (لغ البعثات األخرية سبع بعثات وتب. ، وبعثات توظيف املترمجني الفوريني)احملليني والدوليني(الفوريني امليدانيني 

  .احملاكمة/لكل قضية قيد التحقيق) فوري وموظف للدعم التقين

االعتمادات الالزمة لسبع بعثات أوروبية للموظفني التقنيني واللغويني واإلداريني للسفر وتوفر امليزانية األساسية   -١٣٧
  .يورك لعرض امليزانيةللمشاركة يف املؤمترات الفنية وأربع بعثات إىل نيو

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 بتحقيق ٢٠١٠تتعلق التكاليف الرئيسية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت ختص مكتب املدعي العام يف عام   -١٣٨
، ) يورو٣١ ٢٥٠(أقصى قدر من الكفاءة يف العمل عن طريق استخدام برجميات اخلرائط التنظيمية لتدفق العمل يف احملكمة 

  ، وتنفيذ نظم حتليل التواتر يف اجلرائم واحلاالت ) يورو٤١ ٧٠٠(ومواصلة تطوير األدوات االلكترونية لفرز الوقائع 
 ٢٠ ٠٠٠(، واخلدمات االستشارية والتعاقدية الرامية إىل حتسني أدوات التعاون بني األفرقة املشتركة ) يورو٥٠ ٠٠٠(

 يورو خلدمات الترقيم املتعلقة باألدلة الكبرية احلجم اليت ال ميكن القيام ٩ ٥٠٠ر البالغ قدره ويطلب االعتماد املتكر). يورو
  .ا باملكتب بسبب حاجتها إىل أجهزة متخصصة

                                                                                               وي طلب االعتماد لالستعانة مبصادر خارجية للترمجة التحريرية لدعم القدرة الترمجية للمكتب يف أوقات الذروة   -١٣٩
وال . أعباء العمل املتصلة بقضايا معينة وكذلك للبالغات الواردة بلغات خالف لغات العمل باحملكمةوعند ضيق الوقت و
  . يورو دون تغيري٤٠ ٠٠٠يزال املبلغ املطلوب 

   العامةنفقات التشغيل

  . يورو للوفاء جبزء من تكاليف املشاريع املبينة أعاله١٠ ٠٠٠يظل االعتماد املطلوب   -١٤٠

  اللوازم واملواد

االشتراكات يف االت، وشراء / يورو لتجديد قواعد البيانات اخلاصة مبكتب املدعي العام ٣٥ ٠٠٠          ي طلب مبلغ   -١٤١
  .الكتب املرجعية الرئيسية الالزمة لدعم األنشطة الرئيسية للمكتب

               األثاث واملعد ات

ريرية لتمكني مكتب املدعي العام من  يورو ملواصلة تطوير الربجميات الالزمة للترمجة التح٢٠ ٠٠٠يطلب مبلغ   -١٤٢
 يورو املتكرر لصيانة واستبدال ورفع مستوى أجهزة ١٠ ٠٠٠استخدام قاعدة فنية موحدة مع قلم احملكمة، ويلزم مبلغ 

  .املكتب املستخدمة يف البعثات
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢١٢٠الربنامج الفرعي  -٢٢اجلدول  

   ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  قسم اخلدمات
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ١٣,٦  ١٧٨,٣  ١ ٤٩١,٩  ٤٢٥,٧  ١ ٠٦٦,٢  ١ ٣١٣,٦  ٣٨٣,٣  ٩٣٠,٣  موظفو الفئة الفنية

  ٣,٣  ٣١,٨  ٩٨٢,٤  ٦٧٥,٤  ٣٠٧,٠  ٩٥٠,٦  ٦٥٥,٦  ٢٩٥,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٩,٣  ٢١٠,١  ٢ ٤٧٤,٣  ١ ١٠١,١  ١ ٣٧٣,٢  ٢ ٢٦٤,٢  ١ ٠٣٨,٩  ١ ٢٢٥,٣  ١ ٩٢١,٢  ٧٥٧  ١ ١٦٣,٨  اموع الفرعي، املوظفون

  ٣,٠  ٤٤,٦  ١ ٥٣٣,٨  ١ ٥٣٣,٨    ١ ٤٨٩,٢  ١ ٤٨٩,٢    ١ ٠١٤,٨  ٩٤٥,٠  ٦٩,٨  عامةاملساعدة املؤقتة ال
                  ٢٦,٥  ١٤,٢  ١٢,٣  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

  ٣,٠  ٤٤,٦  ١ ٥٣٣,٨  ١ ٥٣٣,٨    ١ ٤٨٩,٢  ١ ٤٨٩,٢    ١ ٠٤١,٣  ٩٥٩,٢  ٨٢,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٦,٦  ٥٢,٨  ٣٧٠,٦  ٣٥٥,٢  ١٥,٤  ٣١٧,٨  ٣٠٣,٩  ١٣,٨  ٢٤٢,٤  ٢٢٣,٨  ١٨,٦    السفر

  صفر  صفر  ١٩٢,٥  ١٦٧,٥  ٢٥,٠  ١٩٢,٥  ١٦٧,٥  ٢٥,٠  ٢١٨,١  ١٧٤,٦  ٤٣,٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ٤,٠  ٤,٠    نفقات التشغيل العامة

      ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ١٧,١  ٦,١  ١١,٠  اللوازم واملواد
      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣١,٦  ٣١,٦    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٨,٤  ٥٢,٩  ٦٨٤,١  ٥٩٠,٧  ٩٣,٤  ٦٣١,٢  ٥٣٩,٤  ٩١,٨  ٥١٣,٢  ٤٤٠,١  ٧٣,١  

  ٧,٠  ٣٠٧,٦  ٤ ٦٩٢,٢  ٣ ٢٢٥,٦  ١ ٤٦٦,٦  ٤ ٣٨٤,٦  ٣ ٠٦٧,٥  ١ ٣١٧,١  ٣ ٤٧٥,٧  ٢ ١٥٦,٧  ١ ٣١٩,٠  اموع
  

  -١٣,٠  -١٣,٩  ٩٢,٩  ٥١,٣  ٤١,٦  ١٠٦,٨  ٤٩,٧  ٥٧,١  ٦٩,٦  ٤١,٢  ٢٨,٤  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٢٠ربنامج الفرعي ال  -٢٣اجلدول 

وكيل أمني    اخلدماتقسم
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  سيةالرئي

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٥  ٥  ٥    ١٠  ١  ٢  ٤  ٢  ١          األساسية 
  الوظائف احلالية  ١٦  ١١  ١١    ٥  ٣  ١  ١              املتصلة باحلاالت

  ٣١  ١٦  ١٦    ١٥  ٤  ٣  ٥  ٢  ١           الفرعياموع
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                -٢  ٢            األساسية 
وظائف املعاد ال                              املتصلة باحلاالت

                -٢  ٢            اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها
  ٣١  ١٦  ١٦    ١٥  ٤  ٣  ٣  ٤  ١          اموع  
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  بة االختصاص والتكامل والتعاونشع: ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

تساهم شعبة االختصاص والتكامل والتعاون بصفة رئيسية يف إقامة شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم والتعاون مع   -١٤٣
الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين لتمكني املكتب من االضطالع بواليته القضائية بصورة فعالة وختفيض 

وتدير . وجتري الشعبة اتصاالت مع األجهزة األخرى يف مجيع املسائل املتعلقة بالعالقات اخلارجية. ة إىل موارد داخليةاحلاج
الشعبة يف إطار املكتب مجيع املسائل املتعلقة باالختصاص واملقبولية ومصاحل الضحايا فضال عن التعاون مع الدول 

 وتقوم بالفحص التمهيدي للمعلومات املتعلقة باجلرائم الداخلة يف اختصاص .واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
  .احملكمة

ويف إطار الشعبة، يتناول قسم التعاون الدويل مجيع الطلبات املقدمة للمساعدة، وجيري املفاوضات الالزمة   -١٤٤
لقانونية للتعاون يف األعمال التفاقات التعاون حسب االقتضاء، ويقيم شبكات تقاسم املعلومات، ويسدي املشورة ا

توفري وال بد من . القضائية، وجيري اتصاالت مع األجهزة األخرى يف احملكمة يف مجيع املسائل املتعلقة بالعالقات اخلارجية
املكتب قصارى جهده لتشجيع  ويبذل القبض، وفقا للنظام األساسي، يقوم على التعاون،ألن الدعم املناسب للمؤسسة 

  . الدوليني يف هذا الشأن/ز التنسيق بني الشركاء الوطنينيالدعم وتعزي

 من النظام األساسي، ويكفل االمتثال ١٥ حتليل احلاالت بالفحص التمهيدي للمعلومات وفقا للمادة قسمويقوم    -١٤٥
ويف . ختصاص احملكمةاملعايري املتناسقة واملوضوعية والعناصر األساسية يف عملية اختيار احلاالت اليت تدخل يف ا/لإلجراءات

تصلة بالوقائع  القسم املشورة بشأن املسائل املعقدة امليسياق تعزيز االضطالع بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، يسد
  .املتعلقة بالتكامل واالختصاص وتقييمها لصاحل العدالة، والسيما لصاحل الضحاياوالقانون و

  األهداف

يا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربعة حماكمات على األقل، إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات يف القضا -١
 )١اهلدف اإلستراتيجي . (                              رهنا مبا يؤم ن من التعاون اخلارجي  

 ومحاية وتسليمهمالقبض على األشخاص التعاون الالزم وخاصة يف جمال مجيع استحداث آليات خاصة تتيح   -٢
  )٥ي تيجاإلسترااهلدف . (الشهود وتنفيذ األحكام

زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد على   -٣
  )٦اإلستراتيجي اهلدف . (دور احملكمة واستقالليتها
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  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

ية عن احلاالت طلوبة أو الدورتقدمي مجيع التقارير امل •
 االهتمام أو بشأن املقبولية أو مصاحل العدالة بالنسبة حمل

للحاالت رهن التحقيق يف املوعد احملدد وتأييدها باألدلة 
  .املقدمة من اللجنة التنفيذية

النسبة املئوية الفعلية من التقارير  •
املقدمة يف املوعد احملدد واملؤيدة 

  .ةباألدلة املقدمة من اللجنة التنفيذي

١٠٠٪  

 غري املناسبة من حيث الطلباتنسبة  •  . الفعالة واملتوافقة مع املوضوعاملساعدةطلبات  •
التوقيت أو غري املتوافقة مع 

  . املوضوع؛  معدل االمتثال

 >٥ ٪  
  

                                            جمموعة موس عة من اجلهات اليت تزو د احملكمة مبعلومات  •
من خالل اتفاقات ذات (وغري ذلك من ضروب الدعم 

مبا يف ذلك ) طابع متصل حباالت حمددةطابع عام و
  .احملاكمة/تقدمي املساعدة ألغراض التحقيق

 مقارنة ٢٠١٠اموعة املتاحة لعام  •
 .٢٠٠٩مبجموعة عام 

 

   ٪١٠زيادة > 
  

النسبة املتوقعة من اتفاقات التعاون  •  .٢٠١٠اقات التعاون املتوقعة يف عام إبرام اتف •
 املعقودة 

١٠٠٪  

     ٢اهلدف 
تنفيذ استراتيجيات التعاون  قدم مناسب يفإحراز ت •

  . والتوقيف اليت توضع لكل حالة
التنفيذ الفعلي مقارنة بالتنفيذ املخطط  •

 .له

١٠٠٪  

     ٣اهلدف 
 من األهداف السنوية اليت ٪٨٥تنفيذ ما ال يقل عن  •

 تتضمنها استراتيجيات التعاون والعالقات اخلارجية
  .كتب املدعي العامواملتصلة مباشرة مب

ألهداف لالتنفيذ الفعلي معدل  •
 .السنوية

< ٨٥٪  
  

  من املوظفنياملوارد 

  املساعدة املؤقتة العامة

 أشهر من العمل ١٠ ملا يكافئ ٢٠٠٩ستتواصل الشعبة املطالبة مبوارد املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة يف عام   -١٤٦
   .الستمرار احلاجة إليه ٢- برتبة فحملل لشؤون التعاون/ملستشار

  غري املوظفنيمن املوارد 

  السفر

حتليلية متصلة باحلاالت إىل / بعثة تعاونية١٦ و ٣١ و ٢٦ و ١٣، يغطي االعتماد املطلوب ٢٠٠٩كما يف عام   -١٤٧
 بعثة أخرى ألغراض ١٦وطلبت . أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور ومجهورية أفريقيا الوسطى، على التوايل

  . يف مجيع احلاالتتأمني التعاون
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 بعثة ملدير ١٣ ألغراض الفحص التمهيدي يف مثاين حاالت و ١٢ بعثة، ٢٥وتشمل امليزانية األساسية   -١٤٨
الشعبة ألغرض الفحص التمهيدي أو حلضور االجتماعات الرفيعة املستوى وضمان التعاون من الدول واملنظمات 

  . نفقات السفر الالزم للمؤمتر االستعراضي يف إطار هذا البندوستستوعب. الدولية مع املدعي العام أو نيابة عنه
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٠٠الربنامج  -٢٤اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

شعبة االختصاص والتكامل   النمو يف املوارد  ) اليوروبآالف(
املتصلة   األساسية  والتعاون

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٥,١  ٧٩,٧  ١ ٦٣١,٦  ٩٠٢,٤  ٧٢٩,٢  ١ ٥٥١,٩  ٨٥٧,٤  ٦٩٤,٥  موظفو الفئة الفنية

  ٤,١  ٤,٨  ١٢٢,٨    ١٢٢,٨  ١١٨,٠    ١١٨,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٥,١  ٨٤,٥  ١ ٧٥٤,٤  ٩٠٢,٤  ٨٥٢,٠  ١ ٦٦٩,٩  ٨٥٧,٤  ٨١٢,٥  ١ ٢٣٠,٩  ٥٢١,٦  ٧٠٩,٣  اموع الفرعي، املوظفون

  ٣,٧  ٢,٥  ٧٠,٣  ٧٠,٣    ٦٧,٨  ٦٧,٨    ١٧٥,٠  ١٥٦,٩  ١٨,١  املساعدة املؤقتة العامة
  ٣,٧  ٢,٥  ٧٠,٣  ٧٠,٣    ٦٧,٨  ٦٧,٨    ١٧٥,٠  ١٥٦,٩  ١٨,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٣,١  ٥٠,٠  ٤٣٢,٧  ٣٧٦,٤  ٥٦,٣  ٣٨٢,٧  ٣٣١,٦  ٥١,٢  ٣٦٥,٠  ٣٢٢,٩  ٤٢,١    السفر
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٣,١  ٥٠,٠  ٤٣٢,٧  ٣٧٦,٤  ٥٦،٣  ٣٨٢,٧  ٣٣١,٦  ٥١,٢  ٣٦٥,٠  ٣٢٢,٩  ٤٢,١  

  ٦,٥  ١٣٦,٩  ٢ ٢٥٧,٤  ١ ٣٤٩,١  ٩٠٨,٣  ٢ ١٢٠,٥  ١ ٢٥٦,٨  ٨٦٣,٧.  ١ ٧٧٠,٩  ١ ٠٠١,٤  ٧٦٩,٥  اموع
  

  -١٥,٣  -٩,٢  ٥١,٠  ٢٨,٨  ٢٢,٢  ٦٠,٢  ٢٩,٨  ٣٠,٤  ٣٧,٢  ٢٢,٠  ١٥,٢  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٠٠الربنامج  -٢٥اجلدول 

وكيل أمني   شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
 فيموظ

  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
 - العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٨  ٢  ٢    ٦    ١  ١  ٢  ١  ١        األساسية 
  الوظائف  ٩        ٩    ٣  ٣  ٣            املتصلة باحلاالت

  ١٧  ٢  ٢    ١٥    ٤  ٤  ٥  ١  ١         الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ١٧  ٢  ٢    ١٥    ٤  ٤  ٥  ١  ١        اموع  
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  شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣

  مقدمة

ارات يف مكتب املدعي العام عن طريق حتليل تشارك شعبة التحقيقات يف نوعية العدالة بدعم عمليات اختاذ القر  -١٤٩
اجلرائم قبل اختيار احلاالت والقضايا، وحتديد االجتاهات اجلنائية، وتعزيز قدرة األفرقة املشتركة على إجراء حتقيقات منصفة 

لموظفني وسريعة وفقا لنظام روما األساسي، وتأمني الدعم املتواصل ملصاحل الضحايا والشهود، وضمان األمن والرفاه ل
  .والشهود يف سياق عمليات فعالة ومناسبة من حيث التوقيت

  األهداف

إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربعة حماكمات على األقل،  -٢
 )١اهلدف اإلستراتيجي . (                              رهنا مبا يؤم ن من التعاون اخلارجي  

األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا مع نظام                          إرساء نظام يتصد ى للمخاطر  -٣
  )٢اهلدف االستراتيجي  (.روما األساسي  

  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

جتميع األهداف الواردة يف خطة أفرقة  •
التحقيق املشتركة اليت مت الوصول إليها بشأن 

والفحوص األولية حقيقات اخلمسة الت
  .وحتليلها

التجميع حسب اخلطة مقارنة بالتجميع  •
  .الفعلي

٪ على أساس االحنراف صفر 
  عدم وجود ظروف طارئة

  

استقصاءات نصف سنوية ملدى االرتياح  •  
الفريق املشترك والفريق (للنواتج التحليلية 

  .)املعين باحملاكمات واللجنة التنفيذية

  تياحاالرمن  ٪٩٠> 

٪ على أساس االحنراف صفر   .                            ً      مستوى تنفيذ اإلستراتيجية وفقا  للخطة •  .   تنفيذ إستراتيجية الضحايا املتعلقة بالتحقيقات•
  عدم وجود ظروف طارئة

      ٢اهلدف 
 عدم وقوع حوادث أمنية  للشهود أو  •

للموظفني نتيجة للتعرض بغري مقتض أو عدم 
  .اماختاذ جراء من جانب مكتب املدعي الع

عدد احلوادث األمنية الناجتة عن التعرض  •
بغري مقتض أو عدم اختاذ إجراء من جانب 

  .مكتب املدعي العام

  صفر
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٠٠الربنامج  -٢٦اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠ية املقترحة لعام امليزان

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  شعبة التحقيقات

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٧,٦  ٥٥١,١  ٧ ٨٠١,٣  ٧ ٥١٥,٤  ٢٨٥,٩  ٧ ٢٥٠,٢  ٦ ٩٧٦,٨  ٢٧٣,٤  موظفو الفئة الفنية
  ٤,١  ٧٦,٨  ١ ٩٦٤,٨  ١ ٨٤٢,٠  ١٢٢,٨  ١ ٨٨٨,٠  ١ ٧٧٠,٠  ١١٨,٠  بدون تقسيم  فو اخلدمات العامةموظ

  ٦,٩  ٦٢٧,٩  ٩ ٧٦٦,١  ٩ ٣٥٧,٤  ٤٠٨,٧  ٩ ١٣٨,٢  ٨ ٧٤٦,٨  ٣٩١,٤  ٧ ٤٤٧,٣  ٧ ٠٧٤,٣  ٣٧٣,١  اموع الفرعي، املوظفون
  ١,٧  ٣١,٣  ١ ٨٢٢,٧  ١ ٨٢٢,٧    ١ ٧٩١,٤  ١ ٧٩١,٤    ١ ٦٦٩,٠  ١ ٦٦٩,٠    املساعدة املؤقتة العامة

  ١,٧  ٣١,٣  ١ ٨٢٢,٧  ١ ٨٢٢,٧    ١ ٧٩١,٤  ١ ٧٩١,٤    ١ ٦٦٩,٠  ١ ٦٦٩,٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٧,٧  ١٩٢,٥  ١ ٢٨٠,٤  ١ ٢٧٨,٩  ١,٥  ١ ٠٨٧,٩  ١ ٠٨٦,٥  ١,٤  ٨٨٩,٤  ٨٨٧,٥  ١,٩    السفر

      ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٦٠,٠    ١٢,١  ١٢,١    اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦    ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦    ٢٥٣,٤  ٢٥٣,٤    عامةنفقات التشغيل ال
      ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٥,٧  ٥,٧    اللوازم واملواد

                  ٥٦,٧  ٥٦,٧    األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٣,٤  ١٩٢,٥  ١ ٦٢٥,٠  ١ ٦٢٣,٥  ١,٥  ١ ٤٣٢,٥  ١ ٤٣١,١  ١,٤  ١ ٢١٧,٣  ١ ٢١٥,٤  ١,٩  

٦,٩  ٨٥١,٧  ١٣ ٢١٣,٨  ١٢ ٨٠٣,٦  ٤١٠,٢  ١٢ ٣٦٢,١  ١١ ٩٦٩,٣  ٣٩٢,٨  ١٠ ٣٣٣,٧  ٩ ٩٥٨,٧  ٣٧٥,٠  موعا  
  

  -٣,٦  -١٣,٥  ٣٦٣,١  ٣٤٩,٢  ١٣,٩  ٣٧٦,٧  ٣٥٧,٦  ١٩,١  ٣٠٠,٤  ٢٩٠,٩  ٩,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام :  ٢٣٠٠الربنامج   -٢٧اجلدول 

وكيل أمني   شعبة التحقيقات
  معا

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
 فيموظ

  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥  ٢  ٢    ٣        ٢  -١  ١    ١    األساسية 
  الوظائف  ١٠٩  ٣٠  ٣٠    ٧٩  ٦  ٣٠  ٣٠  ١١  ٢          املتصلة باحلاالت

  ١١٤  ٣٢  ٣٢    ٨٢  ٦  ٣٠  ٣٠  ١٣  ١  ١    ١     الفرعي اموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                  -١  ١          األساسية
                              صلة باحلاالتاملت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                  -١  ١          اموع الفرعي
  ١١٤  ٣٢  ٣٢    ٨٢  ٦  ٣٠  ٣٠  ١٢  ٢  ١    ١    اموع  
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  أفرقة التحقيق: ٢٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  .ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي  -١٥٠

  إعادة التصنيف

 إىل وظيفة منسق ٤-كاليف املتصلة بإعادة تصنيف وظيفة احملقق الرئيسي برتبة ف                      ي طلب اعتماد لتغطية الت  -١٥١
وترجع عملية إعادة التصنيف إىل إعادة تشكيل شعبة التحقيقات لتحسني الكفاءة وتوحيد . ٥-حتقيقات برتبة ف

  :وسيكون شاغل هذه الوظيفة مسؤوال عما يلي. اإلجراءات

 التوجيهات الالزمة إىل رؤساء أفرقة التحقيق بشأن التطورات يف اإلشراف على أنشطة التحقيق؛ تقدمي   •
  التحقيقات؛  

  تقدمي مقترحات للسياسات املتعلقة بأنشطة التحقيق؛    •

  رئاسة وحدة التحقيقات املالية التابعة للشعبة؛   •

  تنظيم الدعم ألفرقة التحقيق واحملاكمات اجلارية؛  •

  .اء أفرقة التحقيق واحملققني واحملللني من أجل تطوير التحقيقات واالستجابة هلاحتديد االحتياجات الالزمة لرؤس  •

  املساعدة املؤقتة العامة

، ال يزال الربنامج الفرعي يف حاجة إىل أموال للمساعدة املؤقتة العامة مبا ٢٠٠٩على النحو املعتمد يف ميزانية عام   -١٥٢
وال تزال احلاجة . ٢-وأربعة أشهر من العمل حملقق معاون برتبة ف، ٣-يكافئ مخسة أشهر من العمل حملقق برتبة ف

 ملواصلة مشروع الوحدة املعنية  جبرائم احلرب املعين بتبادل ٢-     ً                      شهرا  من العمل حملقق برتبة ف١٣           ً          مستمرة أيضا  ملا يكافئ 
  ).٢٠٠٩نفس املبلغ املعتمد يف عام (املعلومات 

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 ولكن ٢٠٠٩يزال العدد املقترح لبعثات األعضاء يف أفرقة التحقيق ومدا هو نفس العدد املطلوب يف عام ال   -١٥٣
 بعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك ٦٠ويتضمن الطلب .                  ً                           أعيد توزيعها وفقا  للتحقيقات واحملاكمات املتوقعة
 بعثة ألنشطة التحقيق املتعلقة باحلالة يف دارفور واحلالة يف ٤٠ع األدلة، والبعثات املتعلقة بدعم احملاكمتني والتحقيق ومج

  .مجهورية أفريقيا الوسطى
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 ملواصلة إدارة الشهود واألدلة املتعلقني باحلالة ٢٠١٠ويطلب مرة أخرى اعتماد أربع بعثات إىل أوغندا يف عام   -١٥٤
  .راءات يف حالة القبض أو التسليم يف مرحلة الحقةيف أوغندا بصورة فعالة ومحاية االستثمارات وسالمة اإلج

  نفقات التشغيل العامة

اليت يتكبدها الشهود حلضور االستجواب وتكاليف إدارة املدعي العام واجهة التكاليف وال يزال املبلغ املطلوب مل   -١٥٥
  .٢٠٠٩ يورو دون تغيري باملقارنة بعام ٢٦٤ ٠٠٠ة الشهود ورعايتهم والبالغ قدره حلماي

  اللوازم واملعدات

 يورو لتجديد وتغيري جمموعات اللوازم امليدانية واحلصول على أجهزة ٢٠ ٠٠٠يطلب املبلغ املخفض البالغ قدره   -١٥٦
  .االتصال الالزمة إلدارة الشهود يف احلاالت األربع قيد التحقيق
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢٣١٠الربنامج الفرعي  -٢٨اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  حقيق الثاينفريق الت

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  غاملبل  اموع  باحلاالت

  ٩,٣  ٣٦٠,٨  ٤ ٢٣٤,٧  ٤ ٢٣٤,٧    ٣ ٨٧٣,٩  ٣ ٨٧٣,٩    موظفو الفئة الفنية
  ١٠٨,١  ١٩١,٤  ٣٦٨,٤  ٣٦٨,٤    ١٧٧,٠  ١٧٧,٠    بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١٣,٦  ٥٥٢,٢  ٤ ٦٠٣,١  ٤ ٦٠٣,١    ٤ ٠٥٠,٩  ٤ ٠٥٠,٩    ٣ ٢٧٦,٦  ٣ ٢٧٩,١  -٢,٥  اموع الفرعي، املوظفون
  ٣,٧  ٦,٢  ١٧٠,٦  ١٧٠,٦    ١٦٤,٤  ١٦٤,٤    ٣٨١,٠  ٣٨١,٠    املساعدة املؤقتة العامة

  ٣,٧  ٦,٢  ١٧٠,٦  ١٧٠,٦    ١٦٤,٤  ١٦٤,٤    ٣٨١,٠  ٣٨١,٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٨,٢  ١٤٧,٦  ٩٥٧,٣  ٩٥٧,٣    ٨٠٩,٧  ٨٠٩,٧    ٥٠٧,٣  ٥٠٥,٩  ١,٤    السفر

      ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦    ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦    ٢٥٣,٤  ٢٥٣,٤    نفقات التشغيل العامة
      ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٥,٦  ٥,٦    م واملواداللواز

                  ٤,٥  ٤,٥    األثات واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٣,٥  ١٤٧,٦  ١ ٢٤١,٩  ١ ٢٤١,٩    ١ ٠٩٤,٣  ١ ٠٩٤,٣    ٧٧٠,٨  ٧٦٩,٤  ١,٤  

  ١٣,٣  ٧٠٦,٠  ٦ ٠١٥,٦  ٦ ٠١٥,٦    ٥ ٣٠٩,٦  ٥ ٣٠٩,٦    ٤ ٤٢٨,٤  ٤ ٤٢٩,٥  -١,١  اموع
  

  -٢٦,١  -٥٧,٥  ١٦٣,٠  ١٦٠,٢  ٢,٨  ٢٢٠,٥  ٢٠٥,٣  ١٥,٢  ١٢١,٨  ١١٨,٠  ٣,٨  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣١٠الفرعيالربنامج   -٢٩اجلدول 

وكيل أمني   فريق التحقيق الثاين
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  ةالفئة الفني
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١        ١        ١  -١      ١    األساسية 
  الوظائف  ٤٧  ٣  ٣    ٤٤  ٦  ١٢  ١٨  ٧  ١          املتصلة باحلاالت

  ٤٨  ٣  ٣    ٤٥  ٦  ١٢  ١٨  ٨        ١    اموع الفرعي   احلالية
                              األساسية

ائف الوظ                              املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                  -١  ١          األساسية
  ٣  ٣  ٣                        املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  ٣  ٣  ٣            -١  ١          اموع الفرعي
  ٥١  ٦  ٦    ٤٥  ٦  ١٢  ١٨  ٧  ١      ١    اموع  

 



ICC-ASP/8/10 
Page 57 
 

  قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوظفنياملوارد من 

  . ٢٠٠٩، وسيظل مستوى الوظائف على النحو املعتمد يف عام ٢٠١٠ال تطلب وظائف جديدة لعام    -١٥٧

  املساعدة املؤقتة العامة

 على ٢٠٠٨التحقيق ومدا هو نفس العدد املطلوب يف عام ال يزال العدد املقترح لبعثات األعضاء يف أفرقة   -١٥٨
  :النحو التايل

ستنساخ بلغات العمل وغري لغات العمل وكذلك  مكافئة للعمل على أساس التفرغ لال وظيفة٢١ما يقابل  •
 لتجهيز البيانات الشرحية للحاالت قيد التحقيق؛

شار إليها أعاله لتمكني األخصائيني يف الطب النفسي  امل٢-ما يقابل شهرين من املساعدة املؤقتة العامة برتبة ف •
الشهود الذين يتعرضون األطفال وملساعدة يف مقابالت احملققني مع ا والستجواباتمن أداء التقييمات السابقة ل

 يف امليدان؛إلصابات مؤملة 

 . التكميلية على النحو املعتمد يف امليزانية٢-مكافئ العمل ملدة مخسة أشهر حمللل معاون برتبة ف •

  املوظفنيمن غري املوارد 

  السفر

 مبجموع ٢٠٠٩يبقى العدد املقترح للبعثات املتعلقة بدعم التحقيقات ومدا نفس العدد واملدة احملددين يف عام   -١٥٩
  :  بعثة مقسمة على النحو التايل٧٩يبلغ 

 من توفري الدعم الالزم للتحقيق ثالث بعثات يف املتوسط لكل حالة من احلاالت قيد التحقيق لتمكني احملليني •
  .واملشاركة يف االستجوابات

لتمكني خبري مساعد يف موضوع الضحايا أو ست بعثات يف املتوسط لكل حالة من احلاالت قيد التحقيق  •
أو للمساعدة يف مقابالت / والستجواباتمن القائمة من أداء التقييمات السابقة لأخصائي يف الطب النفسي 

  .الشهود الذين يتعرضون إلصابات مؤملة إىل درجة كبرية/الضحايااحملققني مع 

للنظم  االمتثال ضمانمن أجل تقييم املخاطر، ومن احلاالت قيد التحقيق وذلك لكل حالة يف املتوسط  بعثة ١٣ •
 .ةاالت الطارئاحل األمن للموظفني امليدانيني، ومعاجلة كفالة، والقائمة وفعالية التشغيل



ICC-ASP/8/10 
Page 58 

 

 

   مبا فيها التدريبديةاخلدمات التعاق

 يورو لالستعانة مبصادر خارجية يف االستنساخ وتشفري ٦٠ ٠٠٠، يطلب مبلغ ٢٠٠٩كما يف عام   -١٦٠
 .البيانات من أجل مواجهة حجم العمل يف أوقات الذروة واجنازه يف الوقت املناسب
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   -٣٠اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
   ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  يط والعملياتقسم التخط

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  بلغامل  اموع  باحلاالت

  ٥,٦  ١٩٠,٣  ٣ ٥٦٦,٦  ٣ ٢٨٠,٧  ٢٨٥,٩  ٣ ٣٧٦,٣  ٣ ١٠٢,٩  ٢٧٣,٤  موظفو الفئة الفنية
  -٦,٧  -١١٤,٦  ١ ٥٩٦,٤  ١ ٤٧٣,٦  ١٢٢,٨  ١ ٧١١,٠  ١ ٥٩٣,٠  ١١٨,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١,٥  ٧٥,٧  ٥ ١٦٣,٠  ٤ ٧٥٤,٣  ٤٠٨,٧  ٥ ٠٨٧,٣  ٤ ٦٩٥,٩  ٣٩١,٤  ٤ ١٧٨,٨  ٣ ٧٩٥,٢  ٣٨٣,٦  اموع الفرعي، املوظفون
  ١,٥  ٢٥,١  ١ ٦٥٢,١  ١ ٦٥٢,١    ١ ٦٢٧,٠  ١ ٦٢٧,٠    ١ ٢٨٨,٠  ١ ٢٨٨,٠    املساعدة املؤقتة العامة

  ١,٥  ٢٥,١  ١ ٦٥٢,١  ١ ٦٥٢,١    ١ ٦٢٧,٠  ١ ٦٢٧,٠    ١ ٢٨٨,٠  ١ ٢٨٨,٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٦,٢  ٤٤,٩  ٣٢٣,١  ٣٢١,٦  ١,٥  ٢٧٨,٢  ٢٧٦,٨  ١,٤  ٣٨٢,١  ٣٨١,٦  ٠,٥    السفر

      ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٦٠,٠    ١٢,١  ١٢,١    اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
                  ٠,١  ٠,١    اللوازم واملواد

                  ٥٢,٢  ٥٢,٢    األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٣,٣  ٤٤,٩  ٣٨٣,١  ٣٨١,٦  ١,٥  ٣٣٨,٢  ٣٣٦,٨  ١,٤  ٤٤٦,٥  ٤٤٦,٠  ٠,٥  

  ٢,١  ١٤٥,٨  ٧ ١٩٨,٢  ٦ ٧٨٨,٠  ٤١٠,٢  ٧ ٠٥٢,٤  ٦ ٦٥٩,٧  ٣٩٢,٨  ٥ ٩١٣,٣  ٥ ٥٢٩,٢  ٣٨٤,١  اموع
  

  ٢٨,٢  ٤٤,٠  ٢٠٠,١  ١٨٩,٠  ١١,١  ١٥٦,١  ١٥٢,٣  ٣,٩  ١٧٨,٦  ١٧٢,٩  ٥,٧  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   -٣١اجلدول 

وكيل أمني   قسم التخطيط والعمليات
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
 فيموظ

  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ٢  ٢    ٢        ١    ١        األساسية 
  الوظائف  ٦٢  ٢٧  ٢٧    ٣٥    ١٨  ١٢  ٤  ١          املتصلة باحلاالت

  ٦٦  ٢٩  ٢٩    ٣٧    ١٨  ١٢  ٥  ١  ١         الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
الوظائف املعاد    -٣  -٣  -٣                        تاملتصلة باحلاال

  -٣  -٣  -٣                        اموع الفرعي  اتصنيفها/توزيعها
  ٦٣  ٢٦  ٢٦    ٣٧    ١٨  ١٢  ٥  ١  ١        اموع  
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  شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

تقوم به احملكمة أال وهو االضطالع بإجراءات علنية منصفة هي احملور يف العمل الرئيسي الذي شعبة اإلدعاء    -١٦١
، وهي املسؤولة عن الدعاوى القضائية املعروضة على الدوائر التابعة للشعب       ً                  ة وفقا  لنظام روما األساسي            وفع الة وسريع

                                                                                                       القضائية الثالث وإعداد كافة املذكرات اخلطية اليت ت عرض على الدوائر واملشاركة يف أنشطة التحقيق والعمل التمهيدي 
  . املتصل بالقضايا ضمن أفرقة مشتركة

  األهداف

ء أربعة إىل مخسة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربعة حماكمات على األقل، إجرا  -١
  )١اهلدف اإلستراتيجي . (                              رهنا مبا يؤم ن من التعاون اخلارجي  

  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

      ١اهلدف 
 يف                                   جودة عالية وإجياز يف الطلبات اليت ت عد  •

عد احملدد ويف امل (  د داإلطار الزمين احمل
نائب /ض النظراءعراوافق عليها بعد استوامل

  ).املدعي العام

                                 مشاريع املذكرات اليت تتم  املوافقة نسبة •
عليها من قبل جملس استعراض النظراء واليت 

  .دة                  تسلم يف املواعيد احملد 

١٠٠٪  

عرض األدلة بشكل يتصف بالكفاءة على  •
  .حملاكمة التمهيدية والدائرة االبتدائيةدائرة ا

                                     نسبة االستعراضات اليت تتم  مرة كل شهرين  •
للتقدم احملرز يف القضايا وعمليات حتديث 
النهج املتوخى يف معاجلة القضايا الذي يوافق 

 .عليه املدعي العام ونائب املدعي العام

١٠٠٪  

  املوارد من املوظفني

  إعادة التوزيع

، يلزم لشعبة االدعاء منسق لكفالة االتساق بني مجيع األفرقة واالمتثال لنظام وإجراءات ١٢٢لفقرة كما ذكر يف ا  -١٦٢
العمل باملكتب، واالستفادة إىل أقصى حد ممكن من املوارد عن طريق مراقبة حجم العمل وإعادة تشكيل األفرقة مبا يتفق 

واملالية ومجعية الدول األطراف، ال تطلب هلذه الوظيفة أموال      ً                      ووفقا  لتوصيات جلنة امليزانية . مع الوضع اخلاص بكل قضية
  .إضافية وستمول من املوارد القائمة عن طريق إعادة تنظيم تدفقات العمل باملكتب
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  املساعدة املؤقتة العامة

ة أفريقيا يستمر طلب املساعدة املؤقتة العامة لدعم احملاكمات املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوري  -١٦٣
لعام ، على النحو املعتمد يف امليزانية التكميلية املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردةالوسطى واإلجراءات املتوقعة يف قضية 

  :قضية ضد جان بيري مببا بشأن ٢٠٠٩

  ٤- أشهر من العمل لوكيل مدعي عام برتبة ف١٠ما يكافئ   •

  ٣- برتبة ف     ً                         شهرا  من العمل لوكيل مدعي عام٢٠ما يكافئ   •

  ٢-     ً                                       شهرا  من العمل لوكيل مدعي عام معاون برتبة ف١٧ما يكافئ   •

 ١-     ً                                       شهرا  من العمل لوكيل مدعي عام مساعد برتبة ف١٦ما يكافئ   •

     ً                            شهرا  من العمل ملوظف قانوين برتبة ٢٤ما يكافئ  وعالوة على املوارد التكميلية، ستظل الشعبة يف حاجة إىل  -١٦٤
  .٢٠٠٩االت األخرى على النحو املعتمد يف عام  لدعم القضايا واحل٣-ف

   وارد من غري املوظفنيامل

  السفر

 لتغطية تكاليف سفر نائبة املدعي العام فيما يتعلق بواليتها ٢٠٠٩يبقى عدد البعثات دون تغيري باملقارنة بعام   -١٦٥
  .ووكالء املدعي العام لدعم التحقيقات
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  ٢٠١٠ املقترحة لعام امليزانية: ٢٤٠٠الربنامج   -٣٢اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  شعبة االدعاء
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  احلاالتب
  ٦,٥  ٢٢٠,١  ٣ ٥٨٨,٦  ٢ ٩٦٢,٩  ٦٢٥,٧  ٣ ٣٦٨,٥  ٢ ٩١٢,٩  ٤٥٥,٦  موظفو الفئة الفنية

  ٤,١  ٢١,٦  ٥٥٢,٦  ٤٢٩,٨  ١٢٢,٨  ٥١٣,٠  ٤١٣,٠  ١١٨,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٦,٢  ٢٤١,٧  ٤ ١٤١,٢  ٣ ٣٩٢,٧  ٧٤٨,٥  ٣ ٨٩٩,٥  ٣ ٣٢٥,٩  ٥٧٣,٦  ٢ ٦٤٩,٠  ٢ ١١٨,٩  ٥٣٠,١  اموع الفرعي، املوظفون

  ٣,٤  ٢٥,٢  ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩    ٧٣٣,٨  ٧٣٣,٨    ١ ١٦٩,٧  ١ ١٢٠,٥  ٤٩,٢  املساعدة املؤقتة العامة
  ٣,٤  ٢٥,٢  ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩    ٧٣٣,٨  ٧٣٣,٨    ١ ١٦٩,٧  ١ ١٢٠,٥  ٤٩,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٢,٠  ٢٥,٤  ٢٣٧,٨  ٢٠٠,٨  ٣٧,٠  ٢١٢,٤  ١٧٨,٢  ٣٤,١  ١١٤,٢  ٨١,٠  ٣٣,٢  السفر
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٢,٠  ٢٥,٤  ٢٣٧,٨  ٢٠٠,٨  ٣٧,٠  ٢١٢,٤  ١٧٨,٢  ٣٤,١  ١١٤,٢  ٨١,٠  ٣٣,٢  

٦,٠  ٢٩٢,٢  ٥ ١٣٧,٩  ٤ ٣٥٢,٤  ٧٨٥,٥  ٤ ٨٤٥,٧  ٤ ٢٣٧,٩  ٦٠٧,٧  ٣ ٩٣٢,٩  ٣ ٣٢٠,٤  ٦١٢,٥  موعا  
  

  -٦,٧  -٩,٥  ١٣٢,٠  ١١٥,٤  ١٦,٦  ١٤١,٦  ١٢٢,٦  ١٩,٠  ٨٩,١  ٧٩,٦  ٩,٥  الصيانة املوزعة

     ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٠٠الربنامج الفرعي   -٣٣اجلدول 

وكيل أمني   شعبة االدعاء
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
 فيموظ

  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥  ٢  ٢    ٣          ٢      ١    األساسية 
  الوظائف  ٣٦  ٧  ٧    ٢٩  ٦  ٦  ٦  ٨  ٣          املتصلة باحلاالت

  ٤١  ٩  ٩    ٣٢  ٦  ٦  ٦  ٨  ٥      ١     الفرعيموعا   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ١        ١          ١          األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  ١        ١          ١          اموع الفرعي
  ٤٢  ٩  ٩    ٣٣  ٦  ٦  ٦  ٨  ٦      ١    اموع  
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  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم
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ويوفر قلم احملكمة . قلم احملكمة مسؤول عن اجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها  -١٦٦
وتعتمد ميزانية قلم . الدعم لشىت املشاركني يف اإلجراءات القضائية وهم القضاة واملدعي العام واملتهمون والضحايا

  .                                                                     شاركني وينبغي أن ت قرأ باالقتران مع شروح امليزانية املقابلة هلذه االحتياجاتاحملكمة على احتياجات هؤالء امل

، األمر الذي يتطلب استخدام ٢٠١٠ومن املتوقع ألول مرة أن تبلغ أربع قضايا مرحلة احملاكمة يف عام   -١٦٧
  .حملكمة                               ً     ًً                                    املوارد بوجه أمثل، ويشكل اختبارا  حامسا   لنظام احملكمة اإللكترونية الذي وضعته ا

لدفاع، لتقدمي املساعدة مثل  أخرىمسؤوليات                 ً                        ولقلم احملكمة أيضا ، عالوة على وظائف الدعم،   -١٦٨
  .واالحتجاز، ودعم ومحاية الشهود والضحايا، واألمن، واملوارد البشرية واالتصاالت

توفري ، األموال الالزمة ل، باعتباره اجلهاز املسؤول عن إدارة احملكمةقلم احملكمةوينبغي أن توفر ميزانية   -١٦٩
بعني االعتبار مهام املسجل أخذ أن ت، وا، فضال عن اهليئات األخرى املرتبطة بأكملهالمحكمة لاخلدمات والدعم 

  . باعتباره املوظف اإلداري الرئيسي باحملكمة

ويتصل هذا .  وتنفيذهاحملكمةباكفاءة ممكنة ال لتحديد تدابري طرقن عباستمرار احملكمة قلم ويبحث   -١٧٠
العامة، الذي ال يزال من املبادئ دارة لإل      ًمنوذجا ألن تكون احملكمة االستراتيجي              ً      ً       االلتزام اتصاال  وثيقا  باهلدف 

     ً        أيضا  بنشاط ٢٠١٠ ويف عام ٢٠٠٩ولذلك، يشارك قلم احملكمة منذ عام . التوجيهية اليت يسترشد ا قلم احملكمة
  .م ا احملكمة من أجل حسن سري العمل ايف العملية الواسعة النطاق اليت تقو

 ومجعية )٥(كذلك، ولكي يتماشى القلم مع تطور العمل يف احملكمة، وتلبية لرغبة جلنة امليزانية واملالية  -١٧١
فعالة للتحديات اليت تواجه صورة عملياته امليدانية من أجل التصدي بأعاد قلم احملكمة تشكيل ، )٦(الدول األطراف

ملوظفي احملكمة يف امليدان، والتقليل من جمموعة واسعة ناسب األمن املضمان وتشمل هذه التحديات . ياتالعملهذه 
اجلهات الفاعلة وضمان التعاون املناسب من حيث التوقيت والفعال مع خمتلف من املخاطر املصاحبة للعمل امليداين، 

 .بالعمل يف امليدان واستبقائهمربة التجربة واخلذوي  األكفاءاملوظفني اجتذاب واليت توجد ا حاالت، بلدان اليف 
 ،يد السلطةط وتو،والتنسيق واملرونة الكفاءةاملزيد من من خالل تعزيز العمليات امليدانية، وسيحقق قلم احملكمة، 

حكمة واحلذر للإيالء االعتبار الواجب مع ، زيادة القدرات بالتدريج يف امليدانواإلدارة الفعالة للموظفني واملوارد، و
  .الواجبني يف استخدام املوارد

