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جدول احملتويات

٤ئمة املختصرات [املستعملة يف النسخة اإلنكليزية]قا
٦املقدِّمة-أوالً 
٢١املقرتحةالربناجمية٢٠١٥عامميزانية-ثانياً 
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]نكليزيةقائمة المختصرات [المستعملة في النسخة اإل
Arc ولنداشارع يف القائم الرئيسي مبىن املقر مانويغ، يف الهاي، 

ASG مساعدأمني عام
ASPمجعية الدول األطراف
AUاالحتاد األفريقي

AULOمكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AVمسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية

CARمجهورية أفريقيا الوسطى
CASDشعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

CBFجلنة امليزانية واملالية
CIVكوت ديفوار

CMSقسم إدارة احملكمة
CoCoجملس التنسيق

D) ديرممد(
DCS احملكمةشعبة خدمات
DRCمجهورية الكونغو الدميقراطية
DSAبدل املعيشة اليومي
DSS ٢٠١٠–قسم دعم الدفاع (أُدمج بقسم دعم احملامني(

DVC ين عليهم واحملامني (أُلغيت يف عام نُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة)–٢٠١٠شعبة ا
ECOSةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني
FMUوحدة إدارة املرافق
FTEمعادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل

GCDNالشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات
GSاخلدمات العامة

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

GSSقسم اخلدمات العامة
GTA املساعدة املؤقتة العامة

HQاملقر
HRاملوارد البشرية

IBA الرابطة الدولية للمحامني
ICCاحملكمة اجلنائية الدولية

ICCPP احملكمة اجلنائية الدوليةيفمايةاحلبرنامج
ICTتكنولوجيات املعلومات واالتصال

ICTSقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
ICTY اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةاحملكمة

IGO دوليةمنظمة حكومية
ILOATاحملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية

INTERPOLاملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
IOMآلية الرقابة املستقلة

IPSAS املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
IRS األويلاالستجايبالتحرك أجهزة
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ITتكنولوجيات املعلومات
JCCDشعبة االختصاص والتكامل والتعاون

LAS(يف مكتب املدَّعي العام) قسم املشورة القانونية
LASS املشورة القانونية (يف قلم احملكمة)خدماتقسم

LSUوحدة خدمات اللغات
LTUوحدة الدعم اإلمدادي والنقل
MIS املعلومات اإلداريةنظام

MORSSمعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة
MOSSمعايري العمل األمنية الدنيا

NGOمنظمة غري حكومية
NYLO يف نيويوركالقائم مكتب االتصال

OIAمكتب املراجعة الداخلية
OPCDمكتب احملامي العمومي للدفاع
OPCV للمجين عليهممكتب احملامي العمومي

OTPمكتب املدَّعي العام
P(موظف من الفئة الفنية)ف

PIDS والوثائقاإلعالمقسم
PDO(مشروع املباين الدائمة) مكتب مدير املشروع
SAP" (معاجلة البيانات)"النظم والتطبيقات واملنتجاتبراجميات

SGيةاسرتاتيجغاية
SOهدف اسرتاتيجي

SSS والسالمةقسم األمن
STIC يف احملكمة (خمتصر فرنسي)التحريرية والرتمجة الشفوية قسم الرتمجة
TFVالصندوق االستئماين للمجين عليهم

TRIMاإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق
UNDSSإدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة
UNDU األمم املتحدة لدىوحدة االحتجاز
UNON املتحدة يف نريويبمكتب األمم

UNSMSنظام األمم املتحدة إلدارة األمن
VPRSين عليهم وجرب أضرارهم قسم مشاركة ا
VTCالفيديوي عن بعد/التواصلالتباحث

VWUين عليهم والشهود وحدة ا
WCFصندوق رأس املال العامل

2gvما خيص املنتفعني من التجهيزات غري الـُمدَجمة
3gv خيص املنتفعني من التجهيزات الـُمدَجمةما
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مةمقدِّ ال- أوالً 
احملكمة رئيس قلممن القواعد املالية، يقدم ٢- ١٠٣من النظام املايل والقاعدة ١-٣بند للوفقاً -١

لكي ٢٠١٤أغسطس/آب٢٢يف هذه الربناجمية املقرتحة٢٠١٥ميزانية عام ) "احملكمة"اجلنائية الدولية (
.وتعتمدهاعشرةالثالثةادور يفمجعية الدول األطراف ("اجلمعية") تنظر فيها

موعويتوزع هذامليون يورو. ١٣٥,٣٩املقرتحةويبلغ جمموع امليزانية -٢ :كما يليا
للهيئة القضائية؛يف املئة) ٩,٣٩مليون يورو (١٢,٧١(أ)

؛كتب املّدعي العاممليف املئة) ٣٠,٧٧مليون يورو (٤١,٦٧(ب)
لقلم احملكمة؛يف املئة) ٤٨,٩٤مليون يورو (٦٦,٢٦(ج)
ألمانة مجعية الدول األطراف؛يف املئة) ٢,٤٨يورو (ماليني٣,٣٦(د)
للمباين املؤقتة؛يف املئة) ٤,٤٣يورو (ماليني٦,٠(هـ)
ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم؛يف املئة) ١,٤٣مليون يورو (١,٩٣(و)
ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة؛يف املئة) ١,٠٢مليون يورو (١,٣٨(ز)
؛١القرضفوائد–ملشروع املباين الدائمة يف املئة) ١,٢٠مليون يورو (١,٦٢(ح)
.آللية الرقابة املستقلةيف املئة) ٠,٣٤مليون يورو (٠,٤٦(ط)

إىل بالقياس، املئةيف١١,٣أييورو،مليون١٣,٧٤مقدارهارقام على زيادة تنطوي هذه األو -٣
ة أنشطاألنشطة القضائية و يادة يف ز ذلك رئيسيًا إىل استمرار الويعزى. ةاملعتمد٢٠١٤عامةميزاني

اسرتاتيجيةتنفيذو اجلاري النظر فيها؛ اقضايالحيث تنضاف حماكمتان جديدتان على األقل إىل ةحقالامل
ما يرتتب مع قضاة جدد، ةوقدوم سبع؛الواقع على عاتقهالعمل ءدة يف عبازيالعي العام و مكتب املدَّ 

مف يا فيها تكالمبصات لتكاليف القضاة، من تغيريات فيما خيص جممل املخصِّ ذلك ىعل معاشا
نظام الإىل تطبيق ىمن قبيل تكاليف املوظفني، اليت تعز يف بنود ،فضًال عن الزيادات الضمنية؛التقاعدية

.املوحد لألمم املتحدة

المحكمة اليوم- ألف 
ا ستتناولتتوقع احملكمة-٤ فسيواصل .حاالتمثاينيف يةقضإحدى وعشرين٢٠١٥عاميفأ

،أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية(حاالتمثاينيف حتقيقاته ودعاواه القضائية مكتب املّدعي العام 
سيواصل ما جيريه و ، )ديفوار، ومايلكوتو ، وكينيا، وليبيا، (السودان)دارفورو ،ومجهورية أفريقيا الوسطى

ستباقياً ايامه من النظام األساسي، كما سيواصل ق٧٠من حتقيقات يف جرائم منصوص عليها يف املادة 
.حاالتتمهيدي يف عشرالتدارس الجراء أنشطة إجبمع املعلومات و 

أمرًا بالقبض على نيعليها، ثالثاجلاري العمل يف سياق احلاالت قد أصدرت احملكمة، و -٥
م يف مشتبهأشخاص  . حالياً حمتجزونعشرة هممنهم ، هااختصاصتندرج ضمن إطارجرائم بواارتكأ

تسعة األشخاص املشتبه مجيع َمَثل بناًء عليها ،ثولاملأوامر بتسعةأصدرت احملكمة باإلضافة إىل ذلك و 
االحتجاز. ومن القضايا املعروضة على احملكمة قيد أي منهم ع ضلم يو فطوعياً فيهم أمام احملكمة مثوالً 

الواحدة.الدفعةاألطراف اليت مل تأخذ خبيارالدولعلىإال٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعتنطبقال١
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. استُئِنفا استئنافًا لـّما يُبت فيهبشأن اجلوهر منها حكمان أحكام ةثالثا ثالث قضايا صدرت فيه
قضايا (ختص سبعة مثة ست و الصفة النهائية يف حزيران/يونيو من هذه السنة. واكتسب حكم واحد

يُتوقع ة أشخاص) تسان(ختصوقضيتان ، أو مرحلة احملاكمةلمحاكمة التحضري ليف مرحلة أشخاص) هي 
اية عام اثين عشر مشتبهاً (ختص قضايا بعسمثة. و ٢٠١٤أن ختتتم فيهما إجراءات اعتماد التهم حبلول 

.األشخاص املعنينيالقبض على بتنفيذ ما صدر فيها من أوامرريثما يتمعالقة ما زالت)فيه
الثانية من مراحل ةحاالت هي يف املرحلمخسةمث،ت التدارس األويلاخيص عمليوفيما -٦

ةيف مجهورية، واحلالةمرمر يفماسفينه حادثوهي،املوضوعبز على املسائل املتعلقة يث يركَّ التحليل ح
يفمخس حاالت هية. ومثكرانيا والعراقأو احلالتان األحدث يف و ،راسو ، واحلالة يف هندفريقيا الوسطىأ

يف  واحلالة،فغانستانأوهي احلالة يف ، تكامل/الاملقبوليةز على مسائل التحليل حيث يركَّ منالثالثةاملرحلة 
.واحلالة يف نيجرييا،واحلالة يف غينيا، واحلالة يف جورجيا،مبياو كول
يف بلدان احلاالت املعروضة على احملكمة العامةاملدَّعيةريها جتشط اليت االتحقيق النما عملياتأ-٧

عملييت حتقيق يف جرائم٢٠١٥يف عام جتريأنأيضاً عية العامةاملدَّ تعتزمو .وتشهد تقدماً مستمرةفهي
.من النظام األساسي٧٠منصوص عليها يف املادة 

بوسكوالسيداملوجَّهة إىلاعتماد التهم ٢٠١٤ونيو /يحزيران٩يف يف الشعبة التمهيديةوقد مت -٨
يف أقليمكبتا ارتُ أعيادُّ متهم جبرائمانْتاغنداالسيدو .قراطيةرية الكونغو الدميو همجيف يف احلالةانْتاغندا

عام واسط أاكمة يف هذه القضية يف احملجلسات تبدأأنتوقعويُ .٢٠٠٢يوليو /متوز١يتوري منذإ
يوليو/وزمت١٣ة نفسها يفر الدائهصدرتأ، كوموراسلفسرت مودا لقبض علىامر بأا ينفذ مّ ـلو .٢٠١٥
٢٠١٢.

يف احلالةاْغبغبون اعي العام ضد لور املدَّ قضية التهم يف اعتمادةييضًا يف املرحلة التمهيدأومت -٩
ذه القضية ات احملاكمة يف هءجراأن تبدأ إتوقعويُ .٢٠١٤يونيو /زيرانح١٢يف لك، وذديفواركوتيف  

.٢٠١٥من عام يف النصف الثاين 
.هوديغهليبْ اعي العام ضد شارل دَّ املقضية يف التمهيدية اإلجراءاتتقدم يفويف احلالة نفسها يُ -١٠

مثوله لثَ ومَ ،ةملدى احملكزلكي حيتجَ غوديهابْليهالسيدديفواركوتيف  ةالوطنيقد قدمت السلطاتف
يف تبدءأنومن املقرر.٢٠١٤مارس /ذارآ٢٧الدائرة التمهيدية يفاألول أمام

واخر أيف يصدر فيها قرارأنتوقعويُ ،ذه القضيةالتهم يف هاعتمادجلسة ٢٠١٤تمرببس/يلولأ٢٢
ات يف قعية العامة من حتقياملدَّ هيستمر ما جتريوريثما يتم ذلك،. ةنوفمرب من هذه السن/الثاينتشرين
لقبض على ابصدار أوامر يف الوقت املناسبإإىلذه التحقيقاتتفضي هوقد،ديفواركوتيف  احلالة
لقبض على السيدة ااألمر بختمفض٢٠١٢نوفمرب/الثاينتشرين٢٢ومت يف .خرينآه فيهم بمشت

.ذا األمرهتنفيذيُنتظرلا يز مّ ـول،اْغَبغبوسيمون 
العام ضد عيقضية املدَّ يف التمهيديةاتءجرا، تتقدم اإلفريقيا الوسطىأيف مجهورية ةويف احلال-١١
باال وندو،ايل بدو، وفيغنبُ اكغنداجاك من-كيلولو مومسبا، وجانيميإ، و مبوو غباري مبيب- جان

بقضية بت فيما يتصل ا ارتكِ أادُّعيةالعدالةقامإجلرائم ضد )"خرينآو مبباقضية "(أريدوونرسيس
قرار ٢٠١٤عاممن خري الربع األواخر يف أيصدر أنويتوقع.مبوو غباري مبيب-جانعي العام ضد املدَّ 

م فيها حمتجزون لدى احملكمة.ذه القضيةهيف بشأن اعتماد التهم  .ومجيع املشتبه 
على السيد سيف لقبضاالتمهيدية األوىل بدائرةالتنفيذ أمر نتظرل يُ ا يز مّ ـليف احلالة يف ليبيا و -١٢
قرار هيدت فيأة حكم مستئناف يف احملكاالصدر عن دائرة٢٠١٤مايو /أيار٢١. ويف سالم القذايفاإل

من ١٧ادةاملعلى السيد القذايف عمًال بىالدعو ةعلنت فيه عن مقبوليأألوىل الذي االدائرة التمهيدية
يفالتمهيدية األوىلقضت الدائرة،خيص السيد عبد اهللا السنوسيوفيما.نظام روما األساسي
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كمة أعليهىالدعو عدم مقبوليةب٢٠١٣كتوبر/أاألولتشرين١١ ضع يف حينهاخيكان ألنه  مام ا
ذه راغبة يف تنفيذ هليبياإىل أنوقد خلصت الدائرة التمهيدية. الليبيةتنفذها السلطات وطنيةجراءاتإل

تيدأستئناف حكم عن دائرة االصدر٢٠١٤يوليو /متوز٢٤حقاً على تنفيذها. ويف ةوقادر اإلجراءات
مافيه. وكال املشتبهةيست مقبولالسنوسي أمام احملكمة لعلى السيدىمؤكدة أن الدعو ، ذا القرارفيه ه

.كبت يف ليبياعمليات التحقيق يف جرائم أخرى ارتُ وتستمر.حمتجز حالياً يف ليبيااملعنيني
كوت أويت، و أت ننسفعي العام ضد جوزيف كوين، و املدَّ ةقضيىوغندا تبقأويف احلالة يف -١٣

هالء املشتبؤ هبعضأنعىيدَّ وو/أظنّ . ويُ الثانيةالتمهيدية ة ر أمام الدائة، عالقأنغوينمنيكو ود، أدمبو
.السراحقيين طلو خر اآلبينما ما يزال،فيهم قد تويف

بريي وسَ أاملناسب تقدمي السيد ولرت عية العامة أن يتم يف الوقت دَّ ترتقب املويف احلالة يف كينيا،-١٤
وهيمن نظام روما األساسي،٧٠ادة املمًال بعةلاالعدةقامإضد باراسا. والسيد براسا متهم جبرائم 

ة.ع يف التأثري فيهم عن طريق الرشو و الشرو أعلى الشهود أمام احملكمة التأثري 
مر بالقبض على السادة الـّما تنفَّذ األو ، )السودان(دارفور يشار أخريًا إىل أنه، يف احلالة يف و -١٥
، وعبد الرحيم حممد حسني.وعمر حسن أمحد البشريحممد عبد الرمحن،وعلي،هارونحممدأمحد
يف خلصتوعكوفًا على األنشطة يف الشعبة االبتدائية، يشار إىل أن الدائرة االبتدائية الثانية -١٦
بصفتهمذنباغكاتنالسيدأنإىل ، كاتنغاعي العام ضد جرمان املدَّ يف قضية،٢٠١٤مارس/آذار٧

على السيد  حكمت الدائرة ،٢٠١٤مايو /يارأ٢٣رائم حرب. ويف نسانية وجيف جرائم ضد اإلمتواطئاً 
وبعقوبته هتدانإباحلكميونيو أصبح /حزيران٢٥ويف .ةنس١٢جمموعها سجن ملددالا بعقوبات بغكاتن

يف وقت الحق . وسيصدر استئنافهما لهييالعام دعو عي من الدفاع ومكتب املدَّ لوقف كلنتيجة ائيًا 
تنفيذ يلي ذلكضرارهم، على أنألقرار بشأن تعويضات قد تدفع للمجين عليهم جربًا ةمن هذه السن

.٢٠١٥يف عام ةدفع التعويضات املعني
تمع يفسوسيُ ةم تقدمي األدلتِ ختُ ا،بيري مببا غومبو- عي العام ضد جاناملدَّ قضية ويف -١٧

٢٠١٤عام اية لك يف ذعقبت. وسحجج األطراف اخلتامية الشفويةإىل ٢٠١٤كتوبر /أاألولتشرين
ذا وإ.نظام روما األساسيمن ٧٤حكمًا مبوجب املادة خر املطاف،آ، يف صدارهاإة و ر مداوالت الدائ

وميكن على حنو ،لعقوبة وحتديد تعويضات جرب األضراراالنطق بإجراءاتلك قب ذعستفةدانإلاضي بقُ 
.٢٠١٥أوائل عام ذلك يف جيري أنمعقول توقع

لغتأ،يف احلالة يف دارفور (السودان)٢نورينبكراملدعي العام ضد عبد اهللا بندا أيف قضيةو -١٨
األمرئالذي كان مقرراً يف باد،بدء احملاكمةموعد ٢٠١٤بريل أ/نيسان١٦يف ،الرابعةبتدائيةاالةر الدائ
الحقاً مدادية. وحددت الدائرةإة مصاعب همواجبسببلك وذ،٢٠١٤مايو/يارأ٥يف تبدأأن

سيحاكمألنهاحملكمة ةالسيد بندا يف عهدليس و .احملاكمةءبدلموعداً ٢٠١٤نوفمرب /الثاينينتشر ١٨
.ملثولابمرأعلى بناءً 
املدَّعي العام قضية جلسات احملاكمة يف٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٠بدأت يف احلالة يف كينياويف -١٩

املدَّعي يف قضية و .املالحقةةتستمر يف هذه القضية مرحلو . غنْ جوشوا أراب سَ و ي روتو اامو سِوْلَيمضد 
وميُثل .كتوبر/أتشرين األول٧ات احملاكمة يف ءجراإتبدأأنمن املقرر ، ِكنياتااي  غأوهورو مويالعام ضد 

املتهمون يف كلتا قضييت احلالة يف كينيا مثوالً طوعياً بناًء على أمر باملثول.

ت الدعوى عليه يف جربوحممدصاحلاألمر كانت القضية تشمليف بادئ٢ تشرين ٤جاموس. لكن الدائرة االبتدائية الرابعة أ
.موته، بناء على تلقيها أدلة على ٢٠١٣االول/أكتوبر 



ICC-ASP/13/10

9 10-A-291114

ICC-ASP/10/20

دييلو لوبَنغاتوماس السيد قضيةيف استئنافىدعاو ةيف عدنظرالدائرة االستئنافوتواصل-٢٠
ويشمل ذلك يف قضية . غو الدميقراطيةنية الكو ر مجهو يف يف احلالةشوي اْنغوجولوماتيوالسيد وقضية 

ين عليهم. ويُتوقَّع إصدار أحكام  لوبنغا دعاوى االستئناف اليت رفعها شىت األطراف بشأن جرب أضرار ا
القرارت النهائية ٢٠١٥ُتستأنف يف عام قدهويضاف إىل ذلك أنائية يف وقت ما من هذه السنة. 

لك كل ما قد يصدر من قرارات بشأن العقوبة وجرب ، مبا يف ذاالبتدائية يف قضية مبباةالدائر الصادرة عن 
.أخرىالتمهيدي يف قضايااالستئنافىتقدم على صعيد العديد من دعاو يُ و .األضرار

٢٠١٥افتراضات عام - ١
ا يف احملكمة، ُوضعت االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام -٢١ ا ٢٠١٥وفقًا للممارسة املعمول  وأقر

ال القضائي ويف جمال املالحقة فيما خيص السنة التالية،  هيئات احملكمة باالستناد إىل خطط العمل يف ا
اية  . بيد أن عدم ٢٠١٤حزيران/يونيو وذلك بالقدر الذي ميكن به تقييم هذه األنشطة تقييماً دقيقاً يف 

إمكان التنبؤ بعمل احملكمة القضائي جيعل من الصعب وضع افرتاضات ميكن التعويل عليها متاماً يف موعد 
ال يتمثل يف عدم  يسبق إىل حد ليس بالقليل الفرتة املالية اليت ُمتيزن احملكمة هلا. فنهج احملكمة يف هذا ا

ا ستحصل خالل السنة التالية امليزنة إال لألحداث الـُمتأ واليت ميكن تقدير تكاليفها على وجه كَّد أ
، املعروضتني أمام مببا وآخرينوقضية وديهغليهبْ االدقة. وبناء على ذلك مل تدرج يف امليزانية تكاليف قضية 

التهم، على الرتتيب، واللتني حيتمل أن اعتمادالتهم ويف إجراءات العتماداحملكمة يف إجراءات التمهيد 
.تُبَلغ فيهما مرحلة احملاكمة

إن افرتاضات امليزانية فيما خيص األنشطة التحقيقية واألنشطة القضائية واألنشطة يف جمال -٢٢
ا احملكمة، واليت تستند إليها ميزانية عام  يئ ملا يلي:٢٠١٥املالحقة اليت أعد الربناجمية املقرتحة، 

من النظام األساسي، واحلفاظ ٧٠حتقيق مبوجب املادةاعمليات حتقيق ناشط، وعمليتربع أ(أ)
؛على األدلة يف تسع عمليات حتقيق ساكن

؛، ستة أشهر لكل منهما)اْغَبغبووقضية انْتاغندااإلعداد للمحاكمة يف قضيتني (قضية (ب)
عشر شهراً؛ ، اثناِكنياتا، ستة أشهر؛ قضية انْتاغنداجلسات احملاكمة يف مخس قضايا (قضية (ج)

؛، ستة أشهر)اْغَبغبوعشر شهراً؛ قضية ، اثنابَنداعشر شهراً ؛ قضية ، اثناروتو/سْنغقضية 
؛إجراءات النطق بالعقوبة وحتديد تعويض جرب األضرار يف قضية ِمببا عند االقتضاء، ثالثة أشهر(د)
.) ودعاوى استئناف متهيديقضية مبباواحدة (دعوى االستئناف النهائي يف قضية(هـ)
اجللسات على أساس أن اجللسات ستجرى هذهلقد ُوضعت االفرتاضات فيما خيص آجال-٢٣

فمقدار أعباء عمل الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف جمتمعًة يف . ٣تزامنياً تتابعيًا ال
.٢٠١٤األنشطة القضائية يف عام يُتوقع أن يفوق مقدار ٢٠١٥عام
وعالوة على ذلك سيواصل قلم احملكمة دعم مجيع اجلوانب غري القضائية إلدارة شؤون احملكمة -٢٤

وضه ب ود زيادة مقدار اإلجراءات القضائية، أوتقدمي اخلدمات هلا. فسيقدم قلم احملكمة، باإلضافة إىل 
واملالحقة تبعاً لتنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام.الدعم لألنشطة اإلضافية يف جمال التحقيق 

ا وزيادة مقدار النشاط القضائي وتوفري اخلدمات -٢٥ وعلى أساس افرتاضات امليزانية ومعطيا
، زاد ٢٠١٥لألطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية وإجراءات االستئناف يف عام

متزامنة خالل السنة نتيجة ملالبسات متصلة بالقضايا على وجه التحديد ومبستجدات ميكن أن ُحيتاج إىل عقد جلسات حماكمة ٣
قضائية ال ميكن حتديدها يف الوقت احلاضر على وجه الدقة.
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م احملكمة وسيظل يشهد زيادة كبرية، وال سّيما يف جمال العمليات امليدانية، مقدار الدعم املطلوب من قل
م، وجمال االحتجاز. وقد متكن قلم احملكمة، بفضل ختصيص املوارد بعناية،  وجمال محاية الشهود ومساند

طلوبة، وإعادة توزيعها، وإعادة حتديد األولويات على صعيدها، من استيعاب زيادة حمتملة يف املوارد امل
وزيادة ضمنية يف تكاليف املوظفني، وذلك دون اإلضرار جبودة خدماته وال بنجاعتها.

ويشتمل املنحى االسرتاتيجي للمحكمة فيما خيص حتسني عملية إعداد امليزانية على إضفاء -٢٦
ع ما يناظرها املزيد من الدقة على افرتاضات امليزانية على حنو يربط املخصَّصات املدرجة يف مقرتح امليزانية م

على حنو ملموس يف السنة التالية من احلاالت والقضايا واآلجال. ويضاف إىل ذلك أنه مت على غرار 
تأكُّدها يتوقف املاضي وضع تصّورات خاصة بامليزانية، لكنها مل تدرج فيها، ألنه لـّما يُتيقن من حصوهلا. ف

. ومن شأن قضائية ال ميكن تبيُّنها مسبقاً على عوامل خارجية ال سيطرة للمحكمة عليها، وعلى قرارات
هذه العملية الداخلية املتمثلة يف وضع تصّورات خاصة بامليزانية أن تتيح للمحكمة االستجابة السريعة 

لكل ما قد يطرأ من مستجّدات.
كما إن احملكمة وضعت معطيات اشتغالية، وال سيما فيما خيص قلم احملكمة، تتقايس مع -٢٧

املتوخاة اليت قد يلزم تقدميها دعماً لتنفيذ جدول األنشطة القضائية وخطة العمل يف جمال مقادير اخلدمات
ا واملعطيات ذات الصلة مستقل بعضها عن بعض و املالحقة.  إن افرتاضات امليزانية والتصّورات اخلاصة 

.٢٠١٥إىل حد كبري. وترد يف املرفق الثالث جمموعة منتقاة من معطيات ميزانية عام 
٢٠١٥التخطيط االستراتيجي، وتدبر المخاطر، وميزانية عام - ٢

أجنزت احملكمة مراجعة أوىل خلطتها االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من ٢٠١٤يف بداية عام -٢٨
، مركِّزة على املزيد من إضفاء الدقة على هذه اخلطة باعتبارها أداة إدارية ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣عام

االشتغايل واالسرتاتيجي. فأضِفي املزيد من الدقة على األهداف ذات األولوية واملضي يف تعزيز إطارها 
بغية توفري أساس سليم لالفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام ٢٠١٥وعام ٢٠١٤فيما خيص عام 

املقرتحة. وقد وزعت اخلطة اجلديدة على مجيع الوحدات التشغيلية قبل إعداد امليزانية بغية توثيق ٢٠١٥
ربطها بالتخطيط االسرتاتيجي، وتدبر املخاطر، ودورة إعداد امليزانية وتنفيذها. وراجعت اهليئات املعنية 

لربط اخلطط االسرتاتيجية مبيزانية ٢٠١٥وعام ٢٠١٤األهداف ذات األولوية فيما خيص عام 
فق اخلطط االسرتاتيجية االربناجمية املقرتحة ومتكني احملكمة من قياس األداء على حنو جمد. وتتو ٢٠١٥عام

للمحكمة واخلطط االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام. وقد استعان مكتب املدَّعي العام خبطته االسرتاتيجية 
،وإعداد ميزانيته واملؤشرات ذات الصلة٢٠١٥) لتحديد أهدافه فيما خيص عام ٢٠١٥-٢٠١٢(للفرتة 

املهام املنوطة مبكتب املدَّعي العام يف إطار واليته وعلى مع العلم بأن هذه اخلطة تركِّز بصورة خاصة على 
أسلوب عمله.

٢٠١٣وترد يف املرفق اخلامس قائمة بالغايات االسرتاتيجية للمحكمة (للفرتة املمتدة من عام -٢٩
إىل ٢٠١٢) واخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام (للفرتة املمتدة من عام ٢٠١٧إىل عام

).٢٠١٥عام
كما بالنظر إىل استمرار الضغوط املتعلقة بامليزانية،وفيما خيص تدبر املخاطر، قررت احملكمة، -٣٠

، وضع سجل حد أدىن باألخطار استنادًا إىل عملية ٢٠١٤أفيد به يف النصوص السردية مليزانية عام
لية وركِّز فيها على الداخالرقابةمكتب األمم املتحدة خلدمات ٢٠١١التقييم التحققي اليت أجراها يف عام 

اسرتاتيجية تدبر املخاطر اليت أقرها رؤساء أجهزة األخذ باألخطار االسرتاتيجية الكربى، وذلك بدًال من 
احملكمة إقراراً أولياً.

بعد مترين دام يومني قام خالله واحد وعشرون ٢٠١٤وجنِّز سجل األخطار يف شباط/فرباير -٣١
ألخطار اليت مت متييزها حبسب احتماهلا ووقعها وضعف احلال إزاءها. ممثًال رفيعًا للمحكمة بوضع تراتب ل
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وقد هيأت نتائج هذا التمرين للمحكمة نظرة عامة عن األخطار األساسية اليت يتعني تناوهلا. ويف 
وافق جملس التنسيق يف احملكمة على تنفيذ املزيد من حتسينات سريورة تدبر األخطار يف ٢٠١٤أيار/مايو
:ذلك باتباع النهج التايل ذي الطبقتنياحملكمة و 

وسريورة تدبر األخطار مع تكرار ذلك كل الكبريةمواصلة العمل على السجل احلايل لألخطار (أ)
ويشمل ذلك حتديد اجلهات املسؤولة عن األخطار فيما خيص سجل األخطار املنجز؛ ؛ عام

نفيذ خطط العمل، ومراقبة العمل فيما خيص درء األخطار احلامسة األمهية، وتطخطووضع
مراجعة لسجل األخطار وأن يتم حتديد ٢٠١٥سائر األخطار. ويُعتزم أن جترى يف عام

ا املسؤولية عنها، عند االقتضاء. وسيتلو ذلك إعداُد وتنفيذ  األخطار اجلديدة/اجلهات املنوطة 
خطط العمل حبسب اللزوم؛

خالل تدابري منها على اخلصوص اختيار إطار وضع إطار لتدبر األخطار كامل النطاق من (ب)
اية هذه السنة  قياسي لتدبر األخطار ممكن التطبيق. وبغية القيام بذلك، ستجري حبلول 

إلدارة العامة للمخاطر يف احملكمة من أجل اقرتاح خريطة طريق عن جدول بنية امراجعة ل
.العريضة خلطة تطوير خلمس سنواتاستحقاق فيما يتعلق بتدبر املخاطر تبني فيها اخلطوط 

املناسبة وباتباع هذا النهج ذي الطبقتني تتوخى احملكمة أن يكون بوسعها أن تدرج املتطلبات -٣٢
الربناجمية املقرتحة.٢٠١٦من املوارد لتدبر األخطار يف ميزانية عام 

التحليل من منظور كلي-باء 
حبسب النشاط. ومتثل ٢٠١٥رتحة لعام يبني الرسم البياين التايل ميزانية احملكمة املق-٣٣

املخصَّصات للموارد املرتبطة مباشرة باألنشطة القضائية وبأنشطة املالحقة، ومبا فيها الدعم املقدم إىل 
ين عليهم والشهود وتكاليف خدمات اللغات، زهاء  يف املئة من املبلغ اإلمجايل للميزانية املقرتحة. ٧٦ا

املئة من هذا يف١٥إلدارية ومهام الدعم يف احملكمة والبنية التحتية ما يعادل وتبلغ املخصَّصات للمهام ا
يشتمل ذلك يف املئة من هذا املبلغ. وال٤املبلغ اإلمجايل. وميثل املخصَّص إلجيار وصيانة املباين املؤقتة 

مشروع املباين الدائمة، على املتطلَّبات اخلاصة مبشروع املباين الدائمة. أما أمانة مجعية الدول األطراف، و 
موعة على حنو مستقل يف إطار البند  غري ذلك (العناصر اخلاصة بالدول ’وآلية الرقابة املستقلة، ا

ا املستقلة، فتمثل نسبة أخرى من هذا املبلغ مقدارها  يف املئة. وميثل ٥األطراف)، على أساس بنية إدار
العوامل احملدِّدة مليزانية احملكمة.بني حقة العامل الرئيسي من مقدار النشاط القضائي والنشاط يف جمال املال
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٤: التحليل من منظور كلي١الرسم البياني 

إىل عام ٢٠٠٩ويوضح اجلدول أدناه التنامي الدينامي لألنشطة القضائية يف احملكمة من عام -٣٤
الدعم التشغيلي والعمليات (حبسب املقرتح اخلاص بذلك العام)، ويبني كيفية ختصيص موارد ٢٠١٥

امليدانية ملختلف احلاالت على مر الزمن. ويظهر أن املخصَّصات للدعم التشغيلي شهدت منوًا حمدوداً 
مطّرداً على مر السنني، جيسِّد زيادات استتبعها النمو يف األنشطة القضائية.

إن األنشطة يف جمال املالحقة املبينة يف هذا الرسم البياين تشتمل على عمليات التدارس األويل وعلى أنشطة يف جمال التحقيق ٤
ة جيريها مكتب املدَّعي العام.واملالحق
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المحكمةنامي االستراتيجي لألنشطة القضائية في ي: التنامي الد١الجدول 

حبسب احلاالت:امليزانية
بآالف اليوروات

الدعم التشغيلي 
(أنشطة جلسات 

والعمليات ةاحملكم
أوغنداواألنشطة امليدانية)

مجهورية الكونغو 
دارفورالدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
مايلكوت ديفوارليبياكينياالوسطى

١٦املعتمدة٢٠٠٩ميزانية  ١٩٨,٩٠٣ ٢٣٣,٤٠١٧ ٤٧٥,٤٠٧ ٥٧٥,٦٠٧ غ/مغ/م٣٩٠,٥٠

غ/مغ/مغ/مغ/م)قضية واحدة(قضايا)٣(قضايا)٤()قضية واحدة(قضايا)٩(

١٨املعتمدة٢٠١٠ميزانية  ١٥٨,٣٠٣ ٠٥٧,٨٠١٧ ٥٠٦,١٠٦ ٧١٩,١٠٧ غ/مغ/م٤٨٥,٩٠

غ/مغ/مغ/مغ/م(قضية أو قضيتان)قضايا)٣(قضايا)٦-٥()قضية واحدة()قضية١١(

٢١املعتمدة٢٠١١ميزانية  ٩٢٧,٠٠٢ ٢٦٩,٧٠١٣ ٤٩٩,٦٠٤ ٧٢٨,٩٠٥ غ/مغ/م)٣(٠٧٢,٦٤)٢(٦٥٣,٣٠٧٧٤٠,٨

غ/مغ/م(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٥((قضية واحدة)قضيتان)قضية +١٣(

١٩)٤(املعتمدة٢٠١٢ميزانية  ٩٤٠,٠٨١ ٤٩٦,٨٧٩ ٧٢٨,٣١٣ ١٧٥,٠٣٢ ٩٨٥,٨١٧ ٤١٢,١٣٢ ٣٢٢,٥٧٣ غ/م١٦٥,٩٢

غ/م(قضية واحدة)(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة))قضية١٧(

٢٦)٥(املعتمدة٢٠١٣ميزانية  ٢١٥,١٠٨١٣,٧٠٧ ٥٢٦,٧٠١ ٦٥٩,٥٠٣ ٣٠٠,٧٠٦ ٩١٣,٢٠١ ٦٥٩,٥٠٤ ٧٧٧,٥٠٣ ٢٤١,٢٠

غ/م(قضيتان)(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة)قضية)١٨(

٢٦)٦(املعتمدة٢٠١٤ميزانية ٧٢٣,٦٠١ ٠١٥,٥٠٨ ٢٧٠,٨٠١ ٢٦٥,٢٠١ ٢٤٢,١٠٤ ٥٨٩,٤٠٥٨٤,٣٠٧ ٣٩٤,٤٠٣ ٥٩٦,٤٠

(غ/م)(قضيتان)(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة)قضية)١٨(

٢٩املقرتحة٢٠١٥ميزانية  ١٨٨,٨٣١ ٢١٠,٩٠٩ ٢٠٨,٠٤١ ٣٠٣,٠٨٢ ٥٤٩,٨٦٥ ٦٢٠,٠٧٦٠٣,٨١٩ ٠٥١,٥٥٥ ٤٤٥,١٠

(قضيتان)(قضيتان)قضايا)٣((قضيتان)قضية واحدة)(قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة)قضية)٢١(

ا ُتُكبِّدت عن عمليات أنشطة جلسات احملكمال يشمل هذا الرقم ١ ا ُتُكبِّدت عن أنشطة جلسات احملكمة لكنه يشمل التكاليف املعترب أ ة.التكاليف املعترب أ
.٢٠١١للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو إىل كانون األول/ديسمرب يورو من صندوق الطوارئ ُأخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة يف كينيا ألف ٦١٦٢يشمل هذا الرقم مبلغاً مقداره ٢
.٢٠١١ول/ديسمرب مبلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة يف ليبيا للفرتة املمتدة من أيار/مايو إىل كانون األ٣
.٢٠١٢وت ديفوار للفرتة املمتدة من آب/أغسطس إىل كانون األول/ديسمرب يشمل هذا الرقم ميزانية تكميلية خاصة باحلالة يف ك٤
.٢٠١٣يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت ُأخطر بإمكان استعماهلا فيما خيص عام ٥
استعماهلا ملا يزل جاريًا.، ألن ٢٠١٤ال يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت ُأخطر حىت تارخيه بإمكان استعماهلا فيما خيص عام ٦

جتسِّد املوارد الالزمة االحتياجات املتغرية املتصلة على حنو مباشر باإلجراءات، اليت قد تفضي و -٣٥
ُحيتاج القضايا اليت بلغت فيها اإلجراءات مراحل خمتلفة. و أحيانًا إىل زيادات مردها القضايا اإلضافية أو

الالزمة فيما خيص فريقًا متكامًال جيري عمليات حتقيق أو عمليات إىل مزيد من املوارد للوفاء باملعايري 
ا، كما عليه احلال مثًال يف عمليات حتقيق مستمرة يف يمالحقة، مع العلم بأن املعا ري املعنية لـّما يوَف 

شرت . ويلزم مزيد من املوارد فيما خيص احلاالت اليت بو يف مايلةحاالت مثل احلالة يف كوت ديفوار واحلال
ا األنشطة يف جمال التحقيق واملالحقة. ومن  مؤخرًا مثل احلالة يف مايل، وذلك نتيجة للزيادة اليت شهد
املهم مالحظة أن خمتلف مراحل اإلجراءات تستلزم أيضًا مقادير خمتلفة من الدعم الذي يقدمه قلم 

راف، واملشاركني، واجلهات الفاعلة يتعلق بعدد من اخلدمات األساسية اليت يوفرها جلميع األطاحملكمة فيما
يف اإلجراءات.
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وتقسم عناصر امليزانية املتصلة باحلاالت احملالة إىل احملكمة إىل عناصر متصلة بأنشطة جلسات -٣٦
احملكمة وعناصر متصلة بالعمليات واألنشطة امليدانية، على النحو املعروض وجيزًا يف اجلدول أدناه. 

اية اجلدول لتبيان مجيع املتطلبات فيما خيص ميزانية باإلضافة إىل ذلك ترد صفوف أو  خرى يف 
.٢٠١٥عام

: الميزانية الخاصة بأنشطة جلسات المحكمة والعمليات الميدانية (بماليين اليوروات)٢الجدول 
املقرتحة ٢٠١٥ميزانية عام البند

أنشطة جلسات المحكمة
١٣٫٧الدعم التشغيلي

١٫٢)٢يف احلالة ١(احملاكمة حماكمة لوبَنغا 

٠٫٢)٢ألف يف احلالة -٢حماكمة كاتَنغا (احملاكمة 

١٫٢)٢يف احلالة ٦حماكمة انْتاَغندا (احملاكمة 

٠٫٧)٤يف احلالة ١حماكمة مببا (احملاكمة 

٢٫٧)٥يف احلالة ١يف احلالة يف كينيا (احملاكمة ٢و١حماكمتان يف القضيتني 

١٫٩)٣يف احلالة ١بندا (احملاكمة حماكمة 

٠٫٨)٧يف احلالة ١حماكمة اْغبَـْغبو (احملاكمة 

موع الفرعي ألنشطة جلسات احملكمة ٢٢٫٤ا

العمليات الميدانية
١٥٫٥الدعم التشغيلي

١٫٢أوغندا–١احلالة 

٩٫٢مجهورية الكونغو الدميقراطية-٢احلالة 

١٫٣دارفور-٣احلالة 

٢٫٥مجهورية أفريقيا الوسطى–٤احلالة 

٥٫٦كينيا–٥احلالة 

٠٫٦ليبيا-٦احلالة 

٩٫١كوت ديفوار-٧احلالة 

٥٫٤مايل–٨احلالة 

موع الفرعي للعمليات امليدانية ٥٠٫٥ا

٧٢٫٩المجموع

غير ذلك
٤٤٫٤املوارد األساسية

٧٫٦املباين

٧٫١مبا فيها تكاليف الصيانة واملرتفقات واالتصاالتالتكاليف التشغيلية 

٣٫٤موارد ختص أمانة مجعية الدول األطراف

موع الفرعي لـ"غري ذلك" ٦٢٫٥ا

٢٠١٥١٣٥٫٤المجموع المقترح لعام 
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٢٠١٥تحليل النمو: العوامل الرئيسية المحدِّدة لتكاليف عام - ١
، اعتمادات إضافية مقدارها ٢٠١٥الربناجمية املقرتحة لعام تطلب احملكمة، يف ميزانيتها -٣٧

يف املئة. وتبنيَّ يف اجلدول التايل العناصر الرئيسية هلذه ١١,٣مليون يورو، متثل زيادة مقدارها ١٣,٧٤
الزيادة.

العوامل الرئيسية المحدِّدة للتكاليف–٢٠١٥: الزيادة في ميزانية عام ٣الجدول 
مباليني اليورواتالزيادة البند

اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام

٦,٧٨التكاليف الضمنية للموظفني)أ(

١,٦٧التكاليف غري املتصلة بالعاملني (تكاليف األسفار وغريها))ب(
١,٦٧تكاليف القضاة (قدومهم) والدعم القانوين، وتكاليف املوظفني الضمنية ذات الصلة

ين  ١,٥٧عليهم والشهودالتكاليف ذات الصلة با
١,٥١فوائد القرض- تكاليف املباين الدائمة

١,٠٦العمليات امليدانية
١,٠٠املعاشات التقاعدية للقضاة

٠,٥٢متطلبات أمانة مجعية الدول األطراف

٠,٤٢التكاليف املتصلة باالحتجاز

٠,٣٥متطلبات أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

٠,٢٨متفرقة ( تكاليف املباين، تكاليف وحدة الرقابة املستقلة)تكاليف 

٣,٠٩-التخفيضات (فيما خيص قلم احملكمة)

١٣,٧٤المجموع
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بحسب البرامج الرئيسية٢٠١٥: نمو الموارد في ميزانية عام ٤الجدول 

للمحكمة الجنائية الدولية جمعاء-نمو الموارد المقارن

املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

منو املوارد يف ميزانية عام
٢٠١٤بالقياس إىل عام ٢٠١٥

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت امليزانية األساسيةا
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت الـ%املبلغا

٨الرئيسي األول: اهليئة القضائيةالربنامج  ٢٢٣٫٨١ ٨٢٢٫٠١٠ ٠٤٥٫٨١٠ ٣٠١٫٢٢ ٤١٣٫١١٢ ٧١٤٫٤٢ ٦٦٨٫٦٢٦٫٦

٥الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام ٦٢٣٫٢٢٧ ٥٩٦٫٨٣٣ ٢٢٠٫٠٦ ٢٩٠٫٣٣٥ ٣٧٧٫٢٤١ ٦٦٧٫٥٨ ٤٤٧٫٥٢٥٫٤

٣٢الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ٤٤٢٫٣٣٣ ٨٥٠٫٧٦٦ ٢٩٣٫٠٣٢ ٣٥٤٫١٣٣ ٩٠٣٫٢٦٦ ٠٫١-٢٥٧٫٣٣٥٫٧

٢الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف ٢-٨٤٣٫٦ ٨٤٣٫٦٣ ٣-٣٦٠٫٣ ٣٦٠٫٣٥١٦٫٧١٨٫٢

٥الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة ٥-٩٠٠٫٧ ٩٠٠٫٧٦ ٦-٠٠٠٫٠ ٠٠٠٫٠٩٩٫٣١٫٧

٦٧٣٫٠٩١٢٫٨١السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي  ٥٨٥٫٨٧٠٨٫٥١ ٢٢٢٫٥١ ٩٣١٫٠٣٤٥٫٢٢١٫٨

١: مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١-الربنامج الرئيسي السابع ١-٢٨٣٫٢ ٢٨٣٫٢١ ١-٣٧٤٫٩ ٣٧٤٫٩٩١٫٧٧٫١

١١٠٫٨١-١١٠٫٨الدائمة: فوائد قرض مشروع املباين ٢-الربنامج الرئيسي السابع ١-٦٢٣٫٣ ٦٢٣٫٣١ ٥١٢٫٥-

٤٦٣٫٠٨٩٫٧٢٤٫٠-٣٧٣٫٣٤٦٣٫٠-٣٧٣٫٣: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع

٥٧المجموع ٤٧٣٫٩٦٤ ١٨٢٫٣١٢١ ٦٥٦٫٢٦٢ ٤٧٥٫٦٧٢ ٩١٦٫١١٣٥ ٣٩١٫٧١٣ ٧٣٥٫٥١١٫٣

)٢٠١٨إلى ٢٠١٦(تحليل النمو: العوامل المحدِّدة لتكاليف عدة سنوات - ٢
عمًال بتوصية صادرة عن اللجنة بأن متيِّز احملكمة ما هو معروف أو ما ميكن معرفته من العوامل -٣٨

اهلامة احملدِّدة للتكاليف اليت تتوزع على عدة سنوات، ومبا يف ذلك تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة 
عداد رأس املال وتكاليف املباين وتكاليف املوظفني، وأن تعرضها للجمعية عرضًا واضحًا للتكفل يف 

، تُقدَّم يف اجلدول أدناه فيما ٥بتفادي احلاالت اليت يستحق فيها بغتة حتمل نفقات كان يسهل متييزها
امة احملدِّدة خطة متوسطة األجل ملا ميكن معرفته من العوامل اهل٢٠١٨إىل ٢٠١٦خيص السنوات 

ستوضع يف السنة التالية اخلطة االسرتاتيجية ملكتب لتكاليف احملكمة اليت تتوزع على عدة سنوات. و 
.) ويُرتقب أن يرد فيها مقرتح حمنيَّ للقّد األفضل ملكتب املدَّعي العام٢٠١٨-٢٠١٦املدَّعي العام (للفرته 

ا -٣٩ فيمااالستثمارإطاريفوقد استمرت احملكمة على حتقيق املزيد من الدقة يف تقدير احتياجا
يف عداد رأس املال من املقتنيات والتجهيزات املستبَدلة على ضوء االنتقال إىل املباين اليت ستكون يندرج

. ووفقًا للممارسة ٢٠١٥يف املستقبل، املزمع أن جيري يف الربع األخري من عام الدائمة مبانيها اجلديدة 
طار االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس املال يف إالسابقة ُأسِندت درجات أولوية إىل املستبدالت يف 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة، وقـُلِّصت هذه االحتياجات إىل احلد األدىن.٢٠١٥ميزانية عام

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/20(٢٠١١كانون األول/ديسمرب ٢١-١٢، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة٥ ، ٢-)، ا

.٢٢الفقرة 
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: تحليل العوامل الممكن أن تكون محدِّدة للتكاليف٥جدول ال
٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

تكاليف الموظفين

٦٦٨جمموع تكاليف املوظفني ٠٦٦ ٨٠٠٦٩ ٧٦٨ ٤٠٠٧١ ٥١٢ ٦١٠

٧تكاليف استبدال التجهيزات المندرجة في عداد رأس المال

٤٩٠املركبات ٠٠٠٤٦٥ ٠٠٠٤٢٥ ٠٠٠

١املعدات ٢٦١ ٤٩٣١ ٨٣٨ ٥١٠٤٣٧ ٠٧٠

١جمموع تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال ٧٥١ ٤٩٣٢ ٣٠٣ ٥١٠٨٦٢ ٠٧٠

المباني

٨١إجيار وصيانة املباين املؤقتة ٨٧٥ ٤٠٥٠٠

٩٢جممل كلفة ملكية املباين الدائمة (االستعمال والصيانة) ٤٨٧ ٠٠٠٢ ٦٥٢ ٠٠٠٢ ٩٢٠ ٠٠٠

٣٠٠ميزانية عمل موظفي احملكمة فيما خيص املباين الدائمة واملرحلة االنتقالية ٠٠٠٩١٦ ٥٦٢٠

١٠٣مقدَّر مدفوعات الفوائد على قرض الدولة املضيفة ٠٢٠ ٦٢٦٠٠

١١٠٥مقدَّر مدفوعات فوائد قرض الدولة املضيفة ورأس ماله ٨٠٠١٩٨٥ ٨٠٠ ١٩٨

١٢٣مللكية املباين الدائمة (استبدال التجهيزات اليت تندرج يف عداد رأس املال)التكاليف اإلمجالية  ٢٠٠ ٠٠٠٣ ٢٠٠ ٠٠٠٣ ٢٠٠ ٠٠٠

موع للمباين ١٠ا ٨٨٣ ٠٣١١٢ ٥٦٨ ٧٦٠١١ ٩٢٠ ١٩٨

البرامج/المشاريع الخاصة

١٣٣٧٦مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي ٧٠٠٣٨٢ ٨٠٠٣٨٩ ٠٠

ونصف يف املئة على تكاليف املوظفني مبثابة منو مطّرد حمتسب حساباً مركَّباً (الوظائف الثابتة والوظائف من فئة اخلدمات العامة).طُبقت زيادة نسبتها اثنان ٦

ر الرئيسي فلّما تزل غري معروفة ومل يشملها احلساب.. أما عمليات االستبدال اإلضافية النامجة عن التفاوض بشأن عقد إجيار مبىن املقCBF/16/5مت حتديث األرقام املعنية باالستناد إىل الوثيقة ٧

، وعلى أساس املفاوضات اجلارية حالياً ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف املؤقتة. وعلى افرتاض أن احملكمة ستخلي املباين ٢٠١٦آذار/مارس ٣١تنتهي مدة اإلجيارات احلالية اخلاصة باملباين املؤقتة يف ٨

.٢٠١٦)، لن ُحيتاج إىل مدفوعات مبوجب اإلجيارات احلالية يف عام RGDاحلكومية اهلولندية (مع إدارة املباين 

اية متوز/يوليو ٩ مجيع البنود الالزمة للتكفل بكل شهراً يوفِّر خالهلا املقاول العام صيانة ١٢، وبالتايل بدء حتمل تكاليف التأمني، إخل، ما تتلوه فرتة مقدارها ٢٠١٥على أساس استالم املباين من املقاول يف 

اية فرتة كشف العيوب ومعاجلتها.٢٠١٦الضمانات خالل فرتة تنتهي يف غاية متوز/يوليو  على حنو يتوافق مع 

وأن يشرع يف تسديده اعتبارًا من األول من  ٢٠١٥مرب كانون األول/ديس٣١. ويعتزم مكتب مدير املشروع أن يغلق القرض يف ٢٠١٦آذار/مارس ٣١على أساس تنجيز احلسابات املتعلقة بالقرض يف ١٠

. وعلى أية حال ال تنطبق هذه ٢٠١٧. وإذا حدث أن حتقق ذلك فلن تكون هناك مدفوعات لتسديد فرائد القرض دون غريها من املستحقات يف عام ٢٠١٦بدًال من األول من نيسان/أبريل ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

على الدول األطراف حبسب ما إذا كانت قد أخذت خبيار الدفعة الواحدة.أنصبة اشرتاكات خمتلفةل األطراف. فسيتعني تطبيق جداولاملدفوعات على مجيع الدو 

الدول األطراف حبسب ما إذا كانت قد أخذت خبيار تلفة على على أساس تنجيز احلسابات املتعلقة بالقرض بتارخيه. وال ينطبق ذلك على مجيع الدول األطراف، فسيتعنيَّ تطبيق جداول أنصبة اشرتاكات خم١١

الدفعة الواحدة.