وبالنظر إىل زيادة األنشطة القضائية للمحكمة بانتظام، سيكون من األولويات الرئيسية للمحكمة بالنسبة   -١٧٢
 توفري الدعم لإلجراءات القضائية اليت تضطلع ا احملكمة وتوفري الدعم واحلماية للشهود والضحايا ٢٠١٠لعام 

احملكمة عن طريق،  تعزيز خدمات وسيكون التركيز الرئيسي لقلم احملكمة بالتايل هو.  هذه اإلجراءاتاملشاركني يف

                                                           
ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما ا  )٥(

، الد الثاين، اجلزء )ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .٨٥، الفقرة ٢-باء
  .١٣قرة ، الفICC-ASP/7/Res.3املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثلث، القرار   )٦(  
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اللغتني ليست اليت  حاالت اسيما يف البلدان اليت توجد الترمجة الفورية ذات اجلودة العالية، ال يف مجلة أمور، ضمان
وحتسني وصول ،  لغات خمتلفةالشهودفيها أن يستخدم  احملتمل مناليت ا ومن اللغات الرمسية اإلنكليزية أو الفرنسية 

  .قبل مثوهلم أمامهاقاعة احملكمة تعريف الشهود والضحايا بواالستمرار يف ، لغات العمل يف احملكمةالنصوص احلية ب

عات      ً                                                                           وأخريا ، مبا يتماشى مع اهلدف اإلستراتيجي للمحكمة إلشاعة مستوى من الوعي بأنشطتها يف اتم  -١٧٣
قلم بذل وسي. احملكمةبعمل  تعزيز الوعي العاملي ٢٠١٠لقلم احملكمة يف عام املتأثرة، سيكون من األولويات األخرى 

تزويد اتمعات املتأثرة باملعلومات عن باإلجراءات القضائية اجلارية  خاصة لضمان  ًا جهود ٢٠١٠احملكمة يف عام 
  .٢٠١٠يف خمتلف القضايا قيد البحث يف عام 

يف نفس الوقت مع القيام ض النفقات يفختاحلاجة إىل  لتلبية كفاءةلل ةدقيقاحملكمة مبراجعة داخلية قلم  وقام   -١٧٤
ما يلزم من العمليات واحلفاظ على معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات لسائر اهليئات واملشاركني يف بضمان مجيع 
املتعلقة حبجم عاد تقييم االفتراضات ، وأعملياتالوالعمل ب بار املوظفني أساليواستعرض املسجل مع ك. اإلجراءات

ذه العملية، متكن قلم قوي من املوظفني النتيجة لاللتزام و.                 ً              ات امليزانية وفقا  هلذه االفتراضات خمصصالعمل وحدد 
 يف امليزانية واحلاجة إىل موارد إضافية بالكاملاملقبلة االلتزامات املتصل بمن استيعاب كل من التضخم احملكمة 
على املرونة يف معاجلة االحتياجات بينما سيواصل االعتماد   ًا  صفري ًا  امسي ًا منواحملكمة بالتايل قلم حقق و. احلالية

  . املتغريةاألولوياتو

         ً واخنفاضا  ًا صفري    ً امسيا    ًا منويورو، وميثل هذا املبلغ  مليون ٦٠,٢امليزانية اإلمجالية لقلم احملكمة  وتبلغ   -١٧٥
  .يورو مليون ٢,٠   ً      قيا  يبلغ حقي
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام :  الربنامج الرئيسي الثالث  -٣٤اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  قلم احملكمة
صلة املت  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت

  ١٥،٤  ٢ ٧٠٩,٥  ٢٠ ٢٥٩,٦  ٩ ١١٣,٨  ١١ ١٤٥,٨  ١ ٧ ٥٥٠,١  ٧ ٢٨٠,٧  ١٠ ٢٦٩,٤  موظفو الفئة الفنية
  ٦,٤  ٨٨٧,٤  ١٤ ٧٤٢,٨  ٦ ٣٢١,٢  ٨ ٤٢١,٦  ١٣ ٨٥٥,٤  ٥ ٧٥٨,٤  ٨ ٠٩٧,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١١,٥  ٣ ٥٩٦,٩  ٣٥ ٠٠٢,٤  ١٥ ٤٣٥,٠  ١٩ ٥٦٧,٤  ٣١ ٤٠٥,٥  ١٣ ٠٣٩,١  ١٨ ٣٦٦,٤  ٢٤ ٠٢٣,٢  ٨ ٩٤٧,٧  ١٥ ٠٧٥,٥  اموع الفرعي، املوظفون
  -٣٣,٨  -١ ٠٩٢,١  ٢ ١٣٦,٧  ٧٤٤,٩  ١ ٣٩١,٨  ٣ ٢٢٨,٨  ١ ٧١٠,٣  ١ ٥١٨,٥  ٤ ٥٩٤,٥  ١ ٩١٦,٤  ٢ ٦٧٨,١  املساعدة املؤقتة العامة

      ٣٧٦,٨  ٧١,١  ٣٠٥,٧  ٣٧٦,٨  ٧١,١  ٣٠٥,٧  ٣٥٨,٦  ١٠١,٢  ٢٥٧,٤  اعدة املؤقتة لالجتماعاتاملس
  ١٩,٠  ٥٦,٦  ٣٥٤,٦  ١٣٧,٢  ٢١٧,٤  ٢٩٨,٠  ١٢٦,٥  ١٧١,٥  ٢٥٩,٥  ٥٥,٠  ٢٠٤,٥  العمل اإلضايف

  -١٩,٤  -٧٠,٤  ٢٩٢,٦  ٢٥٣,٦  ٣٩,٠  ٣٦٣,٠  ٣١٩,٠  ٤٤,٠  ١٩٧,٥  ٧٢,٦  ١٢٤,٩  اخلرباء االستشاريون
  -٢٥,٩  -١ ١٠٥,٩  ٣ ١٦٠,٧  ١ ٢٠٦,٨  ١ ٩٥٣,٩  ٤ ٢٦٦,٦  ٢ ٢٢٦,٩  ٢ ٠٣٩,٧  ٥ ٤١٠,١  ٢ ١٤٥,٢  ٣ ٢٦٤,٩   الرتب األخرىاموع الفرعي،

  -٠,٦  -١٣,٣  ٢ ١٤٠,٣  ١ ٩٠٩,٦  ٢٣٠,٧  ٢ ١٥٣,٦  ١ ٩١٢,٦  ٢٤١,٠  ١ ٤١٢,٢  ١ ١٧٠,٠  ٢٤٢,٢    السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٣    ١٠,٣  الضيافة

  -١٠,٠  -٧٤٢,٢  ٦ ٦٥٠,٢  ٤ ٦٦٣,٦  ١ ٩٨٦,٦  ٧ ٣٩٢,٤  ٥ ٤٤٩,٠  ١ ٩٤٣,٥  ٦ ٠٤٧,٣  ٤ ٢٣٢,٩  ١ ٨١٤,٤  ا التدريباخلدمات التعاقدية مبا فيه
  -٩,٦  -١ ٢٢٨,٩  ١١ ٥٤٧,٠  ٥ ٦٢١,٧  ٥ ٩٢٥,٣  ١٢ ٧٧٥,٩  ٦ ٥٠٩,٥  ٦ ٢٦٦,٤  ٩ ١٩٠,١  ٣ ٨٠٨,١    نفقات التشغيل العامة

  -٣,٨  -٤٢,١  ١ ٠٦٩,٣  ٤٠٣,٨  ٦٦٥,٥  ١ ١١١,٤  ٣٧٩,١  ٧٣٢,٣  ١ ٠١٧,٢  ٤٤٠,٥  ٥٧٦,٧  اللوازم واملواد
  -٤٢,٠  -٤٦٤,٦  ٦٤٢,٧  ٢٣٦,٢  ٤٠٦,٥  ١ ١٠٧,٣  ٤٩٣,٨  ٦١٣,٥  ١ ٦٩٤,٢  ٨٣١,٧  ٨٦٢,٥  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

١٠,١  -٢ ٤٩١,٠  ٢٢ ٠٥٩,٥  ١٢ ٨٣٤,٩  ٩ ٢٢٤,٦  ٢٤ ٥٥٠,٦  ١٤ ٧٤٤,٠  ٩ ٨٠٦,٧  ١٩ ٣٧١,٣  ١٠ ٤٨٣,٢  ٨ ٨٨٨,١-  

صفر  صفر  ٦٠ ٢٢٢,٦  ٢٩ ٤٧٦,٧  ٣٠ ٧٤٥,٩  ٦٠ ٢٢٢,٧  ٣٠ ٠١٠,٠  ٣٠ ٢١٢,٨  ٤٨ ٨٠٤,٦  ٢١ ٥٧٦,١  ٢٧ ٢٢٨,٥  موعا  
  

  -٩,٥  ٩٣,٥  -٨٨٦,٢  -٥٨٩,٥  -٢٩٦,٧  -٩٧٩,٧  -٥٧٦,٧  -٤٠٣,٠  -٦٤٤,٦  -٤٥٢,٩  -١٩١,٧  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠لعام املالك املقترح من املوظفني : الربنامج الرئيسي الثالث  -٣٥اجلدول 

وكيل أمني   قلم احملكمة
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
 -ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٣٩  ١٣٨  ١٣٠  ٨  ١٠١    ٢٤  ٣٣  ٢٤  ١٥  ٤    ١    األساسية 
  الوظائف  ٢٢٤  ١٤٠  ١٣٢  ٨  ٨٤  ٨  ٣٠  ٣٥  ١١            املتصلة باحلاالت

  ٤٦٣  ٢٧٨  ٢٦٢  ١٦  ١٨٥  ٨  ٥٤  ٦٨  ٣٥  ١٥  ٤    ١     الفرعياموع   احلالية
  ٨  ٤  ٤    ٤  ١  ١  ٢              األساسية

الوظائف   ٢٣  ١٢  ١٢    ١١    ٨  ١  ٢            املتصلة باحلاالت
  ٣١  ١٦  ١٦    ١٥  ١  ٩  ٣  ٢            اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -٣  -٣  -٣        -١    ١            األساسية
الوظائف املعاد    -١  -٣  -٢  -١  ٢  ١    -٤  ٤  ١          املتصلة باحلاالت

  -٤  -٦  -٥  -١  ٢  ١  -١  -٤  ٥  ١          اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها
  ٤٩٠  ٢٨٨  ٢٧٣  ١٥  ٢٠٢  ١٠  ٦٢  ٦٧  ٤٢  ١٦  ٤    ١    اموع  
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         املسج لمكتب:  ٣١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

                                              ديوان املسج ل، ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات، :                                   مكتب املسج ل من ستة برامج فرعية هييتألف  -١٧٦
كمة، وقسم وقسم اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم األمن والسالمة، ومكتب املباين الدائمة التابع لقلم احمل

  .العمليات امليدانية

  .                                                    ج ل التوجيه الالزم إلدارة ومراقبة قلم احملكمة بصورة فعالةويوفر ديوان املس  -١٧٧

ويكفل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احترام كافة وحدات املنظمة ملبادئ املساءلة واالستخدام   -١٧٨
  .الكفء للموارد

 للمحكمة حىت                                          ً     ً                            ويؤدي قسم اخلدمات االستشارية القانونية دورا  مهما  يف ضمان اإلطار القانوين السليم  -١٧٩
  .تتمكن من العمل بشكل كفء والتفاعل مع خمتلف أصحاب املصلحة

  .ويوفر قسم األمن والسالمة الدعم األساسي للعمليات يف املقر الرئيسي ويف امليدان على حد سواء  -١٨٠

  .ئمةويساهم مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة يف اإلدارة السليمة ملشروع املباين الدا  -١٨١

ويوفر قسم العمليات امليدانية الدعم جلميع أجهزة احملكمة واألطراف واملشاركني يف أعمال احملكمة عند   -١٨٢
  . القيام ببعثات ميدانية

  األهداف

إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربعة حماكمات على   -١
 )١اهلدف اإلستراتيجي . (ن من التعاون اخلارجي                 األقل، رهنا مبا يؤم 

إرساء نظام يتصدى لكافة املخاطر األمنية، وينشط يف سبيل توفري أقصى قدر من األمن لكافة املشاركني   -٢
  )٢اهلدف اإلستراتيجي . (مبا يتمشى مع نظام روما األساسي

م مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالء  -٣
  )٤اهلدف االستراتيجي  (.اتمعات املتأثرة ذه األنشطة 

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان   -٤
  )٨دف اإلستراتيجي اهل. (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء
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  ٢٠١٠اهلدف يف   مؤشرات األداء  لنتائج املتوقعةا
     ١اهلدف 

توفري الدعم للتحقيقات وللمحاكمات اليت  •
  .        ً                 جتري متشيا  مع اإلطار القانوين

إجراء تقييمات منتظمة مع أصحاب املصلحة وتتم  •
  .على النحو املتوقع يف خطة السنتني

)*(  

     ٢اهلدف 
على شخاص والبنود ما يفد من األالتدقيق يف هوية  •  .كمةاحلفاظ على بيئة آمنة وساملة مبقر احمل •

  .مباين احملكمة
١٠٠٪  
  

مين بالتصدي لكافة حاالت األوظف املقيام  •  
 .الطوارئ يف غضون دقيقتني اثنتني

١٠٠٪  

                           ً            نظام إدارة األمن امليداين وفقا  ملعايري األمم  •
  .املعايري الدولية/املتحدة

 امليداين لألمم التقيد مبحتوى برامج التدريب األمين •
أساسيات األمن واألمن املتطور يف (املتحدة 
  ).امليدان

١٠٠٪  

التقيد مبعايري العمل األمنية الدنيا ومبعايري العمل  •  
  . األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة

١٠٠٪  

عملية إدارة املعلومات األمنية املتسمة  •
  .باالنضباط والتوافق

تقليل من مواطن إجراء اختبار للنفاذ إىل الشبكة وال •
  . الضعف فيها

)*(  

ثناء التقييم الدوري املستند إىل أعلى أعالمة نضج  •   •
  .٢٧٠٠١معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

  

     ٣ و١اهلدفان 
                               ً         عدد االتفاقات اإلطارية املربمة دعما  لعمليات  •  .محاية املصاحل القانونية للمحكمة •

  .احملكمة
١٠  

  ٥٠  . ضعلى حنو مريت سوعدد احلاالت اليت  •  

      ٤اهلدف 
ها املراجع الداخلي ضايا اليت حددالنسبة املئوية للق •  . واإلداريةاحلد من املخاطر املالية •

  .للحسابات واليت عوجلت يف خطط العمل
١٠٠٪  

 لتأكيد األداء لحسابات مستقلة لراجعة القيام مب •  
  .وتوفري معلومات ومشورة موضوعية

)*(  

  .هلذه األهدافواقعية  وضع خطوط أساس عملها من أجلمة  احملكواصلت  )*(
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام :  ٣١٠٠الربنامج   -٣٦اجلدول 

   ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩ امليزانية املعتمدة لعام
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

       املسج لمكتب 
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ١٨,٨  ٦٣٥,٢  ٤ ٠١٧,١  ١ ٤٦٩,٢  ٢ ٥٤٧,٩  ٣ ٣٨١,٩  ١ ٠٦٢,٥  ٢ ٣١٩,٤  موظفو الفئة الفنية

  ٣,٣  ١٣٤,٨  ٤ ٢٥٠,٠  ١ ٨٧٤,٦  ٢ ٣٧٥,٤  ٤ ١١٥,٢  ١ ٦٥٨,٢  ٢ ٤٥٧,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ١٠,٣  ٧٧٠,٠  ٨ ٢٦٧,١  ٣ ٣٤٣,٨  ٤ ٩٢٣,٣  ٧ ٤٩٧,١  ٢ ٧٢٠,٧  ٤ ٧٧٦,٤  ٥ ٦٦٣,٠  ١ ٧٦٢,١  ٣ ٩٠٠,٩  اموع الفرعي، املوظفون

  -٧,١  -٩٤,١  ١ ٢٢٢,٩  ٩٣,٢  ١ ١٢٩,٧  ١ ٣١٧,٠  ٢٠٣,٠  ١ ١١٤,٠  ١ ٤١٨,٣  ٤٧٣,٨  ٩٤٤,٥  املساعدة املؤقتة العامة
  ٧,١  ١٢,٠  ١٨٢,٠  ٥٧,٦  ١٢٤,٤  ١٧٠,٠  ٩١,٥  ٧٨,٥  ١٦٨,٩  ٣٥,٧  ١٣٣,٢  العمل اإلضايف

                  ٦٧,٩    ٦٧,٩  اخلرباء االستشاريون
  -٥,٥  -٨٢,١  ١ ٤٠٤,٩  ١٥٠,٨  ١ ٢٥٤,١  ١ ٤٨٧,٠  ٢٩٤,٥  ١ ١٩٢,٥  ١ ٦٥٥,١  ٥٠٩,٥  ١ ١٤٥,٦  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  -٧,٠  -٤٢,٧  ٥٦٤,٤  ٥٠٣,٣  ٦١,١  ٦٠٧,١  ٥٢٤,٨  ٨٢,٣  ٥٢٩,١  ٤٥٩,٦  ٦٩,٥    السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٣    ١٠,٣  الضيافة

  -١٢,١  -١١٢,١  ٨١٣,٩  ٤٠٤,٦  ٤٠٩,٣  ٩٢٦,٠  ٤٨٣,٥  ٤٤٢,٥  ٧٥٧,٨  ٤٨٥,٧  ٢٧٢,١  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  -٨,٧  -٧٣,٦  ٧٦٨,٧  ٦٤٧,٢  ١٢١,٥  ٨٤٢,٣  ٦٩٣,٣  ١٤٩,٠  ٦٠٤,٧  ٥٢٨,٣  ٧٦,٤  نفقات التشغيل العامة

  ٢٠,٧  ٥٨,٩  ٣٤٣,٣  ٢٧٢,٨  ٧٠,٥  ٢٨٤,٤  ٢١٠,١  ٧٤,٣  ٣٧٢,١  ٢٩١,٢  ٨٠,٩  م واملواداللواز
  -٧٥,٣  -١١٢,٨  ٣٧,١  ٢٧,١  ١٠,٠  ١٤٩,٩  ١٣٤,٦  ١٥,٣  ١٨٨,٧  ١٧٤,١  ١٤,٦  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

١٠,٠  -٢٨٢,٣  ٢ ٥٣٧,٤  ١ ٨٥٥,٠  ٦٨٢,٤  ٢ ٨١٩,٧  ٢ ٠٤٦,٣  ٧٧٣,٤  ٢ ٤٦٢,٧  ١ ٩٣٨,٩  ٥٢٣,٨-  

٣,٤   ٤٠٥,٦  ١٢ ٢٠٩,٤  ٥ ٣٤٩,٦  ٦ ٨٥٩,٨  ١١ ٨٠٣,٨  ٥ ٠٦١,٥   ٦ ٧٤٢,٣  ٩ ٧٨٠,٨  ٤ ٢١٠,٥  ٥ ٥٧٠,٣  موع  ا  
  

  ٢,٦  ٩,٤  ٣٧٦,٦  ٢٠١,٩  ١٧٤,٧  ٣٦٧,٢  ١٢٧,٧  ٢٣٩,٥  ١٩٤,٦  ٧٦,٩  ١١٧,٧  الصيانة املوزعة

    ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠الربنامج   -٣٧اجلدول 

وكيل أمني             مكتب املسج ل
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٦٣  ٤٢  ٤٠  ٢  ٢١    ٤  ٥  ٥  ٤  ٢    ١    األساسية 
  الوظائف  ٥٦  ٤٥  ٤٤  ١  ١١    ١  ٨  ٢            املتصلة باحلاالت

  ١١٩  ٨٧  ٨٤  ٣  ٣٢    ٥  ١٣  ٧  ٤  ٢    ١     الفرعياموع   احلالية
  ٣  ١  ١    ٢      ٢              األساسية

الوظائف   ٨  ٦  ٦    ٢    ١    ١            املتصلة باحلاالت
  ١١  ٧  ٧    ٤    ١  ٢  ١            اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -٣  -٣  -٣                        األساسية
  -١  -١  -١        -١  -٤  ٤  ١          املتصلة باحلاالت

الوظائف 
  املنقولة/اجلديدة

  -٤  -٤  -٤        -١  -٤  ٤  ١          اموع الفرعي
  ١٢٦  ٩٠  ٨٧  ٣  ٣٦    ٥  ١١  ١٢  ٥  ٢    ١    اموع  
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             ديوان املسج ل: ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

 تتراوح بني إدارة اخلدمات باحملكمة، والتمثيل القانوين يقوم املسجل مبجموعة واسعة من األعمال اليت  -١٨٣
  .للمتهمني والضحايا، واحلماية واألمن، واإلعالم والتوعية

                                                                                          وت نفذ هذه اموعة الواسعة من األعمال عن طريق الشعب واألقسام واملكاتب والوحدات املختلفة التابعة   -١٨٤
سجل بدعم هيكل قوي وفعال للدعم يف ديوانه لتنسيق هذه املهام بيد أن من الضروري أن يتمتع امل. لقلم احملكمة

              ً             ة، بداخل اخلليا ، يف إطار قلم زاملختلفة بصورة جيدة من الناحية الداخلية، أي داخل قلم احملكمة وفيما بني األجه
  .احملكمة وفيما بني األجهزة، ومع الدول األطراف والشركاء اخلارجيني وأصحاب املصلحة

ق هذا اهلدف، يوجد يف ديوان املسجل اآلن نائب للمسجل وهو مسؤول عن توفري الدعم ولتحقي  -١٨٥
  .للمسجل يف أداء مهامه، السيما يف متثيل قلم احملكمة من الناحية الداخلية

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

 الرتب -ة اخلدمات العامة وموظف مساعد معين مبجلس املوظفني من فئ٣-موظف معين مبجلس املوظفني برتبة ف
  األخرى

.                               ً        هيئة ممثلة للموظفني وتقوم حاليا  بعملها)٧(من النظام األساسي للموظفني) ب(١-٨          ً       أنشئت وفقا  للبند   -١٨٦
وبناء على التجربة، قد يؤثر انتخاب املوظف املعين مبجلس املوظفني ومساعده بشكل سليب على أعمال األقسام اليت 

عين مبجلس املوظفني املظف ء على مثل هذا التأثري السليب، يطلب إنشاء وظيفتني إحدامها للمووللقضا. ينتخبون منها
 دون زيادة  الرتب األخرى-موظف مساعد معين مبجلس املوظفني من فئة اخلدمات العامةواألخرى لل ٣-برتبة ف

  .صلة اتني الوظيفتنيمجيع أجهزة احملكمة التكاليف املت وستتقاسم. يف امليزانية اإلمجالية للمحكمة

  املساعدة املؤقتة العامة

  .                                                              اعتماد عام حتت البند املتعلق بديوان املسج ل للدعم اخلاص حسب االقتضاء. نفقات متكررة  -١٨٧

                                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، )  ٧(
-ICCالقرار، اجلزء الرابع، )ICC-ASP/2/10منشورات األمم املتحدة، الوثيقة  (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢-٨

ASP/2/10/Res.2املرفق ،.  
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  املوظفنيب  املتصلةاملوارد غري

  املوارد األساسية

  السفر

جتماعات يف األمم املتحدة ومع سفر املسجل يف مساعيها لتعزيز مهامها، أي لعقد اال. نفقات متكررة  -١٨٨
املوظفني احلكوميني واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ذات العالقة باملوضوع من أجل التعاون مع 

  .احملكمة
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي   -٣٨اجلدول 
   ٢٠٠٨نفقات عام 

  )يوروبآالف ال(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  املكتب املباشر للمسجل

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٦,٠  ٤٣,٥  ٧٦٨,٩    ٧٦٨,٩  ٧٢٥,٤    ٧٢٥,٤  موظفو الفئة الفنية
  ٤,٢  ٥,٥  ١٣٧,٧    ١٣٧,٧  ١٣٢,٢    ١٣٢,٢  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٥,٧  ٤٩,٠  ٩٠٦,٦    ٩٠٦,٦  ٨٥٧,٦    ٨٥٧,٦  ٦١٨,٨    ٦١٨,٨  اموع الفرعي، املوظفون
  -١,٨  -١,٨  ٩٨,٢    ٩٨,٢  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠  ١,٧    ١,٧  املساعدة املؤقتة العامة

                  ٣,٥    ٣,٥  العمل اإلضايف
                  ٣٨,٥    ٣٨,٥  اخلرباء االستشاريون

  -١,٨  -١,٨  ٩٨,٢    ٩٨,٢  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠  ٤٣,٧    ٤٣,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -١,٥  -٠,٨  ٥٤,٦  ٢٧,٧  ٢٦,٩  ٥٥,٤  ٢٧,٣  ٢٨,١  ٩٠,٥  ٤٧,٥  ٤٣,٠    السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٣    ١٠,٣  الضيافة

                  ٤٨,٦  ٤٦,٥  ٢,١  ها التدريباخلدمات التعاقدية مبا في
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١,٣  -٠,٨  ٦٤,٦  ٢٧,٧  ٣٦,٩  ٦٥,٤  ٢٧,٣  ٣٨,١  ١٤٩,٠  ٩٤,٠  ٥٥,٤-  

٤,٥  ٤٦,٤  ١ ٠٦٩,٤  ٢٧,٧  ١ ٠٤١,٧  ١ ٠٢٣,٠  ٢٧,٣  ٩٩٥,٧  ٨١١,٩  ٩٤,٠  ٧١٧,٩  موعا  
  

  -٨,٩  -٢,٧  ٢٧,٧    ٢٧,٧  ٣٠,٤    ٣٠,٤  ١٩٠    ١٩,٠  الصيانة املوزعة

    ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠الربنامج   -٣٩اجلدول 

وكيل أمني   املكتب املباشر للمسجل
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٨  ٢  ١  ١  ٦    ١  ٢    ١  ١    ١    األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٨  ٢  ١  ١  ٦    ١  ٢    ١  ١    ١     الفرعياموع   احلالية
  ٢  ١  ١    ١      ١              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
  ٢  ١  ١    ١      ١              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف 
  املنقولة/اجلديدة

                              اموع الفرعي
  ١٠  ٣  ٢  ١  ٧    ١  ٣    ١  ١    ١    اموع  
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  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   ) ب(

  نياملوارد من املوظف

  املوارد األساسية

  ٣-مراجع حسابات معين بتكنولوجيا املعلومات برتبة ف

سابات اختصاصية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ملراجعة احلسابات إمكانية قدرات أخصائي يف مراجعة احل  -١٨٩
ة واإلدارة العليا واحملافظة عليها لضمان وجود بيئة فعالة من حيث التكلفة لتكنولوجيا املعلومات ومساعدة احملكم

  .على إدارة املخاطر املتصلة بتكنولوجيا املعلومات بوجه أفضل

  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

  .خفضت االعتمادات لتعويض الزيادة يف السفر املتصل باحلاالت. نفقات متكررة  -١٩٠

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ترجع الزيادة يف التكاليف إىل استكمال تعيني املوظفني يف مكتب املراجعة الداخلية . ةنفقات متكرر  -١٩١
للحسابات والوفاء باملتطلبات التدريبية املهنية الدنيا اليت أوصى ا تقرير استعراض النظراء اخلارجيني الذي أمرت به 

  . احملكمة

رى املتصلة باملساعدة اليت يوفرها خبري أخصائي يف تبقى تكاليف اخلدمات التعاقدية األخ. نفقات متكررة  -١٩٢
  .مراجعة احلسابات ثابتة، للمساعدة اليت يوفرها خبري ملدة أدناها عشرة أيام

  ذات الصلة باحلاالتاملوارد 

  السفر

زادت تكاليف السفر لتنفيذ اخلطة املتفق عليها ملراجعة احلسابات أي مراجعتني . نفقات متكررة  -١٩٣
  .وتتطلب كل مراجعة زيارة واحدة على األقل لكل مكتب ميداين.    ً                 ويا  للمكاتب امليدانيةللحسابات سن
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٤٠اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠ية املقترحة لعام امليزان
مكتب املراجعة الداخلية   النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

املتصلة   األساسية  للحسابات
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٢٧,٥  ٩٨,٥  ٤٥٧,١    ٤٥٧,١  ٣٥٨,٦    ٣٥٨,٦    موظفو الفئة الفنية
  ٤,٠  ٢,٣  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٥٧,٧    ٥٧,٧  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

   ٢٤,٢  ١٠٠,٨  ٥١٧,١    ٥١٧,١  ٤١٦,٣    ٤١٦,٣  ٣٣٩,٦    ٣٣٩,٦  اموع الفرعي، املوظفون
                  ٤٢,٨    ٤٢,٨  املساعدة املؤقتة العامة

                  ٤٢,٨    ٤٢,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٧,٨  ٢,٣  ٣١,٤  ٢٨,٣  ٣,١  ٢٩,١  ٢٠,٢  ٨,٩  ٨,٨  ١,٧  ١,٧    السفر

  -٥٨,٦  -٦٠,٩  ٤٣,٠    ٤٣,٠  ١٠٣,٩    ١٠٣,٩  ٢٩,٧    ٢٩,٧  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٤٤,١  -٥٨,٦  ٧٤,٤  ٢٨,٣  ٤٦,١  ١٣٣,٠  ٢٠,٢  ١١٢,٨  ٣٨,٥  ٧,١  ٣١,٤-  

  ٧,٧  ٤٢,٢  ٥٩١,٥  ٢٨,٣  ٥٦٣,٢  ٥٤٩,٣  ٢٠,٢  ٥٢٩,١  ٤٢٠,٩  ٧,١  ٤١٣,٨  اموع
  

  -٨,٦  -١,٣  ١٣,٩    ١٣,٩  ١٥,٢    ١٥,٢  ٧,٦    ٧,٦  الصيانة املوزعة

    ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٢٠الربنامج   -٤١اجلدول 

  مكتب املراجعة الداخلية
   للحسابات

وكيل أمني 
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

دمات اخل
- ةالعام

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ١  ١    ٣      ١  ١    ١        األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٤  ١  ١    ٣      ١  ١    ١         الفرعياموع   احلالية
  ١        ١      ١              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
  ١        ١      ١              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف 
  املنقولة/اجلديدة

                              اموع الفرعي
  ٥  ١  ١    ٤      ٢  ١    ١        اموع  
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  بة اخلدمات االستشارية القانونيةشع: ٣١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ظلت اخلدمات التعاقدية األخرى على نفس املستوى لتغطية تكاليف التشاور وإسداء . نفقات متكررة  -١٩٤
  .واملساعدة يف اإلجراءات القانونيةاملشورة بشأن القوانني الوطنية والقواعد الواجبة التطبيق 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

.للدعم القانوين املقدم للمكاتب امليدانية واملسائل ذات الصلة. نفقات متكررة  -١٩٥
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 ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣١٣٠الربنامج   -٤٢اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم خدمات املشورة القانونية

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٥,١ ٢٦,٦ ٥٥١,٣  ٥٥١,٣ ٥٢٤,٧  ٥٢٤,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٤,٦ ١٢٠,٠  ١٢٠,٠ ١١٥,٤  ١١٥,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٤,٩ ٣١,٢ ٦٧١,٣  ٦٧١,٣ ٦٤٠,١  ٦٤٠,١ ٥٥٦,٤  ٥٥٦,٤   املوظفون،اموع الفرعي
         ١٨,٦  ١٨,٦ املساعدة املؤقتة العامة

         ١٨,٦  ١٨,٦   الرتب األخرى،اموع الفرعي
   ١٧,٣ ١٧,٣  ١٧,٣ ١٧,٣  ٢١,٦ ١٣,١ ٨,٥  لسفرا

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠ ١٥,٠  ٥,٢ ٥,٢   اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   التكاليف غري،اموع الفرعي
  املتصلة باملوظفني

٣٢,٣ ١٧,٣ ١٥,٠ ٣٢,٣ ٣٢,٣  ٢٦,٨ ١٨,٣ ٨,٥   

 ٤,٦ ٣١,٢ ٧٠٣,٦ ١٧,٣ ٦٨٦,٣ ٦٧٢,٤ ٣٢,٣ ٦٤٠,١ ٦٠١,٨ ١٨,٣ ٥٨٣,٥  اموع
             

 -٢٧,١ -٧,٢ ١٩,٤  ١٩,٤ ٢٦,٦  ٢٦,٦ ١٣,٣  ١٣,٣  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٣٠ الربنامج  -٤٣اجلدول 

وكيل أمني  قسم خدمات املشورة القانونية
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
ئة موظفي الف
الفنية فما 
 فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/يدةاجلد

الوظائف املعاد                األساسية
               املتصلة باحلاالت تصنيفها/توزيعها

               اموع الفرعي 
 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     اموع 
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  قسم األمن والسالمة:  ٣١٤٠الربنامج الفرعي   )د(

  املوارد من املوظفني

  إعادة التصنيف

وسقطت . ٣-على ثالث وظائف جديدة ملنسقي األمن امليداين برتبة ف ٢٠٠٨يف عام  سبقت املوافقة  -١٩٦
وتؤدي مجيع . أوغندا    ً                                                                           سهوا  عندئذ املطالبة بإعادة تصنيف وظيفة منسق األمن امليداين القائمة يف املكتب امليداين ب

                                                                                              املكاتب نفس املهام وعليها نفس املسؤوليات ولذلك ي طلب إعادة تصنيف وظيفة منسق األمن امليداين من الرتبة 
  . لتصحيح هذا السهو٣- إىل الرتبة ف٢-ف

  الوظائف املعادة

املطلوبني يف سياق اجلهود املبذولة لتحقيق الكفاءة، ولتعويض نفقات مساعدي األمن احملليني اخلمسة  -١٩٧
 الرتب األخرى مما أدى إىل ختفيض كبري يف -أدناه، أعيدت أربع وظائف ملوظفي األمن من فئة اخلدمات العامة

  .النفقات

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

     ً            شهرا  لكل منهم، ١٢( الرتب األخرى –       ً                                  مساعدا  للدعم األمين من فئة اخلدمات العامة ٢٢يلزم   -١٩٨
 واالستجابة األولية ،واالستقبال يف مبىن اآلركللقيام بعمليات التدقيق األمين، والدوريات العامة باملباين، ) ةمتواصل

 HV1     ً                                                                  وطبقا  لالتفاق املعقود مع يوروجست، ستتوىل يوروجست مهام االستقبال والفرز مبنىب . يف حاالت الطوارئ

 ألداء هذه ٢٠٠٩الذين سبقت املوافقة عليهم يف عام ة األربعدعم األمين  مساعدي الذلك احلاجة إىلبوستنتفي 
  .املهام

  العمل اإلضايف مبا يف ذلك بدل العمل الليلي

يتطلب الوجود األمين على مدار الساعة تزويد عدد من املراكز بشكل دائم ببعض . نفقات متكررة  -١٩٩
والعمل اإلضايف حيدث بانتظام . ري للموظفني                           ً                        وي دفع أجر العمل الليلي وفقا  ملا ينص عليه النظام اإلدا. املوظفني

ويرجع االخنفاض يف التكاليف إىل حد بعيد إىل االخنفاض يف . بسبب العطالت الرمسية والنقص يف عدد املوظفني
  .تكاليف العمل اإلضايف املتصل باحلاالت
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  املوارد املتصلة باحلاالت

   الرتب األخرى-ليني من فئة اخلدمات العامةاحملمن أل امساعديمن مخسة 

    ً                                                                                     نظرا  لقلة عدد املوظفني يف املكاتب امليدانية وقيام موظفي األمن امليدانيني الدوليني ببعثات أو غيام   -٢٠٠
وسيحقق مساعدو . ألسباب أخرى ذات صلة، ال توجد طاقة كافية لتوفري الدعم األمين الفعال للمكاتب امليدانية

             ً            وسيقدمون أيضا  خدمات قيمة . م ببعثات أو بعمليات دعم للحاالت األخرىاألمن احملليني االستمرارية لعدم قيامه
  . ملوظفي األمن الدوليني يف جمال املهارات اللغوية واملعارف والوصول إىل مصادر املعلومات احمللية

  العمل اإلضايف

 العمل املتطاولة ملواصلة اخلدمات األمنية باملقر، يلزم أجر عمل إضايف لتغطية ساعات. نفقات متكررة  -٢٠١
  .جللسات احملكمة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

حلضور اجتماعات اإلحاطة اإلعالمية والتنسيق اليت تعقد مع الشركاء يف املنظمات . نفقات متكررة  -٢٠٢
 الوكاالت إلدارة املسائل الدولية األخرى مثل إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة، والشبكة املشتركة بني

  .خلإاألمنية، واالنتربول، 

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تشمل اخلدمات التعاقدية خدمات احلجز واالستجابة الرئيسية ألماكن إقامة كبار . نفقات متكررة  -٢٠٣
  .والعضوية يف الرابطة األوروبية للشركات األمنية والتدقيق األمين املسؤولني

مجيع املوظفني األمنيني التابعني للمحكمة حيتاجون إىل التدريب األساسي والتدريب .  نفقات متكررة  -٢٠٤
املستمر على تقدمي اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق واستخدام األسلحة النارية بغية احلفاظ على املؤهالت 

. اإلدارة األمنية، والتدريب على احلماية املباشرة                   ً                             وتشمل التكاليف أيضا  التدريب على إدارة املعلومات و. والتصاريح
  .           ً                       ويوجد عموما  اخنفاض يف تكاليف التدريب

  ةنفقات التشغيل العام

لصيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق األمين والتدريب واختبار نظم أمن املعلومات . نفقات متكررة  -٢٠٥
  . األمم املتحدة لإلدارة األمنيةواملرافق األساسية ألمن املعلومات والعضوية يف نظام
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  اللوازم واملواد

تشمل اللوازم واملعدات اللوازم املكتبية لتوفري تصاريح املرور وبطاقات اهلوية واألزياء . نفقات متكررة  -٢٠٦
  .الرمسية للموظفني األمنيني والبنود الالزمة للتدريب على األسلحة النارية

  الصلة باحلاالتاملوارد ذات 

  السفر

تشمل السفر حلضور االجتماعات وحلقات التدريب اليت تعقدها األمم املتحدة لتنسيق . نفقات متكررة  -٢٠٧
. األمن امليداين، وتوفري احلماية املباشرة لكبار املسؤولني باحملكمة يف امليدان، وغري ذلك من بعثات الدعم األمين

 بالسفر إىل املقر حلضور حلقات اإلحاطة اإلعالمية واملتوقع أن يقوم كل موظف دائم من موظفي األمن امليداين
                  ً                       ويرجع االخنفاض جزئيا  إىل اخنفاض تكاليف السفر . والتدريب ورفع مستوى التأهيل والرفاه العام للموظفني

  .للحماية املباشرة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 على نفس مستوى التدريب الذي حيصل عليه يلزم حصول املوظفني األمنيني امليدانيني. نفقات متكررة  -٢٠٨
وظفون األمنيون باملقر من حيث التدريب على اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق واستخدام األسلحة النارية، امل

   ً                                                                                        فضال  عن التدريب التخصصي يف املسائل ذات الصلة باألمن امليداين مثل قيادة العربات ذات الدفع الرباعي 
                                                          ً       وزادت تكاليف االستعانة مبصادر خارجية يف أداء مهام احلراسة كثريا  نتيجة . ماية املباشرةوالتدريب على احل

  .                                                              ًالرتفاع مستويات األمن وزيادة تكاليف موردي خدمات األمن احملليني عموما 

  نفقات التشغيل العامة

وأدي استعراض . ة األمنلتقاسم تكاليف الترتيبات احمللية مع نظام األمم املتحدة إلدار. نفقات متكررة  -٢٠٩
تقاسم تكاليف الترتيبات احمللية إىل ختفيض يعادل تكاليف معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة املتعلقة بأماكن 

  .إقامة موظفي احملكمة يف امليدان اليت كانت تدرج من قبل يف ميزانية قسم العمليات امليدانية

  اللوازم واملواد

تشمل توفري األزياء الرمسية وأدوات احلماية املباشرة واللوازم واملعدات األخرى ألداء . نفقات متكررة  -٢١٠
  .املهام األمنية يف امليدان
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣١٤٠الربنامج الفرعي   -٤٤اجلدول 
  )* (٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
   ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم األمن والسالمة

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ١١,٩  ١١٢,٥  ١ ٠٥٦,١  ٥٠٤,٨  ٥٥١,٣  ٩٤٣,٦  ٤٤٠,٥  ٥٠٣,١    موظفو الفئة الفنية
  ٠,٩  ٢٩,٢  ٣ ٤٢١,٤  ١ ٣٦٣,٧  ٢ ٠٥٧,٧  ٣ ٣٩٢,٢  ١ ٢٤٠,٥  ٢ ١٥١,٧  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٣,٣  ١٤١,٧  ٤ ٤٧٧,٥  ١ ٨٦٨,٥  ٢ ٦٠٩,٠  ٤ ٣٣٥,٨  ١ ٦٨١,١  ٢ ٦٥٤,٨  ٣ ٣٣٨,٤  ١ ١٤٨,١  ٢ ١٩٠,٣  اموع الفرعي، املوظفون
  ١,٧  ١٧,٥  ١ ٠٣١,٥    ١ ٠٣١,٥  ١ ٠١٤,٠    ١ ٠١٤,٠  ٨٨٤,٧  ٣,٣  ٨٨١,٤  املساعدة املؤقتة العامة

  ٧,١  ١٢,٠  ١٨٢,٠  ٥٧,٦  ١٢٤,٤  ١٧٠,٠  ٩١,٥  ٧٨,٥  ١٦٥,٤  ٣٥,٧  ١٢٩,٧  العمل اإلضايف
  ٢,٥  ٢٩,٥  ١ ٢١٣,٥  ٥٧,٦  ١ ١٥٥,٩  ١ ١٨٤,٠  ٩١,٥  ١ ٠٩٢,٥  ١ ٠٥٠,١  ٣٩,٠  ١ ٠١١,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  -١٦,٤  -٥٧,٦  ٢٩٢,٩  ٢٧٦,٨  ١٦,١  ٣٥٠,٥  ٣٣٤,٥  ١٦,٠  ٢٢٦,٣  ٢١٥,٣  ١١,٠    السفر
  ٥,٦  ٢٦,٧  ٥٠٠,٠  ٣٢٠,٥  ١٧٩,٥  ٤٧٣,٣  ٢٨٤,٧  ١٨٨,٦  ٤٥٩,٧  ٢٥٣,٧  ٢٠٦,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ٤,٨  ٨,٥  ١٨٦,٠  ٦٩,٥  ١١٦,٥  ١٧٧,٥  ٥٢,٥  ١٢٥,٠  ٩٥,٧  ٢٢,٧  ٧٣,٠  نفقات التشغيل العامة
  -٧,٦  -٨,٠  ٩٧,٥  ٢٧,٠  ٧٠,٥  ١٠٥,٥  ٣١,٢  ٧٤,٣  ٩٩,٠  ١٨,١  ٨٠,٩  اللوازم واملواد

  -٨١,١  -٤,٣  ١,٠    ١,٠  ٥,٣    ٥,٣  ١٤,٦    ١٤,٦  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٣,١  -٣٤,٧  ١ ٠٧٧,٤  ٦٩٣,٨  ٣٨٣,٦  ١ ١١٢,١  ٧٠٢,٩  ٤٠٩,٢  ٨٩٥,٣  ٥٠٩,٨  ٣٨٥,٥-  

  ٢,١  ١٣٦,٥  ٦ ٧٦٨,٤  ٢ ٦١٩,٩  ٤ ١٤٨,٥  ٦ ٦٣١,٩  ٢ ٤٧٥,٤  ٤ ١٥٦,٥  ٥ ٢٨٣,٨  ١ ٦٩٦,٩  ٣ ٥٨٦,٩  اموع
  

  -٨,٥  -١٧,٢  ١٨٥,١  ٧٦,٩  ١٠٨,٢  ٢٠٢,٣  ٤٢,٦  ١٥٩,٧  ١٣٢,٧  ٥٤,٩  ٧٧,٨  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٤٠الربنامج الفرعي   -٤٥اجلدول 

وكيل أمني   قسم األمن والسالمة
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

موع جم
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤٢  ٣٧  ٣٦  ١  ٥    ١  ١  ٢  ١          األساسية 
  الوظائف  ٢٠  ١٥  ١٥    ٥    ١  ٣  ١            املتصلة باحلاالت

  ٦٢  ٥٢  ٥١  ١  ١٠    ٢  ٤  ٣  ١           الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف   ٥  ٥  ٥                        املتصلة باحلاالت
  ٥  ٥  ٥                        اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -٣  -٣  -٣                        األساسية 
  -١  -١  -١        -١  ١              املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

  -٤  -٤  -٤        -١  ١              رعي الفاموع
  ٦٣  ٥٣  ٥٢  ١  ١٠    ١  ٥  ٣  ١          اموع  
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  مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة: ٣١٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

 .قلم احملكمةوهناك ختفيض كبري يف نفقات السفر ملكتب املباين الدائمة التابع ل. نفقات متكررة -٢١١

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

.للخرباء االستشاريني يف مشروع املباين الدائمة. نفقات متكررة     -٢١٢
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣١٦٠الفرعي الربنامج  -٤٦اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩عتمدة لعام امليزانية امل
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  مكتب املباين الدائمة   النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

املتصلة   األساسية  بقلم احملكمة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٥,٦  ١١,٧  ٢١٩,٣    ٢١٩,٣  ٢٠٧,٦    ٢٠٧,٦  موظفو الفئة الفنية
                  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٥,٦  ١١,٧  ٢١٩,٣    ٢١٩,٣  ٢٠٧,٦    ٢٠٧,٦  ١٩٥,٨    ١٩٥,٨  اموع الفرعي، املوظفون
                  ٢٩,٤    ٢٩,٤  اخلرباء االستشاريون

                  ٢٩,٢    ٢٩,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٤٨,٨  -١٤,٣  ١٥,٠    ١٥,٠  ٢٩,٣    ٢٩,٣  ٥,٣    ٥,٣    السفر

  ١٤,٥  ٢١,٨  ١٧١,٨    ١٧١,٨  ١٥٠,٠    ١٥٠,٠  ٣٤,٣    ٣٤,٣   التعاقدية مبا فيها التدريباخلدمات
  -٧٩,٢  -١٩,٠  ٥,٠    ٥,٠  ٢٤,٠    ٢٤,٠  ٣,٤    ٣,٤  نفقات التشغيل العامة

  -١٠,٠  -١,٠  ٩,٠    ٩,٠  ١٠,٠    ١٠,٠        األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
٥,٩  -١٢,٥  ٢٠٠,٨    ٢٠٠,٨  ٢١٣,٣    ٢١٣,٣  ٤٣,٠    ٤٣,٠-  

  -٠,٢  -٠,٨  ٤٢٠,١    ٤٢٠,١  ٤٢٠,٩    ٤٢٠,٩  ٢٦٨,٢    ٢٦٨,٢  اموع
  

  -٢٧,٦  -٢,١  ٥,٥    ٥,٥  ٧,٦    ٧,٦        الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٦٠الربنامج الفرعي   -٤٧اجلدول 

  مكتب املباين الدائمة
  بقلم احملكمة

كيل أمني و
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢        ٢    ١      ١          األساسية 
  الوظائف                              تاملتصلة باحلاال

  ٢        ٢    ١      ١           الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

                               الفرعياموع
  ٢        ٢    ١      ١          اموع  
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  قسم العمليات امليدانية : ٣٢٨٠الربنامج الفرعي  )و(

  

وأدرجت . ، نقل قسم العمليات امليدانية من شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة إىل مكتب املسجل٢٠٠٩يف عام   -٢١٣
  .  مع البيانات املتعلقة مبكتب املسجل٣٢٨٠مليزانيات املعتمدة يف السنوات السابقة للربنامج الفرعي مجيع النفقات وا

   الدعم املقدم من قسم العمليات امليدانيةمن مبثلها يف امليدان اليت يستخدم قساماأل  -٤٨اجلدول 

مجهورية 
إفريقيا 
 الوسطي

 تشاد
 �A7&�D8إ

  تشاد
�Y7$ا 

 

�:	ر�' )
! 8-	 	ا
/�%�ا7M'ا� 

�78	$  

نغو ومجهورية الك
 الدميقراطية

 اكينشاس

 ا,)@�م أوAZ/ا

 مكتب املدعي العام � � � �  �

 قسم العمليات امليدانية � � � � � �

 واالتصال تكنولوجيا املعلومات � �    

 القسم الطيب �   �  �

 القسم األمين � � � �  �

 وحدة الضحايا و الشهود � � � �  �

 قسم اإلعالم و الوثائق � � � �  �

 الضحاياقسم مشاركة و تعويض  � �  �  �

 الصندوق أالستئماين للضحايا �  �   �

 اموع ٩ ٧ ٦ ٧ ١ ٨
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  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  إعادة التصنيف

مليدان، أعيد تشكيل قسم العمليات ، وبناء على حتليل دقيق أجرته احملكمة إلدارة وجودها يف ا٢٠٠٩يف عام   -٢١٤
  .امليدانية من أجل حتسني تنسيق وإدارة املكاتب امليدانية

 ويف امليدان، سيتم التركيز على زيادة الكفاءة يف إدارة املوارد البشرية واملالية لقلم احملكمة من أجل ضمان تقدمي -٢١٥
فرقة التابعة ملكتب املدعي العام، وأفرقة الدفاع، والوحدات خدمات الدعم العالية اجلودة واملناسبة من حيث التوقيت لأل

ويتصل ما سلف بتعزيز فعالية قلم احملكمة . املختلفة التابعة لقلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا العاملة باملوقع
ي من التعاون يف الوقت لتمكينه من مواجهة التحديات املتعددة اجلوانب، مبا يف ذلك املخاطر األمنية، وضمان ما يكف

                ً                                          ويف املقر، استنادا  إىل الدروس املستفادة، ستزيد قدرة قلم احملكمة . املناسب مع اجلهات الفاعلة احمللية املشاركة يف العمليات
 وسيتاح نتيجة هلذه القدرة ختطيط وتنسيق وضبط السياسات امليدانية لقلم احملكمة بصورة. على التنسيق والتخطيط امليدانيني

  .للمكاتب امليدانية‘ املهام املتبقية’مالئمة يف ضوء اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك معاجلة 

، ووظيفة ٥- إىل الرتبة ف٤-وظيفة رئيس القسم من الرتبة ف:                  ً                      ولذلك، يعاد حاليا  تصنيف الوظائف التالية  -٢١٦
ربع وظائف ملديري املكاتب امليدانية من الرتبة ، وأ٤- إىل الرتبة ف٣-رئيس وحدة دعم العمليات امليدانية من الرتبة ف

  .٤- إىل الرتبة ف٣-ف

  ٤-رئيس وحدة التنسيق والتخطيط االستراتيجي امليداين برتبة  ف

لعمليات اليت متت لتقييم  الها عمليةناليت كشفت عملعاجلة أحد ااالت احلامسة للمخاطر أنشئت هذه الوظيفة   -٢١٧
وسيكون رئيس وحدة التنسيق . مةكقلم احملاليت يقوم ا لعمليات امليدانية لسيق وختطيط تنعدم وجود نية وهو اامليد

      ً                                                                         مسؤوال  عن توفري التوجيه والتنسيق الشامل جلميع اجلوانب املوضوعية للعمل امليداين الذي والتخطيط االستراتيجي امليداين
ياسات واملبادئ التوجيهية واالستراتيجيات امليدانية الرامية             ً             وسيكون مسؤوال  عن إعداد الس. يقوم به الرؤساء يف قلم احملكمة

إىل حتقيق التنسيق بني األفرقة امليدانية التابعة لقلم احملكمة وقسم العمليات امليدانية واألقسام األخرى التابعة لقلم احملكمة، 
              ً                 ة، سيكون مسؤوال  عن ضمان التخطيط وبالتعاون مع املكاتب امليدانية واألقسام ذات الصلة بقلم احملكم. حسب االقتضاء

                            ً                     وستشمل مهام رئيس الوحدة أيضا  ترسيخ التجربة واخلربة . السليم لألنشطة امليدانية وتعزيز املشاورات واختاذ القرارات
ة واملهام يف املكاتب امليدانيامليدانية وإدماجها يف التطوير املقبل للعمليات امليدانية اليت يقوم ا قلم احملكمة، مع التوسع 

  .امليدانية املتبقية
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   ٢-خمطط إستراتيجي برتبة ف

لتنسيق ومتابعة تنفيذ خطط البعثات اليت تقوم ا احملكمة لضمان اتساقها مع . منقولة من املساعدة املؤقتة العامة  -٢١٨
وتشمل . ٢٠٠٨   ً        ارا  من عام ويبني اجلدول أدناه الزيادة يف البعثات اعتب. اختصاصات املكاتب امليدانية وعدم التعارض معها

          ً                                                                                               املهام أيضا  االحتياجات األخرى مثل عمليات التخطيط امليداين العاجلة واملستقبلة، والتدريب امليداين، وإعداد التقارير 
  .وتبني من التجربة حىت اآلن أن احلاجة إىل هذه الوظيفة ستظل مستمرة. الالحقة للعمل

  ليةالداخعدد البعثات اخلارجية و  -٤٩اجلدول 

 عدد البعثات اخلارجية عدد البعثات الداخلية
٢٠١٠ 
 متوقعة

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
٢٠١٠ 
 متوقعة

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
 األقسام

 مكتب املدعي العام   ١٤٤   ٥٩

 القسم األمين   ٥٨   ٤٥

 وحدة الضحايا و الشهود   ٢٩٠   ١٥٩

 قسم اإلعالم و الوثائق   ٢٧   ١٩٨

 اياالضحقسم مشاركة و تعويض    ٩   ٤٢

  مكتب احملامي العام للضحايا   ٦   ٥
 الستئماين للضحايااالصندوق    ١٣   ٥١

٣٣   ٢٥   

بناء على (أفرقة الدفاع اخلارجية 
أنشطة التحقيق املتوقعة لألفرقة 

  )القانونية اخلمسة
  البعثاتجمموع ٢٨٨ ٤٠٠> ٣٠٠ ٥٨٠ ٩٠ >٥٥ ٣٦٠>٢٧٠ ٥٨٤

   الرتب األخرى–مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة 

ملساعدة القسم على أداء مهام إدارية متنوعة، مبا يف ذلك متابعة قواعد البيانات . منقولة من املساعدة املؤقتة العامة  -٢١٩
 . وتبويبها وحفظها

مةالعااملساعدة املؤقتة   

والستمرار عدم كفاية . )     ً                   شهرا  لكل منهم، متواصلة١٢( الرتب األخرى –ثالثة سائقني من فئة اخلدمات العامة  -٢٢٠
  .                                                                            ً      السائقني لتلبية احتياجات العمل، سيتم توزيعهم على املكاتب امليدانية األشد احتياجا  إليهم

وسيستمر طلب ). ، متواصلة لكل منهم     ً شهرا ١٢ ( الرتب األخرى-مخسة عمال تنظيف من فئة اخلدمات العامة   -٢٢١
 .دة املؤقتة العامةعمال التنظيف للمكاتب امليدانية يف إطار املساع
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 املوارد من غري املوظفني

التاملوارد املتصلة باحلا  

 السفر

تشمل تكاليف السفر املطلوبة لقسم العمليات امليدانية التكاليف الالزمة حلضور االجتماعات .  نفقات متكررة  -٢٢٢
نسيق والرقابة مع املكاتب امليدانية، مع املنظمات الدولية األخرى، مبا يف ذلك اجتماعات الترابط الشبكي، واجتماعات الت

  .كما تشمل حجز الرحالت اجلوية لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية للمحكمة بأسرها

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

ة اجلريئة يف حاالت يلزم التدريب على القيادة املهنية للسيارات كما يلزم التدريب على القياد.  نفقات متكررة  -٢٢٣
  .الطوارئ وعلى الصيانة

  نفقات التشغيل العامة 

وزادت . يشمل االعتماد املرصود استئجار وصيانة املباين وتكاليف املنافع للمكاتب امليدانية.  نفقات متكررة  -٢٢٤
ملدنية عمال بتعليمات إدارة النفقات نتيجة لنقل املكتبني امليدانيني يف تشاد ومجهورية أفريقا الوسطى بسبب االضطرابات ا

  ).املنطقة األمنية(السالمة واألمن باألمم املتحدة 

تعكس النفقات املطلوبة لصيانة األثاث واملعدات الزيادة يف العمليات امليدانية وما ترتب على .  نفقات متكررة  -٢٢٥
  .للمركبات املصفحة أا عملية مكلفةوتبني من االستخدام العادي . ذلك من زيادة يف املوجودات اليت تتطلب الصيانة

  .                  ً                                                                   وتشمل النفقات أيضا  التأمني على املرافق واملركبات ورسوم العبور الالزمة ألربعة مكاتب ميدانية  -٢٢٦

 اللوازم و املواد

      ً ع أيضا  وارتف. زاد االستهالك بسبب الزيادة الكبرية يف أنشطة األجهزة املختلفة العاملة يف امليدان. قات متكررةف ن  -٢٢٧
  .سعر اللتر من الوقود بشدة نتيجة لعدم القدرة على التنبؤ بالسوق العاملية للوقود

  األثاث و املعدات

ويتضمن هذا البند االعتماد الالزم . بلغ أسطول املركبات اآلن السنة اخلامسة من اخلدمة وحيتاج إىل قطع غيار   -٢٢٨
  .                    ًالستئجار العربات أيضا 
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  ٢٠١٠رحة لعام امليزانية املقت: ٣٢٨٠ الفرعي  الربنامج -٥٠اجلدول  
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم العمليات امليدانية

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  احلاالتب
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٥٥,٠  ٣٤٢,٤  ٩٦٤,٤  ٩٦٤,٤    ٦٢٢,٠  ٦٢٢,٠    موظفو الفئة الفنية
  ٢٢,٣  ٩٣,٢  ٥١٠,٩  ٥١٠,٩    ٤١٧,٧  ٤١٧,٧    بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٤١,٩  ٤٣٥,٦  ١ ٤٧٥,٣  ١ ٤٧٥,٣    ١ ٠٣٩,٧  ١ ٠٣٩,٧    ٦١٤,٠  ٦١٤,٠    اموع الفرعي، املوظفون
  -٥٤,١  -١٠٩,٨  ٩٣,٢  ٩٣,٢    ٢٠٣,٠  ٢٠٣,٠    ٤٧٠,٥  ٤٧٠,٥    املساعدة املؤقتة العامة

  -٥٤,١  -١٠٩,٨  ٩٣,٢  ٩٣,٢    ٢٠٣,٠  ٢٠٣,٠    ٤٧٠,٥  ٤٧٠,٥    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٢٢,١  ٢٧,٨  ١٥٣,٢  ١٥٣,٢    ١٢٥,٤  ١٢٥,٤    ١٧٦,٦  ١٧٦,٦      السفر

  -٥٤,٢  -٩٩,٧  ٨٤,١  ٨٤,١    ١٨٣,٨  ١٨٣,٨    ١٨٠,٣  ١٨٠,٣    تدريب التعاقدية مبا فيها الاخلدمات
  -٩,٨  -٦٣,١  ٥٧٧,٧  ٥٧٧,٧    ٦٤٠,٨  ٦٤٠,٨    ٥٠٥,٦  ٥٠٥,٦    نفقات التشغيل العامة

  ٣٧,٤  ٦٦,٩  ٢٤٥,٨  ٢٤٥,٨    ١٧٨,٩  ١٧٨,٩    ٢٧٣,١  ٢٧٣,١    اللوازم واملواد
  -٧٩,٩  -١٠٧,٥  ٢٧,١  ٢٧,١    ١٣٤,٦  ١٣٤,٦    ١٧٤,١  ١٧٤,١    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

  ١٣,٩  -١٧٥,٦  ١ ٠٨٧,٩  ١ ٠٨٧,٩    ١ ٢٦٣,٥  ١ ٢٦٣,٥    ١ ٣٠٩,٧  ١ ٣٠٩,٧-  

  ٦,٠  ١٥٠,٢  ٢ ٦٥٦,٤  ٢ ٦٥٦,٤    ٢ ٥٠٦,٢  ٢ ٥٠٦,٢    ٢ ٣٩٤,٢  ٢ ٣٩٤,٢    اموع
  

  ٤٦,٩  ٣٩,٩  ١٢٥,٠  ١٢٥,٠    ٨٥,١  ٨٥,١    ٢٢,٠  ٢٢,٠    الصيانة املوزعة
  

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٨٠الربنامج الفرعي   -٥١ل اجلدو

وكيل أمني   قسم العمليات امليدانية
  عام

مساعد 
جمموع موظفي الفئة   ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

  فما فوقها الفنية
-العامةاخلدمات 

   الرئيسيةالرتبة
اخلدمات 

الرتب - العامة
  األخرى

جمموع موظفي 
  دمات العامةاخل

جمموع 
  املوظفني

  ٣٦  ٣٠  ٢٩  ١  ٦      ٥  ١            األساسية 
  الوظائف  ٣٦  ٣٠  ٢٩  ١  ٦      ٥  ١            املتصلة باحلاالت

                               الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف   ٣  ١  ١    ٢    ١    ١            املتصلة باحلاالت
  ٣  ١  ١    ٢    ١    ١            ياموع الفرع  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                -٥  ٤  ١          املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

                -٥  ٤  ١           الفرعياموع
  ٣٩  ٣١  ٣٠  ١  ٨    ١    ٦  ١          اموع  
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  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

 هاهدفوال يزال . كملها اخلدمات اإلدارية املشتركة مجيع اخلدمات غري القضائية للمحكمة بأشعبةدم تق  -٢٢٩
ألنشطة احملكمة بتقدمي اخلدمات التشغيلية واإلدارية بنوعية عالية وعلى  "ري بريوقراطيةغ إدارة" هو توفري االستراتيجي

اللوجستيات املكرسة وتشمل هذه االحتياجات . حنو موثوق وفعال يف الوقت املناسب للوفاء باحتياجات العمالء
وعلى وجه اخلصوص، تليب الشعبة . فضال عن املرافق اإلدارية واإلعالمية املسخرة لألنشطة امليدانية وأنشطة املقر

          ً                                       وستظل أيضا  األهداف اإلستراتيجية للموارد البشرية من . االحتياجات املتزايدة للعمليات امليدانية واألنشطة القضائية
املواتية لرعاية املوظفني واستمرار أنشطة بيئة التطوير االستمرار يف ، مع ٢٠١٠الشعبة يف عام لتركيز النقاط الرئيسية 
  .التوظيف املركزة

ورأت شعبة اخلدمات . من مكتب املسجل) ٣٢٨٠(، نقل قسم العمليات امليدانية ٢٠٠٩ويف عام   -٢٣٠
دانية ضرورية ألعمال احملكمة وستواصل دعمها وعملها اجلماعي مع قسم                      ً              اإلدارية املشتركة دائما  أن األنشطة املي

   .ومن املتوقع اآلن أن تزيد احلاجة إىل الدعم يف جمايل اللوجستيات وتكنولوجيا املعلومات. العمليات امليدانية

وثبت . ٢٠١٠ بداية األنشطة القضائية الكاملة النطاق وستستمر هذه األنشطة يف عام ٢٠٠٩وشاهد عام   -٢٣١
وارد داخل الشعبة لتلبية                    ً         مرهقة وتتطلب أحيانا  تناوب املألنشطة القضائية احىت اآلن أن العملية  التجربة من
. وينطبق هذا بوجه خاص على قسم تكنولوجيا املعلومات وقسم اخلدمات العامة. العملحجم حتياجات وإدارة الا

  . ر التطور يف األنشطة القضائيةومن املتوقع أن يستمر الطلب يف الزيادة مع استمرا

، أدخلت احملكمة إدارة املخاطر كهدف من األهداف اليت تتسم باألولوية لضمان ٢٠٠٩ويف عام   -٢٣٢
وتنفذ احملكمة هذا اهلدف يف سياق مشروع إدارة املخاطر املشترك بني األجهزة التابعة . استمرارية األعمال

. املشتركة من اجلهات الفاعلة اهلامة إلدارة وتنفيذ هذا املشروعوستظل شعبة اخلدمات اإلدارية . للمحكمة
 واكتملت املرحلة األويل للمشروع وهي املرحلة املتعلقة بتحديد املخاطر واختيار األولويات، وشرعت احملكمة عند

يزانية املقترحة لعام املوتأخذ .  االستراتيجي حنو التخفيف من حدة املخاطر احملددةااختيار جهيف كتابة هذا التقرير 
  .عند حتديد املسائل ذات األولويةيف االعتبار نتائج هذه العملية  ٢٠١٠

استعراض العمليات ذات  ٢٠١٠يف عام واليت ستظل قائمة  ٢٠٠٩التحديات اليت بدأت يف عام ومن   -٢٣٣
اهلدف االستراتيجي ب       ً وثيقا   ًاال اتصهذا االلتزام يتصل وكما أشري من قبل، . غية زيادة الكفاءة داخل احملكمةالصلة ب

تنفذ احملكمة هذا اهلدف، يف مجلة أمور، عن طريق إعادة هندسة  و.  العامةإلدارةلمنوذجا للمحكمة بأن تكون 
 إىل زيادة الكفاءة يف مجيع                                                        ً                    العمليات بدقة مما سيسمح ألفرقتها بالتركيز على النتائج بدال  من العمليات، وسيؤدي

  .أحناء احملكمة
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 يف ممارساا االستثمارية دف أمسى ٢٠٠٩ويف ضوء األزمة املالية العاملية، أعادت احملكمة النظر يف عام   -٢٣٤
عدم وجود عالمة جدية على انفراج األزمة حىت اآلن، ستواصل الشعبة بنشاط مع و. احلفاظ على أصول املنظمةهو 

  .مراقبة األصول املالية وتأمينها

  األهداف

ة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان أن تصبح إدار  -١
  )٨اهلدف اإلستراتيجي . (احلقوق أو تقليل املخاطر

تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة   -٢
  )٩هلدف اإلستراتيجي ا (.من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

  )١٠اهلدف اإلستراتيجي  (.اجتذاب فئات متنوعة من املوظفني الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة  -٣

  ٢٠١٠  يف عامدفاهل  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

تنفيذ نظم إدارة املعلومات  •
 باستخدام التقارير املتكاملة

  .٪١٠٠االستخبارية بنسبة 

 الوحدات النموذجية من نظم إدارة املعلومات عدد •
  .املتاحة

٥٠  

  ٢٠  .عدد التقارير االستخبارية املتاحة •  
 اختاذ تدابري لتحقيق الوفورات بزيادة •

  .الكفاءات
تطبيق هندسة العمليات على عشر عمليات  •

  .إدارية باحملكمة
١٠  

     ٢اهلدف 
تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة  •

 .وشفافة للميزانية
  

التخفيض أو إعادة التوزيع   .ضبط املبلغ املقترح وتوزيع املوارد •
  ٪ ٥حبد أقصى يبلغ 

  

     ٣اهلدف 
تنفيذ استراتيجيات للنهوض  •

  .بفرص العمل
 دون ٢٠١٠عدد األهداف اليت نفذت يف عام  •

  .                                    أن تترت ب عليها آثار مالية يف امليزانية
   من مجيع األهداف ٪٨٠

 واليت ٢٠١٠ام عدد األهداف اليت نفذت يف ع •  
  .ترتبت عليها آثار يف امليزانية

   من مجيع األهداف ٪٢٠
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٠٠الربنامج  -٥٢اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٦,٠  ٢٢٦,٣  ٤ ٠٢١,٣  ٥٢٥,٦  ٣ ٤٩٥,٧  ٣ ٧٩٥,٠  ٤٩٩,٧  ٣ ٢٩٥,٣  موظفو الفئة الفنية

  ٨,٠  ٤٨٧,٢  ٦ ٥٩٠,٨  ١ ٨٦٤,٦  ٤ ٧٢٦,٢  ٦ ١٠٣,٦  ١ ٦٧٥,٣  ٤ ٤٢٨,٣  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٧,٢  ٧١٣,٥  ١٠ ٦١٢,١  ٢ ٣٩٠,٢  ٨ ٢٢١,٩  ٩ ٨٩٨,٦  ٢ ١٧٥,٠  ٧ ٧٢٣,٦  ٨ ٣٠٦,٤  ١ ٧٣١,٢  ٦ ٥٧٥,٢  اموع الفرعي، املوظفون

  -٢٣,٧  -٨٨,٢  ٢٨٣,٥    ٢٨٣,٥  ٣٧١,٧    ٣٧١,٧  ١ ١٥٢,٤  ١٦٩,٥  ٩٨٢,٩  املساعدة املؤقتة العامة
      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠        دة املؤقتة لالجتماعاتاملساع

      ٩٣,٠    ٩٣,٠  ٩٣,٠    ٩٣,٠  ٨٣,٣  ١٥,١  ٦٨,٢  العمل اإلضايف
  -٢٠,٠  -٥,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٥,٠    ٢٥,٠  ٨,٧    ٨,٧  اخلرباء االستشاريون

  -١٨,٣  -٩٣,٢  ٤١٦,٥    ٤١٦,٥  ٥٠٩,٧    ٥٠٩,٧  ١ ٢٤٤,٤  ١٨٤,٦  ١ ٠٥٩,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٠,٩  -١,٤  ١٦٣,٩  ٨٠,٤  ٨٣,٥  ١٦٥,٣  ٨٧,١  ٧٨,٣  ١٤٧,٥  ٦٨,٢  ٧٩,٣  السفر

  -٥,٣  -٧٦,٠  ١ ٣٥٧,١  ٢٧٧,١  ١ ٠٨٠,٠  ١ ٤٣٣,١  ٤٢١,٥  ١ ٠١١,٦  ١ ٤٦٩,٩  ٥٢٧,٢  ٩٤٢,٧   التعاقدية مبا فيها التدريباخلدمات
  -٢,١  -١٥٣,١  ٧ ٣٠٧,٥  ٢ ٩١٤,٢  ٤ ٣٩٣,٣  ٧ ٤٦٠,٦  ٢ ٧٦٠,١  ٤ ٧٠٠,٥  ٦ ٥٢٤,٥  ٢ ٣٦٧,٨  ٤ ١٥٦,٧  نفقات التشغيل العامة

  -١٥,٤  -٨١,٠  ٤٤٤,٥  ١٠,٠  ٤٣٤,٥  ٥٢٥,٥  ٤٨,٠  ٤٧٧,٥  ٣٧٩,٢  ٣٩,٧  ٣٣٩,٥  اللوازم واملواد
  -٣٧,٠  -٣٢٠,١  ٥٤٦,١  ١٨١,١  ٣٦٥,٠  ٨٦٦,٢  ٣١٣,٨  ٥٥٢,٤  ١ ٢٤٨,٨  ٤٣٢,٩  ٨١٥,٩  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٦,٠  -٦٣١,٦  ٩ ٨١٩,١  ٣ ٤٦٢,٨  ٦ ٣٥٦,٣  ١٠ ٤٥٠,٧  ٣ ٦٣٠,٥  ٦ ٨٢٠,٣  ٩ ٧٦٩,٩  ٣ ٤٣٥,٨  ٦ ٣٣٤,١-  

  -٠,١  -١١,٣  ٢٠ ٨٤٧,٧  ٥ ٨٥٣,٠  ١٤ ٩٩٤,٧  ٢٠ ٨٥٩,٠  ٥ ٨٠٥,٥  ١٥ ٠٥٣,٦  ١٩ ٣٢٠,٧  ٥ ٣٥١,٦  ١٣ ٩٦٩,١  اموع
  ١,١  -٢٠,٤  -١ ٩٢١,٦  -١ ٢٥٦,١  -٦٦٥,٥  ١ ٩٠١,٢  -١ ٠٠٠,٢  -٩٠١,٠  ١ ٢٨٦,٥  -٨٥٣,٦  -٤٣٢,٩  الصيانة املوزعة

    ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٠٠الربنامج الفرعي   -٥٣اجلدول 

وكيل أمني   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
ب الرت

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٠٩  ٧٥  ٦٩  ٦  ٣٤    ٩  ١٥  ٥  ٤  ١        األساسية 
  الوظائف  ٣٦  ٣١  ٣٠  ١  ٥      ٣  ٢            املتصلة باحلاالت

  ١٤٥  ١٠٦  ٩٩  ٧  ٣٩    ٩  ١٨  ٧  ٤  ١         الفرعياموع   احلالية
  ٢  ٢  ٢                        األساسية

الوظائف   ٢  ٢  ٢                        تصلة باحلاالتامل
  ٤  ٤  ٤                        اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

              -١  ١              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

              -١  ١               الفرعياموع
  ١٤٩  ١١٠  ١٠٣  ٧  ٣٩    ٨  ١٩  ٧  ٤  ١        اموع  
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  )شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة(مكتب املدير : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  إعادة التوزيع

ويف .                          ً       ًإىل مكتب املدير بوصفه موظفا  إداريا ) ٣٢٤٠( من قسم امليزانية واملالية ٣-أعيد توزيع موظف ميزانية برتبة ف  -٢٣٥
 من مكتب املدير إىل قسم امليزانية واملالية بوصفه موظف ميزانية ومالية ٢-بة فاملقابل، أعيد توزيع موظف إداري معاون برت

  .معاون

  املوارد من غري املوظفني

 املوارد األساسية 

  السفر

لالجتماعات واألنشطة التعاونية مع الدول األطراف وإقامة الشبكات، فضال عن حضور الدورة . نفقات متكررة  -٢٣٦
  .طراف اليت ستعقد يف نيويوركالتاسعة جلمعية الدول األ

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

التكاليف التقديرية للخرباء االستشاريني يف مشروع إدارة املخاطر وحتقيق الوفورات عن طريق زيادة الكفاءة الذي بدأ   -٢٣٧
  .٢٠١٠ واملقرر أن يستمر يف عام ٢٠٠٩يف عام 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

  .لتغطية سفر املدير املتعلق بالعمليات امليدانية. كاليف متكررةت  -٢٣٨
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٢١٠الربنامج الفرعي   -٥٤اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  مكتب املدير  لنمو يف املواردا  )بآالف اليورو(

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ١٠,٨  ٣٤,٧  ٣٥٥,٧    ٣٥٥,٧  ٣٢١,٠    ٣٢١,٠  موظفو الفئة الفنية
  ٤,٠  ٢,٣  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٥٧,٧    ٥٧,٧  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٩,٨  ٣٧,٠  ٤١٥,٧    ٤١٥,٧  ٣٧٨,٧    ٣٧٨,٧  ٣٨١,٢    ٣٨١,٢  ع الفرعي، املوظفونامو
  -٠,١  صفر  ٢٧,٥  ٨,٦  ١٨,٩  ٢٧,٥  ٩,٥  ١٨,١  ١٣,٦    ١٣,٦    السفر

  -٥٠,٠  -٥٠,٠  ٥٠,٠    ٥٠,٠  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٣٩,٢  -٥٠,٠  ٧٧,٥  ٨,٦  ٦٨,٩  ١٢٧,٥  ٩,٥  ١١٨,١  ٢٣,٦    ٢٣,٦-  

  -٢,٦  -١٣,٠  ٤٩٣,٢  ٨,٦  ٤٨٤,٦  ٥٠٦,٢  ٩,٥  ٤٩٦,٨  ٤٠٤,٨    ٤٠٤,٨  اموع
  

  -٢٧,٠  -٤,١  ١١,١    ١١,١  ١٥,٢    ١٥,٢  ٧,٦    ٧,٦  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢١٠الربنامج الفرعي  -٥٥اجلدول 

وكيل أمني   يرمكتب املد
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ١  ١    ٣    ١  ١      ١        األساسية 
  الوظائف                               باحلاالتاملتصلة

  ٤  ١  ١    ٣    ١  ١      ١         الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

              -١  ١              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

              -١  ١               الفرعياموع
  ٤  ١  ١    ٣      ٢      ١        اموع  
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  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

  إعادة التصنيف

وقد تغري مضمون وظيفة أخصائي التوظيف والتعيني . ٣- إىل ف٢-أخصائي توظيف وتعيني املوظفني برتبة ف  -٢٣٩
                                                    ً     ً                                              بصورة جوهرية نتيجة للمسؤوليات الرقابية اليت مل تكن أصال  جزءا  من مواصفات الوظيفة ولزيادة التركيز على توجيه 

وستعد املربرات التفصيلية إلعادة التصنيف . وتطوير املوظفني، وحل اخلالفات وتسوية املنازعات ورسم السياسات
  .قدم إلعادة التصنيفواملواصفات اجلديدة للوظيفة يف سياق االقتراح امل

  إعادة التوزيع 

 توزيع مراقب مساعد لشؤون ٢٠٠٩    ً                                                    ً        نظرا  لزيادة حجم العمل يف قسم املوارد البشرية، أعيد اعتبارا  من عام   -٢٤٠
إىل قسم املوارد البشرية بوصفه مساعد ) ٣٢٤٠( الرتبة الرئيسية من قسم امليزانية واملالية -امليزانية من فئة اخلدمات العامة
  .رئيسي معين باملوارد البشرية

  قسم املوارد البشريةحجم العمل مؤشرات -٥٦اجلدول 

  ٢٠٠٩حجم العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩  

حجم 
العمل 

املتوقع لعام 
٢٠١٠  

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠١٠  

الطاقة 
ية التقدير
لعام 
٢٠١٠  

النقص احلاصل بدون توافر املوارد 
  )١(اإلضافية

  وحدة التوظيف والتعيني 
  )٢(٢٦ ٧٠٠= عدد الطلبات اهزة 

٧ ١٠٠  ٢٣ ١٠٠  )٣(٧  ٣٠ ٢٠٠  )٣(٧  

  وحدة إدارة شؤون املوظفني
  )٤(١ ٨٠٠= عدد العقود اهزة 

٢٥٠  ١ ٧٠٠  ٥  ١ ٩٥٠  ٥  

   = عدد التدابري اليت متس املوظفني
٥(٥ ٥٠٠(  

١ ٥٠٠  ٤ ٥٠٠  ٦  ٦ ٠٠٠  )٣(٦  

  .وتبذل جهود لتخفيض التراكمات عن طريق التآزر وزيادة الكفاءات بني املوظفني. توجد تراكمات وتستمر يف الزيادة  )١(
وجزة وحتديد الرتب مثل تطبيقات التدقيق، وإعداد القوائم امل(يعكس كافة العمليات ذات الصلة باملوضوع الرامية إىل اإلتيان مبوظفني جدد   )٢(

  ).واملستويات
  .يشمل املساعدة املؤقتة العامة  )٣(
  .فيما خيص اجلهات اليت تقدم املساعدة املؤقتة واملترمجني التحريريني واملترمجني الفوريني  )٤(
  .يأخذ بعني االعتبار كافة التغيريات اليت  تؤثر على الوضع التعاقدي للموظف املعين  )٥(
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  املوارد األساسية 

   الرتب األخرى–اخلدمات العامة   من فئةملوارد البشريةمعين بامساعد 

وثبت من التجربة يف السنوات القليلة املاضية أن هذه الوظيفة الزمة للتغلب على . حمولة من املساعدة املؤقتة العامة  -٢٤١
  .حجم العمل اإلداري الناتج عن زيادة عدد املوظفني يف احملكمة

  العامةاملساعدة املؤقتة 

).      ً                شهرا ، وظيفة متواصلة١٢( الرتب األخرى -كاتب دعم معلومايت للموارد البشرية من فئة اخلدمات العامة  -٢٤٢
فحسب ولكن  SAPوبالنظر إىل الطلب املتزايد على وحدة اخلدمات املعلوماتية للموارد البشرية لتوفري الدعم، ليس لنظام 

وسيجرى يف عام . ٢٠١٠                                                    ً                           ً       إلدارة املعلومات وتقدمي تقارير بشأن املوارد البشرية أيضا ، فإن هذا املورد سيظل مطلوبا  يف عام 
  .٢٠١١ تقييم هذا املورد للنظر فيما إذا كان سيطلب كوظيفة دائمة يف امليزانية املقترحة لعام ٢٠١٠

لتعزيز )      ً                شهرا ، وظيفة متواصلة١٢( الرتب األخرى – اخلدمات العامة مساعد معين باملوارد البشرية من فئة  -٢٤٣
        ً                       واستنادا  إىل اخلربة املكتسبة وحاملا . اجلهود املبذولة يف سبيل تعيني املوظفني وخاصة يف جمال االنتقال إىل التعيني اإللكتروين

 بالنسبة للطلب املقدم يف إطار ميزانية عام                           ً                                    يصبح التوظيف اإللكتروين عامال  بصورة تامة، سي عاد النظر يف هذا املورد
٢٠١١.  

  اخلرباء االستشاريون

ال تزال احملكمة يف حاجة إىل مشورة اخلرباء للمشاريع املتعلقة باملوارد البشرية اجلاري تنفيذها يف إطار إستراتيجية  -٢٤٤
  .املوارد البشرية مثل املشاريع املتعلقة برسم السياسات والتطوير الوظيفي

  من غري املوظفنيوارد امل

  املوارد األساسية

  السفر

لتمكني املديرين املعنيني باملوارد البشرية من املشاركة يف االجتماعات التخصصية ذات الصلة . نفقات متكررة  -٢٤٥
السنوي باملوضوع، مبا يف ذلك شبكات املوارد البشرية، واملائدة املستديرة السنوية املكرسة للتطوير الوظيفي، واملنتدى 

  .اخلاص بتثقيف املديرين
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                                ً                            لتغطية التدريب يف جمال اللغات واملهارات األساسية فضال  عن التدريب التخصصي للموظفني . نفقات متكررة  -٢٤٦
قيق وفورات تبلغ       ومل تتمكن احملكمة من حت. الطبيني وموظفي الرعاية االجتماعية ملواصلة تسجيل العاملني الفنيني

  . )٨( يورو لتغطية املتطلبات اإلضافية للتدريب٧٥٠ ٠٠٠

  اللوازم واملواد

  . لتغطية اإلمدادات الطبية والصيدالنية اليت تزود ا الوحدة الطبية. نفقات متكررة  -٢٤٧

  ذات الصلة باحلاالتاملوارد 

  السفر

  .موظف الرعاية االجتماعية إىل املكاتب امليدانيةوهي الزمة لسفر املوظف الطيب و. نفقات متكررة  -٢٤٨

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

أما التدريب اللغوي، . لتغطية التدريب على املهارات األساسية، مبا يف ذلك للمكاتب امليدانية. نفقات متكررة  -٢٤٩
  .فتغطيته واردة يف إطار امليزانية األساسية

                                                           
 ٢٢-١٤مسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الر)  ٨(

، ٨٢، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
  .٢٦، الفقرة ICC-ASP/8/5والوثيقة 
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٢٠عيالربنامج الفر  -٥٧اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
   ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم املوارد البشرية

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  موعا  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٧,٧  ٥٤,٥  ٧٦١,٨    ٧٦١,٨  ٧٠٧,٣    ٧٠٧,٣  موظفو الفئة الفنية
  ٢٠,٧  ١٧٠,٨  ٩٩٥,٤  ١٨٠,٠  ٨١٥,٤  ٨٢٤,٦  ١٧٣,١  ٦٥١,٥  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١٤,٧  ٢٢٥,٣  ١ ٧٥٧,٢  ١٨٠,٠  ١ ٥٧٧,٢  ١ ٥٣١,٩  ١٧٣,١  ١ ٣٥٨,٨  ١ ٤٤٧,٢  ١٣٦,٢  ١ ٣١١,٠  اموع الفرعي، املوظفون
  -١٨,٧  -٣٠,٦  ١٣٣,٤    ١٣٣,٤  ١٦٤,٠    ١٦٤,٠  ٤٤٦,٠    ٤٤٦,٠  املساعدة املؤقتة العامة
  -٢٠,٠  -٥,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٥,٠    ٢٥,٠  ٨,٧    ٨,٧  اخلرباء االستشاريون

  -١٨,٨  -٣٥,٦  ١٥٣,٤    ١٥٣,٤  ١٨٩,٠    ١٨٩,٠  ٤٥٤,٧    ٤٥٤,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٢١,٤  -٧,٤  ٢٧,١  ١٢,٠  ١٥,١  ٣٤,٥  ١٧,٠  ١٧,٥  ٢١,٧  ٤,٧  ١٧,٠    سفرال

  ٠,٥  ٢,٠  ٤١٤,٥  ٢٠٠,٥  ٢١٤,٠  ٤١٢,٥  ١٩٩,٥  ٢١٣,٠  ٥٤٣,٤  ٣٣١,٤  ٢١٢,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٣,٤  ١,٧  ٥٢,٠    ٥٢,٠  ٥٠,٣    ٥٠,٣  ٠,٢    ٠,٢  اللوازم واملواد

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  وظفنياملتصلة بامل

٠,٧  -٣,٧  ٤٩٣,٦  ٢١٢,٥  ٢٨١,١  ٤٩٧,٣  ٢١٦,٥  ٢٨٠,٨  ٥٦٥,٣  ٣٣٦,١  ٢٢٩,٢-  

  ٨,٤  ١٨٦,٠  ٢ ٤٠٤,٢  ٣٩٢,٥  ٢ ٠١١,٧  ٢ ٢١٨,٢  ٣٨٩,٦  ١ ٨٢٨,٦   ٢ ٤٦٧,٢  ٤٧٢,٣  ١ ٩٩٤,٩  اموع
  

  -٢١,٢  -١٧,٥  ٦٥,١  ٩,٦  ٥٥,٥  ٨٢,٦  ٦,٤  ٧٦,٢  ٤٢,٤  ٨,٢  ٣٤,٢  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  -٥٨اجلدول 

وكيل أمني   قسم املوارد البشرية
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٨  ١١  ١٠  ١  ٧    ١  ٣  ٢  ١          األساسية 
  الوظائف  ٣  ٣  ٣                        املتصلة باحلاالت

  ٢١  ١٤  ١٣  ١  ٧    ١  ٣  ٢  ١           الفرعياموع   احلالية
  ١  ١  ١                        األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
  ١  ١  ١                        اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ١  ١    ١      -١  ١              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

 املعاد لوظائفا
  تصنيفها/توزيعها

  ١  ١    ١      -١  ١               الفرعياموع
  ٢٣  ١٦  ١٤  ٢  ٧      ٤  ٢  ١          اموع  
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  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   ) ج(

  املوارد من املوظفني

 إعادة التوزيع

بوصفه ) ٣٢١٠(إىل مكتب املدير ) ٣٢٤٠( من قسم امليزانية واملالية ٣-توزيع موظف ميزانية برتبة فأعيد   -٢٥٠
 إىل قسم امليزانية واملالية بوصفه موظف ميزانية ٢-ويف املقابل، أعيد توزيع موظف إداري معاون برتبة ف.      ً       ًموظفا  إداريا 
وسبب احلاجة امللحة هو فقدان أحد . امللحة وزيادة الكفاءةاحلاجة : وترجع إعادة التوزيع إىل سببني. ومالية معاون

وملعاجلة املشكلة اجلارية، . مساعدي امليزانية يف املرحلة احلرجة إلعداد امليزانية، بينما ال تزال وظيفة رئيس الوحدة شاغرة
 يف حدود الفترة الزمنية ٢٠١٠لعام نقل موظف ميزانية ومالية معاون من مكتب املدير للمساعدة على إاء امليزانية املقترحة 

  .                    ً                    ً                           وال تزال الوظيفة جزءا  من تنظيم أوسع نطاقا  ملالك املوظفني يف وحدة امليزانية. احملددة

، ووظيفة من ٥-، استوعب القسم مكتب املراقب املايل الذي كان يتكون من وظيفة برتبة ف٢٠٠٨ويف عام   -٢٥١
.  الرتب األخرى يف إطار املساعدة املؤقتة العامة-وظيفة من فئة اخلدمات العامة الرتبة الرئيسية، و–فئة اخلدمات العامة 

 إىل الصندوق االستئماين للضحايا كما أعيد توزيع الوظيفة من ٢٠٠٩        ً         اعتبارا  من عام ٥-وأعيد توزيع الوظيفة برتبة ف
لالستفادة منها يف زيادة الكفاءة وشدة احلاجة  إىل قسم املوارد البشرية ٢٠٠٩ الرتبة الرئيسية يف عام –فئة اخلدمات العامة 
  .إليها يف هذا القسم

  املوارد األساسية

   الرتب األخرى-مساعد مايل من فئة اخلدمات العامة

منقولة من املساعدة املؤقتة العامة، وذلك لدعم التحويالت اليت تتم يف نطاق امليزانية وإبداء املوافقة على إدارة   -٢٥٢
وستستمر هذه الوظيفة بوصفها الوظيفة الوحيدة املتبقية من .  أن تتم على إثر إدماج مكتب املراقباألموال املفترض

  .الوظائف الثالث ملكتب املراقب املايل السابق

  املساعدة املؤقتة العامة

م القسم لدع)  أشهر، متواصلة٩ملدة ( الرتب األخرى –ب تعيني مساعد مايل واحد من فئة اخلدمات العامة   َطل  ي   -٢٥٣
عند إعداد احلسابات اخلتامية، واملراجعة اخلارجية للحسابات، وإعداد امليزانية، وجتهيز حسابات اية العام املتعلقة بالسفر 

  .وستستخدم املساعدة املؤقتة لتوفري خدمات الدعم الكافية ملواجهة األنشطة املتزايدة للمحاكمات. يف وحدة املدفوعات
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  م العمل لقسم امليزانية واملالية  مؤشرات حج-٥٩اجلدول 

  ٢٠٠٩عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

  ٢٠٠٩لعام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠١٠  

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

  ٢٠١٠لعام 

الطاقة التقديرية 
  ٢٠١٠لعام 

النقص احلاصل مع عدم توافر 
  )١(رد اإلضافيةاملوا

  مسك احلسابات واالشتراكات ومتابعتها
 =١٥ ٠٠٠  

١ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ٤  ١٦ ٠٠٠  ٤  

  )الفواتري وبدالت السفر(جتهيز املدفوعات 
 = ٢٥ ٠٠٠  

٥ ٠٠٠  ٢١ ٠٠٠  ٧  ٢٦ ٠٠٠  ٧  

  صفر  ١٥ ٠٠٠  ٤  ١٥ ٠٠٠  ٤  ١٥ ٠٠٠= العمليات املتصلة بدفع املرتبات 
  ٢ ٠٠٠  ٣٩ ٠٠٠  ٣  ٤١ ٠٠٠  ٢  ٤٠ ٠٠٠= مدفوعات اخلزينة 

  . املوظفني وزيادة الكفاءاتبنيل جهود للتحكم يف املتأخرات وختفيضها عن طريق التآزر   َبذ  ت   )١(

  غري املوظفنيمن املوارد 

  املوارد األساسية

  السفر

ية وغرضه حضور اجتماعات الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة واجتماعات شبكة املال   -٢٥٤
  .العام املعايري احملاسبية الدولية للقطاعوالسفر ألغراض 

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

     ّ                           وقد مت  ختفيض يف امليزانية بسبب إجناز . من أجل تغطية تكاليف تدريب التخصص يف القسم. نفقات متكررة  -٢٥٥
 .٢٠٠٩ ، يف سنة العام دولية للقطاعاملعايري احملاسبية الالتدريب األول املتعلق بالتدريب األويل على 