والصيانة الستعمالاملال، لكنه ال يشمل تكاليف اعلى أساس املنحى القائم على احتساب العمر خبطر متوسط. ويشمل إمجايل تكاليف امللكية تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس١٢

عمل الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية (استبدال ت والتنظيف). ويتعذر يف املرحلة احلالية من املشروع تقييم املبلغ اإلضايف الذي سُيطلب يف املستقبل تقييمًا دقيقاً، ويتوقف ذلك على(مثل تكاليف املرتفقا

التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال) التابع للجنة الرقابة.
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٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

موع  ٣٧٦للربامج/املشاريع اخلاصةا ٧٠٠٣٨٢ ٨٠٠٣٨٩ ٠٠

٨١المجموع العام ٠٧٨ ٠٢٤٨٥ ٠٢٣ ٤٧٠٨٤ ٦٨٣ ٨٧٨

تكاليف تطبيق النظام المشترك(أ)
م. وهي معروضة -٤٠ تتألف تكاليف املوظفني حبسب النظام املشرتك من رواتبهم وأبداهلم وتعويضا

والتعويضات يف إطار النظام املشرتك لألمم املتحدة" متاح على املوقع يف كتيب عنوانه "الرواتب واألبدال 
). ويف النظام املشرتك ختتلف جداول الرواتب، وبعض ICSCالشبكي للجنة اخلدمة املدنية الدولية (

منظمة تتّبع النظام ٥٠األبدال والتعويضات، للموظفني الفنيني عنها ملوظفي اخلدمات العامة. ومثة زهاء 
ك لألمم املتحدة، ومنها احملكمة.املشرت 
الطريقة املتبعة يف حساب الرواتب لتحديد املبلغ املخصَّص مليزانية تكاليف املوظفني وتتماشى-٤١

مع املمارسة السابقة وتستند إىل جدول رواتب األمم املتحدة. والزيادة يف تكاليف الرواتب تُعزى بصورة 
دة املشرتك للرواتب واألبدال والتعويضات.أساسية إىل تطبيق قواعد نظام األمم املتح

قد نشرت األمم املتحدة جداول رواتب جديدة ملوظفي الفئة الفنية وموظفي فئه اخلدمات و -٤٢
ا يف الطريقة املتبعة يف حساب الرواتب.٢٠١٤العامة فيما خيص عام  ، أُخذ 

بالتناسب كما أرسته األمم ومثة أيضًا تكاليف أخرى يف إطار النظام املشرتك تتقامسها احملكمة -٤٣
املتحدة. وتشمل هذه التكاليف بنودًا مثل تكاليف العمل األمنية املتقاَمسة على النطاق العاملي بني األمم 
املتحدة واحملكمة (االشرتاك الذي يُدفع لقاء العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن)، وتكاليف 

احمللي لألمم املتحدة، والتكاليف املتصلة باحتاد نظام األمم املتحدة العمل األمنية املتقاَمسة على النطاق
) اليت ُتدفع لقاء التشارك يف قواعد بيانات األمم املتحدة.UNSEIACالحتياز املعلومات اإللكرتونية (

معدَّل شغور الوظائف(ب)
ال-٤٤ ، طُبقت معدَّالت يف ضوء معدَّل شغور الوظائف يف املاضي واالجتاهات احلالية يف هذا ا

الشغور التالية على هذه امليزانية املقرتحة: مخسة يف املئة للربنامج الرئيسي األول، ومثانية يف املئة للربنامج 
الرئيسي الثاين، وعشرة يف املئة لقلم احملكمة وسائر الربامج الرئيسية للمحكمة. ويبنيَّ يف اجلدول أدناه 

لوظائف على مدى السنوات الثالث األخرية.االجتاه على صعيد معدَّالت شغور ا
: االتجاه على صعيد معدالت شغور الوظائف على مدى السنوات الثالث األخيرة٦الجدول 

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣الربنامج الرئيسي

٦,٣%٦,٣%٢,١%األول

٧,٠%٧,٩%٧,٩%الثاين

١٠,٣%٩%٨,٢%الثالث

فرتض يف ◌ُ الربناجمية املقرتحة وهي تتوقف على موافقة االحتاد األفريقي وحكومة أثيوبيا، وي٢٠١٥رة باالستناد إىل احلسابات الواردة يف املرفق التاسع مبيزانية عام ّ◌◌َ غ هذه التكاليف إرشادية مقدمبال١٣

.٢٠١٥تقديرها أن مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي سيقام يف عام 
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٣٣,٣%٢٢,٢%٣٣,٣%الرابع

١٤,٣%٠,٠%١٤,٣%السادس

٠,٠%٠,٠%٠,٠%١-السابع

١٠٠,٠%١٠٠,٠%١٠٠,٠%*٥-السابع

وظيفة يشغلها مؤقتاً موظف من األمم املتحدة يف إطار إعارة مستحقة التعويض.*

االنتقال إلى المباني الجديدة(ج)
بشأن ٢٠١٣متوز/يوليو ٥يف املراقبةعمًال بالقرار الذي اختذته بصورة مشرتكة احملكمة وجلنة -٤٥

احلوكمة املعدَّلة، ُوضع مشروع موحد يشتمل اآلن على أنشطة اإلنشاء وأنشطة االنتقال بقيادة مدير 
وإىل رئيس املراقبةاملشروع، الذي يغدو املدير الرئيسي للمشروع املوحد، مع قناتني لتقدمي التقارير إىل جلنة 

) ١-مكتب مدير مشروع املباين الدائمة (الربنامج الرئيسي السابعُضّم إىل٢٠١٤ويف عام قلم احملكمة. 
ستُبعد من ميزانية قلم احملكمة (الربنامج الرئيسي امكتُب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابقاً، ف

تسديد فوائد قرض الدولة ٢- سابقاً). ويُتدبر يف إطار الربنامج الرئيسي السابع٣١٦٠، ٣٧٧٠- الثالث
.ضيفةامل

مليون يورو، هو الرقم املستهدف أن ١٩٥,٧وقد ُحدد مبلغ إمجايل جديد للتكاليف مقداره -٤٦
مليون يورو اخلاص مبشروع اإلنشاء ومبلغ ١٨٤,٤الـ تبلغه تكاليف املشروع اإلمجايل املوحَّد، مبا فيه مبلغ 

قال بوفورات مقدارها مليون يورو الذي ميثل تكاليف االنتقال. وستموَّل تكاليف االنت١١,٣الـ
٢٠١٢يورو حتقَّق يف إطار ميزانية اإلنشاء وبتخصيص اعتماد من فوائض السنوات املالية ماليني٥,٦

يورو. ويفاد يف البيانات املالية للمحكمة ماليني٥,٧فيما خيص املقدار الباقي البالغ ٢٠١٤و٢٠١٣و
معة للتشييد واالنتقال .على حنو منفصل بامليزانية ا

وحبسب جدول اإلنشاء احلايل، جيب أن تكون املباين الدائمة للمحكمة جاهزة للتسليم حبلول -٤٧
ويُتوقع أن ينتقل املوظفون إليها خالل األسبوعني األولني من  ٢٠١٥األول من أيلول/سبتمرب 

يشتمل على . ويشتمل االنتقال إىل املباين اجلديدة على االنتقال املادي كما ٢٠١٥األول/ديسمربكانون
نقل تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتجهيزات األمنية، وعلى تعديالت تعاقدية مع موِّردين للخدمات 

مثل متعهدي خدمات الطعام، واملرتفقات، وما إىل ذلك، وإخالء املباين املؤقتة.
وستظل احملكمة تنهض باملسؤولية عن دفع تكاليف إجيار وصيانة مبانيها املؤقتة خالل -٤٨
. وقد وافقت الدولة املضيفة على أن تدفع نصف هذه التكاليف، حبد أقصى مقداره ٢٠١٥عام

ماليني يورو. وقد أُدرِجت يف امليزانية املقرتحة، يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس، كل التكاليف ثالثة
ومبا يف ذلك نصيب الدولة املضيفة.٢٠١٥لعام

تدابير تحسين النجاعة(د)
جًا منسَّقًا للتوصل إىل حتقيق املزيد من النجاعة، يتمثل صميمه يف ثالثة عناصر تّتبع ا-٤٩ حملكمة 

شاملة: تدبر النجاعة واإلنصاف يف األنشطة القضائية، وتدبر النجاعة يف سائر أنشطة احملكمة، وتقييم 
النجاعة املرتبطة فعالية األنشطة الرئيسية للمحكمة. وقد حققت احملكمة تقدمًا ختّطى مرحلة حتسينات 

ببدء عملها. وغدت جهود احملكمة على هذا الصعيد أكثر استهدافًا الستحداث أوجه تآزر ولتنسيق 
طويل األمد، بدًال من الرتكيز على السريورات األعمال يف مجيع وحدات احملكمة بغية تعزيز وقع أنشطتها 

حتقيق الوفورات القصرية األمد.
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يف هذا الصدد إىل أن اجلهود املبذولة على صعيد إعادة التنظيم ضمن مكتب املدَّعي ويشار-٥٠
العام وضمن قلم احملكمة أحدثت أيضًا أثرًا على جهود احملكمة فيما يتعلق بتحقيق النجاعة. وسيظل 

ة مكتب املدَّعي العام ينشد حتقيق مكاسب عن طريق النجاعة من خالل تعزيز تعاونه مع قلم احملكم
بفضل خطته ملكتب املدعي العامواستحداث آليات داخلية ذات صلة. وعلى حنو مماثل سيتسىن 

) أن جياوز أرقامه القياسية السابقة يف جمال األداء ويتدبر أمر تزايد ٢٠١٥-٢٠١٢االسرتاتيجية (للفرتة 
يس قلم احملكمة بدأ املتطلبات اليت يقع على عاتقه تلبيتها، مع إبقاء النجاعة نصب عينيه. كما إن رئ

مراجعة لقلم احملكمة وإعادة تنظيم له. وينصّب املشروع املعين على حتديد عوائق االمتياز وتقدمي توصيات 
ا تعزيز األداء. ويف الوقت نفسه يستمر العمل على مشروع الرئاسة اخلاص  بشأن التدابري اليت من شأ

الذي يُتشاور -نائية. ويُتوقع أن يفضي هذا املشروع بالعرب املستخلصة بغية زيادة جناعة اإلجراءات اجل
بشأنه مع الدول األطراف عن طريق فريق التدارس املعين باحلوكمة، إىل حتسٍني ملموس للنجاعة على 

صعيد التقدم يف القضايا املعروضة على دوائر احملكمة.
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البرنامجية المقترحة٢٠١٥ميزانية عام -ثانياً 
الرئيسي األول: الهيئة القضائيةالبرنامج - ألف 

مةمقدِّ ال

اهليئة القضائية. وستتواصل األنشطة شعبنشاطًا مستفيضًا يف كافة ٢٠١٥سيشهد عام -٥١
التمهيدية يف حاالت وقضايا عديدة، وستشهد الشعبة االبتدائية بلوغ ما ال يقل عن مخس قضايا مرحلة 
جلسات احملاكمة أو التحضري للمحاكمة. وستنظر دائرة االستئناف يف عدد من دعاوى االستئناف 

األنشطة القضائية املتعلقة جبرب األضرار على املستوى النهائي يف قضية واحدة، بينما يُتوقع أن تستمر
.االبتدائي وعلى مستوى االستئناف. فُيتوقع أن يزداد مقدار أعباء عمل الشعب القضائية الثالث جمتمعة

ا وتقدير -٥٢ وتستند ميزانية الربنامج الرئيسي األول إىل األنشطة القضائية اليت أمكن التنبؤ 
، كما مت إقرارها يف ٢٠١٥ة مبيزانية عام استنادًا إىل االفرتاضات املتعلقدقيق تكاليفها على حنو 

تب املدَّعي العام وقلم احملكمة.ومك/الدوائربني هيئة الرئاسةبالتوافق ٢٠١٤حزيران/يونيو
األهداف

على املرحلة التمهيدية يركَّز فيهامراجعة ً مراجعة "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مواصلة ١-١-١
، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى وعقد جلسات احملاكماتمن اإلجراءات والتحضري للمرحلة االبتدائية 

املشاركني يف القضايا وسائر أصحاب الشأن، على و االستئناف، والتشاور مع الدول األطراف، ومع األطراف
.النحو املناسب

ين عليهم للطلباتحقوق الدفاع وإعادة ضمان ١- ٥-١و١-٤-١ .النظر يف نظام تقدمي ا
.إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك١-١-٢
النجاعة.حتسنيتدابريمنبهاألخذميكنممااملزيدوإعمالومتييزفعال،حنوعلىاملواردإدارة٢-١-٢
منها على اخلصوص تنفيذ توصيات الفريق العامل املعين بذلك، بوسائل حتسني جو العمل ١-٥-٢

املشرتك بني األجهزة.
التحاور مع الدول األطراف حتسنياملضي يف حتسني سريورة إعداد ميزانية احملكمة، ومبا يف ذلك ١-٦-٢

.يف هذا الشأن
.األداء يف احملكمةتدبر شؤونحتسني و إدارة املخاطر التكفل بنجاعة٣- ٦-٢و٢-٦-٢
ا الفرعية١-١-٣ .املضي يف حتسني التحاور بني احملكمة واجلمعية وهيئا
النهوض بسريورة تنمية الثقة مع الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري ٢-٥- ٣و١-٢-٣

علومات خالل حلقات يف احملكمة من خالل تبادل املالرئيسيني احلكومية، وسائر الشركاء وأصحاب الشأن 
غري لدولاجتنيهااليتنافع املالتدارس، واملؤمترات، وسائر املناسبات اليت قد تتاح؛ واغتنام مجيع الفرص إلبراز 

.احملكمةاالنضمام إىلمن األطراف
إبرام اتفاقات بشأن نقل الشهود واملتهمني واتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة مع الدول.١-٤-٣
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٢٠١٥عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص: ٧الجدول 
٢٠١٥املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

)١- ١- ١(الهدف ذو األولوية ١الهدف 
ا تنفيذ ما خلصت إليه اجلمعية - ١ ومتييـز وتنفيـذ ٢٠١٣عام يف دور

خلريطة الطريق املعدَّلة.املزيد من التعديالت وفقاً 
.النجاعة يف تدبر احملاكمات- ٢

تقلـــيص حـــاالت التـــأخر يف اإلجـــراءات القضـــائية بســـبب مســـائل - ٣
.الرتمجة

ا- ٤ .علم الدوائر باألثر املايل لقرارا

عدد جماالت املواضيع املشمولة على حنو واف، مبا يف ذلك الرتمجة؛•
للقواعد ذات الصلة؛عدد ما يُقرتح من تعديالت جديدة •
ــز التحــاور عــن طريــق مســؤويل التنســيق لتبــادل العــرب املستخلصــة ذات الصــلة بــني الــدوائر والشــعب فيمــا يتعلــق باملســائل • تعزي

سّيما بني الشعبة التمهيدية ودوائرها والشعبة االبتدائية ودوائرها؛املشرتكة، وال
لبيانات ذات الصلة؛التوجيهية التشغيلية القياسية وقواعد ااملبادئوضع •
تقليص الفرتات فيما بني مراحل اإلجراءات؛•

تعيني منسق إلسداء املشورة إىل الدوائر بشأن القرارات اليت ميكن أن يرتتب عليها أثر مايل كبري.•

•٢
•٢
يف مجيع الشعب%١٠٠•

•١+١
تقصري هـذه الفـرتات بنسـبه تصـل إىل •

٣٠%.
•١

)١- ٥- ١و١- ٤- ١(الهدفان ذوا األولوية ٢الهدف 
ني مــن احلصــول علــى خــدمات حمــامني متكــن املشــتبه فــيهم واملتهمــ- ١
.طلعني وذوي مراس للتكفل حبقوقهم يف إجراءات عادلة ونزيهةم
اإلحاطــــة األعمــــق بــــالعرب املستخلصــــة واملصــــاعب املواَجهــــة حــــىت - ٢

م ين عليهم لطلبا .تارخيه فيما يتعلق بنظام تقدمي ا
مالتوصل إىل - ٣ ين عليهم لطلبا .نظام متسق لتقدمي ا

التكفل بعدالة إجراءات احملاكمة خالل اجللسات ذات الصلة؛•

ذا الشأن؛• م وإعداد اسرتاتيجية متسقة  ين عليهم لطلبا ا حالياً لتقدمي ا مراجعة األنساق املعمول 

لتشاور بني األجهزة.تعيني منسق فيما بني اهليئة القضائية/هيئة الرئاسة فيما خيص ا•

•١٠٠%

•١

•١
)١- ١- ٢(الهدف ذو األولوية ٣الهدف 

إجنــاز املراجعــة البنيويــة املشــرتكة بــني األجهــزة والــيت تشــمل األجهــزة - ١
ا؛ الرئيسية وإجراء التعديالت البنيوية املشار 

التشاور مع الـدول األطـراف، وجلنـة امليزانيـة واملاليـة، إخل، مـن أجـل  - ٢
قد يلزم أن تتخذه اجلمعية.كل قرار 

تعديل اجلوانب املشار إليها يف إطار املراجعة البنيوية املشرتكة بني األجهزة؛•

عدد التعديالت البنيوية الالزمة اليت يتم متييزها.•

•١

•١

)٢- ١- ٢(الهدف ذو األولوية ٤الهدف 
ـــة والـــدعم املقـــدم مـــنجـــودة التحضـــري الجتماعـــات هيئـــة•تنفيذ اسرتاتيجية حتسني النجاعة.- ١ م غـــري الرمسي أجـــل هـــذه الرئاســـة وجلســـات القضـــاة العامة/جلســـا

االجتماعات واجللسات؛
مدى النجاعة يف إدارة مجيع الطلبات اليت تقدم إىل الدوائر/هيئة الرئاسة؛•
املشورة املسداة؛التقيد باملواعيد يف إسداء املشورة إىل الرئيس ونائبيه بشأن املسائل اإلدارية/التدبرية، وجودة•
التقيد باملواعيد يف إسداء املشورة إىل القضاة بشأن مجيع املسائل القانونية ذات الصلة، وجودة املشورة املسداة؛•
درجة املرونة ومدى النجاعة يف إدارة جتهيز اهليئة القضائية باملوظفني ضمن قيود امليزانية؛•
االت اليت ميكن أن • حيقق فيها مزيد من النجاعة.عدد ما يتم متييزه من ا

ُمرٍض متاماً •

إصدار كل القرارات يف اآلجال املقرَّة•
مرٍض متاماً •
مرٍض متاماً •
•١٠٠%
•١

)١- ٥- ٢(الهدف ذو األولوية ٥الهدف 
ـــــوظفني بشـــــأن جـــــو العمـــــل متابعـــــة - ١ متابعـــــة استقصـــــاءات رأي امل

.منظمة
القضائية؛عقد اجتماعات دورية مع مجيع العاملني يف اهليئة •
مواصلة عملية متييز املزيد من اإلجراءات الالزمة ونشدان تقدمي تقرير عن ذلك إىل اإلدارة.•


•١٠٠%

•١
)١- ٦- ٢(الهدف ذو األولوية ٦الهدف 

املضـــي يف حتســـني ســـريورة إعـــداد ميزانيـــة احملكمـــة، ومبـــا يف ذلــــك - ١
حتسني التحاور مع الدول األطراف يف هذا الشأن؛

ـــلة املتعلقـــة مبيزانيـــة عـــام وضـــع - ٢ ، ومبـــا يف ٢٠١٦االفرتاضـــات املفصَّ
ذلـك وضـع تصـّورات تبـني النفقــات احملتمـل تكبـدها يف املسـتقبل، عنــد 

االقتضاء.

مقارنة عمليات إعداد امليزانيات السابقة وحتليلها؛•
عدد التحسينات يف جمال التكنولوجيا؛•
االقتضاء.عدد ما يعدَّل من االفرتاضات، والتصّورات عند•

•١
•١
•١٠٠%

)٣- ٦- ٢و٢- ٦- ٢(الهدفان ذوا األولوية ٧الهدف 
املضي يف تطبيق نظام إلدارة املخاطر عايل املستوى؛- ١
تنجيز مراجعة تأهب احملكمة ملواجهة األزمات؛- ٢
حتسني الرتابط بني االسرتاتيجية وامليزانية ومؤشرات األداء.- ٣

يئة الرئاسة وبالدوائر على وجه التحديد؛عدد ما يتم متييزه من األخطار • املتصلة 
تقييم تأهب هيئة الرئاسة ملواجهة األزمات؛•
مراجعة جدول األهداف يف وثيقة امليزانية.•

•٣
•١
مراجعة كاملة•

)١- ١- ٣(الهدف ذو األولوية ٨الهدف 
ــة وتبادهلمــا - ١ ــة القضــائية واألفرقــة العاملــة التابعــة للجمعي تواصــل اهليئ

املعلومات على حنو شفاف وفعال؛
حتــــاور هيئــــة رئاســــة احملكمــــة ورئاســــة اجلمعيــــة علــــى حنــــو مكثــــف - ٢

وشفاف.

عدد االجتماعات بني فريق الهاي العامل وفريق التدارس املعين باحلوكمة اليت حيُضرها ممثل هليئة الرئاسة؛•
عدد اجتماعات القضاة غري الرمسية مع رئيس اجلمعية/نائبه؛•
جتماعات الثنائية.عدد اال•

متثيل هيئة الرئاسة يف كل اجتماع•
•٢
•٢
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٢٠١٥املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
)٣- ٥- ٣و١- ٢- ٣(الهدفان ذو األولوية ٩الهدف 

فيمــــــا بـــــني أصــــــحاب الشــــــأن ،تعزيـــــز الثقــــــة، وااللتـــــزام، والــــــدعم- ١
ــــــــني باخلــــــــارجيني  ــــــــادل املعلومــــــــات يف املعني احملكمــــــــة مــــــــن خــــــــالل تب

املناسـبات الـيت قـد االجتماعات، وحلقات التدارس، واملؤمترات، وسائر 
.حنتس
انضـــمام املزيـــد مـــن الـــدول إىل نظـــام رومـــا األساســـي أو تصـــديقها - ٢

تعزيز تواصل وتعاون الدول غري األطراف فيه مع احملكمة.عليه و 
جعـــل الـــدول غـــري األطـــراف مطلعـــة علـــى مهـــام احملكمـــة وواليتهـــا - ٣

ا علماً أكرب .اطالعاً أوضح وعاملة 

تمع األهلي؛عدد ما يعقده الرئيس/• هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع الدول واملنظمات الدولية وممثلي ا
عدد الكلمات اليت يلقيها الرئيس يف املؤمترات الكربى؛•
مشاركة الرئاسة يف اجللسات اإلطالعية اليت تعقد للدبلماسيني وملمثلي املنظمات غري احلكومية؛•
اسة يف اجللسات اإلطالعية يف إطار املقابالت واملؤمترات الصحفية؛تواصل الرئيس/هيئة الرئ•
إصدار داوئر احملكمة أوامر وقرارات قضائية إدارية واضحة وشاملة.•

اجتماع١٠٠•
•١٥
•١+ ٢
•٢+ ١٥
•١٠٠%

)١- ٤- ٣(الهدف ذو األولوية ١٠الهدف 
.جديدةالتفاوض على اتفاقات- ١
التقـــدم علـــى صـــعيد التفـــاوض مـــع الـــدول األطـــراف وغريهـــا مــــن - ٢

تكون شريكة.الدول اليت ميكن أن 


عدد االتفاقات•
عدد حاالت التفاوض على حنو ملموس مع الدول بشأن التعاون أو إنفاذ االتفاقات املتعلقة بالعقوبات.•


•١
•٢
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٢٠١٥البرنامج الرئيسي األول: الميزانية المقترحة لعام : ٨الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت امليزانية ا

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت %الـاملبلغا

٤القضاة ١٥٤٫١٤ ١٥٤٫١٢٧٥٫٢٤ ٤٢٩٫٣٣ ٨٣٥٫٦٣ ٨٣٥٫٦٥ ٧٢٧٫٦٥ ٧٢٧٫٦١ ٨٩٢٫٠٤٩٫٣

٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٨٨٫٣٥١١٫٠٣ ٥٩٩٫٣٣ ١٣٩٫٥٥١٢٫١٣ ٦٥١٫٦٥٢٫٣١٫٥

٨٨٩٫٨٢٠٢٫١١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٠٩١٫٩٩١٤٫٠٢٠٩٫٠١ ١٢٣٫٠٣١٫١٢٫٨

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٣ا ٦٥٣٫٤٥٤٩٫٧٤ ٢٠٣٫١٤ ٢٠٣٫١٣ ٩٧٨٫١٧١٣٫١٤ ٦٩١٫٢٤ ٠٥٣٫٥٧٢١٫١٤ ٧٧٤٫٦٨٣٫٤١٫٨

١٣٠٫٦٧٤٤٫٥٨٧٥٫١١٧٧٫٨١العامةاملساعدة املؤقتة ٠٥٢٫٩١١٤٫٢١ ١٠٨٫٩١ ٢٢٣٫١٢٣٣٫٠١ ٦٩٢٫٠١ ٩٢٥٫٠٧٠١٫٩٥٧٫٤

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٣٣٫٣-٥٫٠-١٥٫٠١٥٫٠١٠٫٠١٠٫٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣٠٫٦٧٤٤٫٥٨٧٥٫١١٧٧٫٨١ا ٠٥٢٫٩١٢٩٫٢١ ١٠٨٫٩١ ٢٣٨٫١٢٤٣٫٠١ ٦٩٢٫٠١٩٣٥٫٠٦٩٦٫٩٥٦٫٣

٣٫٤-٥٫٧-٧٧٫٦٧٧٫٦٧٧٫٦١٦٧٫٥١٦٧٫٥١٦١٫٨١٦١٫٨السفر

٦٫٧٦٫٧٦٫٧١٢٫٠١٢٫٠١٦٫٠١٦٫٠٤٫٠٣٣٫٣الضيافة

٣٦٫٠٣٦٫٠٣٦٫٠٥٫٠٥٫٠٥٫٠٥٫٠اخلدمات التعاقدية 

٨٫٣-٢٫٠-٢٢٫٠٢٢٫٠٢٢٫٠٢٤٫٠٢٤٫٠٢٢٫٠٢٢٫٠التدريب

٤٥٫٤٤٥٫٤٤٥٫٤٦٧٫٤٦٧٫٤٦٧٫٤٦٧٫٤العامةيةالتشغيلنفقات ال

١٫٣١٫٣١٫٣٥٫٠٥٫٠٥٫٠٥٫٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٫٣-٣٫٧-١٨٩٫٠١٨٩٫٠١٨٩٫٠٢٨٠٫٩٢٨٠٫٩٢٧٧٫٢٢٧٧٫٢ا

٨المجموع ١٢٧٫١١ ٢٩٤٫٢٩ ٤٢١٫٣٤٥٣٫٠٩ ٨٧٤٫٣٨ ٢٢٣٫٨١ ٨٢٢٫٠١٠ ٠٤٥٫٨١٠ ٣٠١٫٣٢ ٤١٣٫١١٢٧١٤٫٤٢٦٦٨٫٦٢٦٫٦

١٤٫٣-٢٨٫١-١١٦٫٨٢٧٫٠١٤٣٫٨١٤٣٫٨١٨٥٫٩٧٫٨١٩٦٫١١٦٤٫٧٣٫٣١٦٨٫٠تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥المقترح لعام الموظفينمالك البرنامج الرئيسي األول: : ٩الجدول 
وكيل أمني الهيئة القضائية

عام
أمني عام 

جمموع موظفي الفئة ١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد
فئة جمموع موظفي رأ- خ عرر- خ عما فوقهاو الفنية 

اخلدمات العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

٢١٢١٤٢٨١١٢١٣٤١املالك األساسي

١٢١٤٣٣٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٣٣٢١٥٣٢١١٥١٦٤٨ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
٣٣٢١٥٣٢١١٥١٦٤٨المجموع
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: هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج - ١

مةمقدِّ ال

ا الرئيسية:، جتسِّ الرئاسة ثالث أولويات اسرتاتيجيةهليئة -٥٣ د جماالت مسؤوليا
ال القانوين: (أ) مبهامها على الصعيدين القانوين والقضائي مبوجب النظام االضطالعيف ا

لق املسؤوليات اليت ينص عليها الباب التاسع من نظام روما األساسي فيما يتعاألساسي، ومبا يف ذلك 
؛باإلنفاذ

ال اإلداري: تقدمي الدعم اإلداري والتدبّري الناجع إىل اهليئة القضائية؛ وترشيد احلوكمة يف (ب) يف ا
احملكمة يف ظل القيادية االسرتاتيجية اليت تضطلع به هيئة الرئاسة؛

معها؛ والتشجيع يف جمال العالقات اخلارجية: استدامة وزيادة الدعم الدويل للمحكمة والتعاون (ج)
على تنفيذ نظام روما األساسي بصورة كاملة وحتقيق عاملية التصديق عليه أو االنضمام إليه؛ وتقوية تنسيق 

.١٤أنشطة العالقات اخلارجية ضمن احملكمة
والية سبعة ةنتخب القضاة يف جلسة عامة هلم رئيساً جديداً ونائبني له وذلك عندما تبدأ فرت سيَ -٥٤

.٢٠١٥آذار/مارسالقضاة اجلدد يف 

ألف يورو٥٣٩,٤١موارد الميزانية

يف املئة).٩,٩يورو (ألف١٣٨,٧غ املطلوب زيادة مقدارها زيد املبل-٥٥
يئة الرئاسة األبدال اخلاصة 

ألف يورو لسد األبدال ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره ٢٠١٥يف ميزانية عام يـُْفَرد-٥٦
. وقد أدرجت ١٦ولنائيب الرئيس األول والثاين إذا عمال بالنيابة عنه، ١٥اخلاصة اليت تدفع للرئيس

.١٢٠٠ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي العاديةاملخصَّصات لسد تكاليف الرواتب 

ألف يورو٣٣٧,٢١نالموارد من الموظفي

إطار املساعدة املوقتة تتألف هيئة الرئاسة من عشر وظائف ثابتة ووظيفة واحدة يشغلها يف -٥٧
). وتطلب هيئة كاملبدواممن معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠(٣-فةالعامة موظف من الرتب
من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠َغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (شْ الرئاسة وظيفة إضافية تُ 

ال القضائي من أجل زيادة فعالية ) بغية تسريع تنفيذ مشروع "العرب املستخلكاملبدوام صة" يف ا
السريورة اجلنائية يف احملكمة.

ا االسرتاتيجية، انظر ميزانية عام لالطالع١٤ ا هيئة الرئاسة ضمن إطار أولويا -ICCالربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية: الوثيقة ٢٠١٤على عرض أكثر تفصيًال للمهام والوظائف اليت تضطلع 

ASP/12/20٣٥إىل ٣٢، الفقرات ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٢املؤرخة بـ.

لد ال)، ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣... انيةالرمسية ... الدورة الثالوثائق١٥ باء.-زء الثالث، ألف، أوال، اجلثالثا

جيم.-والألف، أ،، اجلزء الثالثاملرجع السابق الذكر١٦
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ألف يورو٠٩٤,٢١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

) املسؤولية عن التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة ٥-يتوىل رئيس الديوان (وهو موظف من الرتبة ف-٥٨
مجيع العاملني يف هيئة الرئاسة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك بني 

) وموظف قانوين ٤-فةرتبيساعده يف ذلك مستشار قانوين (من الاألجهزة على املستوى الرمسي العايل، 
)، ضمن إطار وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم ٢-فةمعاون (من الرتب

)؛ ومساعد إداري معين ٣-فةين بالعالقات اخلارجية (من الرتبالتقين هليئة الرئاسة؛ ومستشار مع
ويضطلع بأود مهام الرئاسة يف جمال العالقات رأ) يساند الرئيس-خ عةبالعالقات اخلارجية (من الرتب

رئيس وهيئة الرئاسة يف مهامهما؛ وموظف ال) يساند ٣-فةاخلارجية؛ ومساعد خاص للرئيس (من الرتب
) يقدم الدعم التقين والدعم املتعلق باحملاسبة فيما خيص ميزانية هيئة ٢-فةإداري معاون (من الرتب

رر)؛ ومساعد إداري يتوىل التنسيق فيما خيص القضاة -خ عةالرتبالرئاسة؛ ومساعد خاص للرئيس (من 
رأ) يقدم دعماً إدارياً وإمدادياً واسع -خ عةرأ) ومساعد إداري لرئيس الديوان (من الرتب-خ عة(من الرتب

.النطاق إىل هيئة الرئاسة وإىل الدوائر
منسِّق التخطيط االسرتاتيجي

) أصبح يندرج يف عداد مالك موظفي ٣-لرتبة فإن منسق التخطيط االسرتاتيجي (من ا-٥٩
. ولئن كانت هذه الوظيفة قد هيئ هلا يف إطار ميزانية الرئاسة لألغراض اإلدارية ٢٠١٠احملكمة يف عام

فإن شاغلها يقوم مبهام تشمل بنطاقها كافة وحدات احملكمة، ويُعترب من هذا الباب متميِّزًا من الناحية 
لرئاسة العاديني.الرمسية عن موظفي هيئة ا

ألف يورو٢٣٣,٠املساعدة املؤقتة العامة

يقدم املوظف القانوين يف . )مستمرب شهراً (متطلَّ ١٢)، ملدة ٣-فةموظف قانوين (من الرتب-٦٠
وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ دعمًا قانونيًا وقضائيًا تقنيًا إىل هيئة الرئاسة، إىل جانب اضطالعه بعدد 

اجلديدة الالزمة األخرى املتصلة بإنفاذ العقوبات. ويظل استمرار الدعم الذي يقدمه املوظف من املهام 
) حيوي األمهية بالنظر إىل الزيادة املتوقعة يف عبء العمل الواقع على عاتق ٣-فةالقانوين (من الرتب

ا بشأن إنفاذ ذ هيئة الرئاسة ألول مرة ما تقضي به وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ إذ تنفِّ  مسؤوليا
العقوبات وغريها من األوامر.

. تلزم هذه الوظيفة اجلديدة شهراً (متطلب جديد)١٢)، ملدة ٣-فةموظف قانوين (من الرتب-٦١
لالضطالع بعبء العمل اإلضايف املتأيت عن مبادرة احملكمة املتعلقة بـ"العرب املستخلصة" بالتعاون مع فريق 

) ٣- فةنوين ذو مؤهالت مناسبة (من الرتبالتابع للجمعية. وسيلزم موظف قاالتدارس املعين باحلوكمة 
وتزايد التنوع والتعقيد ١٧. إن وضع "خريطة الطريق"٢٠١٥للعمل بدوام كامل على املشروع يف عام 

ما املسائل املنظور فيها جيعل الزيادة املطلوبة أساسية الستمرار سري العملية قدماً بأسرع  ما اللذين تتسم 
ا على ضوء على األقل، رهنًا مبراجعةِ ٢٠١٦ميكن، ويُنتظر أن تظل هذه الزيادة الزمة حىت عام  شأ

وسيتعني أن يكون املوظف القانوين اجلديد . ٢٠١٦حرز حبلول أواسط عام التقدم الذي يكون قد أُ 
حنو متعمق أقدمية وخربة كافيتني لكي يضطلع بالبحوث ويقوم بالتحليل ويسدي املشورة علىذا

-ICCالفريق الدراسي املعين باحلوكمة: الدروس املستفادة: تقرير احملكمة األول إىل مجعية الدول األطراف، الوثيقة ١٧

ASP/11/31/Add.1بصيغتها املعدلة بالوثيقة ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٢٣املؤرخة بـ ،ICC-ASP/12/37.املرفق األول ،
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ICC-ASP/10/20

خيص التعديالت املمكن أن تدَخل على اإلطار التنظيمي للمحكمة حبيث تزاد جناعة اإلجراءات فيما
.القانونية يف دوائر الدرجة التمهيدية والدرجة االبتدائية ودرجة االستئناف

آالف يورو١٠,٠اخلرباء االستشاريون

يورو وهو يلزم لسد تكاليف مشورة آالف ٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٢
صة تقدم ظرفيًا بشأن طائفة من املواضيع التخصصية، بالنظر إىل تغري مقدار عبء العمل الواقع متخصِّ 

مؤخراً وإشراف اإلجراءات أمام الدوائر على كاتنغاعلى عاتق الرئاسة. وبصدور احلكم النهائي يف قضية 
نة متصلة برتتيبات احملكمة اخلاصة بإنفاذ اء بشأن أمور معيَّ ستلزم مشورة خرب أخرى،ىايتها يف دعاو 

العقوبات، وال سيما مسائل اختالف املمارسات على الصعيد الوطين فيما خيص شروط اإلفراج املبكر عن 
السجناء وحقهم يف هذا اإلفراج وسائر الشروط املتعلقة بطول مدد سجن املدانني؛ واملمارسات يف جمال 

السجن اليت جتريها منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر.مراجعة شروط 

ألف يورو١٧٤,٢المتصلة بالعاملينالموارد غير 

يف املئة). وتلزم موارد غري ١,٠ألف يورو (١,٧ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره -٦٣
.التدريبمتصلة بالعاملني لسد تكاليف األسفار وتكاليف الضيافة وتكاليف 

ألف يورو١٥٤,٢السفر

يف املئة) وهو يلزم لسد ٣,٦آالف يورو (٥,٧ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره -٦٤
تكاليف مجيع أسفار القضاة واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر، املدجمة ضمن إطار ميزانية السفر 

يئة الرئاسة امليزانية لسد تكاليف أسفار الرئيس، وأسفار نائبيه أو قضاة ستخدم هذه وستُ . ١٨اخلاصة 
آخرين لتمثيل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية اهلامة، ولسد تكاليف عدد حمدود من أسفار أعضاء هيئة 
الرئاسة أو العاملني يف الدوائر الالزمة لكي تنهض الرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو لتقدمي 

يف فعاليات خارجية؛ مع العلم بأنه على أية حال لن تـَُتحمَّل تكاليف األسفار املعنية إسهامات ختصصية
.مة لألحداث املعنية تكاليف هذه األسفارإال إذا مل تسد اجلهات املنظِّ 

ألف يورو١٤,٠الضيافة

يف املئة) وهو يلزم لسد ٤,٠آالف يورو (٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٥
تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات، والوزراء، وغريهم من كبار ممثلي الدول، 

، وأن ٢٠١٤عام للرئيس أو نائبيه. ويرجَّح أن يظل عدد الزيارات املعنية مقاربًا لنظريه الذي سجل يف 
عند انتخاب رئيس جديد (رئيسة جديدة) للمحكمة. كما تستخدم ٢٠١٥يشهد زيادة مؤقتة يف عام 

ميزانية الضيافة لسد تكاليف كل ما قد ينظم من املراسم املتصلة باهليئة القضائية، مثل أداء القضاة 
فعاليات يف هليئة القضائية ، وإسهام هيئة الرئاسة وا٢٠١٥ديثي االنتخاب للقسم يف آذار/مارس احل

.للمحكمة متوهلا معاً مجيع األجهزة

الوثائق الرمسية ... (الدوائر). (١٢٠٠كان يُفرد ألسفار القضاة ضمن الربنامج الفرعي صية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة املخصَّص الذي سبق أند هذا الرقم موافقة اجلمعية على تو ّ◌◌ِ جيس١٨

لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20(٢٠١٠الدورة التاسعة ...  لد الثاين، اجلزء باء،هاء-)، ا .٢٠١٥يف عام يةزيارة موقعي هّيأ يف امليزانية أل). ومل يُ ٨٣الفقرة ، ١-، دال٢-وا
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آالف يورو٦,٠التدريب

. إذ تقر هيئة الرئاسة بأن التدريب املوفَّر بغية تعزيز ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تعديل-٦٦
ا االسرتاتيجية  ا توفر اخلربة التخصصية لدى العاملني فيها سوف يسهم مباشرة يف حتقيق غايا فإ

آالف يورو. وقد أُدرج يف امليزانية ٦,٠اعتمادات لتهيئة فرص تدريب متخصص للعاملني فيها، تبلغ 
احلالية خمصَّص لتدريب حمدَّد الطابع للعاملني يف وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف جمال املسائل املتعلقة 

صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمال إتقان ص إنفاذ العقوبات، واالحتجاز ومراقبة السجون، وخمصَّ ب
. لغات العمل
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٢٠١٥عام : الميزانية المقترحة ل١١٠٠البرنامج : ١٠الجدول 

١١٠٠
هيئة الرئاسة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت امليزانية ا

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢٨٫٠٢٨٫٠٢٨٫٠٢٨٫٠القضاة

٧٩٠٫٩٧٩٠٫٩٨٠٠٫٣٨٠٠٫٣٩٫٤١٫٢الفئة الفنيةن منوظفو امل

٢٨٦٫٧٢٨٦٫٧٢٩٣٫٩٢٩٣٫٩٧٫٢٢٫٥اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٨٩٣٫٢٨٩٣٫٢٨٩٣٫٢١ا ٠٧٧٫٦١ ٠٧٧٫٦١ ٠٩٤٫٢١ ٠٩٤٫٢١٦٫٦١٫٥

١٢١٫٢١٢١٫٢١٢١٫٢١١٤٫٢١١٤٫٢٢٣٣٫٠٢٣٣٫٠١١٨٫٨١٠٤٫٠العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٥٫٠٥٫٠١٠٫٠١٠٫٠٥٫٠١٠٠٫٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢١٫٢١٢١٫٢١٢١٫٢١١٩٫٢١١٩٫٢٢٤٣٫٠٢٤٣٫٠١٢٣٫٨١٠٣٫٩ا

٣٫٦-٥٫٧-٧٢٫٢٧٢٫٢٧٢٫٢١٥٩٫٩١٥٩٫٩١٥٤٫٢١٥٤٫٢السفر

٦٫٢٦٫٢٦٫٢١٠٫٠١٠٫٠١٤٫٠١٤٫٠٤٫٠٤٠٫٠الضيافة

٣٦٫٠٣٦٫٠٣٦٫٠اخلدمات التعاقدية 

٠٫٦٠٫٦٠٫٦٦٫٠٦٫٠٦٫٠٦٫٠التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ١٫٠-١٫٧-١١٥٫٠١١٥٫٠١١٥٫٠١٧٥٫٩١٧٥٫٩١٧٤٫٢١٧٤٫٢بالعاملنيا

١المجموع ١٢٩٫٤١ ١٢٩٫٤١ ١٢٩٫٤١ ٤٠٠٫٧١ ٤٠٠٫٧١ ٥٣٩٫٤١٥٣٩٫٤١٣٨٫٧٩٫٩

١١٫٤-٥٫٧-٣٣٫٤٣٣٫٤٣٣٫٤٤٩٫٩٤٩٫٩٤٤٫٢٤٤٫٢تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ١١٠٠البرنامج : ١١الجدول 

وكيل أمني ةالرئاسهيئة 
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
فوقها

رأ- خ عرر- خ ع
جمموع 

فئة موظفي 
اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٣٢٧١٣٤١١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٣٢٧١٣٤١١ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٣٢٧١٣٤١١المجموع
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: الدوائر١٢٠٠البرنامج - ٢
المقدِّمة

قاضياً، ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦(ب) و٣٤باملادتني عمًال -٦٧
هيئة الرئاسة موزعني على ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبتّ 

شعبة ، وُتسند احلاالت والقضايا إىل ال١٩يف ختصيص القضاة، إثر التشاور معهم، جلميع الشعب القضائية
التمهيدية والشعبة االبتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي 

للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني.
عقد اجللسات وختصيص القضاة

على حبسب املعلومات املتوفرة حاليًا لـّما يزل يتعذر التنبؤ باحلاالت اجلديدة اليت قد تُعرض-٦٨
نت وجود منط منتظم لألنشطة اهلامة اليت ، لكن جتربة السنوات املاضية بيَّ ٢٠١٥الشعبة التمهيدية يف عام 

ا الشعبة. كما يتعذر يف املرحلة احلالية التنبؤ على وجه الدقة باملواعيد اليت  فيها القضايا ستنتقلتضطلع 
تستند من مث و لمحاكمة إىل مرحلة جلسات احملاكمة. املعروضة على الدائرة االبتدائية من مرحلة التحضري ل

عقد جلسات احملكمة تتابعيًا يف مجيع احملاكمات املشمولة متحفظ مفاده إمكانامليزانية إىل افرتاض 
اية عام  . لكن قد ميكن طبعاً أن يتعنيَّ عقد جلسات حماكمة متزامنة خالل ٢٠١٥بامليزانية احلالية حىت 

اليت ستنظر فيها الدائرة االبتدائية.قضايا شىت اللمستجدات املتعلقة على وجه التحديد بلالسنة نتيجة 
وستقوم احملكمة يف الوقت املناسب بإعالم اجلمعية بكل ما قد يطرأ من مستجدات ميكن أن يكون هلا أثر 

جسيم على التقدير احلايل للمتطلَّبات يف إطار امليزانية.
الكبري يف تكاليف ى جزئيًا إىل االرتفاع اإلمجايلاليف القضاة تعز دة الكبرية يف تكإن الزيا-٦٩

ملدة مخسAllianzل املتأتية عن جتديد العقد املربم مع شركة التقاعدية املعدَّ لقضاةامعاشاتأقساط نظام 
سنوات، بالنظر إىل ضرورة مراعاة أمرين يف آن معًا مها تقلص عوائد االستثمار يف ظروف السوق املالية 

احملكمة، بعد استطالعها إمكانية توفر إن و احلالية وزيادة متوسط األعمار حبسب تقديراته االحتسابية. 
مستقلة يف احتسابيةوإذ استفادت من مشورة مقدمي خدمات جتارية آخرين دون أن تنجح يف ذلك،

ا مع شركة  أنه لن يكون من املمكن تدبر النظام بكلفة أقل. فالعقد ينص باقتنعت،Allianzمفاوضا
ل عائدات على االستمرار أعلى من ظروف السوق املالية يف السنوات القادمة معدَّ إذا آتتهعلى أن

منافع ما قد ينتج عن ذلك من كلعاد إىل احملكمة  فسيأحكامهوفقAllianzاملقدار الذي تضمنه شركة 
.مالية
وعالوة على ذلك يُتوقع أن يستلزم عبء العمل املتأيت عن القضايا املعروضة على احملكمة يف -٧٠
نتخبون خالل الدورة الثالثة عشرة مجيع القضاة النظاميني الستة الذين سيُ إىل العمل أن يُدعى٢٠١٥عام

سيُنتخب لكي حيل حمل القاضية الذي ضايف اإليقاضوال، ٢٠١٤ل/ديسمرب األو للجمعية يف كانون
املنتخبة السابقة، مريام ديفنسور سنتياغو، عضوة جملس الشيوخ الفلبيين، إثر استقالتها يف 

ى القضاة اجلدد إىل اخلدمة فور بدء مدة واليتهم عمالً . ويُتوقع أن يُدع٢٠١٤حزيران/يونيو
الربناجمية املقرتحة اعتمادات ٢٠١٥ص يف ميزانية عام ام األساسي. ولذا ختصَّ ) من النظ١(٣٥باملادة

قاضيًا يعملون بدوام كامل، ودفع أبداهلم من قبيل املسامهات يف صندوق املعاشات ١٨لدفع أجور 
دد اجلقضاة الالتقاعدية، ومنح التعليم، كما ترد تفاصيله يف املرفق السادس(ج). وسيستلزم قدوم سبعة 

ر جمموعها حالياً ختصيص اعتمادات ملنح التعيني، ولسد تكاليف السفر ونقل األمتعة الشخصية، اليت يقدَّ 

ثبات.من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلمكرراً ٤انظر القاعدة ١٩
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فاملرة القادمة –تكبَّد هذه التكاليف إال مرة كل ثالث سنوات ألف يورو. وال تُ ٣٨٣,٣مببلغ مقداره 
.٢٠١٨دها ستكون يف عام لتكبُّ 
أن تدفع مسامهات يف صندوق ٢٠١٥ة يف عام على احملكمويضاف إىل ذلك أنه سيتعنيَّ -٧١

فعت مثل هذه املسامهات فيما قاضياً فقط دُ ١٢املعاشات التقاعدية جلميع القضاة الثمانية عشر، مقابل 
(نظرًا إىل أن دفع هذه املسامهات ال يعود مطلوبًا فيما خيص القضاة الذين ٢٠١٤خيصهم يف عام 

ص لبند املعاشات ما أفضى إىل تدين مبلغ االعتماد املخصَّ (ة يكونون قد أمتوا تسع سنوات من اخلدم
املعتمدة تدنياً مصطنعاً).٢٠١٤التقاعدية يف ميزانية عام 

احملكمة أن يغادر ٢٠١٥رتقب حبسب االفرتاضات احلالية فيما خيص عام ويشار أخرياً إىل أنه يُ -٧٢
) من نظام روما ٣(٣٩) و١٠(٣٦باملادتني ددت فرتة واليته لثالثة أشهر عمالً واحد من القضاة مُ اً ائي

(أدرِج ذلك أيضاً يف املرفق السادس(ج)).ِمببااألساسي لكي ينجز تناوله لقضية 
املرونة يف استخدام مالك املوظفني ببنيته احلالية

واصلت اهليئة القضائية جهودها لتكثري املرونة يف العمل ضمن إطار البنية القائمة ملالك املوظفني -٧٣
النجاعة بصورة عامة. ويُتصدى حلاالت النقص يف أعداد وحتسنيبغية النهوض بأعباء العمل املتغرية 

وذلك من خالل االستعانة املوظفني الالزمني ألداء األعمال ضمن إطار املوارد املتاحة كلما أمكن األمر،
باملوظفني على حنو مرن وتقامسهم ضمن الشعب وفيما بينها. وجيري ختصيص موظفي الدعم القانوين على 
أساس االحتياجات، مبراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل دائرة، وضرورة تشاطر اخلربات يف جماالت 

ئق العمل، وبالتايل حتقيق زيادات يف النجاعة العامة. معيَّنة بغية تفادي االزدواج يف اجلهود، وتبسيط طرا
وحتاول اهليئة القضائية، بالقدر املمكن، سد املتطلَّبات على صعيد عبء عملها من خالل إعادة ختصيص 

.٢٠املوارد املتوفرة فيما بني الشعب قبل االستعانة بصندوق الطوارئ

ألف يورو٨٥٨,٩١٠موارد الميزانية

(سدًا لتكاليف القضاة، والوظائف الثابتة، واملساعدة لدوائر احملكمةاملطلوباملبلغ ينطوي -٧٤
يف املئة). ٣٠,٤ألفًا (٥٣٢,٠٢املؤقتة العامة، والتكاليف غري املتصلة بالعاملني) على زيادة مقدارها 

ويرد يف املرفق السادس(ج) مزيد من التفاصيل عن تكاليف القضاة.

ألف يورو١٤٢,٣٥موع للشعب الثالث)الموارد من الموظفين (المج

طلب أي تغيري يف جمموعة الوظائف الثابتة القائمة يف دوائر احملكمة. ويرد أدناه عرض وجيز ال يُ -٧٥
واالحتياجات إىل املعتزملوظائف الثابتة اإعمالتسوِّغواليتلالعتبارات املتعلقة بالعمل املتأيت عن القضايا 

املساعدة املؤقتة العامة.
الشعبة التمهيدية
املقدِّمة

تتناول الشعبة التمهيدية كل مرحلة اإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم اليت يُنتقل - ٧٦
ا .(األشخاص) املتهمبناًء عليها يف القضية املعنية إىل حماكمة الشخص (املتهمني) 

ا التاسعة عشرة، ٢٠ .١٢٥، الفقرة ICC-ASP/11/20، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب انظر تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
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ألسباب صحية يف حزيران/يونيو من السنة اجلارية، أصبح بيرت كول-وباستقالة القاضي هانس- ٧٧
بني هؤالء القضاة قاضيان منتدبان حالياً و عدد القضاة املنتدبني حالياً للعمل يف الشعبة التمهيدية مخسة. 

للعمل يف كلتا الدائرتني التمهيديتني وقاضيان منتدبان يف الوقت نفسه للعمل يف الدوائر االبتدائية. أما 
فيبقى منتدبًا بصورة مؤقتة للتفرغ للعمل يف الشعبة االبتدائية. كما انُتِدب بعض قضاة املرحلة خامسهم

دعاوى استئناف متهيدي، ومثة قاضيان من للنظر يفالتمهيدية بصورة مؤقتة للعمل يف دائرة االستئناف 
ائي.للنظر يفقضاة الشعبة التمهيدية منتدبان حالياً  دعاوى استئناف 

رتاضات املتعلقة باألنشطةاالف
تنظر الدائرتان التمهيديتان حاليًا يف مثاين حاالت يستمر فيها االضطالع بأنشطة متهيدية هي -٧٨

) واحلالة يف مجهورية دارفور(السوداناحلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف 
يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل. ويُتوقع أن يُستمر أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيا واحلالة 

الة يف مجهورية على االضطالع بنشاط متهيدي يف مجيع احلاالت، مع اتسام ذلك بكثافة خاصة يف احل
واحلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل.أفريقيا الوسطى 

ر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدَّماً بطلبات إصدار أوامر إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائ-٧٩
بالقبض على املشتبه فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة، وسائر الطلبات. وميكن أن 

إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت ٢٠١٤تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام 
مزيدًا من الطلبات إىل هذه الدوائر. وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال ٢٠١٥ات يف عام اإلجراء

ا فيما خيص عام  .٢٠١٥االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضا
الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الشعبة التمهيدية حاليًا من اثنيت عشرة وظيفة، وهي وظيفة تألف جمموعة الوظائف الثابتة يفي-٨٠
)، ووظيفة ٣-)، وستة وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٥-مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف
رأ)، وثالث - )، ووظيفة ملساعد معين بالبحوث (من الرتبة خ ع٢-ملوظف قانوين معاون (من الرتبة ف

رأ). ووفقًا لنهج اهليئة القضائية املتمثل يف املرونة يف ختصيص -(من الرتبة خ عوظائف ملساعدين إداريني
) يساعد حالياً، بدوام كامل، قاضياً ٣-الرتبة فمناملوارد، مثة موظف واحد من املوظفني القانونيني (

آخران يف يان موظفان قانونُمددت فرتة واليته ليستكمل عمله يف قضية يف الشعبة االبتدائية، بينما يعمل 
آن معاً على قضايا يف املرحلة التمهيدية وقضايا يف املرحلة االبتدائية.

املساعدة املؤقتة العامة
شهرًا لكل منهما ١٢)، ملدة ٢-/ف١-موظفان قانونيان مساعدان/معاونان (من الرتبة ف-٨١

وجود حاجة متكررة إىل موارد . لـّما كانت التجربة قد بيَّنت أشهر ألحدمها (متطَّلب مستمر)زائدًا ستة
إضافية خالل الفرتات اليت يكون فيها عبء العمل مرتفعًا فإن الشعبة ستظل تطلب املرونة يف استخدام 

- اعتمادات املساعدة املؤقتة العامة على مستوى املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني (من الرتبة ف
لنهوض بالنشاط خالل الفرتات اليت يبلغ فيها أوَجُه واليت )، حبيث تتوفر هلا قدرة عظمى كافية ل٢-/ف١

لـّما تستلزم االستعانة بصندوق الطوارئ. ولذا فإن الشعبة التمهيدية تطلب متويل مساعدة مؤقتة عامة 
) لسد ٢-/ف١- شهرًا على مستوى املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني (من الرتبة ف٣٠لـ

العمل بعقود قصرية املدة يف شىت احلاالت اليت تنظر فيها هذه الشعبة.االحتياجات الفورية إىل
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الشعبة االبتدائية
املقدِّمة

من نظام روما األساسي، ٦٤الدور الرئيسي املنوط بالدائرة االبتدائية، كما يعرب عنه يف املادة إن -٨٢
املتهم وبإيالء االعتبار الواجب يتمثل يف التكفل بعدالة احملاكمة وسرعتها وبإجرائها بكل احرتام حلقوق 

ين عليهم والشهود. حلماية ا
تتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من ستة قضاة، بينهم قاض واحد لـّما يُدَع إىل التفرغ للخدمة. و -٨٣

وانُتِدب أيضًا للعمل يف الشعبة االبتدائية قاضيان آخران يُندبان عادة إىل الشعبة التمهيدية. ويضاف إىل 
ا ٢٠١٤نه مت متديد واليات ثالثة قضاة خالل عام ذلك أ لكي يتسىن هلم إجناز حماكمات كانت جلسا

اية  م األصلية. وقد غادر اثنان من القضاة الثالثة احملكمة يف  جتري عند انتهاء فرتات واليا
.كاتنغاعند إجناز مرحلة النطق بالعقوبة يف قضية ٢٠١٤أيار/مايو

باألنشطةاالفرتاضات املتعلقة
وحماكمة بندا وحماكمة مبباتتوىل الشعبة االبتدائية حاليًا أربع حماكمات مستمرة، هي حماكمة -٨٤

حدثت دائرة ابتدائية سادسة جديدة يف استُ انْتاغندا. ومن أجل حماكمة ِكنياتاوحماكمةروُتو/سْنغ
عطلة الصيف القضائية من أجل . ويُتوقع أن تلزم دائرة ابتدائية جديدة أخرى بعد ٢٠١٤متوز/يوليو١٨

.اْغَبغبوقضية 
ائي عمًال باملادة ٢٠١٤آذار/مارس ٧صدر يف كاتنغاويف قضية -٨٥ من النظام ٧٤حكم 

ائيًا بعد أن ٢٣النطق بالعقوبة يف قرار األساسي، بعد صدور  أيار/مايو. وقد غدا كال هذين القرارين 
توقع أن يصدر قرار بشأن تعويضات جرب الضرر قدمها. ويُ سحب كل من الطرفني دعاوى االستئناف اليت 

ص أي اعتمادات ملواصلة اإلجراءات يف هذه القضية على . ومل ختصَّ ٢٠١٤يف وقت الحق يف عام 
.٢٠١٥املستوى االبتدائي يف عام 

من النظام ٧٤حكمًا مبوجب املادة مبباويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضية-٨٦
اية عام ا ، مع إمكان عقد إجراءات حتديد العقوبة وجرب األضرار بعد ذلك. وقد ٢٠١٤ألساسي يف 

أفرِد يف بند تكاليف القضاة خمصَّص لسد تكاليف متديد والية القاضي الرئيس لثالثة أشهر يف عام 
ملساعدة املؤقتة . ويتعنيَّ أيضًا رصد خمصَّصات لسد تكاليف موارد حمدودة من املوظفني يف إطار ا٢٠١٥

العامة لدعم إجناز اإلجراءات.
، ما ترتتب عليه ٢٠١٥طيلة عام روتُو/سْنغيتوقع أن يستمر سري إجراءات احملاكمة يف قضية و -٨٧

احتياجات مماثلة من املوارد (مبا يف ذلك موارد املساعدة املؤقتة العامة) اليت لزمت يف األعوام السابقة.
تشرين األول/أكتوبر من العام اجلاري٧إىل ِكنياتاة يف قضية أرجئ بدء جلسات احملاكموقد -٨٨

ائرة االبتدائية يف قضية أبطلت الد٢٠١٤نيسان/أبريل ١٦. ويف ٢١الذي ُحدِّد موعدًا مؤقتًا جديدًا له
ُحدِّد يف بادئ األمر لبدء احملاكمة. مث ُحدِّد الذي كان٢٠١٤أيار/مايو ٥موعد بَندا 

. ٢٢ئهابدلموعداً جديداً ٢٠١٤الثاين/نوفمربتشرين١٨

باملادةعمالً االمتثالعدمإىلاخللوصاالدِّعاءطلباتبشأنقرار"العنوانالقرار ذو،كنياتاموغايأُهوروضدالعاماملدَّعيقضية٢١
.٢٠١٤مارس/آذار٣١بـاملؤرخةICC-01/09-02/11-908الوثيقة،"املؤقتاحملاكمةموعدوإرجاءاألساسيالنظاممن) ٧(٨٧
اإلضافيةاخلطواتبشأنمعلوماتفيهحمجوبةعلينقرار"ذو العنوانالقرار،نورينأبكربنداعبد اهللاضدالعاماملدَّعيقضية٢٢

.٢٠١٤يوليو/متوز١٤بـاملؤرخةICC-02/05-03/09-590-Redالوثيقة،"احملاكمةإلجراءات
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ستلزم موارد للنهوض اْغَبغبووقضيةانْتاغندا ويضاف إىل ذلك أنه إثر اعتماد التهم يف قضية -٨٩
ملدة ستة أشهر من التحضري للمحاكمة تليها جلسات احملاكمة يف النصف الثاين من عام حالةكل بأود  

٢٠١٥.
الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة 

ثالث عشرة وظيفة هي وظيفة مستشار قانوين (من من الشعبة االبتدائية موظفيمالكتألف ي-٩٠
، ووظيفة ٢٣) مندوبني ملساعدة القضاة٣-)، وسبع وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٤-الرتبة ف

رأ)، وثالث -بحوث (من الرتبة خ ع)، ووظيفة مساعد معين بال٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف
رأ).-عوظائف ملساعدين إداريني (من الرتبة خ

يف النصف األول مبباويف حني يُفرتض أن تتاح بعض املوارد من املوظفني نتيجة انتهاء حماكمة -٩١
، فإنه يرجَّح أن تقابل ذلك إىل حد بعيد احلاجة إىل النهوض بأود مرحلة جلسات ٢٠١٥من عام 
، على الرتتيب. ويضاف إىل ذلك اْغَبغبووقضية انْتاغندا، وأود التحضري للمحاكمة يف قضية بَنداحماكمة 

كثر من واحدة من القضايا اليت ألتحضري للمحاكمة يف واحدة أو لود مرحلة بأالنهوضتاج إىلقد حيُ هأن
عام من اين ثالالنصفيف التهم باعتمادنتظر فيها صدور قرار اليت يُ و ة ياملرحلة التمهيديف ن اآلهي

ود وأ،خرينآو ِمبباساسي يف قضية م األامن النظ٧٠ود اإلجراءات املعقودة مبوجب املادةأ، وب٢٠١٤
إىل موارد حمدودة من احلاجة ستستمر هويتضح من التجربة األخرية أن. هوديغهليبْ ااإلجراءات حبق السيد 

املوظفني اإلضافيني لدعم كل قضية جديدة، بغية جتنب التأخري اإلجرائي يف احلاالت اليت تنطوي على 
ين عليهم وعلى متهمني متعددين.  ذلك كونُ ويفاقم أحجام كبرية من األدلة أو أعداد كبرية من طلبات ا

الدوائر تشكيلداخل الذي ال بد منه يفللتدان نتيجةايز تيسعمل املوظفني ءعمل القضاة وعبءعب
.٢٤االبتدائية بسبب حمدودية عدد القضاة يف احملكمة

املساعدة املؤقتة العامة
ساسي فيما خيصها الدائرة االبتدائية أنه سيكون من األدالعمل اإلمجايل تعتقءنظر إىل عبالب-٩٢

خرى أضافية إوظائف أربعالعامة باإلضافة إىل املؤقتةطار املساعدةإيف حالياً ة أاملوارد املهيتوفراستمرار
من معادالت املوظف الواحد٤,٠املوقتة العامة (ةساعديف إطار املل غَ شتُ ٢-ملوظفني من الفئة ف

ل أدناه.، على النحو املفصَّ )العامل بدوام كامل
رار غعلى . مستمر)شهرًا لكل منهما (متطلب ١٢) ملدة ٣-موظفان قانونيان (من الرتبة ف-٩٣

كي تتسىنلطار املساعدة املؤقتة العامة إ) يف ٣-فةيلزم موظفان (من الرتبة سيظلالسنوات السابق
شراف عليها وتويل فرقة الصغرية واإلقدمية كافية لتنسيق األذي أعلى حنو مرن مبوظف قانويناالستعانة

.احلاليةالقضايا يف على وجه التحديد -لقضايا ابمتصلةمهام 
لشهرًا لك١٢ة)، ملد٢-ف/١-ف(من الرتبة اوننيمع/موظفني قانونيني مساعدينأربعة -٩٤

.٢٦يف احلالة يف كينيا٢٥. ستظل الدائرة االبتدائية تنهض بأود حماكمتني معقدتنيمنهم (متطلب مستمر)

إىل يُندب لـّما فالقسم ؤدِّ مع القاضي الذي لـّما يللعمل)٣-من الرتبة ف(نتدب شاغل وظيفة املوظف القانوين السابع فرتض أن يُ يُ ٢٣
إحدى الشعب. وندب هذا املوظف إىل الشعبة االبتدائية يراعي عبء العمل الثقيل الواقع حالياً على عاتق هذه الشعبة.

احلايل،العملعبءفإناألساسيرومانظاممن) ١(٣٦املادةعليهتنصكماقاضياً ١٨يبلغاحملكمةقضاةجمموعأنإىلنظراً ٢٤
متعددة.قضايايفالعملإىلالقضاةبعضندبيستلزمانخاصة،بصورة٢٠١٥عاميشهدهأناملقدروعبأه

. تعقيدمناملعنيةالقانونيةالنزاعاتبهتتسمماعلىتشهدالتمهيدياالستئنافمستوىعلىفيهااملتقاضىاملسائلطائفةإن٢٥
الدفاعطلباتبشأنالقرارصدرحيث،سْنغآرابوجشواروتوسامويوليمضدالعاماملدَّعيقضيةيفاملستجداتأحدثإىلالنظرفحسبك

وطلب" الطرفالدولةتعاونطلبإىلوإفضاءهشهودمبثولأوامرإصدارالعاماملدَّعيطلببشأنقرار"العنوانذيالقرارباستئنافاإلذن
.ICC-01/09-01/11-1313الوثيقة،٢٠١٤مايو/أيار٢٣احملكمة،صديقمنمالحظاتتقدميكينياحكومة
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ة النهوضالرتب بغيبيطات فيما خيص ضمع بعض التسياً ساأمرًا أستمرار توفر املوارد احلالية سيكون فا
ا يف الدوائر. ضطنشطة اليت يتعني االالوضع املرتقب على صعيد اإلجراءات وأود األبأود يلزم وسالع 

شهراً ٤٨طار املساعدة املؤقتة العامة يعملون ملدة إيف ٢-ف/١-فةالرتبمن موظفون دوائر معاً لل
وسرعة سري اإلجراءات خالل ةجناعواستدامةدعم كل من الدوائر ةمعاون) بغي/(موظف قانوين مساعد

.٢٠١٥عام 
. بالنظر إىل )متطَّلب مستمر()، ملدة ستة أشهر٢-من الرتبة فواحد (موظف قانوين معاون -٩٥

يعملون يف آن معًا على قضايا أخرى، مبباأن املوظفني الذين يساندون اثنني من ثالثة القضاة يف قضية 
يعادل ٢-سيلزم دعم مستمر على شكل موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة على مستوى الرتبة ف

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يعمل كل منهما لفرتة ٢-عمل ستة أشهر (ما ميثل موظَفني من الرتبة ف
.٢٧عديدة يف إجناز املرحلة االبتدائية يف هذه القضيةثالثة أشهر) وذلك لتفادي التأخر ألشهر

منهم لشهرًا لك١٢)، ملده ٢-فة (من الرتباوننيمع/موظفني قانونيني مساعدينأربعة -٩٦
يف اْغبغبووقضية انْتاغنداات االبتدائية يف قضية ءجرااإلعداد القضايا مث إةشطأنإن. )جديد(متطلب 

ة. تساسي العام للوظائف الثابص األملخصَّ اها بفسد تكاليأن تال ميكن ةضافيموارد إتستلزم س٢٠١٥عام 
طار املساعدة املؤقتة العامة تتمثل إيف ةضافيإموارد لكل قضية لزم ت،العمل املتوقعءبأود عبفللنهوض

.إضافياً اً شهر ٤٨ةملد٢-يف موظفني من الرتبة ف
مبثابة موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، لكي املطلوبنيوسُيحتاج إىل هؤالء املوظفني، -٩٧

دة منها: حتليل وتلخيص األدلة ذات الصلة اليت تقدمها األطراف؛ التحليل األويل يضطلعوا بأنشطة حمدَّ 
ين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات؛ التحليل القانوين ملشاريع القرارات بشأن كل  للطلبات اليت يقدمها ا

ز خالل اإلجراءات وإعداد هذه املشاريع؛ إجراء حبث معمق بشأن القوانني الواجب تطبيقها مسألة قد ترب 
ا، وبشأن املسائل اإلجرائية؛ حضور جلسات احملاكمة وإعداد حماضر إجراءات  على اجلرائم املتهم بارتكا

اليت تصدرها هذه اجللسات؛ االرتباط بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني؛ إعداد مشاريع التعليمات
الدائرة؛ مساعدة القضاة يف إعداد أجزاء من أقسام احلكم النهائي املتعلقة باجلانب القانوين وباجلانب 

الوقائعي.
ا احملددة ةاملقبلبنداالحقة يف حماكمات لسب التطورات اوحب-٩٨ ستعمل الدوائر على سد احتياجا
.ةشعبوظفني ضمن الاملختصيص يف الدعم من خالل املرونة إىل

شعبة االستئناف
املقدِّمة

تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض هو رئيس احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية -٩٩
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

اية القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، وما ميكن أن يتخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف 
احملاكمة، ويف دعاوى االستئناف التمهيدي لقرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تتخذ خالل 
اإلجراءات. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أكثر بكثري من عبء العمل الذي 

املدَّعي (ب) وبأن حتال إليهما قضية (أ) والدائرة االبتدائية اخلامسةانظر قرار هيئة الرئاسة القاضي بتشكيل الدائرة االبتدائية اخلامسة٢٦
أيار/مايو ٢١بتاريخ ، ICC-01/09-01/11-745، عي العام ضد أهورو مويغاي ِكنياتااملدَّ وقضية العام ضد وليام سامواي روتو وجشوا أراب َسْنغ

٢٠١٣.
املوارد اإلضافية املطلوبة على شكل اعتمادات لعقود خدمة خاصة (شخص واحد يعمل ألربعة أشهر) ستؤخذ من املخصَّصات إن ٢٧

العامة يف امليزانية.
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فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا يف تنطوي عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ 
ىدعاو بعض لوقت نفسة ميكن أن تثري يف او ذلك األدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. 

.٢٨ثر على احملكمة مجعاءأاالستئناف التمهيدي مسائل معقدة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها 
شوياْنغوجولووقضية لوبنغايف قضية األولينياف النهائي ي االستئنيدى النظر يف دعو ألقد -١٠٠

ذلك علىيدلدائرة االستئناف، كما عاتق العمل الواقع على عبءة مل يسبق هلا مثيل يف ري إىل زيادة كب
بالقياس إىل هكثر من ضعفيأدائرة االستئناف إىل لدىةودععدد الوثائق املازديادسبيل املثال على

.يف املئة٧٠تناهز بنسبةوأوامر وقرارات حكام أمن هصدرتأعدد ما وازديادلسنوات السابقة، ا
االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

واحدة من ىدعو ما ال يقل عن ٢٠١٥عرض على دائرة االستئناف يف عام يُ فرتض أنه سيُ -١٠١
من فيها احلكم الطعن يفتصر على قال ت،مببايف قضية ةاالبتدائيالنهائية للدائرةقرارات الاستئناف دعاوى

ةتحديد العقوببلقرار القاضي ايفتنطوي أيضاً، يف حالة اإلدانة، على طعن حيث اجلوهر بل ميكن أن 
دعاوى ذلك على دائرة االستئناف النظر يف كضرار. وقد يتعنيَّ األجرب قرار املتعلق بتعويضات اليف و 

واخر عام أيف صدوره املنتظر،كاتنغاضرار يف قضية جرب األتعويضات بشأن احملتمللقرارلئناف تاس
٢٠١٤.
عنه يف السنوات ٢٠١٥االستئناف التمهيدي يف عام ىتوقع أن ال يقل مقدار دعاو ويُ -١٠٢

مكان أن يبلغ عدد من القضايا اجلديدة مرحلة إنظر إىل الباً حادازدياداً أنه قد يزداد بيد. ٢٩ةخري األ
قد ف٢٠١٤عتماد التهم يف عام الدائرة التمهيدية قرارين الصدر تنتظر أن يُ يزلا مّ ـلفلـّما كاناحملاكمة. 

ذا طلبت إ٢٠١٥عام وائل /أ٢٠١٤واخر عام أالعمل الواقع على عاتق دائرة االستئناف يف عبءيزداد
اإلذن.فحصلت على هذانيئر التمهيدية املعنياالدو يستئناف قرار ااً بنذإطراف األ

موظفيها القانونيني على شكل أفرقة. ويتوىل املستشار القانوين تنسيق تنظم دائرة االستئناف إن -١٠٣
ائي فريق من  قدود وتتوقفوظفني من الفئة الفنية.املاألفرقة. ويُنتدب للعمل على كل دعوى استئناف 

كما تشكَّل أفرقة منفصلة .النهائي على مدى تعقيد القضية وحجمهاستئنافاالبدعاوىفرقة املعنيةاأل
. ويقوم من املوظفني من الفئة الفنيةتُعىن بدعاوى االستئناف التمهيدي، يضم كل منها اثنني على األقل 

اإلدارياملساعد مبهام حمدَّدة الطابع يف جمال البحث وتقدمي املساعدة. ويقدِّماملساعد املعين بالبحوث 
املساعدة مباشرة إىل القضاة وإىل األفرقة (يف طبع الوثائق وتدبر طلبات الرتمجة بصورة مركزية مثًال).

يف عام رفعهاع االستئناف املتوقَّ دعاوى شىت يف ات ءاجر إلاتتزامنأن فرتض أنه سيتعنيَّ ويُ -١٠٤
سيكون عاليًا بسبب مبباقضية يف االستئناف ىدعاو املتأيت عن العمل ءيضاً أن عبأفرتض . ويُ ٢٠١٥

اخلربة العملية همعقد. وهلذا السبب يتعني، كما تبينمن طابع ستئناف املتوقع تقدميها الما تتسم به دفوع ا
كل منبأود، أن ينهض اْنغوجولووقضية لوبنغاةيف قضيالنهائي ي االستئناف يَ يف العمل على دعو 

ى، يعملون بقدر املستطاع على دعو الفئة الفنيةموظفني من أربعةن عما ال يقل االستئناف هذهىدعاو 
. ةاملعنياوىخري يف النظر القضائي يف الدعأتفادي حاالت التةاالستئناف املعنية وحدها دون غريها، بغي

الدائرةقرارليبيااستئنافبشأناحلكمالسنوسي،اهللاوعبدالقذايفاإلسالمسيفضدالعاماملدَّعيقضيةاملثالسبيلعلىانظر٢٨
الوثيقة،٢٠١٤مايو/أيار٢١،"القذايفاإلسالمسيفعلىالدعوىمقبوليةبشأنقرار"بعنوان٢٠١٣مايو/أيار٣١يفالصادراألوىلالتمهيدية

ICC-01/11-01/11-547-Red.
دائرةإىلرفعت٢٠١٤عامويفمماثلة؛ودعاوىأويلاستئنافدعوىعشرةثالثاالستئنافدائرةإىلرفعت٢٠١٣عاميف٢٩

يوليو./متوز٢٥حىتأويلاستئنافدعاوىمثايناالستئناف
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االستئناف النهائي لن يكون اوىعلى دعلعمل إىل اأن املوظفني املندوبني أويعين ذلك من حيث املبد
.استئناف متهيديىعلى دعاو هلوقت نفسيف ابوسعهم العمل

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
تتألف جمموعة الوظائف يف شعبة االستئناف من عشر وظائف هي وظيفة مستشار قانوين (من -١٠٥

معاون (من )، ووظيفة موظف قانوين ٣-)، ومخس وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٤-الرتبة ف
رأ)، ووظيفتني ملساعدين إداريني (من -)، ووظيفة مساعد معين بالبحوث (من الرتبة خ ع٢-الرتبة ف
.رأ)-عالرتبة خ

املساعدة املؤقتة العامة
هما ال يقل جمموع، سُيحتاج إىل ٢٠٠٥يف عامالعملءتعلقة بعبنظر إىل االفرتاضات املالب-١٠٦
االستئناف ىلنهوض بأود دعاو ل٢-ف/١-وف٣-فوالرتبموظفني من الفئة الفنية عشرةعن 

.االستئناف التمهيديىالنهائي ودعاو 
ضوءيف . منهما (متطلب مستمر)لشهرًا لك١٢)، ملدة ٣-موظفان قانونيان (من الرتبة ف-١٠٧
طار املساعدة املؤقتة إيف ٣-موظفني من الرتبة فإىل االستئناف حتتاج شعبةالعمل املتوقع ستظل ءعب

ما خيص دعاوى االستئناف النهائي يف فيجزئياً املتزامنةنهوض بأود اإلجراءات لشهرًا ل٢٤العامة ملدة 
.االستئناف التمهيديىن دعاو ععالوة على عبء العمل املتأيت مبباوقضية اغكاتنقضية 
منهما لشهرًا لك١٢ملده ، )٢-ف/١-فةمعاونان (من الرتب/موظفان قانونيان مساعدان-١٠٨

شهراً ٢٤يؤديها ملدةإىل متويل مساعدة مؤقتة عامة أيضًا تحتاج دائرة االستئناف س.(متطلب جديد)
االستئناف ىمن دعاو على أيةالعامللألفرقةسهر على أن يكون لل٢-ف/١-موظفون من الرتبة ف

على وللسهرمن تعقيد؛ وإىل ما يكتنفهاحجم هذه الدعاوىوظفني، نظراً إىل من املفكامالك  النهائي 
التوصل إىل يف ستحسناملخري غري أمجايل كاف من املوارد يف الشعبة لتفادي حاالت التإوجود عدد 

.االستئناف التمهيديىدعاو يف االستئناف النهائي و ىدعاو يف قرارات 
املؤقتة العامة إن املهام املعتادة للموظفني الذين تتمثل فيهم املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة -١٠٩

ا يف الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية، لكنها ال تقتصر التاليةمتاثل إىل حد بعيد املهام املضطلع 
عليها: إجراء البحوث القانونية املعمقة يف املسائل اجلوهرية واإلجرائية املثارة يف إطار االستئناف؛ تقييم 

ناف؛ مساعدة القضاة يف إعداد نصوص أجزاء من القرارت وتلخيص مذكرات األطراف يف دعاوى االستئ
املتخذة يف دعاوى االستئناف؛ االرتباط مع قلم احملكمة واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ املشاركة 

يف اجتماعات القضاة؛ إعداد وتقدمي الدعم للجلسات يف إطار دعاوى االستئناف ضمن احملكمة.

ألف يورو٦٩٢,٠١العامة (للدوائر)املؤقتةجمموع املساعدة

ألف يورو١٧,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتلزم املوارد غري .)يف املئة١٠,٥لف يورو (أ٢,٠هفاض مقدار اخنوي املبلغ املطلوب على طين-١١٠
.تكاليف الضيافة وتكاليف التدريبسد للعاملني اتصلة بامل
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ا و -١١١ درجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار اجلمعية، أُ وفقًا لتوصيات اللجنة، كما أقر
.٢٠١٥رصد خمصَّص لسد تكاليف أي زيارة موقعية يف عام . ومل يُ ٣٠القضاة ضمن ميزانية هيئة الرئاسة

ألف يورو١,٠الضيافة

يبقى املبلغ املطلوب دون تغيري وهو خمصَّص لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات -١١٢
ا الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات القضاة  اليت يقوم 

املرموقة يف األوساط القانونية الدولية.

ألف يورو١٦,٠التدريب

) وسيلزم لسد يف املئة١١,١لف يورو (أ٢,٠هفاض مقدار اخنينطوي املبلغ املطلوب على -١١٣
ن القانونية و الشؤ بتعزيز القدرات واخلربات فيما يتعلق الرامي إىلموظفي الدوائرتكاليف تدريب

قانون حقوق و الدويل، اجلنائي القانون و نساين الدويل، القانون اإلتما يف جماالوال سيّ التخصصية،
الدوائروظفيتدريب ماً. وقد مثل أو رقمياً ونيلكرت إاالنسان، واملستجدات من قبيل تناول األدلة تناوًال 

من هذه التمارين اً عداد النصوص القانونية واحدإيف جمال ٢٠١٤ام يف عجري أُ ني الذي يالقانون
تاج إىل تقدمي دعم فة خصيصاً مع احتياجات املوظفني. ويضاف إىل ذلك أنه سيظل حيُ التخصصية، املكيَّ 

لقضايا املعروضة على الدوائر لوية املتوقعة غلنظر إىل املتطلبات الالالعمل، بيتمستمر لتنمية املهارات يف لغ
.٢٠١٥يف عام 

لد ا)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... تاسعةالوثائق الرمسية ... الدورة ال٣٠ لد الثاين، اجلزء باءهاء، -زء الثاين، اجلألولا -٢-وا
.٨٣، الفقرة ١- دال
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٢٠١٥عام : الميزانية المقترحة ل١٢٠٠البرنامج : ١٢الجدول 

١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا

٤القضاة ١٥٤٫١٤ ١٥٤٫١٢٧٥٫٢٤ ٤٢٩٫٣٣ ٨٠٧٫٦٣ ٨٠٧٫٦٥ ٦٩٩٫٦٥ ٦٩٩٫٦١ ٨٩٢٫٠٤٩٫٧

٢الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٢٩٫٢٥١١٫٠٢ ٦٤٠٫٢٢ ١٧١٫٩٥١٢٫١٢ ٦٨٤٫٠٤٣٫٨١٫٧

٥٣٩٫١٢٠٢٫١٧٤١٫٢٥٥٧٫٣٢٠٩٫٠٧٦٦٫٣٢٥٫١٣٫٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢ا ٤٧٢٫٦٥٤٩٫٧٣ ٠٢٢٫٣٣ ٠٢٢٫٣٢ ٦٦٨٫٣٧١٣٫١٣ ٣٨١٫٤٢ ٧٢٩٫٢٧٢١٫١٣ ٤٥٠٫٣٦٨٫٩٢٫٠

٩٫٤٧٤٤٫٥٧٥٣٫٩١٧٧٫٨٩٣١٫٧١العامةاملساعدة املؤقتة ١٠٨٫٩١ ١٠٨٫٩١ ٦٩٢٫٠١ ٦٩٢٫٠٥٨٣٫١٥٢٫٦

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل

-١٠٠٫٠-١٠٫٠١٠٫٠١٠٫٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٫٤٧٤٤٫٥٧٥٣٫٩١٧٧٫٨٩٣١٫٧١٠٫٠١ا ١٠٨٫٩١ ١١٨٫٩١ ٦٩٢٫٠١ ٦٩٢٫٠٥٧٣٫١٥١٫٢

السفر

٠٫٥٠٫٥٠٫٥١٫٠١٫٠١٫٠١٫٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية 

-١١٫١-٢١٫٤٢١٫٤٢١٫٤١٨٫٠١٨٫٠١٦٫٠١٦٫٠٢٫٠التدريب

٠٫١٠٫١٠٫١العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني -١٠٫٥-٢٢٫٠٢٢٫٠٢٢٫٠١٩٫٠١٩٫٠١٧٫٠١٧٫٠٢٫٠ا

٦المجموع ٦٥٨٫١١ ٢٩٤٫٢٧ ٩٥٢٫٣٤٥٣٫٠٨ ٤٠٥٫٣٦ ٥٠٤٫٩١ ٨٢٢٫٠٨ ٣٢٦٫٩٨ ٤٤٥٫٨٢ ٤١٣٫١١٠ ٨٥٨٫٩٢ ٥٣٢٫٠٣٠٫٤

الصيانة املوزَّعةتكاليف 

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ١٢٠٠البرنامج : ١٣الجدول 

الدوائر
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٨٢٢٠٨٨٢٨املالك األساسي

١٢١٤٣٣٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢١٨٣٢٤١١١١٣٥ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

١٢١٨٣٢٤١١١١٣٥المجموع
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مكتب االتصال القائم في نيويورك–: مكاتب االتصال١٣٠٠البرنامج - ٣
المقدِّمة

يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني -١١٤
مع األمانة العامة احملكمة وبني األمم املتحدة وتيسري التعاون بينهما. ويثابر هذا املكتب على التواصل 

ا بغية تذليل مسائل التعاون االشتغايل واستطالع سبل تعزيز التعاون بني املنظمتني.   لألمم املتحدة ووكاال
ا عند  كما إن هذا املكتب يتابع املستجدات ذات الصلة باحملكمة ويقوم باإلبالغ عنها، متدخًال يف شأ

اللزوم.
ذا املكتب من الناحية اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود ه-١١٥

ا يف  أجهزة احملكمة، مقدمًا الدعم اإلمدادي وسائر أشكال الدعم العملي لشىت األنشطة اليت تضطلع 
األمم املتحدة، وال سّيما عندما تعقد دورة اجلمعية يف نيويورك. كما إنه يقدم الدعم اإلمدادي جللسات 

راف، ومكتبها، وفريق نيويورك العامل التابع ملكتبها. وعالوة على ذلك يقوم مكتب مجعية الدول األط
االتصال القائم يف نيويورك بتعميم املعلومات والعروض عن املستجدات املتعلقة باحملكمة يف أوساط األمم 

كتب ويقدم ماملتحدة يف نيويورك، لكي تظل مواكبة للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها احملكمة. 
للمحكمة وميثلها يف االجتماعات اليت تعقد فيما بني دورات اً إمدادياً االتصال يف نيويورك أيضًا دعم

.للجمعية اليت تعقد يف نيويوركةلفرعياوسائر اهليئات اجلمعيةمكتب

ألف يورو٣١٦,١موارد الميزانية

يف املئة).٠,٧(ألف يورو٢,١همقدار اخنفاض ينطوي املبلغ املطلوب على -١١٦

ألف يورو٢٣٠,١الموارد من الموظفين

.نيتيضم مالك موظفي مكتب االتصال يف نيويورك وظيفتني ثابت-١١٧

ألف يورو٢٣٠,١العامةاخلدماتفئةومنالفنيةالفئةمن: الثابتةالوظائف

الذي يهتم )، ٥-يعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حالياً رئيسه (موظف من الفئة ف-١١٨
ر أ) يقدم الدعم بشأن -بكل العمل اجلوهري الذي يقوم به املكتب، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع

مجيع الشؤون اإلدارية واإلمدادية.
ونظراً إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف هذا املكتب، يركز رئيسه على أهم املهام: متابعة -١١٩

إقامة واستدامة الصالت الرمسية و التعاون مع األمم املتحدة، الطلبات األكثر استعجاًال بني طلبات
رصد أنشطة األمم و والشبكات غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، 

م احملكمة وإبالغ احملكمة عنها،  ترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة.و املتحدة اليت 

ألف يورو٨٦,٠بالعاملينالموارد غير المتصلة 

لعاملني لسد تكاليف السفر، ابلةمتصغري ري. وتلزم موارد يال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغ-١٢٠
اللوازمالعامة، وتكاليف ليةنفقات التشغيالالتعاقدية، وتكاليف اتوتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدم

.واملواد
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اجلارية ملكتب االتصال القائم يف نيويورك، مبا يف ذلك صَّص املوارد املطلوبة لسد التكاليف وختُ -١٢١
إجيار احليز املكتيب، واللوازم املكتبية األساسية، وما حيتاج إليه املكتب من سائر املواد القابلة لالستهالك.

آالف يورو٧,٦السفر

احملكمة يف وهو يلزم لسد تكاليف سفرتني إىل مقر ريال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغي-١٢٢
.الهاي

ألف يورو١,٠الضيافة

.ريال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغي-١٢٣

يوروآالف٥,٠اخلدمات التعاقدية

، وهو يلزم لسد تكاليف إسداء مشورة قانونية بشأن ريال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغي-١٢٤
.جياراإلعقدمور منها أ

ألف يورو٦٧,٤النفقات التشغيلية العامة

ة يار املباين والتكاليف املكتبإجيوهو يلزم لسد تكاليف ريال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغي-١٢٥
.ةاجلاري

يوروآالف٥,٠اللوازم واملواد

.وازم املكتبيةلوهو يلزم لشراء الريال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغي-١٢٦
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٢٠١٥عام : الميزانية المقترحة ل١٣٠٠البرنامج : ١٤الجدول 

١٣٠٠
مكاتب االتصال

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عاممواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

القضاة
-٠٫٥-٢٨٧٫٦٢٨٧٫٦٢٨٧٫٦١٦٨٫٢١٦٨٫٢١٦٧٫٣١٦٧٫٣٠٫٩الفئة الفنيةن منوظفو امل

-١٫٩-٦٤٫٠٦٤٫٠٦٢٫٨٦٢٫٨١٫٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  -٠٫٩-٢٨٧٫٦٢٨٧٫٦٢٨٧٫٦٢٣٢٫٢٢٣٢٫٢٢٣٠٫١٢٣٠٫١٢٫١ا

العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملؤقتةاملساعدة 

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
٥٫٤٥٫٤٥٫٤٧٫٦٧٫٦٧٫٦٧٫٦السفر

١٫٠١٫٠١٫٠١٫٠الضيافة

٥٫٠٥٫٠٥٫٠٥٫٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٤٥٫٣٤٥٫٣٤٥٫٣٦٧٫٤٦٧٫٤٦٧٫٤٦٧٫٤العامةيةنفقات التشغيلال

١٫٣١٫٣١٫٣٥٫٠٥٫٠٥٫٠٥٫٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥٢٫٠٥٢٫٠٥٢٫٠٨٦٫٠٨٦٫٠٨٦٫٠٨٦٫٠ا

-٠٫٧-٣٣٩٫٦٣٣٩٫٦٣٣٩٫٦٣١٨٫٢٣١٨٫٢٣١٦٫١٣١٦٫١٢٫١المجموع

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ١٣٠٠البرنامج : ١٦الجدول 

مكاتب االتصال
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
رأ-خ عرر-خ عما فوقهاو 

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع  ١١١١٢الفرعيا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١١٢المجموع
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البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام-باء 

MAJOR PROGRAMME II
OFFICE OF THE PROSECUTOR

انيالبرنامج الرئیسي الث
ّ        مكتب المد عي العام

THE PROSECUTOR َّ        المد عي العام
Immediate Office of The Prosecutor َّ        دیوان المد عي العام
Services Section قسم الخدمات
Legal Advisory Section قسم المشورة القانونیة
Deputy Prosecutor نائب المدعي العام
Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division والتكامل والتعاونشعبة االختصاص
Director Of The JCCD مدیر شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
Situation Analysis Section قسم تحلیل الحاالت
International Cooperation Section قسم التعاون الدولي
Investigation Division شعبة التحقیق
Director of Investigations مدیر شعبة التحقیق
Planning and Operations Section والعملیاتقسم التخطیط
Investigation Teams أفرقة التحقیق
Prosecution Division شعبة المالحقة
Director of Prosecution مدیر شعبة المالحقة
Prosecution Division قسم المالحقة
Appeals Section قسم االستئناف
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المقدِّمة
سرتاتيجية جديدة (للفرتة املمتدة اخطةعن ٢٠١٣يف أيلول/سبتمرب العام املدَّعيمكتب أعلن -١٢٧

عتمد يف ول، تُ جنازات املكتب يف عقده األإم يتقيإىل اً استناد. و ٣١)٢٠١٥إىل ٢٠١٢يونيو /انر من حزي
مستوى املوارد ومستوى التنظيم بغية و ري حملاور الرتكيز على مستوى السياسات يعمليات تغهذه اخلطة 

.املكتبأداءاملزيد من تعزيز
اخلاضعةاملزيد من الرتكيز على احلاالت )١(:منهاأساسية،ات ري عتمد يف خطة العمل تغيتُ و -١٢٨

االقتضاءتقائية عند نااسرتاتيجية اع باتّ )٣(جراء عمليات حتقيق متعمق مفتوح؛ إ)٢(ويل؛للتدارس األ
ايةوًال بغية التوصل يف أيهاملتوسطي املستوى والرفيعمحاكمة عدد حمدود من مرتكيب اجلرائمبوذلك 

لمحاكمة يف لالتوصل إىل التأهب )٤(مسؤولية؛اجلرائمكرب مرتكيبأدانة إلاملطاف إىل احتمال معقول 
.اتءجرابكر وقت ممكن يف اإلأ

إىل املوارد الكافية االفتقارُ ٢٠١٤ز يف اخلطة االسرتاتيجية ويف امليزانية املقرتحة لعام يِّ مُ لقد-١٢٩
وعمليات ويل وعمليات حتقيق أجراء عمليات تدارس إاملكتب على يضر بقدرةاً عتباره عامًال حامسبا

املزيدة. وعلى مدى قيالتحقةنشطأجل أاجلودة، وعلى حتقيق التعاون الضروري من درجةمالحقة عالية
حاالت إىل ما تستلزمه أربعهخرية ازداد عبء العمل الواقع على عاتق املكتب مما تستلزمالسنوات األ

إىل عمليتان من عمليات التحقيق املتزامنة هومما تستلزم،ويلحاالت هي يف مرحلة التدارس األعشر
ات على املكتب دون أن تكون هناك بالطليفاً تزايدما آتىعمليات من هذه العمليات، سبعهستلزمتما

ودة ناتج املكتب. وبسبب هذا االفتقار إىل املوارد تعذر جبضر ذلك أأي زيادة حقيقية يف موارده. وقد 
يت يف لفعال واآلااحلصول على التعاون وأويل عمليات التدارس األإلجراء من الوقت يكفيختصيص ما 

يلزم أنهنفسهم أعاقة ذات شأن. وقد رأى قضاة احملكمة إدلة ع األمجذلك عاق أحينه. وعلى حنو مماثل 
عاقت أذا املتطلب لكن القيود على صعيد املوارد قرّ شكاهلا املختلفة. ويُ أدلة واملزيد من املزيد من األ

.عاقة خطريةإيف هذا الصدد هعمليات املكتب وقدرت
ا يف اخلطة االسرتاتيجية التعديالت أن ةيضًا مالحظأكان مباألمهيةومن -١٣٠ التنظيمية املأخوذ 

.ودة والنجاعة يف املكتباجلجل املزيد من حتسني أة من أعي العام مهيملكتب املدَّ 
سبيل املثال قامت شعبة املالحقة ىاجلديدة. فعلهاسرتاتيجيتتنفيذن بصدد اآلهو املكتب إن -١٣١

ليه القضايا قبل إلت آم ما يتقيبهيتمللقضايا ذج للمراجعة الداخلية املستقلةو عداد منإبأمور منها 
ا على تناول شعبة. وتعمل اً حامساً ميتقيااإلجراءات القضائية وخالهل شكال أالتحقيق على تعزيز قدر

دلة االتصاالت)، وتقوم باعتماد أو ،السيربانيةةدلدلة التحقيق اجلنائي العلمي، واألأدلة (مثل بديلة من األ
رائم الدولية. يف اجلالتحقيق بخرباء معنية ةن هيئة استشارية علمية خارجية وجلناآلذات الصلةعايريامل

ا يف متييز واستدامة الصالت االسرتاتيجية الاالختصاص والتكامل و ةوتعمل شعب تعاون على تعزيز قدرا
.ويللتدارس األبؤ يف عمليات انمكانية التإوتسهر على املزيد من الشفافية و ،جل التعاونأمن 

ا بالفعلا تزل يف مراحل تنفيذها املبكر فقد حتققت مّ ـن كانت االسرتاتيجية اجلديدة للئو -١٣٢
ذه املكاسب، أويل األتدارس العمليات عدد منزقد جنِّ فابية. إجينتائج  و هي بصدد التنجيز. و

(مجهورية انْتاغندابوسكو) والقضية ضد كوت ديفوار(ن اْغبغبوالسيد لوراضد ةقضيالوباعتماد التهم يف 
لعدد املناسب من ايتحقق عند التجهيز بلفعل ما ميكن أناب، بنيِّ ٢٠١٤و الدميقراطية) يف عام غالكون

تى على حساب أحراز هذه النتائج إأنداملوظفني وعند اتباع النهج اجلديد يف عمليات التحقيق. بي
.عي العام حالياً مكتب املدَّ بسبب نقص مالك موظفيأخرى،ت مالحقة اعمليات حتقيق وعملي

.٢٠١٣أكتوبر/األولتشرين٢٠١٥،١١حىت٢٠١٢يونيو/حزيراناملمتدة منللفرتةالعاماملدَّعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطة٣١
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مثاينجراء عمليات حتقيق يف قرتحة موارد إلامل٢٠١٤طلب املكتب يف ميزانية عام لقد -١٣٣
حماكمات، وقضيتان يف وأربععمليات حتقيق ساكن، وعشرعمليات حتقيق ناشط، مخسحاالت، وهي 

ها طلبممقل أرت له موارد ويل؛ لكن وفِّ أعمليات تدارس ومثانيةاستئناف، ىدعاو أربعاملرحلة التمهيدية، و 
عاب املوارد تياملكتب على اسةقدر بشأنها شكوك ر و لجنة") كانت تسالن جلنة امليزانية واملالية ("األ

جتهاد على خطة حشد املوظفني يف السنة املاضية. ولئن ادة. وقد عمل املكتب بحاملطلوبة يف سنة وا
كل تعيني من يشغلونه، وسيكون بوسععنيةاملوظائف القوياء لشغل أمرشحني هيف انتقائفلح املكتب أ

:صعوبتني جسيمتنيهنه يواجإف،٢٠١٤الوظائف الشاغرة يف عام 
.طالع بهضاالهالذي يتعني عليالعملعبءمعحاليًا باملوظفنياملكتب ال يتوائم جتهيز)أ(

خيصص العدد املناسب من املوظفني لعملياتأنحالياً املوارد املتوفرة لهبملكتب ال يستطيعاف
املكتبةيف املوارد قدر النقص ذا هوِّض. ويقحملاكماتبافرقة املعنيةاألو ةالتحقيق الناشط املتزامن

صون و الزم؛ لاحلصول على التعاون اوعلى ؛على حنو فعالايعلى التحقيق واملالحقة يف القضا
ساسي من النظام األ٧٠عليها يف املادةاملنصوص اول اجلرائمنتوأدلة يف القضايا الساكنة؛ األ
ختصيص ةعادإيزل يتعني امّ ـحاليًا لويف الوضع القائم.اً كافيقامة العدالة تناوالً إرتكبة ضد امل

؛خرىأا قضاياحلاجات امللحة على حسابمسُّ أدَّ سَ يُ على حنو مفرط لكي املوارد
فيما خيصئامليزانية ومن صندوق الطوار منمبوارد ن كان شغل مجيع الوظائف املتوفرة لئ)ب(

يرادتعليق حشد منإىل اضطرن املكتب إفالعمل احلايلإىل عبءنظرالباً ر مربَّ ٢٠١٤عام
ر يف االعتمادات ستوفَّ أنبعددًا من الوظائف املعنية بسبب عدم اليقنياو يشغلأن

قصرية دون يقني فيما دنات ملديقبول تعييف اً حني ترددعض املرشَّ بقد أبدى ف.٢٠١٥عام
ا طالع ضالواجب االعمالاألتراكم يفإىل سيؤديوذلك.رفضوا قبوهلاو أ، خيص املستقبل
.قامة العدالةإخري يف أىل تإيف املستقبل و 

ولزوم لالرتقاء باجلودةرة املسخَّ املوارد: املزيد من ٢٠١٥عام ميزانية مثة عامالن وراء الزيادة يف و -١٣٤
.٢٠١٥حد أدىن من املوارد لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بعام 

:لالرتقاء باجلودةرة املسخَّ املوارداملزيد من )أ(
يف تنمية مهارات مكتب املدَّعي العامة يستلزم أن يستثمر ودإن األداء العايل على صعيد اجل

ديدة.اجلموظفيه ويف التكنولوجيات 
يورو. ألف٣٥٠,٢ألف يورو إىل ١٠٠,٠تدريب من الفاملكتب يزيد مقدار ميزانيته اخلاصة ب

ويستند تقدير مبلغ الزيادة إىل ما مت متييزه من احتياجات على صعيد التدريب وإىل برامج 
نطاق العلى رّ قَ ويُـ ؛كتباملجمموع ميزانية من يف املئة ٠,٨التدريب املتوفرة. ومتثل هذه الزيادة 

املئة للتدريب يف املنظمات احلكومية ومنظمات اخلدمة العامة الدولية يف١أن ختصيص بعاملي ال
.املماثلة ميثل نسبة مناسبة

جودة عمليات التحقيق. فجمع فيما خيصأما االستثمار يف التكنولوجيا فهو حاسم 
من الرقمية أو من اإلنرتنت أواحلفظواستخالص وجتهيز املعلومات املتأتية من وسائط 

بدون ذلك يتعذر مجع فستلزم أن يستثمر املكتب يف حتسني التكنولوجيا. تأعمالٌ االتصاالت 
قدر املستطاع بالشهود. وسعياً إىل احلد من التكاليف اتغري إفادأشكالواستخدام األدلة من 

.كاليفخارجيني لتمييز حلول فعالة وناجعة التءيعمل املكتب مع شركا
يف اجلودة على املعايري والتكنولوجيات املالئمة، أخذ املكتب املستثَمرات وتوخيًا للتكفل برتكيز 

ن هم أعضاء يف و مراجعة سنوية لنهجه، يشارك فيها خرباء خارجيإجراء مبمارسة تتمثل يف 
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لس بالتكنولوجيا وجلنة خرباء ةمعنيةاستشاريهيئةوهواإلنشاء، االستشاري العلمي احلديثا
.عمليات التحقيق يف اجلرائم الدوليةمعنية ب

:٢٠١٥موارد احلد األدىن الالزمة لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بعام )ب(
القيام به فيما د وجوبُ العمل املؤكَّ بعي العام إال املوارد الالزمة لالضطالع ال يطلب مكتب املدَّ 

ق يف العام املاضي الذي طبِّ نموذج الىل نفس إ. ويستند تقدير هذه املوارد ٢٠١٥خيص عام 
األنشطة باألفرقة املعنية قدّ د يف حتديد ستنِ ا. و ملتمثلة يف األفرقة ووحدات الدعماالالزمة لقدرة ل

القدرة الالزمة يف جمال العقد األخري. وبذلك يتسىن حساب املكتسبة يفربةاخلىل إاألساسية 
بات التكاليف مثل عدد املهمات، وعدد الشهود الذين سيتعنيَّ الدعم، استنادًا إىل نفس مسبِّ 
دىن بالتايل فإن املوارد املطلوبة متثل احلد األو عداد احملاضر. العمل إلتدبر أمرهم، وعدد ساعات 

تعليق إىل سيفضي إىل االضطرارالالزم لكي يؤدي املكتب وظائفه. فأي ختفيض يف هذا املبلغ 
توخى منه الكثري فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة يُ أنشطة أساسية وتقويض أداء املكتب وقتَ 

.احلاليةاالسرتاتيجية
ا الدول خطتهتتوافق مع مكتب املدَّعي العام ميزانية إن الزيادة يف مقدار -١٣٥ االسرتاتيجية، اليت أيد

النهوض مبسؤولياته على حنو  كتباملطراف كامل التأييد. وبدون املوارد املطلوبة يف امليزانية سيتعذر على األ
ا على ردع ارتكاب اجلرائم  كاف، ما ينطوي على خطر االنتقاص من مصداقية احملكمة مجعاء وقدر

قد ينشدون َمنساعي لفظيعة الشاملة. كما إن عدم كفاية قدرة املكتب ستجعله ضعيف احلال إزاء ما
.٣٢عنهاتنافحتعطيل سري العدالة ومهامجة احملكمة واملبادئ والقيم اليت 

لب على ما طُ املعتمدة و ٢٠١٤ميزانية عام يف أُِقرعلى ما زيادةً طلب أي وظائف ثابتة ال تُ و -١٣٦
الضطالع بواليته لالالزمةدىن املقرتحة موارد احلد األملكتب اميزانية ر . وستوفِّ طوارئصندوق اليف إطار

.االسرتاتيجيةخطتهيف املتوخاةبدرجة اجلودة املطلوبة 
يورو ألف٤٤٧,٥٨وعليه فإن تكاليف الربنامج الرئيسي الثاين تشهد زيادة مقدارها -١٣٧

يف عام يوروألف٦٦٧,٥٤١إىل ٢٠١٤يف عام يوروألف٢٢٠,٠٣٣من مرتفعًة املئة)، يف٢٥,٤(
٢٠١٥.
املوظفني أقل من املوظفني الذين كان ميكن حشدهم باجلمع بني ما ُيطلب من املوارد من إن -١٣٨

واملوارد املطلوبة من صندوق الطوارئ ألن املكتب حد من افرتاضاته فيما خيص عام ٢٠١٤ميزانية عام
عام يف املايل االسرتاتيجية. وقد فعل املكتب ذلك لسببني: احلد من األثر خطتهله يئخالفاً ملا ٢٠١٥
االفرتاضات الواردة يف ترسيخ اسرتاتيجيته اجلديدة لتقدمي نتائج إضافية قبل تطبيقواملضي يف٢٠١٥
.االسرتاتيجية تطبيقاً كامالً خطته
تقليصاً املتزامنة الناشط التحقيق اخلطة االسرتاتيجية على تقليص عدد عمليات هذه تنص و -١٣٩

عمليات مع اعتزام العودة تدرجييًا إىل سبع٢٠١٤عمليات يف عام عمليات إىل مخسمؤقتًا من سبع

اخلطةتنفيذعلىالقدرةعدم؛املالحقةعملياتأوالتحقيقعملياتجودةدرجةاخنفاض: املواردكفايةبعدماملرتبطةاملخاطرمن٣٢
بتمخضاملتمثلةذلكلنتيجةالتعرضوبالتايلالدوائرإىلالقوةمنكافقدرعلىودفوعحججتقدميمنهاأمورتعذروبالتايلاالسرتاتيجية،

ااحملكمةبدوريتعلقفيماالرئيسينيالشأنأصحابتوخياتبنيالتطابقعدمسيئة؛نتائجعنالدعاوى الفعليدورهاوبنيالعملعلىوقدر
ا ماليةحمضألسباباستثماراتأومشاريعإرجاءاملعنيون؛الشأنأصحابيقدمهالذيالدعمفقدانإىليفضيماالعمل،علىالفعليةوقدر

اإلنتاجية؛صعيدأوالنجاعةحتسنيصعيدممكنة علىمكاسبدون حتقيقحيولأواملستقبل،يفأكربماليةتكاليفحتملإىليفضيحنوعلى
القبضبإلقاءاألوامرتنفيذخيصفيماسّيماوالالدول،تعاونإىلواالفتقاراجلانب،وحيدةعدالةأوانتقائيةبعدالةيتعلقاألمربأنتصورإحداث

م.املشتبهعلى
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. ومن شأن املوارد املطلوبة فيما خيص عام ٢٠١٧متزامنة من عمليات التحقيق الناشط حبلول عام 
هذا العدد أدىن من النمو مع العلم بأن جراء أربع عمليات حتقيق متزامنة؛ إأن تتيح للمكتب ٢٠١٥

، اليت يصدر معظمها عن تدخل املكتبتزايد الطلبات الرامية إىلة وال يتوافق مع اخلطحبسبع املتوقَّ 
من عمليات التحقيق اليت كان ينبغي أن جيريها املكتب. وال يقتصر عددإرجاء الدول األطراف. وقد تعنيَّ 

مال أن تضيع ض احملكمة أيضاً إىل احتاجلرائم بل يعرِّ ردعاالنتقاص من قدرة احملكمة على علىثر ذلكأ
.بسبب التأخري أدلة سديدة، ورمبا حامسة

ةعي العام يركز على حتقيق وفورات من خالل حتسني النجاعة يف ثالثوسيظل مكتب املدَّ -١٤٠
:تقليل منو ميزانيتهبغية جماالت 

:املواردختصيص عادة إمتيحةً ختص املكتب على وجه التحديد، اليت وفورات ال)أ(
يورو يف املاضي. وحقق يف آالف٨١٠,٠حقق املكتب وفورات سنوية متكررة بلغت 

.ألف يورو٢٢٥,٠وفورات إضافية بلغت٢٠١٣عام
:بني قلم احملكمة ومكتب املدَّعي العامفيماالرتشيد)ب(

يظل قلم احملكمة ومكتب املدَّعي العام يسهران على توزيع املهمات بصورة واضحة وتنسيق 
االت اليت يعي العام التواصل لتمقلم احملكمة ومكتب املدَّ يعتزمو . على حنو فعالاألنشطة  يز ا

احملكمة قد حقق عندما يكون قلموذلك املزيد من الرتشيد بصورة مشرتكةقد ميكن فيها حتقيق
.ReVisionاملسمىمراجعتهتقدماً كافياً يف مشروع 

:الدرجة العالية من التخصصذاتعمال جل األأاالستعانة بشركاء خارجني من )ج(
وغريها من التقليدينائي العلميتحقيق اجلالأدلةعلى تناول هقدرتتنميةةيف عملي،ن املكتبإ

تنمية القدرة الداخلية للوفاء علىمتثل يف االقتصار اً جًا متحفظاتّبع،دلة اجلديدةأشكال األ
ىل إخرى االحتياجات األماأحد كاف. إىل ررليت تقوم على حنو متكالتحقيقية اباالحتياجات

و أالتحقيق اجلنائي العلمي بعنية ممع مؤسساتشراكاتسد من خالل راً فتُ دتقوم نااخلربة اليت 
.االقتضاءحبسب،اخلدماتاستئجارو عن طريق أخرى أمؤسسات

وقد. اإلدماجكاملَ األداءومؤشراتوامليزانيةاالسرتاتيجيةاخلطةُتْدِمجاملقرتحةامليزانيةهذهإن -١٤١
ميزانيةمعظمأنإىلوبالنظر. للقياسقابالً هدفاً عشرأربعةيفاالسرتاتيجيةالغاياتفيها ستُّ ُجسِّدت
األهداف.حبسباملواردتوزيعحدإىلالتفصيليفميضِ مله فإنالرئيسيةألنشطتهخمصَّصاملكتب

األهداف: مكتب المدَّعي العام
عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، وعمليات املالحقة، على حنو نزيه، إجراء -١

ومستقل، وعايل درجة اجلودة، وناجع، ومأمون.
حتقيق املزيد من التحسينات يف جودة وجناعة ما جيريه من عمليات التدارس األويل وعمليات -٢

التحقيق وعمليات املالحقة.
يف مجيع جماالت عملنا ومواصلة إيالء عناية خاصة للجرائم تعزيز األخذ مبنظور جنساين -٣

اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال.
حتسني التكامل والتعاون عن طريق تعزيز منظومة نظام روما األساسي دعماً للمحكمة وللجهود -٤

لتدارس األويل أو بالتحقيق.املبذولة على الصعيد الوطين يف احلاالت املشمولة با
استدامة العمل املهين مع إيالء عناية خاصة للتوازن بني اجلنسني والتوازن حبسب اجلنسيات، -٥

وجودة العاملني ومحاسهم، وتدبر األداء وقياسه.
التكفل جبودة احلوكمة واملساءلة والشفافية.-٦
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٢٠١٥عام األهداف، ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص : ١٦الجدول 
٢٠١٥املرمى فيما خيص عام مؤشر األداءاهلدف

ومأمونوناجع،الجودة،درجةوعاليومستقل،نزيه،نحوعلىالمالحقة،وعملياتالتحقيق،وعملياتاألولي،التدارسعملياتإجراء:١الغاية االستراتيجية
جــراء عمليــات إعلــى صــعيد اط هلــخطَّــباألعمــال املاالضــطالع - ١

االهتمـــــامعلـــــى صـــــعيد وعمليـــــات التحقيـــــق، و رس األويلالتـــــدا
االستئنافودعاوىاحملاكماتب

 ط إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ُخطِّ مامقارنةساسيمن النظام األ١٥غات مبوجب املادة من الباليردمجيع ما ةمراجع
ويلتدارس أعمليات عشرجراء ما ال يقل عن إ
 ويلتقرير سنوي عن عمليات التدارس األتقدمي
مـــن ٧٠يت حتقيــق مبوجــب املــادةيــيــق ناشـــط، وعملقعمليــات حتأربــعجــراء إ

ساكنةاقضايبتسع، واالهتمام النظام األساسي
 واحدةاستئناف ىحماكمات ودعو مخسيقل عن ال االهتمام مبا

شـــراف املكتـــب علـــى إحتـــت ةجـــر مهيـــة املندمنيـــة احلامســـة األتنفيـــذ التـــدابري األإلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ما هلا مع الشركاءط خطَّ املمنية تنفيذ التدابري األ- ٢
لهط خطَّ املالنحو 

مالئمةمنية بصورة مجيع احلوادث األةمعاجل
المالحقةوعملياتالتحقيقوعملياتاألوليالتدارسعملياتمنيجريهماونجاعةجودةفيالتحسيناتمنالمزيدتحقيق: ٢الغاية االستراتيجية

ا املكتـــب مـــن ـــيضـــطلعساســـية الـــيت نشـــطة األزيـــادة جـــودة األ- ٣
أهداف التحسني املنشودخالل 

ويلاألتدارس ال

دلة وتنوعها على مر الزمنحتسني جودة األ

 مة يف احملكمةاملقدَّ والدفوع قوة احلجج

 إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ما

 اجلـودةعيـار أعمـال التحليـل مبمـن منتجـات يف املئـة٨٠وفـاء مـا ال يقـل عـن
لجنة التنفيذيةلاهحددتذيالعالية ال

 م املصــادر املنهجــي، ي، وتقيــ٢٠١٤اىل عــام بالقيــاسزيــادة جــودة املقــابالت
ستطاعاملبقدر ،الشهوداتفادإدلة غري ومجع األ

 ن مجيـــع احلجــج والـــدفوع الـــيت أإىل خلــوص فريـــق املراجعـــة الــداخلي املســـتقل
ات ءجــراللعــرض يف احملاكمــة جهوزيــة كافيــة وذلــك قبــل اإلجــاهزةٌ هليــإتُرســل

وخالهلا
 لعملياتاحتديث كتيب

األطفالالمرتكبة بحقوالجرائمالمنطلقالجنسانيةوالجرائمالجنسيةللجرائمخاصةعنايةإيالءومواصلةعملنامجاالتجميعفيجنسانيبمنظوراألخذتعزيز: ٣الغاية االستراتيجية
اجلرائم الــيت تنظــر بــطفــال فيمــا يتعلــق األبوضــع سياســة خاصــة - ٤

فيها احملكمة
 إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ماإصدار وثيقة السياسة املعنية

واجلـــــرائم اجلنســـــانية اجلرائم اجلنســـــيةبـــــالسياســـــة املتعلقـــــة تنفيـــــذ- ٥
تنفيذا كامالاملنطلق

 زيـــادة الرتكيـــز علـــى اجلـــرائم اجلنســـية واجلـــرائم اجلنســـانية
املنطلق، على مر الزمن

 لهط خطَّ املمن التحسينات على النحو يف املئة٨٠حتقيق ما يقل عن
 منهجيـاً علـى اجلـرائم اجلنسـية اً ىل أن املكتـب يركـز تركيـز إخلوص فريق اخلـرباء

طلقاملنواجلرائم اجلنسانية 
أواألوليبالتدارسالمشمولةالحاالتفيالوطنيالصعيدعلىالمبذولةوللجهودللمحكمةدعماً األساسيرومانظاممنظومةتعزيزطريقعنوالتعاونالتكاملتحسين: ٤الغاية االستراتيجية

بالتحقيق
ــــــات ملساعدةعلى طلبات اجيابية الردود اإلزيادة سرعة وعدد - ٦ ــــــى طلب ــــــردود عل ــــــيت تســــــتغرقها ال متوســــــط املــــــدة ال

املساعدة
على مر الزمن،جيابيةحتسني الردود اإل

 املئـة يف٩٠شـهراً يف ١٢ن وال تزيد عـن اشهر متوسطهامدة غضونالرد يف
حاالت طلب املساعدةمن

 ٢٠١٤عام إىل سلقياازيادة بحتقيق
لقـــاء إىل إدفع لـــن يتخـــذها املكتـــب لأتنفيــذ التـــدابري الـــيت ميكـــن - ٧

القبض على املطلوبني
 إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ما لهط خطَّ املنحو التدابري املعنية على المن يف املئة٨٠ن عتنفيذ ما ال يقل

٢٠١٥يف عام الصالتاستحداث ثالث جهات جديدة مسؤولة عن العمليةالصالتعدد اجلهات املسؤولة عن العملية مع الدولالصالتزيادة عدد اجلهات املسؤولة عن - ٨
نشاء نظام تنسيق املهمات وعمليات التحقيقإإلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ما رائم احلربجبوحدات املعنية مع التنسيق للاستحداث نظام - ٩

ـــة خاصـــة توجيهيـــة بشـــأن مجـــع املعلومـــات واألئعـــداد مبـــادإ-١٠ دل
شركاءالب

 إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ماويلتحرك االستجايب األالبملن يضطلعونتوجيهية ئصدار مبادإ

وقياسهاألداءوتدبروحماسهم،العاملينوجودةالجنسيات،بحسبوالتوازنالجنسينبينللتوازنخاصةعنايةإيالءمعالمهنيالعملاستدامة: ٥الغاية االستراتيجية
٢٠١٤عام إىل بالقياسحتسني التوازن بني اجلنسني سني ذلك على مر الزمنحتحبسب اجلنسياتوالتوازناجلنسني بنيحتسني التوازن -١١

 ٢٠١٤عام إىل بالقياساجلنسيات حبسبحتسني التوازن
وىلاألمراجعتههجناز إتشكيل فريق اخلرباء و إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ما كتباملداء أخرى ملؤشرات أتنفيذ مراجعة -١٢
يف ها يف ذلـك ثقافتـمبـعمال ثقافـة املكتـب اجلديـدة (إيف ياملض-١٣

)جمال التنظيم
دها على مر الزمنيثقافة اجلديدة وتأيالتنمية الوعي ب ٢٠١٤عام إىل بالقياسحتسني الوضع على هذا الصعيد

والشفافيةوالمساءلةالحوكمةبجودةالتكفل: ٦الغاية االستراتيجية
٢٠١٦ســرتاتيجية جديـدة للفـرتة املمتــدة مـن عــام اعـداد خطـة إ-١٤

٢٠١٩ىل عام إ
 إلجنازه مبا ُأجنز فعالً ط ُخطِّ مقارنة ما ا اليت ستعقد يف عام إتقدمي اخلطة االسرتاتيجية ٢٠١٥ىل اجلمعية يف دور
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الثاني: ١٧الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدَّعي العام

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٤الفئة الفنيةن منوظفو امل ١١٨,٩١٢ ٤٠٩,٧١٦ ٥٢٨,٦٤ ٢٣٠,٥١٢ ٦٠٨,٧١٦ ٨٣٩,٢٣١٠,٦١,٩
١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٠٦٠,٧٢ ٩٢٧,٥٣ ٩٨٨,٢١ ٠٩٤,٢٣ ٠٤٣,٧٤ ١٣٧,٩١٤٩,٧٣,٨

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤ا ٧٣٢,٨١٤ ٥٤٠,١١٩ ٢٧٢,٨١٩ ٢٧٢,٨٥ ١٧٩,٦١٥ ٣٣٧,٢٢٠ ٥١٦,٨٥ ٣٢٤,٧١٥ ٦٥٢,٤٢٠ ٩٧٧,١٤٦٠,٣٢,٢
٢٣,٣٤العامةاملساعدة املؤقتة ٥٧٢,٤٤ ٥٩٥,٧١ ١٢٤,٧٥ ٧٢٠,٤٩٢,٥٩ ٦٢٧,٥٩ ٧٢٠,٠٤٦٣,٧١٦ ٠٠٧,١١٦ ٤٧٠,٨٦ ٧٥٠,٨٦٩,٥
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٣,٢٣,٢٣,٢اإلضايفالعمل
١,٢٦٧,٢٦٨,٤٩,٩٧٨,٣٨٦,٩٨٦,٩١١١,٩١١١,٩٢٥,٠٢٨,٨االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٤,٥٤ا ٦٤٢,٨٤ ٦٦٧,٣١ ١٣٤,٦٥ ٨٠١,٩٩٢,٥٩ ٧١٤,٤٩ ٨٠٦,٩٤٦٣,٧١٦ ١١٩,٠١٦ ٥٨٢,٧٦ ٧٧٥,٨٦٩,١
١٧٠,٤١السفر ٨٤٩,١٢ ٠١٩,٤٣٩٣,١٢ ٤١٢,٥٢٤٨,١١ ٧٤٧,٧١ ٩٩٥,٨٢٧٨,٨٢ ٢٢٢,٣٢ ٥٠١,٠٥٠٥,٢٢٥,٣

٥,٤٠,٢٥,٦٥,٦٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٠الضيافة
١٩,٥٣٤٦,٩٣٦٦,٣١٧,٩٣٨٤,٢٢٥,٠٣٤٧,٥٣٧٢,٥٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥١٣٧,٠٣٦,٨اخلدمات التعاقدية 

١٩,٢٧٥,٧٩٤,٩٩٤,٩٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢٢٥٠,٢٢٥٠,٢التدريب
٢,٩٣٩٠,١٣٩٣,٠٨٢,٠٤٧٤,٩٣١٥,٠٣١٥,٠٤٩٠,٠٤٩٠,٠١٧٥,٠٥٥,٦العامةيةنفقات التشغيلال

١٢,٠٢٧,٦٣٩,٥١١,١٥٠,٦٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٥١,٠٨٧,٩اللوازم واملواد
٢٤٢,٧٢٤٢,٧١٨٣,٠٤٢٥,٧٥٠,٠٥٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠٩٠,٠١٨٠,٠والعتادألثاث ا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٢٩,٣٢ا ٩٣٢,٢٣ ١٦١,٥٦٨٧,٠٣ ٨٤٨,٥٣٥١,١٢ ٥٤٥,٢٢ ٨٩٦,٣٥٠٢,٠٣ ٦٠٥,٨٤ ١٠٧,٧١ ٢١١,٤٤١,٨
٤المجموع ٩٨٦,٦٢٢ ١١٥,٠٢٧ ١٠١,٦١ ٨٢١,٦٢٨ ٩٢٣,٢٥ ٦٢٣,٢٢٧ ٥٩٦,٨٣٣ ٢٢٠,٠٦ ٢٩٠,٣٣٥ ٣٧٧,٢٤١ ٦٦٧,٥٨ ٤٤٧,٥٢٥,٤

-٣١,٨-١٣٣,٥٦٥٦,٣٧٨٩,٨٧٨٩,٨٢١٧,٧١٨٨,٤٤٠٦,١١٩٦,٣٨٠,٦٢٧٦,٩١٢٩,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام : ١٨الجدول 

العاممكتب المدَّعي 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٣٦٩٤٦٢٣٢١١٥١٦٤٨املالك األساسي
املالك املتصل 

٦٢٠٤٠٤٠١٥١٢١٤٨٤٨١٦٩باحلاالت
موع الفرعي ١١٣١٢٢٩٤٤٤٦١٧١٥٣١٦٣٦٤٢١٧ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل 

باحلاالت

موع الفرعي ا

املعاد الوظائف 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل 

باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
١١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٧١٥٤١٦٣٦٤٢١٨المجموع
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: المدَّعي العام٢١٠٠البرنامج - ١
المقدِّمة

برنامج املدَّعي العام من ديوان املدَّعي العام وقسم املشورة القانونية وقسم اخلدمات، اليت يتألف -١٤٢
ول على تنسيق وتقدمي اخلدمات والدعم إىل الشعب االشتغالية يساعد مجيعها املدَّعية العامة يف املقام األ

اللجنة التنفيذية (وفقًا للبند واألفرقة املشرتكة وعلى تقييم وإدماج سياسات مكتب املدَّعي العام. وتقوم
من الئحة مكتب املدَّعي العام) بإسداء املشورة إىل املدَّعية العامة بشأن اجلوانب االسرتاتيجية ٢-٤

جلميع عمليات املكتب وأنشطته، ويعمل الديوان مبثابة أمانة.
ا ومن خالل اللجنة التنفيذية توجه املدَّعية العامة األنشطة الرئيسية للمكتب،-١٤٣ اليت يـُْنَشد 

حتقيق أهداف اسرتاتيجية االدِّعاء مسخِّرًة لذلك املقدار األدىن من املوارد وُمعملًة املساءلة إىل أقصى حد.
ويف هذا الصدد يتوىل ديوان املدَّعي العام مساعدته يف إدارة املكتب اليومية وتنسيق األنشطة -١٤٤

ز املكتب بعاملني ذوي كفاءات جيدة يعلى جتهالداخلية واألنشطة املشرتكة بني األجهزة، ساهراً 
متحمسني يف العمل من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية، وعلى فعالية نشر املعلومات والعالقات العامة 

من خالل وحدته املعنية باإلعالم.
رتونية لكيتوىل مسك املوارد اإلهو يرد قسم املشورة القانونية على طلبات املشورة القانونية. و و -١٤٥

-لمحكمةلصل اخلارجي االتو ةكادميية لشبكاألوالنميطةني ياخلارجنيوينسق قائمة اخلرباء القانوني
اري وتدبُّ يتيسري وضع املعايف ماً اعي العام. ويؤدي هذا القسم دوراً همكتب املدَّ  .ر شؤو

هالعام على وجعي دارية ولغوية وتقنية ختص مكتب املدَّ إخدمات م يقدِّ فقسم اخلدمات أما -١٤٦
.احملكمة يف توفري اخلدمات املشرتكةقلمتواصل مع يالتحديد، و 
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ICC-ASP/10/20

٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٢١٠٠: البرنامج ١٩الجدول 

٢١٠٠
العامالمدَّعي

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢الفئة الفنيةن منوظفو امل ٢١٧,٤٤٤٥,٧٢ ٦٦٣,١٢ ٣٢٤,٧٤٦٠,٠٢ ٧٨٤,٦١٢١,٥٤,٦
٦٦٩,٢٧١٧,٨١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٣٨٧,٠٦٨٩,٤١ ٢١٤,٤١ ٩٠٣,٧٥١٦,٧٣٧,٣

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢ا ٤٦٢,٧١ ٠٨٧,٤٣ ٥٥٠,١٣ ٥٥٠,١٢ ٨٨٦,٦١ ١٦٣,٥٤ ٠٥٠,١٣ ٠١٤,٠١ ٦٧٤,٣٤ ٦٨٨,٤٦٣٨,٣١٥,٨
٣٣,١١العامةاملساعدة املؤقتة ٤٩٥,٢١ ٥٢٨,٣١٥٤,٣١ ٦٨٢,٦٩٢,٥٢ ٣٨١,٣٢ ٤٧٣,٨٢١٠,٨٣ ٣٤١,٧٣ ٥٥٢,٥١ ٠٧٨,٧٤٣,٦

اخلاصة باالجتماعاتاملؤقتةاملساعدة 
٣,٢٣,٢٣,٢اإلضايفالعمل

١,٢٦٧,٢٦٨,٤١,٠٦٩,٤٨٦,٩٨٦,٩١١١,٩١١١,٩٢٥,٠٢٨,٨االستشاريوناخلرباء 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٤,٣١ا ٥٦٥,٦١ ٥٩٩,٩١٥٥,٤١ ٧٥٥,٣٩٢,٥٢ ٤٦٨,٢٢ ٥٦٠,٧٢١٠,٨٣ ٤٥٣,٦٣ ٦٦٤,٤١ ١٠٣,٧٤٣,١

٦٠,٧٢٨٨,١٣٤٨,٨٥٤,٠٤٠٢,٨١٠٣,٣٣٢٣,٢٤٢٦,٥١٠١,٤٣٦٦,٧٤٦٨,٢٤١,٧٩,٨السفرتكاليف 
٥,٤٥,٤٥,٤٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٠الضيافةتكاليف 
١٩,٥١٤٦,٦١٦٦,٠١٣,٨١٧٩,٨٢٥,٠٢٣٧,٥٢٦٢,٥٥٠,٠٤٥٩,٥٥٠٩,٥٢٤٧,٠٩٤,١اخلدمات التعاقدية تكاليف 
١٩,٢٧٣,٣٩٢,٥٩٢,٥٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢٢٥٠,٢٢٥٠,٢التدريبتكاليف 

١٠٠,٠-٣٠,٠-١,٣٩,٢١٠,٥١٧,١٢٧,٦٣٠,٠٣٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال
١٢,٠٢٧,٣٣٩,٣٣٩,٣٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٥١,٠٨٧,٩اللوازم واملواد

٢٤٢,٧٢٤٢,٧١٧٧,٣٤٢٠,٠٥٠,٠٥٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠٩٠,٠١٨٠,٠ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١١٨,١٧٨٧,١٩٠٥,٢٢٦٢,٣١ا ١٦٧,٥٢٠٦,٣٧٢٥,٧٩٣٢,٠٣٢٤,٦١ ٢٦٠,٢١ ٥٨٤,٩٦٥٢,٩٧٠,٠
٢المجموع ٦١٥,١٣ ٤٤٠,٢٦ ٠٥٥,٢٤١٧,٦٦ ٤٧٢,٨٣ ١٨٥,٤٤ ٣٥٧,٤٧ ٥٤٢,٨٣ ٥٤٩,٥٦ ٣٨٨,٢٩ ٩٣٧,٦٢٣٩٤,٨٣١,٧

١٢,٢-١٨,٢-٨٠,٧٦١,٨١٤٢,٤١٤٢,٤١٣١,٥١٧,٨١٤٩,٣١٢٠,٢١١,٠١٣١,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٠٠البرنامج : ٢٠الجدول 

العامالمدَّعي
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٦٣٥٢١٩١٩١٠٢٩املالك األساسي
١١٣٥١١١١١٦املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٦٤٦٥٢٤١٢٠٢١٤٥ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
٧٧٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٧٧٨ا
١٢٦٤٧٥٢٥١٢٧٢٨٥٣المجموع
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القانونيةقسم المشورة و : ديوان المدَّعي العام٢١١٠البرنامج الفرعي(أ)

قدِّمةالم
.القانونيةاملشورةوقسمالعاماملدَّعيديوانمن٢١١٠الفرعيالربنامجيتألف -١٤٧
ويتوىل ديوان املدَّعي العام تنسيق األنشطة الداخلية واألنشطة املشرتكة بني األجهزة؛ ويقدم -١٤٨

وعمليات ،اللجنة التنفيذيةاملساعدة إىل املدَّعية العامة يف اإلدارة اليومية للمكتب؛ وينسق اجتماعات 
واألفرقة املشرتكة واألفرقة املعنية باحملاكمات؛ ، والتواصل مع الُشعب واألقساممراجعة ما يودع من وثائق

اجليدي التأهيل مبالك من املوظفني من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية ز املكتب ويسهر على جتهُّ 
نشر من خالل وحدة اإلعالم فيه بحنو فعال على القيام يفويساعد املكتَب واملتحمسني للعمل؛

املعلومات وأداء األنشطة يف جمال العالقات العامة.
نظراً إىل والية مكتب املدَّعي العام اليت تشتمل على اضطالعه بوظيفة مستقلة بصفته طرفاً يف و -١٤٩

م يف مجيع احلاالت والقضاياحيتاج إىل وحدة إعالم خاصة به لتناول املسائل اليت تقو اإلجراءات فإنه 
. ويشتمل ذلك على شرح اسرتاتيجيات وسياسات هذا مهورعامة اجلموجَّهة إىلرسائل هامة وإلبالغ

تعليل أنشطة املكتب وعلى؛إطار انتقاء احلاالت والقضايايف املكتب يف إطار عمليات التدارس األويل، و 
اوتقدمي عروض عيف جمال التحقيق وجمال املالحقة؛ الدفاع عن مواقف وعلى؛ن املستجدات بشأ

ذا الدور املكتب ومصاحله.  ولـّما كان يتعني على قلم احملكمة أن يبقى حمايدًا فال جيوز له االضطالع 
لصاحل املكتب. بيد أنه، من الناحية العملية، يقوم تآزر وتعاون كبريان بني وحدة اإلعالم التابعة ملكتب 

اإلعالم والوثائق التابع لقلم احملكمة، وال تداخل فيما خيص وظائف هاتني الوحدتني املدَّعي العام وقسم 
.املتميزتني

املنحى االسرتاتيجي معاملتماشيةإعداد مشاريع خطط العمل أيضًا وتتوىل وحدة اإلعالم -١٥٠
يل للحالة اإلعالمي العام، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات لوسائل اإلعالم بدءًا من مرحلة التدارس األو 

وصوالً إىل احملاكمة وما بعدها.و 
عامة لات دقيقة وآتية يف الوقت املناسبكما تتوىل وحدة اإلعالم املسؤولية عن توفري معلوم-١٥١

ا، من خالل شىت جلمهور و ا االتصال، بشأن مواقف وسائلموعات معيَّنة من اجلمهور ُتستهدف 
هي تقومالوحدة أيضاً تدبر العالقات العامة للمدَّعية العامة. و وتتوىل هذه . وأنشطتهمكتب املدَّعي العام

ا السهر على إشهار أنشطة املكتب ذات الصلة لدى مبادراتوإعمال عدادبإهلذا الغرض  يراد 
على الصعيدين الوطين والدويل.اجلماهري

ي العام فيما يتعلق وبالنظر إىل استقالل املدَّعية العامة فإن الرسائل الصادرة عن مكتب املدَّع-١٥٢
ا يف جمال  االت وغريهالتحقيق باألنشطة املضطلع  ا عن من ا ميكن أن ختتلف يف توقيتها ومضمو

يف منخرطاً وإضافة إىل ذلك، كثريًا ما يكون مكتب املدَّعي العام الرسائل اليت يصدرها قلم احملكمة.
(من خالل عمليات التدارس األويل مثًال). ولذا، البلدان قبل بقية أقسام احملكمة بوقت طويل العمل يف 

فإنه يلزم أن تتفاعل وحدة اإلعالم التابعة له مع وسائط اإلعالم الوطنية والدولية بغية وضع اسرتاتيجيات 
ا مكتب املدعي العام دون غريه. وإعداد رسائل بشأن املسائل اليت خيتص 

املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة ومن ويقوم قسم املشورة القانونية بالرد على طلبات -١٥٣
مجيع الشعب االشتغالية. ويؤدي هذا القسم دوراً أساسياً يف تسهيل وضع معايري املكتب وإعداد سياساته 

متاحة بناًء على طلب املدَّعية العامة. إنه يتوىل مسك أدوات قانونية وجمموعة مالحظات وقاعدة بيانات 
وهو ينسق العمل املتعلق بقائمة اخلرباء القانونيني اخلارجيني والنميطة ؛أجل املكتبمنعلى اإلنرتنت 

). ICC-OTP(مكتب املدَّعي العام-األكادميية لشبكة التواصل اخلارجي اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية
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عن املراجعة اجلارية ويؤدي هذا القسم دورًا هامًا يف تيسري إعداد وتدبر املعايري؛ وهو يتوىل املسؤولية
لإلطار التنظيمي للمكتب وينسق تطبيقه.