  نفقات التشغيل العامة

لتعكس االجتاهات اليت سلكتها األسعار املصرفية السنوية التكاليف املصرفية  ّ             مت  ختفيض طفيف يف . نفقات متكررة  -٢٥٦
  .     ًمؤخرا 
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٤٠  الربنامج الفرعي -٦٠ اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  يةقسم امليزانية واملال
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٣,١  ٢١,٥  ٧٠٧,٢    ٧٠٧,٢  ٦٨٥,٧    ٦٨٥,٧  و الفئة الفنيةموظف

  ٢,٣  ٢٣,٢  ١ ٠٣٧,٧  ٣١٧,٧  ٧٢٠,٠  ١ ٠١٤,٥  ٣٠٥,٣  ٧٠٩,٢  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٢,٦  ٤٤,٧  ١ ٧٤٤,٩  ٣١٧,٧  ١ ٤٢٧,٢  ١ ٧٠٠,٢  ٣٠٥,٣  ١ ٣٩٤,٩  ١ ٤٠٠,٣  ٢٣٦,٣  ١ ١٦٤,٠  اموع الفرعي، املوظفون

  ١٤,٤  ٦,٣  ٥٠,٠    ٥٠,٠  ٤٣,٧    ٤٣,٧  ٢٠٨,٢  ٦١,٠  ١٤٧,٢  مةاملساعدة املؤقتة العا
      ٢,٥    ٢,٥  ٢,٥    ٢,٥  ١١,٦  ٠,٦  ١١,٠  العمل اإلضايف

  ١٣,٦  ٦,٣  ٥٢,٥    ٥٢,٥  ٤٦,٢    ٤٦,٢  ٢١٩,٨  ٦١,٦  ١٥٨,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٢,٥  ٠,٣  ١٠,١    ١٠,١  ٩,٨    ٩,٨  ١٤,٣    ١٤,٣    السفر

  -١٨,٧  -١٥,٨  ٦٨,٥    ٦٨,٥  ٨٤,٣    ٨٤,٣  ٧١,٠    ٧١,٠  دريباخلدمات التعاقدية مبا فيها الت
  -٧,١  -٥,٠  ٦٥,٠    ٦٥,٠  ٧٠,٠    ٧٠,٠  ٥٣,٩    ٥٣,٩  نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

١٢,٥  -٢٠,٥  ١٤٣,٦    ١٤٣,٦  ١٦٤,١    ١٦٤,١  ١٣٩,٢    ١٣٩,٢-  

  ١,٦  ٣٠,٥  ١ ٩٤١,٠  ٣١٧,٧  ١ ٦٢٣,٣  ١ ٩١٠,٥  ٣٠٥,٣  ١ ٦٠٥,٢  ١ ٧٥٩,٣  ٢٩٧,٩  ١ ٤٦١,٤  اموع
  

  -٢٠,٩  -١٨,١  ٦٨,٧  ١٦,٠  ٥٢,٧  ٨٦,٨  ١٠,٦  ٧٦,٢  ٤٧,٨  ١٣,٧  ٣٤,١  الصيانة املوزعة

   ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٤٠  الربنامج الفرعي -٦١اجلدول 

وكيل أمني   قسم امليزانية واملالية
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٩  ١٢  ١١  ١  ٧    ١  ٤  ١  ١          األساسية 
  الوظائف  ٥  ٥  ٤  ١                      املتصلة باحلاالت

  ٢٤  ١٧  ١٥  ٢  ٧    ١  ٤  ١  ١          عي الفراموع   احلالية
  ١  ١  ١                        األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
  ١  ١  ١                        اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -١  -١    -١      ١  -١              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

  -١  -١    -١      ١  -١              الفرعي اموع
  ٢٤  ١٧  ١٦  ١  ٧    ٢  ٣  ١  ١          اموع  
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  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(

  املوارد من املوظفني

 املوارد األساسية 

  اخلدمات العامة املؤقتة

مع جهة  عليها عادة                               يقوم هذا املوظف بأعمال ي تعاقد. الرتب األخرى–عامل عام من فئة اخلدمات العامة   -٢٥٧
 واألشغال الكهربائية، واألنابيب، والقيام باألعمال عمليات اإلصالح ألغراض حمددةا، من قبل خارجية على القيام ،

 قسم القدرة اليت أنشئت داخل احملكمة فعالية أكرب يف معاجلة الطلبات، وستساعدهذه وستوفر . HV1ملبىن ااإلضافية يف 
  .تخفيض من نفقات التشغيل العامة، كما يرد ذلك أدناهاخلدمات العامة يف ال

  العمل اإلضايف

                                                                              ً تتواصل اجلهود لإلبقاء على العمل اإلضايف يف حدود امليزانية عن طريق الرصد األكثر تركيزا  . نفقات متكررة  -٢٥٨
  . اإلضايفغري أن متطلبات السياقة يف وحدة الضحايا والشهود قد تؤثر يف تكاليف العمل. وتضافر املساعي

  املوارد من غري املوظفني

يف نفس املستوى، كما كان عليه  HV1املبىن مبىن اآلرك و االحتفاظ بتكاليف كل من                 ب ذلت جهود يف سبيل  -٢٥٩
وتستند التكاليف . وبالتايل، يتم تأجيل خمتلف مشاريع الصيانة إىل أجل الحق. ٢٠٠٩احلال يف امليزانية املعتمدة لعام 

وال ميكن القيام بتقييم .  بكاملها٢٠٠٩ سنة نطبق علىا لتوجرى تعميمهكتسبة حىت اآلن  إىل اخلربة املHV1 ملبىنبالنسبة 
  .٢٠١١ لعام الطلبات املدرجة يف امليزانيةيف  مث سيعكس ذلك، HV1املبىن حقيقي إال بعد سنة كاملة من وجود احملكمة ب

  املوارد األساسية

  السفر

شبكة ليف حلضور اجتماعات تعقدها الشبكة املشتركة بني الوكاالت ملديري املرافق والهي تكا. نفقات متكررة  -٢٦٠
  .ومن أجل االضطالع جبرد األصول يف املكاتب امليدانيةاللوجستية 

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يف املطعم مرة كل تشمل تدريب موظفي اخلدمات العامة، واخلدمات التعاقدية اخلاصة بتنظ. نفقات متكررة  -٢٦١
كما اخنفضت التكاليف بدرجة ملموسة، .  الرحيل، والتكاليف السنوية املتعلقة حبجز تذاكر السفرختفيض خدماتسنتني و

عقد الشامل املتعلق باخلدمات االستشارية ذات الصلة باملشاريع اهليكلية والتقنية من أجل ويرجع ذلك جزئيا إىل إيقاف ال
  . صيانة املباين
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   التشغيل العامةنفقات

  .ترد أدناه أهم البنود اليت مت على أساسها احتساب االعتماد املطلوب. نفقات متكررة  -٢٦٢

أما صيانة املباين فتشمل التنظيف املنتظم للمكاتب واختبار جهاز اإلنذار بنشوب احلرائق وتفتيش وإصالح أجهزة   -٢٦٣
تح والغلق السريعني ونظم توفري وأمن الكهرباء بشكل ال ينقطع مبىن الفصل املانعة للحرائق وصيانة املنشآت وبوابات الف

  . HV1اآلرك ومبىن 

 وملبىن ساتورنسترات بالنسبة ملبنيي اآلرك واحلايلوتستند تكاليف املنافع بالنسبة ملبىن اآلرك إىل االستهالك الفعلي   -٢٦٤
HV1 ، وقد .  آالت النسخ وطابعات التذاكر" واألجهزةثثااستئجار األ"ويشمل بند  .٢٠٠٩  ّ                      ومت  تعميمها بالنسبة لعام

                                                              نتيجة إجراءات عطاء الشراءات اجلديد اليت ت جرى باالشتراك مع منظمات  بدرجة ملموسةاخنفضت تكاليف التصوير 
 .أخرى

صيانة العربات واملطابخ الصغرية واملعدات املكتبية غري معدات " ث األثاااملعدات مبا فيه"وتشمل صيانة    -٢٦٥
وقد حتقق اخنفاض شامل يف امليزانية، ويرجع .           ً               وتشمل أيضا  صيانة نظم األمن. متنوعةإصالحات تكنولوجيا االتصاالت و

  . الرتب األخرى–عامل عام من فئة اخلدمات العامة الفضل يف ذلك جزئيا القتراح تعيني 

 من املواقع امليدانية وإليها وتنظيف غرف                                                          ًوتشمل التكاليف التشغيلية املتنوعة األخرى التأمني والشحن، مثال -   -٢٦٦
                                        يف احملكمة، مما قد ي سفر عن تغيري يف تقديرات تغطية التأمنيحتليل الفجوة يف جيرى . احملكمة وما يتصل ا من األماكن

  . ٢٠١١ لعام طلب امليزانيةتغطية التأمني يف 

  اللوازم واملواد

ستهلكة من قبيل املواد املكتبية واالستنساخ وحرب آالت االستنساخ وما يشمل هذا البند املواد امل. نفقات متكررة  -٢٦٧
  .      ً  ّ                وعموما  مت  ختفيض يف امليزانية. إىل ذلك

  األثاث مبا فيها املعدات

الوفورات ويقابل هذا االرتفاع .  هذهأسطول املركباتتعكس الزيادة يف التكاليف استبدال العربات نتيجة لبالء   -٢٦٨
  .يف بنود أخرىاليت تتحقق يف تكال

  املوارد املتصلة باحلاالت

  نفقات التشغيل العامة

تشمل التكاليف متطلبات التنظيف نتيجة الستخدام قاعات احملكمة واألماكن املتصلة ا طيلة . نفقات متكررة -٢٦٩
  .                       ً                          كامل السنة، والشحن، مثال  من املواقع امليدانية وإليها
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  ٢٠١٠ية املقترحة لعام امليزان: ٣٢٥٠  الربنامج الفرعي -٦٢اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  قسم اخلدمات العامة
  املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

  ٪  املبلغ  اموع  ملتصلة باحلاالتا  األساسية  اموع  باحلاالت

  ٥,٥  ٣٢,٠  ٦١٠,٤    ٦١٠,٤  ٥٧٨,٤    ٥٧٨,٤  موظفو الفئة الفنية
  ٤,٠  ٨٥,٥  ٢ ٢١٣,١  ٣٠٠,٠  ١ ٩١٣,١  ٢ ١٢٧,٦  ٢٨٨,٥  ١ ٨٣٩,١  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٤,٣  ١١٧,٥  ٢ ٨٢٣,٥  ٣٠٠,٠  ٢ ٥٢٣,٥  ٢ ٧٠٦,٠  ٢٨٨,٥  ٢ ٤١٧,٥  ٢ ٢٠٧,٩  ٢٠٨,٦  ١ ٩٩٩,٣  اموع الفرعي، املوظفون
    ٦٦,٧  ٦٦,٧    ٦٦,٧        ٢٠٦,٠  ١٠٧,٩  ٩٨,١  املساعدة املؤقتة العامة

      ٦٠,٥    ٦٠,٥  ٦٠,٥    ٦٠,٥  ٤٥,٣  ٤,٣  ٤١,٠  العمل اإلضايف
  ١١٠,٢  ٦٦,٧  ١٢٧,٢    ١٢٧,٢  ٦٠,٥    ٦٠,٥  ٢٥١,٣  ١١٢,٢  ١٣٩,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٣١,٠  ٢,٢  ٩,٣    ٩,٣  ٧,١    ٧,١  ٤,٨    ٤,٨    السفر
  -٢٩,١  -٩٩,٠  ٢٤١,٠    ٢٤١,٠  ٣٤٠,٠  ٢١,٠  ٣١٩,٠  ٣١٥,٥  ٢٠,٠  ٢٩٥,٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  -٥,٠  -١٥٧,٣  ٣ ٠٠٧,٩  ١٠٠,٠  ٢ ٩٠٧,٩  ٣ ١٦٥,٢  ١٢٢,٧  ٣ ٠٤٢,٥  ٢ ٧٨١,٥  ١٠٠,٠  ٢ ٦٨١,٥  نفقات التشغيل العامة
  -٢١,٣  -٧٧,٧  ٢٨٧,٥    ٢٨٧,٥  ٣٦٥,٢  ٣٨,٠  ٣٢٧,٢  ٢٨٨,٠  ٣٠,٠  ٢٥٨,٠  اللوازم واملواد

  -٨,٣  -١٢,٧  ١٣٩,٦    ١٣٩,٦  ١٥٢,٣  ٨٠,٠  ٧٢,٣  ٢٧٢,١  ٣٣,٧  ٢٣٨,٤  املعدات مبا فيه األثات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
٨,٥  -٣٤٤,٥   ٣ ٦٨٥,٣  ١٠٠,٠  ٣ ٥٨٥,٣  ٤ ٠٢٩,٨  ٢٦١,٧  ٣ ٧٦٨,١  ٣ ٦٦١,٩  ١٨٣,٧  ٣ ٤٧٨,٢-  

  -٢,٤  -١٦٠,٣  ٦ ٦٣٦,٠  ٤٠٠,٠  ٦ ٢٣٦,٠  ٦ ٧٩٦,٣  ٥٥٠,٢  ٦ ٢٤٦,١  ٦ ١٢١,١  ٥٠٤,٥  ٥ ٦١٦,٦  اموع
  -٢٢,٧  -٣٤,٩  ١١٨,٦  ١٦,٠  ١٠٢,٦  ١٥٣,٥  ١٢,٨  ١٤٠,٧  ٨٥,٠  ١١,٠  ٧٤,٠  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٥٠  الربنامج الفرعي -٦٣اجلدول 

مساعد أمني   وكيل أمني عام  قسم اخلدمات العامة
  ١- ف  ٢- ف  ٣- ف  ٤- ف  ٥- ف  ١-مد  ٢-مد  معا

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
-العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٧  ٣١  ٢٨  ٣  ٦    ٢  ٢  ١  ١          األساسية 
املتصلة 
  باحلاالت

  الوظائف  ٥  ٥  ٥                      
اموع    احلالية

  الفرعي
        ٤٢  ٣٦  ٣٣  ٣  ٦    ٢  ٢  ١  ١  

                              األساسية
املتصلة 
  باحلاالت

الوظائف                             
اموع   املنقولة/اجلديدة

  الفرعي
                            

                              األساسية 
املتصلة 
  باحلاالت

                            
الوظائف املعاد 

  تصنيفها/توزيعها

 اموع
  الفرعي

                            

  ٤٢  ٣٦  ٣٣  ٣  ٦    ٢  ٢  ١  ١          اموع  
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 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

 ُ ِّ           خ  ف ضت متطلبات  ).ة أشهر متتالي٦(الرتب األخرى -ات العامةمساعد لتكنولوجيا املعلومات من فئة اخلدم -٢٧٠
 يثقل فيها عبء يتجهود مكتب اخلدمات أثناء الفترات البغية تكملة  أشهر ٦، وأصبحت تدوم املساعدة املؤقتة العامة

  .العمل

  املوارد املتصلة باحلاالت

  الرتب األخرى-موظف تقين لتكنولوجيا املعلومات من فئة اخلدمات العامة

تبني التجربة املكتسبة خالل السنوات الثالث األخرية . ساعدة العامة املؤقتةمن وظائف املمنقولة  ةفيظو   -٢٧١

اخلدمات  أن هذه الوظائف ما تزال ضرورية، إذ أن عبء العمل بالنسبة لتقنيي املساعدة العامة املؤقتةبشأن 
 وإن كان نقل الوظائف لن خيفف من عبء العمل، فسيضمن بعض االستقرارية يف. ظل ثقيل باستمرار

  . يف هذا امليدانلقوى العاملةا

  الرتب األخرى- من فئة اخلدمات العامةمساعد تقين يف احملكمة اإللكترونية

القانونيني احملكمة اإللكترونية للمشاركني يعاين نظام دعم .  املساعدة العامة املؤقتةفئةمن منقولة  ةفيظو    -٢٧٢
ه املتطلبات بواسطة إعادة التوزيع الداخلي وال بواسطة حتقيق وال ميكن االستجابة هلذ. من نقص املوارداخلارجيني 

 عشرة من امليزانية املعتمدة للمساعدة العامة املؤقتة ثىنإلهذه التكاليف األشهر ا قابلتو. التكاليف من حيث كاسبامل
  . ٢٠١٠املعتمدة ملكتب املشروع، واليت لن يتم طلبها من جديد لعام 

  املوارد من غري املوظفني

  ملوارد األساسيةا

  السفر

يستخدم هذا البند لتغطية االجتماعات األساسية واجتماعات املستعملني املتعلقة بالنظم اليت .  نفقات متكررة-٢٧٣
  .تستخدمها احملكمة
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

وظفني العاملني يف قطاع تكنولوجيا  ّ                                                  مت  االحتفاظ باخلدمات التعاقدية للتدريب التقين الالزم للم.  نفقات متكررة-٢٧٤
  . موقع االنترنتاستضافة                                       وتشمل التكاليف عقود دعم  ن ظم املعلومات و. املعلومات واالتصال يف نفس املستوى

  نفقات التشغيل العامة 

تشمل هذه التكاليف االستخدام السنوي لتراخيص برامج التطبيقات وقواعد البيانات بالنظم .  نفقات متكررة-٢٧٥
نظام الربيد ، والتشغيل اآليل للمكاتب                 ون ظم األنترنت، وTRIM، و نظام SAPلكترونية للمحكمة شاملة نظام إلإلدارية اا

 املواقع يف ىتوتشمل كذلك استضافة تكاليف االتصاالت اهلاتفية احمللية وباهلاتف املتنقل والربط املأمون بني ش. االلكتروين
وتعتمد احملكمة أيضا شبكة ستايل كبرية تربط بني املكاتب . عاملية والبيانات للمحكمةالهاي و صيانة شبكة االتصاالت ال

  .امليدانية ومكاتب املقر

  اللوازم و املواد

للوفاء باملعدات الطرفية و قطع الغيار والبطاقات الالزمة للشبكة وكابالت البيانات وأجهزة .  نفقات متكررة-٢٧٦
  .البيانات املتنقلة وما إيل ذلك

  املوارد املتصلة الصلة باحلاالت

  السفر

 امليدان لتوفري الصيانة الالزمة ملعدات االتصال ولغرض ىلهلذا البند عالقة بالزيارات اليت تتم إ.  نفقات متكررة-٢٧٧
  .التنسيق

  نفقات التشغيل العامة 

جهزة والرباجميات ذات الصلة يغطي هذا البند الصيانة السنوية لقاعات احملكمة وتكاليف األ. نفقات متكررة   -٢٧٨
نترنت إلويندرج يف هذا البند استئجار الروابط الساتلية من األمم املتحدة والقدرة اخلاصة با. بصيانة نظم احملكمة االلكترونية

ق كما أن تكاليف االتصاالت عن طري. لكترونية يف املقرإليف كل ميدان والربط عن بعد للمكاتب امليدانية بنظم احملكمة ا
  . اهلاتف الثابت واملتنقل تغطيها بصورة حصرية ميزانية احملكمة

   و املعداتاللوازم

، واحللول لعمل املكاتب آليا من الشبكات مكوناتمبا فيها   للمحكمةاحليوية املعدات تعكس التكاليف صيانة -٢٧٩
  .                                    لربجميات، وبرنامج استبدال معد ات اخلادومهواتف، وحواسيب، وطابعات، وا
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٦٠  الربنامج الفرعي -٦٤دول اجل

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
قسم تكنولوجيا املعلومات   النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

املتصلة   األساسية  واالتصال
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٥,٦  ٨٣,٦  ١ ٥٨٦,٢  ٥٢٥,٦  ١ ٠٦٠,٦  ١ ٥٠٢,٦  ٤٩٩,٧  ١ ٠٠٢,٩  موظفو الفئة الفنية
  ٩,٩  ٢٠٥,٤  ٢ ٢٨٤,٦  ١ ٠٦٦,٩  ١ ٢١٧,٧  ٢ ٠٧٩,٢  ٩٠٨,٤  ١ ١٧٠,٨  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٨,١  ٢٨٩,٠  ٣ ٨٧٠,٨  ١ ٥٩٢,٥  ٢ ٢٧٨,٣  ٣ ٥٨١,٨  ١ ٤٠٨,١  ٢ ١٧٣,٧  ٢ ٨٦٩,٨  ١ ١٥٠,١  ١ ٧١٩,٧   الفرعي، املوظفوناموع
  -٧٩,٦  -١٣٠,٦  ٣٣,٤    ٣٣,٤  ١٦٤,٠    ١٦٤,٠  ٢٩٢,٢  ٠,٦  ٢٩١,٦  املساعدة املؤقتة العامة

      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠        املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٢٦,٤  ١٠,٢  ١٦,٢  العمل اإلضايف

  -٦١,٠  -١٣٠,٦  ٨٣,٤    ٨٣,٤  ٢١٤,٠    ٢١٤,٠  ٣١٨,٦  ١٠,٨  ٣٠٧,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٤,١  ٣,٥  ٨٩,٩  ٥٩,٨  ٣٠,١  ٨٦,٤  ٦٠,٦  ٢٥,٨  ٩٣,١  ٦٣,٥  ٢٩,٦    السفر

  ١٧,٥  ٨٦,٨  ٥٨٣,١  ٧٦,٦  ٥٠٦,٥  ٤٩٦,٣  ٢٠١,٠  ٢٩٥,٣  ٥٣٠,٠  ١٧٥,٨  ٣٥٤,٢  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٠,٢  ٩,٢  ٤ ٢٣٤,٦  ٢ ٨١٤,٢  ١ ٤٢٠,٤  ٤ ٢٢٥,٤  ٢ ٦٣٧,٤  ١ ٥٨٨,٠  ٣ ٦٨٩,١  ٢ ٢٦٧,٨  ١ ٤٢١,٣  نفقات التشغيل العامة

  -٤,٥  -٥,٠  ١٠٥,٠  ١٠,٠  ٩٥,٠  ١١٠,٠  ١٠,٠  ١٠٠,٠  ٩١,٠  ٩,٧  ٨١,٣  رداللوازم واملوا
  -٤٣,١  -٣٠٧,٤  ٤٠٦,٥  ١٨١,١  ٢٢٥,٤  ٧١٣,٩  ٢٣٣,٨  ٤٨٠,١  ٩٧٦,٧  ٣٩٩,٢  ٥٧٧,٥  األثاث و املعدات        

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٣,٨  -٢١٢,٩  ٥ ٤١٩,١  ٣ ١٤١,٧  ٢ ٢٧٧,٤  ٥ ٦٣٢,٠  ٣ ١٤٢,٨  ٢ ٤٨٩,٢  ٥ ٣٧٩,٩  ٢ ٩١٦,٠  ٢ ٤٦٣,٩-  

  -٠,٦  -٥٤,٥  ٩ ٣٧٣,٣  ٤ ٧٣٤,٢  ٤ ٦٣٩,١  ٩ ٤٢٧,٨  ٤ ٥٥٠,٩  ٤ ٨٧٦,٩  ٨ ٥٦٨,٣  ٤ ٠٧٦,٩  ٤ ٤٩١,٤  اموع
  

  -٢,٤  ٥٤,٢  -٢ ١٨٥,١  -١ ٢٩٧,٧  -٨٨٧,٤  -٢ ٢٣٩,٣  -١ ٠٣٠,٠  -١ ٢٠٩,٣  -١ ٤٦٩,٣  -٨٨٦,٥  -٥٨٢,٨  الصيانة املوزعة

 ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٦٠ الربنامج الفرعي -٦٥اجلدول 

  قسم تكنولوجيا املعلومات
   واالتصال

وكيل أمني 
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٣١ ٢٠ ١٩ ١ ١١  ٤ ٥ ١ ١          األساسية 
  الوظائف ٢٣ ١٨ ١٨  ٥  ٤ ٣ ٢           املتصلة باحلاالت

 ٥٤ ٣٨ ٣٧ ١ ١٦   ٨ ٣ ١           الفرعياموع   احلالية
                    األساسية

الوظائف  ٢ ٢ ٢                 املتصلة باحلاالت
 ٢ ٢ ٢                 اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                    اموع  
                    األساسية

                    املتصلة باحلاالت
الوظائف املعاد 

  تصنيفها/توزيعها
                    اموع الفرعي

 ٥٦ ٤٠ ٣٩ ١ ١٦  ٤ ٨ ٣ ١          اموع  
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 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج    -٣

 مقدمة

  .، ستنكب جهود شعبة خدمات احملكمة على دعم احملاكمات املتتالية واجللسات املوازية هلا٢٠١٠يف عام   -٢٨٠

، لغيت العمل مات جيدة للمحكمة اإللكترونية، وخاصة منها توفري احملاضر يفوستقوم الشعبة بتنسيق توفري خد  -٢٨١

توفري خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الفورية باللغتني وحتتاج أيضا إىل . وإاء إدخال نظام تسجيل الوثائق إىل احلاسوب
 إىل ن  ّ  سل مو   ي سوفو  أقبض عليهم ي س الذين            ً                                       نكليزية، فضال  عن اللغات اليت يتحدث ا الشهود واألشخاص إلالفرنسية وا

  .األشخاص احملتجزين مع ما مييز ذلك من صعوبة تتعلق بتيسري الزيارات األسرية          ّ              وستكون مكل فة أيضا برفاه . احملكمة

 دعم الشهود الذين سوف يدلون شهادام أثناء احملاكمة، وعلى نظم  علىالشعبة  ّ  رك ز تسوف باإلضافة إىل ذلك،    -٢٨٢
  . مرحلة ما بعد اإلدالء بالشهادةعةمتاب

وأخريا، ستواصل الشعبة، بالتعاون مع مكتب املدعي العام، تنسيق عمليات القبض على األشخاص الذين تصدر   -٢٨٣
حبقهم أوامر بالقبض أو باملثول أمام احملكمة عن طريق إعداد طلبات التعاون واختاذ الترتيبات الالزمة للحصول على الدعم 

 من اهئوشركاسي والتنفيذي والقضائي مع الدول األطراف، والدول غري األطراف يف نظام روما األساسي ومع الدبلوما
  . املؤسسات

  األهداف

إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات جديدة يف القضايا، يف إطار احلاالت القائمة أو احلاالت اجلديدة، وأربع حماكمات   -١
 )٩()١اهلدف اإلستراتيجي . (اون اخلارجي              ً                على األقل، رهنا  مبا يؤمن من التع

إرساء وتطوير نظام يتصدى جلميع املخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني   -٢
  )١٠()٢اهلدف اإلستراتيجي . (    ً                    متشيا  مع نظام روما األساسي

ا األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روم  -٣
   اهلدف( .فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

  )٣اإلستراتيجي 

ض على استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله وخاصة يف جمال القب  -٤
  )٥اهلدف اإلستراتيجي  (،األشخاص وتسليمهم

                                                           
  .رهنا بتأكيد التهم النهائي يف قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا) ٩(
تنطوي عمليات احملكمة على خطر مالزم، وجتري حتت نوع من القيود، ناهيك عن احلالة األمنية العامة املوجودة يف اجلهات ) ١٠(

إال أنه .                       ً               وبالتايل ستظل هناك دوما  درجة من املخاطر. ا                                                       ً      ً  اليت جتري فيها العمليات، وكوا ال متلك جهازا للشرطة وال جيشا  تابعا  هل
ميكن للمحكمة أن تضع نظام للتقليل من املخاطر األمنية والتخفيف من حدا لكي تصل إىل درجة مقبولة بواسطة جمموعة من 

  .التدابري، تدافع عن أمن مجيع املشاركني متاشيا مع نظام روما األساسي
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 ٢٠١٠اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

                           ً             توفري الدعم جللسات احملكمة وفقا  لالئحة احملكمة   •
 ٢٠٠ويلزم الدعم ملا يعادل . ئحة قلم احملكمةوال

 .٢٠١٠يوم من أيام احملكمة يف عام 

  ٪١٠٠ .اليت متت بنجاحعدد أيام احملاكمات  • 

  تقدمي خدمات تتميز بالكفاءة واجلدوى لألطراف اليت  • 
 .تطلبها والدوائر   

عدد الطلبات اليت يستجاب هلا يف  •
 األسبوع

٩٠٪ 

   ٢اهلدف 

ميز بالتنظيم احملكم، يشعر فيها دائرة احتجاز تت • 
  .حملتجزون باألمن، ويكونوا حقيقة يف أمانا
اللوجستية /احلماية واخلدمات التنفيذيةتوفري الدعم و • 

ادية والفعالة للضحايا والشهود وغريهم من الفئات 
املعرضة للخطر بغض النظر عن املوقع الذي يوجدون فيه 

 .وقابلية هذا الدعم للتقييم

                           عدد احلوادث اليت أد ت إىل جروح  • 
  .                               خطرية ت عزى إىل إدارة تتميز باإلمهال

 الذين متت عدد الشهود والضحايا • 
 .محايتهم بنجاح

  ٪صفر
  

١٠٠٪ 

   ٣اهلدف 

دقة املصطلحات وتوحيدها لتأمني الترمجة التحريرية  • 
 .والترمجة الفورية جبميع اللغات املستعملة

عدد البحوث املتعلقة باألدوات اللغوية  • 
من جانب املستعملني الفعليني يف الشهر 

 .الواحد

 )على األقل (٢٠٠

مجيع خدمات الترمجة التحريرية بصورة االستفادة من  • 
 .كاملة وفعالة

عدد طلبات الترمجة املزدوجة يف السياق  • 
 .العادي للعمل

 ٪صفر

عدد مناسب من املوظفني واملترمجني الفوريني املستقلني  • 
 .وامليدانيني املتاحني للعمل

عدد طلبات الترمجة الفورية العادية  • 
 .وامليدانية اليت استجيب هلا

٩٠٪ 

 ٪١٠٠ .عدد عمليات االستعراض اإلجيابية •  .رفع مستوى أوضاع االحتجاز وإدارة مركز االحتجاز • 

   ٤اهلدف 

عدد اإلجراءات اليت اختذا الدول بناء  •  .القبض على األشخاص ونقلهم بنجاح • 
 .على طلب احملكمة

٨٠٪ 
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٠٠الربنامج   -٦٦جلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
 النمو يف املوارد

 عبة خدمات احملكمةش
 األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

  املتصلة
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع

 ١٤,٩ ١ ٠٢١,٦ ٧ ٨٨٨,٢ ٤ ٩٤١,١ ٢ ٩٤٧,١ ٦ ٨٦٦,٦ ٤ ١٠٦,٦ ٢ ٧٦٠,٠ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 ٩,٢ ٢٢٤,٩ ٢ ٦٥٨,١ ٢ ١٧٨,١ ٤٨٠,٠ ٢ ٤٣٣,٢ ١ ٩٧١,٦ ٤٦١,٦ بدون تقسيم
 ١٣,٤ ١ ٢٤٦,٥ ١٠ ٥٤٦,٣ ٧ ١١٩,٢ ٣ ٤٢٧,١ ٩ ٢٩٩,٨ ٦ ٠٧٨,٦ ٣ ٢٢١,٦ ٧ ١٢٠,٦ ٤ ٢٩٧,٤ ٢ ٨٢٣,٢ اموع الفرعي، املوظفون

 -٤٦,٨ -٥٤٣,٦ ٦١٨,٣ ٦١٨,٣  ١ ١٦١,٩ ١ ١٦١,٩  ١ ٠٣٣,١ ٨٣٤,٧ ١٩٨,٤ املساعدة املؤقتة العامة
   ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٢٦٧,٥ ١٠,١ ٢٥٧,٤ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ١٢٧,٤ ٤٤,٦ ٧٩,٦ ٧٩,٦  ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٦,٥ ٤,٢ ٢,٣ العمل اإلضايف
 -٢١,١ -٥٧,٤ ٢١٤,٦ ٢٠٣,٦ ١١,٠ ٢٧٢,٠ ٢٦١,٠ ١١,٠ ١٠٢,٨ ٧٢,٦ ٣٠,٢ اخلرباء االستشاريون

 -٣٠,٥ -٥٥٦,٤ ١ ٢٦٩,٣ ٩٧٢,٦ ٢٩٦,٧ ١ ٨٢٥,٧ ١ ٥٢٩,٠ ٢٩٦,٧ ١ ٤٠٩,٩ ٩٢١,٦ ٤٨٨,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -١,٩ -٢١,٨ ١ ١١٧,٥ ١ ٠٨٣,٦ ٣٣,٩ ١ ١٣٩,٣ ١ ٠٩٩,٢ ٤٠,٢ ٤٧٠,٨ ٤٥١,٣ ١٩,٥   السفر

 -٢٤,٢ -١٦٤,٧ ٥١٦,٩ ٢٢٠,٩  ٢٩٦,٠ ٦٨١,٦ ٣٢٩,٤ ٣٥٢,٢ ٩٧٧,٩ ٥١٧,٠ ٤٦٠,٩ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٢٢,٧ -٩٨٨,٢ ٣ ٣٦٥,٨ ٢ ٠٣٣,٣ ١ ٣٣٢,٥ ٤ ٣٥٤,٠ ٣ ٠٣٠,١ ١ ٣٢٣,٩ ١ ٩٩٣,٤ ٩٠٣,٩ ١ ٠٨٩,٥ نفقات التشغيل العامة

   ١٥١,٥ ١٢١,٠ ٣٠,٣ ١٥١,٥ ١٢١,٠ ٣٠,٥ ١٢٠,٤ ١٠٨,٢ ١٢,٢ اللوازم واملواد
 -٣٤,٨ -٣١,٧ ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥ ٩١,٢ ٤٥,٤ ٤٥,٨ ٢٣١,١ ١٩٩,١ ٣٢,٠ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

١٨,٨ -١ ٢٠٦,٤ ٥ ٢١١,٢ ٣ ٤٨٦,٨ ١ ٧٢٤,٤ ٦ ٤١٧,٦ ٤ ٦٢٥,١ ١ ٧٩٢,٦ ٣ ٧٩٣,٦ ٢ ١٧٩,٥ ١ ٦١٤,١- 

٢,٩ -٥١٦,٣ ١٧ ٠٢٦,٨ ١١ ٥٧٨,٦ ٥ ٤٤٨,٢ ١٧ ٥٤٣,١ ١٢ ٢٣٢,٣ ٥ ٣١٠,٩ ١٢ ٣٢٤,١ ٧ ٣٩٨,٥ ٤ ٩٢٥,٦ موعا- 
 ٢٦,١ ٨٩,٧ ٤٣٣,٥ ٣٣٦,٤ ٩٧,١ ٣٤٣,٨ ٢١٠,٧ ١٣٣,١ ٢٨٩,٦ ٢٢٥,٠ ٦٤,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٠٠الربنامج   -٦٧اجلدول 

وكيل أمني  شعبة خدمات احملكمة
 عام

مساعد 
 أمني عام

 ١- ف ٢- ف ٣- ف ٤- ف ٥- ف ١-مد ٢-مد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣٥ ٨ ٨  ٢٧  ٤ ١٠ ٩ ٣ ١    األساسية 
 ٩٥ ٤٦ ٤٣ ٣ ٤٩ ٤ ٩ ٢٢ ٤      صلة باحلاالتاملت

  الوظائف
 ١٣٠ ٥٤ ٥١ ٣ ٧٦ ٤ ٢٣ ٣٢ ١٣ ٣ ١    اموع الفرعي  احلالية

               األساسية
 ١٠ ٤ ٤  ٦  ٥ ١       املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 ١٠ ٤ ٤  ٦  ٥ ١       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

        -١ ١      يةاألساس
               املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
        -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ١٤٠ ٥٨ ٥٥ ٣ ٨٢ ٤ ٢٨ ٣٢ ١٤ ٣ ١    اموع 
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  شعبة خدمات احملكمة/مكتب املدير: ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

   ٢-ة فموظف قانوين مساعد برتب

بثالث حماكمات متتالية خالل (من املتوقع أن يرتفع عدد الطلبات . وظيفة منقولة من فئة املساعدة املؤقتة العامة  -٢٨٤
يلزم هذا املوظف ملراجعة مجيع امللفات واإلسهام بذلك يف حتسني نوعية امللفات ، وعدد طلبات التعاون،  ف)٢٠١٠سنة 

  ). شعبة خدمات احملكمة(مل عبء العمل داخل مكتب املدير اخلاصة بقلم احملكمة وتنسيقها، وحت

  املساعدة املؤقتة العامة

يلزم هذا املورد ملواجهة الزيادة يف ).  أشهر، جديد٦( الرتب األخرى -مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة  -٢٨٥
، وتزايد ٢٠١٠                اليت ست جرى سنة ، املتعلق باحملاكمات الثالث)شعبة خدمات احملكمة(املدير عبء العمل داخل مكتب 

  .تعاون الدويلعدد طلبات ال

  اخلرباء االستشاريون

، وعلى صعيد أكرب، لشعبة خدمات )شعبة خدمات احملكمة( تلزم اخلربة االستشارية لكي تقدم ملكتب املدير -٢٨٦
 من لةتراعي خصوصيات ميزة كل حا                   ً                      للقيام مبهامها، مثال ، قائمة بأمساء اخلرباء،  املتخصصة الالزمةاحملكمة، املعرفة 

 .احلاالت اليت توجد حاليا أمام احملكمة

   غري املوظفني من املوارد

  املوارد األساسية

  السفر

 العادية مع ممثلي خمتلف املنظمات الدولية واملنظمات غري جتماعاتااله حضور  منغرضالو. نفقات متكررة   -٢٨٧
ر يلزم حضووية، وتعد هذه االجتماعات ضرورية لإلدارة السليمة للشعبة ومواكبة التطورات اجلار احلكومية األخرى،

  .موظف أقدم
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ويف املهارات ) الكتابة والقراءة(يلزم التدريب يف جماالت حمددة من قبيل املهارات اللغوية يف اال الدبلوماسي   -٢٨٨
شعبة (ت ضرورية وتعد أداوت قيمة يف القيام مبهام مكتب املدير اإذ أن هذه املهار) اراملتعلقة بعمليات اإلخط(التفاوضية 

  . اخلرباء الشهود التابعني للدوائركما جيب مراعاة أتعاب). خدمات احملكمة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 نيظفوتتطلب إدارة وحضور م تشهد تطورا كبريا و،وهي عملية أكثر تعقيدا ،خطارإلة اعملي. نفقات متكررة  -٢٨٩
وملتابعة املشاريع اليت يتم تنفيذها إلقاء القبض عمليات للتحضري لويلزم السفر أيضا لالجتماع مع السلطات احمللية و. نيأقدم

  .ضحايا والشهود وإلقامة وسائل االتصال بني احملتجزين وأفراد أسرهمل من قبيل شبكات الطعن لنيف امليدا

  امةنفقات التشغيل الع

 نيألنشطة امليدانية املتعلقة بعمليات إلقاء القبض ودعم الشهود التابعل مرافق ئجار من أجل است.نفقات متكررة -٢٩٠
 .للدوائر
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٣١٠  الربنامج الفرعي -٦٨اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )ف اليوروبآال(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 مكتب املدير

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٢٥,٠ ١٠٣,٢ ٥١٥,٥ ٣٥٣,٤ ١٦٢,١ ٤١٢,٣ ٢٥٧,٩ ١٥٤,٤ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٢,٣ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٥٧,٧  ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٢٢,٤ ١٠٥,٥ ٥٧٥,٥ ٣٥٣,٤ ٢٢٢,١ ٤٧٠,٠ ٢٥٧,٩ ٢١٢,١ ٤١٦,٤ ١٩٢,٢ ٢٢٤,٢ اموع الفرعي، املوظفون
 -٣٥,٦ -٢٠,٣ ٣٦,٧ ٣٦,٧  ٥٧,٠ ٥٧,٠  ٨٤,٧ ٨٤,٧  املساعدة املؤقتة العامة
   ٨١,٩ ٨١,٩  ٨١,٩ ٨١,٩  ١٠,٧ ١٠,٧  اخلرباء االستشاريون

 -١٤,٦ -٢٠,٣ ١١٨,٦ ١١٨,٦  ١٣٨,٩ ١٣٨,٩  ٩٥,٤ ٩٥,٤  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٣٩,٨ ٢٠,٥ ٧١,٩ ٦١,٣ ١٠,٦ ٥١,٤ ٣٧,٦ ١٣,٩ ٤٤,٣ ٤٣,٣ ١,٠   السفر

 ٤٣,٩ ٥,٤ ١٧,٧  ١٧,٧ ١٢,٣  ١٢,٣ ١,٥ ١,٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٥,٠ ٥,٠ ٥,٠        مةنفقات التشغيل العا

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٤٨,٥ ٣٠,٩ ٩٤,٦ ٦٦,٣ ٢٨,٣ ٦٣,٧ ٣٧,٦ ٢٦,٢ ٤٥,٨ ٤٤,٨ ١,٠ 

 ١٧,٣ ١١٦,١ ٧٨٨,٧ ٥٣٨,٣ ٢٥٠,٤ ٦٧٢,٦ ٤٣٤,٤ ٢٣٨,٣ ٥٥٧,٦ ٣٣٢,٤ ٢٢٥,٢ اموع
  

 ١٤,٣ ٢,٣ ١٨,٤ ١٢,٨ ٥,٦ ١٦,١ ٨,٥ ٧,٦ ١٢,٠ ٨,٢ ٣,٨ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣١٠الربنامج الفرعي   -٦٩اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املدير
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
ي موظف

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١      ١    األساسية 
  الوظائف ٣    ٣  ١ ٢       املتصلة باحلاالت

 ٥ ١ ١  ٤  ١ ٢   ١    اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف  ١    ١  ١        املتصلة باحلاالت
 ١    ١  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٦ ١ ١  ٥  ٢ ٢   ١    اموع 
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  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  باملوظفني�� املوارد 

  فنياملوظ توزيع عادةإ

إىل قسم ) ٣٣٤٠( التحريرية لترمجةرية واوالترمجة الف) اللغة الفرنسية (٣-نقل مترجم فوري يف احملكمة برتبة ف -٢٩١
ويلزم هذا املوظف لإلشراف على دعم . بصفة موظف مكلف بشؤون عمليات قاعات احملكمة) ٣٣٢٠(إدارة احملكمة 

ومساعدي خدمات مسعية بصرية لتقدمي حماضر كاملة ودقيقة عمليات قاعات احملكمة اليت تتكون من خمتزيل حماضر احملكمة 
للجلسات واالجتماعات وللتأكد من صالحية معدات قاعات احملكمة وصيانتها صيانة سليمة اذ يكون على اتصال مع 

الم والوثائق وسيتشاور معهم ويصدي هلم املشورة بشأن املسائل إلعيا املعلومات واالتصال مبوظفي اجموظف تكنولو
 .ملتعلقة بقاعات احملكمةا

  املوارد املتعلقة باحلاالت

  )الفرنسية واالجنليزية (٢-أربعة من خمتزيل حماضر احملكمة برتبة ف

الستكمال احلد األدىن املطلوب يف هيكلة اختزال حماضر احملكمة أي فريق . نقل اثنان من املساعدة املؤقتة العامة  -٢٩٢
ليزية واللغة الفرنسية وخمتزل إضايف واحد لإلجنليزية وللفرنسية لطلبات كمة للغة االنك خمتزيل حماضر احملواحد من أربعة من

اإلدارة أي مجيع اجللسات املتعلقة بالقضايا األخرى خارج مرحلة احملاكمة واجللسات العامة اليت يعقدها القضاة يف احللقات 
  .الدراسية وما إىل ذلك

  العمل اإلضايف

اجللسات املمتدة يف احملاكم وشهادة الشهود اليت تؤخذ عن بعد واليت تقتضي بقاء املوظفني يف . نفقات متكررة  -٢٩٣
( وسيلزم العمل اإلضايف أيضا لتسجيل الطلبات العاجلة اليت تقدم بعد ساعات العمل . بقاعات احملكمة وقتا إضافيا للعمل

من أجل معاجلة الطلبات املتعلقة ) دارفور (٤يادة باحلالة وتتعلق هذه الز). يف املائة من جمموع الطلبات يف أوقات حمددة ١٤
  .مبرحلة ما قبل احملاكمة وحىت يف جلسات ما قبل ترتيب التهم

  اخلرباء االستشاريون

 يوما ونفقات السفر ذات الصلة لدعم عمل التطوير والتحسني اجلارية يف ٢٠ إىل ١٥يلزم خرباء استشاريون ملدة   -٢٩٤
كما تلزم االستشارة ملواصلة تطوير نظام عمليات احملكمة .ر باللغة الفرنسية يف الوقت احلقيقيجمال اختزال احملاض

  .االلكترونية
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   املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يب التسجيل املعاصرة وإدارة يف دورات تعليمية بشأن أسالاملشاركة يشمل هذا البند التدريب و. نفقات متكررة  -٢٩٥
 يف هذه الوظائف الرئيسية للقسم من أجل اترالتطو واكبةويلزم م. احملاكم فضال عن املسائل املتعلقة باحملكمة اإللكترونية

  . ةوقد اخنفضت التكاليف بصورة ملموس. إدارة القسم واملوارد املخصصة له بصورة فعالة

  التكاليف التشغيلية العامة

 صيانة معدات اختزال حماضر احملكمة وتكييف ألواح املفاتيح ويلزم زيادة عدد يشمل هذا البند. ت متكررةنفقا  -٢٩٦
األجهزة لكي تشمل الوظيفتني االضافيتني الختزال حماضر احملكمة املطلوبتني كما يلزم رخصتني حىت ميكن اختزال حماضر 