ألف يورو٦٦٠,٩٢الميزانيةموارد 

يف املئة).٣٤,٣ألف يورو (٦٧٩,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٥٤

ألف يورو٠٩١,٧٢ينالموارد من الموظف

شغل يف إطار املساعدة املؤقتة تُ ال تغيري يف عدد الوظائف الثابتة، لكن تلزم وظائف إضافية -١٥٥
مل يكن مثة إال وظيفة واحدة من الوظائف املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة ٢٠١٤العامة. فحىت عام 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، ملساعدة قسم املشورة القانونية يف ١,٠العامة (
املتأتية يف عدد املوظفني يف حشد املوظفني و أن الزيادة االضطالع بعبء العمل الواقع على عاتقه. بيد

تنفيذ املكتب السرتاتيجيته اجلديدة يف جمال التحقيق واملالحقة، والطلبات املنتظمة لتجهيز املسائل عن
وتدبرها فيما يتصل باملوارد البشرية، أفضت إىل ضرورة تعزيز فريق املعنيني باملوارد البشرية يف مكتب املدَّعي 

وموظف ٣-ثابتتني (موظف من الرتبة فالعام نفسه، الذي ال يضم حالياً إال موظفني يشغالن وظيفتني
رأ). فمن األساسي جتهيز هذا الفريق بعدد كاف من املوظفني لكي يتسىن له االضطالع -من الرتبة خ ع

مبهمته احلامسة األمهية املتمثلة يف توفري الدعم املتعلق باملوارد البشرية وجتهيز عمليات حشد املوظفني اليت 
جيريها املكتب.

ألف يورو٥٣٢,١١ابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الث

)، ٤-خاص رئيسي (من الرتبة فهلا رتبة وكيل أمني عام) مساعديدعم املدَّعية العامة (وهي من -١٥٦
يتوىل املسؤولية عن الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب ووحدة اإلعالم التابعة للمكتب وينسق وظائف 

موظف معين اشر. كما يعمل يف ديوان املدَّعي العامحتت إشراف املدَّعية العامة املبالعاماملدَّعيديوان
-)، وموظفان معنيان باإلعالم (من الرتبة ف٣-باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية (من الرتبة ف

)، ومساعد ١-الرتبة فواآلخر من٢-)، ومساعدان خاصان للمدَّعية العامة (واحد من الرتبة ف٢
رأ)، ومساعد معين -رر)، ومساعد إداري (من الرتبة خ غ-شخصي للمدَّعية العامة (من الرتبة خ ع

املشورة القانونية مستشار قانوين رأ). ويرأس قسمَ -رأ)، ومساعد معين بالعاملني (خ ع-باإلعالم (خ ع
)، ومستشار ٤-نوين (من الرتبة ف)، كما يعمل يف هذا القسم مستشار قا٥-رئيسي (من الرتبة ف

رأ).-)، ومساعد قانوين (من الرتبة خ ع٢- قانوين معاون (من الرتبة ف

ألف يورو٤٤٧,٧العامةاملؤقتةاملساعدة

إن الزيادة يف املوارد بسبب تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية تستلزم ختطيط حشد املوظفني بعناية، وتوجيه -١٥٧
وتدريبهم. ومل يعد مبقدور العاملني حاليًا يف فريق املوارد البشرية يف املكتب املوظفني احلديثي التعيني 

عترب العاملون املعنيون باملوارد البشرية يف املكتب عنصراً أساسياً استيعاب هذا العمل التنسيقي اإلضايف. ويُ 
من عناصر تنفيذ خطط احلشد بنجاح.
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ة املؤقتة العامة من أجل الفريق املعين باملوارد ُتطَلب الوظائف التالية البيان يف إطار املساعف-١٥٨
وقسم املشورة القانونية وفقاً أو لسد احتياجات ديوان املدَّعي العامالبشرية يف مكتب املدَّعي العام
ا يف عام  :٢٠١٤للمتطلبات اليت مت بيا

معادالت املوظف من ١,٠شهراً (١٢رأ)، ملدة -مساعد معين باملوارد البشرية (من الرتبة خ ع(أ)
؛الواحد العامل بدوام كامل)

شهراً ١٢)، ملدة ٣-موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية (من الرتبة ف(ب)
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(

الواحد من معادالت املوظف١,٠شهراً (١٢)، ملدة ٢-مستشار قانوين معاون (من الرتبة ف(ج)
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠شهراً (١٢)، ملدة ٥-منسق معين بتدبر املعلومات (من الرتبة ف)د(
.الواحد العامل بدوام كامل)

ألف يورو١١١,٩وناالستشارياءاخلرب 

التعاقد مع مستشارين من اخلرباء يف شؤون احلاالت ومع ٢٠١٥سيواصل املكتب يف عام -١٥٩
شهود من اخلرباء دعمًا لعمليات التحقيق واحملاكمات. لكن ستبذل جهود لتقليص املتطلَّبات يف إطار 
هذا البند من بنود امليزانية، وسُتَحّد حاالت استئجار خدمات هؤالء اخلرباء بصورة صارمة، وسيستعان 

يورو ألف ١١١,٩شارين متطوعني ألداء مهام إسداء املشورة. واملقدار املزيد البالغ بقدر املستطاع مبست
، وإن كان املقدار الفعلي لعمل اخلرباء ٨,٢ملدة مقدارها بالشهور ٥-يعادل عمل خبري من الرتبة ف

ل املعنيني. ويهيَّأ هذا املخصَّص من أجاألشخاصالالزم سيحدَّد على أساس العمل الالزم وخربة 
املستجدات يف قضايا احلاالت يف مايل وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وكينيا. وتظل امليزانية 

مركَّزة يف الديوان سهراً على التنسيق بني شىت الشعب االشتغالية. 
استئجار خدماتعلى ةالعامةستمر املدَّعيت) من نظام روما األساسي، ٩(٤٢ووفقًا للمادة -١٦٠

واجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفالمستشارين خارجيني معنيني باجلرائم
م االستشارية اخلرباء. ولـّما كان ضد اإلنسانية ، فإن تعيينهم ال دون مقابلاملعنيون يسهمون خبدما

سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل اليتسفر ونفقات بدل املعيشة اليومي، الإال نفقات يستتبع 
.اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها األدىن

ألف يورو٥٦٩,١الموارد غير المتصلة بالعاملين

ألف يورو١٦٠,٩السفر

يف املئة) ويُعتزم استخدامه ١٦ألف يورو (٢٢,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٦١
ا (مقابل املهماتمهمة من ٣٤لسد تكاليف  .)٢٠١٤مهمة يف عام ٣٠املزمع االضطالع 
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بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون، االضطالع مبهمات خارج بلد املقريتعنيَّ على املدَّعية العامة ف-١٦٢
على أرفع مستوى، لعمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة 

مببلغ ميزانية السفر تكاليف مهمات دّ سَ م واإلسهام يف تعظيم أثر نظام روما األساسي. كما تُ ومقاضا
ممثلي وحدة اإلعالم، وقسم املشورة القانونية، ووحدة املوارد البشرية يف مكتب املدَّعي العام، وميثل جزء 

ية العامة ممن ال يستطيعون سد منه خمصَّصًا ألسفار أصحاب الشأن الرئيسيني املدعوين إىل مقابلة املّدع
تكاليف هذه األسفار بأنفسهم.

يوروآالف٨,٠الضيافة

تطلب هذه املوارد لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبلماسيني، والضيوف املرموقني -١٦٣
يضاف إىل ذلك أن احملكمة وافقت يف السنة املاضية على أن توزعو .الذين يزورون مكتب املدَّعي العام

ا معظم التكاليف املتكبدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين والوفود اليت يستقبلها أكثر من  على أجهز
واحد من كبار مسؤويل احملكمة. ففي السابق كانت هيئة الرئاسة تتحمل هذه التكاليف لوحدها. وعليه 

فتلزم زيادة طفيفة يف بند امليزانية هذا.

روألف يو ٥٠,٠التعاقديةاخلدمات

لتحمل تكاليف بعثات إعالم مستقلة يف البلدان اليت تعمل فيها احملكمة. هذه املواردطلب تُ -١٦٤
واملعتاد أن تتصل التكاليف املتكبدة من هذا الباب بربامج إذاعية، وباستئجار املرافق املناسبة لعقد 

املؤمترات الصحفية، وبإنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

يوروألف ٣٥٠,٢التدريب

تبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف الديوان. ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية من عناصر -١٦٥
وحتسني االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن مكتب املدَّعي العام

، اجلددلتوفري تدريب مالئم للموظفني اإلضافينيمراعاةً ميزانيتهت. وقد زيداجلودة واالرتقاء باألداء
لتنفيذ برنامج تدريب وفقًا ألولويات األموال املعنيةستخدم احلاليني. وستُ وحتسني مهارات املوظفني 

الطابع يف مكتب املدَّعي العام، املتصلة رئيسيًا بالتحقيق والتقاضي واالستئناف والتكامل ةداحملدَّ التدريب 
د االحتياجات اخلاصة يف جمال املهارات اللغوية، وتدبر األدلة واملعلومات، والتسيري ، ولسوالتعاون

.العامنيواملمارسة
وسيعمل املكتب، حيثما أمكن األمر، مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر -١٦٦

احملاماةيف جمال تقاسم تكاليف التدريب السنوي مثالً بوسائل منها من النجاعة بالقياس إىل التكاليف، 
، أو االستعانة مبنظمات مشهورة ترغب يف تقدمي اخلدمات ودعاوى االستئناف مع احملاكم املخصوصة

وخيصص جزء من امليزانية لتنفيذ دورات االعتماد الدويل للمحققني واملضطلعني باملالحقة . دون مقابل
مؤسسات دولية من قبيل املنظمة الدولية تنفيذًا تاماً، وجيري حاليًا إعداد هذه الدورات بالتعاون مع 

وروبول)، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا ي(ومكتب الشرطة األورويبللشرطة اجلنائية (إنرتبول)، 
London’s Metropolitan Police(لندن الكربىشرطة واحملكمة اخلاصة بلبنان، وجهاز السابقة، 

Service(. ةاملدَّعي العام يعمل مع قلم احملكمة على مشاريع مشرتكويضاف إىل ذلك أن مكتب
أكمل اغتنام وإبقاء التكاليف عند حدها األدىن يف الوقت ذاته.الساحنةمة الغتنام الفرص مصمَّ 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٢١١٠: البرنامج الفرعي ٢١الجدول 

٢١١٠
/ديوان المدَّعي العام

قسم المشورة القانونية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  يف ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٨٣٫٥١ ٠٨٣٫٥١ ١٨٠٫١١ ١٨٠٫١٩٦٫٦٨٫٩

٣٤٢٫٩٣٤٢٫٩٣٥٢٫١٣٥٢٫١٩٫٢٢٫٧اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ٠٩٠٫٣١ ٠٩٠٫٣١ ٠٩٠٫٣١ ٤٢٦٫٤١ ٤٢٦٫٤١ ٥٣٢٫١١ ٥٣٢٫١١٠٥٫٧٧٫٤

٤٩٫٣١٧٫٢٦٦٫٥٦٦٫٥٩٢٫٥٨٢٫١١٧٤٫٦٢١٠٫٨٢٣٦٫٩٤٤٧٫٧٢٧٣٫١١٥٦٫٤العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٫٢٦٧٫٢٦٨٫٤١٫٠٦٩٫٤٨٦٫٩٨٦٫٩١١١٫٩١١١٫٩٢٥٫٠٢٨٫٨االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٠٫٥٨٤٫٤١٣٤٫٩١٫٠١٣٥٫٩٩٢٫٥١٦٩٫٠٢٦١٫٥٢١٠٫٨٣٤٨٫٨٥٥٩٫٦٢٩٨٫١١١٤٫٠ا

٥٥٫٣٦٢٫٧١١٨٫٠١١٨٫٠٦٧٫٩٧٠٫٨١٣٨٫٧٦٢٫٢٩٨٫٧١٦٠٫٩٢٢٫٢١٦٫٠السفر

٥٫٤٥٫٤٥٫٤٥٫٠٥٫٠٨٫٠٨٫٠٣٫٠٦٠٫٠الضيافة

٢٦٫٩٢٦٫٩٢٦٫٩٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٫٠٥٠٫٠اخلدمات التعاقدية 

١٩٫٢٧٣٫٣٩٢٫٥٩٢٫٥٣٥٫٠٦٥٫٠١٠٠٫٠١٣٥٫٢٢١٥٫٠٣٥٠٫٢٢٥٠٫٢٢٥٠٫٢التدريب

٠٫٨٠٫٨٠٫٨العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٠٫٨١٦٢٫٩٢٤٣٫٧٢٤٣٫٧١٠٧٫٩١٨٥٫٨٢٩٣٫٧١٩٧٫٤٣٧١٫٧٥٦٩٫١٢٧٥٫٤٩٣٫٨ا

١المجموع ٢٢١٫٥٢٤٧٫٣١ ٤٦٨٫٨١٫٠١ ٤٦٩٫٩١ ٦٢٦٫٨٣٥٤٫٨١ ٩٨١٫٦١ ٩٤٠٫٤٧٢٠٫٥٢ ٦٦٠٫٩٦٧٩٫٣٣٤٫٣

٥٫٤-٣٫٤-٣٨٫٩٣٨٫٩٣٨٫٩٦٣٫٥٦٣٫٥٦٠٫١٦٠٫١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥لعام : مالك الموظفين المقترح٢١١٠البرنامج الفرعي : ٢٢الجدول 

قسم المشورة –ديوان المدَّعي العام 
القانونية

وكيل أمني 
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١٣١٩١٤٥١٤املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢١٣١٩١٤٥١٤ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا

١١٢١٤١١٠١٤٥١٥المجموع
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: قسم الخدمات٢١٢٠البرنامج الفرعي (ب)
المقدِّمة

العام على املدَّعيكتب مبمتصلة خدمات عالية اجلودة يقدم قسم اخلدمات يف الوقت املناسب-١٦٧
ال  ال التقين،اللغاتجمال اإلداري، و وجه التحديد يف ا رتابط مع المرنًا وبىً منحهعتماداوذلك ب،وا

سد إىلترمي نشطةمتواصلة من األحنو سلس لسلسة مشرتكة على خدمات تقدميتنسيقلقلم احملكمة 
تؤدي األنشطة اليت ال تؤديها قسم اخلدماتوحدات نإ. احتياجات املنتفعني بأدىن مقدار من املوارد

األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف احملكمة أو اليت ال ميكن هلا أن تؤديها، واليت تتسم بأمهية حامسة 
الشعب االشتغالية خبدمات الدعم ام. كما يرفد قسم اخلدمات بالنسبة لعمليات مكتب املدَّعي الع

ايف إطارا املنوطةاملهام الضروري لكي تؤدي ا وافرتاضا :. ومن هذه اخلدمات على اخلصوصواليا
؛إعداد ميزانية مكتب املدَّعي العام(أ)

لة لألثر مفصَّ قديرات تموال مكتب املدَّعي العام، مبا يف ذلك التصديق، وإعدادأدارة إ)(ب
؛اتفرو صعن املبالغاإلاملايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب و 

فار يف مهمات رمسية، والشراء، سانية، واألدامليالعملياتباملتصل ري اإلداريسيالت(ج)
؛وشؤون املوظفني

املوارد طبقًا للقواعد املالية للمحكمة استخدامةالقيام على حنو فعال برصد ومراقب(د)
؛ونظامها املايل

توفري خدمات ترمجة شفوية ميدانية وترمجة شفوية على اهلاتف، وإعداد حماضر املواد )هـ(
ضمن دعم يف جمال التحرير وإعداد النصوص الالسمعية البصرية، والرتمجة التحريرية، و 

؛ملكتبا
ليها إ(مبا يف ذلك تتبع سلسة اجلهات اليت تؤول دلة واملعلومات تسجيل وحفظ األ)و(

املعنية) وتقدمي خدمات رقمية (مثل حترير املواد السمعية البصرية)؛عن املوادالعهدة 
؛دلة وتناوهلابشأن مجع األهليإلمكتب وتقدمي الدعم لداء املشورة إس)ز(
ا املادة المن األوليةدارة املراحل إ)ح( ؛ساسيمن النظام األ١٥سريورة اليت تقضي 
دلة ونقلها األحفظجل املهمات، مبا يف ذلك أاملشورة من وإسداءتوفري معدات تقنية )ط(

؛اناآلمن
عمال واملشاريع ضمن دعم نظام تدبر املعارف ونظام تدبر املعلومات، وسريورات األ)ي(

؛املكتب
بع لتدبر املعلومات، الطدة ادوات وممارسات حمدَّ أاملكتب من إليهحيتاج د ماعداإ)ك(

.ستدامتهاادوات واملمارسات، و هذه األوإعمال
شؤون املالية الخيصفيما العاماملدَّعييف مكتب تصالالاجهةمبثابةيضًا أهذا القسم ويعمل-١٦٨

ريق فطراف يفدول األالوممثلي ة،اللجنجل أمن وذلك ،باملواردوالشؤون املتعلقة بامليزانيةشؤون املتعلقةالو 
عمل كما ي.احلكومية واملؤسسات الدوليةغري مثل املنظمات،الشأنصحابأغريه من و عامل الالهاي 

عن تيةأاخلدمات املتيف تدبر طلباتقلم احملكمة مع عي العام دَّ ملكتب املاتصالجهةمبثابةهذا القسم
.متهاحملكمة بر نطاقها ابتشمل بادرات واملشاريع اليتاملويف تنسيق لمكتبلحتياجات التشغيلية الا
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ألف يورو٢٧٦,٨٧موارد الميزانية

.)يف املئة٣٠,٨يورو (ألف٧١٥,٦١مقدارها زيادةاملبلغ املطلوب على ينطوي-١٦٩
تهدار املدَّعي العام إلمكتب على ة احلديثهمكتب املراجعة الداخلية يف واحد من تقارير ثىن أوقد -١٧٠

من جناعة اً ة الداخلية ومزيدبوابط املراقضلية من فعااً تضمن هذه املمارسة مزيدو . ٣٣املركزية لبنود امليزانية
ا توطِّ ذلكإىل ويضاف .موالاستخدام األ الداخلييميالتقنةً حمسِّ ،طهاالشراء وتبسِّ ةد سريور أ
.قلم احملكمةإىلورود املعلومات سالسةإىلعمال ومفضيةً األالحتياجات

ضافية سواء يف بنود امليزانية املتعلقة إمنو أنشطة املكتب إىل ضرورة طلب موارد ىفضألقد -١٧١
لفرعيةاختلف الربامج ملمن املوظفنيص املوارد . وبينما ختصَّ بالعاملنيتصلة املنودها غري بأم يف املوظفني ب
ص لقسم تخصَّ ف-٣٤ساسية للمكتباألباملهاملالضطالعالالزمة -بالعاملني تصلة املاملوارد غري نإف

بنود امليزانية تطبيق لهذه املعاملة املركزية وتضمن . )٣٥قل لديوان املدَّعي العامأإىل حد و اخلدمات (
ا مراجعو احلسابات. فعلى هذا النحو تبنيِّ ألفضلى اليت ااملمارسة  ميزانية قسم اخلدمات الزيادات وصى 

يف ألنشطة للفرعية ضمن املكتب تيسريًا االربامج ائر سلفعل اب- ستخدمها يو -طلبهاييف املوارد اليت 
.ساسيةاألجماالت العمل

اسرتاتيجية املكتب اجلديدة اخلاصةاجلديدة تنفيذ التكنولوجيات بالوسائل و االستعانةوترُفد-١٧٢
عمليات ة يف مساعدلجميات احلاسوبية املتخصصة لالرب مثل(املوارد إن هذه ها. ز تحقيق واملالحقة وتعزِّ الب

يف الطلبات املدرجةباحلسبان تؤخذ )همات التحقيق اجلنائي العلميمبلوازم واملواد اخلاصةلوا،التحقيق
.قسم اخلدماتميزانيةضمن 
إىل زيادة يف هيد عدد العاملني فياز تكتب يف جمال التحقيق واملالحقة و شطة املأنفضى منوأوقد -١٧٣
طار املوارد إضايف هذا ضمن إلالعمل اءب عبوعِ وقد استُ .قسم اخلدماتالعمل الواقع على عاتقءعب

وملا كانت الوظائف .ا يزيد عن طاقتة بكثريمبن اآلينهض كن هذا القسممكن ذلك. لأ، حيثما احلالية
ة امع مراع،على حنو سليماالشتغاليةيؤديها هذا القسم الزمة للتكفل بسد احتياجات املكتب اليت 

وعتادموظفني ذه املوارد تكاليف دّ سَ ستُ و .ضافيةقليل من املوارد اإلله طلبيُ ، فللميزانيةمجالية اإلرقاماأل
.املكتبعملويُعتربان ركناً من أركان،نشطة املكتبألالفعال لتوفري الدعم نيساسيأ

احملاضر إعدادنقل فريقإىلالزيادات تعزى فرادى من زيادةأن أكرب ه جيب التشديد على أنبيد-١٧٤
ايالذي جرى لشعبة التحقيقالتابعمن قسم التخطيط والعمليات ميزانية بعد اعتماد،٢٠١٣عام ةيف 

لتكليف جهات ةثابتة زائدًا االعتمادات املخصصوظائفمثاينذلك تكاليف ويشمل. ٢٠١٤عام
ملك). فذدمات التعاقدية"اخل"فيما يليانظر(نشطةهذه األجلأت من رَّ قِ أإعداد احملاضر اليت بخارجية 
من برنامج فرعي اً سابقةخمصصةيقتصر على نقل اعتمادات مقرَّ هنامليزانية ألثر له على جمملأعامل ال 

.خر ضمن املكتبآإىل برنامج فرعي 

.OIA.02.14الرقمذاتاملهمة: الداخليةاملراجعةمكتبتقرير٣٣
أجلمنوذلكالفرعيةالربامجآلحادخمصصانالتحديدوجهعلىباحلاالتاخلاصةالعامةالتشغيليةوالنفقاتالسفرميزانيةإن٣٤

مركزية.بصورةاخلدماتقسمفيتناوهلاوتصديقهاوتنسيقهاهذهامليزانيةبنودمتابعةأنبيد. امليزانيةعرضأغراض
ختصصمثوتقيَّم،ووحداته،وأقسامهالعاماملدَّعيمكتبشعبعنالصادرةالتدريبطلباتكلجتمعالسابق،القسميفذكركما٣٥
العام.املدَّعيبديواناخلاصالتدريبميزانيةلبنداملطافايةيف
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ألف يورو٢٦١,٠٦الموارد من الموظفين

وظيفة ٣٣و٣٦ثابتةةوظيف٣٨: اً موظف٧١هعو يضم ما جممكان هذه القسم٢٠١٤يف عام -١٧٥
.)بدوام كاملالعاملاملوظف الواحدمن معادالت٢٧,٧(طار املساعدة املؤقتة العامة إمشغولة يف 

ألف يورو١٥٦,٢٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الرتبة من(الرئيسي اإلدارياملدير يشرف عليها،وحداتأربعقسم اخلدمات من ألفتي-١٧٦
من الرتبة (اً معاوندارياً إاً )، وموظف٣-(من الرتبة فداريًا إدارة العامة موظفاً وحدة اإلوتضم).٥-ف
املعلومات وتضم وحدةرأ).-(خ عدارة العامة واإلالية املشؤون البنيمساعدين معنيوثالثة)، ٢-ف
(من دلة ملعلومات واألاباً معنياً مساعداً موظفو ، )٣-(من الرتبة فدلة ملعلومات واألابمعنياً اً دلة موظفواأل

تدبر بمعنياً اً ومساعد،رأ)-خ عةالرتبمن(ني حبفظ املعلومات يمساعدين معنوأربعة،)١-بة فتر ال
مساعدين وثالثة)أر -خ عمن الرتبة (دلة ألاباً معنياً رئيسياً ومساعد)،أر -(من الرتبة خ عاملعلومات 

،)٤-فالرتبة (من ملعارف قاعدة امديرًا لاملعارفوتضم وحدة ).أر -خ عمن الرتبة (ة دلاألبنييمعن
وموظفاً ،)١-فمن الرتبة(لقواعد البيانات ْنيِ ) ومنسقَ ٢-(من الرتبة فملعلومات امعنيني بْنيِ وموظفَ 
الكشف عن بفيما يتعلق لبحثاباً معنياً ومساعد،)١-فبة تر (من الملعلومات اباً معنياً مساعد

،)٤-(من الرتبة فًا لغوياً منسقاللغات خدمات ة). وتضم وحدأر -عخمن الرتبة (املعلومات 
)،٤- ف(من الرتبة )رنسيةلفا(للغةاً مراجعاً/ومرتمج)٤-ف(من الرتبة )ليزيةكن(للغة اإلاً مراجعاً/ومرتمج
. )أر -(من الرتبة خ عمساعدين لغويني ثالثة ، و )٣-بة فتر (من ال/مرتمجاً لفورية امليدانيةاللرتمجةاً ومنسق

إعدادباً معنياً ومساعد،رأ)-خ عمن الرتبة(احملاضر إعدادمعنيًا باحملاضر منسقاً إعدادويضم فريق 
).رأ-خ عة(من الرتبمعنيني بتجهيز البيانات مساعدينمخسة و ،)أر - (من الرتبة خ عاحملاضر 

يوروآالف١٠٤,٨٣العامةاملؤقتةاملساعدة

إعدادو ،جل الرتمجةأاملساعدة املؤقتة العامة من طارإإىل موارد يف ل قسم اخلدمات حيتاج ظي-١٧٧
مبثابة دعم موالتقنية اليت تقدَّ ةاإلداريواسعة من اخلدمات وطائفة،والرتمجة الشفوية امليدانية،احملاضر
.املوارد احلاليةتوفري مواصلةمن الضروري ن إفه. وعليألنشطة املكتبمباشر 
للنهوض طار املساعدة املؤقتة العامة إل يف شغَ تُ ضافيةإإىل وظائف يضًا أوحيتاج هذه القسم -١٧٨
خدمات ولتوفريدلة، ألاتدبرلو ،وكشف املعلوماتبتنظيم امللفات املعارف فيما يتعلق قاعدةبأود 

نشطة وتزايد عدد زيادة عدد األضايف املتأيت عنالعمل اإلءدارة من النهوض بعباإلنيتمكوللغات، لا
طار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام إتوزع شاغلو الوظائف املطلوبة يف العاملني يف املكتب. وي

:التوزع التايل٢٠١٥
من معادالت املوظف الواحد ١,٥(ًا شهر ١٨ملدة ، )٤-(من الرتبة فْنيِ مراجعَ (أ)

؛العامل بدوام كامل)

عاممناألولالربعويف. ٣١هو) اإلنكليزيةبصيغتها(املعتمدة٢٠١٤عامميزانيةيف١٧اجلدوليفالواردالثابتةالوظائفعددإن٣٦
) والعملياتالتخطيطقسم(٢٣٢٠الفرعيالربنامجموظفيمالكإطارضمنمدرجنيسابقاً كانواحماضرمعديسبعةختصيصأعيد٢٠١٤

.٣٨يبلغاخلدماتقسميفالثابتةللوظائفاإلمجايلالعددجعلماوهذا. اللغاتخدماتوحدةإىلينضموالكي
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من معادالت املوظف ٩,٧٥شهراً (١١٧ملدة ،)٣-ف(من الرتبةاً مرتمجثالثة عشر )(ب
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ٥,٠شهرًا (٦٠ملدة ،)٢- مرتمجني معاونني (من الرتبة فمخسة (ج)
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠شهرًا (١٢ملدة ،)٢-رتمجه الشفوية (من الرتبة فالمنسق معاون معين ب(د)
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ٢,٥شهرًا (٣٠)، ملدة ١-مرتمجني مساعدين (من الرتبة فأربعة )هـ(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهراً (١٢ملدة ،)٢-داري (من الرتبة فإموظف )و(
؛العامل بدوام كامل)

شهراً ١٢ملدة ،رأ)-دارة العامة (من الرتبة خ عشؤون املالية واإلالمساعد معين ب)ز(
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(

من معادالت ٢,٠شهرًا (٢٤)، ملدة ١-لقواعد البيانات (من الرتبة فْنيِ منسقَ )ح(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

)، ملدة ٢-ملعلومات (تقين معين بقواعد البيانات) (من الرتبة فاموظف معين ب)ط(
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠شهراً (١٢

)، ١-دلة) (من الرتبة فملعلومات واألامنسق لقواعد البيانات (موظف مساعد معين ب)ي(
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب ١,٠شهرًا (١٢ةملد

؛مستمر)
من معادالت ١,٠شهرًا (١٢أ)، ملدة ر -ألدلة (من الرتبة خ عامساعد معين ب)ك(

؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت ١,٠شهرًا (١٢ملدة ،)٢-لكرتونية (من الرتبة فدلة اإلمنسق لأل)(ل

؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت ٣,٢(شهراً ٣٨ما يعادل ،رأ)-ميدانيون (من الرتبة خ عترامجة)م(

.املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

ألف يورو٠١٥,٧١غير المتصلة بالعاملينالموارد 

.يف املئة)٥٩,١(يوروألف٣٧٧,٤املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-١٧٩
ملكتب املدَّعي العام بنهج خمتلف، يشتمل اجلديدة االسرتاتيجية إطار يف ذخؤ يآنفاً كر كما ذُ -١٨٠

ة. وتستلزم هذه قحالجديدة للمساعدة يف عمليات التحقيق وعمليات املاتجيو على اعتماد تكنول
.هادنة وحتسينات للعتاد، وموارد للنهوض بأو التكنولوجيات برجميات معيَّ 

اجلنائي العلمي شراء معدات ومواد علمية وتكبدذلك تستلزم مهمات التحقيقإىلضافةإلاوب-١٨١
.التحقيق ومنهامواقعإىلاً خاصنقالً ددلة والعتاضافية لنقل األإنفقات 
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يوروآالف٣٠٧,٢السفر

هذه املوارد أيَّ و . يف املئة)٦,٨(يوروألف١٩,٤املبلغ املطلوب على زيادة مقدارهاينطوي-١٨٢
ا موظفعشرسد تكاليف ل يف داريون للمشاركةإوموظفو لغات وموظفون تقنيوننو مهمات يقوم 

ا دعمًا لألضشطة يُ أنزيادة الختصو .مؤمترات مهنية وخيص بند امليزانية هذا مهمات .فرقة املشرتكةطلع 
ا موظفمتصلة وترامجةدلةالتقين من وحدة املعلومات واألدعمالن معنيون بو بعمليات التحقيق يقوم 

الزم للمهمات التحقيقية لايقدمون الدعم)،على النطاق احمللي وعلى النطاق الدويليعملون(ميدانيون 
من املهمات يف بلدان عددًا يضًا أويشمل ،التمهيدية واالبتدائيةتنيرحليف املاالقضاياخلاصة جبميع
.مليدانني وتوظيفهممجة ااالرت مياحلاالت لتقي

ألف يورو٤٩٥,٥اخلدمات التعاقدية

.يف املئة)١١٦,٢يورو (ألف٢٤٧,٠على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب -١٨٣
نظم تدبر :هلااملخططدةاحملدَّ األنشطةومن. داخليةمشاريعلرفدالتعاقديةاخلدماتإىلُحيتاج-١٨٤

ألف٦٠,٠(نظم وضع املمارسات التحقيقية وتدبرهاو ؛ )يوروألف٤٥,٠(منشؤون الشهود واأل
إدخال حتسينات على أدوات حجب وكشف املعلومات التلقائيني لتحسني جناعة هذه السريورة و ؛ )يورو

دلةيل األسجتةسريور ني وتبسيطيحتو )؛يوروألف٤٥,٠وحتسني أمن املعلومات اليت جيري كشفها (
احتديثاتو ؛ )يوروألف٥٠,٠( .)يوروألف١٥,٠(النظم والرتاخيص اخلاصة برتقيا

اً رفدلتكليف مرتمجني خارجيني بأعمال الرتمجة يوروألف١٢٠,٠مقدارها اعتمادات وُتطلب-١٨٥
لوحدة الرتمجة الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك 

أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب يلزم ملواجهة حاالت بلوغ النشاط
ا يف آجال معيَّنة ليس بني املرتمجني الداخليني من وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة،النهوض 

من هذه اللغة.يتقنها أو ترمجتها 
عداد خارجية إلهةجباالستعانةيورو لسد تكاليفألف١١٥,٠تطلب اعتمادات مقدارها و -١٨٦

كان املبلغ ٢٠١٤عام وحىت.عندما تسمح مقتضيات السرية بذلكاملكتب الداخلية،ةلقدر اً داحملاضر رف
.لقسم التخطيط والعملياتالذي كان يف السابق يتبع،احملاضرإعدادص لفريق خيصَّ املطلوب

ال استنساخ لتكليف جهة خارجية بأعمآالف يورو٩,٥مقدارها اعتمادات ُتطلبكما -١٨٧
إلكرتوين ومعاملة رقمية وطبع لبنود أدلة كبرية جداً تستلزم معدات متخصصة ليست متيسرة يف احملكمة أو 
ليس من االقتصادي احتيازها فيها. وسُيستخدم هذا املبلغ أيضًا لتكليف جهة خارجية بكل ما قد يلزم 

.من معاجلة الوسائط اإللكرتونية الواسعة النطاق

يوروآالف١٠٩,٠واملواداللوازم 

لإلبقاء على االشرتاكات السنوية يف قواعد ألف يورو٥٨,٠مقدارها اعتمادات ُتطلب-١٨٨
بيانات/جمالت ختص مكتب املدَّعي العام على وجه التحديد واشرتاكات مهنية (مثل االشرتاك يف الرابطة 
الدولية للمدَّعني العامني) وشراء كتب مرجعية هامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب األساسية. وسُيستخدم 

رقمية البطاقات مثل اليف إطار هذا البند من امليزانية لشراء وسائط (القسط األعظم من املخصَّصات 
الكاِمرات من قبيل) لألجهزة اليت يستخدمها احملققون: البطارياتصغرية، و القراص األصونة األمن، و امل

يف إطار ميزانية العام املاضي.الذي ُرِصدواملبلغ املطلوب مساو للمبلغ .وأجهزة التسجيل
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مكنة ، مثل صور األاجلنائي العلمي مواد ولوازم معينةالتحقيقأعمال التحقيق و أنشطةستلزم تو -١٨٩
(فيما جهزة أوقفازات مطاطية و لجثثلكياس أو )عمليات التحقيق(فيما خيصاليت تلتقطها السواتل

. يوروألف١٢,٨همقدار اً مبلغناشط تستلزمحتقيق عملية كلأنرويقدَّ .)العلمياجلنائي التحقيق خيص
.يوروألف٥١,٠هاعجممو طلب مبالغتُ ف

ألف يورو١٤٠,٠األثاث والعتاد

من أجل وحدة قواعد املعارف للتكفل ألف يورو٤٠,٠مقدارها اعتمادات تلزم-١٩٠
بإجراء ترقيات الرباجميات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد وبراجميات التطبيقات 

استخراج حمتويات الوسائط اإللكرتونية، وبصورة براجميات اجلديدة للمساعدة يف تناول القضايا، وال سّيما 
وبرنامج حتليل املعلومات املسمى CaseMapأكثر حتديدًا الربنامج اإللكرتوين لتقييم القضايا املسمى 

Analysts’ Notebookبند امليزانية هذا أيضًا مبلغاً . ويشملدعمًا لعمليات التحقيق وعمليات املالحقة
صيانة واستبدال وترقية معدات املهمات من أجل لوحدة املعلومات واألدلة ألف يورو ١٠٠,٠مقداره 

عمليات التحقيق بالوسائل السمعية البصرية/مجع لاخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد (
.البيانات)
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٢١٢٠: البرنامج الفرعي ٢٣الجدول 

٢١٢٠
قسم الخدمات

٢٠١٣عاممصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عاممواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٣٣,٩٤٤٥,٧١ ٥٧٩,٦١ ١٤٤,٦٤٦٠,٠١ ٦٠٤,٥٢٤,٩١,٦
٣٢٦,٣٧١٧,٨١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٠٤٤,١٣٣٧,٣١ ٢١٤,٤١ ٥٥١,٧٥٠٧,٦٤٨,٦

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ٣٧٢,٤١ ٠٨٧,٤٢ ٤٥٩,٨٢ ٤٥٩,٨١ ٤٦٠,٢١ ١٦٣,٥٢ ٦٢٣,٧١ ٤٨١,٩١ ٦٧٤,٣٣ ١٥٦,٢٥٣٢,٥٢٠,٣
١-١٦,٢العامةاملؤقتةاملساعدة  ٤٧٨,٠١ ٤٦١,٨١٥٤,٣١ ٦١٦,١٢ ٢٩٩,٢٢ ٢٩٩,٢٣ ١٠٤,٨٣ ١٠٤,٨٨٠٥,٦٣٥,٠

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
٣,٢٣,٢٣,٢اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
موع  ١-١٦,٢الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا ٤٨١,٢١ ٤٦٥,٠١٥٤,٣١ ٦١٩,٤٢ ٢٩٩,٢٢ ٢٩٩,٢٣ ١٠٤,٨٣ ١٠٤,٨٨٠٥,٦٣٥,٠

٥,٤٢٢٥,٣٢٣٠,٧٥٤,٠٢٨٤,٨٣٥,٤٢٥٢,٤٢٨٧,٨٣٩,٢٢٦٨,٠٣٠٧,٢١٩,٤٦,٨السفر
الضيافة

١٩,٥١١٩,٧١٣٩,١١٣,٨١٥٢,٩٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥٥٠,٠٤٠٩,٥٤٥٩,٥٢٤٧,٠١١٦,٢اخلدمات التعاقدية 
التدريب

-١٠٠,٠-٠,٥٩,٢٩,٦١٧,١٢٦,٧٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

١٢,٠٢٧,٣٣٩,٣٣٩,٣٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٥١,٠٨٧,٩اللوازم واملواد
٢٤٢,٧٢٤٢,٧١٧٧,٣٤٢٠,٠٥٠,٠٥٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠٩٠,٠١٨٠,٠والعتادألثاث ا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٧,٣٦٢٤,٢٦٦١,٥٢٦٢,٣٩٢٣,٨٩٨,٤٥٣٩,٩٦٣٨,٣١٢٧,٢٨٨٨,٥١ا ٠١٥,٧٣٧٧,٤٥٩,١
١المجموع ٣٩٣,٥٣ ١٩٢,٩٤ ٥٨٦,٤٤١٦,٦٥ ٠٠٣,٠١ ٥٥٨,٦٤ ٠٠٢,٦٥ ٥٦١,٢١ ٦٠٩,١٥ ٦٦٧,٧٧ ٢٧٦,٨١ ٧١٥,٦٣٠,٨

-١٧,٢-٤١,٧٦١,٨١٠٣,٥١٠٣,٥٦٨,٠١٧,٨٨٥,٨٦٠,١١١,٠٧١,١١٤,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٢٠البرنامج الفرعي : ٢٤الجدول 

قسم الخدمات
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٤٢٢١١٠٥٥١٥املالك األساسي
١١٣٥١١١١١٦املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٤٣٣٤١٥١٦١٦٣١ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
٧٧٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٧٧٧ا
١٤٣٣٤١٥٢٣٢٣٣٨المجموع
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: شعبة االختصاص والتكامل والتعاون٢٢٠٠البرنامج - ٢
المقدِّمة

م يف الوقت املناسب. ولكل بأهية حيويةالتعاون يّتسم-١٩١ للتحقيق يف القضايا ومالحقة املشتبه 
ا الفريدة يف جمال التعاون. وتسهم وأمن احلاالت  االختصاصشعبةالقضايا احملالة إىل احملكمة متطلَّبا

ت رئيسيًا يف إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظماوالتعاونوالتكامل
الدولية، وسائر أصحاب الشأن، ال بد منها لكي يضطلع مكتب املدَّعي العام على حنو فعال باملهام 
القضائية املنوطة به يف إطار واليته. وتتوىل الشعبة أيضا املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل 

أطراف بإحالتها إليها أم عن دول ام كان نظر احملكمة فيها متأتياً عن قيبصرف النظر عّما إذا،للحاالت
ا من تلقاء نفسه عمًال بجملس األمن قيام من ١٥املادة ذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعي العام يف شأ

. فالشعبة تؤدي ضمن املكتب دوراً رائداً فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل نظام روما األساسي
العدالة، والتعاون.

اسرتاتيجياتِ ه الشعبة من قسمني. فقسم التعاون الدويل يقوم بإعداد وحتديث وتتألف هذ-١٩٢
التعاون فيما خيص كل حالة باالستناد إىل خطط التحقيق؛ وبإيصال وتنسيق مجيع طلبات خططِ و 

املساعدة القضائية؛ ومبسك قاعدة بيانات طلبات التعاون من أجل املتابعة؛ وبإعداد ومسك قاعدة 
ءات الوطنية لتسهيل تلبية الطلبات؛ وبالتفاوض يف شأن اتفاقات التعاون على النحو بيانات لإلجرا

املناسب؛ وبإعداد شبكات تبادل املعلومات؛ وبشحذ الدعم من أجل إلقاء القبض على املشتبه فيهم؛ 
ولية عن  الصالت الدبلماسية والعالقات اخلارجية. ويتوىل هذا القسم املسؤ املتعلقة بشؤون الوبتنسيق مجيع 

يعمل و يقدَّم إىل األفرقة املشرتكة واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، الذيتعلق بالتعاوناملدعم الكل 
ن بالتعاون مبثابة أعضاء يف قيادة الفريق املشرتك والفريق املعين باإلجراءات االبتدائية، و ن املختصو املستشار 

املشورة واخلربة بشأن مجيع جوانب التعاون. كما إن هذا ونويسد،على تنفيذ خطط التعاونونويسهر 
القسم ينسق مجيع جوانب عمل مكتب املدَّعي العام يف جمال العالقات اخلارجية، مبا يف ذلك العمل مع 

.الدول األطرافمجعيةو فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل
يل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقدة وُجيري قسم حتليل احلاالت مجيع عمليات التدارس األو -١٩٣

من الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال 
ين عليهم. وكما يُبنيَّ يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام (للفرتة  سّيما تقييمها من ناحية مصاحل ا

)، ميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة ٢٠١٥إىل عام ٢٠١٢عام املمتدة من
الرئيسية ملكتب املدَّعي العام، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وإجراء عمليات املالحقة. وال يقتصر 

رة حتقيق بل يتعدى هذه تعنيَّ مباشيأمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كان على شأن عمليات التدارس األويل 
األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق 
جديدة. واألهم أنه ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضًا أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود 

وُحيتمل أن تغين عن تدخل احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، 
حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق التحليل مبثابة مدخل 

ذي أمهية أساسية لنجاح عمليات التحقيق، عندما يقرر االّدعاء فتح حتقيق يف احلالة املعنية.

يوروألف٧٧١,٠٣موارد الميزانية

رئيسياً ى)، تعز يف املئة١٧,١يورو (ألف٥٥٠,٩طوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ني-١٩٤
أقرته كانت اجلمعية قد ٢٠١٥عام املؤقتة العامة فيما خيصطار املساعدةإإىل جتديد عقود موظفني يف 

مت توظيفهما ْنيِ موظفَ متديد عقود طلبيُ هأنذلكإىلويضاف.٢٠١٤عام منيف اجلزء الثاينفوظفوا
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ماساً لزوماً الزمونني ياملعناملوظفنينإ. ٢٠١٤يف عام ئصندوق الطوار بةستعانالابخطارينإعلى بناءً 
.٢٠١٥فعال يف عام طار واليتها على حنوإا يف املنوطةمااملهداءأشعبة من اللتمكني 

ألف يورو٣٢٠,٥٣الموارد من الموظفين

طار املساعدة إوظيفة مشغولة ضمن ١٦وظيفة ثابتة و١٧منالشعبةالعاملني يفيتألف مالك -١٩٥
.)بدوام كاملالعاملمن معادالت املوظف الواحد١٥,٥(املؤقتة العامة 

ألف يورو٨٣٩,٩١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.خرىأوظائف ثابتة يأطلب ال تُ -١٩٦
). ويضمرأ- ع(من الرتبة خ مساعد شخصي ه)، يساعد١- دتبة ممن الر (س الشعبة مدير أير -١٩٧

،)٤-فالرتبةمن (تعاون القضائي الباً معنياً ومستشار )،٥- فةالرتبمن(اً قسم التعاون الدويل رئيس
الدويل (من تعاون الني بيمستشارين معنوثالثة)، ٤-(من الرتبة فتعاون الدويل المعنيني بنِ يْ ومستشارَ 
تعاون الباً معنياً معاوناً ومستشار ،)٢- تعاون الدويل (من الرتبة فالباً معنياً معاوناً ) ومستشار ٣-الرتبة ف

التحال). ويضم قسم حتليل احلاالت حملِّ أر -(من الرتبة خ عاً داريإاً )، ومساعد٢-(من الرتبة ف
(من الرتبة معاونني التحايلحملِّ ثالثة)، و ٣- (من الرتبة فالتحالحملِّ و ) ٤-(من الرتبة فرئيسيًا 

.)٢-ف

ألف يورو٤٨٠,٦١املساعدة املؤقتة العامة

ون عمليات دطار املساعدة املؤقتة العامة يرفإيف موظفنيسبعةيف قسم التعاون الدويل يعمل-١٩٨
من ٧٠مبوجب املادةالتحقيق وعمليات،فوارديوتوكفريقيا الوسطىأومجهورية ينيا ومايلالتحقيق يف ك

معينمستشار كلو . فريقيا الوسطى وكينياأ) يف مجهورية قامة العدالةإئم ضد ار (اجلساسي النظام األ
من أنه،حبيث،خرآاً يضًا فريقأدلكنه يرفطار فريق مشرتك معنيَّ إدب رمسيًا للعمل ضمن تنالتعاون يُ ب

املتمثل يف توفر وضع املثايلالإىلللتوصل يتعني العمليزل ا مّ ل. فمشرتكنييعمل لفريقني،العمليةالناحية
.الكل حالة حبد ذاتعاون خمصصالمستشار معين ب

التوزع التايل:٢٠١٥لعام املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة الوظائفتتوزع و -١٩٩
معادالت من ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣- مستشار معين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف(أ)

املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
٣,٠شهرًا (٣٦) ملدة ٢- ثالثة مستشارين معاونني معنيني بالتعاون الدويل (من الرتبة ف(ب)

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة - مساعد إداري (من الرتبة خ ع(ج)

ل بدوام كامل)؛العام
من معادالت ١,٠(شهراً ١٢رأ) ملدة - مساعد معين بالتعاون القضائي (من الرتبة خ ع(د)

املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
من معادالت املوظف الواحد ١,٠(شهراً ١٢رأ) ملدة - مساعد قانوين (من الرتبة خ ع(هـ)

العامل بدوام كامل).
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من ٨,٠(طار املساعدة املؤقتة العامة إيف موظفنيمثانيةيعمل حاليًا يف قسم حتليل احلاالت و - ٢٠٠
ق اتالواقع على عالعمل تزايد عبءاستمرارإىلنظر الوب).بدوام كاملالعامل معادالت املوظف الواحد 

، وعايل درجة اجلودة،ومستقل،هحنو نزيويل على أدارستعمليات ئهجرالحاجة املاسة إللو هذا القسم
.٢٠١٥هذه املوارد الزمة يف عامستظل،ومأمون،عوناج
التوزع التايل:٢٠١٥لعام املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة الوظائفتتوزع و -٢٠١

من معادالت املوظف الواحد ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٣- حملِّال حاالت (من الرتبة ف(أ)
العامل بدوام كامل)؛ 

من معادالت ٤,٠شهرًا (٤٨) ملدة ٢- أربعة حملِّلي حاالت معاونني (من الرتبة ف(ب)
املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ١- حملال حاالت مساعدان (من الرتبة ف(ج)
الواحد العامل بدوام كامل).

يف ) يعمل٣-(من الرتبة فاً قانونياً موظفحتليل احلاالت طلب قسمذلك يَ إىلضافة إلابو -٢٠٢
ة املعنية ستكون فواملوظ).بدوام كاملالعامل من معادالت املوظف الواحد ٠,٥(شهر أستةرك ملدة يو نيو 

ا مع ديوان رئيس قلم احملكمةستُ و ، مم املتحدةملحقة من األ .تشاطر خدما

ألف يورو٤٥٠,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

يقتصر مقدارها على ما و ) يف املئة٨,١(يورو ألف٣٣,٦زيادة مقدارها امليزانية علىتنطوي -٢٠٣
.اليت تستلزمها عمليات املكتبضافيةنفقات املهمات اإليسد

ألف يورو٤٥٠,٥السفر

. يف املئة)٨,١(٣٣,٦مقدارها على وجه اإلمجال تنطوي ميزانية السفر املقرتحة على زيادة -٢٠٤
زيادات تعزى إىل مهام أجراها قسم حتليل احلاالت فيما يتعلق حباالت خاضعة للتدارس وجيسد ذلك 

ا يف بلدان احلاالت و/أو لدى اجلهات اليت تقدم املعلومات. كما إن مدير  األويل، منها مهمات اضطُلع 
لدول الشعبة سيثابر على املشاركة يف اجتماعات رفيعة املستوى لضمان التعاون العام من جانب ا

واملنظمات الدولية، يرافقه عند اللزوم مستشارون معنيون بالتعاون. وهو سيستمر أيضاً على مرافقة املدَّعية 
.العامة يف مهمات متصلة بعمليات التحقيق بغية شحذ التعاون
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٢٢٠٠: البرنامج ٢٥الجدول 

٢٢٠٠
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  يف ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٧٧٣,٣٩٣٨,٦١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠,٤-٦,٩-٧١١,٩٧٧٧,٦٩٢٧,٤١٧٠٥,٠
١٣٠,٥١٣٠,٥١٣٤,٩١٣٤,٩٤,٤٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٨٨٥,٤٨٠٦,٣١ا ٦٩١,٧١ ٦٩١,٧٩٠٣,٨٩٣٨,٦١ ٠,١-٢,٥-٨٤٢,٤٩١٢,٥٩٢٧,٤١٨٣٩,٩
٥٦٣,٤٥٦٣,٤٧٠,٢٦٣٣,٦٩٦٠,٨٩٦٠,٨١العامةاملساعدة املؤقتة ٤٨٠,٦١٤٨٠,٦٥١٩,٨٥٤,١

اخلاصة باالجتماعاتاملؤقتةاملساعدة 
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٦٣,٤٥٦٣,٤٧٠,٢٦٣٣,٦٩٦٠,٨٩٦٠,٨١ا ٤٨٠,٦١٤٨٠,٦٥١٩,٨٥٤,١

٩٥,٢٢٠٦,١٣٠١,٣١٠,٢٣١١,٤١٣١,٥٢٨٥,٤٤١٦,٩١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥٣٣,٦٨,١السفرتكاليف 
الضيافةتكاليف 
٨,٠٨,٠٨,٠اخلدمات التعاقدية تكاليف 
التدريبتكاليف 

١,١١,١١,١العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٩٦,٣٢١٤,١٣١٠,٣١٠,٢٣٢٠,٥١٣١,٥٢٨٥,٤٤١٦,٩١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥٣٣,٦٨,١ا

٩٨١,٦١المجموع ٥٨٣,٧٢ ٥٦٥,٤٨٠,٤٢ ٦٤٥,٧١ ٠٣٥,٣٢ ١٨٤,٨٣ ٢٢٠,١١ ٠٦٦,٦٢ ٧٠٤,٤٣٧٧١,٠٥٥٠,٩١٧,١
٢١,٦-١٠,٠-٢٢,٣٣٤,٧٥٧,٠٥٧,٠٣٦,٣١٠,٠٤٦,٣٣٢,١٤,٣٣٦,٣تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠البرنامج : ٢٦الجدول 

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١١٦٢٢٨املالك األساسي
٣٢٤٩٩املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٥٣٥١٥٢٢١٧ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
١١-املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١-ا
١١٤٤٥١٥٢٢١٧المجموع
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج - ٣
المقدِّمة

ا العامة مديرهاإاليت يتوىل،تضم شعبة التحقق-٢٠٥ تحقيق الباملعنينياملوظفني،ارياإلدوفريقها دار
.دارياإلدعم ال، وجمموعة ووحدات متخصصة،باحلاالتمعنية متكاملةأفرقةمني يف املنظَّ 

،نيقاحملقمن ،عمليات التحقيقها منسق ليشراف العام عاإلاليت يتوىل،التحقيقأفرقةوتتألف-٢٠٦
بأودو ،التحقيق الناشطعملياتلنهوض بأود لمني املنظَّ ،بتدبر املعلوماتاملعنينيواملساعدين،واحملللني

وعمليات التحقيق ساسيمن النظام األ٧٠املادةوبأود عمليات التحقيق مبوجب ،احملاكمات
مسؤولةفرقة،األإىل احملللونل منهارسَ ، اليت يُ االسرتاتيجيات التحقيقية والتحاليلن وحدةإ. ٣٧الساكن

.عمليات التحقيقمنسق مام أيضاً أ
من ،التخطيط والعملياترئيسعليهشراف ، الذي يتوىل اإلويتألف قسم التخطيط والعمليات-٢٠٧

وحدة الدعم و ،وحدة اسرتاتيجيات احلمايةو األطفال،و وحدة مسائل اجلنسنيو ،العلميةوحدة االستجابة
.دارياإلموجمموعة الدعنييضاً املوظفني امليدانيأالتشغيلي اليت تضم 

تسهم الشعبة يف ضمان جودة إقامة العدالة بدعمها مكتب املدَّعي العام يف إجراء عمليات و -٢٠٨
مها وحتليلها وتدعيمها على حنو يفي يز األدلة ومجعها وتقييمتيةعلى سالمحتقيق نزيه وسريع وبسهرها 

ا تتوىل أيضًا املسؤولية عن التكفل، ةمبعاير التحقيق العالي حنو سليم بتحليل من خالل القيام على. إ
ين للخطر االسرتاتيجية التحقيقية ضرِّ عَ تُـ بأن الاملخاطر والتخطيط والدعم التشغيلي،  سالمة وخري ا

م احملتمل تعرضهم لهعليهم، والشهود، وموظفي املكتب، وغريهم من األشخاص  مع بسبب تعاو
من يفي مبقتضيات السرية. األمصون و جراء العمليات على حنو ناجع إبعن التكفلاملكتب، وكذلك 

من أز على شؤون يركِّ ، وهو هعلى حنو يكمل عمللكن تنسيق مع قلم احملكمة، النشطة بهذه األوتؤدى
شخاص ثر فيما خيص الشهود وسائر األالعالية األ/لية التكلفةاو على تدابري احلماية العأاملوظفني العام 

.للخطراتعرَّضو أن ياحملتمل 

ألف يورو٠١٩,٧١٧الميزانيةموارد 

ن كونإ. )يف املئة١٨,٧(لف يورو أ٦٨٥,٦٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٠٩
اً.حامساً تأثري على امليزانية ثرؤ من التكاليف ييف املئة٩٠حىت تصلتكاليف املوظفني

. والواقع أن األفرقة ٢٣٠٠الفرعي املوارد املعنية خمصصة للربنامج مجيعأن ربللوضوح اعتُ اً وتوخي-٢١٠
أن بيد. ٢٣٣٠لربنامج الفرعي او بأ٢٣٢٠لربنامج الفرعي اما بإحاد املوظفني املشمولني آنة من مكوَّ 

.مجعاءطار الشعبة إون ضمن ضو ن مجيع العاملني منأليز شكلي يذلك جمرد مت
املكتب وفقها عمليات حتقيق رياليت جيُ -اسرتاتيجية املالحقة هيف ضوء التغري الذي شهدتو -٢١١
على قائمةاتباع اسرتاتيجيةبمسؤولية وذلك عند االقتضاء اجلرائممرتكيبكربأ؛ ويالحق معمقمفتوح

إىل أن يكون متأهباً عىسيو ؛فأعلىعلى رتبةفراد األإىل األاً دىن رتبة صعودفراد األألمن ااً العمل انطالق
ضعت فقد وَ ،اخلطة االسرتاتيجيةهي شهدتذاللتحولاو -ات ءجراوقت ممكن يف اإلبكرأللمحاكمة يف 

االتصالمنالالزمالقدرباستدامةاألدلةعلىللحفاظالالزماألدىناحلدإىلاألنشطةتقليصإىلالعمومعلى" التسكني"بـيشار٣٧
ين األسباب.منمتنوعةلطائفةالقضاياتسكنيإىليباَدروقد. والشهودعليهمبا
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وتراعى . ٣٨الربناجمية املقرتحة٢٠١٤عام ساسًا مليزانيةأيضًا أذاختُّ ٢٠١٣للموارد يف عاماً منوذجالشعبة
اليت تطلبها دوائر علىاألرياملعايفيه ىراعتكما ،ربة السابقةلصة من التجيف هذا النموذج العرب املستخ

.األدلةكمة وجبمعا التأهب للمحباحملكمة فيما يتعلق
النشاط الزم حبسب نوعلعدد املوظفني اإىل ملوارد املعنيةاتوفريها بالزملوذج القدرات اويشري من-٢١٢
بات التكاليف وبني عدد عملياتكرب مسبِّ /أزمةاللاملوارد اأكرببني املوارد طار منوذج إضمن ربطويُ .املعين

ذتو .عي العامملدَّ االناشط املتزامنة اليت جيريها مكتبالتحقيق  الزمةليضًا املوارد اأالضرورة هتحدد 
.لوحدات الدعم االشتغايل

اً له وحمققاً رئيسفريقًا متكامًال يضمفريق التحقيق يكون ينبغي أن شط، اإلجراء حتقيق نف-٢١٣
تسيريضمن إطاره، و ، والتكليف باملهامتهقياد) يتوليان املسؤولية عن٤-(كالمها من الرتبة فاً رئيسي

.شؤونه فيما يتعلق باملوارد املخصَّصة للتحقيق
فيهم؛املشتبه (ب)اجلرائم؛(أ) وتشتمل كل عملية حتقيق على ثالثة عناصر رئيسية:-٢١٤
.عن طريق وقائع تنظيم األفعال املعنية وغريها من الوقائعالرابط بني اجلرائم واملشتبه فيهم(ج) 
االت الثالثة االستثمار-٢١٥ من الرتبة (بتوفري حمقق رئيسي،يف القدرة التحقيقيةويلزم يف هذه ا

،اجلرائموفيما خيصا.فيما خيص كًال منه،)٢-من الرتبة ف(دلة األفريق من جامعي ه) يدعم٣-ف
تدبر مسارات بد من ال،فيهمفيما خيص املشتبةو .اخلاضعة للتحقيقيشمل عمل الفريق احلوادث

اوقصداهيف اجلرمية ومعرفتميف دور كل منهحبيث حيقق،التحقيق .على ذلكاألدلةمجع من ، و ارتكا
ة.واجلرميالتنظيمدبر الرتابط بني فريق مماثل لكي يتويلزم
حملل - نييضافإنييلزم ثالثة حمللأن توقعيُ ،ةضاستفاكثرهلذا النهج التحقيقي األاً ودعم-٢١٦

ىن مر بُ أ، يتوىل )٣-بة فتر (من الوحملل ؛رشاد العام وضمان اجلودةاإل) يتوىل٣-من الرتبة ف(رئيسي 
موعة اا .جال ذات الصلةاط اجلرائم واآلمنبأيهتم،)٢-بة فتر (من الوحملل معاون؛واتصاال

والدعم اإلمدادي بالتمويل) يقوم باملتابعة فيما يتعلق ٣-ويلزم حمقق متخصص (من الرتبة ف-٢١٧
تكفل جبودة يرأ) -الالزمني الرتكاب اجلرائم، كما يلزم مساعد معين بتدبر املعلومات (من الرتبة خ ع

٢٠١٥نه سيلزم من عامأإىل ذلك ويضاف.واتساق قواعد البيانات وتدبر البيانات ضمن الفريق
.نشاءالوقائع احلديثة اإلحتليل د التحقيقية يف قاعدةااملو دالئلدخالفصاعداً اختصاصي إل

من ١٧,٠[يف فريق التحقيق الناشط] وظفني املمالكعديديبلغ النموذجهذاوحبسب-٢١٨
للوفاء الزملادىناحلد األأن هذا العدد هوعترب ويُ ، املوظف الواحد العامل بدوام كاملمعادالت

اعلى املكتبملتطلبات القضائية اليت يتعنيَّ اب يف على مستوىأدلة أإىل مجع التوصلفضرورة.الوفاء 
و مرحلة اعتماد أمفيههاملشتبصدار مذكرة القبض علىإي عند طلبأ-ات ءجرابكر من اإلأمرحلة 
جراء مجيع إستلزم ت، اخلطة االسرتاتيجية للمكتببكر وقت ممكن وفقأللمحكمة يف التأهبو -التهم 

.نشطة ذات الصلة يف وقت واحداأل
تلف فيهم وخته، حيث يتعدد املشتبمن التعقيدعالية على درجةامن القضاياً كثري أن  والواقع-٢١٩

من حساسية التحقيقاتوملراعاةعلى مستوى من اجلودةأللتوصل إىل،يجبف.ليهمإاجلرائم املنسوبة 
حمققني الثة ثمبقدار هعالأساسي املوصوف األفريق التحقيقمالك يزادأن ،ستغرقهتالذيحيث الزمن 

.التحقيقيشملهماةيإضافإجراميةثةدكل حاإضايف ولبه هوحملل واحد لكل مشتب

لد ا)، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣... لثانية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة ا٣٨ واحلاشية ١٤٧إىل١٢٢زء ألف، الفقرات ، اجللثاينا
٤٥.
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الزمة لن املوارد الذا فإعمليات التحقيق. و تزايد كثافةإىل نظرالبمل يعد فعاالً املنوال التناويب ف-٢٢٠
املوظف معادالتمن ٦٨,٠الزمة تبلغلاجلودة اومبستوىيف الوقت املناسبعمليات حتقيقأربع ملواصلة

ضافيون احملتاج إلاملوظفون اماأ. من هذه احلاجةالوظائف الثابتة جزءبسدويُ .ل بدوام كاملماالواحد الع
توظيفهم املوظفني الذين متبنيد عقودهم من متدَّ موظفونفهم إماطار املساعدة املؤقتة العامةإليهم يف إ

خريي. ويف حالة املوظفني األطار املساعدة املؤقتة العامةإيفنو شدحيُ جددموظفونوأيف السنة السابقة 
.عامل التأخر يف التوظيفاالعتباربذ خِ أُ الذكر 

٢٣٠٠الربنامج 
حبسب االحتياجاتحبسب االفرتاضات

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥
٤٤٦٤٣٩٦٨الناشطالتحقيق

٨٩٥٥التحقيق الساكن
٤٥١٢١٠دعم احملاكمات

٢١٠٠دعاوى االستئنافالدعم يف
٧٠٣٢٩٥املادةاإلجراءات املقامة مبوجبيف دعم احملاكماتالتحقيق/

٦١٦٤الدعم التشغيلي
١٠٩إدارة الشعبة

٢١٢١١٦١١٦١المجموع

عمليات جودة حتسني إىل ضافةإلاوب.يورو لتحسني اجلودةألف ٢٤٢,٠ما جمموعهريسخَّ و -٢٢١
الغايةتنص،ةييف اخلطة االسرتاتيجإليهكما يشار،الزمةلاخالل حتسني توفري املواردالتحقيق من 
اريوضع معايعن طريقحتسيناتعلى حتقيق٢- ٢االسرتاتيجية  ذه املعايدولية معرتف  .ريوالتقيد 

تمع الدويلالتحقيقشعبةوتعمل  التحقيق اجلنائي بهيئات استشارية معنيةثالث نشأتأقدهي و ، مع ا
من ١٥و ١٢بني عددهميراوح وستضم هذه اهليئات خرباء .اجلرمية الدوليةبو ،تكنولوجياالوب،العلمي

لتباحثلالسنة يف مرةالهاييف معونيجت، سمااختصاصصعيد الدويل يف جماالتالذوي اخلربة على 
جمموع التكاليف ويبلغ.بعاالطةدقنية احملدَّ التواملسائلريالسياسة العامة واملعايسداء املشورة بشأنإو 

)اليومياملعيشةبدل تكاليف تذاكر السفر جوًا وتكاليف(الثالث معًا اهليئات االستشاريةالسنوية هلذه
.يوروألف ١٠١,٦همقدار اً مبلغ

، جيري حتقيق حتسينات يف ٢-٢االسرتاتيجية الغايةيف هليإنه، كما يشار أويضاف إىل ذلك -٢٢٢
اية املطاف إىل تصديق كفااتدريب وتنمية للعن طريق برنامج رياجلودة واملعاي ات ءلقدرات سيفضي يف 

الستعانة ايف جمال تقنيات التحقيق بمثًال احملققني واحملللني وسائر اخلرباء املوظفني. وجيري حتقيق ذلك 
باملختصرهليإاملشار اً دوليبهبني خرباء لتوفري التدريب على تطبيق منوذج االستجواب املعرتف درِّ مب

PEACE]اخلمسهليزية من عناوين مراحلكنإلاوىل بحرف األاأل :Preparation and Planning

Closure)؛/اإلفادةروايةال(Accountشراك والشرح)؛ اإل(Engage and Explain)؛ التحضري والتخطيط(

ن هذا إمن مناذج شرطية خمتلفة فرينداملوظفون املعنيون منحوملا كان.]م)ي(التقيEvaluateختتام)؛ (اال
لتكفل لو ،املصادرمييف جماالت من قبيل تقيباملعايريلضمان التقيد خرآر تدريب فَّ و وي.التوحيد ضروري

،نظام املعلومات اجلغرافية والصور الساتليةمثلللمستجدات يف جماالتةً بمن املوظفني مواكِ خنبةببقاء 
يف هذه املتطلبات وغريهان إ. خطار االشتغاليةاألوتدبر،سلحة العسكرية، واملعدات واألواالتصاالت

.يوروألف ١٤٠,٤ستكلف٢٠١٥خيص عام فيماجمال التدريب

ال يشمل هذا الرقم املوارد اخلاصة بقاعدة بيانات حتليل الوقائع.٣٩
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زهاء بلغت،٢٠١٤عام ةعن طريق حتسني النجاعة طيلمكاسبةلقد حققت الشعب-٢٢٣
يورو ألف٧٠,٠حتقيق الوفورات زهاء أمثلةومن .احلقيقيةرقامألا) بيف املئة٢,٠(يورو ألف ٢٢٠,٠
عن طريق يورو حتققت ألف٣٥,٠وظفني واملجل حشد أمن عن بعدعتماد التواصل الفيديوي احتققت ب

ت يف جمال رو حتققيو ألف٤٥,٠و،يف السنةاً اجتماع١٢إىل ٢٤دارة من تقليص عدد اجتماعات اإل
يئ كثر مما هُ أنشطة أ٢٠١٤ام عشهد شهود. وقد الصالت بلدارة امليدانية لاإلاملهمات نتيجة لتحسني 

االضطالعلشعبة لتاحت أرات املعنية و الوففمر ضمن نطاق االفرتاضات ذات الصلة.األئله يف باد
.كثر مما هيئ لهأبأنشطة هي 

عن طريق مواصلةيف املئة٢,٠حماولة بلوغ ،٢٠١٥يف عام رات مماثلةو الشعبة حتقق وفلظوست-٢٢٤
ا الناجعةر مما يورو يف شىت ألف١٠٠,٠إىل صل مبلغهايرات و وفتتحققأن سبيل املثال ميكنفعلى. سا

وشراء تذاكر فعالية ختطيط املهماتزيادةعلى مدى السنة عن طريق اجلمع بنيالشعبة مجعاءوحدات
فيما خيص املطلوبسفارمل مقدار ميزانية األجملفعل من ام هذا املبلغ بصِ وقد خُ ،ماً السفر مقدَّ 

. ٢٠١٥عام
، بسطأسريورات تقليص عدد االجتماعات واعتمادخرى عن طريقأرات و وفكما ستحقق-٢٢٥

؛يوروألف١٥٠,٠يورو و ألف ١٢٠,٠مبلغها بني ضافية يراوحإسيتيح للشعبة حتقيق مكاسب ما
يلزم من نتقليص عدد ممن ضاً أيوقد متكنت الشعبة.توضيح توزيع املسؤولياتبوذلك على سبيل املثال

العامل بدوام كاملمن معادالت املوظف الواحد٢,٨من احلمايةاتسرتاتيجياني بياجلدد املعناملساعدين
.العامةطار املساعدة املؤقتةإيفاملطلوبةذلك يف جممل املواردوقد جتسد،من هذه املعادالت٢,٠إىل 

ألف يورو١٩٦,٩١٥من الموظفينموارد ال

عادالتممن ٣٤,٧(املساعدة املؤقتة العامةطارإوظيفة يف٤٥شاغلو٢٠١٤عام يفنيِّ عُ -٢٢٦
إن مجيع.١٠٢الثابتة القائمة البالغ عددها الوظائفإىل ضافةً إ) العامل بدوام كاملالواحداملوظف

األساسي ملواصلة النشاط االشتغايلةضروري كل الضرور ها دديحتاليت متملؤقتة العامةاملساعدة اوظائف 
أن ينبغي٢٠١٥خيص عام ني فيمايعدد املوظفني احلاللساس املرجعين األإفومن مثّ ، ٢٠١٥يف عام 

عادالت  من هذه امل١٣٦,٧ال املوظف الواحد العامل بدوام كاملمن معادالت١٤٧,٠اً مساويعتربيُ 
.كما كان سابقاً 

قل أل ظي٢٠١٤ام عفيما خيص ١٤٧البالغ املعنيني لعدد املوظفني هذا احلسابكن حىتل-٢٢٧
البالغ ،املطلوب من النشاط على حنو كاملقداراملبلالضطالعلزومهم تبنيالذين مت من عدد املوظفني 

زيادة كبرية مل يسبق هلا مثيل شهدعاقة العدالة إحاالت الشروع يفعدد أن ذلك إىل . ويضاف١٦١
من النظام ٧٠املادة مبوجبن كانت عمليات التحقيقلئ. و ضافيةإل تستلزم موارد ظوتاستلزمت 

طالناشالتحقيقيستلزمه التحقيق كماال تستلزم قدرة كاملة يف جمال)العدالةإقامة اجلرائم ضد (ساسياأل
االثين ضافةإ، بتبلغ الشعبةذلكلونتيجة.االشتغايلوالدعم والتحليلقيقتتطلب قدرات على التحاإف

مالك،٢٠١٤يف عامئستعانة بصندوق الطوار الاخطارات باإلطارإيف ابو لِ موظفًا الذين طُ عشر 
عمليات حتقيقأربع جراء الزم إللاموظفاً ١٦١البالغ املالكي ما يناهز أ-موظفاً ١٥٩املوظفني البالغ

جراء عمليات التحقيقإلستخدام املوارد املتوفرةيف املرونةاالتحلي ببحتقيق ذلك مكنأقد و .ةعادي
ا املادة اليت تبااللتزاماتالناشط وللوفاء  مكانالوترية عند اإلوبتبطئةساسي من النظام األ٧٠قضي 

طار املساعدة املوقتة إيف ونفيهم املوظفنمب، ١٦١عددهم هؤالء املوظفني البالغف.املواردة نقصملراعا
من ومتكني الشعبةعلى ما هي عليه احلال ةرد استدام٢٠١٥مجيعاً يف عام يلزمون ،٥٩البالغ عددهم 

.على حنو سليمطار واليتهاإيف ااملنوطةملهام اباالضطالع
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ألف يورو٤٨٩,٤٩الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.٢٠١٤يف عام رَّ قِ أالذي هملعددياً يبقى عدد املوظفني مساو -٢٢٨
.رأ)-(من الرتبة خ عداريإمساعد ه)، يساعد١-الرتبة مدمن(شعبة التحقيق مديرهاسأير و -٢٢٩
اً معنياً ضم منسقيووه،)٥-الرتبة فمن(حملل رئيسي س قسم التخطيط والعملياتأوير -٢٣٠

اً وخبري )،٤- من الرتبة ف(الدعم امليداينوحدةلاً ورئيس،)٥-(من الرتبة فتحقيق اجلنائي العلمي الب
ين عليهم بشؤوناً معني ،)٣-من الرتبة ف(تحقيق اجلنائي العلمي الباً معنياً ) وموظف٤-من الرتبة ف(ا

من (ةعمليات امليدانيالني بيموظفني معن، وثالثة )٣-(من الرتبة فلعملياتاني بيموظفني معنأربعة و 
من الرتبة(ملعلومات اجلغرافية نظام اباً معنياً معاونوحملالً ،)٢-الرتبة فمن(اً معاونوحملالً ،)٣-الرتبة ف

ين عليهمني، وخبري )٢-من الرتبة ف(البيانات لتجهيزاً ومدير ،)٢-ف من الرتبة (معنيني بشؤون ا
)،رأ- خ عمن الرتبة (رئيسيداريإ، ومساعد )٢- من الرتبة ف(عمليات حمللي ثالثة ، و )٢-ف

(من الرتبة لعمليات اومساعدين معنيني ب،رأ)-(من الرتبة خ عاحلماية ياتسرتاتيجابمعنينيومساعدين
لعمليات امعنيني بومساعدين)،أر -(من الرتبة خ عللعمليات امليدانيةنسقنيمخسة م)، و أر -خ ع

ومساعدين )،أر -(من الرتبة خ عمعنيني بتجهيز البيانات مساعدينأربعةو )،أر -من الرتبة خ ع(امليدانية 
.)أر -(من الرتبة خ عداريني إومساعدين)،أر -(من الرتبة خ عتحقيقعمليات المعنيني ب

حمققني ثالثةمالكها ضم يو ،)٥-من الرتبة ف(التحقيق التحقيق منسق لعملياتأفرقةس أير و -٢٣١
(من ممناط اجلرائبأاً معني)، وحملالً ٤-أفرقة (من الرتبة فرؤوساء ثالثة و )،٤-(من الرتبة فرئيسيني 
من سلحة (واألةشؤون املاليالباً معنيواحداً اً )، وحمقق٣-من الرتبة ف(اً حمققسبعة عشرو )،٤-الرتبة ف
سبعةو )،٢-من الرتبة ف(اً معاوناً حمققواثىن عشر)، ٣-حمللني (من الرتبة فأربعةو )،٣-الرتبة ف

،)٢-فمن الرتبة سلحة (شؤون املالية واألالباً معنياً معاون)، وحملالً ٢- فحمللني معاونني (من الرتبة 
ثالثةأ)، و ر - عتحليل (من الرتبة خ الباً معنيومساعداً )، ١-حمققني مساعدين (من الرتبة فستةو 

أ)ر -عني بتدبر املعلومات (من الرتبة خ يمساعدين معن

يوروآالف٧٠٧,٥٥عامةاملساعدة املؤقتة ال

وارد املدعم ةاعتمادات لسد تكاليفها بغيتوفري املساعدة املؤقتة العامة املطلوبتبلغ وظائف-٢٣٢
من معادالت٥٨,٢ما يساوي٢٠١٥خيص عام ود النشاط املزيد يف املكتب فيماأنهوض بالضافية و اإل

بدوام  العامل املوظف الواحد من معادالت٢٣,٥ي بزيادة مقدارها أ، بدوام كاملالعامل املوظف الواحد 
بدوام العامل املوظف الواحد من معادالت٣٤,٧ذ بلغ العدد املناظر إ(٢٠١٤عام إىل لقياساكامل ب
.)املعتمدة٢٠١٤يف ميزانية عام كامل
الفرعي فيما خيص الربنامج٢٠١٥لعام إن املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة -٢٣٣

:هي٢٣٢٠
من معادالت املوظف الواحد ٥,٠شهرًا (٦٠) ملدة ٣-مخسة حمللني (من الرتبة ف(أ)

؛العامل بدوام كامل)
من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٣-موظفان معنيان بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف(ب)

؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
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من ١,٠(شهراً ١٢) ملدة ٣-العلمي (من الرتبة فموظف خمتص يف التحقيق اجلنائي (ج)
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

ين عليهم (من الرتبة ف(د) من معادالت ١,٠(اً شهر ١٢) ملدة ٢-خبري معاون معين با
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ٤,٠(شهراً ٤٨) ملدة ١-أربعة حمللني مساعدين (من الرتبة ف(هـ)
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠(شهراً ١٢) ملدة رأ-خ عحملل مساعد (من الرتبة (و)
؛العامل بدوام كامل)

من ١,٠(شهراً ١٢رأ) ملدة -مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ ع(ز)
؛دوام كامل)معادالت املوظف الواحد العامل ب

من ١,٠(شهراً ١٢رأ) ملدة - منسق معين بالعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع(ح)
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ٨,٠(شهراً ٩٦رأ) ملدة -مثانية مساعدين معنيني بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع(ط)
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ٤,٠(شهراً ٤٨رأ) ملدة -ة مساعدين إداريني (من الرتبة خ عأربع(ي)
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ٠,٢(ني) ملدة شهر ٢- خبري نفساين اجتماعي (من الرتبة ف(ك)
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠(شهراً ١٢رأ) ملدة - مساعد معين بتدبر شؤون الشهود (من الرتبة خ ع(ل)
.معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

الفرعي فيما خيص الربنامج ٢٠١٥لعام املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أما-٢٣٤
:فهي٢٣٣٠

من معادالت املوظف ٤,٠شهرًا (٤٨) ملدة ٤-أربعة حمققني رئيسيني (من الرتبة ف(أ)
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٦,٠شهرًا (٧٢) ملدة ٣-ستة حمققني (من الرتبة ف(ب)
؛العامل بدوام كامل)

٣٦) ملدة ٣-ثالثة حمققني خمتصني يف التحقيق اجلنائي العلمي السرباين (من الرتبة ف(ج)
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٣,٠(شهراً 

من معادالت ١٠,٠(ًا شهر ١٢٠) ملدة ٢-عشرة حمققني معاونني (من الرتبة ف(د)
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ٤,٠(شهراً ٤٨) ملدة ١-أربعة حمققني مساعدين (من الرتبة ف(هـ)
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠(شهراً ١٢) ملدة رأ-خ عمساعد معين بتدبر املعلومات (من الرتبة (و)
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
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شهراً ١٢) للعمل ملدة ٢-يُعارون للوحدة املعنية جبرائم احلرب (من الرتبة فموظفون(ز)
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(

عملياتأربعجراء إل١٦١عددهيبلغ موظفنيمالك إىل ٢٠١٥يف عامالشعبةستحتاجف-٢٣٥
،ساسيمن النظام األ٧٠املادةحتقيق مبوجب وعملييت،عمليات حتقيق ساكنتسع حتقيق ناشط و 

.حماكماتمخسبأود ما ال يقل عن وللنهوض

ألف يورو٨٢٢,٨١الموارد غير المتصلة بالعاملين

.)يف املئة٣٥,٥يورو (ألف ٤٧٧,٩املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٢٣٦

ألف يورو٣٣٢,٨١السفر

) ملهمات يقوميف املئة٤٠,٣(يورو ألف ٣٨٢,٩املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٢٣٧
.شعبة التحقيقممثلو ا 

:ما يليإىل الزيادةوتعزى هذه-٢٣٨
ا احملققون تعزىاملهمات اليت زيادة يف عدد(أ) كون مجيع وظائف احملققنيإىل  يقوم 

احلال يف عام هزء من السنة كما كانت عليجلشغلها من بدالً ،مشغولة لكل السنة
؛٢٠١٤

؛خيص كل عملية حتقيق ناشطهلا فيماأتحقيق اجلنائي العلمي املهيالعمليات (ب)
رباء اخلا الدعم اليت يقوميف مهمات-التحقيقيةعن زيادة يف املهماتنامجة-زيادة (ج)

حتديد النهج فيما ةم التشغيلي بغيين عن التقيو لو عليهم واملوظفون املسؤ يناعنيون بامل
وال غريهم من املوظفون وال الشهودضحبيث ال يعرَّ ،اسرتاتيجية التحقيقخيص

.يف التحقيقةعاملتبّ ةطريقالشخاص للخطر جراء األ
لسفراترتيبات تكييفسفر عن طريقالاملتصلة بالعمل على تقليل الزياداتاملكتب يواصلو -٢٣٩
عن ققَّ حتَُ . و املعيشة اليوميبدل تكاليف و الرحالت اجلوية كثر فعالية بني تكاليفالتوازن األةاستدامبغية

ةبغيفعاالً الشهود تدبرًا ميدانيًا مًا وتدبر شؤوناملهمات مقدَّ من خالل ختطيط،جاعةنطريق حتسني ال
. وقد يوروألف١٠٠,٠يقارب مبلغها أن حيرجَّ كاسب م،الزائدةعباء األمثان التذاكر وتقليصأتقليص

من متطلبها الذي يورو بدالً ألف ٣٣٢,٨١ميزانية للسفر تبلغ تطلبأن رات للشعبةو الوفتاحت هذهأ
.ألف يورو٤٤٠,٠١مر البالغ األبادئيف هفيرفكِّ 

ألف يورو٤٩٠,٠التشغيلية العامةالنفقات 

يتكبدها الشهود الذين حيضرون لكي أن بند امليزانية هذا التكاليف اليت ال بد منخيص-٢٤٠
العناية كا يف ذلمب(شهود اليعتين بأن بعلى عاتق املكتبالواقعبالواجباملتصلة تكاليفالو استجوبو يُ 

ن هذه التكاليف مدّ سَ وال تُ ).القضايا العالقةو احملاكمات و عمليات التحقيق الناشط يف إطارم
ين عليهم  مثل(عي العام والشهود دَّ مكتب املبني عن تفاعل ا تتأتى، ألشهودوالاملخصصات لوحدة ا
منية متدنية أبتدابري و تتصلأ)، هستجوابمن أجل اعندما يأيت هتكاليف سفر الشاهد وسكن

.ثراألةخفيف/التكاليف
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هذه وتعزى).يف املئة٧١,٩(يوروف آال٢٠٥,٠املبلغ املطلوب على زيادة مقدارهاينطويو -٢٤١
ني مل تكن  ياحلاللتدبر شؤون الشهود٢٠١٤يف عام صتاالعتمادات اليت خصِّ أن معاينة إىل الزيادة
القدرةاجلدد بسبب زيادةالزيادة يف عدد الشهودعابياستة، بغينه يلزمأإىل ذلك ويضاف.كافية

زرار أمثل اهلواتف و (املستخدمةجل ترقية وحتسني املعدات أمن املصروفاتبعض تكبد ،التحقيقية
م. وقد نشخاص الذيتوفر لألنذار)، اليت اإل املبلغ درِج ضمنأُ يقع على عاتق املكتب واجب العناية 

استخدام الصور فسواتل.الملتقطة بصورألف يورو حليازة ٢٠,٠هطار امليزانية مبلغ مقدار إيفاملطلوب 
الف يورو آ٥,٠هدار قمج يف امليزانية مبلغ دِر أُ أكثر. وقد فكثر أطلب يُ اغدالساتلية ألغراض تقدمي األدلة 

يبلغ اجلرائم عدد منسرح ململتَقطة من قبُل ومن بعُد احلصول على صور ةحتقيق ناشط بغيةلكل عملي
.االشتغاليةوجود املقابر اجلماعية ولألغراض تبنيُّ لستخدمانتُ إضافيتني وصورتني أربعةهمتوسط
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(َتْجَمع أرقاُمها بين أرقام ميزانية البرنامج الفرعي ٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٢٣٠٠: البرنامج ٢٧الجدول 
)٢٣٣٠وأرقام ميزانية البرنامج الفرعي ٢٣٢٠

٢٣٠٠
شعبة التحقيق

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)اتاليورو (بآالف 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٣٠٢,٧٧الفئة الفنيةن منوظفو امل ٥٤١,٨٧ ٨٤٤,٥٣٠٣,٧٧ ٦٩٣,٦٧ ٩٩٧,٣١٥٢,٨١,٩
١٣٠,٥١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٧٥٢,٨١ ٨٨٣,٣١٣٤,٩١ ٣٥٧,١١ ٢٠,٨-٤٩٢,٠٣٩١,٣-

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤٣٢,٥٩ا ٠٥٢,٨٩ ٤٨٥,٢٩ ٤٨٥,٢٤٣٣,٢٩ ٢٩٤,٦٩ ٧٢٧,٨٤٣٨,٧٩ ٠٥٠,٧٩ ٢,٥-٤٨٩,٤٢٣٨,٤-

١العامةاملساعدة املؤقتة ٠٠٨,٣١ ٠٠٨,٣٥٩٦,٩١ ٦٠٥,٢٣ ٢٦١,٤٣ ٢٦١,٤٥ ٧٠٧,٥٥ ٧٠٧,٥٢ ٤٤٦,١٧٥,٠
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٨,٩٨,٩االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٠٠٨,٣١ ٠٠٨,٣٦٠٥,٨١ ٦١٤,١٣ ٢٦١,٤٣ ٢٦١,٤٥ ٧٠٧,٥٥ ٧٠٧,٥٢ ٤٤٦,١٧٥,٠
١السفرتكاليف  ١٥٧,٦١ ١٥٧,٦٣١٢,١١ ٤٦٩,٧٩٤٩,٩٩٤٩,٩١ ٣٣٢,٨١ ٣٣٢,٨٣٨٢,٩٤٠,٣
٠,٢٠,٢٠,٢الضيافةتكاليف 
-١٠٠,٠-١٢٦,٤١٢٦,٤٤,١١٣٠,٤١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٢,٤٢,٤٢,٤التدريبتكاليف 
٣٨٠,٩٣٨٠,٩٦٤,٩٤٤٥,٧٢٨٥,٠٢٨٥,٠٤٩٠,٠٤٩٠,٠٢٠٥,٠٧١,٩العامةيةنفقات التشغيلال

٠,٢٠,٢١١,١١١,٣اللوازم واملواد
٥,٦٥,٦ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ١بالعاملنيا ٦٦٧,٧١ ٦٦٧,٧٣٩٧,٨٢ ٠٦٥,٤١ ٣٤٤,٩١ ٣٤٤,٩١ ٨٢٢,٨١ ٨٢٢,٨٤٧٧,٩٣٥,٥
٤٣٢,٥١١المجموع ٧٢٨,٧١٢ ١٦١,٢١ ٠٠٣,٦١٣ ١٦٤,٨٤٣٣,٢١٣ ٩٠٠,٩١٤ ٣٣٤,١٤٣٨,٧١٦ ٥٨١,٠١٧ ٠١٩,٧٢ ٦٨٥,٦١٨,٧

-٥٣,٦-١٣,٩٤٠٥,٤٤١٩,٣٤١٩,٣١٨,١١١٧,١١٣٥,٢١٦,٠٤٦,٧٦٢,٧٧٢,٤تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠البرنامج : ٢٨الجدول 

شعبة التحقيق
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٢٢٤املالك األساسي
٣٧٣١٢٨٦٧٥٣٠٣٠١٠٥املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٣٨٣١٢٨٦٧٧٣٢٣٢١٠٩ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
-٧-٧-٧-١١املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي -٧-٧-٧-١١ا

١٣٩٣٠٢٨٦٧٧٢٥٢٥١٠٢المجموع
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: شعبة المالحقة٢٤٠٠البرنامج - ٤
المقدِّمة

دورًا حموريًا يف هذه الشعبة تؤدي من قسم املالحقة وقسم االستئناف. و شعبة املالحقة تتألف -٢٤٢
ائية سريعة وفعالة وعادلة جنعمليات حتقيق وإجراءات تنفيذأال وهي، مبهمتها األساسيةاحملكمةاضطالع

ا تتوىل املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية  والرتافع يف إىل احملققنيوفقًا لنظام روما األساسي. إ
القضايا اليت تنظر فيها دوائر ثالث الشعب القضائية يف احملكمة مجيعاً، وتُِعد مجيَع العرائض الكتابية اليت 

د هعكما يُ أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة املشرتكة.م إىل الدوائر وتشارك يفتقدَّ 
سداءإاملتكاملة و فرقةقيادة األةمبهمحملاكمات ضمن قسم املالحقةابنيني املعنييالرئيسالقانونينيإىل
ويتوىل قسم .احملكمةرئمام دواأحملاكمات ابفرقة املعنيةاأل، وقيادة لقضايايف اعام بشأن التحقيق رشاد الاإل

االستئناف ىيف دعاو التقاضي ، االستئنافىاحملامي الرئيسي املعين بدعاو ه، الذي يقوداالستئناف
فرقة العاملةإىل األاملشورة القانونية ويسدي،دائرة االستئنافمامأالنهائي االستئنافى ودعاو التمهيدي

.يف قسم املالحقة

ألف يورو٩٣٩,٢١٠موارد الميزانية

يف املئة).٣٤,٧(يورو ألف٨١٦,٢٢املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٢٤٣
اةأنشطة شعبوتتميز-٢٤٤ .يف جمال القانون اجلنائي الدويلهنيني خمتصنيتستعني مباملالحقة بأ

.من املوظفنيعلى بند املواردزيرتكَّ تهامعظم ميزانينإتايل فالوب
مرأالزمة لتدبر لمن املوظفني اسد مجيع املتطلباتسيتعنيَّ ،لوظائفاحتويلعمليةذ تنفَّ ماثير و -٢٤٥

إضافيةمن خالل طلب اعتمادات،الشعبة بصورة خاصةوعلى هذه،الطلب املتزايد على املكتب
.املؤقتة العامةلمساعدةل

ويوفر معظم.نشطتهاألاً معلعاملني دابغري متصلةإضافيةموارد إىلالشعبة وحتتاج هذه-٢٤٦
.هما)هلا يف ميزانيتأ(ويهي٢١٢٠و٢١١٠رعيني لفاطار الربناجمنيإ، يف املكتبضمن،اخلدمات املعنية

.املالحقةةميزانية شعبإطار مطلوب يف ، وهو تكاليف السفرد لسدنه يلزم ختصيص مبلغ حمدَّ أبيد

ألف يورو٦٨٩,٦١٠الموارد من الموظفين

طار املساعدة املؤقتة إمشغولة يف وظيفة٣٢ووظيفة ثابتة ٤٦: موظفاً ٧٨ة حاليًا بالشعتضم -٢٤٧
.العامة
اً معنياً مساعدو ، ومنظِّمًا للملفإن كل عملية حتقيق ناشط تستلزم مالكًا من ستة قانونيني، -٢٤٨

. ويتوىل رئاسة الفريق من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٠,٥(بالدعم يف املرحلة االبتدائية
قانوين رئيسي متمرس يف جمال احملاكمات. ويقوم القانوين الرئيسي املختص يف جمال احملاكمات والفريق 
القانوين بإسداء التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري 

) من نظام ٢(٥٥ا فيها املقابالت اليت ُجترى مبوجب املادة للقضية، وباملشاركة يف األنشطة التحقيقية ومب
منظم روما األساسي، والتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة. ويتوىل 

بدوامالعاملالواحداملوظفمعادالتمن٠,٥تواملساعد املعين بالدعم يف املرحلة االبتدائية (امللف
ألدلة واملعلومات واملرافعات، ومساندة القانونيني يف مهامهم.تدبر ا)كامل
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ام إىل املرحلة التمهيدية أو املرحلة -٢٤٩ وتستلزم كل من القضايا اليت انُتقل فيها من مرحلة اال
، ومساعد قانوين (ُمراجع)، ومساعد معين بالدعم يف ومنظِّم للملفاالبتدائية مالكًا من مثانية قانونيني، 

اكمات، يرتأسه قانوين رئيسي متمرس خمتص يف جمال احملاكمات. وسيقوم القانونيون بتنظيم جمال احمل
القضية وإعدادها خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، وسيتدبرون شؤون الشهود، وسيسدون اإلرشادات 

ع املرافعات فيما خيص التحقيق اإلضايف، وسيتدبرون أمر الكشف عن املعلومات واملواد، وسيعدون مجي
أمام الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، وسيشاركون يف اجللسات، وسيقومون باألعمال الالزمة خالل 

واملساعد املعين بالدعم يف جمال احملاكمات منظم امللف جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة. وسيتوىل 
انونيني يف مهامهم.ن مجيع القاتدبر األدلة واملعلومات واملرافعات، وسيساند

ولئن أمكن أن تشهد عمليات التحقيق وعمليات املالحقة تبايناً متأتيًا عن درجة التعقيد الذي -٢٥٠
م أو املتهمني يف إطارها فإن تكوين مالك املوظفني املبنيَّ أعاله مناسب  تتسم به القضية وعدد املشتبه 

رونة بعض التعديالت يف تكوين يف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالياً. وستتيح ممارسة قدر من امل
املعنية بالقضايا األعقد زيادة طفيفة وبتقليص قد األفرقة األوسع و األفرقة: بزيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا 

األقل تعقيداً.

ألف يورو٩٥٩,٤٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.إضافيةوظائف ثابتةأيةب طلَ ال تُ -٢٥١
ا إ)، ويتوىلمني عام مساعدأ(من رتبة ملالحقةاعية العامة املعين بيقود الشعبة نائب املدَّ و -٢٥٢ دار
ة اللفعاةن) على االستعا٥-(من الرتبة فاملالحقة ويشرف منسق).١-(من الرتبة مدمديرها

اً شخصياً مساعدكما تضم الشعبة.يداع الوثائقإالقضايا و عمال حتضريأنسق ملوارد وعلى توحيدبا
.)أر -عالرتبة خ من(داريني إومساعدين)أر -الرتبة خ عمن(

تسعة ، و )٥-من الرتبة ف(حملاكماتاني بيني معنيني رئيسيقانونأربعةقسم املالحقة ويضم-٢٥٣
)،٣- من الرتبة ف(حملاكماتاني بيني معنيقانونثالثة و ،٤٠)٤-فمن الرتبة(حملاكماتاني بيني معنيقانون

اً وقانوني،)٢-من الرتبة ف(حملاكماتابنيمعاونني معنيستة قانونيني و ، )٣-(من الرتبة فاً قانونياً وموظف
مخسة ، و )١-من الرتبة ف(منظمني للملفات أربعة ، و )١- من الرتبة ف(حملاكمات ابمعنيًا اً مساعد

.)أر -عالرتبة خمن(اً قانونياً ومساعد)،أر - الرتبة خ عمن(بدعم احملاكماتنيمساعدين معني
يتوىل تدبر ،)٥-(من الرتبة فًا بدعاوى االستئنافمعنيرئيسيًا ياً قسم االستئناف حمامويضم-٢٥٤

وحماميني )؛٤-؛ وحمامياً معنياً بدعاوى االستئناف (من الرتبة فوتنسيق مجيع ملفات االستئناف وحججه
؛ )٢-من الرتبة ف(معنيًا باحملاكمات اً معاونوقانونياً ،)٣- من الرتبة ف(بدعاوى االستئناف معنيني

،الستئنافاذن بضرورية لتناول مجيع طلبات اإلن هذه الوظائفإ. )١- من الرتبة ف(ومنظمًا للملفات
رشاد القانوين ألفرقة سداء اإلوإل،النهائياالستئناف ى، ومجيع دعاو االستئناف التمهيديىدعاو ومجيع

.بةعت ضمن الشحملاكماااملعنية بفرقةالتحقيق واأل

نفسضمنأيالتحقيق،شعبةمنالربنامجهذاإىلحولتا) فريقرئيسووظيفةرئيسيحمققوظيفة(وظيفتنيالرقمهذايشمل٤٠
مايؤديانقانونيانمهاالوظيفتنيهاتنيوشاغال. الرئيسيالربنامج حتويلعلىحالياً العاماملدَّعيمكتبويعمل. املالحقةشعبةضمنواجبا
دائم.نقلإىلاملؤقتنقلهما
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ألف يورو٧٣٠,٢٥املساعدة املؤقتة العامة

املالحقة من املؤقتة العامة لتمكني شعبةرة يف نطاق املساعدةاملوفَّ بت زيادة يف املواردلِ لقد طُ -٢٥٥
املوارد املعنية قد وكان بعض. مليزانيةااملتعلقة بهلا يف االفرتاضاتأنشطة املهيألابحنو فعالىعلطالعضاال
من ٧٠يف املادةاملنصوص عليهافيما خيص اجلرائمئصندوق الطوار بالستعانة ابخطاراتلب يف اإلطُ 

. يف كينياةواحلالفريقيا الوسطىأمجهورية احلالة يف يف قضايابساسي وذلك فيما يتصل النظام األ
التايل:التوزع ٢٠١٥لعام وتتوزع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة -٢٥٦

شهراً ٤٨) ملدة ٥-أربعة قانونيني رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف(أ)
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٤,٠(

٥,٠شهرًا (٦٠) ملدة ٤-مخسة قانونيني معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف(ب)
؛ل بدوام كامل)من معادالت املوظف الواحد العام

من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٤-حماميان معنيان بدعاوى االستئناف (من الرتبة ف(ج)
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

شهراً ١٣٢) ملدة ٣-أحد عشر قانونيًا معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف(د)
؛كامل)من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١١,٠(

) ٣- قانوين معين باإلجراءات االبتدائية (حمام معين بدعاوى االستئناف) (من الرتبة ف(هـ)
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠شهراً (١٢ملدة 

شهراً ٦٠) ملدة ٢-مخسة قانونيني معاونني معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف(و)
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)من معادالت٥,٠(

١٠٨) ملدة ١-تسعة قانونيني مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف(ز)
؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٩,٠شهور (

من من معادالت ٤,٠شهرًا (٤٨) ملدة ١-(من الرتبة فمنظمني للملفاتأربعة )ح(
؛د العامل بدوام كامل)املوظف الواح

من ١٢,٠شهرًاً◌ (١٤٤ر أ) ملدة -اثنا عشر مساعدًا قانونيًا (من الرتبة خ ع(ط)
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠شهراً (١٢ر أ) ملدة -مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة (من الرتبة خ ع(ي)
.ل)معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كام

ألف يورو٢٤٩,٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

تتأتى عن تكاليفزيادة واحدةلعاملني اخلاصة بشعبة املالحقةاتصلة باملغري املوارد تشهد-٢٥٧
عن تنفيذ اسرتاتيجية املكتب يف جمال املهمات املتأتيةاألنشطة النفقات املعنية بزيادة وترتبط.السفر

.اجلديدة
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يوروألف٢٤٩,٦السفر

من تهيئة ملزيدلل)،يف املئة٢٣,٢(يورو ألف٤٧,١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٥٨
ا حاطة اإلتوسيع نطاقإىل الرامية التمثيليةهوظائفه، يف ممارستةالعامةعينائب املدَّ املهمات اليت يقوم 

ا األواليتوالتعاون معه،نشطة املكتبأب .دعماً لعمليات التحقيقاملشرتكةفرقة تقوم 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٢٤٠٠: البرنامج ٢٩الجدول 

٢٤٠٠
شعبة المالحقة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٩٥٢,٢٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ٥٩٣,٦٤ ٥٤٥,٨٤ ٥٤٥,٨٨٢٥,٥٣ ٤٨٣,٦٤ ٣٠٩,١٨٢٤,٥٣ ٥٢٧,٧٤ ٣٥٢,٣٤٣,٢١,٠
١٣٠,٥٤٥٦,٩٥٨٧,٤١٣٤,٩٤٧٢,٢٦٠٧,٢١٩,٨٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٩٥٢,٢٣ا ٥٩٣,٦٤ ٥٤٥,٨٤ ٥٤٥,٨٩٥٦,٠٣ ٩٤٠,٥٤ ٨٩٦,٥٩٥٩,٥٤ ٠٠٠,٠٤ ٩٥٩,٤٦٢,٩١,٣
٩,٨١-العامةاملساعدة املؤقتة ٥٠٥,٦١ ٤٩٥,٨٣٠٣,٢١ ٧٩٩,٠٣ ٠٢٤,٠٣ ٠٢٤,٠٢٥٢,٩٥ ٤٧٧,٣٥ ٧٣٠,٢٢ ٧٠٦,٢٨٩,٥
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩,٨١-ا ٥٠٥,٦١ ٤٩٥,٨٣٠٣,٢١ ٧٩٩,٠٣ ٠٢٤,٠٣ ٠٢٤,٠٢٥٢,٩٥ ٤٧٧,٣٥ ٧٣٠,٢٢ ٧٠٦,٢٨٩,٥
١٤,٤١٩٧,٤٢١١,٨١٦,٨٢٢٨,٦١٣,٣١٨٩,٢٢٠٢,٥٢٣,٢٢٢٦,٣٢٤٩,٦٤٧,١٢٣,٢السفر

الضيافة
٦٥,٩٦٥,٩٦٥,٩اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٠,٦٠,٦٠,٦العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع  ١٥,٠٢٦٣,٣٢٧٨,٣١٦,٨٢٩٥,١١٣,٣١٨٩,٢٢٠٢,٥٢٣,٢٢٢٦,٣٢٤٩,٦٤٧,١٢٣,٢الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
٩٥٧,٤٥المجموع ٣٦٢,٤٦ ٣١٩,٩٣٢٠,٠٦ ٦٣٩,٨٩٦٩,٣٧ ١٥٣,٧٨ ١٢٣,٠١ ٢٣٥,٦٩ ٧٠٣,٦١٠ ٩٣٩,٢٢ ٨١٦,٢٣٤,٧

٣٨,٠-٢٨,٥-١٦,٧١٥٤,٤١٧١,١١٧١,١٣١,٧٤٣,٥٧٥,٢٢٨,٠١٨,٦٤٦,٦تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠البرنامج : ٣٠الجدول 

شعبة المالحقة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٣٥٢٢٧املالك األساسي
٣١٠٦٧٦٣٢٧٧٣٩املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٦١٠٦٧٦٣٧٩٩٤٦ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٦١٠٦٧٦٣٧٩٩٤٦المجموع
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم 
الخالصة

على ، ينطوي مليون يورو٦٦,٢٦مبلغًا مقدارهلقلم احملكمةاملقرتحة٢٠١٥ميزانية عام تبلغ -٢٥٩
البالغة املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام ىلإلقياس اب)يف املئة٠,١(لف يورو أ٣٥,٧هاخنفاض مقدار 

ة بناء على ري زيادة كبهمة فقد ازداد حبد ذاتكما مقدار الدعم املطلوب من قلم احملأمليون يورو. ٦٦,٢٩
يف جمال العمليات امليدانية ماوال سيّ ،٢٠١٥عام امليزانية وعلى طلبات اخلدمات فيما خيصاتافرتاض

،ختصيص املوارد بعنايةبفضل،نقلم احملكمة متكَّ ن أبيد .جمال محاية الشهود ويف جمال االحتجازيف و 
استيعاب و ،الزمةلعاب الزيادة يف املوارد اياستمن،على صعيدهااألولوياتحتديد وإعادة،عادة توزيعهاإو 

ولوال الزيادة الكبرية .وال بنجاعتهاهخدمتجبودةضرار تكاليف املوظفني، وذلك دون اإلضمنية يفزيادة
زهاء رات تبلغو حتقيق وفإىل ويف طلبات اخلدمات لتوصل قلم احملكمةيف افرتاضات امليزانية

فه ائبوظهطالعاضزم للتكفل بالدىن الاملقرتحة لقلم احملكمة احلد األومتثل امليزانية.يوروماليني٣
مجايل اإلاملقدار حدود ، ضمن ها املرونة لهاستمرار اتاحتوينشد قلم احملكمة من اجلمعية.ساسيةاأل

نسب للغرض وأجنعأجل جعل قلم احملكمة أمن هاؤ جراإزم تعة املوينيتنفيذ التغريات الببتكفللل، للميزانية
.منه

المقدَّمة
عترب قلم احملكمة عترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويُ ه، الذي يُ احملكمة رئيسُ يرتأس قلمَ -٢٦٠

.لتسيري شؤون احملكمة وتقدمي اخلدمات إليهااجلهاز املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية 
م حاليًا يف شعبتني، مها شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة وشعبة خدمات إن قلم احملكمة منظَّ -٢٦١

التابعة مباشرة ملكتب رئيس القلم. وهذه األقسام واملكاتبمن األقسامحمدود احملكمة، باإلضافة إىل عدد 
. ويساند ديوان رئيس والوثائقوقسم اإلعالم ،وقسم األمن والسالمة، القانونيةاملشورةدمات خقسم هي 

من مستقالً مكتباً مكتب املراجعة الداخلية كان قلم احملكمة هذا الرئيس يف االضطالع مبهامه. ولئن  
يشرف ضمن بنية قلم احملكمة وذلك ألغراض التسيري واإلدارة. وعلى حنو مماثل قائمالناحية الوظيفية فإنه

كل من أمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة الصندوق االستئماين للمجين على  أيضًا قلم احملكمة إدارياً 
.آلية الرقابة املستقلة، و عليهم، ومكتب رئيس مشروع املباين الدائمة

لعمله تشمل ري قلم احملكمة مراجعة كربى جيُ ReVisionاملراجعة املسمىطار مشروع إويف -٢٦٢
مور منها بنية قلم أمراجعةعلىوتشتمل هذه العملية.رئيسهةاالت املندرجة ضمن نطاق مسؤوليمجيع ا
عماله، أتسلسل نساق وأ،سريورات املطبقة فيهالو ،بهاملنوطةواملسؤوليات اليت يؤديهاواألدوار،احملكمة

املسمى ةداف املنشودة من مشروع املراجعهالعمل فيه. وتتمثل األجو تنظيمي، و الهطار إو ،ونظمه التدبرية
ReVision؛ ويف حتسني التواصلاالسرتاتيجيةته، وقيادوأدائه،لقلم احملكمةالتنظيميالتصميم يف ترشيد

لتدابري يف ثر هذه اأال يقتصر ن أخىتو للعاملني فيه. ويُ ايب جي؛ ويف تعزيز بيئة العمل اإلنييوالتنسيق الداخل
كثر أهىل جعله بأمجعإن يتعدى ذلك أمة قلمًا يعمل بفاعلية عالية بل قلم احملكاية املطاف على جعل

.من حيث التكاليفةجناع
ا قلم احملكمة. ضاليت يدوار احملوريةمن األاً ميثل واحدخدمات احملكمةن توفري إ-٢٦٣ فهوطلع 
دارة إمور منها أات القضائية من خالل ءجرالإلالدعم،حمايدة لتوفري اخلدماتة بصفتة جه،يقدم

ين عليهم،احملكمة ين عليهم يف ريتيسو ،والشهود ومحايتهمودعم ا وتوفري ،اإلجراءاتمشاركة ا
جات قلم احملكمة املالية يف احتياف.مرافق االحتجازدارةإو ،يةر ير الشفوية والرتمجة التحخدمات الرتمجة

االت تتحدد مباشرة بهذه .والتطورات على صعيد املالحقةتطورات القضائيةالا
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ةال وهي هيئأ-خرى جهزة احملكمة األألثالثةداريةاخلدمات اإليوفر ن قلم احملكمةإكما -٢٦٤
من قبيل املوارد البشرية، يف جماالت،الرئيسيةوسائر الربامج-عي العامومكتب املدَّ ، والدوائر،الرئاسة
حتياجات قلم اف.وتكنولوجيا املعلومات،والنقل، والسفر،املرافقوإدارة، والشراء،والشؤون املالية،وامليزنة

.ر اخلدمات هلاالثالثة اليت يوفِّ األجهزةعلى احتياجاتكذلكاحملكمة املالية ستتوقف
موعةأ-٢٦٥ بالعالقاتا قلم احملكمة فتتصل طلع ضاليت ياملسؤولياتالرئيسية الثالثة من ما ا

الكايف مع الدول بشأن تعاون القضائيالويشمل ذلك السهر على .امليدانيةواألنشطةاخلارجية، والتعاون، 
،مثل االتفاقات بشأن نقل الشهود،مع الدولالتعاون تفاقاتاشىت وإبرام،طائفة من طلبات احملكمة

،التطورات اليت تشهدها احملكمةبشأن التطورات القضائية وسائرباملعلوماتالعام وتزويد اجلمهور
.مةكنطاق اختصاص احملاملندرجة ضمنمرائاجلجلماعات املتضررة بدى اتوعوية لنشطةبأطالعضواال

ذه األلئو  ا ستتوقف جزئياً إالقضائية فباملستجداتيضًا أنشطة ستتحدد ن كانت التكاليف املرتبطة 
.منها مستوى تعاون الدول مع احملكمة،سيطرة احملكمةتتجاوز نطاقخارجية على عوامل

غدت و ،تق احملكمةاالعمل الواقع على عءعبوعلى غرار السنوات السابقة استمر تزايد-٢٦٦
قلمتعنيَّ علىقد ا كان مّ ـول.ي وقت مضىأيف كثر منهاأاملعروضة على احملكمة احلاالت والقضايا

يف السنة املاضية فقد ه هامة يف ميزانيتاملزيدة على هذا النحو دون زيادةنشطةن ينهض بأود األأاحملكمة 
املوظفني تشتمل ن تكاليفإا مك.ميزانية السنة التاليةقلم احملكمة فيما خيص طعلى خطاً ذلك قيودآتى

.نظام املوحد لألمم املتحدةلوذلك رئيسياً بسبب تطبيق احملكمة ل،ضمنيةعلى زيادات
هدراك الوضع املايل البالغ الصعوبة الذي تواجهن دقيق اإلايدركاالعليتهدار إو ن قلم احملكمةأبيد -٢٦٧
لكل اً جوهرياً التكاليف هدفةكانت جناعولئن.معظم هذه الدولههتواجن مل تكنإطراف كثرية أدول 

لمثَّ نجاعتها بوال خدماتهضرار جبودةدون اإلةن تقليص تكاليف قلم احملكمة االشتغاليإومية فمنظمة عم
ه.لديالعلياولويةاأل

مكاسب من خالل ق من بفضل ما حقِّ تسّىن أاملبدن تطبيق هذاأعلى جيب التشديد هنأبيد -٢٦٨
يف هاعلى صعيد استخدامولوياتاألعادة حتديد إعادة توزيعها و إحتسني النجاعة وختصيص املوارد بعناية و 

ومن هذا ق يف املستقبل.ا ستحقَّ أر وبفضل املزيد من الوفورات املقدَّ ،املختلفة لقلم احملكمةقسامشىت األ
رئيس قلم هدعىل ما يتإيضاً أبل فحسب ىل ما مت حتقيقة إن امليزانية املقرتحة ال تستند إالوجه ميكن القول

ضن تقوِّ أضافية يف ميزانية قلم احملكمةإي ختفيضات أفمن شأن .ألشهر القادمةيف اهاحملكمة بتحقيق
الالزمدىن املالية على احلد األهقصر احتياجاتة إىلميااملخلصة القصوى الر ههودجساسية و وظائفة األ

الكامل طراف بدعم الدول األىن حيظأيأمل،الصارمذا النهجالتام هلتزاماب،ن قلم احملكمةإ. طفق
.٢٠١٥املقرتحة لعام هفيه مليزانيتالذي ال لبس

صة على ختفيضات كبرية يف املوارد املخصَّ املقرتحة لقلم احملكمة٢٠١٥عام وتنطوي ميزانية-٢٦٩
حت فيها اقرتُ ثنائية قليلةتن كانت هناك حاالت اسلئ. و ٢٠١٤عام لىل مقاديرهاإلقياس باهقسامأملعظم

ن الوفورات وحتسينات النجاعة يف عوعبت بفضل املكتسبات املتأتية عنية قد استُ الزيادات املنإزيادات ف
ستخداملألولويات على صعيد اةصارمعادة حتديدإضل فمت بومن هذا الباب.هذا اجلهازشىت وحدات

،والدعممن اخلدمات ساسيتلزم لتوفري املقدار األ،يوروماليني٣زيادة جياوز مقدارها عابياملوارد است
مالشهود العمليات امليدانية ومحايةما فيما خيصوال سيّ  وبعبارة أخرى، لو بقيت احتياجات .ومساند

٢٠١٥لتمكن قلم احملكمة من تقدمي ميزانية مقرتحة لعام ٢٠١٤احملكمة التشغيلية على مستواها يف عام 
تنطوي على ختفيضات كبرية.

بلوغطريقعلىتقدماً يشهدReVisionاملسمىللمراجعةاحملكمةقلممشروعأنإىلوبالنظر-٢٧٠
املقدارحدودضمنله،املرونةإتاحتهااستمرارمعيةاجلإىليطلباحملكمةقلمرئيسفإنالتاليةمراحله
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وأنسبأجنعاحملكمةقلمجعلأجلمنإجراؤهااملعتزمالبنيويةالتغيرياتبتنفيذللتكفلللميزانية،اإلمجايل
تكملةتقدمي،واملاليةامليزانيةللجنةالتاليةالدورةانعقادقبليتم،أنيُتوقعالصددهذاويف. منهللغرض
لنأنهبيد. احملكمةلقلماجلديداملستوىالرفيعاحملسَّنالتنظيميالتصميمنتائج جتسِّداملقرتحة للميزانية

يُتوقعوال. احملكمةلقلماملستوىالرفيعةالتنظيميةالبنيةيفالتغيريجتسيدإالالتكملةهذهشأنمنيكون
.احملكمةلقلماملقرتحة٢٠١٥عامميزانيةعلىكبريمايلأثرهلايكونأن

من يورواً ٩٨٢,٢٥٠٦٧٢مقدارهملبلغحتويالً ٢٠١٤مايو/أياراحملكمة يفقلمتلقىلقد -٢٧١
قررتهكماو .غومبومببابيري-ناجالسيدحيوزهدولة طرف كانت قد نّفذت طلب حجز حلساب مصريف 

وهيئة الرئاسة، جيب استعمال هذا املبلغ لتعويض األموال اليت ُسلِّفت للسيد مببا الثالثة االبتدائيةالدائرة
بدًال من رد هذا املبلغ إىل الدول األطراف مبثابة ،يطلبالقلمرئيسلكنسدًا لتكاليف الدفاع عنه.