  .اجللسات يف الوقت احلقيقي

  اللوازم واملواد

األشرطة السمعية البصرية وأقراص تسجيل االجراءات بقاعات احملكمة وطلبات االستنساخ . ررةنفقات متك -٢٩٧
  .واملواد واملستهلكات الالزمة ملكتب سجالت احملكمة

  املعدات مبا فيها األثاث

تشمل النفقات توفري املزيد من املعدات الالزمة ملكتب سجالت احملكمة وتزويده مثال مباسحات ضوئية إضافية  -٢٩٨
يشمل هذا البند أيضا الربماجيات واملعدات الالزمة للمحفوظات . وشاشات مزدوجة إضافية واملعدات البديلة الضرورية

  .لتنقيل املكتب من أرشفة األدلة وأشرطة تسجيل جلسات اإلستماع بالكفاءة املطلوبة) للتشهري باألعمدة املتوازية مثال(

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 يلزم وجود موظف دعم يف اال السمعي البصري وموظف ،ا للشهادات اليت يديل ا الشهود عن بعددعم  -٢٩٩
  .قانوين مساعد يف املناطق النائية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

العاملني يلزم تدريب خاص ملختزيل حماضر احملكمة باللغة الفرنسية يف الوقت احلقيقي وللموظفني . نفقات متكررة  -٣٠٠
وتعكس . يف اال السمعي البصري لتمكينهم من استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أجهزة بطريقة صحيحة

  .التكاليف اإلضافية الزيادة يف عدد خمتزيل حماضر احملكمة
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 أجل إدراج االحتياجات يلزم مواصلة تعزيز وذيب نظام إدارة احملكمة اإللكترونية فيما خيص النماذج القائمة من  -٣٠١
  .اجلديدة للمحكمة

  اللوازم واملواد

عية البصرية متشمل أشرطة التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية العالية اجلودة وأدوات الدعم الس. نفقات متكررة  -٣٠٢
يد قاعات  وتزو، واملستهلكات الالزمة لتوفري وتوزيع األدلة املستخدمة،األخرى الالزمة جللسات االجتماع للمحكمة

 ويلزم عالوة على ذلك رخصتني متكناه من اختزال حماضر اجللسات يف الوقت ،احملكمة باملواد الالزمة للصحافة واجلمهور
  .احلقيقي من طرف خمتزيل احملاضر املطلوبني

   األثاثاملعدات مبا فيها

  .مة وحتسينها وحتديثهايلزم هذا االعتماد لالستخدام األمثل لألجهزة السمعية البصرية يف قاعات احملك -٣٠٣
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٢٠  الربنامج الفرعي -٧٠اجلدول
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم اإلدارة القضائية

صلة املت األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٧١,٣ ٥٣٧,٨ ١ ٢٩١,٨ ٩٧٥,٧ ٣١٦,١ ٧٥٤,٠ ٤٥٥,١ ٢٩٨,٩ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٣٠,٨ ٧٩٧,٧ ٦٧٧,٧ ١٢٠,٠٠ ٧٦٦,٩ ٦٥١,٥ ١١٥,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٣٧,٤ ٥٦٨,٦ ٢ ٠٨٩,٥ ١ ٦٥٣,٤ ٤٣٦,١ ١ ٥٢٠,٩ ١ ١٠٦,٦ ٤١٤,٣ ٨٢٩,٧ ٦٢٤,٥ ٢٠٥,٢ الفرعي، املوظفوناموع 
 -١٠٠,٠ -١٩٨,١    ١٩٨,١ ١٩٨,١  ٢٥٧,٥ ١٩٧,٤ ٦٠,١ املساعدة املؤقتة العامة

 -١٤,٣ -٥,٠ ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٦,٣ ٤,٢ ٢,١  العمل اإلضايف
   ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٣٠,٢  ٣٠,٢ اخلرباء االستشاريون

 -٧٤,١ -٢٠٣,١ ٧١,٠ ٦٠,٠ ١١,٠ ٢٧٤,١ ٢٦٣,١ ١١,٠ ٢٩٤,٠ ٢٠١,٦ ٩٢,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -٢٣,٩ -١٥,١ ٤٧,٩ ٤٧,٩  ٦٣,٠ ٦٠,٢ ٢,٨ ٩,٨ ٤,٢ ٥,٦   السفر

 -٢٩,٧ -٣١,٥ ٧٤,٤ ٧٠,١ ٤,٣ ١٠٥,٩ ٥٥,٠ ٥٠,٩ ٤٨٠,٦ ٢٥٨,٥ ٢٢٢,١ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٥٧,٤ -٢٠,٩ ١٥,٥  ١٥,٥ ٣٦,٤ ٣٠,٠ ٦,٤ ١٨٢,٢ ٠,٢ ١٨٢,١ نفقات التشغيل العامة

   ١١٨,٠ ١٠٥,٠ ١٣,٠ ١١٨,٠ ١٠٥,٠ ١٣,٠ ١٠٠,٢ ٩٣,٧ ٦,٥ اللوازم واملواد
 -٣,٦ -٢,٠ ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥ ٥٥,٥ ٢٨,٠ ٢٧,٥ ٣٧,٥ ٢٢,٣ ١٥,٢ األثاث واملعدات

ليف غري اموع الفرعي، التكا
 املتصلة باملوظفني

١٨,٣ -٦٩,٥ ٣٠٩,٣ ٢٥١,٠ ٥٨,٣ ٣٧٨,٨ ٢٧٨,٢ ١٠٠,٦ ٨١٠,٣ ٣٧٨,٩ ٤٣١,٤- 

 ١٣,٦ ٢٩٦,٠ ٢ ٤٦٩,٨ ١ ٩٦٤,٤ ٥٠٥,٤ ٢ ١٧٣,٨ ١ ٦٤٧,٩ ٥٢٥,٩ ١ ٩٣٤,٠ ١ ٢٠٥,٠ ٧٢٩,٠ اموع
 ٤٢,٤ ٢٦,١ ٨٧,٦ ٧٣,٧ ١٣,٩ ٦١,٥ ٤٢,٥ ١٩,٠ ٥٦,٢ ٤٦,٧ ٩,٥ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٢٠  الربنامج الفرعي -٧١اجلدول 

وكيل أمني  قسم اإلدارة القضائية
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
ت اخلدما
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥ ٢ ٢  ٣  ١ ١  ١     األساسية 
  الوظائف ١٨ ١١ ١٠ ١ ٧  ٧        املتصلة باحلاالت

 ٢٣ ١٣ ١٢ ١ ١٠  ٨ ١  ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف  ٤    ٤  ٤        املتصلة باحلاالت
 ٤    ٤  ٤        رعياموع الف املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد  ١    ١   ١       املتصلة باحلاالت

 ١    ١   ١       اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٢٨ ١٣ ١٢ ١ ١٥  ١٢ ٢  ١     اموع 
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  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

   من املوظفنيواردامل

  صلة باحلاالتاملوارد املت

  اخلرباء االستشاريون

أو أخصائي يف العالج النفسي لتوفري العالج الالزم لألشخاص قيد /يلزم أخصائي نفساين و. نفقات متكررة -٣٠٤
  االحتجاز على أساس كل حالة على حدة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا يف ها التدريب

قاعدة بيانات زوار االحتجاز وربطه  ستشارية بشأن حتديث قاعدة البيانات املتعقلة بنموذجلتغطية اخلدمات اال -٣٠٥
  .بنظام إدارة احملكمة االلكترونية

  نفقات التشغيل العامة

 منها ميزانية ١٠ زنزانة، تتحمل ١٢                                                ح د دت املبالغ املتعلقة باستئجار الزنزانات على أساس . نفقات متكررة -٣٠٦
وال تزال املفاوضات جارية مع السلطات اهلولندية بشأن تكاليف . ى حساب احملكمة اخلاصة بسرياليوناحملكمة واثنتان عل

 .االحتجاز

  املعدات مبا فيها األثاث

أدرج مبلغ ميثل احلد األدىن للمعدات لتحديث نظام إدارة احملكمة االلكترونية من أجل حتسني إدارة االستخراج  -٣٠٧
 .والنقل من طرف الدولة املضيفة
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

مارس / آذار١٠ استنادا إىل القرار الذي أصدرته الرئاسة يف ،جزينأدرجت تكاليف الزيارات اليت تؤديها أسر احملت  -٣٠٨
وتشمل هذه التكاليف مجيع نفقات . )١٢( مع مراعاة الظروف الشخصية لألشخاص احملتجزين وتشكيل أسرهم)١١(٢٠٠٩

  .ل بلد اإلقامة والتكاليف املتعلقة بإجراءات طلب التأشرية والتأمني والنفقات املتعلقة بإقامتهم يف هولنداالسفر واملأوى داخ

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تشمل التدريب املتخصص يف جمال االحتجاز وإدارة السجون فضال عن حقوق اإلنسان يف . نفقات متكررة -٣٠٩
  .السياق الدويل

  العامةنفقات التشغيل 

تشمل التكاليف التشغيلية املتنوعة األخرى اخلاصة برفاه األشخاص احملتجزين فيما يتعلق باحترام خلفيام الدينية  -٣١٠
كما يتعني مراعاة حتديث مراقبة ).  من الئحة قلم احملكمة١٩٩ من الئحة احملكمة والقاعدة ١٠٢وفقا للقاعدة (والثقافية 

 .االتصاالت اهلاتفية

                                                           
  . بوصفها وثيقة عامة٢٠٠٩مارس / آذار٢٤ اليت أعيد تصنيفها يف  ICC-RoR-217-02/08أنظر الوثيقة  )١١(

  

  .٩، الفقرة ICC-ASP/8/9أنظر الوثيقة   )١٢(
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٣٠ الربنامج الفرعي  -٧٢اجلدول
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم االحتجاز

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع االتباحل
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٥,٣ ١٣,٩ ٢٧٧،٤ ٧٩,٩ ١٩٧,٥ ٢٦٣,٥ ٧٥,٣ ١٨٨,٢ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٤,٦ ١٢٠,٠ ٦٠,٠ ٦٠,٠ ١١٥,٤ ٥٧,٧ ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٤,٩ ١٨,٥ ٣٩٧,٤ ١٣٩,٩ ٢٥٧,٥ ٣٧٨,٩ ١٣٣,٠ ٢٤٥,٩ ٢٥٦,٧ ٣٣,٦ ٢٢٣,١ اموع الفرعي، املوظفون
         ١٠٤,٦ ٣٥,٨ ٦٨,٨ املساعدة املؤقتة العامة
 -٧١,٤ -١٥,٠ ٦,٠ ٦,٠  ٢١,٠ ٢١,٠       اخلرباء االستشاريون

 -٧١,٤ -١٥,٠ ٦,٠ ٦,٠  ٢١,٠ ٢١,٠  ١٠٤,٦ ٣٥,٨ ٦٨,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٩٥,٤ ٤١,١ ٨٤,٢ ٨١,٥ ٢,٧ ٤٣,١ ٤٠,٥ ٢,٦ ١٣,٢ ١٣,٢    السفر

 ٦٢,٥ ١٤,٠ ٣٦,٤ ١٩,٩ ١٦,٥ ٢٢,٤ ٢٠,٩ ١,٥ ٩٠,١ ٨,٥ ٨١,٦ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٠,٣ -٤,٨ ١ ٤١١,٠ ٩٤,٠ ١ ٣١٧,٠ ١ ٤١٥,٨ ٩٨,٣ ١ ٣١٧,٥ ٩١٣,١ ٦,٢ ٩٠٦,٩ نفقات التشغيل العامة

   ٧,٥  ٧,٥ ٧,٥  ٧,٥ ٠,٧ ٠,٧  اللوازم واملواد
 -٦٧,٢ -١٢,٣ ٦,٠  ٦,٠ ١٨,٣  ١٨,٣ ١٦,٨  ١٦,٨ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٢,٥ ٣٨,٠ ١ ٥٤٥,١ ١٩٥,٤ ١ ٣٤٩,٧ ١ ٥٠٧,١ ١٥٩,٧ ١ ٣٤٧,٤ ١ ٠٣٣,٩ ٢٨,٦ ١ ٠٠٥,٣ 

 ٢,٢ ٤١,٥ ١ ٩٤٨,٥ ٣٤١,٣ ١ ٦٠٧,٢ ١ ٩٠٧,٠ ٣١٣,٧ ١ ٥٩٣,٣ ٣٩٥,٢ ٩٨,٠ ١ ٢٩٧,٢ اموع
  

 -٦,٤ -١,٠ ١٤,٧ ٦,٤ ٨,٣ ١٥,٧ ٤,٣ ١١,٤ ٨,٤ ٢,٧ ٥,٧ وزعةالصيانة امل

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٣٠  الربنامج الفرعي -٧٣اجلدول 

وكيل أمني  قسم االحتجاز
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 

 لرئيسيةا

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢  ١  ١      األساسية 
  الوظائف ٢ ١ ١  ١  ١        املتصلة باحلاالت

 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                صلة باحلاالتاملت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع 
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  مجة التحريرية يف احملكمةقسم الترمجة الفورية والتر: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   ) د(

 املوارد من املوظفني

  التوزيعإعادة 

من قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية ) اللغة الفرنسية (٣-                                     حو لت وظيفة مترجم فوري للمحكمة برتبة ف -٣١١
  .بصفة موظف مكلف بعمليات قاعات احملكمة) ٣٣٢٠(إىل قسم إدارة احملكمة ) ٣٣٤٠(للمحكمة 

  ةاملوارد األساسي

  املساعدة املؤقتة لإلجتماعات

 يوما من أيام الترمجة الفورية باللغات اليت يتعذر على املوارد الداخلية ١٣٠ملا جمموعه . نفقات متكررة -٣١٢
للمحكمة الوفاء ا للزيارات الدبلوماسية واملؤمترات الصحافية أو غريها من االجتماعات غري القضائية أو االجتماعات 

  .)١٣(القضائية

  رد املتصلة باحلاالتاملوا

  ةاملساعدة املؤقتة العام

وسيلزم . سيواصل القسم االعتماد على املساعدة املؤقتة العامة لتغطية خدمات الترمجة الفورية والترمجة التحريرية -٣١٣
  : من أشهر العمل وتوزع على النحو التايل٧٧,٥ما جمموعه 

املتخصص ال التحرير واملراجعة للمترمجني للتدريب ).  أشهر مستمرة٦اللغة االنكليزية،  (٤-مراجع ف •
والتدريب اخلاص بالقضاة؛ ومراقبة . التحريريني وتدريب املترمجني الفورين، واملترمجني الفوريني غري احملترفني

 .التسجيالت

للترمجة الفورية من اللنغاال وإليها يف نفس )  أشهر مستمرة١٢اللينغاال؛  (٣-مترجم فوري للمحكمة برتبة ف •
وتعد احملكمة املؤسسة الوحيدة يف العامل اليت توفر الترمجة الفورية يف هذه اللغة من لغات مجهورية   . الوقت

 .الكونغو الدميقراطية

ستعملت فيها  ُا وقد جاء هذا الطلب نتيجة حلالتني ). أشهر مستمرة (١٢ العربية، ٢-مترجم مساعد من ف •
 .العربية

                                                           
  . من الئحة قلم احملكمة٦٥ و٦٤أيام الترمجة الفورية كما هي حمددة يف البندين ) ١٣(
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ساعدة منسق الترمجة الفورية مل). تواصلة، م ًا  شهر١٢ (٢-الفورية برتبة فمنسق ميداين مساعد معين بالترمجة  •
امليدانية يف تنظيم وختطيط واقتراحات البعثات يف امليدان وإعادة صياغة التدريب للمترمجني الفوريني الذين يعينون 

 .يف مهام جديدة

 .ت االجتماع اجلاريةجلسا).  أشهر مستمرة١٢اللينغاال؛  ( ١-مترجم فوري غري حمترف برتبة ف •

     ً                                                                               شهرا  من الترمجة الفورية من فئة اخلدمات العامة، الرتب الرئيسية يف حاالت مجهورية الكونغو ٢٣,٥ما جمموعه  •
 وتسجيل األدوات )١٤(                                                                 وي عي ن املترمجون الفوريون امليدانيون إضافة إىل ذلك كجزء من تعيني الشهود. الدميقراطية  
 .)١٥(السمعية  

  تة لالجتماعاتاملساعدة املؤق

 يوما من الترمجة الفورية اليت يتعذر على املوارد الداخلية للمحكمة الوفاء ٣٠ملا يبلغ جمموعه . نفقات متكررة -٣١٤
  .ا

  اخلرباء االستشاريون

قضايا معينة من أجل وضع /ألفرقة اخلرباء اللغويني املعنيني باملصطلحات القانونية يف حاالت. نفقات متكررة -٣١٥
  .ية وقضائية للغات األقل شيوعا اليت تفتقر إىل هذه املصطلحات وأفرقة االختبار املعنية بالترمجة الفوريةمصطلحات قانون

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

لفورية والترمجة الفورية لتطوير نظام إدارة احملكمة اإللكترونية للترمجة التحريرية والترمجة ا. نفقات متكررة -٣١٦
  .امليدانية

                                                           
: ICC-01/04-01/06-1351، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٣م الصادر يف انظر قرارات الدوائر، الدائرة االبتدائية األوىل، القرار العا) ١٤(
  .٣٨، الفقرة "قرار بشأن الربوتوكول املتعلق باملمارسات الواجب إتباعها إلعداد الشهود للمحاكمة"
  . من لوائح قلم احملكمة١٧٥ و١٧٤القاعدتان ) ١٥(
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

للترمجة الفورية يف إطار العمل، مبا يف ذلك التعريف بالشهود ومراقبة طلبات الترمجة الفورية . نفقات متكررة -٣١٧
وللحفاظ على عدد كاف . قليل جداامليدانية وتسهيلها ومواصلتها، إذ إن عدد املترمجني الفوريني امليدانيني املؤهلني احملليني 

، يلزم االضطالع بعدد من البعثات )املتعلقة باحلاالت(من املترمجني الفوريني امليدانيني املعتمدين الناطقني باللغات املطلوبة 
  .العتماد مترمجني فوريني مبشاركة وحدة اخلدمات اللغوية التابعة ملكتب املدعي العام

   التدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها

يشمل هذا االعتماد التدريب يف لغة السواحيلي للموظفني املعنيني، واالستعانة مبصادر خارجية . نفقات متكررة -٣١٨
لترمجة الوثائق املتعلقة بالتعاون القضائي، واخلدمات املتعلقة مبقترحات اللغات األخرى غري االنكليزية والفرنسية وإصدار 

 .ثالث نشرات للمصطلحات
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٤٠ الربنامج الفرعي -٧٤اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية الفورية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٣,٣ ١٤٠,٥ ٤ ٠٨٨,١ ٢ ٣٦٨،٠ ١ ٧٢٠,١ ٣ ٩٤٧,٦ ٢ ٣٣٢,٢ ١ ٦١٥,٤ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ١٩,٣ ٤٩٧,٧ ٣١٧,٧ ١٨٠,٠ ٤٧٨,٤ ٣٠٥,٣ ١٧٣,١ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٣,٦ ١٥٩,٨ ٤ ٥٨٥,٨ ٢ ٦٨٥,٧ ١ ٩٠٠,١ ٤ ٤٢٦,٠ ٢ ٦٣٧,٥ ١ ٧٨٨,٥ ٣ ٦٢٢,١ ١ ٩٩٧,١ ١ ٦٢٥,٠ ي، املوظفوناموع الفرع
 -١٦,٧ -١١٦,٢ ٥٨١,٦ ٥٨١,٦  ٦٩٧,٨ ٦٩٧,٨  ٤١٧,٣ ٣٤٨,٢ ٦٩,١ املساعدة املؤقتة العامة

   ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٢٦٧,٥ ١٠,١ ٢٥٧,٤ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 -٢٩,٥ -٢٦,٨ ٦٤,٢ ٦٤,٢  ٩١,٠ ٩١,٠  ٤٨,٩ ٤٨,٩  اخلرباء االستشاريون

 -١٢,٥ -١٤٣,٠ ٠٠٢,٦ ٧١٦,٩ ٢٨٥,٧ ١ ١٤٥,٦ ٨٥٩,٩ ٢٨٥,٧ ٧٣٣,٧ ٤٠٧,٥ ٣٢٦,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٣,٨ ١٠,١ ٢٧٨,٦ ٢٦٩,٣ ٩,٣ ٢٦٨,٥ ٢٥٩,٠ ٩,٥ ٧١,١ ٦٣,٤ ٧,٧   السفر

 -٢٩,٧ -١٥١,٤ ٣٥٨,٥ ١٠١,٠ ٢٥٧,٥ ٥٠٩,٩ ٢٢٢,٤ ٢٨٧,٥ ٢٥٥,٦ ٩٨,٤ ١٥٧,٢  التدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها
         ٠,٦  ٠,٦ نفقات التشغيل العامة

   ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ٩,٩ ٤,٣ ٥,٦  اللوازم واملواد
         ١٦٢,٣ ١٦٢,٣  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 ظفنياملتصلة باملو

١٧,٧ -١٤١,٣ ٦٥٧,١ ٣٨٠,٣ ٢٧٦,٨ ٧٩٨,٤ ٤٩١,٤ ٣٠٧,٠ ٤٩٩,٥ ٣٢٨,٤ ١٧١,١- 

 -٢,٠ -١٢٤,٥ ٦ ٢٤٥,٥ ٣ ٧٨٢,٩ ٢ ٤٦٢,٦ ٦ ٣٧٠,٠ ٣ ٩٨٨,٨ ٢ ٣٨١,٢ ٤ ٨٥٥,٣ ٢ ٧٣٢,٧ ٢ ١٢٢,٦ اموع
  

 ٧,٦ ١٠,٥ ١٤٨,٨ ٩٦,١ ٥٢,٧ ١٣٨,٣ ٦٦,٠ ٧٢,٣ ١١٣,٨ ٧٩,٦ ٣٢,٢ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٤٠نامج الفرعي   الرب-٧٥اجلدول 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة 
 الفورية

وكيل أمني 
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
ظفي مو

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٩ ٣ ٣  ١٦  ١ ٧ ٧ ١     األساسية 
  الوظائف ٣١ ٥ ٤ ١ ٢٦ ٤ ٤ ١٤ ٤      املتصلة باحلاالت

 ٥٠ ٨ ٧ ١ ٤٢ ٤ ٥ ٢١ ١١ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد  -١    -١   -١       املتصلة باحلاالت

 -١    -١   -١       اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٤٩ ٨ ٧ ١ ٤١ ٤ ٥ ٢٠ ١١ ١     اموع 
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  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠ الربنامج الفرعي  )ه(

  رد من املوظفنياملوا

  إعادة التصنيف

 بسبب الزيادة يف ٤- إىل رتبة ف٣-إعادة تصنيف وظيفة رئيس وحدة الضحايا والشهود من الرتبة فرح   قت  ي   -٣١٩
عبء العمل يف وحدة الضحايا والشهود والطلبات الواردة على برنامج احلماية التابع للمحكمة نتيجة لزيادة الصعوبات 

وقد أسفر هذا على . ناطق من قبيل مجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور وفتح ملفات قضايا جديدةعلى أرض الواقع يف امل
زيادة ملموسة يف مسؤوليات رئيس وحدة احلماية وخاصة فيما يتعلق بإدارة برنامج احلماية التابع للمحكمة ومواصلة 

  .العاملتطويره استنادا إىل أفضل املمارسات اجلاري ا العمل يف مجيع أرجاء 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-خبري الصدمات النفسية برتبة ف/خصائي نفساينأ

إلجراء عمليات تقييم نفسانية للشهود الذين يدلون بشهادام أمام .                                     وظيفة م حو لة من املساعدة املؤقتة العامة -٣٢٠
األطفال اندين سابقا وغريهم من احملكمة وخاصة منهم الشهود الضعفاء مثل ضحايا العنف القائم على أساس اجلنس، و
الشهود عند االقتضاء وملراقبة الشهود /األشخاص الذين يعانون من صدمة كبرية؛ لتوفري املساعدة داخل احملكمة الضحايا

ولالضطالع بتقييم نفساين واجتماعي ملقدمي الطلبات لربنامج احلماية التابع للمحكمة ولإلسهام يف . أثناء إدالء الشهادة
  .اصلة تطوير هذا الربنامجمو

  الرتب األخرى -العمليات من فئة اخلدمات العامة/مساعد ميداين معين باحلماية

يلزم هذا املوظف لعمليات وحدة الضحايا والشهود املتصلة . وظيفة حمولة من فئة املساعدة املؤقتة العامة -٣٢١
ة وأداء واجبات احلماية الوثيقة للشهود، وتوفري املساعدة باحملاكمات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لتنفيذ تدابري احلماي

اللوجستية والتشغيلية مبا يف ذلك أثناء تنقالت الشهود واملساعدة على تنفيذ بروتوكوالت احلماية مع السلطات احمللية، 
ية واألمنية يف مناطق وموافقة الشهود يف مناطق العمل وأثناء الرحالت الدولية ورصد وحتليل احلالة السياسية واالجتماع

  .العمليات

   الرتب األخرى–موظفان مساعدان للدعم امليداين من فئة اخلدمات العامة 

وظيفة واحدة حمولة من املساعدة املؤقتة لدعم عمليات وحدة الضحايا والشهود املتصلة مبحاكمات يف مجهورية   -٣٢٢
الوسطى يلزم مساعدان للدعم امليداين لتوفري الدعم واملساعدة الكونغو الدميقراطية وأنشطة احملكمة يف مجهورية أفريقيا 

اللوجستية، والتشغيلية والنظر يف االحتياجات اجلسدية والنفسية للشهود والتخطيط هلا بوجه مالئم، وصون كرامة الضحايا 
وقني؛ وتيسري االتصال والشهود ورعاية مصاحلهم مع االهتمام بوجه خاص بضحايا العنف اجلنسي واألطفال واملسنني واملع
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بني الضحايا والشهود واحملكمة واملساعدة يف تنفيذ بروتوكوالت الدعم مع أجهزة الرعاية الصحية احمللية واملنظمات غري 
  .احلكومية وتوليد قدرات حملية للدعم

   الرتب األخرى–مساعد إداري واحد معين بالعمليات من فئة اخلدمات العامة 

املعين بالعمليات يف املهام اإلدارية واملالية من قبيل الطلبات املتعلقة بالسفر مبا يف ذلك /اإلداريملساعدة املوظف   -٣٢٣
وال تتوفر القدرة داخل القسم . خط السري والتصاريح األمنية واملشتريات واملتابعة وتنسيق التقارير الشهرية وما إىل ذلك

  .على مواجهة عبء العمل مع زيادة األنشطة القضائية

  العمل اإلضايف

لقد تكبد املوظفون مبلغا هاما من العمل اإلضايف شهريا من . لتغطية ساعات العمل اإلضايف املتعلقة باحملاكمات  -٣٢٤
.                                  ُ                          وللتخفيف من العمل اإلضايف للموظفني ا عت م د نظام مرن لساعات العمل.                                         جر اء عبء العمل احلايل املتعلق مبحاكمة لوبنغا

  .عمل اإلضايف بكاملهولكن هذا مل يشمل ال

  اخلرباء االستشاريون

لتوفري اخلربة التخصصية يف حالتني لتقييم نفساين وإجراء فحوص الطب الشرعي لشهود معينني يف إطار برنامج   -٣٢٥
محاية الشهود التابع للمحكمة وتقدمي املساعدة للجنة اخلرباء املعنية حبماية الشهود من أجل استعراض نظم احلماية 

  .ليات التابعة لوحدة الضحايا والشهود القائمة حالياوالعم

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

للتفاوض من أجل وضع االتفاقات إلعادة توطني الشهود وحضور مؤمتر حلماية الشهود . نفقات متكررة  -٣٢٦
  .ومواكبة أفضل املمارسات الدولية يف هذا امليدان

  حلاالتاملوارد املتصلة با

أسفر التغيري يف فرضيات احملكمة املتعقلة بعدد الشهود الذين يدلون بشهادام أمام احملكمة فيما خيص احملاكمات   -٣٢٧
الثالثة احلالية والتغيري يف العدد املتوقع يف احلاالت اليت أحيلت إىل برنامج احلماية التابع للمحكمة على ختفيض ملموس يف 

 . ، حىت بعد تعويضها بالزيادات الالزمة يف عدد املوظفني يف الوحدة٢٠١٠ام امليزانية املقترحة لع
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  السفر

 يشمل هذا البند الرحالت العملية الالزمة لتقدمي خدمات احلماية والدعم للشهود مبا يف ذلك .نفقات متكررة  -٣٢٨
وقد خفضت هذه .  والدعم للضحايامرافقة الشهود يف رحالم حلضور احملاكمات وسفر املوظفني لتوفري خدمات احلماية

  ).انظر الفقرة أعاله. (التكاليف كنتيجة مباشرة للتغيري يف الفرضيات

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يف وحدة الضحايا والشهود على معاملة الشهود القابلني بالتأثر واملصابني يلزم التدريب . نفقات متكررة  -٣٢٩
  .ساليب العناية بالنفس، والتقييم اجلسدي وتقييم اهلياكل األساسية األمنيةبصدمات وحلماية الشهود، وأ

  نفقات التشغيل العامة

تشمل هذه النفقات التكاليف املتعلقة باحملاكمات مبا يف ذلك سفر الشهود والضحايا لإلدالء . نفقات متكررة  -٣٣٠
يها احملكمة، وتكاليف إعادة توطني الشهود وتغيري بشهادم وإنشاء نظم لالستجابة األولية يف احلاالت اليت تعمل ف

  .وقد اخنفضت التكاليف بصورة ملموسة كنتيجة مباشرة لتغيري يف الفرضيات املذكورة أعاله. أماكنهم
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٥٠  الربنامج الفرعي -٧٦اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 وحدة اين عليهم والشهود

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ١٥,٢ ٢٢٦,٢ ١ ٧١٥,٤ ١ ١٦٤,١ ٥٥١,٣ ١ ٤٨٩,٢ ٩٨٦,١ ٥٠٣,١ موظفو الفئة الفنية
 ١٦,٥ ١٦٧,٩ ١ ١٨٢,٧ ١ ١٢٢,٧ ٦٠,٠ ١ ٠١٤,٨ ٩٥٧,١ ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٥,٧ ٣٩٤,١ ٢ ٨٩٨,١ ٢ ٢٨٦,٨ ٦١١,٣ ٢ ٥٠٤,٠ ١ ٩٤٣,٢ ٥٦٠,٨ ١ ٩٩٥,٧ ١ ٤٥٠,٠ ٥٤٥,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٠٠,٠ -٢٠٩,٠    ٢٠٩,٠ ٢٠٩,٠  ١٦٩,٠ ١٦٨,٦ ٠,٤ املساعدة املؤقتة العامة

  ٤٩,٦ ٤٩,٦ ٤٩,٦     ٠,٢  ٠,٢ العمل اإلضايف
 -٤٢,٠ -١٥,٦ ٢١,٥ ٢١,٥  ٣٧,١ ٣٧,١  ١٣,٠ ١٣٠,٠  اخلرباء االستشاريون

 -٧١,١ -١٧٥,٠ ٧١,١ ٧١,١  ٢٤٦,١ ٢٤٦,١  ١٨٢,٢ ١٨١,٦ ٠,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -١١,٠ -٧٨,٥ ٦٣٤,٩ ٦٢٣,٦ ١١,٣ ٧١٣,٤ ٧٠٢,٠ ١١,٤ ٣٣٢,٤ ٣٢٧,٢ ٥,٢   السفر

 -٣,٩ -١,٢ ٢٩,٩ ٢٩,٩  ٣١,١ ٣١,١  ١٥٠,١ ١٥٠,١  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٣٣,٣ -٩٦٧,٥ ١ ٩٣٤,٣ ١ ٩٣٤,٣  ٢ ٩٠١,٨ ٢ ٩٠١,٨  ٨٩٧,٥ ٨٩٧,٥  نفقات التشغيل العامة

   ٦,٠ ٦,٠  ٦,٠ ٦,٠  ٩,٦ ٩,٥ ٠,١ اللوازم واملواد
 -١٠٠,٠ -١٧,٤    ١٧,٤ ١٧,٤  ١٤,٥ ١٤,٥  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٢٩,٠ ١ ٠٦٤,٦ ٢ ٦٠٥,١ ٢ ٥٩٣,٨ ١١,٣ ٣ ٦٦٩,٧ ٣ ٦٥٨,٣ ١١,٤ ١ ٤٠٤,١ ١ ٣٩٨,٨ ٥,٣- 

 -١٣,٢ -٨٤٥,٥ ٥ ٥٧٤,٣ ٤ ٩٥١,٧ ٦٢٢,٦ ٦ ٤١٩,٨ ٥ ٨٤٧,٦ ٥٧٢,٢ ٣ ٥٨٢,٠ ٣ ٠٣٠,٤ ٥٥١,٦ اموع
  

 ٤٦,٢ ٥١,٨ ١٦٤,٠ ١٤٧,٤ ١٦,٦ ١١٢,٢ ٨٩,٤ ٢٢,٨ ٩٩,٢ ٨٧,٨ ١١,٤ الصيانة املوزعة
  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٥٠  الربنامج الفرعي -٧٧اجلدول 

وكيل أمني  وحدة اين عليهم والشهود
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
ظفي مو

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٦ ١ ١  ٥  ١ ٢ ١ ١     األساسية 
  الوظائف ٤١ ٢٩ ٢٨ ١ ١٢  ٦ ٦       املتصلة باحلاالت

 ٤٧ ٣٠ ٢٩ ١ ١٧  ٧ ٨ ١ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف  ٥ ٤ ٤  ١   ١       املتصلة باحلاالت
 ٥ ٤ ٤  ١   ١       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

        -١ ١      األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

        -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٥٢ ٣٤ ٣٣ ١ ١٨  ٧ ٨ ٢ ١     اموع 



ICC-ASP/8/10 
Page 127 
 

 

  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

، الذي حتث فيه مجعية الدول األطراف احملكمة على بذل مجيع اجلهود من ICC-ASP/7/Res.4متاشيا مع القرار   -٣٣١
دراسة إلمكانيات هذه الوفورات وتنفيذ  وتطلب فيه إىل املسجل القيام ب٢٠٠٩                              أجل حتقيق وفورات فع الة خالل سنة 

  .       ّ                                      ، فقد مت  اعتماد إعادة تنظيم قسم اإلعالم والوثائق)١٦(التدابري املالئمة

وحدة الشؤون العامة ووحدة التوعية واملكتبة ومركز الوثائق : يتكون قسم اإلعالم اجلديد من الوحدات التالية  -٣٣٢
ويدير .  الربوتوكول واالجتماعات احلالية مع وحدة الشؤون العامةوأدجمت وحدة. ووحدة جديدة للتحرير واالتصاالت

. ٢٠٠٣وتعد هذه التغيريات أوال وقبل كل شيء نتيجة تقييم لتجربة القسم منذ . مكتب الرئيس عمل القسم ويشرف عليه
ودف إعادة التنظيم . كما تستند إىل اإلجنازات والدروس املستخلصة من عناصر االتصاالت املوجودة يف املنظمات املماثلة

                                                                                                        هذه إىل مجع تظافر املساعي يف إطار املوارد احلالية املوجودة يف قسم اإلعالم والوثائق للتعريف بصورة فع الة بعمل احملكمة 
  .يف البلدان املعنية باحلاالت وعلى الصعيد الدويل: وفهمه عل مستويني

ووحدة الشؤون العامة تقدم وحدة االتصالت والتحرير بفضل اإلسهامات اليت تقدمها كل من وحدة التوعية   -٣٣٣
إضافة إىل . دعما كبريا إىل وحدة التوعية وإىل وحدة الشؤون العامة من أجل وضع استراتيجيات لالتصاالت وتقييم األثر
لقضايا على ذلك فهي تتابع مجيع األنشطة القضائية وتقوم بوضع خمتلف املنتوجات اإلعالمية وحتديثها مثل صحائف وقائع ا

كما تقدم الدعم . ، وما إىل ذلك"فهم احملكمة"موقع االنترنت، وصحائف الوقائع والصحائف املتعلقة باألجوبة، و
وستتكون وحدة االتصاالت . للعروض، والبالغات الصحافية والوثائق األساسية للمسؤولني الذين يوفدون يف البعثات

، ٢-، وموظفني قانونيني مساعدين يف االتصاالت من فئة ف٣-من فئة فوالتحرير من موظف قانوين مكلف باالتصاالت 
وكل هذه . ، ومصمم يف اإلعالم من فئة اخلدمات العامة الرتب األخرى٢-وحمرر قانوين يف االتصاالت مساعد من فئة ف

  .ويف بعض احلاالت متت إعادة حتديد املهام. الوظائف حمولة من وحدات موجودة

ون العامة مسؤولة عن العالقات اإلعالمية من خالل إنتاج وتوزيع البالغات الصحافية واإلعالم تعد وحدة الشؤ  -٣٣٤
ومن شأن إدماج هذه الوحدة بوحدة . على وسائط اإلعالم يف أرجاء العامل، وعلى تنظيم املناسبات العامة يف مقر احملكمة

كمة على املستوى الدويل ليس بواسطة وسائط اإلعالم الربوتوكوالت واملناسبات أن يعزز من قدرا على التعريف باحمل
وستكون مسؤولة عن تنظيم الزيارات إىل املقر . فحسب وإمنا بتيسري الزيارات إىل املؤسسات التعليمية وللجمهور العام

 الدائم وبفضل هذا احلضور. وعن املناسبات اخلاصة مثل اإلحاطات الدبلوماسية واالجتماعات مع املنظمات غري احلكومية
  .لدى العموم سيتمكن املوظفون من الرد على استفسارات اجلمهور العام

                                                           
 إىل ١٤ للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي)  ١٦(

-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨  تشرين الثاين٢٢

ASP/7/Res.4.  



ICC-ASP/8/10 
Page 128 

 

 

                  إذ ست رب ط األولويات . ، ستظل األولوية يف القسم ألنشطة التوعية يف البلدان املتعلقة باحلاالت٢٠١٠ويف عام   -٣٣٥
هورية أفريقيا الوسطى ولكنها ستنخفض باألنشطة القضائية ستزيد خمططات التوعية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف مج

إذ بينت التجربة أن تأثري اخلطابات . وستعزز أنشطة التوعية بإنشاء فريق معين باجلوانب السمعية والبصرية. يف أوغندا
إضافة إىل هذا سيساهم الفريق . واإلجراءات يف برامج فيديو وبرامج مسعية تسهل فهم عمل احملكمة وتثري اهتمام اجلمهور

  .ملعين باألعمال السمعية والبصرية يف زيادة تعريف احملكمة على الصعيد الدويلا

  األهداف

مواصلة إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف  -١
  )٤اهلدف  االستراتيجي . (اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

 )٧اهلدف  االستراتيجي (يع اإلجراءات بالنسبة للجمهور احمللي والعاملي ضمان إشهار مج -٢

 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

 إذكاء الوعي بأنشطة احملكمة وفهمها من طرف الرئيسية  • 
 .واجلمهور 

  لكل حالة٥٠ .عدد أنشطة التوعية اليت مت تنفيذها وجها لوجه • 

 زيادة عدد الطلبات املقدمة من الضحايا للمسامهة يف  • 
 .اإلجراءات

العدد التقديري من السكان الذين يتم الوصول  • 
 .إليهم بواسطة اإلذاعة والتلفزيون

من اتمعات احمللية ٪ ٨٠
  املتأثرة

 
نسبة الطلبات املقدمة من الضحايا طبقا  •  .توقعات واقعية بشأن نطاق عمل احملكمة • 

 .وللألص

٧٥٪ 

  لكل حالة٢٠ ٠٠٠ .عدد املطبوعات املوزعة •  

   ٢اهلدف 

زيادة إمكانية الوصول إىل اإلجراءات القضائية  • 
 .للمحكمة

 السمعية -عدد ساعات بث املوجزات البصرية • 
 .يف البلدان املعنية

  ساعة٤٠

عدد ساعات بث أفالم موجزة على شاشة  •  
 .التلفزيون

  ساعة٣٠

 ٥٠ .                 ّ                 الم املوجزة اليت تبث  يف البلدان املعنيةعدد األف •  

عدد املشاركني الذين مت الوصول إليهم مباشرة  •  
 .يف دورات متت وجها لوجه

أزيد يف كل حالة ٪ ٢٠
 ٢٠٠٩مقارنة مع 

عدد الزائرين ملوقع اإلجراءات القضائية يف  •  
 .البلدان املعنية

٢ 

ة من عدد نسخ األفالم غري النهائية املستعمل •  
 .وسائط اإلعالم

٦٠ 

 ٪١٥ .عدد زوار ملوقع احملكمة •  

 أكثر مقارنة بسنة ١٠٪ .عدد احلاضرين يف اجللسات العامة •  
٢٠٠٩ 

 ١٠٠ .عدد املقابالت اليت أجريت مع وسائط اإلعالم •  



ICC-ASP/8/10 
Page 129 
 

 

 املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  ٢- ف منتج للمواد السمعية البصرية برتبة 

نتج املواد السمعية البصرية مسؤوال عن  االستراتيجي ة السمعية البصرية يف وحدة التوعية، لتحديد األدوات يعد م  -٣٣٦
السمعية البصرية املالئمة ألغراض التوعية مع إيالء اهتمام خاص لالستمرارية وللظروف احمللية؛ وإنتاج املواد السمعية 

وتشمل املهام متابعة . حتياجات خمتلف وثائق اإلعالم واجلماهري املستهدفةالبصرية السليمة ويف الوقت احملدد واملالئمة ال
إجراءات احملكمة، وكتابة احلوار اخلاص ا وجتهيز الصور مع الصوت مركب عليها وإصدار ملخصات أسبوعية للمحاكمة 

ت، أشرطة وثائق وما إىل وسائل للحمال(وإنتاج مواد مسعية وبصرية أخرى ألغراض التوعية وغريها من عمليات اإلعالم 
، وضمان توزيع املنتوجات السمعية البصرية من خالل وسائط اإلعالم احمللية والدولية؛ والربط مع وسائط اإلعالم )ذلك

  .الدولية واإلقليمية والوطنية وتزويدها باألدوات السمعية أو البصرية املطلوبة

   العامة الرتب األخرىمساعد تقين لألجهزة السمعية البصرية من فئة اخلدمات

لغرض تقدمي املساعدة التقنية ملنتج املواد السمعية البصرية أثناء التصوير وتصحيح أشرطة الفيديو واألشرطة   -٣٣٧
وتشمل مهام هذا املساعد االستنساخ وإنتاج أقراص الفيديو الرقمية حملطات الراديو والتلفزيون . السمعية وتوزيع الربامج
طة الفيديو، ووضع الربامج يف الصيغة السمعية والبصرية والتصوير والتحميل عن طريق بروتوكول نقل ونقل الصور من أشر

  . وتقدمي الدعم التقين للمكاتب امليدانية املتصلة باإلنتاج السمعي والبصري،)(FTPامللفات 

   مؤشرات عبء العمل للفريق املعين باألعمال السمعية البصرية-٧٨اجلدول 

 ٢٠٠٩توقع لعام عبء العمل امل

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

١(٢٠٠٩( 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٠لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠١٠ 

الطاقة التقديرية لعام 
٢٠١٠ 

النقص احلاصل مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

ضايا إنتاج ملخصات مسعية بصرية للق
 ١٠٠= بصرية - وبرامج مسعية

١٠٠ ١٠٠ ٢ ١٠٠ ٢ 

حترير النصوص و جتهيز الصور مع 
 ١٠٠= الصوت مركب عليها 

١٠٠ ١٠٠ ١ ١٠٠ ١ 

 صفر ١٠٠ ٢ ٨٠ ٢ ١٠٠= توزيع ملخصات القضية 
  .٢٠٠٩تغطيها املساعدة املؤقتة العامة بالنسبة لسنة   )١(
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  العامةاملساعدة املؤقتة 

مساعد .لدعم أنشطة التوعية).  مستمرةستة أشهر( الرتب األخرى -مساعد إداري من فئة اخلدمات العامةيلزم   -٣٣٨
   الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامةتقين لألجهزة السمعية البصرية 

 بوصفها من ٢٠٠٩ املراسم مساعد من فئة اخلدمات العامة الرتب األخرى يف عام/أدرجت وظيفة االستقبال  -٣٣٩
وألجل تفادي االزدواج اعترب اعتماد املساعدة املؤقتة . املساعدة املؤقتة العامة وأيضا كوظيفة موجودة يف امليزانية املعتمدة

وينعكس هذا التصحيح يف االخنفاض يف املساعدة املؤقتة العامة لعام . ومل تستخدم املوارد املالية املتصلة به"        غري فع ال"العامة 
٢٠١٠.  