ميوَّل استثناًء من يورواً،٩٨٢,٢٥٠٦٧٢مقدارهبلغمباً خاصاً صندوقاجلمعيةن تنشئ أموال فائضة، أ
دات هذا و موجباستخدامن تأذن اجلمعية للمحكمة اإليرادات الناجتة عن تسديد دين السيد مببا، وأ

القضيتني با يف عن السيد مبعدفا للالقانونيةد تكاليف املساعدة سُ احلساب اخلاص لتمويل تسليف ما يَ 
فة من احلساب اخلاص خاضعة مول املسلَّ بقى مجيع األتو . ٢٠١٥يناير ثاين/كانون الاألول منمناً اعتبار 

صول أطراف لتحديد تعاون الدول األهلذه الغاية تنشدوستظل احملكمة،بامبمن جانب السيد تعويضلل
ميزانيةتُزادأنفسيتوجبهذا املقرتح علىاجلمعيةتوافقملأنحدثفإذا. ونقلهاوحجزهابا مبالسيد 

هذا يف املزيد من املعلوماتويرد.يوروألف ٥٧٣,٨مقدارهازيادةاحملكمةلقلماملقرتحة٢٠١٥عام
.ول والثامناألاملرفقنيالشأن يف 

املزيد من عمليات إعادة ختصيص التوصل إىلوسيستمر رئيس قلم احملكمة على النظر يف سبل -٢٧٢
وحتقيق املزيد من الوفورات عن طريق حتسني النجاعة.أشكال العمل التآزري املزيد من إجياداملوارد و 

بغية التوصل وغريه من الربامج الرئيسية وباإلضافة إىل ذلك سيواَصل بذل اجلهود مع مكتب املدَّعي العام 
.فية من العمل التآزريد أشكال إضاأفضل وأجنع، وإجيايكونان إىل تنسيٍق وسريوراٍت فيما بني األجهزة 

لكل وحدات احملكمة الرامية إىل حتسني سريورات عمل بنطاقها وسيظل قلم احملكمة يقود العملية الشاملة 
احملكمة، وحتديد درجات أولوية أنشطتها واخلدمات اليت تقدمها والوفورات اليت حتققها يف التكاليف، 

السرتاتيجية املتمثلة يف تسيري الشؤون اإلدارية على حنو حتقيق غاية احملكمة ااإلسهام يف بذلك يف ماضياً 
هي عند قلم احملكمة تكاليفالبالقياس إىلفالنجاعة.تكاليفهبالقياس إىلفعال جيد التخطيط وناجع 

الشاغل اليومي واملبتغى النهائي املسعي إىل حتقيقه يف األمد الطويل.
تقابلهاأساسعلىللمحكمةاالسرتاتيجيةاخلطةمناألولويةذاتالتاليةاألهدافانُتقيتلقد-٢٧٣

والعمليات،ReVisionاملسمىاملراجعةمشروعمتييزمتوقد. احملكمةلقلماالسرتاتيجيةاألولوياتمع
االتأهمباعتبارهاالدائمة،املباينإىلواالنتقالوالتواصل،احملكمة،لقلمالتنفيذيةواإلدارةامليدانية، ا

اتفاقاتإبرامفهيوالدعمالتعاونخيصفيمااألولويةذاتاألهدافأما. اإلدارةعليهاتنصبّ أناملراد
يننقلبشأن الشهود،محايةخيصفيماوالتعاوناملؤقت،اإلفراجبشأنواتفاقاتوالشهودعليهما

.اإلقليميةواهليئاتالدولأهممعوالفعالالناجعوالتعاون
المحكمةاألهداف: قلم 

ها، وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، ردنية احملكمة ومالك موظفيها ومواإعادة تدارس ب١-١-٢
ا يف إطار  ا على االضطالع باملهام املنوطة  وضًا بنجاعة عمل احملكمة وفعاليته وسهرًا على قدر

واليتها.
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ا مع إدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال تدابري حت٢-١-٢ سني النجاعة األخرى املمكن األخذ 
تركيز خاص على األنشطة امليدانية دعمًا لتحسني التنسيق وسهرًا على زيادة أثر عمل احملكمة يف بلدان 

احلاالت.
تعزيز اإلدارة التنفيذية لقلم احملكمة.٣-١-٢
.حتسني التواصل فيما بني األجهزة وضمن األجهزة٤-١-٢
منهجيًا باسرتعاء العناية إىل االلتزامات املتصلة بالتعاون يف األنشطة يف جمال العالقات القيام ١-٣-٣

اخلارجية.
(مبا يف ذلك االتفاقات اليت ال ترتتب إىل بلدان أخرىاألشخاص إبرام اتفاقات بشأن نقل ١-٤-٣

ة مع الدول القريبة نسبياً عليها تكاليف) واتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة، وذلك على سبيل األولوي
.واملتهمونمن الناحية اجلغرافية من الدول اليت ينحدر منها الشهود 

رفع مستوى التعاون اخلارجي النطاق والتعاون الداخلي النطاق فيما يتعلق حبماية الشهود.٢-٤-٣
ين الدائمة).تقدمي مسامهة آتية يف حينها وتتسم باجلودة العالية ومهتمة بالنجاعة (املبا١-٧-٢
تنظيم االنتقال السلس من املباين القدمية إىل املباين اجلديدة.٢-٧-٢

٢٠١٥عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص: ٣١الجدول 
٢٠١٥عام املرمى فيما خيص مؤشرات األداءاملتوخاةالنتائج 
١-١-٢الهدف

حبلـول ReVisionتنجيز مشروع املراجعة الـيت جيريهـا قلـم احملكمـة املسـمى -١
٢٠١٥واسط عام أ

 ٢٠١٥واسط عام أليها هذا املشروع يف إاحلال اليت يؤول املســــــــــماةتســــــــــليم التقريــــــــــر النهــــــــــائي عــــــــــن املراجعــــــــــة
ReVision ٢٠١٥يونيو /اية حزيرانيف

٢-١-٢الهدف
ىل املكاتــــبإنقلهــــا مــــن املقــــر بنشــــطة علــــى األالمركــــزي لفاء الطــــابع اإضــــ-١

حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة واملزيد من التنسيقةامليدانية بغي
املهمـات، ختطـيطتنجيز دليل قسم العمليـات امليدانيـة، وحتـديث سـريورات -٢

نشـاء املكاتــب إوذج اخلـروج، ومنــوذج الوحـدات امليدانيــة، وتوحيـد منــواسـرتاتيجية
نية اجلديدةامليدا

ايلمبماكو باميدانية يف نشاء وحدة إ-٣

 املسمىاملراجعة شروع مبربط ذلكReVision

 مـع ، قسم العمليات امليدانيةدليلعداد إليها إل آاحلال اليت يكون قد
نشــــاء املكاتــــب امليدانيــــة إمنـــوذج الوحــــدات امليدانيــــة املتكاملــــة ومنــــوذج 

اجلديدة
التعاون مع السلطات يف مايل

ــــــــــــــولإ ايــــــــــــــةجنــــــــــــــاز معظــــــــــــــم العمــــــــــــــل املعــــــــــــــين حبل
٢٠١٥مارس/ذارآ

تنجيز دليل قسم العمليات امليدانية

نشاء وحدة ميدانية مناسبةإجناز إ

٣-١-٢الهدف
عب ىل الُشـــــإحيات وتفويضـــــها ويـــــل الصـــــاللة مـــــن خـــــالل ختءتعزيـــــز املســـــا-١

قسامواأل
ـــــات أمكنـــــةتعزيـــــز التشـــــارك يف -٢ ـــــائق وقواعـــــد البيان باالســـــتعانةالعمـــــل والوث
Sharepointربجمياتب

 قســام التابعــة األورؤســاءتــواتر اجتماعــات مــديري شــعب قلــم احملكمــة
هلا

 ماكن العمل املستخدمة يف جمموعة الربجمياتأعددSharepoint

 سبوعيةأاجتماعات عقد

 مكنــة العمــل املعنيــة أمــن اً جديــداً مكانــ٣٠اســتخدام
ا  قسام)(لشىت األبانتظاموزيار

٤-١-٢الهدف
نشــطة أعي العــام لتنســيق ســبوع مــع مكتــب املــدَّ أكــل اجتمــاعنيعقــد ٢٠١٤عي العام يف تنفيذ خطة التوظيف لعام دعم مكتب املدَّ -١

عي العـام : حتديـد احتياجـات مكتـب املـدَّ احلشد ذات الصلة ومتابعتهـا
الالزمىل تقدمي الدعم إلة املعدَّ /نةاحملسَّ /املستمرةوالسبل 

 شــأن الســبيل يف البــتّ جــال آحبــث حــاالت التوظيــف املعقــدة وحتديــد
ىل املضي قدماً إ

ــــــائج يتقيــــــ ــــــق النت ــــــة لتحقي واملرامــــــيم املؤشــــــرات النهائي
٢٠١٤/٢٠١٥دة فيما خيص عام احملدَّ 

جــل احلــاالت أمــن "ةتخلصــسالعــرب امل"بـــصــدار وثيقــه إ
يف املستقبلتقوماملماثلة اليت قد 

١-٣-٣لهدفا
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٢٠١٥عام املرمى فيما خيص مؤشرات األداءاملتوخاةالنتائج 
جــل املزيــد أقليميــة مــن هــم الــدول واهليئــات اإلأحتســني قنــوات التواصــل مــع -١

من التعاون الناجع والفعال
 عـــدد جهـــات التنســـيق يف بلـــدان احلـــاالت وغريهـــا مـــن الـــدول اهلامـــة؛

عدد جهات التنسيق يف املنظمات الدولية
 بلـدان يف مجيـعشبكة فعالة من جهات التنسيق وجود

هــم البلــدان املشــاركة يف التعــاون؛ وجــود أاحلــاالت ويف 
مـن التـابع جملـس األو مم املتحـدة، جهات تنسيق يف األ
ــــــــب األو لألمــــــــم املتحــــــــدة،  مــــــــم املتحــــــــدة املعــــــــين مكت

واجلرميـة، واملفوضـية السـامية لألمـم املتحــدة باملخـدرات
الالجئنيشؤون ل

١-٤-٣الهدف
جديدةاتفاقاتبرام إ-١

طراف وغريها من الـدول الـيت قـد تكـون التقدم يف املفاوضات مع الدول األ-٢
شريكة

نطــاق لتعزيــز التعــاون مــع الــدول احملكمــة مــن جهــود عامليــة التبذلــهمــا درفــ-٣
واخلربة القانونيةباملواردطراف األ

 اجلديدة املربمةاالتفاقاتعدد

 ليهاإلت آاحلال اليت تكون املفاوضات املعنية قد

 اخلربة القانونية املعنيتني وختصيصهاو حال املوارد

ــ واتفــاق بشــأن ،األشــخاصبشــأن نقــل اتفاقــاتةثالث
شخاصفراج عن األفراج املؤقت، واتفاق بشأن اإلاإل

نشطة مع مجيع الشركاء احملتملنيمفاوضاتجراء إ

 قـدميها لتتهـاجهوزياخلربة القانونيـة و ارد يف جمال توفر مو
عند الطلب

٢-٤-٣لهدفا

ــــــــذيب االســــرتاتيجية اخلاصــــة ب-١ جــــل التعــــاون أدول املــــراد مفاحتتهــــا مــــن ال
التعاونعاء ومع الدفاع يف جمال دِّ المع احتسني العالقات -املخصوص 

يف ن تكــــون شــــريكة أميكــــن باعتبارهــــازهــــا يعـــدد البلــــدان الــــيت يــــتم متي
عـــاء والـــدفاع يف تنـــاول طلبـــات دِّ ؛ التشـــارك مـــع االالتعـــاون املخصـــوص

التعاون عند االقتضاء

 ؛ شــــركاء التعـــاون املخصــــوصشـــبكة فعالــــة مـــن وجـــود
الســــــرعة والنجاعــــــة يف تنــــــاول الطلبــــــات الــــــيت تســــــتلزم 

عاء والدفاعدِّ مع االاً تنسيق

١-٧-٢الهدف
مسائل طفيفةمخسال يزيد عنما عدد املسائل املثارة مع جلنة الرقابة بشأن مدى مناسبة املباين الدائمةاحملكمةالحتياجاتنسب كون املباين الدائمة هي األ-١

٢-٧-٢الهدف
لوقت الضائع خالل االنتقالاتقليل -١

ـــــذ-٢ عمليـــــةجنـــــاز إىل النجـــــاح يف إاالســـــرتاتيجيات والسياســـــات الراميـــــة تنفي
وناجعاً االنتقال تنفيذاً فعاالً 

فرصـــــة لتحســـــني باعتبارهـــــاعمليـــــة االنتقـــــال االســـــتفادة مـــــنالســــهر علـــــى -٣
سريورات العمل وتبسيطها

أيـوم الـذي يبـدالو املقـرَّريـام) الفاصـل بـني يـوم االنتقـال الزمن (عـدد األ
العمل يف املقر اجلديد فعالً (لكل قسم)فيه

تنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات املعنية

 مـــن خـــالل اتبســـيطهو أاهحتســـينيتحقـــقالـــيتســـريورات العمـــل عـــدد
االنتقال

 يوماً لكل قسم٢٠عنال يزيدما

 وضــع الــالزمل مــن ظــجمــاالت يةمخســعــنال يزيــدمــا
جديدة فيما خيصهاسياساتو أاسرتاتيجيات 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الثالث: ٣٢الجدول 

الرئيسي الثالثالبرنامج 
قلم المحكمة

٢٠١٣مصروفات ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٥عام النمو يف موارد
٢٠١٤بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
١٢املوظفون من الفئة الفنية ٠٧٩٫٣٨ ٣٧٨٫٨٢٠ ٤٥٨٫١١٢ ١١١٫٦٨ ٤٢٦٫٨٢٠ ٥٣٨٫٣٨٠٫٢٠٫٤

٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٠٢٫٢٦ ٢٧٦٫٩١٥ ٦٧٩٫١١٠ ٦٤٧٫٢٦ ٥٧٩٫٣١٧ ٢٢٦٫٥١ ٥٤٧٫٤٩٫٩

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٠ا ٦٦٤٫٢١٤ ٢٥٠٫٧٣٤ ٩١٤٫٩٣٤ ٩١٤٫٩٢١ ٤٨١٫٥١٤ ٦٥٥٫٧٣٦ ١٣٧٫٢٢٢ ٧٥٨٫٨١٥ ٠٠٦٫١٣٧ ٧٦٤٫٨١ ٦٢٧٫٦٤٫٥

٢املؤقتة العامةاملساعدة ١٣٠٫٩٢ ٢٦٤٫٥٤ ٣٩٥٫٣٤١٨٫٨٤ ٨١٤٫١١ ٨٦٦٫١٣ ٣٩٥٫٢٥ ٢٦١٫٣٩٩١٫٧٣ ٨٤٠٫١٤ ٨٫٢-٤٢٩٫٥-٨٣١٫٨

١٣٧٫١٣٣٥٫٤٤٧٢٫٥٠٫٨٤٧٣٫٣٢٥٤٫٧٦٨٫٨٣٢٣٫٥١٧٩٫٩٣٠٨٫٤٤٨٨٫٣١٦٤٫٨٥٠٫٩املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٣٩٫٩١٢٨٫٤٣٦٨٫٤٣٦٨٫٤٢٢٢٫٤٩٨٫١٣٢٠٫٥٢٣٥٫٤١١٩٫٦٣٥٤٫٩٣٤٫٤١٠٫٧العمل اإلضايف

٢٤٦٫٠١٩٠٫٥٤٣٦٫٥٩٫٠٤٤٥٫٥١٨٫٤٤٣٫٤٦١٫٨٤٢٫٥٢٥١٫٠٢٩٣٫٥٢٣١٫٧٣٧٤٫٨اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٧٥٣٫٨٢ ٩١٨٫٨٥ ٦٧٢٫٧٤٢٨٫٦٦ ١٠١٫٢٢ ٣٦١٫٦٣ ٦٠٥٫٥٥ ٩٦٧٫١١ ٤٤٩٫٥٤ ٥١٩٫٠٥ ٩٦٨٫٥١٫٤٠٫٠

٢٨١٫٦١السفر ٧٥٠٫٧٢ ٠٣٢٫٣١١٣٫٢٢ ١٤٥٫٦١٩٦٫٠٢ ١٨٣٫٢٢ ٣٧٩٫٢٢٠٩٫٧١ ٨١٧٫٥٢ ١٤٫٨-٣٥٢٫٠-٠٢٧٫٢

٣٫٢٣٫٢٣٫٢٤٫٠٤٫٠٤٫٠٤٫٠الضيافة

٧٤٢٫٧١اخلدمات التعاقدية  ٥٩٣٫٧٢ ٣٣٦٫٣١٢٢٫٣٢ ٤٥٨٫٦٧٩١٫١١ ٦٧٢٫٥٢ ٤٦٣٫٦٧٣١٫٤١ ٢٠٢٫٥١ ٢١٫٥-٥٢٩٫٧-٩٣٣٫٩

٢٧٫٨-١٤٩٫٩-٣٩٧٫٨١٠٢٫٥٥٠٠٫٣٢٫٩٥٠٣٫٢٣٨٩٫٣١٤٩٫٣٥٣٨٫٦٢٢٩٫١١٥٩٫٦٣٨٨٫٧التدريب

٣الدفاعوحمام ١٣٩٫٥٣ ١٣٩٫٥٤٩٣٫٦٣ ٦٣٣٫١٢ ٨٦٦٫٤٢ ٨٦٦٫٤٢ ٢٠٧٫٢٢ ٢٣٫٠-٦٥٩٫٢-٢٠٧٫٢

ين عليهموحمام ١ا ٧٣٥٫١١ ٧٣٥٫١٢١٫٨١ ٧٥٦٫٩٣ ٠٠٠٫٧٣ ٠٠٠٫٧٢ ١١٤٫٧٢ ٢٩٫٥-٨٨٦٫٠-١١٤٫٧

٦النفقات التشغيلية العامة ٣٤٣٫١٣ ٨٦٩٫٧١٠ ٢١٢٫٨٨٦٫٦١٠ ٢٩٩٫٤٦ ٠١٦٫٨٥ ٠٧٠٫٢١١ ٠٨٧٫٠٦ ١٧٥٫٨٦ ٠٣٤٫٨١٢ ٢١٠٫٥١ ١٢٣٫٥١٠٫١

١٦٫٧-١٥٤٫٤-٦٠٠٫١١٣٣٫٧٧٣٣٫٨٢٠٫٦٧٥٤٫٥٦٤٩٫٢٢٧٤٫٠٩٢٣٫٢٤٨٧٫٥٢٨١٫٤٧٦٨٫٨اللوازم واملواد

٩٦٧٫٩١٤٥٫٩١األثاث والعتاد ١١٣٫٨١٧٨٫٥١ ٦٫٢-٥٧٫١-٢٩٢٫٣٥٥٢٫٨٣٧٣٫٢٩٢٦٫٠٣٠٨٫٥٥٦٠٫٤٨٦٨٫٩

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٩ا ٣٣٦٫٤١٢ ٤٧٠٫٨٢١ ٨٠٧٫٢١ ٠٣٩٫٥٢٢ ٨٤٦٫٨٨ ٥٩٩٫٢١٥ ٥٨٩٫٥٢٤ ١٨٨٫٧٨ ١٤٥٫٩١٤ ٣٧٨٫١٢٢ ٥٢٤٫٠١ ٦٫٩--٦٦٤٫٨

٣٢المجموع ٧٥٤٫٥٢٩ ٦٤٠٫٤٦٢ ٣٩٤٫٩١ ٤٦٨٫١٦٣ ٨٦٣٫٠٣٢ ٤٤٢٫٣٣٣ ٨٥٠٫٧٦٦ ٢٩٣٫٠٣٢ ٣٥٤٫١٣٣ ٩٠٣٫٢٦٦ ٠٫١-٣٥٫٧-٢٥٧٫٣

٧٠٢٫٦١-٣٠٣٫٢-تكاليف الصيانة املوزَّعة ١-٠٠٥٫٨ ٢٣٫٥-٥٣٢٫٦١٦٣٫٥-٨٦٫٨-٤٤٥٫٩-٦٩٦٫١-٢٠١٫٨-٤٩٤٫٣--٠٠٥٫٨

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي الثالث: ٣٣الجدول 

قلم المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٤١٥٢٦٣٣٢٦٣١٠٨٩١٣٦١٤٥٢٥٣املالك األساسي
١١٤٣٢٣٦٣٨٦٧١٣٢١٣٩٢٢٥املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٤١٦٤٠٦٥٦٢٦١٩٤١٦٢٦٨٢٨٤٤٧٨ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

٢٢٢٢٢٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٢٢٢٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١-١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١-١ا
١٤١٧٤٠٦٥٦١٦١٩٤١٦٢٩٠٣٠٦٥٠٠المجموع
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: مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠البرنامج - ١
المقدِّمة

ذه الصفة، من يتوىل املسؤوليات يف -٢٧٤ إن رئيس قلم احملكمة هو مسؤوهلا اإلداري الرئيسي وهو، 
االت فيما يتعلق باجلوانب غري القضائية لتسيري شؤون  احملكمة وتقدمي اخلدمات هلا.شىت ا

يورو ألف٩٤,٠مقدارهمليزانيته مجالياً إختفيضاً الذي يقرتح،رئيس قلم احملكمةبمكتألفيتو -٢٧٥
املشورة قسم خدماتو ،: ديوان رئيس قلم احملكمةلفرعية الثالثة التاليةامن الربامج،)املئةيف١,٠(

األقسام، وعمل قسم من والسالمة. ويشرف رئيس قلم احملكمة مباشرة على عمل هذه قسم األو ،القانونية
.عبيت قلم احملكمة، وعمل شُ عالم والوثائقاإل

التنسيق والتوجيه توفريرئيس القلم يفىلإرئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة م ديوانيقدِّ و -٢٧٦
ويسهر على ،هشراف علياحملكمة واإلقلمدارة إويف وأقسامهعب قلم احملكمة جلميع شُ نياتيجيرت ساال

خدمات قسمويقوم. عن رئيس القلمنيابةالاملستوى على حنو سليم ضمن احملكمة بالتنسيق الرفيع
ويتوىل،اختصاص قلم احملكمةتندرج ضمن نطاقبشأن مسائلاملشورة القانونية بإسداءاملشورة القانونية 

مبقتضيات السرية للمحكمة وعن التكفلمنة وموفيةآيئة بيئة ساملة املسؤولية عن من والسالمة قسم األ
.صوهلا ومواردها من املعلوماتأمن وأحملكمة يف ابأمن العاملني 

ضمنوترشيدهاللقلمالتنظيميةالبنيةتنظيمبإعادة"احملكمةقلملرئيساجلمعية بإذنعمًال و -٢٧٧
، ٤١"املقرَّةوالوظائفالثابتةللوظائفاألقصىوالعدداملعتمدةالربناجمية٢٠١٤عامميزانيةمقدارحدود
عام يف الههدفيتمثل الذي، ٢٠١٤عام يف ReVisionاملراجعة املسمى رئيس قلم احملكمة مشروعباشر

على حنو ،عالية واالستدامةلفاالنجاعة و من حيثهدائأإطار تنظيمي وتدبري سيمكنه من ترشيد توفري 
ن يتسىن له أاحملكمة يتوقع ن رئيس قلمإتايل فالوب.دة ضمن قلم احملكمةجمدَّ اً وقيمةورسالرؤيةد جيسِّ 

.دواجز ، وتفادي االقراطيةالبري وتقليص،داءىل حتسني األإات رامية ءجراإ، و نحمسَّ يتنفيذ تصميم تنظيم
هتوجيرئيس قلم احملكمة بشأن ىلإة ر ، اليت تسدي املشو باملشروعاهليئة املعنية جانب ىل إو -٢٧٨

همدير ومسؤوليةِ شرافِ إاملشروع فريق معين به حتت يف ذلك، يتوىل تنفيذَ هوتدعمنيالعامتهدار إو ملشروع ا
ا) وغريمه٣-والرتبة ف٤-(من الرتبة فباملشروعمعنيان موظفانيف ذلك يساعده،)١- (من الرتبة مد

ن يواصل أتوقع لذلك. ويُ ايدعمون فريق املشروع دون أن يتفرغو الذين نيمن موظفي قلم احملكمة احلالي
نه أإىل هالتنويوينبغي. ٢٠١٥من عام بالقليلجزء ليس حىت غايةهعمالأباملشروعلفريق املعين ا

ReVisionستمر على سد تكاليف مشروع املراجعة املسمى يُ سذا الغرض. فضافية هلإموارد ةيأطلب تُ ال

.حملكمةلقلم ارات وحتسني النجاعة ضمن نطاق املوارد احلالية و عن طريق الوفبه ومجيع التكاليف املرتبطة 

لد ا)، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣... لثانية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة ا٤١ القرار زء الثالث، ، اجلألولا
ICC-ASP/12/Res.1 ، ٣القسم حاء، الفقرة.
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣١٠٠: البرنامج ٣٤الجدول 

٣١٠٠
مكتب رئيس قلم المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٢٢,٥٥٥٢,٠٢ ٦٧٤,٥٢ ١٣٤,٢٥٥٨,٩٢ ٦٩٣,١١٨,٦٠,٧
٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٥٢٢,٢١ ٤١٣,٩٣ ٩٣٦,١٣ ٥٧٦,٩١ ٤٦٠,٢٥ ٠٣٧,١١ ١٠١,٠٢٨,٠

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤ا ٢٠٥,٨١ ٧٣١,٣٥ ٩٣٧,١٥ ٩٣٧,١٤ ٦٤٤,٧١ ٩٦٥,٩٦ ٦١٠,٦٥ ٧١١,١٢ ٠١٩,١٧ ٧٣٠,٢١ ١١٩,٦١٦,٩
١العامةاملساعدة املؤقتة ١٩٣,٤١٤,٥١ ٢٠٨,٠٣٧,٩١ ٢٤٥,٩١ ٠٨٢,٤٢٠٦,١١ ٢٨٨,٥٢١١,٧٢١١,٧١ ٨٣,٦--٠٧٦,٨

٢٧,٧٢٧,٧٢٧,٧اخلاصة باالجتماعاتاملؤقتةاملساعدة 
١٣٥,٤٥٤,١١٨٩,٥١٨٩,٥١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢٢٢,٥١٢,٩اإلضايفالعمل

٤٢,٤١٤١,٢١٨٣,٦١٨٣,٦االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٣٧١,٣٢٣٧,٦١ ٦٠٨,٩٣٧,٩١ ٦٤٦,٨١ ٢٠٦,٨٢٥٦,٤١ ٤٦٣,٢١٣٤,٨٢٧٤,١٤٠٨,٩١ ٧٢,١--٠٥٤,٣
٢٦,٦-١٢٠,٦-٧٤,١٣٥٤,٣٤٢٨,٤٢٦,٥٤٥٤,٩٣٠,٩٤٢٣,٠٤٥٣,٩١٨,٣٣١٥,٠٣٣٣,٣السفر

٢,٩٢,٩٢,٩٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٧٤,١١٦٣,٩٢٣٨,١٠,٨٢٣٨,٩١٠٧,٠٢١٧,٢٣٢٤,٢١١٧,٤٢٤٤,٠٣٦١,٤٣٧,٢١١,٥اخلدمات التعاقدية 

٢٧,٢-٥٣,٩-٧١,٣٦٨,٢١٣٩,٤١٣٩,٤٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠التدريب
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
٤,٤-١٢,٦-٩٧,٠٤١,٠١٣٨,٠١٣٨,٠١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٢٩,١-٢٣,١-٢٤,٢٩,٢٣٣,٣٣٣,٣٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤اللوازم واملواد
٢٧,٦٢٧,٦٢٧,٦٠,٩١,٨٢,٧٨,٥٨,٠١٦,٥١٣,٨٥١١,١ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٧١,١٦٣٦,٥١ا ٠٠٧,٧٢٧,٤١ ٠٣٥,٠٤٦٨,٣٨٧٩,٥١ ٣٤٧,٨٣٩٥,٩٧٩٢,٦١ ١١,٨-١٥٩,٣-١٨٨,٥
٥المجموع ٩٤٨,٢٢ ٦٠٥,٥٨ ٥٥٣,٧٦٥,٣٨ ٦١٩,٠٦ ٣١٩,٨٣ ١٠١,٨٩ ٤٢١,٦٦ ٢٤١,٨٣ ٠٨٥,٨٩ ١,٠-٩٤,٠-٣٢٧,٦

٨,٤-٣٠,٠-٢٧٨,١٣٠١,١٥٧٩,٢٥٧٩,٢٢٨١,١٧٣,٦٣٥٤,٧٣١٣,٣١١,٤٣٢٤,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٠٠: البرنامج ٣٥الجدول 

مكتب رئيس قلم المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٤٤٤٣١٧٢٣٧٣٩٥٦املالك األساسي
١٣١٥١٩١٩٢٤املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٤٥٧٤٢٢٢٥٦٥٨٨٠ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

٢٢٢٢٢٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٢٢٢٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
١١٥٥٧٤٢٣٢٧٨٨٠١٠٣المجموع
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ديوان رئيس قلم المحكمة: ٣١١٠البرنامج الفرعي (أ)
المقدِّمة

غري وانب اجلفيما يتعلق بىل رئيس قلم احملكمةإمباشرة الدعم قلم احملكمة يقدم ديوان رئيس-٢٧٩
قسامأاسرتاتيجيني جلميع هاً وتوجياً . ويهيئ الديوان تنسيقليهاإدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات قضائية إلال

ات ءجراشراف على اإلاإلاً متوليهشراف عليدارة قلم احملكمة واإلإيف قلماليدعم رئيس . وهو قلم احملكمة
الدول و ، دولة املضيفةالواالتصال ب،والتفاوض بشأن االتفاقات،داري، وتدبرها اإلالقضائية يف احملكمة

هات مع احملكمة بتعاون هذه اجلتكفللواملنظمات والكيانات الدولية ل،طرافطراف والدول غري األاأل
السليم ن الديوان يسهر على التنسيقأىل ذلك إ. ويضاف ليهاإوتقدميهم الدعم على النحو املناسب 

.القلمنيابة عن رئيسالالرفيع املستوى ضمن احملكمة ب

يوروآالف٢٠٣,٢١الميزانيةموارد 

نتيجة ،)يف املئة٠,٩(يوروألف١١,٢مقدارهزهيدينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٢٨٠
خمططعقد يف الهاي كما هو لجمعية ستُ لالدورة الرابعة عشرةنأىل إىتكاليف السفر يعز يف الخنفاض 

.ريي تغيأعليها أال يطر فما سائر املتطلبات من املوارد أحالياً. 

ألف يورو١٦٦,٥١الموظفينمنالموارد

: الرئيسيةالنشاط جماالت جماالت من ثالثةيشمل عمل ديوان رئيس قلم احملكمة حاليًا -٢٨١
التعاون ‘٢’، ىل رئيس قلم احملكمةإيجي والدعم االسرتاتسياساتالتقدمي الدعم املباشر املتعلق ب‘١’

.ةدارة العامواحلسابات اخلاصة وتويل مهام اإلدارة الصناديق االستئمانيةإ‘٣’، والعالقات اخلارجية
مشروعإطارنتظار املزيد من التطورات يف ارئيس قلم احملكمة شاغرة بنائب وظيفة وتظل-٢٨٢

.قلم احملكمةذي ينفذهالReVisionاملسمى املراجعة 
ىل إمدير مشروع املباين الدائمة ) من مكتب٥-من الرتبة ف(وظيفة ثابتة واحدة عيدتأوقد -٢٨٣

ليه يف إكما يشار ،قلم احملكمةمر من مالك موظفي كانت يف بادئ األا  أل،قلم احملكمةديوان رئيس
املراجعة مشروع رف نتيجة عريثما تُ ،٢٠١٥يف عام لهذه الوظيفة دون متويوستبقى.٦٩٦قرة لفا

.ReVisionاملسمى 

يوروألف١٦٦,٥١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

إن . وظائف ثابتةوتسعْنيِ منتخبَـ ْنيِ ة من موظفَ مديوان رئيس قلم احملكموظفيألف مالك يت-٢٨٤
يشرف على داري الرئيسي عن احملكمة وهو) هو املسؤول اإلمني عامأمساعد من رتبة(رئيس قلم احملكمة 

يف ذلك نائب رئيس قلم يساعده،عاءتصلة بعمل اهليئة القضائية واالدِّ القضائية املغري نشطة األمجيع
والتعاون (من العالقات اخلارجيةبمعينويعمل يف الديوان مستشار خاص .)١-دمن الرتبة م(احملكمة

)، ٣-تعاون (من الرتبة فالومستشار معين ب،)٥-)، ومسؤول تنفيذي رئيسي (من الرتبة ف٥-الرتبة ف
)، وموظف تنفيذي معاون (من الرتبة ٣-(من الرتبة فموظف قانوين/ومساعد خاص لرئيس قلم احملكمة

أ). ر -من الرتبة خ عن (اداريإانومساعدأ)،ر -عمن الرتبة خ(لرئيس القلم شخصي )، ومساعد٢-ف
.)٥-خرى (من الرتبة فأوظيفة ثابتة الديوان موظفي الك نفاً يضم مآليه إشري أا موك
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ألف يورو٣٦,٨الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد وتلزم يف املئة). ٣٦,٥(يورو ألف٢١,١هاملطلوب على اخنفاض مقدار املبلغينطوي-٢٨٥
.والضيافةلسد تكاليف السفر غري املتصلة بالعاملني

يوروألف٣٢,٨السفر

والتعاونزيادة الدعمجلمن أ، أن يسافر هو على من ميثلأ، على رئيس قلم احملكمةيتعنيَّ -٢٨٦
مم املتحدة ن مثل األو ين الرئيسو ياخلارجءشركاالطراف و دول األالعلى املستويات أعلى ماتقدِّمهنذيلال

املعنية ىل ذلك تتيح املوارد إضافةإلاوب.غري احلكوميةمن املنظمات الدولية احلكومية واملنظماتوغريها
ين عليهمفيما خيصهتنفيذ واليتلرئيس قلم احملكمة مواصلة املبلغ طويوين.والدفاع،والشهود،ا
ىل نيويورك من إيلزم السفر لن نه )، أليف املئة٣٩,٢(يوروألف٢١,١هاملطلوب على اخنفاض مقدار 

.للجمعيةالرابعة عشرةجل املشاركة يف الدورة أ

يوروآالف٤,٠الضيافة

الدول اللذين تقدِّمهمازيادة الدعم والتعاون ةمن الضيافة بغياً قلم احملكمة قسطًا حمدوديهيئ-٢٨٧
.الصلةيطلوب ذعلى املبلغ املريي تغيأأوال يطر .نو ن الرئيسيو طراف والشركاء اخلارجياأل
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣١١٠: البرنامج الفرعي ٣٦الجدول 

٣١١٠
ديوان رئيس قلم المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٩٤٨,٧٩٤٨,٧٩٥٤,٠٩٥٤,٠٥,٣٠,٦الفئة الفنيةن منوظفو امل
٢٠٧,٨٢٠٧,٨٢١٢,٤٢١٢,٤٤,٦٢,٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ١٠٥,٢١ ١٠٥,٢١ ١٠٥,٢١ ١٥٦,٥١ ١٥٦,٥١ ١٦٦,٥١ ١٦٦,٥١٠,٠٠,٩
٣٣,١٣٣,١٣٣,١العامةاملساعدة املؤقتة
٢٧,٧٢٧,٧٢٧,٧اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٤٢,٤١٤١,٢١٨٣,٦١٨٣,٦االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٥,٦١٦٨,٩٢٤٤,٥٢٤٤,٥ا
٣٩,٢-٢١,١-٣٠,٣٤٤,١٧٤,٤٧٤,٤٢١,٤٣٢,٥٥٣,٩٨,٤٢٤,٤٣٢,٨السفرتكاليف 
٢,٩٢,٩٢,٩٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافةتكاليف 
١,٢١,٢١,٢اخلدمات التعاقدية تكاليف 
٠,٠٠,٠٠,٠التدريبتكاليف 

٠,٣٠,٣٠,٣العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري  ٣٦,٥-٢١,١-٣٤,٨٤٤,١٧٨,٩٧٨,٩٢٥,٤٣٢,٥٥٧,٩١٢,٤٢٤,٤٣٦,٨املتصلة بالعاملنيا

١المجموع ٢١٥,٥٢١٣,٠١ ٤٢٨,٦١ ٤٢٨,٦١ ١٨١,٩٣٢,٥١ ٢١٤,٤١ ١٧٨,٩٢٤,٤١ ٠,٩-١١,٢-٢٠٣,٢
١١,٣-٥,١-٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٤٥,٣٤٥,٣٤٠,٢٤٠,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١١٠: البرنامج الفرعي ٣٧الجدول 

ديوان رئيس قلم المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٢١٧١٢٣١٠املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢٢١٧١٢٣١٠ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
١١٣٢١٨١٢٣١١المجموع
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: قسم خدمات المشورة القانونية٣١٣٠البرنامج الفرعي (ب)
المقدِّمة

ملهام من جوانب اذات الصلة اجلوانبيقدم قسم خدمات املشورة القانونية الدعم القانوين يف -٢٨٨
املنوطة برئيس قلم احملكمة يف إطار واليته بغية السهر على توافق اإلجراءات والسياسات واملمارسات مع 

األنشطة املتصلة )١(ويشتمل ذلك على تقدمي الدعم القانوين فيما يتعلق بـ.القانوين للمحكمةاإلطار 
ا قلم احملكمة، ( مراجعة املشرتيات، )٣مستحقات املوظفني، ()٢بالعمل القضائي اليت يضطلع 

إقامة العدالة )٧(شؤون الدولة املضيفة، )٦االتفاقات وااللتزامات الدولية، ()٥العقود التجارية، ()٤(
.سائر املشاورات القانونية ذات الطابع العام)٩التعاميم املتعلقة بالسياسات الداخلية، ()٨الداخلية، (

ألف يورو٧٣٩,٦الميزانيةموارد 

آالف يورو٧,٥ينطوي املبلغ املطلوب يف امليزانية املقرتحة على زيادة طفيفة مقدارها -٢٨٩
.سبب وحيد هو حتديث جداول الرواتباملئة) تُعزى إىل يف١,٠(

ألف يورو٧٢٢,١الموظفينمنالموارد

.يتألف مالك قسم خدمات املشورة القانونية حالياً مما جمموعه سبع وظائف ثابتة-٢٩٠

يوروألف٧٢٢,١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

). ويقود كًال من وحدة إقامة ٥-كل العاملني يف القسم مسؤولون أمام رئيسه (من الرتبة فإن  -٢٩١
العدالة والتعاميم اإلدارية ووحدة الشؤون القضائية واالتفاقات واالمتيازات واحلصانات مستشار قانوين (من 

-قانوين (من الرتبة فيقود الوحدة االستشارية املعنية بالعقود واملشرتيات موظف بينما )، ٤-الرتبة ف
). ويتلقى مجيع ٢-إقامة العدالة والتعاميم اإلدارية موظف قانوين معاون (من الرتبة فوحدة ). ويدعم٣

رأ) ودعمًا يف جمال السكرتاريا/اإلدارة -هذه الوحدات دعمًا قانونيًا من املساعد القانوين (من الرتبة خ ع
.رأ)-من املساعد اإلداري (من الرتبة خ ع

ألف يورو١٧,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

من أجل خدمات تعاقدية. وال يطرأ أي تغيري على املبلغ املوارد غري املتصلة بالعاملنيتلزم -٢٩٢
.املطلوب

يوروألف١٧,٥اخلدمات التعاقدية

قانونية ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري وهو يلزم لسد تكاليف خدمات استشارية وخربة -٢٩٣
قد د. وتؤيت أنشطة احملكمة عمًال حبثيًا إضافيًا مستمرًا وعمًال يف جمال إعداد النصوص، ذات طابع حمدَّ 

لزم لقسم خدمات املشورة القانونية فيما خيصهما خربة قانونية خارجية، وال سّيما بشأن التشريعات ت
احملكمة وأنشطتها على حنو يتوافق مع القانون جراء عمليات إلالوطنية. وتتسم املشورة املعنية بأمهية كبرية 
وتقليل احتمال تعرض احملكمة إىل املقاضاة.
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣١٣٠: البرنامج الفرعي ٣٨الجدول 

٣١٣٠
قسم خدمات المشورة القانونية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)اتاليورو (بآالف 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٥٨٦,٩٥٨٦,٩٥٩٠,١٥٩٠,١٣,٢٠,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل
١٢٧,٧١٢٧,٧١٣٢,٠١٣٢,٠٤,٣٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٥٢٩,٩٥٢٩,٩٥٢٩,٩٧١٤,٦٧١٤,٦٧٢٢,١٧٢٢,١٧,٥١,٠ا
٢٤,٩٢٤,٩٢٤,٩العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 
موع  ٢٤,٩٢٤,٩٢٤,٩الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا
٢٣,١٢٣,١٢٣,١السفرتكاليف 
الضيافةتكاليف 
١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥اخلدمات التعاقدية تكاليف 
١,٧١,٧١,٧التدريبتكاليف 

العامةيةنفقات التشغيلال
٠,١٠,١٠,١اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٤,٩٢٤,٩٢٤,٩١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥ا

٥٧٩,٦٥٧٩,٦٥٧٩,٦٧٣٢,١٧٣٢,١٧٣٩,٦٧٣٩,٦٧,٥١,٠المجموع
١١,٣-٣,٦-٢١,٢٢١,٢٢١,٢٣١,٧٣١,٧٢٨,١٢٨,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٣٠: البرنامج الفرعي ٣٩الجدول 

وكيل أمني قسم خدمات المشورة القانونية
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢١١٥٢٢٧املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢١١٥٢٢٧ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

موع الفرعي ا
١٢١١٥٢٢٧المجموع
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: قسم األمن والسالمة٣١٤٠البرنامج الفرعي (ج)
المقدِّمة

يهيئ قسم األمن والسالمة بيئة ساملة وآمنة ومصونَة مقتضياِت السرية ملسؤويل احملكمة -٢٩٤
ا املادية وغريهماملنتخبني، وموظفيها، واحملامني، والشهود، يف مقرها ويف امليدان، ويسهر على أمن ممتلكا

ا. ففي املقر يوفر هذا القسم خدمات األمن دون انقطاع على مدار الساعة  وغري املادية وموارد معلوما
مة على حنو آمن سامل ال احملكاخلدمات الالزمة من أجل إجراء جلساتهذا القسم للمحكمة، ويوفر 

اضطراب ومن أجل احتجاز املتهمني بصورة آمنة. ويف امليدان يدعم هذا القسم أنشطة احملكمة، يعرتيه 
وال سّيما أنشطة مكتب املدَّعي العام، وقلم احملكمة، واحملامني، والصندوق االستئماين للمجين عليهم. 

حتقيق داخلي يف احلوادث املتعلقة باألمن والسالمة اليت عملياتهذا القسموباإلضافة إىل ذلك جيري 
متس احملكمة.

ألف يورو٣٨٤,٨٧الميزانيةموارد 

وُحقِّقيف املئة). ١,٢ألف يورو (٩٠,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض متواضع مقداره -٢٩٥
.ذلك بتحديد أولويات على صعيد استخدام املوارد املوفرة يف إطار ميزانية التكاليف غري املتصلة بالعاملني

ألف يورو٢٥٠,٦٦الموظفينمنالموارد

وظيفة ُتشغل يف إطار املساعدة ٢٤وظيفة ثابتة و٦٣يتألف مالك قسم األمن والسالمة من -٢٩٦
.املوظف الواحد العامل بدوام كامل)من معادالت ٢٤,٠املؤقتة العامة (

يوروألف٨٤١,٧٥الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، الذي يسدي اإلرشاد بشأن شؤون األمن ٥-يرأس قسم األمن والسالمة رئيسه (من الرتبة ف-٢٩٧
يئة بيئة عمل ساملة آمنة ومصونةِ  ا امليدانية. مقتضياتِ والسالمة، ساهراً على  السرية للمحكمة وعمليا

) ومن املساعد ٤-ويتلقى رئيس القسم دعمًا مباشرًا من املوظف املعين بالعمليات األمنية (من الرتبة ف
.رأ)-اإلداري (من الرتبة خ ع

ي أمن (من )، ووكيلَ ٣-ويتألف مالك موظفي وحدة األمن احلمائي من رئيسها (من الرتبة ف-٢٩٨
رأ)، -رأ)، واثين عشر عون أمن رئيسياً (من الرتبة خ ع-ستة رقباء أمن (من الرتبة خ عرأ) و -الرتبة خ ع

.رأ)-مساعد أمن (من الرتبة خ ع٢٢رأ)، و-وسبعة أعوان أمن (من الرتبة خ ع
) وحملل ٤-ويتألف مالك وحدة أمن املعلومات من موظف معين بأمن املعلومات (من الرتبة ف-٢٩٩

.رأ)-املعلومات (من الرتبة خ عمعين بالتوافق يف جمال أمن
معنيني باألمن ْنيِ )، وحمللَ ٤-ويتألف مالك وحدة األمن امليداين من رئيسها (من الرتبة ف-٣٠٠

رأ)، وثالثة موظفني معنيني - معنيني بالتخطيط والتنسيق (من الرتبة خ عْنيِ )، وموظفَ ٢-(من الرتبة ف
ومخسة مساعدين معنيني ،رأ)-أمن (من الرتبة خ ع)، وسبعة وكالء ٣-ين (من الرتبة فاباألمن امليد

.رأ)-باألمن احمللي (امليداين) (من الرتبة خ ع
-ويتألف مالك وحدة األمن االشتغايل من موظف معين باحلرائق والوقاية منها (من الرتبة خ ع-٣٠١

ؤون رأ)، وموظف معين بالش-رر)، وموظف معين باخلطط وجداول املواعيد األمنية (من الرتبة خ ع



ICC-ASP/13/10

9610-A-291114

رأ)، -رأ)، ومساعد معين بالشؤون اإلدارية واإلمدادية (من الرتبة خ ع-اإلدارية والدعم (من الرتبة خ ع
التوظيفأمن ف معين برأ)، وموظ-وموظف معين بالشارات األمنية والتحقق من اهلويات (من الرتبة خ ع

ومساعد إداري (من الرتبة )،رأ-(من الرتبة خ عبأمن التوظيف رأ)، وموظف دعم معين -(من الرتبة خ ع
، ومساعد معين بالتدريب يف جمال األمن رأ)-لتدريب يف جمال األمن (من الرتبة خ علومنسقرأ)،-خ ع

.رأ)-(من الرتبة خ ع
واملشغولة يف إطار ٢٢ن حتوَّل وظائف املساعدين املعنيني بالدعم األمين البالغ عددها أوُيطلب -٣٠٢

فكل هذه الوظائف أدرِج يف امليزانية منذ رأ) إىل وظائف ثابتة.-عالرتبة خ(مناملساعدة املؤقتة العامة 
، ويُتوقع أنه سيظل ُحيتاج إليها يف املستقبل، ومن ذلك احلاجة إليها يف املباين الدائمة.٢٠٠٥عام 

يوروألف٢١١,٧املساعدة املؤقتة العامة

ل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة؛ غَ شْ وظيفة تُ ٢٤يتألف مالك قسم األمن والسالمة حالياً من -٣٠٣
.وظيفة منها إىل وظائف ثابتة٢٢ل قرتح أن حتوَّ ويُ 

ووكيل أمن (من ؛ شهرًا (متطلب مستمر)١٢)، ملدة ٣-موظف أمن ميداين (من الرتبة ف-٣٠٤
للتكفل . تطلب هاتان الوظيفتان من أجل احلالة يف مايل شهراً (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -خ عالرتبة

ا مكتب املدَّعي العام وسائر أقسام قلم حملياً باستمرار تقدمي الدعم األمين جلميع األنشطة اليت يضطلع 
احملكمة ولدعم البعثات القادمة.

يوروألف١٩٧,٢العمل اإلضايف

يف املئة) نتيجة لتطبيق ١٢,٩ألف يورو (٢٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٠٥
.ثالرواتب احملدَّ جدول 
إن استدامة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة تستلزم أن يكون عدد من الوظائف -٣٠٦

بصورة دائمة. ووفقًا لنظام موظفي احملكمة األساسي ونظامهم اإلداري يستحق موظفو األمنية مشغوالً 
ويلزم اضطالعهم بعمل إضايف على حنو .األمن من فئة اخلدمات العامة تعويضًا ماليًا عن عملهم ليالً 

منتظم، وذلك بالنظر إىل العطل العامة واإلجازات الرمسية، ودعم املهمات، وحاالت النقص يف املوظفني.  
يدة إبان انعقاد جلسات احملكمة. ز كما يلزم العمل اإلضايف لسد النقص يف املوظفني وساعات العمل امل

املبلغ اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف العمل اإلضايف استناداً إىل جدول اجللسات احلايل.ُحسبوقد 

ألف يورو١٣٤,٣١الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وقد اسُتِند ١٠,٩ألف يورو (١٣٨,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٠٧
مات األمنية اليت يطلبها مكتب املدَّعي العام، واحملامون واملمثلون يف تقدير املوارد املطلوبة إىل مقادير اخلد

املوارد غري املتصلة بالعاملنيالقانونيون، والصندوق االستئماين للمجين عليهم، وأقسام قلم احملكمة. أما 
املواد، فتلزم لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة، واللوازم و 

.واألثاث والعتاد



ICC-ASP/13/10

97 10-A-291114

ICC-ASP/10/20

يوروألف٣٠٠,٥السفر

يف املئة)، ألنه ال يُتوقع ٢٤,٩ألف يورو (٩٩,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٠٨
.إجراء أسفار فيما خيص احلالة يف السودان/دارفور واحلالة يف ليبيا

اإلطالعية واجتماعات التنسيق (مع وُتطلب املوارد املعنية لسد تكاليف املشاركة يف اجللسات -٣٠٩
إدارة األمن والسالمة يف األمم املتحدة، والشبكة املشرتكة بني الوكاالت إلدارة األمن، واملنظمة الدولية 
للشرطة اجلنائية)؛ واملشاركة يف املؤمترات املعنية باألمن، لضمان املطابقة وجناعة التكاليف يف القرارات 

الرتابط الشبكي وتبادل املعلومات؛ وعمليات التفتيش، وعمليات التحقيق، املتعلقة بإدارة األمن؛ و 
وعمليات تقييم املخاطر األمنية، والتحليل واالرتباط (بإدارة األمن والسالمة يف األمم املتحدة، 
وبالسلطات احمللية)؛ والتخطيط للمخاطر يف جمال األمن والسالمة وتدبر هذه املخاطر، والسفر دعماً 

.لني املنتخبني وللجهات املتعاَمل معها على الصعيد الداخليللمسؤو 

يوروألف٣٤٣,٩اخلدمات التعاقدية

تنطوي ميزانية قسم األمن والسالمة اخلاصة باخلدمات التعاقدية على زيادة مقدارها -٣١٠
والفتتاح اليت يقدمها مكتب املدَّعي العام ات اخلدمات بيف املئة)، نتيجة لطل١٢,١يورو (ألف٣٧,٢

.املكتب امليداين يف مايل
تلزم املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدقيق األمين، وخدمات مسك مفاتيح مساكن املسؤولني و -٣١١

ق مكتب . وقد طبَّ املنتخبني واجلهات اليت توفر اخلدمات األمنية يف املكاتب امليدانية، وأجهزة إنفاذ القانون
حملكمة إجراء التدقيق األمين السابق للتوظيف على مجيع اجلدد من األمن والسالمة تطبيقًا كامًال ضمن ا

املوظفني، واملتدربني، واملهنيني الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني. ويضاف إىل ذلك أنه أصبح 
يستحق دفع رسم سنوي لقاء خدمات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنرتبول) املتعلقة بطلبات التدقيق 

ل بني احملكمة وهذه املنظمة. ويسهر قسم األمن والسالمة على السالمة األمين مبوجب االتفاق املعدَّ 
واألمن يف مجيع املكاتب امليدانية ويدعم بعثات احملكمة مبساعدة من الشرطة احمللية/اجليش احمللي.

يوروألف١٤٤,٠التدريب

ستخدم يف املئة) وهو سيُ ٢٧,٢ألف يورو (٥٣,٩ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣١٢
ا يف الدولة املضيفة. وتلزم املوارد  ا يف احملكمة واألنظمة املعمول  للتكفل بالتقيد باألنظمة املعمول 
املطلوبة لسد تكاليف التدريب اإللزامي على اإلسعاف وعلى إطفاء احلرائق وعلى التحرك حيال الطوارئ 

يلزم التدريب يف جمال أمن وكذلك . ارية بغية استدامة املؤهالت الضروريةوعلى استعمال األسلحة الن
،املعلومات، والتدبر األمين، وتدبر احلوادث اليت يؤخذ فيها رهائن، والسيطرة والتقييد، واحلماية اللصيقة

ب على التدريب التخصصي يف جمال األمن امليداين، مثل التدريب على احلماية اللصيقة والتدريكما يلزم 
التدريب فيما يتعلق بالنهوج الساملة ٢٠١٥نقل املتهمني. وعالوة على ذلك جيب أن يواَصل يف عام 

ر بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة يف هولندا.واآلمنة يف البيئات امليدانية، الذي يوفَّ 
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يوروألف٢٧٣,٠العامةالتشغيليةالنفقات

ستخدم يف املئة). وستُ ٤,٤ألف يورو (١٢,٦مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٣١٣
املوارد املطلوبة لسد تكاليف صيانة األسلحة النارية، وأجهزة التدقيق والتدريب األمنيني؛ واختبار البنية 
األساسية ألمن املعلومات؛ واشرتاك العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن. إن وجود معدات تدقيق 

.صورة كاملة يتسم بأمهية أساسية فيما خيص نظام األمن يف احملكمةأمين عاملة ب

يوروألف٥٦,٤واملواداللوازم

ستخدم . وستُ يف املئة)٢٩,١ألف يورو (٢٣,١ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره -٣١٤
والبذالت، واألحذية املوارد املطلوبة لسد تكاليف املؤن األساسية الالزمة ملكتب الشارات وبطاقات اهلوية، 

األمنية، والعناصر الالزمة جللسات التدريب من أجل إعادة تصديق املهارات يف جمال األسلحة النارية، 
وشراء ومسك مقتنيات من املواد املتعلقة باألمن ومكافحة احلرائق واملعايري األمنية، واشرتاك القسم لدى 

ر حتاليل جتارية.توفِّ شركةٍ 

يوروألف١٦,٥والعتاداألثاث

يف املئة) وهو يلزم لسد ٥١١,١ألف يورو (١٣,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣١٥
لبس حتت الثياب) ملوظفي األمن الذين يوفرون اخلدمات يف مقر احملكمة ويف تكاليف سرتات واقية (تُ 

.العاملني يف بلدان احلاالتامليدان، وسرتات تكتيكية واقية من الرصاص وخوذات محاية للموظفني 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣١٤٠: البرنامج الفرعي ٤٠الجدول 

٣١٤٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٥٨٦,٩٥٥٢,٠١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٣٨,٩٥٩٠,١٥٥٨,٩١ ١٤٩,٠١٠,١٠,٩

٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ١٨٦,٧١ ٤١٣,٩٣ ٦٠٠,٦٣ ٢٣٢,٥١ ٤٦٠,٢٤ ٦٩٢,٧١ ٠٩٢,١٣٠,٣

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢ا ٥٧٠,٧١ ٧٣١,٣٤ ٣٠٢,١٤ ٣٠٢,١٢ ٧٧٣,٦١ ٩٦٥,٩٤ ٧٣٩,٥٣ ٨٢٢,٦٢ ٠١٩,١٥ ٨٤١,٧١ ١٠٢,٢٢٣,٣

١العامةاملساعدة املؤقتة ١٣٥,٤١٤,٥١ ١٥٠,٠٣٧,٩١ ١٨٧,٩١ ٠٨٢,٤٢٠٦,١١ ٢٨٨,٥٢١١,٧٢١١,٧١ ٨٣,٦--٠٧٦,٨

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
١٣٥,٤٥٤,١١٨٩,٥١٨٩,٥١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢٢٢,٥١٢,٩اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٢٧٠,٨٦٨,٧١ ٣٣٩,٥٣٧,٩١ ٣٧٧,٤١ ٢٠٦,٨٢٥٦,٤١ ٤٦٣,٢١٣٤,٨٢٧٤,١٤٠٨,٩١ ٧٢,١--٠٥٤,٣

٢٤,٩-٩٩,٥-٢٠,٧٣١٠,٢٣٣٠,٩٢٦,٥٣٥٧,٤٩,٥٣٩٠,٥٤٠٠,٠٩,٩٢٩٠,٦٣٠٠,٥السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
٧٢,٩١٦٣,٩٢٣٦,٨٠,٨٢٣٧,٧٨٩,٥٢١٧,٢٣٠٦,٧٩٩,٩٢٤٤,٠٣٤٣,٩٣٧,٢١٢,١اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٢٧,٢-٥٣,٩-٦٩,٥٦٨,٢١٣٧,٧١٣٧,٧٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠التدريبتكاليف 

٤,٤-١٢,٦-٩٦,٧٤١,٠١٣٧,٧١٣٧,٧١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٢٩,١-٢٣,١-٢٤,١٩,٢٣٣,٢٣٣,٢٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤اللوازم واملواد

٢٧,٦٢٧,٦٢٧,٦٠,٩١,٨٢,٧٨,٥٨,٠١٦,٥١٣,٨٥١١,١ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣١١,٥٥٩٢,٥٩٠٣,٩٢٧,٤٩٣١,٣٤٢٥,٤٨٤٧,٠١ا ٢٧٢,٤٣٦٦,٠٧٦٨,٣١ ١٠,٩-١٣٨,١-١٣٤,٣

٤المجموع ١٥٣,٠٢ ٣٩٢,٤٦ ٥٤٥,٥٦٥,٣٦ ٦١٠,٨٤ ٤٠٥,٨٣ ٠٦٩,٣٧ ٤٧٥,١٤ ٣٢٣,٣٣ ٠٦١,٥٧ ١,٢-٩٠,٣-٣٨٤,٨

١,٨-٤,٧-١٧٢,٤٨٨,٠٢٦٠,٤٢٦٠,٤١٧٢,٤٨٨,٨٢٦١,٢٢٤٥,٠١١,٤٢٥٦,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٤٠: البرنامج الفرعي ٤١الجدول 

قسم األمن والسالمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢١١٥١٣٣٣٤٣٩املالك األساسي

١٣١٥١٩١٩٢٤املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٣٤٢١٠١٥٢٥٣٦٣ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

٢٢٢٢٢٢املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٢٢٢٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املتصل باحلاالتاملالك 

موع الفرعي ا

١٣٤٢١٠١٧٤٧٥٨٥المجموع
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: شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠البرنامج - ٢
المقدِّمة

وهي تتألف .احملكمةدعمًا لعمل داريةاخلدمات اإلتقدماملشرتكة يةدار اإلاتاخلدمشعبة إن -٣١٦
وقسم تكنولوجيا ،وقسم اخلدمات العامة،وقسم امليزانية واملالية،وقسم املوارد البشرية،من مكتب مديرها

عرف نتائج مشروع ريثما تُ ،قسم العمليات امليدانيةمؤخراً هذه الشعبةإىل مَّ وقد ضُ .املعلومات واالتصال
.ReVisionى قلم احملكمة املسماملراجعة اليت جيريها

ا وأالغايات االسرتاتيجية للمحكمة ىل إقرتحة هلذه الشعبة امل٢٠١٥ميزانية عام وتستند -٣١٧ ولويا
.براجمها الرئيسيةملختلفىل متطلبات اخلدمةإو 

تقارير،شراف وجمموعات اجلمهور الداخلي واجلمهور اخلارجييئات اإلهل،وتنتج هذه الشعبة-٣١٨
شمل ت،تخطيط االسرتاتيجيالو ،وتدبر املخاطر،واملوارد البشرية، امليزانيةبشأن مسائل من قبيل ووثائق

.نطاقها احملكمة برمتهاب
نطاقها ة عن تدبر املشاريع اخلاصة اليت يشمل يذلك تتوىل هذه الشعبة املسؤولإىل وباإلضافة-٣١٩

ن هذه الشعبة منخرطة يف إ. كما احملاسبية الدولية للقطاع العاماملعايريمثل تطبيق ،مجيع وحدات احملكمة
إىل ويف دعم مشروع االنتقال ،ReVisionالعمل على مشروع املراجعة اليت جيريها قلم احملكمة املسمى 

.شروع هذه املباينمتعاون مع مكتب مدير الاملباين اجلديدة ب
ميزانيتها مع ٢٠١٥توافق ميزانيتها املقرتحة لعام بدارية املشرتكة اخلدمات اإلةلقد تكفلت شعب-٣٢٠
العمل ء، وعبفعلى الرغم من الزيادات يف تكاليف السلع واخلدمات بسبب التضخم املايل.٢٠١٤لعام 

واحلاالت اجلديدة املعروضة على ،عي العامعن تزايد اخلدمات اليت يطلبها مكتب املدَّ جمضايف النااإل
، تقرتح هذه الشعبة زيادة لألمم املتحدةملوظفني مبوجب النظام املشرتك التزامات املتعلقة بالاو ،احملكمة
ن هذه إ.٢٠١٥يف ميزانية عام يف املئة)٠,٦يورو (لفأ١٢٩,٢مجالية متواضعة يقارب مبلغها إصافية 

مكتب ل اعمإعادة إ، املتأتية عن ناديد احتياجات عمل احملكمة يف امليحد بعيد بتزاإىل الزيادة مرتبطة 
ط هلما ذين كان قد خطِّ لمرين ال، األجديد يف مايلميداين مكتب الوسطى وفتحفريقيا أيف مجهورية ميداين

.تهيف ميزانيهلما يهيأكن مل ل٢٠١٤عام فيما خيص 
لتحقيق مكاسب عن طريق حتسني ما بُذلوقد تسىن تقدمي هذه امليزانية املقرتحة بفضل -٣٢١

ولويات أعادة حتديد استمرار إبو املوارداملرونة يف استخدام بتاقرتنةمستمر د و جهمن النجاعة 
.مكن ذلكأاالحتياجات حيثما 

يزانية الربناجمية املطار إت هلذه الشعبة ضمن ئضافة إىل املوارد اليت هيإلانه، بأنبغي مالحظة تو -٣٢٢
املمتدجل املشروع أمن يورولفأ٢٩٠,٠مبلغ مقداره ٢٠١٣من ميزانية عام يئ هلا، هُ ٢٠١٤لعام 
٢٠١٥عامن ميزانية إفه. وعلي٤٢اع العامطقللالدوليةاحملاسبيةريسنوات اخلاص بتطبيق املعايةلعد

، على ٢٠١٤عام يف هلائتيلقياس إىل جمموع املوارد اليت هُ الشعبة تنطوي يف الواقع، باهلذه املقرتحة 
.يف املئة)٠,٧لف يورو (أ١٦٠,٨هاخنفاض مقدار 

على دارية املشرتكةبقت شعبة اخلدمات اإلأ،املباين الدائمةإىل االنتقال إىل نظر الب،هنإكما -٣٢٣
ا املتعلقة  ،دىنوبعمليات االحتياز عند حدها األأس املالاملندرجة يف عداد ر استبدال التجهيزاتبطلبا

.لعاملنيابةتصلاملغرييف املئة) يف التكاليف ٦,٦(الف يورو آ٦١٠,٣همقدار اً مقرتحاً ختفيضآتىما 

.زء ياء، اجلICC-ASP/12/Res.1، القرار ٢٠١٣... لثانية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة ا٤٢
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٠٠: البرنامج ٤٢الجدول 

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٣الفئة الفنيةمنن وظفو امل ٦٠١,٧١ ٤٠٧,٧٥ ٠٠٩,٤٣ ٦٤٤,٤١ ٤٢٦,٧٥ ٠٧١,١٦١,٧١,٢
٥اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٣٣٢,٠٢ ١٢٠,٨٧ ٤٥٢,٨٥ ٤٧١,٩٢ ٢٨٥,١٧ ٧٥٧,٠٣٠٤,٢٤,١

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٨ا ٦١٨,٠٣ ٧٢٩,٧١٢ ٣٤٧,٧١٢ ٣٤٧,٧٨ ٩٣٣,٧٣ ٥٢٨,٥١٢ ٤٦٢,٢٩ ١١٦,٣٣ ٧١١,٨١٢ ٨٢٨,١٣٦٥,٩٢,٩
٧٩٨,٩٤٠٩,٨١العامةاملساعدة املؤقتة ٢٠٨,٧٧٠,١١ ٢٧٨,٨٥٢٢,٧٥٩٨,٦١ ١٢١,٣٧١٨,٠٧٤٩,٦١ ٤٦٧,٦٣٤٦,٣٣٠,٩
٥٠,٠-١٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

١٠٤,٦١٧,٢١٢١,٧١٢١,٧٩٨,٠٣٢,٨١٣٠,٨١٠٠,٦٤٢,٢١٤٢,٨١٢,٠٩,١اإلضايفالعمل
٣٣,٧٣٣,٧٣٣,٧١٤,٦١٤,٦٤٠,٠٤٠,٠٢٥,٤١٧٤,٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٣٧,٢٤٢٧,٠١ا ٣٦٤,١٧٠,١١ ٤٣٤,٣٦٥٥,٣٦٣١,٤١ ٢٨٦,٧٨٦٨,٦٧٩١,٨١ ٦٦٠,٤٣٧٣,٧٢٩,٠
٢٣,٦-٦٥,٣-١٣٧,٧١٨٢,٣٣١٩,٩٤٣,٧٣٦٣,٧٧٤,٩٢٠٢,٠٢٧٦,٩٩٧,٧١١٣,٩٢١١,٦السفر

الضيافة
٢٩,٣-٢١٨,٤-٣٢٧,٠٤٠٥,٩٧٣٢,٩١١٣,٨٨٤٦,٧٣٥٧,٦٣٨٨,٦٧٤٦,٢٢٧٤,١٢٥٣,٧٥٢٧,٨اخلدمات التعاقدية 

٣٩,١-٩٩,٧-٣١٣,١٢٥,٤٣٣٨,٥٢,٩٣٤١,٤٢٤٧,٢٧,٤٢٥٤,٦١٣٢,٩٢٢,٠١٥٤,٩التدريب
٤العامةيةنفقات التشغيلال ٦٤٤,٢٢ ٠٦٥,٦٦ ٧٠٩,٨٨٦,٦٦ ٧٩٦,٤٤ ٣٩٨,٩٢ ١٢٢,٦٦ ٥٢١,٥٤ ٠٧٥,٨٢ ٣٣٨,٧٦ ١,٦-١٠٧,١-٤١٤,٤

٨,٥-٤٨,٩-٤١٦,٧١٠٨,٦٥٢٥,٣٢٠,٦٥٤٥,٩٤٣١,٧١٤٣,٦٥٧٥,٣٣٣١,٥١٩٤,٩٥٢٦,٤اللوازم واملواد
٩٤٠,٣١٣٤,٨١ألثاث والعتادا ٠٧٥,٠١٧٨,٥١ ٧,٧-٧٠,٩-٢٥٣,٦٥٥١,٩٣٧١,٤٩٢٣,٣٣٠٠,٠٥٥٢,٤٨٥٢,٤

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦ا ٧٧٩,٠٢ ٩٢٢,٤٩ ٧٠١,٤٤٤٦,٢١٠ ١٤٧,٧٦ ٠٦٢,٢٣ ٢٣٥,٦٩ ٢٩٧,٨٥ ٢١٢,٠٣ ٤٧٥,٥٨ ٦,٦-٦١٠,٣-٦٨٧,٦
١٦المجموع ٣٣٤,٢٧ ٠٧٩,١٢٣ ٤١٣,٣٥١٦,٤٢٣ ٩٢٩,٧١٥ ٦٥١,٢٧ ٣٩٥,٥٢٣ ٠٤٦,٧١٥ ١٩٦,٩٧ ٩٧٩,١٢٣ ١٧٦,٠١٢٩,٢٠,٦

التسوية املتعلقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 
من القسم ٣ما تقضي به الفقرة ع العام،كللقطا 

ICC-ASP/12/Res.1٢٩٠,٠ياء من القرار 
ًال باحتساب التسويةالمجموع المتعلقةمعدَّ

للقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعاييربتطبيق
١٦العام ٣٣٤,٢٧ ٠٧٩,١٢٣ ٤١٣,٣٥١٦,٤٢٣ ٩٢٩,٧١٥ ٦٥١,٢٧ ٣٩٥,٥٢٣ ٣٣٦,٧١٥ ١٩٦,٩٧ ٩٧٩,١٢٣ ٠,٦٩-١٦٠,٨-١٧٦,٠

١تكاليف الصيانة املوزَّعة ٤٨٤,٣١--١٣٨,٥ ١-٦٢٢,٨ ١-٦٢٢,٨ ٤٨٦,٠١--١٢٠,٠ ١-٦٠٦,٠ ١٦١,١١--٠٨٤,٦ ٢٢,٤-٣٦٠,٣-٢٤٥,٧

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٠٠: البرنامج ٤٣لجدول ا

شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- عخ فوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٤٥١٥٨٣٣٦٧٦٨٢١١٥املالك األساسي
١٤٧١١٣٢٥٤٥٦٦٩املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٥٩٢٢٩٤٦٨١٣٠١٣٨١٨٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٥٩٢٢٩٤٦٨١٣٠١٣٨١٨٤المجموع
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مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة: ٣٢١٠البرنامج الفرعي (أ)
المقدِّمة

ألقسام هذه يوفر مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة توجيهات قيادية واسرتاتيجية -٣٢٤
ر للمحكمة يف جمال املوارد البشرية، وجمال امليزانية واملالية، الشعبة، ويشرف على خدمات الدعم اليت توفَّ 

، وينسق هذه وجمال اخلدمات العامة، وجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجمال العمليات امليدانية
. ويقدم هذا املكتب دعمًا اسرتاتيجيًا لرئيس قلم احملكمة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية اخلدمات

ا ذات الصلة. ويعمل هذا  مبثابة جهة تنسيق فيما خيص شؤون املكتب واسرتاتيجيات احملكمة وسياسا
اخلارجيني أنالش، ويتوىل قيادة وتنسيق تقدمي املعلومات إىل هيئات املراقبة وأصحاب املتخصصةاإلدارة

ويدير املشاريع األساسية اليت تشمل بنطاقها شىت وحدات احملكمة.،فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية التقنية

ألف يورو٤٦٣,٨الميزانيةموارد 

رئيسيًا مما يسد تكاليف تتألف شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة مكتب مدير مواردإن -٣٢٥
، تعزى كلها إىل تطبيق )املئةيف١,١(يوروآالف٥,١املوظفني، وهي تنطوي على زيادة طفيفة مقدارها 

.النظام املوحد لألمم املتحدة

ألف يورو٤٤٦,٣الموظفينمنالموارد

هذا واردويستعان مبمن أربع وظائف ثابتة. مالك كتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة مل-٣٢٦
ا الكاملة للنهوض بأود من املوظفني املكتب  حجم اخلدمات املطلوبة والطلبات اليت يقدمها احلاليني بقدر

.أصحاب الشأن الداخليون واخلارجيون

يوروألف٤٤٦,٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة من أربعة موظفني: املدير مكتب مدير مالك العاملني يف يتألف -٣٢٧
.رأ)-)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٣-ني إداريني (من الرتبة ف)، وموظفَ ١-(من الرتبة مد

وميارس املدير القيادة االسرتاتيجية العامة يف خمتلف جماالت إدارة احملكمة ويسدي املشورة إىل -٣٢٨
يت تشمل يه الدعم االسرتاتيجي بشأن صوغ االسرتاتيجيات والسياسات الويقدم إل،رئيس قلم احملكمة

طاقها شىت وحدات احملكمة. ويشارك املدير يف اللجان ذات الصلة املشرتكة بني األجهزة ويرتأس هذه بن
اليت تنظر فيها اللجنة،واملاليةاللجان، ويعمل مبثابة جهة تنسيق فيما خيص مجيع الشؤون العامة اإلدارية 

م إىل احملكمة يف كما إن املدير ينسق تنفيذ التوصيات اليت تقدَّ .وأفرقة العمل التابعة للمكتب، واجلمعية
ا الداخلية. وُيضطلع بأنشطة املكتب بدعم أساسي من املوظفَ  ْنيِ سياق عمليات املراجعة اخلارجية وعمليا

نطاقها شىت بشمل تباإلضافة إىل ذلك مهمات مؤقتة ويشاركان يف مشاريع اإلداريني، اللذين يؤديان
وحدات احملكمة، مثل مشروع تقدير التكاليف وتدبر املخاطر استناداً إىل األنشطة ويقودان هذه املشاريع. 

أما املساعد اإلداري فيقدم دعماً يف جمال السكرتاريا إىل مكتب مدير الشعبة.
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ICC-ASP/10/20

ألف يورو١٧,٥بالعاملينالموارد غير المتصلة 

وارد امليف املئة). وُتطلب ١١,٢ألف يورو (٢,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٢٩
.من أجل السفراملتصلة بالعاملنيغري 

يوروألف١٧,٥السفر

وهو يلزم لسد ،يف املئة)١١,٢ألف يورو (٢,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٣٠
تكاليف اجتماعات وأنشطة تعاون مع الدول األطراف أو مع أصحاب شأن خارجيني، واجتماعات مع 
هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ملواكبة أحدث املستجدات فيما بني الوكاالت بشأن املسائل اإلدارية، 

.، واجلهود املبذولة لتحسني النجاعةواملشاريعوالسياسات، 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٢١٠: البرنامج الفرعي ٤٤الجدول 

٣٢١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية 

المشتركة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٣٧٥,٢٣٧٥,٢٣٨٠,٣٣٨٠,٣٥,١١,٤الفئة الفنيةمنن وظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤٨١,٢١,٤٤٨٢,٥٤٨٢,٥٤٣٩,٠٤٣٩,٠٤٤٦,٣٤٤٦,٣٧,٣١,٧ا
١,٧-١,٧-١,٧-العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١,٧-١,٧-١,٧-ا
١١,٢-٢,٢-٧,١٧,١٧,١١٩,٧١٩,٧١٧,٥١٧,٥السفر

الضيافة
٣,٤٣,٤٣,٤اخلدمات التعاقدية 

التدريب
١,٣-١,٣-١,٣-العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١١,٢-٢,٢-٩,٢٩,٢٩,٢١٩,٧١٩,٧١٧,٥١٧,٥ا
٠,٣٤٩٠,١٤٩٠,١٤٥٨,٧٤٥٨,٧٤٦٣,٨٤٦٣,٨٥,١١,١-٤٩٠,٤المجموع

١١,٣-٢,١-١٢,١١١,٠١١,٠١٨,١١٨,١١٦,١١٦,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢١٠: البرنامج الفرعي ٤٥الجدول 

مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 
اخلدمات

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٣١١٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٣١١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املتصل باحلاالتاملالك 

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٣١١٤المجموع
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ICC-ASP/10/20

: قسم الموارد البشرية٣٢٢٠البرنامج الفرعي (ب)
المقدِّمة

يقدم قسم املوارد البشرية طائفة واسعة من اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية جلميع الربامج -٣٣١
باملوارد الرئيسية للمحكمة. ومن ذلك إسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتعلقة 

البشرية، ووضع النهوج املتعلقة باملوارد البشرية، وتناول التظلمات والشؤون القانونية ذات الصلة، والتعاون 
يف إدارة املوظفني.

ألف يورو٣١٣,١٢الميزانيةموارد 

.يف املئة)١,٨ألف يورو (٤٢,٠ينطوي املبلغ املطلوب على احنفاض إمجايل طفيف مقداره -٣٣٢

ألف يورو٢٢٠,١٢الموظفينمنالموارد

وظيفة ثابتة ومخس وظائف ُتشغل يف إطار ٢٢يتألف مالك قسم املوارد البشرية حاليًا من -٣٣٣
من الرتبة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ومثة وظيفة ٤,٥املساعدة املؤقتة العامة (

يف إطار املساعدة املؤقتة العامةتشغل من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ١,٠رأ (-خ ع
، بينما ُتطلب وظيفة إضافية واحدة يف إطار املساعدة املؤقتة ٢٠١٥لن ُيطلب متويلها فيما خيص عام

ز.كامل) بغية تقدمي دعم معزَّ من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٠رأ (-العامة من الرتبة خ ع

يوروألف٨١٨,١١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، وهو يتألف حالياً من أربع وحدات. ويتوىل ٥-ه (من الرتبة فاملوارد البشرية رئيسُ يرأس قسمَ -٣٣٤
عن إسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن رئيس القسم، باإلضافة إىل وظائفه يف جمال إدارة القسم، املسؤولية 

املسائل واملبادرات املتصلة باملوارد البشرية؛ وإعداد الوثائق املتعلقة باألنشطة يف جمال املوارد البشرية ونتائج 
هذه األنشطة؛ ووضع النهوج املتعلقة باملوارد البشرية؛ وتناول تظلمات املوظفني والشؤون القانونية ذات 

رأ) ومساعد -ويقوم بدعم الرئيس مساعد إداري (من الرتبة خ ع.يف إدارة املوظفنيالصلة؛ والتعاون
رر).-رئيسي معين باملوارد البشرية (النهوج والشؤون القانونية) (من الرتبة خ ع

وتتوىل وحدة التجهيز باملوظفني املسؤولية عن حشد املوظفني، وختصيصهم، وإعادة ختصيصهم، -٣٣٥
م، ونقلهموتصنيف الوظائف (إعادة  إن .تصنيفها)، وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق املوظفني، وإعار

)، ٢- )، وموظف معين بالتجهيز باملوظفني (من الرتبة ف٤-من رئيسها (من الرتبة فتتألف هذه الوحدة 
رأ)، وثالثة مساعدين معنيني بالتجهيز -ومساعد رئيسي معين بالتجهيز باملوظفني (من الرتبة خ ع

رأ).-فني (من الرتبة خ عباملوظ
ون الرواتب ؤولية عن تدبر العقود؛ وتسيري شؤ وتتحمل وحدة تسيري شؤون املوظفني املس-٣٣٦

والتعويضات واملستحقات؛ وسجالت الدوام وسجالت تدبر األداء؛ واإلبالغ فيما يتعلق باملوارد البشرية 
.اعات والتوسط فيما خيص أداء املوظفنيونظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية؛ وحل النز 

- رئيسيني معنيني باملوارد البشرية (من الرتبة خ عنِ يْ )، ومساعدَ ٣-وهي تتألف من رئيسها (من الرتبة ف
رأ)، ومساعد رئيسي معين بدعم نظم تكنولوجيا -رأ)، ومساعد معين باملوارد البشرية (من الرتبة خ ع

رأ).-رأ)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع-رية (من الرتبة خ عاملعلومات املتعلقة باملوارد البش
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شأن بوتسدي املشورة،القدرات تدبر ميزانية التدريب املركزيةوتنميةالتدريب ةتتوىل وحدو -٣٣٧
خطط التعلمإعداديف اإلدارة وهي تساعد .على شىت الوحداتةعصات التدريب املوزَّ خمصَّ استخدام
دعمه ي،)٣-من الرتبة ف(من رئيسها ألفا تتإالتدريب والتعلم.برامجإعداد وتنفيذ وتقوم ب،السنوية

.رأ)-خ عمن الرتبة (تدريب وتنمية القدراتالمساعد معين ب
،سائل الطبية فيما خيص العاملنيالصحة املهنية واملوتتوىل وحدة الصحة والرعاية املسؤولية عن-٣٣٨

يف مهمات قبل سفرهم الذين يسافرونباملوظفنيوالعناية ،للتوظيفةالسابقةص الطبيو حلفاا يف ذلك مب
ا تتوىل املسؤولية عن مسائل إكما .والعناية الطبية املستعجلة،املرضيةجازاتاإلتصديق ، و وبعده

وموظف معين )،٤-من الرتبة ف(من رئيسها ألفوهي تت.االجتماعية ومسائل الرعايةالنفسية املساعدة
مساعد طيب معين /وممرضرر)،- خ عمن الرتبة (ممرض /طيبومساعد،)٣-فمن الرتبة(وظفني برعاية امل
رأ).-خ عمن الرتبة رأ)، ومساعد معين برعاية املوظفني (-خ عمن الرتبة املهنية (بالصحة

ما بغية جعل٢٠١٤تنظيم خالل عام وإعادةمراجعة وافيةإىلع قسم املوارد البشرية ضيخسو -٣٣٩
وحتويله،احملكمةحتياجاتتلبيًة الأفضلَ جمال املوارد البشرية يفمشورة منيسديهمن خدمات وما يقدمه
على قرتحةاملامليزانية عدتأُ وقد.شريك اسرتاتيجيإىلطابع التباديل الباً رئيسيدوراً يتسمسم يؤديقمن 

.هاإعدادإبانزتتكن قد ُجنِّ ا مّ ـلهذه املراجعةألن احلاليةواألنشطةاملوظفنيعدادأساس أ
بوضع املتصلةمهية األاحلامسةنشطةضافية لدعم األإموارد قد تلزم،عادة التنظيمإوريثما تتم -٣٤٠

،ساس غري رمسيأوحل النزاعات على ،ملسارات املهنية للموظفنياروتطوي،داءألاروتدبالسياسات،
إطار يف ذتخاليت تُ القرارات وتنفيذ،عي العاممكتب املدَّ نشاط توظيف العاملني يفيف اداحلرتفاع االو 

.ReVisionاملشروع املسمى 

يوروألف٣٦٦,٥املساعدة املؤقتة العامة

رطاإيفلغشوظائف تُ مخساملوارد البشرية حاليًا دعم قسمَ ت،الوظائف الثابتةإىلضافة اإلب-٣٤١
رنظالبو ،واملواردخلدماتارالعامة لقسم املوارد البشرية ومقاديتم املراجعةتريثما و .ملساعدة املؤقتة العامةا

ثناء وظيفة واحدة تساب،٢٠١٥استمرار هذه الوظائف فيما خيص عام طلب يُ ،ارتفاع حجم النشاطإىل
.٢٠١٥ليست مطلوبة فيما خيص عام تكنولوجيا املعلومات/البشريةباملواردشاغرة ملساعد معين

يقدم . طلب مستمر)تشهراً (م١٢، ملدة رأ)-خ عمن الرتبة باملوظفني (تجهيزالمساعد معين ب-٣٤٢
إن. الوحدةيف نشطة اجلاريةفيما خيص مجيع األالدعمباملوظفنيوحدة التجهيز يف شاغل هذه الوظيفة

باملوظفنيطالع وحدة التجهيز ضابغيةوتظل الزمة ٢٠٠٥منذ عام الوحدةيف قائمة هذه الوظيفة 
املوظفنيعادة ختصيصإياتعملوإجراءالتوظيفإىلتلبية االحتياجات يف املتمثلة األساسية مبهامها

الوظائف زمة لتيسري شغلالالصلة النشطة احلشد ذاتأجبميع طالعضالا، و هميعز تو وإعادةنيياحلال
.الشاغرة
. مستمر)شهرًا (متطلب ١٢رأ)، ملدة -خ عمن الرتبة املوظفني (بتجهيز المساعد معين ب-٣٤٣

اً مستمر اً ضافيإاً ها دعملوسيقدم شاغ٢٠١٤ملوظفني منذ عام بايف وحدة التجهيز قائمةهذه الوظيفة إن
املراجعة مشروع عن شد املوظفني، و حاملتأتيني عنع املتوقَّ عبئه املقبل العمل احلايل و ءعببفيما يتعلق 

فرقة اليت جتري املقابالت مع البشرية يف األمشاركة قسم املوارد معاودة عن ، و ReVisionاملسمى 
.برنامج التدريب الداخلياملسؤولية عن املوظفنيبتجهيز الوحدة توليةعن و ،حنياملرشَّ 

شهرًا لكل منهما (متطلب ١٢ةرأ)، ملد-خ عمن الرتبة البشرية (باملواردن ان معنيامساعد-٣٤٤
نيظيفتالو هاتني ن إري شؤون املوظفني. يتظل هاتان الوظيفتان الزمتني بغية دعم عمل وحدة تس.مستمر)
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وظائف بطلع شاغالمها ضيو ، على الرتتيب، ٢٠٠٥عام و ٢٠٠٤منذ عام قائمتان يف هذه الوحدة
الرواتب ، وجتهيز كشوف للموظفنيطالعية اإللسات اجلقود وعقد علاصداربإالوحدة الرئيسية املتصلة 

م الوأالعدد املزيديالدفع للموظفني الواجبةملستحقات والتعويضات اوسائر تستحق ذينفراد عائال
.فو ري شؤون هذه الكشيعنهم هذه املدفوعات، وتس

تلزم هذه . شهرًا (متطلب جديد)١٢رأ)، ملدة -خ عمن الرتبة البشرية (باملواردمساعد معين -٣٤٥
ري شؤون املوظفني من توفرييالتكفل بتمكن وحدة تسبغيةملساعدة املؤقتة العامة ارطاإالوظيفة يف 

شأنومن لسننيايف احملكمة على مرالعاملنيعدادألقد ازدادت . واآلتية يف حينهاةخلدمات املناسبا
شؤون رييتسيف عدم تمثلاملكبري الطر اخلإىلن يفضي أاستمرار نقص املوظفني العاملني يف الوحدة

.هذه الشؤونرييخري تسأو تو/أعلى حنو سليم التعويضات واملستحقات

يوروألف٣٥,٠اخلرباء االستشاريون

توفري ليلزم هو و ،يف املئة)١٣٩,٧(يورو ألف٢٠,٤على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب-٣٤٦
ستدراجات ارصداإو ،وتصنيفهاضمن القسم يف جماالت من قبيل تصميم الوظائفخربة ال تتوفر حالياً 

.وارد البشريةقسم املةمتتأاريع، ومشمنيأمع شركات التجل التعاقدأالعروض من 

ألف يورو٩٣,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

وارد املوتلزم .يف املئة)٦١,٦(يوروألف١٤٥,٩هاملبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار ينطوي-٣٤٧
.لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريبغري املتصلة بالعاملني

يوروألف١٤,٢السفر

يلزم لسد هو و ،يف املئة)١٦,٧(يوروألف٢,٨هاملبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار ينطوي-٣٤٨
قسم املوارد البشرية يف االجتماعات مسؤويلإىل املكاتب امليدانية وتكاليف مشاركة تكاليف السفر

.حدث املستجداتأمم املتحدة ومواكبة م مع النظام املوحد لألؤ لتوالالزمةلاملتخصصة ذات الصلة ا

يوروألف٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

وهي تلزم ،يف املئة)١٩,٨(الف يورو آ٣,٣على زيادة مقدارها هذا البند ميزانية طوي تن-٣٤٩
،نييالسابقة للتعحوص الطبيةلفامثل عمليات التلقيح و ،تطلبات الطبيةاملبسدجية خار لتكليف جهة
.اجلددزيادة متوقعة يف عدد املوظفنيوذلك بسبب

يوروألف٥٨,٨التدريب

دعم تُ يف املئة). و ٦٣,٣(يورو ألف١٠١,٢هاملبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار ينطوي-٣٥٠
داء، والتدريب األرريب على تدبدرات يف جمال التدريب من قبيل التدامبيزانية التدريب املركزية هذه مب

السلوك. ويشمل ذلك قواعد /مدونة خالقياتأبوالتدريب فيما يتعلق،من التحرشزامي على الوقاية لاإل
املوظفني اجلدد، وتدريب املوظفني العاملني يف امليدان، وميزانية هتنظيم احملكمة جللسات توجييضًا أ

ا التكفل  يف قسم املوارد للعاملنياملهارات التقنية ببقاءالتدريب التقين يف قسم املوارد البشرية، املراد 
.ألحدث املستجداتمواِكبًة البشرية 
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االستثمار حبسب بغيةيف املستقبل اهذامليزانية بندطار إيف زاد املخصصاتن تُ أيتعنيَّ سو -٣٥١
م ءاالقتضاء يف حتسني مهارات العاملني وكفا .ومحاسهما

٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٢٠: البرنامج الفرعي ٤٦الجدول 

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٧٩٢,٥٧٩٢,٥٧٩٩,٨٧٩٩,٨٧,٣٠,٩الفئة الفنيةن منوظفو امل
٧٩٨,٥١٩١,٥٩٩٠,٠٨٢٠,٨١٩٨,٠١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٠١٨,٨٢٨,٨٢,٩

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ٦١٦,٣٢٣٧,٣١ ٨٥٣,٥١ ٨٥٣,٥١ ٥٩١,٠١٩١,٥١ ٧٨٢,٥١ ٦٢٠,٦١٩٨,٠١ ٨١٨,٦٣٦,١٢,٠
٢٤٩,١٠,٩٢٥٠,٠٢١,٢٢٧١,١٣١٩,١٣١٩,١٣٦٦,٥٣٦٦,٥٤٧,٤١٤,٩العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
١٣,٧١٣,٧١٣,٧١٤,٦١٤,٦٣٥,٠٣٥,٠٢٠,٤١٣٩,٧االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٦٢,٨٠,٩٢٦٣,٧٢١,٢٢٨٤,٨٣٣٣,٧٣٣٣,٧٤٠١,٥٤٠١,٥٦٧,٨٢٠,٣ا
١٦,٧-٢,٨-٢٣,٤٩,٣٣٢,٧٣٢,٧٦,٠١١,٠١٧,٠١٤,٢١٤,٢السفر

الضيافة
٣,٩٣,٩٣,٩١٦,٧١٦,٧٢٠,٠٢٠,٠٣,٣١٩,٨اخلدمات التعاقدية 

٦٣,٣-١٠١,٢-١٩٥,١١٩٥,١١٩٥,١١٦٠,٠١٦٠,٠٤٦,٨١٢,٠٥٨,٨التدريب
٠,٤٠,٤٠,٤العامةيةنفقات التشغيلال

١٠٠,٠-٤٥,٢-١٤,٢١٤,٢١٤,٢٤٥,٢٤٥,٢اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦١,١-١٤٥,٩-٢٣٧,٠٩,٣٢٤٦,٣٢٤٦,٣٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩٨١,٠١٢,٠٩٣,٠ا
٢المجموع ١١٦,١٢٤٧,٤٢ ٣٦٣,٥٢١,٢٢ ٣٨٤,٦٢ ١٥٢,٦٢٠٢,٥٢ ٣٥٥,١٢ ١٠٣,١٢١٠,٠٢ ١,٨-٤٢,٠-٣١٣,١

١٣,٢-١١,٨-٥٥,٦١١,٦٦٧,٢٦٧,٢٨٦,٢٣,٣٨٩,٥٧٦,٣١,٤٧٧,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٢٠: البرنامج الفرعي ٤٧الجدول 

قسم الموارد البشرية
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٣١٧٢١٠١٢١٩املالك األساسي
٣٣٣املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٣١٧٢١٣١٥٢٢ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

موع الفرعي ا
١٢٣١٧٢١٣١٥٢٢المجموع
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: قسم الميزانية والمالية٣٢٤٠البرنامج الفرعي (ج)
المقدِّمة

. للمحكمة مجعاءعمليات املالية واملتعلقة بامليزانية اللدعم ةأنشطقسم امليزانية واملالية بيضطلع -٣٥٢
عداد البيانات املالية للمحكمةإاحملكمة و عداد البيانات اخلاصة مبيزانيةإمجع و بهوطة ناملمومن املها

ل صندوقامو أو ، والتربعات، رةتدبر االشرتاكات املقرَّ ىليتو إنه كما .لصندوق االستئماين للمجين عليهملو 
اجلمعية واجلهات ملتطلباتاً عنها وفقويـُْبِلغويراقبها، االستثمارواالحتياجات على صعيد، الطوارئ
املاحنة.
كشوف عدادإنشطة يف جمال كافة األإجراءعن هذا القسم املسؤولية يتوىل إىل ذلكوإضافةً -٣٥٣

، دارة اخلزينةإخرى ساسية األومن مهامه األ.ا املاليةاوتدبر ميزانية احملكمة وحسابالرواتب واملدفوعات
"النظم والتطبيقات(SAPيات جمانظم احملكمة املستعان فيها برب املايل ضمناإلبالغو واحملاسبة

ساسية للمحكمة مثل مشروع تطوير باشرة يف تنفيذ املشاريع األاملأو غرياملباشرة واملشاركة)، "واملنتجات
فيما يتعلق اإلبالغومشروع ، احملاسبية الدولية للقطاع العامريمشروع تطبيق املعاي، و ف الرواتبو كشنظام

.SAPحتسني براجمياتريع امن مشاوغريه،بامليزانية

ألف يورو٣٦٤,٦٢الميزانيةموارد 

إىل رئيسياً ى) تعز يف املئة٨,٠(يوروألف١٧٦,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٥٤
ميزانية لكن إذا متت تسوية.للقطاع العاماحملاسبية الدولية رياملعاييزانية السنوية ملشروعاملزيادة يف 

للقطاع احملاسبية الدوليةرييميزانية مشروع املعااملرحل منيورو ألف٢٩٠,٠باملقدار البالغ٢٠١٤عام
.٤٤يف املئة٤,٦فاض نسبته اخنتنطوي يف الواقع علىامليزانية املقرتحةن فإ٢٠١٣٤٣عام لالعام 

ألف يورو١٨٢,٧٢الموظفينمنالموارد

يف تشغل وظائفوأربعوظيفة ثابتة ٢٤قسم امليزانية واملالية حاليًا من موظفي مالك ألف يت-٣٥٥
ل اثنتان منها متوَّ )، من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل٤,٠(طار املساعدة املؤقتة العامة إ

عدد ًا يفامليزانية واملالية ختفيضويقرتح قسم.احملاسبية الدولية للقطاع العامريمشروع املعايمن ميزانية
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٠,٥ه طار املساعدة املؤقتة العامة مقدار إالوظائف املشغولة يف 

.الدولية للقطاع العاماملرحلة النهائية من تطبيق املعايري احملاسبيةكامل فيما خيص

يوروألف٨٩٤,٥١الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة 

املسؤولية الذي يتوىل)، ٥-من الرتبة ف(هامليزانية واملالية من رئيسقسمموظفي ألف مالك يت-٣٥٦
دارة املالية للمحكمة؛ ومشرف على اإلإىل املدير بشأن املسائل املتصلة باملشورةإسدءوعن تهدار إعن 

من (داري إومساعد ؛بات وامليزانيةاية عن وحدة احلسيتوىل املسؤول، )٤-الرتبة فمن (التدبرية احملاسبة
.)رأ-الرتبة خ ع

.٣٢الفقرة ،ICC-ASP/12/15الوثيقة٤٣
ألف٢٩٠,٠فيهامبايورو،ألف٤٧٨,٦٢مبلغًا مقداره ٢٠١٤عام يفاملاليةوالشؤونامليزانيةلفرعاملخصصةاملواردجمموعبلغ٤٤

.٣٢٤٠الفرعيبالربنامجاخلاصاجلدولانظر. ٢٠١٣لعامالعامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريتطبيقمشروعميزانيةمنرحِّلتيورو
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بتجهيز مجيع املدفوعات املتصلة بالسلع واخلدمات. وهي تتألف من تتكفل وحدة املدفوعات-٣٥٧
رأ) –ة خ ع ) ومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية (من الرتب٣-موظف معين باملدفوعات (من الرتبة ف

رأ). -ومخسة مساعدين معنيني بامليزانية واملالية (من الرتبة خ ع
للقضاة بدال والتعويضاتمدفوعات الرواتب واألجتهيزكشوف الرواتبوحدة  وتتوىل-٣٥٨

، )٣-الرتبة فمن(معين بكشوف الرواتب من موظفهذه الوحدةمالك موظفي ألفتيو .واملوظفني
(من الرتبة معنيني بامليزانية واملالية نِ يْ مساعدَ و )، رأ-(من الرتبة خ عرئيسي معين بامليزانية واملالية ومساعد

.)رأ-خ ع
وإعداد دراج الوثائق فيما خيص تسجيلإوتتوىل وحدة احلسابات مسك احلسابات وخمططات-٣٥٩

هذه الوحدة من موظف معينألفوتتهم.علياالستئماين للمجينصندوقللالبيانات املالية للمحكمة و 
)، ٢-(من الرتبة فاالشرتاكات/وموظف معاون معين باحلسابات، )٣-من الرتبة ف(باحلسابات 

زانية واملالية (من الرتبة رأ) ومساعد معين باملي-زانية واملالية (من الرتبة خ عومساعد رئيسي معين باملي
.)رأ-عخ

، صندوق الطوارئباالستعانة بواإلخطارات ، احملكمةعداد ميزانية إوحدة امليزانية وتتوىل-٣٦٠
من موظف هذه الوحدةألفوتت.داء على هذا الصعيدوتتابع األ، والتوقعات والتقارير املتصلة بامليزانية

- ع(من الرتبة خومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية ، )٢- من الرتبة ف(ين بامليزانية واملالية عممعاون 
.)رأ-ع(من الرتبة خبامليزانية واملالية معينومساعد ، )رأ

مالك ألفتيو .دالزمة لسد االحتياجات إىل النقلاموالوحدة اخلزينة على توفر األوتسهر-٣٦١
(من الرتبة واملالية بامليزانيةومساعد رئيسي معين ، ر)ر -ع(من الرتبة خمن مساعد معين باخلزينة موظفيها 

.)رأ-ع(من الرتبة خواملالية بامليزانيةومساعد معين، )رأ-عخ

يوروألف٢٧٨,٢املساعدة املؤقتة العامة

طار املساعدة املؤقتة العامة إولة يف شغاملامليزانية واملالية استمرار متويل الوظائفيطلب قسم-٣٦٢
.٢٠١٥فيما خيص عام )من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل٣,٥(

تظل . شهراً (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)٢-بامليزانية واملالية (من الرتبة فمعين موظف معاون -٣٦٣
وتنسيق تنفيذ مجيع ؛ اجلودةدرجةمتعلقة بامليزانية عاليةالتكفل بتوفري معلوماتةالزمة بغيهذه الوظيفة

حصائية ري اخلدمات اإلوتوف؛اد التوقعات املتعلقة بامليزانيةعدإ؛ و بته، ومراقه، ومراجعتهبنود امليزانية، وحتليل
التقارير املتعلقة بالضطالع بأنشطة الدعم املتصلة ؛ وابصندوق الطوارئباالستعانةخطارات إللدعمًا 

.داءألاب
هذه إن . شهرًا (متطلب مستمر)١٢، ملدة )رأ-عمساعد معين بامليزانية واملالية (من الرتبة خ-٣٦٤

تناول ةوتظل الزمة بغي٢٠٠٩منذ عام قائمة يف القسم مة طار املساعدة املؤقتة العاإالوظيفة املشغولة يف 
دخلت على أُ رغم من شىت التحسينات اليت فعلى ال، ومبا يف ذلك جتهيز املعامالت. مقادير العمل املزيدة

الواقع باحلملصبح قسم امليزانية واملالية ينوء أالسنوات السابقة، خاللعمال النظم وعلى سريورات األ
.موظفيهيف مالكزيادةةيأدون أن تقابلها هعملءلزيادة يف عبلنتيجة هعلى عاتق

مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
(متطلب أشهر ٩)، ملدة ٤-للقطاع العام ( من الرتبة فالدولية احملاسبية ريملعايامنسق معين ب-٣٦٥

احملاسبية للقطاع العام ملعايريبايظل املنسق املعين .)الدولية للقطاع العاماحملاسبيةاملعايريمستمر ملشروع 
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املعايرياز املراجعة اخلارجية للحسابات املالية املتوافقة مع هذه جنإحىت املعايريتنجيز تطبيق هذه ةبغياً الزم
.٢٠١٤عام باصة اخل

شهر أ٩ملدة ، )رأ-عاحملاسبية الدولية للقطاع العام (من الرتبة خاملعايريمساعد معين مبشروع -٣٦٦
إطارفة املشغولة يف هذه الوظيتلزم. للقطاع العام)الدولية احملاسبية ري(متطلب مستمر ملشروع املعاي

يف موِّلتظائف املساعدة املؤقتة العامة و من ٢-ئة فلفاؤقتة العامة عوضًا عن وظيفة من املساعدة امل
من السنة لتحِّ احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت رُ رياملعايمن اعتمادات ميزانية مشروع٢٠١٤عام

اية السنةاحلقفال إدعميفهذه الوظيفة لا شاغيضطلعاملهمة اليت تتمثل و .السابقة ، سابات يف 
احملاسبية الدولية للقطاع ريعاياملتطبيق من واملرحلة النهائية، نشطة التدريبأ، و البيانات املاليةعدادإو 

.احملاسبية الدولية للقطاع العامريشطة الرئيسية يف جمال املعايناألة، واستدامالعام

يوروآالف١٠,٠العمل اإلضايف

إىل زيادة يف ىتعز ، )يف املئة٢٥,٠(يوروألف٢,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٦٧
اية السنةقفال احلساباتإ، مثل ملزمةآجالبه يفاالضطالعجيبذيالنشاط ال ، املايلاإلبالغو ، يف 
.وجتهيز كشوف الرواتب الشهرية، الربناجمية السنويةعداد وتنجيز امليزانيةإو ، اخلارجية للحساباتواملراجعة

ألف يورو١٨١,٩الموارد غير المتصلة بالعاملين

غري وارداملوتلزم .)يف املئة٧,٨(يوروألف١٥,٣هفاض مقدار خناينطوي املبلغ املطلوب على-٣٦٨
.والنفقات التشغيلية العامة، والتدريب، واخلدمات التعاقدية، السفرلسد تكاليفاملتصلة بالعاملني

يوروألف١٦,٨السفر

يلزم ، وهو)يف املئة١٦,٧(يورو آالف٣,٤هفاض مقدار خناينطوي املبلغ املطلوب على-٣٦٩
مم املتحدة واجتماعات شبكة امليزانية ت الصندوق املشرتك ملعاشات موظفي األللمشاركة يف اجتماعا

.للقطاع العامالدولية ري احملاسبية يملعااواملالية واالجتماعات املعنية ب

يوروألف٩٣,٩اخلدمات التعاقدية

وهو سُيستخدم ،)يف املئة٩,٥(الف يورو آ٩,٩فاض مقدارةخناينطوي املبلغ املطلوب على-٣٧٠
يات ة الضرائب اليت جتنيها الوالداعإلدارية سد تكاليف املراجع اخلارجي للحسابات وسد التكاليف اإلل

للقطاع الدولية احملاسبية رييضًا تكاليف اخلدمات التعاقدية املتصلة بتنجيز مشروع املعايأويشمل ،املتحدة
.٤٥العام

.CBF/22/8الوثيقة٤٥



ICC-ASP/13/10

11210-A-291114

يوروألف١٥,٧التدريب

إىل ىيعز ، )يف املئة٤٧,٨(يورو ألف١٤,٣هفاض مقدار اخنينطوي املبلغ املطلوب على-٣٧١
يشمل تكاليف . وهوطار مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامإشطة التدريب يف أنمواعيدلتعدي

.شؤون املاليةالبع متصل باد الطتدريب حمدَّ 

يوروألف٥٥,٥العامةالتشغيليةالنفقات

إىل حد  عزى تيف املئة)٢٨,٥(يورو ألف١٢,٣هاينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدار -٣٧٢
ما فيما خيص وال سيّ ، املتأتية عن زيادة حجم املعامالتةتكاليف املصرفية املزيدالسد إىل لزومكبري
النقل إىل املكاتب وعمليات ، مدفوعات الرواتبو ، عي العامعن مكتب املدَّ ةبات السفر الصادر طل

.امليدانية
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٤٠: البرنامج الفرعي ٤٨الجدول 

٣٢٤٠
قسم الميزانية والمالية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 

موعللقطاع العام ا
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 

موعللقطاع العام الـ%املبلغا
٧٤٩,٣٧٤٩,٣٧٥٨,١٧٥٨,١٨,٨١,٢الفئة الفنيةن منوظفو امل
٧٦٦,٠٣٣٥,٤١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ١٠١,٤٧٩٢,٠٣٤٤,٤١ ١٣٦,٤٣٥,٠٣,٢

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ٤١٤,٧٣٣٩,١١ ٧٥٣,٨١ ٧٥٣,٨١ ٥١٥,٣٣٣٥,٤١ ٨٥٠,٧١ ٥٥٠,١٣٤٤,٤١ ٨٩٤,٥٤٣,٨٢,٤
٤١٥,٥٤١٥,٥٤١٥,٥١٣٢,٧١٣٢,٧١٣٧,٣١٤٠,٩٢٧٨,٢١٤٥,٥١٠٩,٦العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٢٢,٠٢٢,٠٢٢,٠٨,٠٨,٠١٠,٠١٠,٠٢,٠٢٥,٠اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٣٧,٥٤٣٧,٥٤٣٧,٥١٤٠,٧١٤٠,٧١٤٧,٣١٤٠,٩٢٨٨,٢١٤٧,٥١٠٤,٨ا
١٦,٧-٣,٤-٧,٣٧,٣٧,٣١٠,٢١٠,٠٢٠,٢٧,٥٩,٣١٦,٨السفر

الضيافة
٩,٥-٩,٩-٩٧,٧٩٧,٧٩٧,٧٨٨,٥١٥,٣١٠٣,٨٨٠,٥١٣,٤٩٣,٩اخلدمات التعاقدية 

٤٧,٨-١٤,٣-٨,٣٨,٣٨,٣٣٠,٠٣٠,٠٥,٧١٠,٠١٥,٧التدريب
٥٠,٨٥٠,٨٥٠,٨٤٣,٢٤٣,٢٥٥,٥٥٥,٥١٢,٣٢٨,٥العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٧,٨-١٥,٣-١٦٤,٢١٦٤,٢١٦٤,٢١٤١,٩٥٥,٣١٩٧,٢١٤٩,٢٣٢,٧١٨١,٩ا
٢المجموع ٠١٦,٣٣٣٩,١٢ ٣٥٥,٤٢ ٣٥٥,٤١ ٧٩٧,٩٣٣٥,٤٥٥,٣٢ ١٨٨,٦١ ٨٤٦,٦٣٤٤,٤١٧٣,٦٢ ٣٦٤,٦١٧٦,٠٨,٠

التسوية املتعلقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 
من القسم ٣للقطاع العام،كما تقضي به الفقرة 

ICC-ASP/12/Res.1٢٩٠,٠٢٩٠,٠ياء من القرار 
ًال باحتساب التسويةالمجموع المتعلقةمعدَّ

للقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعاييربتطبيق
٢العام ٠١٦,٣٣٣٩,١٢ ٣٥٥,٤٢ ٣٥٥,٤١ ٧٩٧,٩٣٣٥,٤٣٤٥,٣٢ ٤٧٨,٦١ ٨٤٦,٦٣٤٤,٤١٧٣,٦٢ ٤,٦-١١٤,٠-٣٦٤,٦

١٤,٢-١٣,١-٥٢,٨١٩,٣٧٢,١٧٢,١٨٦,٢٥,٦٩١,٨٧٦,٣٢,٤٧٨,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٤٠: البرنامج الفرعي ٤٩الجدول 

وكيل أمني قسم الميزانية والمالية
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٣٢٧١٢١٢١٩املالك األساسي
١٤٥٥املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٣٢٧١١٦١٧٢٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٣٢٧١١٦١٧٢٤المجموع
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: قسم الخدمات العامة٣٢٥٠البرنامج الفرعي (د)
المقدِّمة

ساسية عمال األعلى توفري املرافق وسائر اخلدمات اليت ترفد األرئيسياً العامة قسم اخلدماتزيركِّ -٣٧٣
ويتفاعل قسم اخلدمات العامة مع مجيع .امليدانية ومشروع املباين الدائمةالعملياتللمحكمة مبا يف ذلك 

وجمال ،املرافقإدارةوجمال ،ما ميكن يف جمال الشراءأمثلتكفل بتوفري اخلدمات على لوحدات احملكمة ل
.والنقل،يمداداإلالدعم و ،وشؤون الدولة املضيفة،السفر

ألف يورو٣١٣,١٥الميزانيةموارد 

يف املئة). وقد تسىن ٧,٤ألف يورو (٤٢٤,٣همقدار ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٣٧٤
ي عمليات حتسني يف املباين املؤقتة، وتقليص مستوى أجراء إالكف عنساس أاقرتاح هذا التخفيض على 
معدات ستبدال عمليات الي أو مستعجلة تصليحأعمال ي أإجراءمكانية إالصيانة الوقائية، واستبعاد 

وازم، ولوازم لاملقرتحة لسد تكاليف الاالعتماداتزيادة طفيفة يف ةات. ومثبكَ ، مبا فيها املْر وجتهيزات
.عي العامإىل زيادة يف عدد موظفي مكتب املدَّ ىتعز ،الكتابة والطباعة واملرتفقات

ألف يورو١٣٧,٣٣الموظفينمنالموارد

املساعدة املؤقتة طارإوظيفة ثابتة ووظيفة واحدة تشغل يف ٤١من اً يبقى مالك املوظفني مؤلف-٣٧٥
.)من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل١,٠(العامة 

يوروألف٩٦١,٢٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-ع(من الرتبة خداري إمساعد يدعمه،)٥-من الرتبة ف(هقسم اخلدمات العامة رئيسسأير -٣٧٦
:وحداتأربعقسم من هذا الرأ). ويتألف 

ر مشروع بمد، و )٣-من الرتبة ف(املرافق إدارةمن موظف معين بألفاملرافق تتإدارةوحدة -٣٧٧
-ام (من الرتبة خ عرسّ و )،رر -من الرتبة خ ع(باملرافقومساعد رئيسي معين ،)٢-من الرتبة ف(املرافق 
، )أر -من الرتبة خ ع(شغال األعامِّ عاملو ، )أر -ع(من الرتبة خخبدمات املرافق معنينيكتبة ثالثةو رأ)، 

املرافق (من والتكييف يفتدفئة والتهوية التقين خمتص بو ، )أر -من الرتبة خ ع(عامل /شغالاألعامِّ عاملو 
باملرافقرأ)، وتقين كهربائي معين -(من الرتبة خ عمنية) ت األآ(املنشباملرافقوتقين معين ، رأ)-عالرتبة خ

.)أر -من الرتبة خ ع(
مدادي والنقل (من الرتبة دعم اإلالنقل تتألف من موظف معين بالمدادي و وحدة الدعم اإل-٣٧٨

-لوازم (من الرتبة خ عالوكاتب معين ب،)أر -من الرتبة خ ع(مدادي دعم اإلالمشرف معين بو )، ٣-ف
املمتلكات ةراقبمب، ومساعد معين )أر -من الرتبة خ ع(العامة باخلدماترأ)، وكاتب معين 

كاتب و ، )أر -من الرتبة خ ع(يل سجعمليات التمشرف على و ،)أر -من الرتبة خ ع(ات باملطال/ونواملخز 
،)أر -من الرتبة خ ع(مدادي دعم اإلالكاتب معين بو رأ)، -يل (من الرتبة خ عسجمعين بعمليات الت

رأ)، -(من الرتبة خ عاتبكَ مْر سائقِ /موزعِّ و ،)أر -من الرتبة خ ع(مدادي دعم اإلالسائق معين ب/كاتبو 
.)أر -من الرتبة خ ع(كتبة ني/سائقأربعةو 
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بالشراء ومنسق معين ،)٤- شراء (من الرتبة فالمن موظف رئيسي معين بألفوحدة الشراء تت-٣٧٩
من الرتبة (داريإومساعد )،أر -من الرتبة خ ع(شراءمعنيني بالمساعدين أربعةو )،رر -من الرتبة خ ع(

.الدواموقتألربعة أمخاسيعمالن ) أر -من الرتبة خ ع(موظفانةومث).أر -خ ع
)، رر -(من الرتبة خ عسفار من مشرف على األألفوحدة السفر وشؤون الدولة املضيفة تت-٣٨٠

.)أر -من الرتبة خ ع(سفار ألابمعنينيمساعدين مخسةو 

يوروألف٧٣,٣املساعدة املؤقتة العامة

ن هذه الوظيفة إ.شهرًا (متطلب مستمر)١٢ةملدرأ)، -شغال (من الرتبة خ عاألعامل عامُّ -٣٨١
بعد توسعة حيز املكاتب ليشمل مبىن ٢٠٠٨منذ عام قائمةالعامة املشغولة يف نطاق املساعدة املؤقتة 

Haagse Veste املبىنأجل هذا منتوفري اخلدمات لةظل الزمت، و.

يوروألف٩٧,٨العمل اإلضايف

يورو آالف١٠,٠زيادة مقدارها ضايفالعمل اإلتكاليفيزداد املبلغ املطلوب لسد -٣٨٢
لزم لسد تكاليف استدعاء وحدة إدارة املرافق يف حاالت الطوارئ، وتكاليف ، وهو ياملئة)يف١١,٣(

.السائقني الذين يعملون خارج ساعات الدوام الرمسي، ونقل الشهود

ألف يورو١٧٥,٩٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

وارد املوتلزم .)يف املئة١٨,٥(يورو ألف٤٩٢,٧هاملطلوب على اخنفاض مقدار ينطوي املبلغ -٣٨٣
التشغيلية العامة، والنفقاتلسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، املتصلة بالعاملنيغري 

.اث والعتادث، واألواملعداتواللوازم

يوروألف١٦,٠السفر

ندععليهبقي أُ وقد يف املئة)٨,٢(يورو ألف١,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٨٤
.صول ومراقبة املرتفقاتإىل امليدان لتدبر األزم لسد تكاليف السفرالدىن الاحلد األ

يوروألف٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

لسد يلزموهو،يف املئة)٥٢,٤(يورو ألف٢٢,٠هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار -٣٨٥
.تكاليف خدمات الطباعة اخلارجية

يوروآالف٩,٨التدريب

صت لِّ وقد قُـ يف املئة).٣٩,٩(الف يورو آ٦,٥هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار -٣٨٦
جل التدريب يف جمال الشراءأدىن، وهي تلزم من املوارد املقرتحة لسد تكاليف التدريب إىل احلد األ

.وتدريب السائقني
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يوروألف٩١٨,٦١العامةالتشغيليةالنفقات

دّ سَ تُ سيف املئة). و ١٧,٥(يورو الف آ٤٠٧,٤هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار -٣٨٧
، وخدمات من قبيل الصرف املدينية(الغاز، والكهرباء، واملاء، والتدفئة املرتفقاتذه املوارد تكاليف

التجهيزاتما وال سيّ التشغيليني،جميات ا)؛ وصيانة العتاد والرب ، والتوصيالتالتلوثةالصحي، ومراقب
رااأل يف املقر وتوفري قطع ات بكَ املْر ةيف املباين؛ وتنظيف املباين؛ وصيانة جمموعةمنية؛ وعمليات التصليح ا

؛ اخلاصنيوالسعاةدوات الطعام؛ وخدمات الربيد أثاث و من األالنسيجيةالغيار هلا؛ واستبدال العناصر 
حمفظةنفقات املتفرقة. كما يراد استخدام هذه املوارد لسد تكاليف الني والسائقني، و يومالبس التقن

مينات التجارية للمحكمة. وقد تسىن تقليص املوارد املطلوبة لسد النفقات التشغيلية العامة بتخفيض أتال
نتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة يف الاً ف الصيانة التصحيحية لنظم املباين استباقاملبالغ التقديرية لتكالي
التهيئة لسد مستلزمات زيادة ةبلغ املطلوب زيادات يف تكاليف املرتفقات بغياملنمِّ اية السنة. وقد ضُ 

.عي العامعدد موظفي مكتب املدَّ 

يوروألف٢١١,٥واملواداللوازم

، وهو سُيستخدميف املئة)٥,٠(يورو فآال١٠,٠هااملطلوب على زيادة مقدار ينطوي املبلغ -٣٨٨
حرب خراطيش و ،كتابةمكتبية ولوازم  وازم لوازملومن هذه ال.برمتهاجل احملكمةأوازم من للسد تكاليف 

العمل اليت الرمسية اليت يرتديها القضاة ومالبس التذ، ومالبس منها الباتبكَ مْر غيار للوقطع،طابعاتلل
وازم اليت لالزيادة الطفيفة لسد تكاليف الوسُتستخدم.مدادي وعمال تدبر املرافقيرتديها عمال الدعم اإل

.عي العامعداد موظفي مكتب املدَّ أنتيجة لزيادة أو غري مباشرةمباشرةةتاج اليها بصور حيُ 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٥٠الفرعي: البرنامج٥٠الجدول 

٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٥٦٣,٢٥٦٣,٢٥٦٨,٤٥٦٨,٤٥,٢٠,٩الفئة الفنيةن منوظفو امل
٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٣٤٦,٩٢ ٣٤٦,٩٢ ٣٩٢,٨٢ ٣٩٢,٨٤٥,٩٢,٠

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢ا ٦٧١,١١١,٦٢ ٦٨٢,٧٢ ٦٨٢,٧٢ ٩١٠,١٢ ٩١٠,١٢ ٩٦١,٢٢ ٩٦١,٢٥١,١١,٨
٩٨,٥٩٨,٥٩٨,٥٧٠,٩٧٠,٩٧٣,٣٧٣,٣٢,٤٣,٤العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٥١,٦١٧,٢٦٨,٨٦٨,٨٥٥,٠٣٢,٨٨٧,٨٥٥,٦٤٢,٢٩٧,٨١٠,٠١١,٣اإلضايفالعمل
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٥,٠٥,٠٥,٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٧٠,١١٧,٢١٨٧,٣١٨٧,٣١٢٥,٩٣٢,٨١٥٨,٧١٣٣,٩٤٢,٢١٧٦,١١٧,٤١٠,٩ا
٢٥,٧٢٥,٧٢٥,٧٣,١١١,٧١٤,٨١٦,٠١٦,٠١,٢٨,٢السفر

الضيافة
٥٢,٤-٢٢,٠-١٠,٩١٠,٩١٠,٩٤٢,٠٤٢,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية 

٣٩,٩-٦,٥-٢٠,٤٢٠,٤٢٠,٤١٦,٣١٦,٣٩,٨٩,٨التدريب
٢العامةيةنفقات التشغيلال ٤٢٠,٠٢١,٦٢ ٤٤١,٦٢ ٤٤١,٦٢ ٢٨١,٩٤٤,١٢ ٣٢٦,٠١ ٩١٨,٦١ ١٧,٥-٤٠٧,٤-٩١٨,٦

٢١٨,٤٠,٩٢١٩,٣٢١٩,٣٢٠١,٥٢٠١,٥٢١١,٥٢١١,٥١٠,٠٥,٠اللوازم واملواد
١٠٠,٠-٦٨,٠-٩٢,١٩٢,١٩٢,١٦٨,٠٦٨,٠ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٧٨٧,٥٢٢,٥٢ ٨١٠,٠٢ ٨١٠,٠٢ ٦١٢,٨٥٥,٨٢ ٦٦٨,٦٢ ١٧٥,٩٢ ١٨,٥-٤٩٢,٧-١٧٥,٩
٥المجموع ٦٢٨,٧٥١,٣٥ ٦٧٩,٩٥ ٦٧٩,٩٥ ٦٤٨,٨٨٨,٦٥ ٧٣٧,٤٥ ٢٧١,٠٤٢,٢٥ ٧,٤-٤٢٤,٣-٣١٣,١

١١,٤-٢١,٢-١٠٢,٩١٩,٣١٢٢,٢١٢٢,٢١٨٥,٩١٨٥,٩١٦٤,٧١٦٤,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٥٠: البرنامج الفرعي ٥١الجدول 

قسم الخدمات العامة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- عخ رر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١٥٣٣٣٣٦٤١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢١٥٣٣٣٣٦٤١ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٢١٥٣٣٣٣٦٤١المجموع
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: قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال٣٢٦٠البرنامج الفرعي (هـ)
المقدِّمة

سية ومعمارية ساأللمعلومات واالتصال وبنية اً تكنولوجيا املعلومات واالتصال نظامقسميتدبر -٣٨٩
دمات ترتكز على خو يوفر هذا القسم حلوالً و .العامليرسالتها على الصعيد ن تؤديأهلما تتيح للمحكمة 

ا وعلى اجلهاتضطتعني االيعمال اليتاأل العمليات امليدانية ما بدعمسيّ الو املستفيدة منها،الع 
دعم الوللمكاتب املستقلة ومبا يف ذلك ،وحمامي الدفاع،واملالحقة،للتحقيقالزمةلدوات اوتوفري األ

من يف احملكمة لتكنولوجيا املعلومات املصونة األساسيةدبر هذا القسم البنية األ. ويتاليومي للجلسات
.وروابط االتصال بني مقرها وبني مكاتبها امليدانية

وسيعمل قسم تكنولوجيا .املباين الدائمةبز رئيسياً على ما يتصل سريكَّ ٢٠١٥وفيما خيص عام -٣٩٠
املؤقتة احملالّ ساسية يف تقدمي اخلدمات األهمستدميًا يف الوقت ذاتدىن لومات واالتصال مبوارد احلد األاملع

.الثالثة

ألف يورو٩٧٨,٥٨الميزانيةموارد 

رَّ قِ أُ يف املئة). فما ٦,٧يورو (ألف٦٤٥,٤همجايل مقدار إاخنفاض ينطوي املبلغ املطلوب على-٣٩١
ليف الصيانة ايف تكاً اخنفاضآتىرأس املال عدادامليزانية السابقة من استثمارات فيما يندرج يفضمن

.والتجهيزات اليت تندرج يف عداد رأس املال

ألف يورو٤٤٧,٧٤الموظفينمنالموارد

وظائف ست وظيفة ثابتة و ٥٤منمالك قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حالياً ألفيت-٣٩٢
.)املوظف الواحد العامل بدوام كاملمن معادالت٥,٥(العامة املؤقتةطار املساعدةإتشغل يف 

يوروألف١٤٠,٣٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ميعمل يف-٣٩٣ من الرتبة (رئيس القسم:قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال املوظفون التايل بيا
ة العامة بشأن يدار اإلاخلدمات ةملدير شعبسداء املشورة إدارة القسم و إالذي يتوىل املسؤولية عن ،)٥-ف

رص يف جمال لفاو ،العامة يف جمال تكنولوجيا املعلوماتواالسرتاتيجية،املسائل املتصلة بتدبر املعلومات
من الرتبة داريني (إنِ يْ من مساعدَ ةالقسم مساعدة مباشر ويتلقى رئيس.مة على املعلوماتئعمال القاألا

ورئيس وحدة عمليات تكنولوجيا ،)٤-خدمات املعلومات (من الرتبة ف)، ورئيس وحدة رأ-عخ
يف املقر. ويقود  )٤-مشروع (من الرتبة فمدير /عمال)، وحملل لسريورات األ٤-املعلومات (من الرتبة ف

.٣-موظف من الرتبة فالتقنينيفرقة املوظفني أكالً من 
قضائية واملتعلقة بالقضايا، وتدعم تدبر تتوىل وحدة خدمات املعلومات تدبر مجيع املعلومات الو -٣٩٤

املعلومات بني التطبيقات، واحملكمة وكشف املعلومات وإيداع الوثائق اإللكرتوين وإدماجامللفات
.زينمبا يف ذلك نظم املعلومات اخلاصة باحملتجَ اإللكرتونية ومجيع األفرقة القانونية اخلارجية، 

احملكمة وموظف معين بنظم،)٣-من الرتبة ف(نظم الفرقة حملل معين بقيادة األيتوىلو -٣٩٥
وموظف معين بنظم )٣- من الرتبة ف(السجالتوموظف معين بتدبر ،)٣-لكرتونية (من الرتبة فاإل

SAP)اً وموظف)٢-من الرتبة ف(بنظم املعلومات اً معنياً معاوناً فرقة موظفوتضم األ.)٣-فمن الرتبة
برباجمياتاً معنياً معاوناً تقنياً )، وموظف٢-(من الرتبة فتكنولوجيا املعلوماتتدريب على الباً معنياً معاون
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SAP)اً )، ومساعدرر-تكامل التطبيقات (من الرتبة خ عباً معنياً رئيسياً )، ومساعد٢- من الرتبة ف
بدعم اً معنياً تقنياً )، ومساعدرأ-لتدبر املايل) (من الرتبة خ عل(SAPبراجمياتاتقبتطبياً معني

شبكيموقعومصممرأ)، -شبكي (من الرتبة خ عمصمم موقعو ، رأ)-(من الرتبة خ عالتطبيقات
تطبيقات الباً معنياً )، ومربجمرأ-(من الرتبة خ عJavaلتطبيقات اً ومربجمرأ)، -مساعدًا (من الرتبة خ ع

نظم ًا بدعممعنياً )، وتقنيرأ-التطبيقات (من الرتبة خ عةبربجماً معنياً )، ومساعدرأ-(من الرتبة خ ع
-لكرتونية (من الرتبة خ عبتطبيقات احلكومة اإلاً معنياً ومربجم)،رأ-ع(من الرتبة خلكرتونية احملكمة اإل

.)رأ-واحملفوظات (من الرتبة خ عالوثائقبتدبر معنينيمساعدين ثالثة)، و رأ
يئ وحدة العمليات حلوالً -٣٩٦ نات يامجيع قواعد باً مركزيتدبرتو ،يف جمال التكنولوجيا واالتصالو

ا اامب،احملكمة وخمازن معلوما ر مكتب ومن اخلدمات اليت توفَّ .يف ذلك حفظها االحتياطي واستعاد
السمعية بالوسائلودعم االستعانة ،يف جمال تكنولوجيا املعلوماتالتجهيزاتوتدبر ،التقنيةاملساعدة 
وخدمات حجب نصوص يف ،ودعم اجللسات،ويةلفيديالروابطوا،قاعة جلسات احملكمةالبصرية يف

.كاتب امليدانيةاملجل مجيع أعمال حلول من إبن هذه الوحدة تقومإ. كما الوثائق
وموظف معين ،)٣-الرتبة فمن(معين بقواعد البيانات فرقة موظف تقينويتوىل قيادة األ-٣٩٧

وموظف ،)٣-فمن الرتبة(تكنولوجيا املعلومات عمليات وموظف معين ب)،٣-التصال (من الرتبة فاب
)، وموظف معاون معين خبدمات تكنولوجيا املعلومات ٣-املعلومات (من الرتبة فتكنولوجيامعين بأمن 

(من عتاد الباً معنياً ، وتقني)رأ-(من الرتبة خ عتقنيني معنيني بدعم النظم أربعةفرقة واالتصال. وتضم األ
بدعممعنيني نينيتقثالثة، و )رأ-(من الرتبة خ عمعنيني بدعم الشبكات ْنيِ ، وتقنيَـ )رأ-الرتبة خ ع
اً معنياً تقنياً ، ومساعد)رأ-(من الرتبة خ عالنظم ةبتشكيلاً معنياً ، وتقني)رأ-عبة خ(من الرتاالتصاالت

، )رأ- بة خ ع(من الرتعلى مكتب املساعدة املعلوماتية اً ، ومشرف)رأ-(من الرتبة خ عبقواعد البيانات 
لوسائل السمعية امعنيني بْنيِ ، وتقنيَـ )رأ-(من الرتبة خ عمساعدين معنيني بتكنولوجيا املعلومات أربعةو 

تقنيني معنيني ثالثة، و )رأ-(من الرتبة خ عبأمن التطبيقات اً معنياً ، ومساعد)رأ-(من الرتبة خ عالبصرية 
.)رأ-الرتبة خ ع(منبتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليدان 

يوروألف٢٦٢,٤املساعدة املؤقتة العامة

طار إيف ةوظائف مشغولستقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال حاليًا يضم مالك موظفي-٣٩٨
من ٠,٥()رأ-عبة خ(من الرتوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة مثة و املساعدة املؤقتة العامة،

ها.ال يطلب استمرار متويلمعادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
. شهرًا (متطلب مستمر)١٢)، ملدة رأ-(من الرتبة خ عالتقنيةتقين معين مبكتب املساعدة -٣٩٩

٢٠٠١لـموظفني يعملون بدوام كامل لتوفري اخلدمة أربعةما يعادل التقنيةيعمل يف مكتب املساعدة 
ق يف احملاكم طبَّ امل،مستعمل. ويقضي املعيار املهين٣٠٠لكل اً واحداً تقنيةوهذا يعين أن مث. مستعمالً 

. وقد تدبر قسم مستعمالً ١٢٠يكون هناك يف املتوسط تقين واحد لكل بأنمم املتحدة، ويف وكاالت األ
ن من ة املعنية الزمة ألمر بتقليص درجات اخلدمة املقدمة. وتظل الوظيفاملعلومات واالتصال األتكنولوجيا

.ن يضر بعمل احملكمةأداء غري مقبول و أإىل ن يفضي أختفيضات مستويات اخلدمة من شأن املزيد 
.شهراً (متطلب مستمر)١٢)، ملدة رأ-لكرتونية (من الرتبة خ عاإلباحملكمةمساعد تقين معين -٤٠٠

دلة، والتسجيل وتدبر األ،املخاطرتدبر :نظم فرعية رئيسيةثالثةكرتونية من ليتألف نظام احملكمة اإل
للبيانات وصيانة هلا وضبطاً لشؤون املستعملني اً مستمر اً . وتستلزم هذه النظم تدبر الرقميالسمعي البصري

وض موعات اآلبأاً و وحدات حفظ البيانات وتتميَّزمن إىل البيانات ذات الصلة.ودها وتدبر نفوذ ا
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ظلعمل ءعبيؤتيان ذين لالالشديدهاتعقيدبو حبجمها الكبري وتدبرهاعداد ملفات القضايا بإاملتصلة 
.سنواتست ملدة اً عالي

بة (من الرتوكوت ديفواريف مايل امليدانيفاملعلومات واالتصالبتكنولوجيامساعدان معنيان -٤٠١
قسم ِمل ، يـُعْ يف امليداناملعتادة وفقاً للممارسة ف. شهراً لكل منهما (متطلب مستمر)١٢)، ملدة رأ-عخ

نظر ال. وبةتب امليدانيااملكوظفيمليقدم الدعملكل حالة اً واحداً تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موظف
طار إيف نالمتوَّ نستظالالوظيفتني املعنيتنين إتميز به املكاتب امليدانية فتالطابع املؤقت الذي إىل 