  املوارد من غري املوظفني 

  املوارد األساسية

  السفر

يشمل هذا البند سفر رئيس القسم إلجراءات لقاءات تشاورية مع الشركاء، والناطق باسم . نفقات متكررة -٣٤٠
  .احملكمة مع املسجل ورئيس احملكمة مرتني سنويا، وأمني املكتبة حلضور املؤمتر السنوي ألمناء املكتبات باألمم املتحدة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ونظام يشمل هذا البند التدريب التخصصي يف الرابطة الدولية ألمناء املكتبات القانونية. نفقات متكررة  -٣٤١
  .لإلداريني الدولينيسرسيدنكس 

لقة باالستعارة من تشمل التكاليف األخرى الطباعة اخلارجية، واخلدمات التعاقدية األخرى املتع. نفقات متكررة  -٣٤٢
املكتبات والتجليد والتعاقد على برنامج متعدد اللغات لتخزين املعلومات للمساعدة على ختزين النصوص احملررة باللغات 

وتعكس التكاليف زيادة يف خدمات الطباعة . اآلسيوية والعربية الروسية وتشمل رصد وسائط اإلعالم وخدمات البث
  .اخلارجية ويف خدمات البث

  قات التشغيل العامةنف

. اخنفضت تكاليف برماجيات صيانة املكتبة الالزمة للوصول إىل قواعد البيانات اإللكترونية. نفقات متكررة -٣٤٣
  .                                                                                              ويشمل هذا البند أيضا قواعد البيانات يف قلم احملكمة ويف مكتب املد عي العام والتسجيالت املتعلقة بالدوائر
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  اللوازم واملواد

وزاد اخنفاض هذا االعتماد لتعويض الزيادات . خيص هذا البند شراء الكتب واالت للمكتبة. نفقات متكررة  -٣٤٤
  .داخل امليزانية ككل

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

يلزم السفر الضطالع بأنشطة التوعية يف احلاالت األربعة قيد التحقيق مبا يف ذلك السفر الداخلي . نفقات متكررة  -٣٤٥
ويشمل هذا البند أيضا السفر الذي يقوم به املوظفون املعنيون . اليت توجد فيها بكثافة اتمعات احمللية املتأثرةإىل املناطق 

  .بالتوعية امليدانية إىل املقرات الرئيسية من أجل التدريب

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 السمعية البصرية على التلفزيونات الوطنية تشمل املوارد توزيع مقتطفات أسبوعية بالوسائل. نفقات متكررة -٣٤٦
ويف كل حالة من احلاالت تستخدم الشبكات والتحالفات املوجودة . واإلذاعات احمللية يف احلاالت األربعة ويف أفريقيا عامة

والقرى وتشمل األنشطة أنشطة الفيديو اخلاصة بالتوعية يف االجتماعات املعقودة باملدن . لتعزيز زيادة تأثري األنشطة
والعروض املسرحية والغنائية ووضع امللصقات املواضيعية يف أهم املواقع داخل املدن والقرى واالجتماع مبمثلي اموعات 

 .املستهدفة وتنظيم حلقات عمل تعىن بالتوعية، ورصد وسائط اإلعالم وعمليات املسح التقييمي
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٠٠  الربنامج -٧٩اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

 النمو يف املوارد
 قسم اإلعالم والوثائق

 األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية
  املتصلة

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع باحلاالت

 ١١,١ ١٤٣,٠ ١ ٤٢٩,٠ ٥٢٠,٤ ٩٠٨,٦ ١ ٢٨٦,٠ ٤٩٧,٨ ٧٨٨,٢ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 ١٦,٠ ٩٣,٤ ٦٧٦,٩ ١٩٦,٩ ٤٨٠,٠ ٥٨٣,٥ ١٧٩,٦ ٤٠٣,٩ بدون تقسيم
 ١٢,٦ ٢٣٦,٤ ٢ ١٠٥,٩ ٧١٧,٣ ١ ٣٨٨,٦ ١ ٨٦٩,٥ ٦٧٧,٤ ١ ١٩٢,١ ١ ١٢٦,٨ ٤١٤,٤ ٧١٢,٤ اموع الفرعي، املوظفون

 -٦٦,١ -٦٥,٠ ٣٣,٤ ٣٣,٤  ٩٨,٤ ٩٨,٤  ٤٠٠,١ ١٥٤,٩ ٢٤٥,٢ املساعدة املؤقتة العامة
         ٠,٨  ٠,٨ العمل اإلضايف

 -٦٦,١ -٦٥,٠ ٣٣,٤ ٣٣,٤  ٩٨,٤ ٩٨,٤  ٤٠٠,٩ ١٥٤,٩ ٢٤٦,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -١,٠ -١,٠ ٩٨,٨ ٦٦,٨ ٣٢,٠ ٩٩,٨ ٨٥,٢ ١٤,٥ ١١٢,٤ ١٠٦,٦ ٥,٨   السفر

 ٨,٣ ٦٣,٤ ٨٣٠,٣ ٦١٩,٨ ٢١٠,٥ ٧٦٦,٩ ٦٥٤,٦ ١١٢,٣ ٨١٣,٧ ٧٤٣,٥ ٧٠,٢ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -١٦,١ -١٥,٠ ٧٨,٠  ٧٨,٠ ٩٣,٠  ٩٣,٠ ٥٩,٤  ٥٩,٤ نفقات التشغيل العامة

 -١٣,٣ -٢٠,٠ ١٣٠,٠  ١٣٠,٠ ١٥٠,٠  ١٥٠,٠ ١٤٢,٤  ١٤٢,٤ اللوازم واملواد
         ٠,٥ ٠,٥  ملعداتاألثاث وا

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٢,٥ ٢٧,٤ ١ ١٣٧,١ ٦٨٦,٦ ٤٥٠,٥ ١ ١٠٩,٧ ٧٣٩,٨ ٣٦٩,٨ ١ ١٢٨,٤ ٨٥٠,٦ ٢٧٧,٨ 

 ٦,٥ ١٩٨,٨ ٣ ٢٧٦,٤ ١ ٤٣٧,٣ ١ ٨٣٩,١ ٣ ٠٧٧,٦ ١ ٥١٥,٦ ١ ٥٦١,٩ ٢ ٦٥٦,١ ١ ٤١٩,٩ ١ ٢٣٦,٢ اموع
            

 ٠,٤ ٠,٤ ١٠١,٦ ٥٤,٥ ٤٧,١ ١٠١,٢ ٤٠,٤ ٦٠,٨ ٧٣,٢ ٤٦,٦ ٢٦,٦ وزعةالصيانة امل

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٤٠٠الربنامج   -٨٠اجلدول 

وكيل أمني  قسم اإلعالم والوثائق
 عام

مساعد 
 أمني عام

 ١- ف ٢- ف ٣- ف ٤- ف ٥- ف ١-مد ٢-مد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
لرتبة ا-العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٥ ٧ ٧  ٨  ٣ ١ ٣ ١     األساسية 
 ١٧ ١١ ٨ ٣ ٦  ٦        املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 ٣٢ ١٨ ١٥ ٣ ١٤  ٩ ١ ٣ ١     اموع الفرعي  احلالية

 ٢ ١ ١  ١  ١        األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 ٢ ١ ١  ١  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

ة /الوظائف اجلديد
 املنقولة

  األساسية
  املتصلة باحلاالت

              

               اموع الفرعي 
 ٣٤ ١٩ ١٦ ٣ ١٥  ١٠ ١ ٣ ١     اموع 



ICC-ASP/8/10 
Page 133 
 

 

  ا والدفاعشعبة الضحاي: ٣٥٠٠الربنامج   -٥

  مقدمة

وفقا لنظام روما األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، تركز شعبة الضحايا والدفاع على كفالة إدراك   -٣٤٧
ومن املهام املعهود ا إىل الشعبة كفالة . ممارسة كاملة املشتبه فيهم حلقوقهم وممارستهم إياها/الضحايا واألشخاص املتهمني

ولتحقيق هذا الغرض، . ايا على الوسائل الالزمة للمشاركة يف اإلجراءات املعروضة على احملكمةحصول الدفاع والضح
املشتبه فيهم من احلصول على موارد /تدير الشعبة نظام املساعدة القانونية باحملكمة لتمكني املعوزين من الضحايا واملتهمني

 . كافية ومعقولة لالستعداد لقضاياهم بفعالية وكفاءة

                                                                                                     وي قدم مكتبا احملامي العام للدفاع الدعم املوضوعي واملساعدة القانونية ألفرقة الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني   -٣٤٨
بإعداد البحوث القانونية وإسداء املشورة هلم يف املسائل املوضوعية واإلجرائية املتصلة بالقضايا املعروضة على احملكمة 

  .                     ً                                      واملكتبان مستقالن متاما  ويدخالن يف إطار الشعبة ألغراض إدارية فقط. ا بالدفاع عنهمواملثول أمام الدوائر عند تكليفهم

  األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد   -١
 أنشطة احملكمة على حنو حيترم اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم

  .)٣اهلدف االستراتيجي. (التنوع

إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف   -٢
  ) ٤اهلدف االستراتيجي . (اتمعات املتأثرة ذه األنشطة
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 اهلدف يف مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
 ٢٠١٠عام 

   ١اهلدف 

أو املشورة القانونية بشأن اإلجراءات أمام / تقدمي التمثيل القانوين و • 
 .احملكمة

 ٣٠ .                           عدد املمثلني القانونيني املعي نني  • 

 ٣٠٠ . عدد خدمات املشورة القانونية املقدمة  •  .إعداد مواد مناسبة ألفرقة املمثلني القانونيني أو أفرقة الدفاع  • 

 ١٥٠ .عدد التقارير وغريها من الوثائق ذات الصلة  •  
عدد املطالبات اليت هلا ما يربرها فيما يتعلق باإلجراءات اليت   •  

 . اختذها املكتب نيابة عن أفرقة املمثلني القانونيني

 بدون

 ٪٩٥ .إعداد الوثيقة اخلاصة بالسياسات  •  

نامج لقواعد السرية امتثال مجيع املوظفني بالوحدات التابعة للرب  • 
 .املشددة

   عدد احلاالت اليت عوجلت فيها املعلومات السرية بطرقة   • 
 .غري مناسبة

 بدون

 بدون .عدد املطالبات اليت هلا ما يربرها فيما يتعلق خبرق السرية  •  

 ٪٩٥ .بالسياساتإعداد الوثيقة اخلاصة   •  .إتاحة معايري شفافة لتقدمي الدعم القانوين لألفرقة القانونية • 

   ٢اهلدف 

إدراك املشتبه فيهم واملتهمني والضحايا حلقهم يف حماكمة عادلة   • 
 .ويف املشاركة والتعويض

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا باستخدام االستمارات   • 
 .النموذجية

<٧٥٪ 

عدد املشتبه فيهم واملتهمني الذين يستخدمون االستمارات   •  
 .ل على مساعدة قانونية تدفعها احملكمةذات الصلة للحصو

<٩٥٪ 

 ١٠ .عدد الوسطاء  •  

  .عدد طلبات املساعدة القانونية اليت دفعتها احملكمة  •  .وجود نظام فعال للمساعدة القانونية بتمويل من احملكمة  • 

 ٣٠٠ .عدد احملامني الذين يتمتعون بسمعة حسنة يف نظمهم الوطنية  •  

 ٪٩٥ .ات يف غضون شهر واحدمعدل املدفوع  •  

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا اليت سجلت واليت مت   •  وجود نظام فعال ملعاجلة الطلبات املقدمة من الضحايا  • 
 .اإلشعار باستالمها يف غضون سبعة أيام من االستالم

٩٥٪ 

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا اليت أدخلت بقاعدة   •  
 . يوما من استالمها٣٠البيانات يف غضون 

٩٥٪ 

 ٤٠> .عدد احملامني الذين مت تدريبهم يف السنة  •   

تدريب العاملني بالقانون واحملامني يف بلدان مستهدفة على   • 
 .اإلجراءات أمام احملكمة

عدد الرابطات الدولية اليت تتلقى معلومات من ممثلي احملكمة   • 
 .يف السنة

<٥ 
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٠٠  الربنامج -٨١اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 شعبة الضحايا والدفاع

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية عامو باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٢٦,٧ ٥٩٢,٨ ٢ ٨١٣,٤ ١ ٥٦٦,٩ ١ ٢٤٦,٥ ٢ ٢٢٠,٦ ١ ١١٤,١ ١ ١٠٦,٥ موظفو الفئة الفنية
 -٤,٤ -٢٧,٥ ٥٩٢,٤ ٢٣٢,٤ ٣٦٠,٠ ٦١٩,٩ ٢٧٣,٧ ٣٤٦,٢ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٩,٩ ٥٦٥,٣ ٣ ٤٠٥,٨ ١ ٧٩٩,٣ ١ ٦٠٦,٥ ٢ ٨٤٠,٥ ١ ٣٨٧,٨ ١ ٤٥٢,٧ ١ ٨٠٦,٤ ٧٤٢,٦ ١ ٠٦٣,٨ اموع الفرعي، املوظفون
 -٩٢,٠ -٢٥٧,٤ ٢٢,٤ ٢٢,٤  ٢٧٩,٨ ٢٤٧,٠ ٣٢,٨ ٥٩٠,١ ٢٨٣,٥ ٣٠٧,١ املساعدة املؤقتة العامة

                ٩١,١ ٩١,١    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 -١٢,١ -٨,٠ ٥٨,٠ ٥٠,٠ ٨,٠ ٦٦,٠ ٥٨,٠ ٨,٠ ١٨,١  ١٨,١ اخلرباء االستشاريون

 -٧٦,٧ -٢٦٥,٤ ٨٠,٤ ٧٢,٤ ٨,٠ ٣٤٥,٨ ٣٠٥,٠ ٤٠,٨ ٦٩٩,٨ ٣٧٤,٦ ٣٢٥,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٣٧,٨ ٥٣,٧ ١٩٥,٧ ١٧٥,٥ ٢٠,٢ ١٤٢,٠ ١١٦,٣ ٢٥,٧ ١٥٢,٤ ٨٤,٣ ٦٨,١   السفر

 -١٢,٠ -٤٣١,٤ ٣ ١٥٣,٤ ٣ ١٤١,٢ ١٢,٢ ٣ ٥٨٤,٨ ٣ ٥٦٠,٠ ٢٤,٩ ٢ ٠٢٨,٠ ١ ٩٥٩,٥ ٦٨,٥ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٣,٨ ١,٠ ٢٧,٠ ٢٧,٠  ٢٦,٠ ٢٦,٠  ٨,١ ٨,١   نفقات التشغيل العامة

         ٣,١ ١,٤ ١,٧ اللوازم واملواد
         ٢٥,١ ٢٥,١   األثاث واملعدات

 -١٠,٠ -٣٧٦,٧ ٣ ٣٧٦,١ ٣ ٣٤٣,٧ ٣٢,٤ ٣ ٧٥٢,٨ ٣ ٧٠٢,٣ ٥٠,٦ ٢ ٢١٦,٧ ٢ ٠٧٨,٤ ١٣٨,٣ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني
  -١,١ -٧٦,٨ ٦ ٨٦٢,٣ ٥ ٢١٥,٤ ١ ٦٤٦,٩ ٦ ٩٣٩,١ ٥ ٣٩٥,١ ١ ٥٤٤,١ ٤ ٧٢٢,٩ ٣ ١٩٥,٦ ١ ٥٢٧,٣ اموع

 ١٣,٢ ١٤,٤ ١٢٣,٧ ٧٣,٨ ٤٩,٩ ١٠٩,٣ ٤٤,٧ ٦٤,٦ ٨٤,٥ ٥٢,٢   ٣٢,٣ الصيانة املوزعة

    ٢٠١٠ املالك املقترح من املوظفني لعام: ٣٥٠٠ الربنامج الفرعي -٨٢اجلدول 

وكيل أمني  شعية الضحايا والدفاع
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٧ ٦ ٦  ١١  ٤ ٢ ٢ ٣     األساسية 
 ٢٠ ٧ ٧  ١٣ ٤ ٤ ٢ ٣      املتصلة باحلاالت

  الوظائف
  احلالية

 ٣٧ ١٣ ١٣  ٢٤ ٤ ٨ ٤ ٥ ٣     اموع الفرعي
 ١    ١ ١         األساسية

 ٣    ٣  ٢  ١      املتصلة باحلاالت
الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

 ٤    ٤ ١ ٢  ١      اموع الفرعي
               األساسية 

   -١  ١ ١         املتصلة باحلاالت الوظائف
   -١  ١ ١         اموع الفرعي املنقولة /اجلديدة

 ٤١ ١٢ ١٢  ٢٩ ٦ ١٠ ٤ ٦ ٣     اموع 
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  )شعبة الضحايا والدفاع(مكتب الرئيس: ٣٥١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ريوناخلرباء االستشا

  .لتقدمي املساعدة للبحث يف طلبات املساعدة القانونية) األخصائيون يف التحاليل املالية(تلزم االستشارة   -٣٤٩

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

 وقد احتفظ ذه التكاليف على ما. يشمل هذا البند االجتماعات مع نقابات احملامني والشركاء. نفقات متكررة  -٣٥٠
  .كانت عليه

  املوارد املتصلة باحلاالت

  نفقات التشغيل العامة

  .لتغطية التكاليف التشغيلية للبحث املايل املتعلق باملساعدة القانونية اليت متوهلا احملكمة. نفقات متكررة -٣٥١
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٥١٠  الربنامج الفرعي -٨٣اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  مكتب رئيس شعبة اين  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية امنيعليهم واحمل

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ١٤,٩ ٣٣,٤ ٢٥٧,٠ ١١٧,٦ ١٣٩,٤ ٢٢٣,٦ ٩١,٣ ١٣٢,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٤,٦ ١٢٠,٠ ٦٠,٠ ٦٠,٠ ١١٥,٤ ٥٧,٧ ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١١,٢ ٣٨,٠ ٣٧٧,٠ ١٧٧,٦ ١٩٩,٤ ٣٣٩,٠ ١٤٩,٠ ١٩٠,٠ ١٧٦,٢  ١٧٦,٢ اموع الفرعي، املوظفون
         ٥٦,٧  ٥٦,٧ املساعدة املؤقتة العامة

         ٩١,١ ٩١,١  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ٥٠,٠ ٥٠,٠  ٥٠,٠ ٥٠,٠     اخلرباء االستشاريون

   ٥٠,٠ ٥٠,٠  ٥٠,٠ ٥٠,٠  ١٤٧,٨ ٩١,١ ٥٦,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى
   ٨,٦  ٨,٦ ٨,٦  ٨,٦ ١٣,٣ ٢,٩ ١٠,٤   السفر

         ٤٨,٩  ٤٨,٩ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ١٧,٠ ١٧,٠  ١٧,٠ ١٧,٠  ٠,١ ٠,١  نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٢٥,٦ ١٧,٠ ٨,٦ ٢٥,٦ ١٧,٠ ٨,٦ ٦٢,٣ ٣,٠ ٥٩,٣   

 ٩,٢ ٣٨,٠ ٤٥٢,٦ ٢٤٤,٦ ٢٠٨,٠ ٤١٤,٦ ٢١٦,٠ ١٩٨,٦ ٣٨٦,٣ ٩٤,١ ٢٩٢,٢ اموع
  

 ٠,٨ ٠,١ ١٢,٠ ٦,٤ ٥,٦ ١١,٩ ٤,٣ ٧,٦ ٩,٣ ٥,٥ ٣,٨ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥١٠  الربنامج الفرعي -٨٤اجلدول 

  مكتب رئيس شعبة اين
 عليهم واحملامني

وكيل أمني 
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١     ١     األساسية 
  الوظائف ٢ ١ ١  ١    ١      املتصلة باحلاالت

 ٤ ٢ ٢  ٢    ١ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٤ ٢ ٢  ٢     ١     اموع 
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  الدفاعقسم دعم : ٣٥٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

   ٢-موظف قانوين مساعد برتبة ف

بسبب زيادة األنشطة القضائية يلزم هذا املورد لضمان معاجلة . وظيفة منقولة من فئة املساعدة العامة املؤقتة -٣٥٢
 اإلخالل مبعاجلة مجيع الطلبات األخرى                                                                      مجيع الطلبات واملطالبات بالتعويض املقدمة من أفرقة الدفاع بصورة فع الة دون

، ومساعدة أفرقة املساعدة القانونية وغري ذلك من األنشطة مثل إدارة )احملامون املخصصون، احملامون املنتدبون(الواردة 
  .القوائم، وإسداء املشورة القانونية للمسائل املتعلقة بالدفاع والتشاور مع الشركاء

   لقسم دعم الدفاع مؤشرات عبء العمل-٨٥اجلدول 

 ٢٠٠٩عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

١( ٢٠٠٩( 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٠لعام 

عدد الوظائف اليت تكافئ 
العمل على أساس التفرغ 

 ٢٠١٠لعام 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠١٠لعام 

النقص احلاصل مع عدم 
 توافر املوارد اإلضافية

= عدد أفرقة املساعدة القانونية اليت يلزم مساعدا 
١٦ 

٤ ١٦ ١,٣٣ ٢٠ ١,٣٣ 

 ٣٥٠ ٢٥٠ ٠,٥ ٦٠٠ ١ ٦٠٠= عدد الطلبات اليت ينبغي إدراجها يف القوائم 
عدد خدمات املساعدة للمشتبه فيهم والضحايا 

 ٨٠٠= وحماميهم 
٣٣٢ ٦٦٨ ١,٦٧ ١,٠٠٠ ١,٦٧ 

 غري وارد ٣ ١ ٣ ١ ٣= لقانونية عدد الرسائل واملشاورات مع املهنة ا

 ٥٠ ٢٠ ٠,٥ ٥٠ صفر ٥٠= عدد التقارير 
  .مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة) ١(

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

 وقد مت االحتفاظ بالتكاليف على ما كانت. لبند االجتماعات مع رابطات احملامني ايشمل هذا. نفقات متكررة  -٣٥٣
  .عليه

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  .أدرج اعتماد للمحامني املخصصني واحملامني املنتدبني للدفاع. نفقات متكررة  -٣٥٤
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٢٠  الربنامج الفرعي -٨٦اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

 قسم دعم الدفاع
املتصلة  األساسية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٤٧,٤ ٨٩,٢ ٢٧٧,٤ ٧٩,٩ ١٩٧,٥ ١٨٨,٢  ١٨٨,٢ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٤,٦ ١٢٠,٠  ١٢٠,٠ ١١٥,٤  ١١٥,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٣٠,٩ ٩٣,٨ ٣٩٧,٤ ٧٩,٩ ٣١٧,٥ ٣٠٣,٦  ٣٠٣,٦ ٢٠٨,٤  ٢٠٨,٤ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٠٠,٠ -١١٨,٤    ١١٨,٤ ٨٥,٦ ٣٢,٨ ٢٩,٤  ٢٩,٤ املساعدة املؤقتة العامة

 -١٠٠,٠ -١١٨,٤    ١١٨,٤ ٨٥,٦ ٣٢,٨ ٢٩,٤  ٢٩,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى
   ٤,٥  ٤,٥ ٤,٥  ٤,٥ ٤٩,١ ٠,١ ٤٩,٠   السفر

 -١,٢ -٢٠,٠ ١ ٦١٧,١ ١ ٦١٧,١  ١ ٦٣٧,١ ١ ٦٢٤,٤ ١٢,٧ ١ ٤٥٢,٨ ١ ٤٣٣,٢ ١٩,٦ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
         ٣,٠ ٣,٠  نفقات التشغيل العامة

         ٢٥,٠ ٢٥,٠  اللوازم واملواد
موع الفرعي، التكاليف غري ا

 املتصلة باملوظفني
١,٢ -٢٠,٠ ١ ٦٢١,٦ ١ ٦١٧,١ ٤,٥ ١ ٦٤١,٦ ١ ٦٢٤,٤ ١٧,٢ ١ ٥٢٩,٩ ١ ٤٦١,٣ ٦٨,٦- 

 -٢,٢ -٤٤,٦ ٢ ٠١٩,٠ ١ ٦٩٧,٠ ٣٢٢,٠ ٢ ٠٦٣,٦ ١ ٧١٠,٠ ٣٥٣,٦ ١ ٧٦٧,٧ ١ ٤٦١,٣ ٣٠٦,٤ اموع
  

 -٥,٩ -٠,٩ ١٤,٣ ٣,٢ ١١,١ ١٥,٢  ١٥,٢ ٧,٦  ٧,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٢٠ الربنامج الفرعي -٨٧اجلدول 

وكيل أمني  قسم دعم الدفاع
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
في موظ

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤ ٢ ٢  ٢  ١  ١      األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٤ ٢ ٢  ٢  ١  ١      اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ١    ١  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

  األساسية
  املتصلة باحلاالت

    
          

               اموع الفرعي 
 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع 
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  قسم مشاركة وتعويض للضحايا: ٣٥٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  ١-القانونية من فموظف مساعد معين باملساعدة 

أدت زيادة األنشطة القضائية إىل زيادة يف عبء العمل املطلوب إلدارة نظام املساعدة القانونية املقدمة للضحايا مبا   -٣٥٥
ورغم اجلهود املبذولة . يف ذلك النظر يف طلبات املساعدة واملشورة القانونية اليت تقدم إىل املسجل ومعاجلة املدفوعات

  .ية إلعادة توزيع املهام داخل القسم، ومل تعد تتوافر للقسم القدرة استيعاب تلك األنشطة            لتحسني الفع ال

  املوارد املتصلة باحلاالت

  إعادة التصنيف

أوصي بتصنيف هذه الوظيفة . ١-نقلت وظيفة مدير القضايا من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى إىل فئة ف  -٣٥٦
وقد مت تغيري تسمية هذه الوظيفة وأصبحت . لكن مل تطبق التوصية بسبب سهو ٢٠٠٧بعد استعراض مهامها يف سنة 

  .تسمى مدير الوثائق وقاعدة البيانات

  )مجهورية أفريقيا الوسطى (٢-موظف ميداين مساعد من ف

                                                                                        لالستجابة ألحكام الدوائر بصورة فع الة وإلخطار الوسطاء احملليني بصورة دقيقة عن األحكام واإلجراءات  -٣٥٧
د من وجود التدابري الالزمة للحفاظ بصورة صارمة على األمن والسرية فيما يتعلق باملعلومات، ولتقدمي التوجيهات وللتأك

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يستجيب ٢-فحىت اآلن كان املوظف امليداين من ف. راتيجية بشأن العمل امليداينتإلسا
  .لقضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مل تعد مواصلة املمارسة جمزيةجزئيا هلذه االحتياجات لكن بزيادة األنشطة ا

  املساعدة املؤقتة العامة

).  أشهر متواصلة١٢مجهورية أفريقيا الوسطى؛ (مساعد ميداين واحد من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى  -٣٥٨
 .٢٠١٠ أفريقيا الوسطى مبا يف ذلك قضية بيمبا يف يلزم االحتفاظ ذه الوظيفة ألن األنشطة القضائية قد زادت يف مجهورية
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 املوارد من غري املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

تعكس الزيادة يف تكاليف السفر الزيادة يف األنشطة القضائية واالحتياجات املتوقعة يف السفر . نفقات متكررة -٣٥٩
يقيا الوسطى وتشاد لتمكني املوظفني القائمني يف امليدان من الداخلي داخل مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفر

  .السفر بني املناطق اليت جتري فيها العمليات كما يقتضي احلال يف أغلب األوقات

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  .أدرج اعتماد لتمثيل الضحايا القانوين. نفقات متكررة  -٣٦٠
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٣٠  الربنامج الفرعي -٨٨اجلدول 

  ٢٠٠٨نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
قسم مشاركة اين عليهم وجرب  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

املتصلة  األساسية أضرارهم
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٤٢,٥ ٢٩٠,٤ ٩٧٤,٤ ٤٢٣,٥ ٥٥٠,٩ ٦٨٤,٠ ٢٣٧,٩ ٤٤٦,١ موظفو الفئة الفنية
 -١٥,١ -٤١,٣ ٢٣٢,٤ ١٧٢,٤ ٦٠,٠ ٢٧٣,٧ ٢١٦,٠ ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٢٦,٠ ٢٤٩,١ ١ ٢٠٦,٨ ٥٩٥,٩ ٦١٠,٩ ٩٥٧,٧ ٤٥٣,٩ ٥٠٣,٨ ٦٣٤,٠ ٣٥٤,٠ ٢٨٠,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٠٠,٠ ١١,٢ ٢٢,٤ ٢٢,٤  ١١,٢ ١١,٢  ١٨٠,١ ١٠,٣ ١٦٩,٨ املساعدة املؤقتة العامة
 -٥٠,٠ -٨,٠ ٨,٠  ٨,٠ ١٦,٠ ٨,٠ ٨,٠ ١٨,١  ١٨,١ اخلرباء االستشاريون

 ١١,٨ ٣,٢ ٣٠,٤ ٢٢,٤ ٨,٠ ٢٧,٢ ١٩,٢ ٨,٠ ١٩٨,٢ ١٠,٣ ١٨٧,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٦٤,٤ ٣٧,٦ ٩٦,٠ ٩٦,٠  ٥٨,٤ ٥٤,٩ ٣,٥ ٦٠,٩ ٥٧,١ ٣,٨   السفر

 -٢٠,١ -٣٧١,٥ ١ ٤٨١,٠ ١ ٤٧٤,١ ٦,٩ ١ ٨٥٢,٥ ١ ٨٤٥,٦ ٦,٩ ٤٦١,٨ ٤٦١,٨  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
         ٠,١ ٠,١  اللوازم واملواد

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

١٧,٥ -٣٣٣,٩ ١ ٥٧٧,٠ ١ ٥٧٠,١ ٦,٩ ١ ٩١٠,٩ ١ ٩٠٠,٥ ١٠,٤ ٥٢٢,٨ ٥١٩,٠ ٣,٨- 

 -٢,٨ -٨١,٦ ٢ ٨١٤,٢ ٢ ١٨٨,٤ ٦٢٥,٨ ٢ ٨٩٥,٨ ٢ ٣٧٣,٦ ٥٢٢,٢ ١ ٣٥٥,٠ ٨٨٣,٣ ٤٧١,٧ اموع
  

 ٢٢,٩ ٩,٦ ٥١,٥ ٣٢,١ ١٩,٤ ٤١,٩ ١٩,١ ٢٢,٨ ٣٦,١ ٢٤,٧ ١١,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠ املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٥٣٠ الربنامج الفرعي -٨٩اجلدول 

قسم مشاركة اين عليهم وجرب 
 أضرارهم

وكيل أمني 
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

موع جم
 املوظفني

 ٦ ١ ١  ٥  ٢ ٢ ١      األساسية 
  الوظائف ٩ ٦ ٦  ٣ ١ ٢        املتصلة باحلاالت

 ١٥ ٧ ٧  ٨ ١ ٤ ٢ ١      اموع الفرعي  احلالية
 ١    ١ ١         األساسية

الوظائف  ١    ١  ١        املتصلة باحلاالت
 ٢    ٢  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية 
  -١ -١  ١ ١         املتصلة باحلاالت الوظائف
  -١ -١  ١ ١         اموع الفرعي املنقولة /اجلديدة

 ١٧ ٦ ٦  ١١ ٣ ٥ ٢ ١      اموع 
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  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي   )د(

  املوارد من املوظفني

   باحلاالتاملوارد املتصلة

  ٤- فمستشار قانوين برتبة/محما

وظيفة منقولة من املساعدة املؤقتة العامة يلزم هذا املورد لتوفري الطاقة اإلضافية الالزمة لالستجابة لطلبات الدوائر  -٣٦١
لة واحدة يف ومبا أنه ميكن اللجوء إىل املكتب يف أكثر من حا. )١٧(املتعلقة مبسائل حمددة أو للعمل كمحام خمصص أو منتدب

نفس الوقت ال ميكن للمحامي الرئيسي وحده االستجابة جلميع الطلبات، وسيسمح ذلك أيضا بقيام احملامي الرئيسي مبهام 
أخرى يف صلب والية املكتب مثل التوعية وتدريب احملامني والدعاية الداخلية واخلارجية للمسائل اليت تؤثر على حقوق 

  .يوم وبوضوح االحتياج املستمر هلذه الوظيفةوتبني التجربة حىت ال. الدفاع

  مؤشرات عبء العمل ملكتب احملامي العام للدفاع  -٩٠اجلدول 

 ٢٠٠٩عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٠لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
ام أساس التفرغ لع

٢٠١٠ 

الطاقة التقديرية لعام 
٢٠١٠ 

النقص احلاصل مع عدم 
 توافر املوارد اإلضافية

عدد خدمات البحوث واملشورة القانونية ألفرقة الدفاع 
 =٢١٥ 

١٥٠ ١٠٠ ٢,٠ ٢٥٠ ٢,٠ 

 ١٨ ١٢ ١,٢ ٣٠ ١,٢ ٣٠= عدد التعيينات بصفة حمام خمصص أو حمام منتدب 
باحملكمة يف املساعدة يف جلسات االستماع /احلضور

 ٢٠٠ = الوقت احلقيقي بواسطة املذكرات احلية
١٢٠ ٩٠ ٠,٣ ٢١٠ ٠,٣ 

إعداد مواد قانونية وعروض للتوعية بشأن املسائل 
 ٢ ١٠ ٠,٥ ١٢ ٠,٥ ١٢= املوجودة حاليا أمام احملكمة واملتعلقة بالدفاع 

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

ا البند لضمان مشاركة مكتب احملامي العام للدفاع يف االجتماعات اخلارجية الرئيسية يلزم هذ. نفقات متكررة -٣٦٢
  .٢٠١٠اليت تتعلق حبقوق الدفاع أمام احملكمة مثل املؤمتر االستعراضي لسنة 

                                                           
قرار : "ICC-01/04-374 الوثيقة ٢٠٠٤ أغسطس/ آب١٧أنظر قرارات الدوائر، قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف ) ١٧(

  ".بشأن طلبات املمثل القانوين ألصحاب الطلبات املتعلقة بإجراءات تقدمي الطلبات ملشاركة الضحايا ومتثيلهم القانوين
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

ام للدفاع من العمل بصفته حمام يلزم أيضا السفر املتعلق باحلاالت لتمكني مكتب احملامي الع. نفقات متكررة  -٣٦٣
منتدب من متثيل األشخاص املشتبه فيهم يف امليدان أو لتمثيل حقوق الدفاع بشأن حالة معينة من حاالت التحقيق يف 

  .امليدان

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                العام للدفاع بصورة فع الة وتزويد يلزم التدريب لضمان استخدام املوارد احملدودة ملكتب احملامي . نفقات متكررة  -٣٦٤
املوظفني التابعني للمكتب بالكفاءات املطلوبة يف كافة اجلوانب املتصلة باإلجراءات القضائية احملتمل اتصاهلا باألعمال 

املكتب مبعىن أن " تدريب املدربني"من أشكال سيستخدم املكتب هذا التدريب كشكل . التحضريية للدفاع ووالية املكتب
  .م الدعم للتدريب يف هذه ااالت ألفرقة الدفاع يف املستقبلسيقد

سيجري املكتب أيضا حلقات تدريبية يف امليدان لقائمة احملامني واحملامني املنتدبني احملتملني وما . نفقات متكررة  -٣٦٥
ني احملتملني والقيام إىل ذلك، يف حالتني من أجل إذكاء الوعي بإجراءات احملكمة ذات الصلة لضمان إمكانية احملام

مبسؤوليام فورا من أجل محاية صاحل املدعي عليه يف حالة تعيينه لتمثيل شخص مشتبه فيه يف امليدان، وعموما، فقد 
  .اخنفضت التكاليف بصورة ملموسة
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٤٠  الربنامج الفرعي -٩١اجلدول 

  ٢٠٠٨م نفقات عا
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

 مكتب احملامي العام للدفاع
املتصلة  األساسية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٤٧,٣ ١٣٣,٩ ٤١٦,٨ ٢٧٧,٤ ١٣٩,٤ ٢٨٢,٩ ١٥٠,٦ ١٣٢,٣ نيةموظفو الفئة الف
 ٤,٠ ٢,٣ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٥٧,٧  ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٤٠,٠ ١٣٦,٢ ٤٧٦,٨ ٢٧٧,٤ ١٩٩,٤ ٣٤٠,٦ ١٥٠,٦ ١٩٠,٠ ١٨٢,٧ ٢٦,٥ ١٥٦,٢ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٠٠,٠ -١٢٨,٣    ١٢٨,٣ ١٢٨,٣  ٢٢٤,٧ ١٧٤,١ ٥٠,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 -١٠٠,٠ -١٢٨,٣    ١٢٨,٣ ١٢٨,٣   ٢٢٤,٧  ١٧٤,١  ٥٠,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -٦,٠ -١,٣ ٢٠,٤ ١٧,٨ ٢,٦ ٢١,٧ ١٥,٩ ٥,٨ ٢,٢  ٢,٢   السفر

 -٦١,٢ -٣٩,٩ ٢٥,٣ ٢٠,٠ ٥,٣ ٦٥,٢ ٦٠,٠ ٥,٣    اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٣٣,٣ ١,٠ ٤,٠ ٤,٠  ٣,٠ ٣,٠      نفقات التشغيل العامة

         ١,٤ ١,٤  اللوازم واملواد
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٤٤,٧ -٤٠,٢ ٤٩,٧ ٤١,٨ ٧,٩ ٨٩,٩ ٧٨,٩ ١١,١ ٣,٦ ١,٤ ٢,٢- 

 -٥,٨ -٣٢,٣ ٥٢٦,٥ ٣١٩,٢ ٢٠٧,٣ ٥٥٨,٨ ٣٥٧,٨ ٢٠١,١ ٤١١,٠ ٢٠٢,٠ ٢٠٩,٠ اموع
  

 ٨,٦ ١,٢ ١٥,٢ ٩,٧ ٥,٥ ١٤,٠ ٦,٤ ٧,٦ ٩,٣ ٥,٥ ٣,٨ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٤٠ الربنامج الفرعي -٩٢اجلدول 

وكيل أمني  مكتب احملامي العام للدفاع
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
ة الرتب

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١     ١     األساسية 
  الوظائف ٢    ٢ ١ ١        املتصلة باحلاالت

 ٤ ١ ١  ٣ ١ ١   ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف  ١    ١    ١      تصلة باحلاالتامل
 ١    ١    ١      اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

                         األساسية 
                         املتصلة باحلاالت الوظائف
                         اموع الفرعي املنقولة /اجلديدة

 ٥ ١ ١  ٤ ١ ١  ١ ١      اموع 
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  م للضحايامكتب احملامي العا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 لقد زادت التكاليف بصورة ملموسة ألن املوظفني األقدمني يف مكتب احملامي العام للضحايا .نفقات متكررة -٣٦٦
يقابل و. ته يدعمهم املكتب ويساعدهم من أجل النهوض بوالينيضطرون لالجتماع مع العدد املتزايد من األشخاص الذي

  . يف املساعدة املؤقتة العامة   نقص هذه الزيادة 

  نفقات التشغيل العامة

وقد بقيت التكاليف يف . من أجل استئجار مباين بامليدان لتمكينه من إجراء مقابالت مع الضحايا. نفقات متكررة -٣٦٧
.املستوى اليت كانت عليه
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٥٠  الربنامج الفرعي -٩٣اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 مكتب احملامي العام للضحايا

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع حلاالتبا

 ٥,٥ ٤٥,٩ ٨٨٧,٨ ٦٦٨,٥ ٢١٩,٣ ٨٤١,٩ ٦٣٤,٣ ٢٠٧,٦ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٢,٣ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٥٧,٧  ٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٥,٤ ٤٨,٢ ٩٤٧,٨ ٦٦٨,٥ ٢٧٩,٣ ٨٩٩,٦ ٦٣٤,٣ ٢٦٥,٣ ٦٠٥,١ ٣٦٢,١ ٢٤٣,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٠٠,٠ -٢١,٩    ٢١,٩ ٢١,٩  ٩٩,٧ ٩٩,١ ٠,٦ قتة العامةاملساعدة املؤ

 -١٠٠,٠ -٢١,٩    ٢١,٩ ٢١,٩  ٩٩,٧ ٩٩,١ ٠,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٣٥,٧ ١٧,٤ ٦٦,٢ ٦١,٧ ٤,٥ ٤٨,٨ ٤٥,٥ ٣,٣ ٢٦,٩ ٢٤,٢ ٢,٧   السفر

   ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٦٤,٥ ٦٤,٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٦,٠ ٦,٠  ٦,٠ ٦,٠  ٥,٠ ٥,٠  فقات التشغيل العامةن

         ١,٧  ١,٧ اللوازم واملواد
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٢٠,٥ ١٧,٤ ١٠٢,٢ ٩٧,٧ ٤,٥ ٨٤,٨ ٨١,٥ ٣,٣ ٩٨,١ ٩٣,٧ ٤,٤ 

 ٤,٣ ٤٣,٧ ١ ٠٥٠,٠ ٧٦٦,٢ ٢٨٣,٨ ١ ٠٠٦,٣ ٧٣٧,٧ ٢٦٨,٦ ٨٠٢,٩ ٥٥٤,٩ ٢٤٨,٠ اموع
  

 ١٦,٧ ٤,٤ ٣٠,٧ ٢٢,٤ ٨,٣ ٢٦,٣ ١٤,٩ ١١,٤ ٢٢,٢ ١٦,٥ ٥,٧ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٥٠ الربنامج الفرعي -٩٤اجلدول 

وكيل أمني  مكتب احملامي العام للضحايا
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢  ١   ١     األساسية 
  الوظائف ٧    ٧ ٢ ١ ٢ ٢      املتصلة باحلاالت

 ١٠ ١ ١  ٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

                         اموع 
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  أمانة مجعية الدول األطراف:  الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

  مقدمة

ة اإلدارية والتقنية يف أداء مهامها مبوجب توفر األمانة جلمعية الدول األطراف ومكتبها وهيئاا الفرعية املساعد  -٣٦٨
وتشمل مهام األمانة يف جمال خدمة املؤمترات وضع اخلطط الجتماعات مجعية الدول األطراف وهيئاا . النظام األساسي

رات الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها، واستالم وحترير وترمجة وإصدار واستنساخ وتوزيع الوثائق الرمسية والتقارير والقرا
  .الصادرة عن اجلمعية وهيئاا الفرعية

وتشمل مهام اخلدمة املوضوعية توفري . باإلضافة إىل ذلك، توفر األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعية  -٣٦٩
 األمانة بشأن خدمات األمانة القانونية واملوضوعية مثل إتاحة الوثائق والتقارير وامللخصات التحليلية وإسداء املشورة داخل

وتشمل املهام األخرى تقدمي املشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية . املسائل القانونية واملوضوعية املتصلة بأعمال اجلمعية
  .وإعداد مشاريع القرارات بشأن املسائل املالية ومسائل امليزانية

  األهداف

                               ً                           سعة للجمعية يف مدينة نيويورك فضال  عن الدورتني للجنة امليزانية توفري مؤمترات عالية اجلودة لتنظيم الدورة التا   -١
ـ عقدان يف الهاي ُ             واملالية ت باإلضافة إىل ذلك، ستوفر األمانة اخلدمات الجتماعات عدد من اهليئات الفرعية .          

  .ئمةالتابعة للجمعية منها باخلصوص الفريق العامل التابع للمكتب وجلنة املراقبة اخلاصة باملباين الدا

تزويدها خبدمات أوجه : متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ واليتها على حنو أكثر فعالية من خالل ما يلي  -٢
دعم عالية اجلودة كخدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد الوثائق وتنسيقها وتقدميها؛ ورصد امتثال خمتلف 

 يف موعدها؛ وحتديد املوارد اإلضافية وحيازا لتمكني األمانة من أجهزة احملكمة للوائح اليت حتكم إعداد الوثائق
تنفيذ واليتها على حنو فعال وكفؤ؛ وكفالة حصول الدول األطراف على اخلدمات املؤمترية ووثائق املؤمترات وفقا 

  .ملا يقتضيه النظام األساسي

ام نظام روما األساسي املتعلقة باجلمعية إجراء البحوث وإعداد الدراسات التحليلية بشأن تطبيق وتفسري أحك  -٣
 .وهيئاا الفرعية

املساعدة يف توزيع الوثائق واملعلومات على الدول األطراف وغريها من املنظمات املهتمة، وذلك عن طريق قنوات   -٤
  .منها اإلنترنت
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اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
٢٠١٠ 

 غري وارد  ١اهلدف 

          ً               ؤمترات وفقا  للخطة املوضوعة انعقاد امل •
 .هلا

حسن سري العمل يف اجللسات والفروغ منها يف الوقت  •
 .املخصص هلا واعتماد التقارير

 

  . النظر يف كافة البنود املدرجة يف جدول األعمال • 

تقدمي الدعم املوضوعي واللوجسيت للمشاركني يف اجللسات  • 
 .ت اللغويةمبا يف ذلك التسجيل وتوفري الوثائق واخلدما

 

  .                                                    ارتياح املشاركني يف الدورات للترتيبات واملعلومات املقد مة • 

 غري وارد  ٢اهلدف 

إعداد وثائق عالية اجلودة وتنقيحها  •
وترمجتها مث إصدارمها من أجل معاجلتها 
 . وإنتاجها وتعميمها يف األوقات احملددة هلا

 الوثائق تزويد الدول خبدمات مؤمترية تتميز جبودا وتنقيح •
                                                     وترمجتها وإصدارها يف املوعد احملد د هلا باللغات الرمسية الست  

 .    ً       دعما  ألعماهلا

 

مساعدة الدول حسب االقتضاء، السيما يف توفري املعلومات  • 
 .والوثائق املتعلقة باجلمعية واحملكمة

 

 غري وارد  ٣اهلدف 

تقدمي مشورة قانونية عالية اجلودة  •
 .عيةللجمعية وهيئاا الفر

                                               تزويد الدول خبدمات قانونية موضوعية، وخاص ة يف شكل  •
 .                         وثائق مما يسه ل ويدعم عملها

 

  .ارتياح أعضاء اجلمعية واهليئات ذات الصلة للدورات • 

 غري وارد  ٤اهلدف 

التعميم الفعال للوثائق واملعلومات على  •
الدول األطراف عن طريق االنترنت، يف 

 مجلة قنوات

وف ملوقع اجلمعية على األنترنت االستعمال املأل •
 .واإلكسترانت

 

  .احلصول دون تأخري على املعلومات والوثائق • 

  املوارد من املوظفني

وسيشمل ذلك الوثائق اليت . تتوقع أمانة مجعية الدول األطراف زيادة يف الوثائق نتيجة للدورة التاسعة للجمعية  -٣٧٠
                                                               ً  أال وهي حصيلة مناقشات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، فضال  :٢٠١٠سينظر فيها مؤمتر االستعراض يف عام 

ـ دخلة على نظام روما األساسي ُ                          عن الوثائق املتعلقة مبشاريع التعديالت األخرى امل وإعداد هذه الوثائق سيتطلب حترير .                                            
 وعدد الوظائف اليت تكافئ العمل على )٣٦(يةوترمجة ومراجعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملال

وعلى الرغم من تزايد عبء العمل، ستسعى األمانة لتحقيق املزيد من . )٣٧()مترجم ومراجع(أساس التفرغ هو وظيفتان 
 .الكفاءة بسبل منها االعتماد على مصادر خارجية يف الترمجة

                                                           
 إىل ١٤ي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الها)  ١٨(

 .٩٦، الد الثاين اجلزء باء، منها الفقرة )ICC-ASP/7/20 . منشورات احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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 مؤشرات عبء العمل ألمانة مجعية الدول األطراف  -٩٥اجلدول 

 لبندا
عدد الصفحات 

يف عام 
١(٢٠٠٨( 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

النسبة املئوية 
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠٠٩يف عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠١٠ 

النسبة املئوية 
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠١٠يف عام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 

 لعام )٢(أساس التفرغ
٢٠٠٩ 

 عدد الوظائف اليت تكافئ
 )٢(العمل على أساس التفرغ

 ٢٠١٠لعام 

الواردة للتحرير ) اإلنكليزية (الوثائق الرمسية
 املراجعةأو /والترمجة و

 

٢ ٢ -٢٧ ٧ ١ ٦٠٠ ٣٧ ٦ ٢ ٢١٢ ١ ٦٠٨ 

الوثائق الرمسية واألدوات الواردة للتحرير، 
أو املراجعة يف اللغات الرمسية /والترمجة و
ة العربية، والصينية والفرنسي(اخلمس 

 )٣()والروسية واإلسبانية

  

١٠  ١٠  -٤٦ ٢  ٥ ١٠٠  ١٧ ٥  ٩ ٤٤٧  ٨ ٠٤٠  

للتحرير ) اإلنكليزية ()٤(منشورات أخرى
 أو املراجعة/والترمجة و

  
-  ٧٤ ٥  ١٥٠  -  ٥٨٨-  -  -  

 الواردة للتحرير )٤(املنشورات األخرى
العربية والفرنسية (أو املراجعة /والترمجة و
 )واإلسبانية

- ٧٤ ٥ ٤٥٠ - ١ ٧٦٤- - - 

 ١٢ ١٢ -٤٧ ٩ ٧ ٣٠٠ ٤٥ ٢ ١٤ ٠١١ ٩ ٦٤٨ اموع

  . كلمة٣٠٠عدد الكلمات للصفحة الواحدة هو )  ١(
يونيو /يناير إىل حزيران /وتعتمد األمانة ابتداء من كانون الثاين. نوفمرب من كل عام/يوليو إىل تشرين الثاين/مترجم ومراجع لكل لغة يعمالن على أساس التفرغ من متوز)  ٢(

  . على االستعانة مبصادر خارجية
  .)٣٨(، ستترجم معظم الوثائق إىل العربية، والفرنسية واإلسبانية فقط٢٠٠٩ابتداء من ) ٣(
               للجمعية، وكتي ب والرسالة اإلضافية . الطبعة الثانية من اخلالصة: إضافة إىل الوثائق املتعلقة بالدورة، والوثائق الرمسية، متت صياغة وطباعة عدد من املنشورات، منها) ٤(

  .الذكرى العاشرة للفريق العام يف نيويورك

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

األموال من  من الزيادة املقترحة يف امليزانية املكرسة للمساعدة املؤقتة العامة ى جزء       ّسوف ي غط . نفقات متكررة  -٣٧١
 ".إىل بند املساعدة املؤقتة العامة" ملؤقتة لالجتماعات املساعدة ا"امليزانية املعنون بند   َ  َ     احمل و ل ة من 

                                                                                                                                                                                 

إن إصدار أمانة اجلمعية للوثائق الرمسية يف موعدها احملدد هلا متوقف على ما حيدث من تداخل وما يتحقق من تنظيم يف تقدمي )  ١٩(
ـ عده األمانة عمال  بدليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب مشاري ُ               ً                                 ع الوثائق من قبل احملكمة وفقا  للجدول الزمين السنوي الذي ت                            ً                           
  .اجلمعية

  

-١٤لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  ا  )٢٠(
، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٨مرب نوف/ تشرين الثاين٢٢

  . ICC-ASP/7/Res.7 وICC-ASP/7/Res.6القرلرين 
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وسيساعد هؤالء . حتتاج األمانة إىل مساعدين خاصني وذلك لفترة املؤمتر السنوي واألشهر اليت تسبق هذه الفترة  -٣٧٢
اعات اجلمعية مبا املساعدون اخلاصون املوظف املكلف بشؤون املؤمترات والربوتوكالت يف اجلوانب اللوجستية املتعلقة باجتم

  .يف ذلك حتديد االحتياجات املتعلقة باحليز املكتيب واملعدات والتسجيل واالتصال بالوفود

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 هناك ، أعاله٣٧٠فضال عن حتويل االعتمادات من املساعدة املؤقتة العامة املذكورة يف الفقرة . نفقات متكررة  -٣٧٣
ذا البند من امليزانية وهذا االخنفاض راجع إىل املكاسب اليت حتققت على صعيد الكفاءة والتحسن أيضا اخنفاض شامل يف ه
                                                                                واملستوى الذي هو أدىن من املوارد املطلوبة يقوم على أساس النفقات احلقيقية اليت تكب د ت يف . يف تقييم االحتياجات

  .ترمجة والتحريرية والترمجة الشفويةالفترات املالية السابقة مقرونة باالحتياجات املتوقعة من ال

  العمل اإلضايف

                                 ومبلغ العمل اإلضايف هذا يتكبد جر اء . ٢٠٠٩بقي مستوى العمل اإلضايف على ما كان عليه يف . نفقات متكررة -٣٧٤
  .الدعم املقدم للمؤمترات من قبل املوظفني والطابعني كافة

 املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

 السفر

خدمة اجتماعات اجلمعية من هناك موارد إضافة يتوقع لزوم توفريها لغرض السفر لتمكني األمانة . متكررةنفقات  -٣٧٥
 .يف دورا التاسعة اليت يزمع انعقادها يف نيويورك

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

اخنفاض حتقق بفضل ظروف هناك اخنفاض يف مبلغ املوارد املطلوبة لغرض الطباعة اخلارجية وهو . نفقات متكررة -٣٧٦
غري أنه من املتوقع أن حتدث زيادات بالنسبة للبنود الفرعية األخرى يف هذا البند من امليزانية لتمويل . الكفاءة املتزايدة
 .منشورات إضافية

 اللوازم واملواد

سية وغريها  وهذا يغطي القرطا٢٠٠٩                                            حت فظ بالتكاليف يف نفس املستوى اليت كانت عليه يف  ُا . نفقات متكررة -٣٧٧
.من اللوازم من أجل سري عمل االجتماعات على حنو سلس
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 ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي الرابع  -٩٦اجلدول 

   ٢٠٠٨نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

 النمو يف املوارد
 أمانة مجعية الدول األطراف

 األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية
  املتصلة

 باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع

 ٨,٤ ٤٧,٢ ٦١١,٧  ٦١١,٧ ٥٦٤,٥  ٥٦٤,٥ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 بدون تقسيم
٧,٧ ١٩,٨ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ ٢٥٥,٦  ٢٥٥,٦ 

 ٨,٢ ٦٧,٠ ٨٨٧,١  ٨٨٧,١ ٨٢٠,١  ٨٢٠,١ ٤١٣,٦  ٤١٣,٦ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٤,٦ ١٠٩,٠ ٤٢٤,٣  ٤٢٤,٣ ٣١٥,٣  ٣١٥,٣ ٤٤١,٠  ٤٤١,٠ املساعدة املؤقتة العامة

 -١٠,١ -٨٦,٦ ٧٧٤,٠  ٧٧٤,٠ ٨٦٠,٦  ٨٦٠,٦ ٨٢٨,٦  ٨٢٨,٦ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٣,٧  ٢٣,٧ العمل اإلضايف

 ١,٩ ٢٢,٤ ١ ٢١٨,٣  ١ ٢١٨,٣ ١ ١٩٥,٩  ١ ١٩٥,٩ ١ ٢٩٣,٣  ١ ٢٩٣,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١٧,٧ ٥٦,٢ ٣٧٤,٣  ٣٧٤,٣ ٣١٨,١  ٣١٨,١ ٢٠٠,٧  ٢٠٠,٧   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٩  ٨,٩ الضيافة

 ٣٥,٠ -٣١٣,٢ ٥٨١,٥  ٥٨١,٥ ٨٩٤,٧  ٨٩٤,٧ ١ ٠١٨,٣  ١ ٠١٨,٣ دريباخلدمات التعاقدية مبا فيها الت
 -٤٦,٣ -٢٥,٠ ٢٩,٠  ٢٩,٠ ٥٤,٠  ٥٤,٠ ٤٠,٨  ٤٠,٨ نفقات التشغيل العامة

   ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣١,١  ٣١,١ اللوازم واملواد
   ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠    األثاث واملعدات

تصلة اموع الفرعي، التكاليف غري امل
 باملوظفني

٢١,٣ -٢٨٢,٠ ١ ٠٤٤,٨  ١ ٠٤٤,٨ ١ ٣٢٦,٨  ١ ٣٢٦,٨ ١ ٢٩٩,٨  ١ ٢٩٩,٨- 

 -٥,٨ -١٩٢,٦ ٣ ١٥٠,٢  ٣ ١٥٠,٢ ٣ ٣٤٢,٨  ٣ ٣٤٢,٨ ٣ ٠٠٦,٧  ٣ ٠٠٦,٧ اموع
  

 -٢٦,٩ -٩,٢ ٢٥,٠  ٢٥,٠ ٤٣,٢  ٣٤,٢ ١٧,١  ١٧,١ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٠ املقترح من املوظفني لعام املالك: الربنامج الرئيسي الرابع  -٩٧اجلدول 

 أمانة مجعية الدول األطراف
وكيل أمني 

 عام
مساعد أمني 

 عام
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    األساسية 
               املتصلة باحلاالت

  ظائفالو
  احلالية

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    اموع الفرعي
                

                الوظائف 
                املنقولة/اجلديدة

               األساسية
               االتاملتصلة باحل

الوظائف 
 املنقولة /اجلديدة

               اموع الفرعي
 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    اموع 
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  ستئماين للضحايااالأمانة الصندوق :  الربنامج الرئيسي  السادس -هاء

 

  مقدمة 

لألضرار النامجة عن اجلرائم اليت تدخل يف تتمثل مهمة الصندوق االستئماين للضحايا يف دعم الربامج اليت تتصدى  -٣٧٨
اختصاص احملكمة و ذلك من خالل مساعدة الضحايا على العودة إىل العيش بكرامة و اإلسهام بدورهم يف اتمعات احمللية 

  .اليت ينتمون إليها

ديدة اجليع شارمن امل ٣٠ مواصلة الدعم ملا يزيد على ٢٠١٠تعد إحدى أولويات الصندوق الرئيسية لعام  -٣٧٩
فريقيا أوجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف مشال أوغندا فضال عن توسيع أنشطته لكي تشمل مجهورية واملشاريع امل
  .الوسطى

 يف املائة مما يناهز ٦١ بطريقة ملموسة اذ ارتفعت مبعدل ٢٠٠٨لقد زادت املسامهات الطوعية للصندوق يف عام  -٣٨٠
 يف ٣١وقد زاد الدخل من الفوائد مبعدل . ٢٠٠٨ من اليورو تقريبا يف ٩٣٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٧  من اليورو يف٥٨٠ ٠٠٠

  . من اليورو ١٣٦ ٠٠٠املائة ووصل إىل 

 اإلدارة  جملس    

�/�� ا�7�A\ي        ا

١/��@&  �A
7\ي &^  [' ا0/&�ت          
'&��
" ا,+�ى- ا�  ا

١�8	8�( ��	&   

) '&	!1� ا�	��)/&_ ا
 '78����D`ا,   وا���/a ا

   � ا(����b ا@A	ي  � 
 )�٢٠٠٩	��PH /\ b78ان٣

   >77%�   ا�e/ وا

١-& >77%���e/ وا ��	 
 '9
 ٣- ف$�


B�gت/اQدارةBا  
  
١h
�gل         /دارة &	�� أ)/م Bا

٥-$�
9' ف   

B�gت١Bد�< ا /��@&  ']  ^& 

'&��
" ا,+�ى-ا0/&�ت ا�  ا

j&�8�9  ا

١ '9
�$ j&�8�9  &	�� أ)/م &@kول �^ ا
  ٥-ف
١'&�� - &@��/ اj&�8�9 &^  [' ا0/&�ت ا


" ا,+�ى�  ا

١ j&�8�9 &	�� &7/ا8� k@&ول �^ ا
7'(٣-$�
9' فMا�%��/�:	ر�' ا!	8-	 ا)(  

١ '9
�$ j&�8� &	�� &7/ا8� k@&ول �^ ا
  )أوAZ/ا (٣-ف

9'  &	�� &7/ا8� k@&ول �١�$ j&�8�^ ا

��&' (٣-ف�k)�' ا�@��/ة ا�:	ر�' ) ( ا)
�#�	  )أ ��%�7 ا

١ '&�� – &@��/ &7/ا8� &^  [' ا0/&�ت ا

" ا,+�ى ��:	ر�' ا!	8-	 (ا)

'7Mا�%��/  )ا
١ '&�� – &@��/ &7/ا8� &^  [' ا0/&�ت ا


" ا,+�ى �  )أوAZ/ا(ا
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 وخفضت يف ٢٠١٠بيد أن األمانة قد حاولت أن تظل يف نفس املستوى يف تقدمي طلبات امليزانية يف عام  -٣٨١
 فإن توسيع العمليات إىل مجهورية أفريقيا الوسطى وطلب مجعية الدول ،ملائة يف ا٣٢التكاليف من غري املوظفني مبا يناهز 

 يورو يف ١٣٠ ٩٠٠األطراف بإنشاء أدوات االتصال واإلعالم من أجل تقدمي التقارير ومجع األموال يؤدي إىل زيادة تبلغ 
  .تقدمي امليزانية

الشاغرة بالنسبة جلميع الوظائف املوجودة داخل  يف املائة من معدل الوظائف ١٥أصدرت اجلمعية قرارها بشأن   -٣٨٢
  وتتوقع األمانة بالتايل نقصا يف التكاليف املتعلقة باملوظفني فاضطرت تأجيل تعيني موظف من فئة . ٢٠٠٩األمانة لعام 

 ومبا أنه من املتوقع ملء.  وذلك لتخفيف التكاليف٢٠٠٩ديسمرب /  لوظيفة شاغرة حىت اية شهر كانون األول٣-ف
وإن عدم .  ينبغي إعفاء األمانة من تطبيق أي معدل يتعلق بالوظائف الشاغرة،٢٠١٠مجيع الوظائف املوجودة يف بداية 

  .إعفائها من ذلك سيسفر ال حمالة على تأثري سليب على تنفيذ الربنامج

  األهداف

 ومحاية الشهود ،تسليمهم وخاصة منه إلقاء القبض على األشخاص و،استحداث آليات لتقدمي كل التعاون الضروري -١
  )٥اهلدف  االستراتيجي . (وتنفيذ األحكام

الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد على دور   -٢
  )٦اهلدف  االستراتيجي . (احملكمة واستقالليتها

مليات وتعتمد على اللوائح عند االقتضاء لضمان احلقوق أن تصبح غري بريوقراطية تركز على النتائج ليس على الع -٣
 )٨اهلدف  االستراتيجي . (والتخفيف من املخاطر
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 ٢٠١٠اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

 غري وارد  ١اهلدف 

      التعويضات املدفوعة للضحايا   • 

 وأسرهم وجمتمعام، حيثما حكمت  

 .الدوائر بذلك 

    ت األساسية املوجودة للدفع يف الوقت احملدد، اآلليا  •

 واملراقبة وتقدمي التقارير عن دفع التعويضات استنادا إىل  

 .                          تنفيذ املساعدة يف رد  االعتبار 

  يف املائة من معدل التنفيذ٨٥

   ٢اهلدف 

 حتسني االتصاالت مع جملس   • 

 اإلدارة، والدول األطراف، واملديرين  

 هم من أصحاب األقدمني وغري 

 .املصلحة 

        التعليقات اإلجيابية الواردة من أصحاب املصلحة   •

 واملوظفني اخلارجيني بشأن نوعية االتصاالت 

التقارير والتحاليل اليت جتري 
يف الوقت احملدد املقدمة 

ألصحاب املصلحة 
 .وللموظفني اخلارجيني

 الزيادة من فهم دور الصندوق   •

  . واألمانة وأنشطتهاوجملس إدارته 
 زيادة استخدام مواد االتصاالت من طرف املنظمات   •

 وزيادة . الشريكة، والوسطاء وغريهم من أصحاب املصلحة 

  عدد الزيارات ملوقع الصندوق لألنترنت 

 يف عدد ١٠زيادة أكثر من 
الزيارات ملوقع الصندوق 
 .على األنترنت بنهاية السنة

  ٣اهلدف  

 ات إدارية قائمة مبا هيكلة وعملي  • 

 .يالئم اللوائح والقواعد املطبقة 

         تقرير مرض من مكتب املراجعة الداخلية واخلارجية   •
 .للحسابات بشأن ممارسات األمانة يف جمال املراقبة واإلدارة 

التقارير والتحاليل اليت جتري 
يف الوقت احملدد املقدمة 

ألصحاب املصلحة 
 .وللموظفني اخلارجيني

 SAPانتقال سلس إىل نظام  • 

 .سويب اجلديد للمنحااحل 

مل يقدم مكتب مراجعة  .توثيق اإلجراءات اجلديدة توثيقا كامال  •
احلسابات اخلارجية 

والداخلية أي مالحظة بشأن 
األمانة يف جمال ممارسات 

 املراقبة واإلدارة

زيادة فعالية الوظائف، مبا فيها إدارة   • 
   الدوائر وتقدمي املنح، وإخطار  

 .العطاءات 

         اخنفاض كبري يف وقت املعاجلة باملقارنة مع السنة   •

 .املنصرمة   

 يف ٢٥اخنفضت أكثر من > 
 املائة
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  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  وظيفة مستمرة (٥-الربط أقدم من الرتبة ف/موظف إدارة

 وإىل ،)٢٢( والحقا جلنة امليزانية واملالية)٢١(ها كل من مكتب املراقبة اخلارجيةيشار هنا إىل التوصيات اليت قدم -٣٨٣
ولعام .   فيما خيص إنشاء وظائف تتعلق باألدوار الرئيسية يف األمانة)٢٣(التوصيات الواردة يف تقرير مكتب املراقبة الداخلية

دا للتوصيات الواردة أعاله وللتجربة املكتسبة يف استنا. والربط أقدم لألمانة ملدة سنة/ أتيحت وظيفة موظف لإلدارة٢٠٠٩
أنظر ( استعرض جملس اإلدارة للصندوق اهليكل التنظيمي للموظفني احلايل ،)٢٤( واستجابة لطلب جلنة امليزانية واملالية٢٠٠٩

الحتفاظ ذه  وصدق على اهليكل التنظيمي للموظفني وطلب إىل اجلمعية املوافقة على ا،)اهليكل التنظيمي الوارد أعاله
  .الوظيفة داخل األمانة

  الرتب األخرى/مساعد لدعم االتصاالت من فئة اخلدمات العامة

 واستحداث قاعدة بيانات لالتصاالت لدعم ، وصيانة املوقع على االنترنت،للمساعدة يف وضع أدوات لالتصال -٣٨٤
  .أنشطة مجع األموال اليت يقوم ا كل من جملس اإلدارة واألمانة

  رباء االستشاريوناخل

 وحمرر حمترف للمساعدة يف استحداث مواد حلشد ،دارة املنح أكثر فعالية بعد تصميمه األويلإل SAPجلعل نظام  -٣٨٥
  .املوارد

  املوارد املتصلة باحلاالت

  الرتب األخرى/مساعدان ميدانيان من رتبة اخلدمات العامة

فيذ مشاريع الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا                                        معد لة من املساعدة املؤقتة العامة لدعم وتن -٣٨٦
  .ومبا أن األنشطة يف زيادة ينبغي مواصلة هذا الدعم. بتركيز خاص على متابعة املشاريع والدعم اللوجسيت واإلداري

                                                           
- ١٤لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  ا )٢١(

، يف ٢- ، الد الثاين، اجلزء جيم)ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٨نوفمرب /ن الثاين تشري٢٢
  . ٣ و ٢، والتوصيتان ١٦ و ٦مجلة أمور، الفقرتان 

 .١٩، الفقرة ٢- املرجع نفسه، اجلزء باء )٢٢(
 .٢٠٠٨يونيو /لداخلية، متوز، مكتب املراقبة ا)العمل اإلداري ألمانة صندوق االستئماين للضحايا )٢٣(
- ١٤لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  ا )٢٤(

    ،٢- ، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/7/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  .١١قرة الف
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  املساعدة املؤقتة العامة

راقبة والدعم التقين املباشرين ملشاريع لضمان امل).  وظيفة جديدة، أشهر٩ (٣- ف فئةموظف برامج ميداين من -٣٨٧
  .الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كما طلب ذلك جملس اإلدارة

  موارد من غري املوظفني

  . زيادة التكاليف املتعلقة باملوظفنيعن                                                             ب ذلت اجلهود للتخفيف من هذه املوارد بصورة ملموسة من أجل التعويض  –٣٨٨

  املوارد األساسية

  السفر

  . ولألنشطة املتعلقة جبمع األموال واالجتماعات مع املاحنني والشركاء،لغرض سفر أعضاء الس. نفقات متكررة -٣٨٩

  الضيافة

  . وملبادرات حشد املوارد،للمراسيم والضيافات اليت ترمي إىل التعريف بالصندوق. نفقات متكررة -٣٩٠

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 وأتعاب ،االعتماد التكاليف املتعلقة باالجتماع السنوي لس إدارة الصندوقيشمل هذا . نفقات متكررة -٣٩١
  . وأدوات الطباعة واالتصال لس اإلدارة وللدول األطراف وغري ذلك من أصحاب املصلحة،املراقبني اخلارجيني

  نفقات التشغيل العامة

  .لتغطية نفقات االتصاالت وخمتلف النفقات. نفقات متكررة  -٣٩٢

  ازم واملواداللو

  .تستخدم للوفاء باللوازم املكتبية األساسية وغريها من املواد االستهالكية الالزمة للمكتب. نفقات متكررة  -٣٩٣

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

وقد زيد يف االعتماد املخصص بسبب املبادرات . للسفر من أجل تفقد املشاريع وزيارة الشركاء. نفقات متكررة  -٣٩٤
  .مية إىل حشد كم أكثر من املوارد وتوسيع نطاق األنشطة إىل مجهورية أفريقيا الوسطىالرا
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ، وللطباعة اخلارجية للمواد املتعلقة بأنشطة حشد املوارد،الستئجار السيارات يف املناطق النائية. نفقات متكررة -٣٩٥
  .ولتوعية الضحايا وتدريبهم

  غيل العامةنفقات التش

لتغطية النفقات اللوجستية ألن موظفي الصندوق يعملون يف مواقع نائية وعالية املخاطر حيث . نفقات متكررة  -٣٩٦
 .تنعدم أبسط املرافق األساسية أو تكون معيبة
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام :    الربنامج الرئيسي السادس-٩٨جلدول ا

  ٢٠٠٨نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

اأمانة الصندوق االستئماين للضحاي  
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
 ٣٠,٢ ١٧٦,٣ ٧٦٠,٩ ٤٥٩,٤ ٣٠١,٥ ٥٨٤,٦ ١٤٦,٧ ٤٣٧,٩   الفئة الفنيةموظفو

  ٩٠,٢  ١٠٠,٧  ٢١٢,٣  ٩٢,٣  ١٢٠,٠  ١١١,٦    ١١١,٦ بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
 ٣٩,٨ ٢٧٧,٠ ٩٧٣,٢ ٥٥١,٧ ٤٢١,٥ ٦٩٦,٢ ١٤٦,٧ ٥٤٩,٥ ٣٢٧,٧ ٩٥,٥ ٢٣٢,٢  اموع الفرعي، املوظفون

 ١٦٨,٣ ٥٩,٤ ٩٤,٧ ٩٤,٧  ٣٥,٣ ٢٤,٤ ١٠,٩ ٤٥٣,١ ٣٨٠,٨ ٧٢,٣  املساعدة املؤقتة العامة
 -١٠٠,٠ -١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠       العمل اإلضايف

 -٥٨,١ -٣٩,٦ ٢٨,٥  ٢٨,٥ ٦٨,١ ٢٧,٠ ٤١,١  ٦,٨   ٦,٨  اخلرباء االستشاريون
 ٨,٦ ٩,٨ ١٢٣,٢ ٩٤,٧ ٢٨,٥ ١١٣,٤ ٥١,٤ ٦٢,٠ ٤٥٩,٩ ٣٨٠,٨ ٧٩,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 -٤,٠ -٧,٠ ١٦٧,٧ ٩١,٧ ٧٦,٠ ١٧٤,٧ ٧٥,١ ٩٩,٦ ٩٠,٥ ٢٥,١ ٦٥,٤  السفر
 -٧١,٤ -١٢,٥ ٥,٠  ٥,٠ ١٧,٥  ١٧,٥ ٣,٣  ٣,٣  الضيافة

 -٣٥,٣ -٧٦,٠ ١٣٩,٢ ٦١,٠ ٧٨,٢ ٢١٥,٢ ٩٧,١ ١١٨,١ ٩٥,٨ ٢,٠ ٩٣,٨  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٥٥,٨ -٢٤,٠ ١٩,٠ ١٤,٠ ٥,٠ ٤٣,٠ ١٨,٠ ٢٥,٠ ١,٧  ١,٧  نفقات التشغيل العامة

  -٨٣,٣  -٢٥,٠  ٥,٠   ٥,٠  ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٠,٢  ٠,٢  اللوازم واملواد
 -١٠٠,٠ -١١,٤    ١١,٤ ١١,٤      األثاث و املعدات 

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 -٣١,٧ -١٥٥,٩ ٣٣٥,٩ ١٦٦,٧ ١٦٩,٢ ٤٩١,٨ ٢٠١,٦ ٢٩٠,٢ ١٩١,٥ ٢٧,١ ١٦٤,٤  املتصلة باملوظفني

  ١٠,١ ١٣٠,٩ ١ ٤٣٢,٣ ٨١٣,١ ٦١٩,٢ ١ ٣٠١,٤ ٣٩٩,٧ ٩٠١,٧ ٩٧٩,١ ٥٠٣,٤ ٤٧٥,٧  اموع
 ٤٣,٣ ١٠,١ ٣٣,٤ ٢٢,٤ ١١,٠ ٢٣,٣ ٤,٣ ١٩,٠ ١٠,٣ ٢,٧ ٧,٦ الصيانة املوزعة 

  ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام :   الربنامج الرئيسي السادس-٩٩اجلدول 

وكيل   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
  أمني عام

اعد مس
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٦ ٢ ٢  ٤   ١  ١ ١        األساسية 
  الوظائف ٢    ٢   ٢  ٢         املتصلة باحلاالت

 ٨ ٢ ٢  ٦   ٣  ٣ ١        اموع الفرعي   احلالية
 ١ ١ ١                األساسية

  الوظائف اجلديدة ٢ ٢ ٢                  املتصلة باحلاالت
 ٢ ٣ ٣                  اموع الفرعي

 -٣ -١ -١  -٢   -١  -١         األساسية
  ٣ ١ ١   ٢    ١  ١         املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                      اموع الفرعي
  ١١ ٥ ٥   ٦    ٣  ٢ ١        اموع  
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  مكتب مشروع املباين الدائمة: الربنامج الرئيسي السابع -واو

  مقدمة

 شرعت ،٢٠٠٩يف عام . اهلدف من مكتب مشروع املباين الدائمة هو أن تتوفر للمحكمة املباين الدائمة الالزمة  -٣٩٧
 مواصلة مرحلة ٢٠١٠وستشهد سنة . روع املباين الدائمة بإطالق املنافسة واالختيار يف جمال التصميم املعماريأنشطة مش

  .تصميم املشروع واحلصول على التخطيط العمراين والتحضري الستراتيجيات العطاءات

  ٢٠١٠اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  ١اهلدف 

ين أن تتوفر للمحكمة املبا •
الدائمة لتحقيق الغايات 
واألهداف اليت تتوفاها هذه 

  املنظمة

  
 يؤدي املشروع وفقا للميزانية املعتمدة •

وضع التصميم األويل للمباين الدائمة يف 
    صيغته النهائية

  
١٠٠٪  
١٠٠٪  
  

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

لتوفري الدعم ).  وظيفة جديدة،شهران(الرتب األخرى /ائق من رتبة اخلدمات العامةمساعد واحد يف معاجلة الوث  -٣٩٨
  .اخلاص بتحضري نظام الوثائق الورقية ملرحلة تنفيذ املشروع

 ،شهران(االستعانة مبساعد لتقدمي الدعم يف قسم تكنولوجيا املعلومات برتبة اخلدمات العامة الرتب األخرى   -٣٩٩
  . أجل تقدمي الدعم اخلاص بتحضري نظام الوثائق الرقمية ملرحلة تنفيذ املشروعوذلك من). وظيفة جديدة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

  . وشركة التصميم وموردي املعدات واخلدمات،لالجتماع بأعضاء اجلمعية. نفقات متكررة  -٤٠٠

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تشمل هذه التكاليف ترمجة وطباعة الطلبات من أجل الرخص والوثائق التقنية من قبيل اخلرائط . نفقات متكررة   -٤٠١
  . وحضور املؤمترات املتعلقة بإدارة املشاريع للمنظمات الدولية، واخلدمات االستشارية،والرسوم والتقارير
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  نفقات التشغيل العامة

  .فة وبعرض للتصميمتتعلق هذه التكاليف بنفقات خمتل. نفقات متكررة  -٤٠٢

  .تعكس هذه الزيادة امللموسة إدراج الفوائد املدفوعة عن القرض املقدم من الدولة املضيفة  -٤٠٣

  املعدات مبا فيها األثاث

ع تصاميم أوتوكاد، أعمال يتعلق هذا البند برباجميات وضع التصاميم املعمارية مبساعدة الكمبيوتر إلدارة املشاري  -٤٠٤
  .ذلكوما إىل فكتور، 
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  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام :  السابعسيالرئي  الربنامج -١٠٠اجلدول 
  ٢٠٠٨نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم امليزانية واملالية

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  تباحلاال

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٢,٣  ٦,٣  ٢٧٩,٧    ٢٧٩,٧  ٢٧٣,٤    ٢٧٣,٤  موظفو الفئة الفنية
  ١,٧  ١,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٥٩,٠    ٥٩,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٢,٢  ٧,٣  ٣٣٩,٧    ٣٣٩,٧  ٣٣٢,٤    ٣٣٢,٤  ٤٨,٣    ٤٨,٣  اموع الفرعي، املوظفون
  -٤٩,٣  -٢١,٦  ٢٢,٢    ٢٢,٢  ٤٣,٨    ٤٣,٨        املساعدة املؤقتة العامة

  -٤٩,٣  -٢١,٦  ٢٢,٢    ٢٢,٢  ٤٣,٨    ٤٣,٨        اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٧,٢  ٣,٠  ٢٠,٨    ٢٠,٨  ١٧,٨    ١٧,٨  ٠,٥    ٠,٥    السفر
      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠        الضيافة

  ٨,٠  -٧,٠  ٨١,٠    ٨١,٠  ٨٨,٠    ٨٨,٠  ٣٥,٠    ٣٥,٠  ا التدريباخلدمات التعاقدية مبا فيه
  ٢ ٥٦٥,٠  ١٠٢,٦  ١٠٦,٦    ١٠٦,٦  ٤,٠    ٤,٠        نفقات التشغيل العامة

      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠        اللوازم واملعدات
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠        املعدات مبا فيها األثاث

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٧٨,٤  ٩٨,٦  ٢٢٤,٤    ٢٢٤,٤  ١٢٥,٨    ١٢٥,٨  ٣٥,٥    ٣٥,٥  

  ١٦,٨  ٨٤,٣  ٥٨٦,٣    ٥٨٦,٣  ٥٠٢,٠    ٥٠٢,٠  ٨٣,٨    ٨٣,٨  اموع
  

  -٢٧,٢  -٣,١  ٨,٣    ٨,٣  ١١,٤    ١١,٤  ٥,٧    ٥,٧  الصيانة املوزعة

   ٢٠١٠املالك املقترح من املوظفني لعام : السابعسيرئي  الربنامج ال-١٠١اجلدول 

وكيل أمني   ةقسم امليزانية واملالي
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
 الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١        األساسية 
  الوظائف                              احلاالتاملتصلة ب

  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١         الفرعياموع   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

 املعاد الوظائف
  تصنيفها/توزيعها

                               الفرعياموع
  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١        اموع  
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  املرفق األول

 ،٢٠١٠مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
  ، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات٢٠١٠وصندوق رأس املال العامل لعام 

  ، وصندوق الطوارئ٢٠١٠ومتويل االعتمادات لعام احملكمة اجلنائية الدولية، 

  إن مجعية الدول األطراف،

 للمحكمة اجلنائية الدولية ويف االستنتاجات والتوصيات ٢٠١٠                                 امليزانية الربناجمي ة املقترحة لعام وقد نظرت يف  
   عشرة،الثالثةذات الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا 

  ٢٠١٠ امليزانية الربناجمية لعام   –ف أل

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية١٠٢ ٩٨٠ ١٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على  -١ 
 بآالف اليورو باب االعتماد

 ١٠ ٥٠١,١  اهليئة القضائية-الربنامج الرئيسي األول 

 ٢٧ ٠٨٧,٦  مكتب املدعي العام-الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٦٠ ٢٢٢,٦  قلم احملكمة-نامج الرئيسي الثالث الرب

 ٣ ١٥٠,٢  أمانة مجعية الدول األطراف-الربنامج الرئيسي الرابع 

 ١ ٤٣٢,٣  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا- السادسالربنامج الرئيسي ا

 ٥٨٦,٣  االستثمار يف مباين احملكمة– بعالربنامج الرئيسي السا

 ١٠٢ ٩٨٠,١ اموع

  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله التالية       ً فق أيضا  توا -٢

اهليئة  
 القضائية

مكتب املدعي 
أمانة مجعية  قلم احملكمة العام

 الدول األطراف
االستثمار يف 
 مباين احملكمة

أمانة الصندوق 
 اموع االستئماين للضحايا

 ١     ١  وكيل أمني عام

 ٣    ١ ٢  أمني عام مساعد

 صفر       ٢-مد

 ٩ ١ ١ ١ ٤ ٢  ١-مد

 ٣٢  ٢  ١٦ ١١ ٣ ٥- ف

 ٧٩ ١  ٣ ٤٢ ٣٠ ٣ ٤- ف

 ١٣٨  ٣ ١ ٦٧ ٤٤ ٢٣ ٣- ف

 ١١٤    ٦٢ ٤٧ ٥ ٢- ف

 ٢٧    ١٠ ١٧  ١- ف

 ٤٠٣ ٢ ٦ ٥ ٢٠٢ ١٥٤ ٣٤ اموع الفرعي

 ١٩   ٢ ١٥ ١ ١ الرتبة الرئيسية- اخلدمات العامة

 ٣٥٩ ١ ٥ ٢ ٢٧٣ ٦٣ ١٥ خرى الرتب األ- اخلدمات العامة

 ٣٧٨ ١ ٥ ٤ ٢٨٨ ٦٤ ١٦ اموع الفرعي

 ٧٨١ ٣ ١١ ٩ ٤٩٠ ٢١٨ ٥٠ اموع
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   ٢٠١٠صندوق رأس املال العامل لعام    –باء

  إن مجعية الدول األطراف،

 للمسجل بتقدمي سلف من وتأذن يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠١٠ إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام تقرر  
  .       ً                                                        وق وفقا  لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمةالصند

  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية  -جيم

  إن مجعية الدول األطراف،

، جدول أنصبة األمم املتحدة الذي سيتم تطبيقه ٢٠١٠ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر
 مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضوية بني األمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام ٢٠١٠ عام يف

  .روما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد عليها جدول األمم املتحدة

ي حد أقصى مقرر أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنصبة للمحكمة اجلنائية الدولية أتالحظ   
  .بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

   ٢٠١٠متويل االعتمادات لعام   -دال

  إن مجعية الدول األطراف،

 يورو، ورصيد ١٠٢ ٩٨٠ ١٠٠، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها ٢٠١٠فيما يتعلق بعام  ،تقرر
 من اجلزء ألف ١ يورو، اللذين وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة ٧ ٤٠٥ ٩٨٣العامل البالغ قدره صندوق رأس املال 

  . من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا للقواعد 

  صندوق الطوارئ  -هاء

  إن مجعية الدول األطراف،

  .، إبقاء صندوق الطوارئ يف املستوى الذي هو عليه حاليا٢٠١٠يتعلق بسنة  فيما تقرر

  



 

 

IC
C

-A
S

P
/8/10 

P
age 166   

  املرفق الثاين

اهليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية 
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 املرفق الثالث

 ٢٠١٠                                           افتراضات ختص  امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 اموع البند

 ٢٠٠ ........................................              ً يف اثين عشر شهرا  عدد أيام احملكمة 

 ٥٥ .............................. ...............................عدد الشهود

 ٤ ............................................... اخلربة الشهود من أهل  عدد

 ٥ ....................................................... أشخاص الدعمعدد

 ١٠ ........................................املدة القصوى اليت يبقاها كل شاهد 

 ٤ .............................................................املتهمني عدد 

 ٣ ........................................................عدد أفرقة الدفاع 

 ٨ .......................................................ثلي الضحايا ممعدد 

 ١٢ ....................................................عدد الزنزانات املطلوبة 

 ٢ ....................................                                       عدد الزيارات املوقعية اليت يؤد يها القضاة 

 ٦ ......................................................املكاتب امليدانية عدد 
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  املرفق الرابع

  قائمة األهداف والغايات اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية

  نوعية العدالة: ١اهلدف 

                                               ً             االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما 
عايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم األساسي وألمسى امل

 .ممارسة تامة

  مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم: ٢اهلدف 

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم 
 .املتزايد له

  منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 

 النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن التفاين يف سبيل حتقيق
طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة 
                                                          وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء وذوي 

 .اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية

وحماكمة املتعلقة باحلاالت املوجودة حتقيقات يف القضايا  ٥  إىل٤  إجراء- ١
 .    ً     ّ                     رهنا  مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجيأربع على األقل 

 إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع -٤ 
 .املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

حول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على  أن تت- ٨
العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند 

 .االقتضاء

                                                                إرساء نظام يتصد ى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى - ٢
 .شيا مع نظام روما األساسيامن أمن كافة املشاركني مت

اث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف  استحد- ٥
 ومحاية الشهود وتنفيذ ،أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم

 .األحكام

 تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت - ٩
 .توزيعهابسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة من مجعية الدول األطراف و

 وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما - ٣
األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركة يف 

 .اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

االتصال والتفاهم املتبادل  زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز - ٦
 .مع أصحاب املصلحة والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 ورعايتهم وتوفري ،جذب خمتلف املوظفني من ذوي الكفاءات العالية -١٠
 .التطوير الوظيفي وفرص التقدم

 .ء ثقافة مشتركة للمحكمةمواصلة بنا -١١ .ضمان إشهار مجيع اإلجراءات بالنسبة للجماهري احمللية والعاملية - ٧ 
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  )أ(املرفق اخلامس  

  املالك املقترح من املوظفني للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي

 اموع الكلي للمحكمة
وكيل 
 أمني عام

مساعد 
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية

 وما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥٠ ١٦ ١٥ ١ ٣٤  ٥ ٢٣ ٣ ٣     الربنامج الرئيسي األول

 ٢١٨ ٦٤ ٦٣ ١ ١٥٤ ١٧ ٤٧ ٤٤ ٣٠ ١١ ٢  ٢ ١ الربنامج الرئيسي الثاين

 ٤٩٠ ٢٨٨ ٢٧٣ ١٥ ٢٠٢ ١٠ ٦٢ ٦٧ ٤٢ ١٦ ٤  ١  الربنامج الرئيسي الثالث

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    الربنامج الرئيسي الرابع

 ١١ ٥ ٥  ٦   ٣  ٢ ١    الربنامج الرئيسي السادس

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١    الربنامج الرئيسي السابع

 ٧٨١ ٣٧٨ ٣٥٩ ١٩ ٤٠٣ ٢٧ ١١٤ ١٣٨ ٧٩ ٣٢ ٩ صفر ٣ ١ اموع العام
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  )ب(املرفق اخلامس 

  التغيريات يف جدول مالك املوظفني

 ٢٠١٠إىل امليزانية املعتمدة لعام  املعتمدة٢٠٠٩من ميزانية عام   الرتبة عدد الوظائف

 مكتب املدعي العام

    األساسية

 مكتب نائب املدعي العام ديوان املدعي العام ٥-ف ١

 ديوان املدعي العام ديوان املدعي العام ٣-ف إىل ٢-ف ١

 قسم اخلدمات قسم اخلدمات ٤-ف إىل ٣-ف ٢

٤    

   املتصلة باحلاالت

 أفرقة التحقيق أفرقة التحقيق ٥-ف إىل ٤-ف ١

 أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات الرتب األخرى-اخلدمات العامة ٣

٤     

٨    

 قلم احملكمة

   األساسية

 حذفت قسم األمن والسالمة الرتبة األخرى-اخلدمات العامة  ٣

 نية واملاليةقسم امليزا مكتب املدير ٢-ف ١

 قسم املوارد البشرية قسم املوارد البشرية ٣-ف إىل ٢-ف ١

 مكتب املدير قسم امليزانية واملالية ٣-ف ١

 قسم املوارد البشرية قسم امليزانية واملالية الرتب الرئيسية-اخلدمات العامة ١

  وحدة الضحايا والشهود  وحدة الضحايا والشهود  ٤-ف إىل ٣-ف  ١
  وحدة الشؤون العامة  لربوتوكول واألحداثوحدة ا ٣-ف ١
  وحدة الشؤون العامة  وحدة الربوتوكول واألحداث  الرتبة األخرى-اخلدمات العامة  ٢
١١    

   املتصلة باحلاالت

 قسم األمن والسالمة قسم األمن والسالمة ٣-ف إىل ٢-ف ١

  حذفت قسم األمن والسالمة الرتبة األخرى-اخلدمات العامة ١
 قسم العمليات امليدانية قسم العمليات امليدانية ٥-ف إىل ٤-ف ١

 قسم العمليات امليدانية قسم العمليات امليدانية ٤-ف إىل ٣-ف ٥

  قسم إدارة احملكمة  قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية  ٣-ف  ١
   وتعويض الضحاياقسم مشاركة  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ١-فالرتبة األخرى إىل -اخلدمات العامة  ١
١٠    

٢١      

   ٢٩= اموع  
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 )ج(املرفق اخلامس 

  ٢٠٠٩عام املعاد تصنيفها يف من فئة اخلدمات العامة الوظائف قائمة 

عدد  الرتبة
اجلديد،  القدمي املناصب

 املعتمد

 املنصب القسم

   مكتب املدعي العام

 مساعد لغوي قسم اخلدمات ٥ –خ ع  ٤ –خ ع  ٢

 مساعد يف العمليات امليدانية وحدة دعم العمليات ٥ –خ ع  ٤ – ع خ ٣

٥     

   قلم احملكمة

 موظف ختطيط وبرجمة الشؤون األمنية قسم األمن والسالمة ٦ –خ ع  ٥ –خ ع  ١

 منسق التدريب األمين قسم األمن والسالمة ٦ –خ ع  ٥ –خ ع  ١

  من أقدمموظف أ قسم األمن والسالمة ٤ –خ ع  ٣ –خ ع  ١

 مساعد يف الشؤون اللوجيستية قسم العمليات امليدانية ٥ –خ ع  ٤ –خ ع  ١

 مساعد إداري مكتب املدير ٥ –خ ع  ٤ –خ ع  ١

دعم نظم /مساعد أقدم يف شؤون املوارد البشرية  قسم املوارد البشرية ٦ –خ ع  ٥ –خ ع   ١
  تكنولوجيا املعلومات

 مساعد مايل املاليةقسم امليزانية و ٥ –خ ع  ٤ –خ ع  ١

 مساعد يف إدارة املعلومات قسم الترمجة الفورية والتحريرية يف احملكمة ٦ –خ ع  ٥ –خ ع  ١

 مساعد إداري قسم مشاركة وتعويض الضحايا ٦ –خ ع  ٥ –خ ع  ١

٩     

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 مساعد إداري أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٦ –خ ع  ٥ –خ ع  ١

     

  ١٥: اموع    
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  )د(املرفق اخلامس 

   العامةولة من املساعدة املؤقتةاحملوظائف ال

 عنوان الوظيفة الربنامج الفرعي الرتبة عدد الوظائف

 اهليئة القضائية

    األساسية

  موظف قانوين الدوائر ٣- ف ٢

 موظف قانوين مساعد الدوائر ٢-ف  ٢

٤        

   حلاالتاملتصلة با

 موظف قانوين مساعد الدوائر ٢- ف ١

١    

٥    

 قلم احملكمة

   األساسية

 مساعد مكلف باملوارد البشرية قسم املوارد البشرية  الرتب األخرى- اخلدمات العامة ١

 مساعد مايل قسم امليزانية واملالية  الرتب األخرى- اخلدمات العامة ١

٢    

   املتصلة باحلاالت

   موظف يف التخطيط االستراجتي قسم العمليات امليدانية ٢- ف ١

 مساعد إداري قسم العمليات امليدانية الرتب األخرى - اخلدمات العامة ١

قسم تكنولوجيا املعلومات  الرتب األخرى - اخلدمات العامة ١
 واالتصاالت

 مساعد تقين مكتب اخلدمات

ملعلومات قسم تكنولوجيا ا الرتب األخرى - اخلدمات العامة ١
 واالتصاالت

 مساعد تقين يف احملكمة اإللكترونية

 موظف قانوين مساعد مكتب املدير ٢- ف ١

 خمتزل حماضر احملكمة قسم إدارة شؤون احملكمة ٢- ف  ٢

 طبيب نفساين  وحدة الضحايا والشهود ٣- ف  ١

 العمليات/ايةمساعد ميداين معين باحلم وحدة الضحايا والشهود الرتب األخرى- اخلدمات العامة  ١

  مساعد للدعم امليداين وحدة الضحايا والشهود الرتب األخرى- اخلدمات العامة  ١

 موظف قانوين مساعد قسم دعم الدفاع  ٢- ف  ١

 حمامي/مستشار قانوين مكتب احملامي العام للدفاع  ٤- ف  ١

١٢     

١٤    

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

    األساسية

 مساعد ميداين أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الرتب األخرى- مةاخلدمات العا ٢

   ٢١= اموع  
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  )ه(املرفق اخلامس 

  ٢٠١٠املرتبات واالستحقاقات لعام 
  )بآالف اليورو(

 التكاليف  قضاة٣: هيئة الرئاسة

 ٥٤٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات

 ٢٨,٠ البدالت اخلاصة للرئيس ونواب الرئيس

 ٤٦٩,٥ اشات التقاعدية للقضاةاملع

 ١ ٠٣٧,٥ اموع الفرعي هليئة الرئاسة

   قاضيا١٥: الدوائر

 ٢ ٧٠٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات

 ١ ٦٧٦,٨ املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٤ ٣٧٦,٨  الدوائر–اموع الفرعي 

  املتطلبات اإلضافية

 ١٨٠,٠ )٤٣ضد توماس لوالنغا دييلو                                      قاض واحد متفرغ ع ني يف حماكمة املدعي العام 

 ٣٩,٧ املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٢١٩,٧ اموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية

  ٥ ٦٣٤,٠  جمموع اهليئة القضائية

                                                           
  .  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٤٩ واملادة ١٠، الفقرة ٣٦دة املا  )٤٣(
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  )و(املرفق اخلامس 

  ٢٠١٠التكاليف القياسية للمرتبات لعام 
  )    املقر (موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

  )بآالف اليورو(

التكاليف املشتركة  صايف املرتبات تبة الوظيفةر
 اخلاصة باملوظفني

 اموع بدل التمثيل

 )٤)=(٣)+(٢)+(١( )٣( )٢( )١( 

 ٢٤٦,٩ ٤,٠ ٧٨,٢ ١٦٤,٧ وكيل أمني عام

 ٢١٥,٤ ٣,٠ ٦٨,٤ ١٤٤,٠ أمني عام مساعد

 ١٨٠,١ ٠,٠ ٥٨,٠ ١٢٢,١ ١-مد

 ١٥٤,٩ ٠,٠ ٤٩,٩ ١٠٥,٠ ٥-ف

 ١٣٠,٧ ٠,٠ ٤٢,١ ٨٨,٦ ٤-ف

 ١٠٧,٥ ٠,٠ ٣٤,٦ ٧٢,٩ ٣-ف

 ٨٨,٨ ٠,٠ ٢٨,٦ ٦٠,٢ ٢-ف

 ٨٨,٨ ٠,٠ ٢٨,٦ ٦٠,٢ ١-ف

 ٨٦,٣ ٠,٠ ٢٧,٨ ٥٨,٥ الرتبة الرئيسية-اخلدمات العامة

 ٦٦,٧ ٠,٠ ٢١,٥ ٤٥,٢  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

 :عوامل تأخري التعيني

 :ي الثاينمة يف الربنامج الرئيسالوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العا      •
 ية األخرى الرئيسامجلوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربا •

٨٪  
١٠٪ 

 عوامل تأخري التعيني
 )٪٥٠(  )٪١٠(  )٪٨( )٪٠(  رتبة الوظيفة

 ٢٠٩,٩ ٢٢٢,٢ ٢٢٧,١ ٢٤٦,٩ وكيل أمني عام

 ١٨٣,١ ١٩٣,٩ ١٩٨,٢ ٢١٥,٤ أمني عام مساعد

 ١٥٣,١ ١٦٢,١ ١٦٥,٧ ١٨٠,١ ١-مد

 ١٣١,٧ ١٣٩,٤ ١٤٢,٥ ١٥٤,٩ ٥-ف

 ١١١,١ ١١٧,٦ ١٢٠,٢ ١٣٠,٧ ٤-ف

 ٩١,٤ ٩٦,٨ ٩٨,٩ ١٠٧,٥ ٣-ف

 ٧٥,٥ ٧٩,٩ ٨١,٧ ٨٨,٨ ٢-ف

 ٧٥,٥ ٧٩,٩ ٨١,٧ ٨٨,٨ ١-ف

 ٧٣,٤ ٧٧,٧ ٧٩,٤ ٨٦,٣ )الرتبة الرئيسة(اخلدمات العامة 

 ٥٦,٧ ٦٠,٠ ٦١,٤ ٦٦,٧ )الرتب األخرى(اخلدمات العامة 
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  املرفق السادس

  جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق

  ٢٠٠٨نفقات عام
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  اموع الكلي للمحكمة
املتصلة   األساسية

  املتصلة  ةاألساسي  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  -٣,١  -١٧٨,٠  ٥ ٦٣٤,٠    ٥ ٦٣٤,٠  ٥ ٨١٢,٠    ٥ ٨١٢,٠  ٥ ٨١٢,٩  ٢٤٩,٦  ٥ ٥٦٣,٣  القضاة

  ١٢,٦  ٤ ٥٧١,١  ٤٠ ٧٢٨,٨  ٢١ ٧٤٣,٥  ١٨ ٩٨٥,٣  ٣٦ ١٥٧,٧  ١٨ ٩٢٤,١  ١٧ ٢٣٣,٦  موظفو الفئة الفنية
  ٦,٣  ١ ٢٠٨,٠  ٢٠ ٢٤١,٢  ٩ ٥٦٦,١  ١٠ ٦٧٥,١  ١٩ ٠٣٣,٢  ٨ ٧٧٤,٠  ١٠ ٢٥٩,٢  بدون تقسيم  ات العامةموظفو اخلدم

  ١٠,٥  ٥ ٧٧٩,١  ٦٠ ٩٧٠,٠  ٣١ ٣٠٩,٦  ٢٩ ٦٦٠,٤  ٥٥ ١٩٠,٩  ٢٧ ٦٩٨,١  ٢٧ ٤٩٢,٨  ٤٢ ٠٧٣,٦  ١٩ ٧٨٢,٢  ٢٢ ٢٩١,٤  اموع الفرعي، املوظفون
  -١٤,٩  -١ ٢٤٢,٦  ٧ ٠٧٨,٩  ٥ ٠٤٧,٧  ٢ ٠٣١,٢  ٨ ٣٢١,٥  ٥ ٩٠٢,٤  ٢ ٤١٩,٠  ١٠ ٣١٦,٩  ٦ ٣٠٤,٤  ٤ ٠١٢,٤  املساعدة املؤقتة العامة

  -٧,٠  -٨٦,٦  ١ ١٥٠,٨  ٧١,١  ١ ٠٧٩,٧  ١ ٢٣٧,٤  ٧١,١  ١ ١٦٦,٣  ١ ٢١٣,٧  ١١٥,٤  ١ ٠٩٨,٣  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ١٣,٦  ٤٦,٦  ٣٨٩,٦  ١٣٧,٢  ٢٥٢,٤  ٣٤٣,٠  ١٢٦,٥  ٢١٦,٥  ٢٨٣,٢  ٥٥,٠  ٢٢٨,٢  العمل اإلضايف

  -١٩,٩  -١١٠,٠  ٤٤٢,٥  ٣٥٨,٨  ٨٣,٧  ٥٥٢,٥  ٤٥١,٢  ١٠١,٣  ٣٣٩,٩  ٢٠٧,٦  ١٣٢,٣  اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي، الرتب 

  األخرى
١٣,٣  -١ ٣٩٢,٦  ٩ ٠٦١,٨  ٥ ٦١٤,٨  ٣ ٤٤٧,٠  ١٠ ٤٥٤,٤  ٦ ٥٥١,٢  ٣ ٩٠٣,١  ١٢ ١٥٣,٧  ٦ ٦٨٢,٤  ٥ ٤٧١,٣-  

  -٧,٥  ٣٧٩,٠  ٥ ٤٣١,٧  ٤ ٣٣٥,٣  ١ ٠٩٦,٤  ٥ ٠٥٢,٧  ٣ ٩٩٩,٤  ١ ٠٥٣,٢  ٣ ٥٨٤,١  ٢ ٨٠٠,٢  ٧٨٣,٩  السفر
  -١٨,٠  -١٢,٥  ٥٧,٠    ٥٧,٠  ٦٩,٥    ٦٩,٥  ٤٦,٧    ٤٦,٧  الضيافة

اخلدمات التعاقدية مبا فيها 
  التدريب

١٢,٥  -١ ١٢٤,١  ٧ ٨٦١,٨  ٥ ٠٣٩,١  ٢ ٨٢٢,٧  ٨ ٩٨٦,٠  ٥ ٨٦٠,٦  ٣ ١٢٥,٥  ٧ ٦٥٨,٤  ٤ ٥٨٨,٩  ٣ ٠٦٩,٥-  

  -٨,٨  -١ ١٥٧,٥  ١٢ ٠٤٩,٨  ٥ ٩١٠,٣  ٦ ١٣٩,٥  ١٣ ٢٠٧,٣  ٦ ٨٠٢,١  ٦ ٤٠٥,٢  ٩ ٥٢٠,٤  ٤ ٠٦٥,٥  ٥ ٤٥٤,٩  نفقات التشغيل العامة
  -٥,٢  -٦٧,١  ١ ٢١١,٣  ٤٥١,٨  ٧٥٩,٥  ١ ٢٧٨,٤  ٤٢٧,١  ٨٥١,٣  ١ ٠٧٣,١  ٤٥٢,٣  ٦٢٠,٨  اللوازم واملواد

  -٤٠,٤  -٤٧٦,٠  ٧٠٢,٧  ٢٦٦,٢  ٤٣٦,٥  ١ ١٧٨,٧  ٥٣٥,٢  ٦٤٣,٥  ١ ٧٨٩,١  ٩٢٠,٠  ٨٦٩,١  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  تصلة باملوظفنيامل
٨,٣  -٢ ٤٥٨,٢  ٢٧ ٣١٤,٣  ١٦ ٠٠٢,٧  ١١ ٣١١,٦  ٢٩ ٧٧٢,٥  ١٧ ٦٢٤,٤  ١٢ ١٤٨,٢  ٢٣ ٦٧١,٨  ١٢ ٨٢٦,٩  ١٠ ٨٤٤,٩-  

  ١,٧  ١ ٧٥٠,٣  ١٠٢ ٩٨٠,١  ٥٢ ٩٢٧,١  ٥٠ ٠٥٣,٠  ١٠١ ٢٢٩,٨  ٥١ ٨٧٣,٨  ٤٩ ٣٥٦,١  ٨٣ ٧١٢,٠  ٣٩ ٥٤١,١  ٤٤ ١٧٠,٩  اموع
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  املرفق السابع

  ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٩ف تسوية املرتبات من عام تفصيل معدل الشواغر وتكالي
 )بآالف اليورو(

الربنامج 
 )الفرعي(

 )الفرعي(اسم الربنامج 
تكاليف النظام 

 املشترك

معدل 
 الشواغر

 اموع

    الربنامج الرئيسي األول 

 ٢٧,٠  ٢٧,٠ الرئاسة ١١٠٠

 ٧٥,٣  ٧٥,٣ الدوائر ١٢٠٠

  ١٤,٦  ٩,٥  ٥,١  مكتب االتصال بنيويورك  ١٣٠٠
 ١١٦,٩ ٩,٥ ١٠٧,٤ جمموع الربنامج الرئيسي األول 

    الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٦٧,٩ ٢٨,٣ ٣٩,٦ قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام ٢١١٠

 ٨٤,٥ ٤٥,٧ ٦٢,٤ قسم اخلدمات ٢١٢٠

 ٨٤,٥ ٣٧,٤ ٤٧,١ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٢٢٠٠

أفرقة )/للتحقيقات(مكتب نائب املدعي العام  ٢٣١٠
 التحقيق

٢٥٩,٧ ١١٨,٩ ١٤٠,٨ 

 ٢٥٢,٧ ١١٣,٠ ١٣٩,٧ قسم التخطيط والعمليات ٢٣٢٠

 ٢٠٥,٣ ٨٨,٦ ١١٦,٧ شعبة االدعاء ٢٤٠٠

 ٩٧٨,٢ ٤٣١,٩ ٥٤٦,٣ جمموع الربنامج الرئيسي الثاين 

    الربنامج الرئيسي الثالث 

 ٤٩,٠ ١٩,٤ ٢٩,٦ ديوان املسجل ٣١١٠

 ٢٠,٢ ٩,٤ ١٠,٨ عة الداخلية للحساباتمكتب املراج ٣١٢٠

  ٣١,٢  ١٤,٥  ١٦,٧  قسم اخلدمات االستشارية القانونية  ٣١٣٠
 ١٦٢,٥ ٨٣,٨ ٧٨,٧ قسم األمن والسالمة ٣١٤٠

 ١١,٧ ٤,٧ ٧,٠ مكتب املباين الدائمة لقلم احملكمة ٣١٦٠

 ٥٥,٥ ٢٤,١ ٣١,٤  قسم العمليات امليدانية  ٣٢٨٠

 ٢١,٠ ٨,٨ ١٢,٢  مكتب املدير  ٣٢١٠

 ٧٦,٢ ٣٧,٥ ٣٨,٧ قسم املوارد البشرية ٣٢٢٠

 ٧٥,٢ ٣٦,٢ ٣٩,٠ قسم امليزانية واملالية ٣٢٤٠

 ١١٧,٥ ٦١,٠ ٥٦,٥ قسم اخلدمات العامة ٣٢٥٠

 ١٦٩,٠ ٨٠,٤ ٨٨,٦ قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال ٣٢٦٠

 ٢٥,٦ ١٠,٥ ١٥,١  مكتب املدير  ٣٣١٠

 ٨٤,١ ٣٦,٣ ٤٧,٨ قسم إدارة احملكمة ٣٣٢٠

 ١٨,٥ ٨,٦ ٩,٩ قسم االحتجاز ٣٣٣٠
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الربنامج 
 )الفرعي(

 )الفرعي(اسم الربنامج 
تكاليف النظام 

 املشترك

معدل 
 الشواغر

 اموع

 ٢٢٨,٩ ٩٧,١ ١٣١,٨ قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية ٣٣٤٠

 ١٨٢,٩ ٩٣,٠ ٨٩,٩ وحدة الضحايا والشهود ٣٣٥٠

 ٩٦,٥ ٤٢,٣ ٥٤,٢ قسم اإلعالم والوثائق ٣٤٠٠

 ١٥,٨ ٧,٦ ٨,٢ مكتب الرئيس ٣٥١٠

 ١٣,٩ ٦,٩ ٧,٠ قسم دعم الدفاع ٣٥٢٠

 ٥٤,٠ ٢٧,٢ ٢٦,٨  شاركة وتعويض الضحاياقسم م  ٣٥٣٠

 ١٨,٦ ٧,٧ ١٠,٩  مكتب احملامي العام للدفاع  ٣٥٤٠

 ٤٨,٢ ٢٠,٣ ٢٧,٩ مكتب احملامي العام للضحايا ٣٥٥٠

 ١ ٥٧٦,٠ ٧٣٧,٣ ٨٣٨,٧ جمموع الربنامج الرئيسي الثالث 

    الربنامج الرئيسي الرابع 

    املؤمترات ٤١٠٠

 ٦٧,٠ ٤٨,٠ ١٩,٠ األمانة ٤٢٠٠

 ٦٧,٠ ٤٨,٠ ١٩,٠ جمموع الربنامج الرئيسي الرابع 

    الربنامج الرئيسي السادس 

 ١٤٣,٠ ١٢٢,٦ ٢٠,٤ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٦١٠٠

 ١٤٣,٠ ١٢٢,٦ ٢٠,٤ جمموع الربنامج الرئيسي السادس 

    الربنامج الرئيسي السابع 

 ٧,٣  ٧,٣ مكتب مشروع املباين الدائمة ٧١٠٠

 ٧,٣  ٧,٣ جمموع الربنامج الرئيسي السابع 

 ٢ ٨٨٨,٤ ١ ٣٤٩,٣ ١ ٥٣٩,١ اموع الكلي 
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  املرفق الثامن

  )معدل الشواغر (٢٠١١تأثري الوظائف اجلديدة التقديري يف ميزانية عام 
  )بأالف اليورو(

 الوظائف اجلديدة
عدد الوظائف اجلديدة 

 ٢٠١٠لعام 

التكلفة املقترحة لعام 
٢٠١٠ 

ة اإلضافية لعام التكلف
٢٠١١ 

التكلفة التقديرية 
 ٢٠١١اإلضافية لعام 

 ١ ٠٤٣,٦ ١٦,٢ ١ ٠٢٧,٤ ١٥ األساسية

 ١ ٤٧٨,٤ ٢١,٥ ١ ٤٥٦,٩ ٢٦ املتصلة باحلاالت

 ٢ ٥٢٢,٠ ٣٧,٧ ٢ ٤٨٤,٣ ٤١ اموع
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  املرفق التاسع

  ٢٠١٠ -٢٠٠٨اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة 
  )مباليني اليورو(

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ فالوص

 ١٠٣,٠ ١٠١,٢ ٩٠,٤ )*(االشتراكات املقررة 

 ١,٠ ٣,٥ ٣,٢ الفوائد املكتسبة

 ١٠٤,٠ ١٠٤,٧ ٩٣,٦ اموع

  .تشمل االشتراكات املقررة أقساط املعاشات التقاعدية للقضاة) *(

  

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٨اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة 
        )                       مباليني اليورو(
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 )أ(املرفق العاشر 

  ٢٠١٠بيان اإليرادات املقدرة لعام 
  )باليورو(

  احملكمة اخلاصة لسرياليون

 يورو البند

  ٢٠١٠اإليرادات املقدرة لعام  

 ٨,٨٧٠ االستهالك

 ٢٦٤,٧٧٠ اخلدمات

 ٢٧٣,٦٤٠ اموع الفرعي

  ٢٠١٠النفقات املقدرة لعام   

 ٢٦٢,٨٠٠  االحتجاز–إجيار املباين 

 ٢٦٠ خدمات صيانة املباين

 ١,٧١٠ خدمات تنظيف املكاتب

٢٦٤,٧٧٠ موع الفرعي للنفقاتا 

 ٨,٨٧٠ ٢٠١٠اإليرادات الصافية لعام 

  :االفتراضات
  .٢٠١٠ أياما  يف عام ١٠على أساس أن استخدام قاعات احملكمة سيبلغ  -١
  . يورو لليوم الواحد٢٦٠            ً      ً               الصيانة يوما  واحدا  يف الشهر مقابل  -٢
 . يورو لليوم الواحد٣٦٠اإلجيار احملدد لزنزانة االحتجاز هو  -٣
 . يورو لليوم الواحد١٧١                                    ً       على أساس أن تنظيف القاعات سيتم يوميا  مقابل  -٤
 .     ً                                       وفقا  لالتفاق املعقود مع احملكمة اخلاصة لسرياليون٢٠عدل االستهالك املستخدم حلساب مصاريف التشغيل يبلغ  -٥
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  )ب(املرفق العاشر 

  ٢٠١٠بيانات االيرادات املقدرة لعام 

  رينبرنامج املتدربني واملهنيني الزائ

 يورو البند

  ٢٠١٠اإليرادات املقدرة لعام 

 ١ ١٧٥,٤٧٠ تربعات اجلهات املاحنة

 ١ ١٧٥,٤٧٠ اموع الفرعي

  ٢٠١٠النفقات املقدرة لعام 

 ٨٠٥,٠٠٠ املتدربني واملهنيني الزائرين

 ١٨٠,٠٠٠ السفر

 ٩٧,١٧٠ نفقات التشغيل العامة

 ٢٨,١٠٠ اللوازم واملواد

 ٦٥,٢٣٠ التكاليف اإلدارية

 ١ ١٧٥,٤٧٠ اموع الفرعي للنفقات

 صفر ٢٠١٠اإليرادات الصافية لعام 

                                       ًالصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منوا 

 يورو البند

  ٢٠١٠اإليرادات املقدرة لعام 

 ٦٠,٠٠٠ تربعات اجلهات املاحنة

 ٦٠,٠٠٠ اموع الفرعي

  ٢٠١٠النفقات املقدرة لعام  

 ٥٢,٢٠٠ السفر

 ٧,٨٠٠ التكاليف اإلدارية

 ٦٠,٠٠٠ اموع الفرعي للنفقات

 صفر ٢٠١٠اإليرادات الصافية لعام 
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  املرفق احلادي عشر

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة للمؤمتر االستعراضي لعام 

  ١اجلدول 

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة ملؤمتر االستعراض لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠١٠املؤمتر االستعراضي لعام 

 قلم احملكمة اهليئة القضائية
أمانة مجعية 
 الدول األطراف

مع أمانة الصندوق 
 االستئماين للضحايا

 اموع

       موظفو الفئة الفنية

       موظفو اخلدمات العامة

       اموع الفرعي، املوظفون

       املساعدة املؤقتة العامة

 ١٦,٦   ١٦,٦   املساعدة املؤقتة لالجتماعات

       العمل اإلضايف

       اخلرباء االستشاريون

 ١٦,٦   ١٦,٦   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٥٣,٥ ٤,١ ١٥١,٧ ٧٣,٣ ٢٤,٥  السفر

       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ١ ٠٩٩,٣  ١ ٠٩٩,٣    نفقات التشغيل العامة

       اللوازم واملواد

       األثاث واملعدات

 ١ ٣٥٢,٨ ٤,١ ١ ٢٥١,٠ ٧٣,٣ ٢٤,٥ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

١ ٣٦٩,٣ ٤,١ ١ ٢٥١,٠ ٨٩,٨ ٢٤,٥ موعا 
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  املؤمتر االستعراضي

  من نظام٢٣  ُ ّ                                                                                ك ل فت أمانة مجعية الدول األطراف بتنظيم املؤمتر االستعراضي كما هو منصوص على ذلك يف املادة   -١
 ٧ يف ،)٢٦(االستعراضي يف كمباال، أوغندااملؤمتر     عقداجلمعية قررت  ICC-ASP/7/Res.2 ويف القرار. ساسيروما األ
 ١١مايو  و/ أيار٣١، وافق مكتب اجلمعية على أن املؤمتر االستعراضي سيعقد يف الفترة ما بني ٢٠٠٩ابريل /نيسان
                                    وسي ت خذ قرار بشأن املدة اليت سيستغرقها  ICC-ASP/7/Res.2  من القرار١ومتاشيا مع الفقرة . ٢٠١٠يونيو /حزيران

  . معاجلة املسائل الواردة يف جدول األعمالااملؤمتر يف مرحلة الحقة، عندما تتضح الفترة الزمنية اليت ستتطلبه

ء القرارات ، قد خيضع للتعديل يف ضو) أدناه٢انظر اجلدول (                                                   أعد ت األمانة مشروع ميزانية للربنامج الرئيسي الرابع   -٢
  .٢٠٠٩نوفمرب /اليت ستتخذها اجلمعية يف دورا اليت ستعقد يف تشرين الثاين

 أما القرارات الرئيسية اليت ما يزال يلزم اجلمعية اختاذها فتشمل مدة انعقاد املؤمتر، وإنشاء جلنة صياغة، وإعداد احملاضر   -٣
. كثر من فريق واحد من املترمجني الشفويني، إىل ما إىل ذلكاملوجزة ، وتنظيم  االجتماعات املتزامنة اليت قد تتطلب أ

 اجتماعني يف اليومعدل يف غضون أسبوعني، مب  أيام من االجتماعات١٠ ،٢ويتوخى مشروع امليزانية يف اجلدول 
  .الواحد

امات أوغندا يف وترد التز. ستتحمل أوغندا املصاريف األخرى املتعلقة باملؤمتر االستعراضي بصفتها البلد املضيفو  -٤
                                                      ، وجتري حاليا مناقشة مشروع اتفاق بني احملكمة وأوغندا يوض ح ICC-ASP/6/WGRC/INF.1املرفق الثاين للوثيقة 

  .خمتلف بنود امليزانية اليت يتحملها البلد املضيف

  وارد من املوظفنيامل

        ً                         هذا دعما  لوجيستيا ووثائق أكثر مما ويتطلب . ستضطلع أمانة اجلمعية باألعمال التحضريية للمؤمتر االستعراضي    -٥
هلذا السبب، تشتمل امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الرابع .     ّ                                              يتطل به عام متوسط، تعقد فيه اجلمعية دورة عادية واحدة

ويستعمل هذا املبلغ لتوظيف موظفني من الفئة الفنية ومن فئة . من أجل املساعدة العامة املؤقتة  يورو١١٨,٢٠٠
 خمتلف أفرقة العمل يف املؤمتر، وتسجيل املشاركني مبن تقدمي اخلدمات الفنية إىلمات العامة ملعاجلة، من مجلة أمور، اخلد

فيهم املنظمات غري احلكومية، واالتصال بالصحافة، إعداد املواد املتعلقة باملؤمتر من أجل النشر والتوزيع، واملوقع على 
  .بية، إخلاالنترنت، وتنسيق االجتماعات اجلان

                                                           
 تشرين ٢٢ -١٤  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،)  ٢٦(

، ICC-ASP/7/Res.2الد األول، اجلزء الثالث، القرار، ) ICC-ASP/7/20 اجلنائية الدولية ، منشورات احملكمة(، ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
  .١الفقرة 
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  ٢جلدول ا

  امليزانية املقترحة ٢٠١٠ لعام املؤمتر االستعراضي

 )باليورو(

  ملؤمتراتا اتتكاليف خدم

 ١٤٣ ٤٤٧,٠ ما قبل الدورة

 ١٢٦ ٦٨٣,٠ ما بعد الدورة

 ٦٧٠ ١٧٩,٠ )الترمجة الفورية(املساعدة املؤقتة العامة، مبا فيها اخلدمات املتعلقة باالجتماعات 

 ٧٠ ٨٦٦,٠ عالميةالتغطية اإل

 ١١ ٤٣٠,٠ لوازم وخدمات متنوعة

 ١ ٠٢٢ ٦٠٥,٠ اموع الفرعي

 ٢٥ ٥٦٥,٠ )٪٢,٥ (تكاليف دعم الربنامج

 ٥١ ١٣٠,٠ 

 ٧٦ ٦٩٥,٠ اموع الفرعي

 ١٥١ ٧٠٠,٠ السفر

 ١ ٢٥١ ٠٠٠,٠ اموع
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  املرفق الثاين عشر

  مدخل إىل وظائف الربامج والربامج الفرعية

  اهليئة القضائية: امج الرئيسي األولالربن  -ألف

   هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -١

  .إدارة احملكمة والتنسيق فيما بني األجهزة: وظيفة إدارية •

                                                                     ً            دعم الدوائر، تنفيذ األحكام وغري ذلك من الوظائف املنوطة يئة الرئاسة وفقا  لنظام روما : وظيفة قضائية •
 .األساسي والنصوص الفرعية

توسيع دائرة الفهم للعمل الذي تقوم به احملكمة وتنسيق أنشطة االتصال اخلارجي : قات خارجيةوظيفة عال •
 .اليت تضطلع ا احملكمة

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  الشعبة التمهيدية •

 الشعبة االبتدائية •

 شعبة االستئناف •

  مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣٠٠الربنامج   -٣

   بني احملكمة واألمم املتحدة تعزيز التفاعل وتيسري التعاون •

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء

  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي  •

o إدارة اإلستراتيجيات الداعمة؛ تقييم املعايري والسياسات القانونية؛ استراتيجية توزيع : وظيفة استراتيجية
 . البشريةاملوارد

o القانونية للشعب التنفيذية التابعة للمكتب وتنسيق شبكة املؤسسات  شورةملتقدمي ا: وظيفة املشورة
 .األكادميية القانونية
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 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي  •

o مسائل امليزانية واملسائل املالية، إدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلك التدريب : وحدة اإلدارة العامة
 .لتطوير والدعم التشغيلي لألفرقة املشتركة وللشعبوا

o ا مكتب : وحدة اخلدمات اللغوية الترمجة التحريرية والترمجة الفورية امليدانية للعمليات اليت يضلع
 .املدعي العام

o ا مكتب املدعي العام: وحدة قاعدة املعارف  خدمات تكنولوجية األساس خيتص                                             . 

o دلة املادية، إدارة األدلة ذات الصلة باحملاكمات وعمليات اإلحالة احملتملةاأل: وحدة املعلومات واألدلة. 

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  التحليل املوقعي

o من منظور مصاحل العدالة وقضايا ) اجلديدة والقائمة(حتليل احلاالت اليت حتظى باالهتمام : وظيفة تنفيذية
 من ٥٣ و١٥ التحليالت اليت تتناول البالغات الوافدة واإلحاالت مبوجب املادتني التكامل واملقبولية؛
  .                                                              ّ     توفر قدرة مكر سة لتحليل احلاالت حتظى ا األفرقة املشتركة بالنسبة لكل  حالة. نظام روما األساسي

o تقارير وتوصيات ت رفع إىل اللجنة التنفيذية: وظيفة املشورة                                       . 

 التعاون الدويل

o بناء شبكة دولية، إجراء املفاوضات بشأن اتفاقات التعاون والتعاون ذو الصلة :  خارجيةوظيفة عالقات
 .                  ينس ق طلبات املساعدة. باحلاالت

o تنس ق املساعدة القضائية: وحدة التعاون القضائي                     . 

o تنفذ استراتيجيات التعاون الدويل، تعز ز اجلهود الوطنية : وحدة التعاون الدويل والقبض على األشخاص                                                   
 .لتعاون الدويل بشأن قضايا القبضوا

o يوفر قدرة املشورة يف جمال التعاون الدويل لكل  فريق من األفرقة املشتركة                       ّ                                        . 

 شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣

  مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات وأفرقة التحقيق: ٢٣١٠الربنامج الفرعي  •

o الضطالع بالعمليات امليدانية املنوطة باألفرقة تشتمل على قدرة إلجراء التحقيقات وا: وظيفة تنفيذية
املشتركة املعنية حباالت حمددة واملسؤولة عن مجع األدلة يف امليدان وتنفيذ استراتيجيات وخطط 

 .التحقيق

o موارد مكر سة للتعاون مع فريق احملاكمة أثناء مرحليت احملاكمة واالستئناف                                                               . 
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 اتقسم التخطيط والعملي: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي  •

o توفر . تدعم وترصد العمليات امليدانية وإجراءات األمن: وحدة الدعم العمليايت ويف جمال التحقيق
 .املتصلة بالطب الشرعي والنسخ بلغيت العمل وفهارس البيانات الشرحية املشورة

o م الضحايا شورةملتوفر ا: الوحدة املعنية باملرأة والطفولة شهودال/والدعم املتصلني بالقضايا اليت. 

o تطو ر استراتيجيات للتحقيق وجتري حتليالت للجرائم: وحدة استراتيجيات التحقيق والتحليل                                            . تطو ر     
معايري التشغيل يف جمال التحليل والتحقيق وتعمل على تنمية وتطوير الشبكات اليت تربطها بالوكاالت 

 .الوطنية وهيئات إنفاذ القوانني

 شعبة األداء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  ءاالدعا

o  الترافع يف القضايا املطروحة على الدائرة التميهدية والدائرة االبتدائية، ويتوىل القسم : ضائيةقوظيفة
                                 من نظام روما األساسي ويعد  املذكرات ) أ) (٣(٦١                                      صياغة املستند املتضم ن للمتهم مبوجب املادة 

 .القانونية

o أثناء وضع استراتيجيات التحقيق واإلعداد تقدمي املشورة القانونية لألفرقة املشتركة : وظيفة املشورة
 .للقضايا

 االستئناف

o  الترافع أثناء إجراءات االستئناف؛ يعد  املذكرات القانونية املتعلقة بالطعن التمهيدي : ضائيةقوظيفة                                                                              
 .والطعن النهائي ويعرض احلجج الشفوية أثناء االستئناف

o ئناف والطعون احملتملةتقدمي املشورة القانونية ملكتب االست: وظيفة املشورة. 

 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم

  مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج   -١

  ديوان املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي  •

o يعد  الصكوك القانونية والسياسات . للمسجل ولسائر أجهزة احملكمة شورةمليسدي ا: وظيفة املشورة                               
 .شأا ويستعرضهاالداخلية واملبادئ التوجيهية ويتفاوض ب

o ينس ق مع الدولة املضيفة عملية تنفيذ اتفاق املقر : وظيفة عالقات خارجية                                             . ويرصد تعاون الدول
 .                     األطراف ويسن  التشريعات



ICC-ASP/8/10 
Page 188 

 

 

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي  •

o حيد د ما إذا كانت التعامالت املالية جتري بشكل مقتصد وكفء: وظيفة تنفيذية                                                    وفع ال ومع التقي د                   
 .بالسند التشريعي املنطبق واللوائح والقواعد

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي  •

o مسؤول عن األمن املادي للمحكمة: وظيفة تنفيذية 

o يسدي املشورة بشأن السالمة عموما: وظيفة املشورة. 

 كمةمكتب املباين الدائمة التابع  لقلم احمل: ٣١٦٠الربنامج الفرعي  •

o ة املاليةاقب واملر، والتوقيت،ضمن االستجابة ملتطلبات احملكمة مبا يف ذلك النوعيةي: وظيفة تنفيذية. 

o بشأن اجلوانب املعمارية والتقنية للمباين اجلديدةيسدي املشورة : وظيفة املشورة. 

 قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي  •

o اينسق أنشطة املكاتب: وظيفة تنفيذيةامليدانية ورصد إدار . 

o يسدي املشورة بشأن أنشطة العمليات امليدانية: وظيفة املشورة. 

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  •

o وحدة التوظيف 

o وحدة إدارة ومتابعة شؤون املوظفني 

o حدة التدريب والتطويرو 

o وحدة الصحة والرفاه 

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي  •

o إدارة امليزانية واإلدارة املالية: وحدة احلسابات 

o وحدة املرتبات 

o وحدة املدفوعات 

o وحدة اخلزانة 

o وحدة االشتراكات 
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 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي  •

o وحدة السفر 

o رافقوحدة إدارة امل 

o وحدة العمليات اللوجستية والنقل 

o األرشفة/وحدة إدارة السجالت 

o وحدة املشتريات 

 قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي  •

o توفر املعدات والربامج والتطبيقات والبنية التحتية لالتصال؛ تؤمن دعم العمالء: وحدة العمليات. 

o تطو ر وت: وحدة خدمات املعلومات       دعم نظم املعلومات والتطبيقات. 

  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي  •

o تدعم الربط الفيديوي. تنظم جلسات االستماع وتوفر قاعات احملكمة اجلاهزة متاما: وظيفة تنفيذية .
 .ةتدير املعلومات املتعلقة جبلسات االستماع اليت تعقدها احملكم

 قسم االحتجاز: ٣٣٣٠: الربنامج الفرعي •

o مسؤول عن أمن وسالمة احملتجزين واحتجازهم يف ظروف إنسانية يف ظل السلطة : وظيفة تنفيذية
 .              املخو لة للمحكمة

 قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  •

o ترمجة الفورية خدمة جللسات االستماع اليت تعقدها مسؤول عن الترمجة التحريرية وال: وظيفة تنفيذية
 .احملكمة، وألنشطتها والبعثات امليدانية التابعة لقلم احملكمة والدوائر وهيئة الرئاسة

 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي  •

o تسه ل عملية تفاعل الشهود والضحايا مع احملكمة: وظيفة تنفيذية                                         . 

o شورة للمحكمة بشأن التدابري احلمائية املالئمة والترتيبات األمنية والنصح تسدي امل: وظيفة املشورة
 .واملساعدة

 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  املكتبة ومركز الوثائق

o يشرف على موارد املعلومات القانونية املطبوعة وغري املطبوعة واإللكترونية: وظيفة تنفيذية. 

o اإلعالم 

o ا احملكمةتت: وظيفة تنفيذية تقيم . تعزز الفهم األفضل ملبادئ احملكمة. وىل الدعاية لألنشطة اليت تضطلع
 .احلوار مع اتمعات احمللية يف املناطق اليت تنشط فيها احملكمة



ICC-ASP/8/10 
Page 190 

 

 

 شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج   -٥

  دعم الدفاع: ٣٥٢٠الربنامج الفرعي  •

o ملساعدة قانونية ويساعد كذلك أفرقة الدفاع ويؤم ن يساعد األشخاص امللتمسني: وظيفة تنفيذية                                                
 .استقاللية أفرقة الدفاع ويتواصل مع سائر أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية اليت تتحاور معها احملكمة

 مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٥٣٠الربنامج الفرعي   ●

o حايا حبقوقهم مبوجب يرفع مستوى وعي الض. يساعد الضحايا وجمموعات الضحايا: وظيفة تنفيذية
                                                                   ينس ق مع أمانة الصندوق االستئماين للضحايا املسائل املتعلقة بتنفيذ أوامر . نظام روما األساسي

 .التعويض

 مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي  •

o يوفر الدعم واملساعدة للمدعى عليهم وألفرقة الدفاع وللدوائر كذلك: وظيفة تنفيذية. 

o قل عن املسجلاملكتب مست. 

 مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي  •

o يوفر الدعم واملساعدة للضحايا وللممثلني القانونيني هلؤالء الضحايا: وظيفة تنفيذية. 

o املكتب مستقل عن املسجل. 

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

دارية والتقنية فضال عن خدمات السكرتارية القانونية واملوضوعية جلمعية توفر املساعدة اإل: وظيفة تنفيذية •
  .الدول األطراف وملكتبها وهيئاا الفرعية

                                                                                 تساعد يف جمال وضع النصوص والبيانات املتعلقة باملسائل املالية ومسائل امليزانية وتعد  هذه : وظيفة املشورة •
 .النصوص والبيانات

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: دسالربنامج الرئيسي السا  -هاء

  .يوفر املساعدة لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا: وظيفة تنفيذية •

 .ختضع األمانة للسلطة الكاملة لس اإلدارة وهو ملحق بقلم احملكمة لألغراض اإلدارية •

 مكتب مشروع املباين الدائمة: الربنامج الرئيسي السابع  -واو

  .يوفر أفضل اإلسكان املمكن الطويل األجل للمحكمة بأقل تكاليف ممكنة: يةوظيفة تنفيذ •
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 املرفق الثالث عشر

 سرد مصطلحات امليزانية

                                                                                    املبلغ الذي تصو ت عليه مجعية الدول األطراف ألغراض حمد دة لفترة مالية ما وميكن تكب د التزامات  االعتماد
 .              ّ              ز املبالغ اليت مت  التصويت عليهامقابل هذا املبلغ أو لتلك األغراض مبا ال يتجاو

أكرب تقسيم فرعي مليزانية أي منظمة وميكن يف داخل الباب إجراء عمليات نقل أموال دون موافقة  باب االعتماد
 .مسبقة من مجعية الدول األطراف

طاقة أساسية كي تكون التكاليف املطلوبة إلنشاء وتشغيل احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة تتمتع ب التكاليف األساسية
وتشمل التكاليف األساسية القضاة واملوظفني املنتخبني .                                      مستعد ة للتصر ف يف احلاالت قبل فتح التحقيق

ودعمهم واخلدمات اجلوهرية لتسيري الوظائف اإلدارية األساسية للمحكمة وأماكنها والطاقة الالزمة 
 .القضاء قبل فتح أي حتقيقألداء التحليل األويل وأداء مهام التحقيق واالدعاء و

 .خطة بتعبريات مالية للقيام بربنامج أنشطة لفترة حمددة امليزانية

مراقبة املنظمة أو إدارا وفقا مليزانية معتمدة بغرض إبقاء النفقات يف حدود االعتمادات املتاحة  مراقبة امليزانية
 .واإليرادات املتاحة

 .أي تكاليف خالف تكاليف املرتبات تنشأ عن شروط استخدام املوظفني التكاليف املشتركة اخلاصة باملوظفني

 .صندوق لتمويل النفقات غري املتوقعة صندوق الطوارئ

 .مجيع املوارد اليت تديرها املنظمة، خالف موارد امليزانية العادية املوارد اخلارجة عن امليزانية

 .ديسمرب وتشمل هذين التارخيني/ كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من  السنة املالية

 .مهمة رئيسية للمنظمة وميكن حتديد هدف أو أكثر هلا الربنامج الرئيسي

 .البنود اجلديدة املدرجة يف امليزانية نتيجة ألنشطة جديدة أو زيادة يف األنشطة القائمة املتطلبات اجلديدة

 .ا من خالل نشاط أو أكثر                                  حالة ي رجى الوصول إليها أو استمراره اهلدف

 .تصريح بتعيني شخص أو سلسلة من األشخاص ألداء العمل املطلوب من املنظمة الوظيفة

                                                             ً                                     االلتزام الذي ال يتحقق فيه التأثري الكامل للقرار الذي يرتب آثارا  مالية إال يف السنة القادمة أو السنوات  االلتزام السابق
 .التالية

  .                                شطة املوجهة إلحراز هدف حمد د أو أكثرجمموعة من األن الربنامج

يف هيكل الربامج يكون الربنامج هو التقسيم الفرعي األقل والتايل يف برنامج رئيسي ويساهم يف هدف 
 .أو أهداف ذلك الربنامج الرئيسي

وهي تؤكد : ك العملميزانية تركز على العمل الذي يتعني القيام به واألهداف املرسومة من خالل ذل امليزانية الربناجمية
على األهداف اليت يتعني حتقيقها وتترجم ذلك إىل تكاليف مطلوبة لتنفيذها؛ وتتصل القرارات 

 .مبستويات املوارد وبالنتائج اليت يتعني حتقيقها على السواء
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  هيكل الربامج

 

 )صر الربناجميةمثال الربامج الرئيسية، فالربامج، فالربامج الفرعية، فالعنا(هو ترتيب هرمي للربامج 

  :عملية لوضع امليزانية تتسم مبا يلي ة على أساس النتائجيناامليز

  تضع الوحدات التنظيمية امليزانيات على أساس جمموعة من األهداف والنتائج املتوقعة احملددة سلفا؛) أ(

ائج ومرتبطة ذه تربر النتائج املتوقعة متطلبات املوارد املستمدة من نواتج مطلوبة إلحراز هذه النت) ب(
  النواتج؛

 .                                                    ي قاس األداء الفعلي إلحراز النتائج املتوقعة مبؤشرات األداء) ج(

                                                                                          املبالغ املستعملة ألغراض وضع امليزانية ومراقبة امليزانية وهي متثل إما األهداف أو املتوس ط التقديري  التكاليف املعيارية
 .لتكاليف الوحدة

سواء من جانب املدعي (اليف املتولدة عن األنشطة عند اختاذ قرار بفتح حتقيق يف إحدى احلاالت التك التكاليف املتصلة باحلاالت
 من نظام ١٥ من املادة ٤ أو من جانب دائرة احملاكمة التمهيدية مبوجب الفقرة ٥٣العام مبوجب املادة 

 ).روما األساسي

تايل يف أحد الربامج ويساهم يف حتقيق هدف أو أهداف يف هيكل الربامج هو التقسيم الفرعي األقل ال الربنامج الفرعي
 .ذلك الربنامج

 .                                                                                  وظائف ملدة حمد دة توافق عليها السلطة املالئمة يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية هلذا الغرض الوظائف املؤقتة

 ونفقات التربعات بغرض حساب ينشأ باختصاصات حمددة ومبوجب اتفاقات حمددة لتسجيل إيرادات الصندوق االستئماين
 .متويل تكلفة أنشطة كليا أو جزئيا مبا يتمشى مع أهداف وسياسات املنظمة

عتمادات امليزانية انتظارا الستالم املسامهات من الدول اصندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املالئم لتمويل  صندوق رأس املال العامل
 .                                   األطراف وألي أغرض أخرى يتم  التصريح ا

وال يضاف . طبقا لتعريف جلنة امليزانية واملالية، ال يوجد تغيري يف القيمة العددية للبند أو امليزانية مو الصفريالن
 .                ً                   ويعرف هذا أحيانا  بالنمو الصفري االمسي. التضخم

سعار السنة القادمة فقط تعزى الزيادة يف امليزانية املعتمدة للعام احلايل إىل التضخم أو زيادات أخرى يف أ النمو الصفري احلقيقي
 .مع بقاء العناصر األساسية األخرى ثابتة
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