.املساعدة املؤقتة العامة
ن إ.متطلب مستمر)(شهرًا ١٢)، ملدة رأ-التصاالت (من الرتبة خ عامساعد تقين معين ب-٤٠٢

طار املساعدة املؤقتة العامة سيتيح لنا املضي يف تدارس إيفة اليت تشغل يف ظاستمرار وجود هذه الو 
طار مجيع العقود إاستعمال االتصاالت يف جماالت العمليات امليدانية وحتقيق وفورات جديدة ومستمرة يف 

.امليداينالتواجد حمالّ املقر ويف مجيع باالتصاالت يف احلالية املتعلقة 

يوروآالف١٠,٠باالجتماعاتاخلاصةاملؤقتةاملساعدة

يلزم لسد وهويف املئة)٥٠,٠(يورو فآال١٠,٠مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٠٣
.تكاليف اجتماعات وتدبر فعاليات

يوروألف٣٥,٠العمل اإلضايف

،نتظامارى بري. فكل النظم احلاسوبية تستلزم ترقيات جتُ يي تغأاملطلوبعلى املبلغأ ال يطر -٤٠٤
(الربامج التصحيحية الصغرية). ولضمان املؤداةللوظائفمنية وحتسينات طفيفة للمشكالت األوحلوالً 

ذا العمل مساءً ضمرارية اخلدمات، يُ تاس ايطلع  مرارية تسبوع. ونظرًا إىل دواعي اساألةوخالل عطل 
بقاء املدفوعات تعويضاً عن إلبذل كل املستطاع جازة تعويضية. ويُ إخذ أةتاحإاخلدمات، ال ميكن دائمًا 

.دىنضايف عند حدها األالعمل اإل

ألف يورو٥٣٠,٨٤الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد وتلزم .يف املئة)١٣,٦يورو (ألف٧١١,٢هاخنفاض مقدار ينطوي املبلغ املطلوب على -٤٠٥
لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة، غري املتصلة بالعاملني

.ثاث والعتادواألوازم واملواد،لوال

يوروألف٥٧,٨السفر

نه يلزم إ.)يف املئة١٥,٢(يورو فالآ١٠,٤هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار -٤٠٦
املستجدات الع علىاالطّ ةلكرتونية بغيالتكنولوجيا واحملكمة اإلبشاركة يف االجتماعات املعنية غراض املأل
يف شاركة املو ،كمةثر هذه التعديالت على احملؤ ن تا أاليت ميكن تعديالت والكيفية الما يتعلق بفي

جل العمل أمن مم املتحدة اليت تنظمها األالعرب املستخلصة املستعملني املعنية بجمموعات اجتماعات 
مم املتحدة؛ ومواكبة أحدث املبادرات يف جمال أمن تكنولوجيا ملمارسات اليت تتبعها وكاالت األاب

ات لتحقق من أن جتهيز لوالسفر إىل امليدان ؛املعلومات واالتصال؛ والرتابط الشبكي وتبادل املعلومات
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تظل مناسبة للغرض منها. ويضاف إىل ذلك أن املوظف العامل يف  
.ستدامة عمل املكتب امليداين فيهاإىل بونيا النتظام اشاسا يسافر بكن

يوروألف٢٢٧,٢اخلدمات التعاقدية

إىل ىيعز املئة)يف ٤٠,٦(يورو ألف١٥٥,٠هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار -٤٠٧
تكاليف ثابتة ترتتب ةومث.فضل بأسعار أرخصأض بشأن العقود للحصول على خدمات دة التفاو اعإ

اليت تستلزم خربة خارجية. SAPبراجمياتمنة ملوقع احملكمة الشبكي وعلى حتسينات على االستضافة اآل
رتونية، كللكرتونية واجللسات اإلاإلن بند امليزانية هذا يشمل سد تكاليف حتسينات لنظام احملكمة إكما 

لمواد السمعية البصرية على لخدمات البث احلي املتواصل تكاليف ، و احملاضردعم نظام تدبر تكاليف و 
.من وميكن التحقق منهآملعلومات على حنو إىل امنية لتدبر النفوذ نظام الشهادات األتكاليف و نرتنت،اإل

يوروألف٦٠,٧التدريب

)، وهو يلزم لتوفري يف املئة٤٨,٣(يورو ألف١٩,٨امقدارهزيادة املبلغ املطلوب علىينطوي -٤٠٨
ما،املباين الدائمةإىل الزيادة إىل االنتقال وتعزى.املعلومات واالتصالتكنولوجياتقين ملوظفيتدريب

التدريب ويستلزم.الزمة يف مجيع وحدات احملكمةجديدةتكنولوجياتاستعمال دعمإىل ضرورةيفضيس
االت أن يستدمي ميف بعض ا ،على ذلك هندسة الشبكاتةمثل. ومن األاملوظفون تصديق مهارا

.شؤون النظمرييوتس،منيف جمال األوتصديق املهارات املهنية

يوروألف٥٣٠,١٣العامةالتشغيليةالنفقات

وقد تسنت .)يف املئة٤,٩(يورو ألف١٨٠,٣مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٠٩
األولويات،عادة التفاوض على عقود نافذة وخدمات جيري توفريها، وحتديد إلنتيجة التخفيضات 

عوام السابقة. وتظل التكاليف الثابتة كما كانت يف جريت يف األأُ اليت واالستفادة من االستثمارات 
ونظام كشف املكاتب، وتدبر الرتمجة، واملكتبة، وأمتتةمنها، أالسابقة فيما خيص نظم الشبكات و السنوات 

تماة للحُ دوالرباجميات املضالكرتوين ونظام احملفوظات،اإلونظام الربيد ه،رغوب فياملالولوج غري 
من عن بعد، وتراخيص استعمال قواعد البيانات، ونظام الع اآلونظام االطّ لكرتونية،اإللفريوسات) ا(
وروابط ،(النظم، والتطبيقات، واملنتجات)SAPجميات اوبر )،TRIM" (لومات الوثائقعملدارة الشاملة اإل"

Citrixنظام بتتصل فخرى األما التكاليف أو ذاعي يف اجتاهني.نظام البث اإللفيديوي، وصيانة االتباحث 

والرافد نرتنت الرئيسي اإلخطيجيار إو نفوذ إىل النظم عن بعد، وتسجيل الصوت يف مركز االحتجاز،لل
.التواجد امليداينحمالّ لساتلية يف والنظم ا،حملكمةااخلاصني ب

يوروألف١٢٠,٠واملواداللوازم

يلزم لسد وهويف املئة)،٣٥,١(يورو ألف٦٥,٠مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤١٠
نالذاكرة، ولوحات مفاتيح الرقاذاتوُجذ،طابعات العالية الطاقةالتكاليف خراطيش احلرب اخلاصة ب

بصرية، السمعية اللوازم الالرقمية، و لفيديوية اقراص على األللتسجيلارجية اخلوحدات ال، و اللغاتمبختلف 
.احملمولةحلواسيبايات ر اوبطشبكات،لاكوابل و سماعات، الو 
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يوروألف٥٣٥,٠والعتاداألثاث

يلزم وهو،)يف املئة٣٧,٤(يورو ألف٣٢٠,٣مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤١١
د تكاليف تزايد متطلبات حفظ البيانات بسبب عمليات التحقيق اجلديدة، وعمليات تصليح العتاد لس

ستئناف العمل يف حاالت الكوارث، وعتاد صغري لدعم العمل ساسية الاحلاسويب، واالستثمار يف البنية األ
املعلومات بتكنولوجيااحلراك مبوجب اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة برنامجةيف قاعات اجللسات، ومواصل

.٢٠١٤ت يف عام رَّ قِ أُ عي العام اليت واالتصال واملرحلة الثانية من مشاريع مكتب املدَّ 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٦٠: البرنامج الفرعي ٥٢الجدول 

٣٢٦٠
قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال

٢٠١٣عام ميزانيةمصروفات 
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
صندوق ذلك 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٢١,٥٥٦١,٤١ ٦٨٢,٩١ ١٣٧,٧٥٦٧,٨١ ٧٠٥,٤٢٢,٥١,٣
١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٣٥٦,٨٩٩٢,٥٢ ٣٤٩,٣١ ٤٠٠,٤١ ٠٣٤,٥٢ ٤٣٤,٩٨٥,٦٣,٦

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢ا ٤٣٤,٨١ ٥٦٩,٠٤ ٠٠٣,٨٤ ٠٠٣,٨٢ ٤٧٨,٣١ ٥٥٣,٩٤ ٠٣٢,٢٢ ٥٣٨,٠١ ٦٠٢,٣٤ ١٤٠,٣١٠٨,١٢,٧
١١,٠-٣٢,٣-٣٥,٨١٣٨,٩١٧٤,٧٢١,٣١٩٦,٠٢٩٤,٧٢٩٤,٧٢٦٢,٤٢٦٢,٤العامةاملساعدة املؤقتة
٥٠,٠-١٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٣٠,٩٠,٠٣٠,٩٣٠,٩٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢,١-٤٢,٣-٦٦,٧١٣٨,٩٢٠٥,٧٢١,٣٢٢٦,٩٥٥,٠٢٩٤,٧٣٤٩,٧٤٥,٠٢٦٢,٤٣٠٧,٤ا
١٥,٢-١٠,٤-٧٤,٢٦٧,٤١٤١,٦١٤١,٦٢٥,٩٤٢,٣٦٨,٢٣٣,٣٢٤,٦٥٧,٨السفر

الضيافة
٤٠,٦-١٥٥,٠-٢١١,١١٨٣,٩٣٩٥,١٣٩٥,١١٩٥,٢١٨٧,٠٣٨٢,٢١٤٠,٢٨٧,٠٢٢٧,٢اخلدمات التعاقدية 

٨٩,٣٦,٦٩٥,٩٩٥,٩٤٠,٩٤٠,٩٦٠,٧٦٠,٧١٩,٨٤٨,٣التدريب
٢العامةيةنفقات التشغيلال ١٦٨,٢١ ٥٢٨,٠٣ ٦٩٦,٢٣ ٦٩٦,٢٢ ٠٧٣,٨١ ٦٣٦,٦٣ ٧١٠,٤٢ ١٠١,٧١ ٤٢٨,٤٣ ٤,٩-١٨٠,٣-٥٣٠,١

٣٥,١-٦٥,٠-١٨٤,١١٨٤,١١٨٤,١١٨٥,٠١٨٥,٠١٢٠,٠١٢٠,٠اللوازم واملواد
٣٧,٤-٣٢٠,٣-٨٤٨,٢٣٤,٨٨٨٣,٠٨٥,٠٩٦٧,٩٤٨٣,٩٣٧١,٤٨٥٥,٣٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣ا ٥٧٥,٠١ ٨٢٠,٨٥ ٣٩٥,٨٨٥,٠٥ ٤٨٠,٨٣ ٠٠٤,٧٢ ٢٣٧,٣٥ ٢٤٢,٠٢ ٧٥٥,٨١ ٧٧٥,٠٤ ١٣,٦-٧١١,٢-٥٣٠,٨
٦المجموع ٠٧٦,٦٣ ٥٢٨,٧٩ ٦٠٥,٣١٠٦,٢٩ ٧١١,٥٥ ٥٣٨,٠٤ ٠٨٥,٩٩ ٦٢٣,٩٥ ٣٣٨,٨٣ ٦٣٩,٦٨ ٦,٧-٦٤٥,٤-٩٧٨,٥

٩٨١,٨١-تكاليف الصيانة املوزَّعة ٢-٥٦٣,٥ ٢-٥٤٥,٣ ١-٥٤٥,٣ ٤٢٨,١١--٤٩٦,٤ ١-٩٢٤,٥ ١-١٨٣,٥--٤١٨,٠ ١٦,٨-٦٠١,٥٣٢٣,٠

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٦٠: البرنامج الفرعي ٥٣الجدول 

قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٥٤١١١٢٠٢١٣٢املالك األساسي
٢٣٥١٧١٧٢٢املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٣٨٤١٦١٣٧٣٨٥٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٣٨٤١٦١٣٧٣٨٥٤المجموع



ICC-ASP/13/10

12410-A-291114

العمليات الميدانية: قسم ٣١٨٠البرنامج الفرعي )و(
المقدِّمة

نية االسرتاتيجية امليدانهوجالفيما يتعلق بوالتوجيهرشادقسم العمليات امليدانية يسدي اإلنإ-٤١٢
يشرف على العمليات. وهونشطة احملكمة يف بلدان احلاالتميع أجلواإلداريمداديويقدم الدعم اإل

.نشطة احملكمة يف بلدان احلاالتأثراً أز معزِّ ،التخطيطقائم على امليدانية للمحكمة على حنو اسرتاتيجي
جات التشغيلية جلميعاحتيالاهذا القسم باملستجدات القضائية يف كل حالة وبوتتحدد اسرتاتيجية

ومكتب املدَّعي العام، والصندوق االستئماين للمجين عليهم، ،(قلم احملكمةاجلهات اليت يتعامل معها
.واحملامني)

ألف يورو٧٤٢,٩٣الميزانيةموارد 

يف املئة). وجتسد ٣٩,٥(يورو ألف٠٥٩,٨١املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٤١٣
فريقيا الوسطى. أضرورة إعادة التواجد امليداين يف مجهورية ٢٠١٥لعام ميزانية قسم العمليات امليدانية 

نشطة التحقيقية هناك. وعلىالنظر إىل زيادة األري يف مايل، با أيضًا إنشاء مكتب ميداين صغوينشد
مكتب املدَّعيبأود زيادة ملحوظة يف مالك موظفياملكاتب امليدانية أن تنهض علىمجال سيتعنيوجه اإل

ن اجلهات اليت يتعامل معها هذا القسم تطلب منه أن يتكفل بتوفري ما يكفي إ.العام العاملني يف امليدان
من ويطلب قسم األو يستبدل منها املزيد.ضرورة أن يشرتي و/أإىل ر الذي يفضي ماألبات،كَ من املْر 

.التواجد امليداينحمالّ مدرعة عاملة لكل من ةعربوالسالمة ضمان توفري 

ألف يورو٠٥٤,٣٢الموظفينمنالموارد

وتسع وظائف تشغل وظيفة ثابتة٣٩قسم العمليات امليدانية حاليًا من ألف مالك موظفييت-٤١٤
ويطلب هذا ).من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل٧,٩(طار املساعدة املؤقتة العامة يف إ

من معادالت املوظف الواحد ٣,٠طار املساعدة املؤقتة العامة (تشغل يف إضافية ثالث وظائف إالقسم 
.) يف امليدانبدوام كاملالعامل 

يوروألف٥٦٧,١١الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة

سداءإاملسؤولية عن ،إياهدارتهإضافة إىل مهامإلاب،)٥-بة فتر (من الذا القسم هيتوىل رئيس-٤١٥
من يداناملعلى ما جيري يف عن اإلشراف و ، املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل املتصلة بالعمل امليداين

ويدعمه .املتعلقة بالعمليات امليدانيةتنفيذ السياساتنوع،بلدان احلاالتلحتليل وختطيط وتنسيق ودعم 
.مكاتب ميدانيةسبعةقسم العمليات امليدانية من ألف ويت).أر -من الرتبة خ ع (داري إمساعد 

العملياتتطوير وجوحدة التنسيق والتخطيط االسرتاتيجيني للعمل امليداين تتوىل املسؤولية عن -٤١٦
ين فيها، وتوطيد ا، وتنسيق العالقات مع بلدان احلاالت اليت للمحكمة وجود ميداالسرتاتيجيةامليداني

ملكاتب امليدانية أو تقليصها، املمارسة اجليدة يف املكاتب اإلقليمية، ووضع االسرتاتيجيات اخلاصة بتوسيع ا
رئيسها (من وباقي وظائف املكاتب امليدانية من خالل حتسني التنسيق والتشاور السليم. وهي تتألف من

) يتوىل املسؤولية عن ٢-وموظف معين بالتخطيط االسرتاتيجي امليداين (من الرتبة ف،)٤-الرتبة ف
.التحليل الذي يشمل بنطاقه مجيع احلاالت



ICC-ASP/13/10

125 10-A-291114

ICC-ASP/10/20

واإلداري واإلمدادي، وتنفيذ املهمات، التشغيليلدعم التشغيلي امليداين تنسق الدعم وحدة ا-٤١٧
ا، وتتألف من رئيسها (من الرتبة فوالدعم، واملراقبة،  ) ٤-واإلشراف، ضمن أطر تشغيلية ميكن العمل 
.رأ)- معنيني بالعمل املكتيب (من الرتبة خ ع ْنيِ معنيني بالدعم اإلمدادي/موظفَ نِ يْ ومساعدَ 

مديرين أربعة: السبعةمن املكاتب امليدانية ةويف امليدان يتوىل مخسة مشرفني اإلشراف على مخس-٤١٨
ومدير مكتب ميداين متقدم (من الرتبة ،)٣-(من الرتبة ف)منسقني لفرق العمل(امليدانيةللمكاتب 

،رأ)، ويدير كل منهم وحدته-(من الرتبة خ ع اً إدارياً رر). إن لكل من املشرفني مساعد-ع خ
ويتفاعل مع جهة التنسيق التابعة للسلطات يف بلد احلالة، وينسق الدعم الذي يقدم يف البلد للمحكمة. 

رأ)، يشرف على جمموعة املركبات -ومثة سائق رئيسي لكل من بلدان احلاالت األربعة (من الرتبة خ ع 
املدرعة العرباترأ) خدمات النقل الربي. وبوسعهم قيادة - (من الرتبة خ ع احمللية. ويوفر مثانية سائقني
.والقيادة يف املناطق احلساسة

يوروألف٤٨٧,٢املساعدة املؤقتة العامة

حلالة يف مايل افيما يتعلق بوخباصة،امليدانيةنشطةالزيادة املتوقع أن تشهدها األنظر إىلالب-٤١٩
بسبب زيادة كبرية يف الطلبات الصادرة (الدميقراطية مجهورية الكونغويف واحلالةيف كوت ديفوارواحلالة 

االستئماين للمجين نشطة الصندوقيف أزيادة و ،املدَّعي العام يف كل من هذه احلاالتمكتب عن
طار املساعدة املؤقتة العامة جديدة تشغل يف إوظائف ثالثقسم العمليات امليدانية يطلب،عليهم)

.احلاليةتسع الوظائف الضافة إىل )، إمن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل٣,٠(
تلزم هذه .شهرًا (متطلب مستمر)١٢)، ملدة ٤- منسق فرقة العمل يف نريويب (من الرتبة ف-٤٢٠

والتنسيق العام نريويب شراف املستمر على املكتب امليداين التابع لقلم احملكمة القائم يفإلتاحة اإلالوظيفة 
عن ةتنسيق مجيع طلبات التعاون القضائي الصادر مبا يف ذلك،احلالة يف كينيابنشطة فيما يتعلق ودعم األ

.دوائر احملكمة
رأ)، ملدة -موظف معين بالعمل املكتيب/مساعد معين بالدعم اإلمدادي (من الرتبة خ ع -٤٢١
. تظل هذه الوظيفة الزمة بغية التكفل باستمرار عمليات القسم دعماً شهرًا (متطلب مستمر)١٢

ألنشطة احملكمة وتفادي االنقطاع يف هذه العمليات. ويتوىل قسم العمليات امليدانية املسؤولية عن التنسيق 
ل عبء العمبللنهوضالتشغيلي العام يف مثاين حاالت خمتلفة، ما يستلزم موظفًا معنيًا بالعمل املكتيب 

.املتعلق حبالتني أو ثالث حاالت
تظل مهام . شهراً (متطلب مستمر)١٢رأ)، ملدة -(من الرتبة خ ع جانأبيمساعد إداري يف -٤٢٢

.نشطة القائمة يف مايلداري الزمة من أجل األالدعم اإل
شهراً ١٢رأ)، ملدة -(من الرتبة خ ع جانوأبييا نيف كنشاسا وكمباال وبو منظفنيةعأرب-٤٢٣

.الزماً نيةادمواقع املكاتب املييف التنظيفيظل توفري الدعم يف جمال.مستمر)(متطلب 
تظل هذه الوظيفة . شهرًا (متطلب مستمر)١٢رأ)، ملدة -سائق يف بونيا (من الرتبة خ ع -٤٢٤

.نغو الدميقراطيةو الزمة لسد املتطلبات التشغيلية يف شرق مجهورية الك
سائق ال. تظل وظيفة ونصف الشهر (متطلب مستمر)رأ) ملدة شهر -سائق (من الرتبة خ ع -٤٢٥

سائقني ملدة قصرية يف إطار عقود خدمات خدمات استئجار تكاليفلسدالزمة يف مقر احملكمة عامّ ال
.من حني إىل آخرالسائقني العاملنينقص االت حيف خاصة 
تّتسم .شهرًا (متطلب جديد)١٢)، ملدة ٣-(من الرتبة فجانأبيمدير مكتب ميداين يف -٤٢٦
التحقيق الناشط اإلضايف املتأيت عن عملييتالعمل أمهية أساسية لتدبر أمر عبء بالوظيفة اجلديدة هذه 
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مكتب املدَّعي العام أنه سيستلزم من أيام العمل امليداين ردَّ نشطة دعم احملاكمات، ما قَ املتوقعتني وعن أ
الصندوق االستئماين . ويضاف إىل ذلك أن ٢٠١٤امعإىل القياس يف املئة ب١٣٦ما يزيد زيادة نسبتها 

.يف املئة١٠٠عناتزيد نسبتهتهماطزيادة يف أنشانرتقبيللمجين عليهم واحملامني
طلب هذه . تُ شهرًا (متطلب جديد)١٢رأ)، ملدة -مساعد إداري يف بونيا (من الرتبة خ ع -٤٢٧

الزيادات املتوقعة يف األنشطة التشغيلية يف الوظيفة لدعم مهام مدير املكتب امليداين املتقدم والنهوض بأود
.شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية

تلزم هذه الوظيفة .شهرًا (متطلب جديد)١٢رأ)، ملدة -ماكو (من الرتبة خ ع ايف بمنظف-٤٢٨
.ايلمبماكو اظيف املكتب امليداين اجلديد يف بللنهوض بأود تن

يوروألف٦٨٨,٦١الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد وتلزم .يف املئة)٨١,٣(يوروألف٧٥٧,١املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٤٢٩
، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة، واخلدمات التعاقديةلسد تكاليف السفر،غري املتصلة بالعاملني

فريقيا أمكاتب ميدانية جديدة يف مجهورية ية لفتح موارد إضافطلب ثاث والعتاد. وتُ واألوازم واملواد،لوال
.بات جديدةكَ ْر الوسطى ومايل وشراء مَ 

يوروألف٨٩,٣السفر

ويلزم زهاء . )يف املئة٣٤,٨لف يورو (أ٤٧,٧مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٣٠
هذه امليزانية ما باقي أللسائقني. يورو) لتوفري بدل املعيشة اليوميلف أ٤٣,٩نصف ميزانية السفر (

تنسيق العمليات امليدانية و الدارة الداخلية لقسم ستخدم لسد تكاليف اإليورو) فسيُ ألف٤٥,٤(
إىل امليدان (يف بعثات سفارٌ أاملكاتب امليدانية إىل املقر عند الطلب و مديريسفارُ أا يف ذلك مبالتشغيلي،

؛ وبعثات أنشطة غري مرتقبة؛ وبعثات من أجل مكاندارية خمطط هلا، حبسب املنطقة الفرعية عند اإلإ
.تنسيقية)

يوروألف١٦٦,٧اخلدمات التعاقدية

يف املئة). وذلك على ١٧,٣ألف يورو (٣٤,٩ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٣١
ز تركيزاً ويركَّ دعم التشغيلي يف مجيع بلدان احلاالت. إىل الالحتياجات لالرغم من املتطلبات املزيدة استباقاً 

خاصًا على احلصول على دعم من وكاالت األمم املتحدة (بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار 
)، ONUCI)، وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار (MONUSCOيف مجهورية الكونغو الدميقراطية (

)، وبعثة األمم MINUSMAاالستقرار يف مايل (وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق 
يف مجيع ))MINUSCAاملتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى (

لسد اً صبنية أساسية. كما يشمل ذلك خمصَّ بلدان احلاالت اليت ليس للمحكمة فيها ممتلكات و/أو
مجهورية الكونغو يف ة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار تكاليف خدمات توفرها حاليًا بعث

.)UNON) ومكتب األمم املتحدة يف نريويب (MONUSCOالدميقراطية (
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يوروآالف١٠,٠التدريب

وهو يلزم لتوفري يف املئة)، ٣٥,١(لف يورو أ٢,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٣٢
سائقني املناوبني العاملني لقسم العمليات السائقني ودورات تدريب لتجديد مهارات لتدريب ختصصي ل

ن املوظفني على حنو مستمر مبصورة خاصة إىل ضرورة التكفل بسالمة وأهامليدانية يف مجيع البلدان. وينوَّ 
.زم على استعمال العربات املدرعةالوتوفري التدريب التخصصي ال

يوروآالف٩١٠,٣العامةالتشغيليةالنفقات

وهو يلزم ، يف املئة)١٠٦,٠ألف يورو (٤٦٨,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٣٣
الكبرية يف احلالة اتعلى اخلصوص الزيادومنهاقاً ملتطلبات الدعم التشغيلي يف مجيع بلدان احلاالت، اباست

فوار، ويف الدعم التشغيلي يف امليدان.ديتكو يففريقيا الوسطى واحلالة يف مايل واحلالةأيف مجهورية 
ثاث والعتاد، األصيانة جيار وصيانة املباين، وتكاليف املرتفقات، وتكاليف إوالتكاليف املعنية هي تكاليف 

تخليص اجلمركي ال، وتكاليف دةوغريها من تكاليف التشغيل املتفرقة، مثل تكاليف عقود التأمني املتعد
صول املشطوبة القيمة، ألاقل العتاد، واملصروفات النقدية الصغرية، والتصرف بفيما خيص عمليات ن
جمموعة العربات املدرعة تتطلبهجار املعدات. وتظل الضرورة امللحة تتمثل فيما ئوعمليات الشحن واست

.الكلفةظيتوصيانة باهةة، اليت تستلزم قطع غيار ختصصيماحلالية املتقاد

يوروألف١٩٤,٩واملواداللوازم

يلزم لسد يف املئة)، وهو٣٥,٧(لف يورو أ٥١,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٣٤
الدنيا منية األتفي مبقتضيات معايري العمل الطوارئ اليت أزواد وحصصتكاليف الوقود، ولوازم الكتابة، 

.التخصصيالعتادرة، وسائر متطلباتالصغرية املقدَّ النقدية اخلاصة بكل بلد، واملصروفات 

يوروألف٣١٧,٤والعتاداألثاث

يلزم لشراء مركبات رباعية وهو،ألف يورو٣١٧,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٣٥
رية الكونغو نشاسا يف مجهو لكوواحدة،نداوغألاثنتني(لدنيا اةمنيمعايري العمل األمبقتضياتالدفع تفي 
، طلبها قسم السالمة )لكوت ديفوارواثنتني؛ اطيةيف مجهورية الكونغو الدميقر نيا و بلوأربعالدميقراطية؛

اجلهات اليت اتاحتياجعليها الزمن؛ وتلبيةاال املعدات اليت عفستبد؛ الدات (ملايل)مولِّ ةوأربعواألمن،
االستئماين صندوق عي العام وطلبات الاملدَّ مكتبوفقًا لطلبات،يتعامل معها القسم إىل اخلدمات

موعة احلالية يبلغ املركباتعمار للمجين عليهم. إن متوسط أ ستخدم هذه سنوات، وتُ مثايناليت تضمها ا
.القسوةعمل بالغةيف بيئات حالياً املركبات
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٢٠١٥: الميزانية المقترحة لعام ٣١٨٠: البرنامج الفرعي ٥٤الجدول 

٣١٨٠
العمليات الميدانيةقسم 

٢٠١٣عام ميزانيةمصروفات 
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
صندوق ذلك 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٨٤٦,٣٨٤٦,٣٨٥٨,٩٨٥٨,٩١٢,٦١,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٠١,٤٦٠١,٤٧٠٨,٢٧٠٨,٢١٠٦,٨١٧,٨اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ٥٧١,٥١ ٥٧١,٥١ ٥٧١,٥١ ٤٤٧,٧١ ٤٤٧,٧١ ٥٦٧,١١ ٥٦٧,١١١٩,٤٨,٢
٢٧١,٧٢٧١,٧٢٧,٧٢٩٩,٤٣٠٣,٩٣٠٣,٩٤٨٧,٢٤٨٧,٢١٨٣,٣٦٠,٣العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٧١,٧٢٧١,٧٢٧,٧٢٩٩,٤٣٠٣,٩٣٠٣,٩٤٨٧,٢٤٨٧,٢١٨٣,٣٦٠,٣ا
٣٤,٨-٤٧,٧-١٠٥,٦١٠٥,٦٤٣,٧١٤٩,٣١٣٧,٠١٣٧,٠٨٩,٣٨٩,٣السفر

الضيافة
١٧,٣-٣٤,٩-٢٢١,٩٢٢١,٩١١٣,٨٣٣٥,٨٢٠١,٦٢٠١,٦١٦٦,٧١٦٦,٧اخلدمات التعاقدية 

١٨,٧١٨,٧٢,٩٢١,٦٧,٤٧,٤١٠,٠١٠,٠٢,٦٣٥,١التدريب
٦,١٥١٥,٩٥٢٢,١٨٦,٦٦٠٨,٧٤٤١,٩٤٤١,٩٩١٠,٣٩١٠,٣٤٦٨,٤١٠٦,٠العامةيةنفقات التشغيلال

١٠٧,٧١٠٧,٧٢٠,٦١٢٨,٣١٤٣,٦١٤٣,٦١٩٤,٩١٩٤,٩٥١,٣٣٥,٧اللوازم واملواد
١٠٠,٠١٠٠,٠٩٣,٦١٩٣,٥٣١٧,٤٣١٧,٤٣١٧,٤ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦,١١ا ٠٦٩,٨١ ٠٧٦,٠٣٦١,٣١ ٤٣٧,٣٩٣١,٥٩٣١,٥١ ٦٨٨,٦١ ٦٨٨,٦٧٥٧,١٨١,٣
٦,١٢المجموع ٩١٣,٠٢ ٩١٩,١٣٨٩,٠٣ ٣٠٨,١٢ ٦٨٣,١٢ ٦٨٣,١٣ ٧٤٢,٩٣ ٧٤٢,٩١ ٠٥٩,٨٣٩,٥

٥٧,٣-٢٤,٩-١٥٤,٠١٥٤,٠١٥٤,٠٤٣,٥٤٣,٥١٨,٦١٨,٦تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٨٠: البرنامج الفرعي ٥٥الجدول 

العمليات الميدانيةقسم 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

املالك األساسي
١٢٤١٨١٣٠٣١٣٩املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٤١٨١٣٠٣١٣٩ا

وظائف ال
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٤١٨١٣٠٣١٣٩المجموع
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: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠البرنامج - ٣
المقدِّمة

قدمي مساعدة قضائية فعالة وشاملة، تتألف شعبة خدمات احملكمة حاليًا من أقسام قلم تبغية -٤٣٦
شعبة خدمات احملكمة، وقسم إدارة مدير احملكمة اليت تقدم دعمًا مباشرًا لإلجراءات القضائية: مكتب 

ين عليهم احملكمة، وقسم االحتجاز،  وقسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة، ووحدة ا
ين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي  والشهود، وقسم مشاركة ا

.للدفاع، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم
على دعم احملاكمات اجلارية، خدمات احملكمة تركيز جهودها ستواصل شعبة٢٠١٥ويف عام -٤٣٧

ومن ذلك على سبيل الذكر ال احلصر التمكني من سري اإلجراءات الناجز والسريع واالخنراط يف التعاون 
.القضائي مع األطراف اخلارجيني

توفري اخلدمات املتخصصة الالزمة مثل عقد جلسات احملكمة اإللكرتونية الشعبةستواصل و -٤٣٨
ص إعداد احملاضر على املنوال املباشر بكلتا لغيت العمل، ما ميثل إسهاماً الرفيعة اجلودة، وعلى اخلصو 

ا ستواصل  الرتمجة الشفوية توفري خدماتأساسياً يف عقد حماكمات عادلة على حنو فعال ناجع سريع. إ
ليزية وإليهما، وكذلك باللغات اليت يتكلمها الشهود واألشخاص احملتجزون أو كمن الفرنسية واإلن

ا ستتوىل املسؤولية عن رعاية األشخاص احملتجزين خالل حماكمتهم.املأ مورون باملثول أمام احملكمة. كما إ
فإن شعبة ،جرب األضرار أمام احملكمةبشأندعاوى ٢٠١٥يف عام وبالنظر إىل أنه ستعقد -٤٣٩

ين عليهم وجرب أضرارهم بوجه خاص، سيواصالن إيالء  خدمات احملكمة بوجه عام، وقسم مشاركة ا
عناية خاصة هلذا اجلانب اهلام من عمليات احملكمة، مثابرَْيِن يف الوقت نفسه على تنفيذ االسرتاتيجية 

ين عليهم وعلى السهر على جتهيز مجيع طلبات املشاركة ب صورة سلسة.اخلاصة با
مث إن شعبة خدمات احملكمة ستظل تسهم يف العمل لتحقيق أهداف احملكمة املتمثلة يف إجراء -٤٤٠

عمليات التحقيق بالتعاون مع مكتب املدَّعي العام، واملساعدة يف تنسيق عمليات القبض على األشخاص 
تشملهم األوامر باملثول الصادرة أوامر بالقبض عليهم، أو يف تيسري مثول األشخاص أمام احملكمة ممن 

مع الدول األطراف، والدول غري األطراف، بالتعاونأمامها، وذلك بتنظيم دعم تنفيذي وقضائي
.واملؤسسات الشريكة ذات الصلة، سواء يف امليدان أم يف الهاي
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٠٠: البرنامج ٥٦الجدول 

٣٣٠٠
شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٣عام ميزانيةمصروفات 
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
صندوق ذلك 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٤الفئة الفنيةن منوظفو امل ٩٠٩,٦٦ ٠٥٤,٠١٠ ٩٦٣,٦٤ ٩٥٩,٧٦ ٠٧٠,٥١١ ٠٣٠,٢٦٦,٦٠,٦
٨٩٣,٥٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٥٠٢,٧٣ ٣٩٦,٢٩٢٤,٠٢ ٦٤٥,٢٣ ٥٦٩,٢١٧٣,٠٥,١

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٥ا ٧٨٠,٦٨ ٢٨٢,١١٤ ٠٦٢,٧١٤ ٠٦٢,٧٥ ٨٠٣,١٨ ٥٥٦,٧١٤ ٣٥٩,٨٥ ٨٨٣,٧٨ ٧١٥,٧١٤ ٥٩٩,٤٢٣٩,٦١,٧
٢٥,٧١العامةاملساعدة املؤقتة ٧٢٦,٤١ ٧٥٢,٠٣١٠,٧٢ ٠٦٢,٨٢ ٥١٩,٦٢ ٥١٩,٦٢ ٧٣٢,٢٢ ٧٣٢,٢٢١٢,٦٨,٤
١٣٤,٨٣٠٧,٧٤٤٢,٥٠,٨٤٤٣,٢٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣١٧٤,٨٥٧,٦اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٥٧,٢٥٧,٢٥٧,٢١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠اإلضايفالعمل
١٣٥,٩٤٩,٣١٨٥,٢١٨٥,٢٣,٨٤٣,٤٤٧,٢٢,٥٢٥١,٠٢٥٣,٥٢٠٦,٣٤٣٧,٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٩٦,٤٢ا ١٤٠,٥٢ ٤٣٦,٩٣١١,٥٢ ٧٤٨,٤٢٣٨,٥٢ ٦٤٦,٨٢ ٨٨٥,٣١٧٢,٤٣ ٣٠٦,٦٣ ٤٧٩,٠٥٩٣,٧٢٠,٦
٤٠,٦١السفر ١٤٠,٠١ ١٨٠,٦٢٤,٩١ ٢٠٥,٥٦٩,٣١ ٤٦٠,٨١ ٥٣٠,١٧٠,٨١ ٢٩٢,٥١ ١٠,٩-١٦٦,٨-٣٦٣,٣

الضيافة
٢٣,٥-٩٣,٠-٥٥,٨٤٠٣,٠٤٥٨,٨١,٨٤٦٠,٦٥٥,٠٣٤٠,١٣٩٥,١١١٣,٨١٨٨,٤٣٠٢,٢اخلدمات التعاقدية 

٨,٩٨,٩٨,٩١٨,٦٤١,٢٥٩,٨٧,٢٥٤,١٦١,٢١,٤٢,٤التدريب
٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٢٠٧,٢٢ ٢٣,٠-٦٥٩,٢-٢٠٧,٢

ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٣ ٠٠٠,٧٣ ٠٠٠,٧٢ ١١٤,٧٢ ٢٩,٥-٨٨٦,٠-١١٤,٧
١العامةيةنفقات التشغيلال ٥٣٨,٦١ ٧٥٣,١٣ ٢٩١,٧٣ ٢٩١,٧١ ٣٨٥,٩٢ ٨١٣,٥٤ ١٩٩,٤١ ٨٩٢,٠٣ ٥٦٢,٦٥ ٤٥٤,٦١ ٢٥٥,٢٢٩,٩

٤٣,٨-٦٢,٩-١٢,٤١٦,٠٢٨,٣٢٨,٣٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤١٦,٢٦٤,٣٨٠,٥اللوازم واملواد
١١,٢١١,٢١١,٢ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٦٤٧,٣٨ ٢٠٦,٩٩ ٨٥٤,٢٥٤٢,٠١٠ ٣٩٦,٢١ ٥٥٨,٠١٠ ٦٣٦,٩١٢ ١٩٤,٩٢ ١٠٠,٠٩ ٤٨٣,٨١١ ٥,٠-٦١١,١-٥٨٣,٨
٧المجموع ٧٢٤,٣١٨ ٦٢٩,٥٢٦ ٣٥٣,٨٨٥٣,٥٢٧ ٢٠٧,٣٧ ٥٩٩,٦٢١ ٨٤٠,٤٢٩ ٤٤٠,٠٨ ١٥٦,٠٢١ ٥٠٦,١٢٩ ٦٦٢,٢٢٢٢,٢٠,٨

١٢,١-٣٩,٧-١٣٠,٧٤٤٠,١٥٧٠,٨٥٧٠,٨٢١٣,١١١٤,٨٣٢٧,٩٢٣٣,٠٥٥,٣٢٨٨,٣تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٠٠: البرنامج ٥٧الجدول 

شعبة خدمات المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٦١٢١٢١٠٣٤٤١٤١٤٥٨األساسياملالك
٩٢٢٢٨٣٦٢٣٥١٥٤١١٦املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٦٢١٣٤٣٨٦١٠٦٣٦٥٦٨١٧٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٦٢١٣٤٣٨٦١٠٦٣٦٥٦٨١٧٤المجموع
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مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة:٣٣١٠البرنامج الفرعي (أ)
ةالمقدِّم
يتوىل مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة املسؤولية املباشرة عن مجيع جوانب تيسري وتنفيذ -٤٤١

ا، مبا يف ذلك العمليات املتصلة بالقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة  أوامر احملكمة وقرارا
كمة واإلشراف وجتميد أصوهلم. وباإلضافة إىل تنسيق عمل كل من الربامج الفرعية لشعبة خدمات احمل

، تشمل أنشطة مكتب مدير هذه الشعبة اإلشراف على مجيع اإلجراءات بغية اإلسهام يف عقد عليه
حماكمات عادلة على حنو ناجع (مبا يف ذلك جلسات االستماع ومثول الشهود). ويتوىل هذا املكتب 

مات احملكمة.التنسيق مع خمتلف األجهزة وشىت األقسام بشأن املسائل املتصلة بعمل شعبة خد

ألف يورو٦٢٨,٠الميزانيةموارد 

.يف املئة)١,٥آالف يورو (٩,٦ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٤٢

ألف يورو٥٥١,٢الموظفينمنالموارد

.مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة حالياً من مخس وظائف ثابتةالعاملني يف يتألف مالك -٤٤٣

يوروألف٥٣١,٢الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة 

من الرتبة (: املدير موظفنيمخسةشعبة خدمات احملكمة من مديرمكتبألف مالك موظفييت-٤٤٤
ومساعد ،)٢-من الرتبة ف(وموظف قانوين معاون )،٣-(من الرتبة فنييقانونْنيِ منسقَ و ،)١-مد

.)رأ-داري (من الرتبة خ عإ
القيادة بطلع ضوي،احملكمةةجهز أيسهر املدير على تقدمي اخلدمات القضائية إىل مجيع و -٤٤٥

القضاة ويقدم إىل نه يسدي املشورة إىلإ. كما االسرتاتيجية العامة يف خمتلف جماالت خدمات احملكمة
جهة بصفتهويعمل،االسرتاتيجي واملشورة بشأن تنفيذ القرارات القضائيةرئيس قلم احملكمة الدعم

.التنسيق فيما خيص مجيع الشؤون القضائية
لوقت املناسب بتنفيذ شىتيف اخدمات احملكمة ينسق القيامن مكتب مدير شعبة إكما -٤٤٦

ذاضويُ .مور االشتغاليةبشأن األالدولالتعاون مع باملتعلقة هامبا يف ذلك جوانب،القرارات القضائية طلع 
القانوين املعاون مع املوظف،ذين يتوليانلال،القانونينيْنيِ من املنسقَ ساسيةأمهية أالتنسيق بدعم ذي 

ا،قضائية)(مشاريعيف مهمات وقتية ويشاركان ،ساعدة منهومب البحث والتحضري عمالأمثل ويقودا
را يضًا مبساعدة املدير يف أاملعاون القانوينويقوم املوظف.القضائينقلاليف عني املكان واملتعلقة بةا

اليت تشمل بنطاقها شىت ويف مشاريع قلم احملكمة واملشاريعةاحملكمخدمات شعبة قسام أشىت دارةإ
شعبة خدمات احملكمة دعمًا يف جمال داري إىل مكتب مدير. ويقدم املساعد اإلوحدات احملكمة

.السكرتاريا

يوروألف٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

ستعانة الاتلزم فيف املئة).٣٢,٥(يوروفآال٤,٩املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٤٤٧
دراج يف ما يرد من طلبات اإليم يالزمة لتقالالدراية التخصصية ببري استشاري يتمتع خبمرات يف السنة أربع
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خدمات احملكمة، وتزويد ةتزويد مكتب مدير شعبةتاج إىل اخلربة االستشارية بغيقائمة خرباء احملكمة. وحيُ 
بعض لمثل تسهيل العمليات يف امليدان والتحضري (الزمةلدراية التخصصية االبعد، بأهذه الشعبة إىل حد 

مراعاة، مع باالحتجازا يف ذلك الطلبات املتصلة مبطار والية الشعبة وتنفيذ هذه املهام،إاملهام احملددة يف 
من قبيل احلالة يف ليبيا واحلالة يف مايل ،ةحاليًا على احملكماالت املعروضة ات بعض احلومسخصائص 
.)كوت ديفوارواحلالة يف  

ألف يورو٧٦,٨الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد وتلزم .)يف املئة٢٣,٤(يوروألف٢٣,٤مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٤٨
.التدريب، والنفقات التشغيلية العامةتكاليف لسد تكاليف السفر، و غري املتصلة بالعاملني

يوروألف٣٦,٤السفر

ستخدم يُ سوهو .يف املئة)١٣,٥(يورو فالآ٥,٧مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٤٩
مواكبة ةكومية بغياحلغري املنظمات الدولية واملنظمات لسد تكاليف االجتماعات العادية مع ممثلي شىت 

تلزم احلضور الرفيع املستوى.  سالشعبة وما يإدارة جل سالمة أما يعترب ضروريًا من أحدث املستجدات،
تنفيذ أوامر اليت يستلزمها سفار سفار إىل حيث ميكن أن تقوم حاالت جديدة واألكما يشمل ذلك األ

ا والية دوائر احملكمة واأل ُ سفار الضرورية لتنفيذ املهام اليت تقضي  ين قلم احملكمة ذا ا، من قبيل محاية ا
.ساسي) من نظام روما األ٦(٤٣للمادة عليهم وفقاً 

يوروألف١,٧التدريب

ويستلزم).يف املئة٨٦,٢(يورو فالآ١٠,٤مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٥٠
خاص وعلى هاحملكمة بوجمدير شعبة خدمات ة على عاتق مكتب عبعض جوانب املهام الكثرية الواق

.بعاد الطحمدَّ صولعلى جتميد األاً عام تدريبهعاتق هذه الشعبة بوج

يوروألف٣٨,٧العامةالتشغيليةالنفقات

نه أوذلك مع ،)يف املئة١٥,٨(يورو فالآ٧,٣مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٥١
ملوارد املعنية تلزم ا. ف٢٠١٤ت يف عام ستكون قد سدَّ ستخدم لسد نفس االحتياجات التشغيلية اليت سيُ 

ملثول (مثل اوامر بأشخاص الصادرة حبقهم ر مثول األلسد تكاليف مجيع اجلوانب التنفيذية اليت تيسِّ 
.شخاص املعنيني وتكاليف سكنهم)تكاليف سفر األ
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣١٠: البرنامج الفرعي ٥٨الجدول 

٣٣١٠
مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

١٦٩,٦٢٨٨,٩٤٥٨,٥١٧٠,٦٢٩٤,٦٤٦٥,٢٦,٧١,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٤٢,٧٣٧٢,٧٦١٥,٤٦١٥,٤٢٣٣,٤٢٨٨,٩٥٢٢,٣٢٣٦,٦٢٩٤,٦٥٣١,٢٨,٩١,٧ا
٦,٠-٦,٠-٦,٠-العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٢,٠٢,٠٢,٠٣,٨١١,٣١٥,١٢,٥١٧,٥٢٠,٠٤,٩٣٢,٥االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤,٠٣,٨١١,٣١٥,١٢,٥١٧,٥٢٠,٠٤,٩٣٢,٥-٤,٠-٦,٠-٢,٠ا
١٣,٥-٥,٧-٢٣,٣٥٢,٩٧٦,١٧٦,١١٩,٧٢٢,٤٤٢,١٢٠,١١٦,٣٣٦,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

٨٦,٢-١٠,٤-١٢,١١٢,١١,٧١,٧التدريب
١٥,٨-٧,٣-٤٦,٠٤٦,٠٣٨,٧٣٨,٧العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٣,٤-٢٣,٤-٢٣,٣٥٢,٩٧٦,١٧٦,١٣١,٨٦٨,٤١٠٠,٢٢١,٧٥٥,١٧٦,٨ا
١,٥-٩,٦-٢٦٨,٠٤١٩,٦٦٨٧,٥٦٨٧,٥٢٦٩,٠٣٦٨,٦٦٣٧,٦٢٦٠,٨٣٦٧,٢٦٢٨,٠المجموع

٢٤,٠-٣,٠-٥,٦١١,٦١٧,٢١٧,٢٩,١٣,٣١٢,٥٨,٠١,٤٩,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣١٠: البرنامج الفرعي ٥٩الجدول 

مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي
٢١٣٣املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢١٤١١٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢١٤١١٥المجموع
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: قسم إدارة المحكمة٣٣٢٠البرنامج الفرعي (ب)
المقدِّمة

يتوىل قسم إدارة احملكمة مسك التسجيالت السمعية والبصرية لإلجراءات وحماضرها بلغيت عمل -٤٥٢
القرارات واألوامر والوثائق الصادرة عن دوائر احملكمة واألطراف واملشاركني يف احلاالت ويستلماحملكمة، 

والقضايا، ويسجلها ويوزعها. ويسهر هذا القسم على إعداد اجلداول الزمنية لإلجراءات اليت تنعقد يف 
م قلم احملكمة اوأقسقاعة احملكمة وعلى إشهارها ويعمل مبثابة صلة وصل بني األطراف واملشاركني والدوائر 

ألدلة اليت اإللكرتوين لتجهيز الذات الصلة يف مجيع الشؤون املتصلة بتنظيم اجللسات. ويقوم هذا القسم ب
، ما يستلزم استدامة ما يتوفر داخلياً من املعارف يف جمال التحقيق اجلنائي الرقمي ها قلم احملكمةحيصل علي

لصلة.وتدبر خمترب يفي باملعايري املهنية ذات ا

ألف يورو٤٤٠,٢٢الميزانيةموارد 

عزى رئيسياً ييف املئة)، ٤,٥ألف يورو (١١٤,٧تنطوي امليزانية املطلوبة على اخنفاض مقداره -٤٥٣
إىل عدم جتديد وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة وإىل ختفيضات يف التكاليف غري املتصلة 

صة لسد تكاليف األسفار املتصلة بالتواصل املوارد املخصَّ درجت أُ ٢٠١٤بالعاملني. وعلى غرار عام 
ين عليهم والشهود،  .مفردة هلذا الغرضوهيبالوسائط الفيديوية ضمن ميزانية وحدة ا

ألف يورو٣٣١,٤٢الموظفينمنالموارد

يف وظيفة ثابتة وأربع وظائف تشغل ٢٦قسم إدارة احملكمة حاليًا من العاملني يف يتألف مالك -٤٥٤
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ويقرتح هذا ٣,٧٥إطار املساعدة املؤقتة العامة (

ليزية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة كالقسم عدم جتديد وظيفة معد للمحاضر بالكتابة املختزلة باللغة اإلن
.وام كامل)من معادالت املوظف الواحد العامل بد١,٠) (٢-العامة (من الرتبة ف

يوروألف٠٧٨,١٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

- )، يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ ع٥-يدير قسم إدارة احملكمة رئيسه (من الرتبة ف-٤٥٥
.رأ)-رأ)، ومساعد معين بتسيري نظم احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة خ ع

وحدة اخلدمات القضائية الداخلية من موظف قانوين/منسق معين ويتألف مالك العاملني يف -٤٥٦
)، وموظَفْنيِ قانونيني معاونني/موظَفْنيِ معنيني جبلسات احملكمة (من ٣-بنظم املعلومات (من الرتبة ف

معنيني رأ)، وأربعة مساعدين-)، ومساعد رئيسي معين مبلفات احملكمة (من الرتبة خ ع٢-الرتبة ف
رأ)، ومنسق رئيسي معين -رأ)، ومنسق معين باحملاضر (من الرتبة خ ع-مبلفات احملكمة (من الرتبة خ ع

.رأ)-رأ)، وكاتبَـْنيِ معنيني جبلسات احملكمة (من الرتبة خ ع-باحملاضر (من الرتبة خ ع
)، ٣-تبة فها (من الر وحدة دعم األعمال يف قاعة احملكمة من رئيسويتألف مالك العاملني يف -٤٥٧

حماضر ي )، وأربعة معدّ ٢-ة) (من الرتبة فنكليزيحماضر بالكتابة املختزلة (باللغة اإلوأربعة معّدي 
)، ومساعد رئيسي معين باملواد السمعية البصرية (من ٢-بالكتابة املختزلة (باللغة الفرنسية) (من الرتبة ف

.رأ)-(من الرتبة خ عرر)، ومساعد معين باملواد السمعية البصرية -الرتبة خ ع
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يوروألف٢٣٨,٣املساعدة املؤقتة العامة

من ٢,٧٥(يطلب قسم إدارة احملكمة ثالث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة -٤٥٨
.معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

تسعة )، ملدة ٢-موظف قانوين معاون/موظف معين باألعمال يف قاعة احملكمة (من الرتبة ف-٤٥٩
م بواسطة الوسائل أشهر (متطلب مستمر) . توقعًا إلمكان زيادة عدد الشهود الذين يدلون بشهادا

الفيديوية، يظل قسم إدارة احملكمة يطلب هذه الوظيفة من أجل التواصل املستمر عن طريق هذه الوسائل، 
.اجللسات بواسطتهاِكنياتاألن من املرتقب أن يتابع املتهمون يف قضية 

شهرًا (متطلب ١٢)، ملدة ٢- حماضر بالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية (من الرتبة فّد مع-٤٦٠
.ي احملاضر بالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية. تظل هذه الوظيفة الزمة لتوفري فريق كامل من معدّ مستمر)

ظل . تشهرًا (متطلب مستمر)١٢رأ)، ملدة -مساعد معين مبلفات احملكمة (من الرتبة خ ع-٤٦١
الصلة عبء العمل ذيسيشهد حبسب افرتاضات امليزانية زيادة يف ٢٠١٥عام هذه الوظيفة الزمة ألن 

.عدد ملفات احملكمة اليت سيتعني جتهيزهازيادة يف ما سيستتبعبالقضايا 

يوروألف١٥,٠العمل اإلضايف

صات لسد تكاليف العمل اإلضايف الذي يقوم ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري. وتلزم خمصَّ -٤٦٢
به املوظفون املعنييون جبلسات احملكمة يف حاالت جماوزة وقت احملكمة ساعات العمل املعتادة اليت تقوم 
م عن بعد. ويلزم العمل اإلضايف أيضاً فيما خيص  ظرفياً، ويف حالة العمليات املتصلة بإدالء شهود بإفادا

عد ساعات الدوام الرمسي. وال ميكن تفادي االستعانة بالعمل اإلضايف عندما يتعني إيداع الوثائق العاجل ب
ملساعدة الفورية (مثل إيداع الوثائق املتأخر، وتوجيه اعلى قسم إدارة احملكمة أن يستجيب لطلبات 

يت الشهود ضمن قاعة احملكمة بعد ساعات الدوام الرمسي، وطلبات االستنساخ السمعي البصري العاجل ال
تتعني معاملتها على املنوال اآلين). وقد ثابر قسم إدارة احملكمة على العمل للحيلولة دون االستعانة 
بالعمل اإلضايف، أو للحد من مقدار هذا العمل، عندما ميكن ترقبه، وذلك بوسائل منها، على سبيل 

.العمل على نوباتطريقةاملثال، تطبيق 

يوروآالف١٠٨,٨الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد يف املئة). وتلزم ٤٠,٣ألف يورو (٧٣,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٦٣
.اللوازم واملوادتكاليف التدريب، و تكاليف لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، و غري املتصلة بالعاملني

يوروألف٥٦,٣اخلدمات التعاقدية

أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف صيانة نظام عمل احملكمة ال ينطوي املبلغ املطلوب على -٤٦٤
وحتسينه.)ECOSاإللكرتونية (
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يوروآالف٥,٥التدريب

يف املئة)، وهو يلزم لسد ٧١,٢ألف يورو (١٣,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٦٥
جتهيز أدلة التحقيق اجلنائي تكاليف تدريب ختصصي يرمى منه إىل استدامة وحتديث القدرة الداخلية على 

العلمي.

يوروألف٤٧,٠واملوادلوازمال

يف املئة)، وهو يلزم لسد ٥٣,٤ألف يورو (٥٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٦٦
تكاليف أشرطة تسجيل فيديوي من النوع املهين، وأقراص فيديو رقمية، وغري ذلك من اللوازم السمعية 

.دعم جلسات احملكمةالبصرية من أجل 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٢٠: البرنامج الفرعي ٦٠الجدول 

٣٣٢٠
قسم إدارة المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٤١٧,٢٧٦٩,١١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٨٦,٣٤٢١,٨٧٨٣,٩١ ٢٠٥,٧١٩,٤١,٦
١٢٧,٧٧١٨,٤٨٤٦,١١٣٢,٠٧٤٠,٤٨٧٢,٤٢٦,٣٣,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤٧٦,١١ا ٤٧٣,٧١ ٩٤٩,٨١ ٩٤٩,٨٥٤٤,٩١ ٤٨٧,٥٢ ٠٣٢,٤٥٥٣,٨١ ٥٢٤,٣٢ ٠٧٨,١٤٥,٧٢,٢
٢٦,٧-٨٧,٠-٢٤٣,٨٢٤٣,٨٢٤٣,٨٣٢٥,٣٣٢٥,٣٢٣٨,٣٢٣٨,٣العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٥,٦-٨٧,٠-٢٤٣,٨٢٤٣,٨٢٤٣,٨٣٤٠,٣٣٤٠,٣٢٥٣,٣٢٥٣,٣ا
٥٤,٤٥٤,٤٣,٦٥٨,٠السفر

الضيافة
١٦٠,٨١٦٠,٨١٦٠,٨٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣اخلدمات التعاقدية 

٧١,٢-١٣,٥-٠,٩٠,٩٠,٩٤,٠١٥,٠١٩,٠٥,٥٥,٥التدريب
١٠٠,٠-٥,٩-٠,٣٠,٣٠,٣٥,٩٥,٩العامةيةنفقات التشغيلال

٥٣,٤-٥٤,٠-٠,٠٠,٤٠,٤٠,٤١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠٤٧,٠٤٧,٠اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف  ٤٠,٣-٧٣,٤-٠,٤٢١٦,٥٢١٦,٨٣,٦٢٢٠,٥٢٢,٩١٥٩,٣١٨٢,٢٦١,٨٤٧,٠١٠٨,٨غري املتصلة بالعاملنيا
٤٧٦,٤١المجموع ٩٣٤,٠٢ ٤١٠,٤٣,٦٢ ٤١٤,١٥٦٧,٨١ ٩٨٧,١٢ ٥٥٤,٩٦١٥,٦١ ٨٢٤,٦٢ ٤,٥-١١٤,٧-٤٤٠,٢

٣٢,٠-١٥,٩-١٩,٥٧٧,٢٩٦,٧٩٦,٧٢٧,٢٢٢,٣٤٩,٥٢٤,١٩,٥٣٣,٦تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٢٠: البرنامج الفرعي ٦١الجدول 

قسم إدارة المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٤٢٢٦املالك األساسي
١٨٩١١٠١١٢٠املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢١٠١٣١١٢١٣٢٦ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢١٠١٣١١٢١٣٢٦المجموع
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: قسم االحتجاز٣٣٣٠البرنامج الفرعي (ج)
المقدِّمة

يوفر قسم االحتجاز ظروفًا ساملة آمنة إنسانية لألشخاص احملتجزين لدى احملكمة ريثما جتري -٤٦٧
يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ويسهر هذا القسم على التقيد باملعايري أو ريثما يُبت حماكمتهم 

يف مضمار املمارسة اجليدة. ويتمثل هدفه ىلالحتجاز، ويسعى إىل أن يكون مثاًال حيتذوالشروط الدولية 
يئة بيئة سليمة بدنياً وعقلياً لألشخاص احملتَجزين يف كل مرحلة من مراحل احتجازهم، بدءاً من  العام يف 

ة تنفيذ العقوبة اليت نقلهم أول مرة إىل احملكمة حىت اإلفراج عنهم بأمر من احملكمة أو حتويلهم إىل دول
ا. ُحيَكمون 

ألف يورو٣٧٨,١٢الميزانيةموارد 

يف املئة). وتعزى هذه ٢١,٧ف يورو (أل٤٢٣,٨طلوب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ امل-٤٦٨
.الزيادة إىل حد بعيد إىل زيادة يف عدد الزنازين املستأجرة الالزمة

ألف يورو٤٣٤,٣الموظفينمنالموارد

.مالك موظفي قسم االحتجاز من مخس وظائف ثابتةيتألف-٤٦٩

يوروألف٤٢٨,٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، ونائب لرئيسه (من الرتبة ٤-قسم االحتجاز من رئيسه (من الرتبة فموظفي يتألف مالك -٤٧٠
الساعة؛ وموظف قانوين معاون (من ستمر على مدار املاإلشراف بللتكفل ينوب عن رئيسه)، ٢-ف

مساعد يف جمال اللغات/مساعد إداري (من الرتبة رأ)؛ و -د إداري (من الرتبة خ ع)؛ ومساع٢-الرتبة ف
.رأ)-خ ع

يوروآالف٦,٠اخلرباء االستشاريون

و خمتص أال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف خدمات نفساين و/-٤٧١
التحليل النفسي من أجل رعاية احملتَجزين، على أساس التدخل حبسب احلالة.يف 

ألف يورو٩٤٣,٨١الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد يف املئة). وتلزم ٢٧,٢ألف يورو (٤١٦,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٧٢
أما تكاليف السفر والتدريب .لسد تكاليف النفقات التشغيلية العامة، واللوازم واملوادغري املتصلة بالعاملني

فقد خفِّضت إىل الصفر.

يوروألف٩٣٦,٣١العامةالتشغيليةالنفقات

يف املئة)، تعزى إىل ٢٩,١ألف يورو (٤٣٦,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٧٣
احملكمة اجلنائية –زنزانة وإىل املزيد من تقليص قد وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة ١٢استئجار 
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ا هذه ليوغوسالفيا السابقة، الذي يوجب على احملكمة أن تتوىل جانبًا من املهام املتشاَطرة اليت تضطلع 
الوحدة. ومن التكاليف األخرى تكاليف العناية الطبية وتكاليف عناصر ختص على وجه التحديد احرتام 
م  اخللفية الدينية والثقافية للمحتَجزين للتهيئة لرفاههم، وتكاليف مكاملة احملتَجزين املعوزين لعائال

.واملكاملات اهلاتفية املصونة احلرمة

يوروآالف٧,٥واملواداللوازم

املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف األلبسة الرمسية (ما يبَلى من يطرأ علىال -٤٧٤
.األلبسة الرمسية للموظفني وما يلزم من مالبس للموظفني البدالء)
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٣٠: البرنامج الفرعي ٦٢الجدول 

٣٣٣٠
االحتجازقسم 

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢٠٩,٨٨٣,٣٢٩٣,١٢١١,٤٨٤,٩٢٩٦,٣٣,٢١,١الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨١٢٧,٦٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠٤,٤٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٧٧,٦١٥٧,٢٤٣٤,٨٤٣٤,٨٢٧٣,٦١٤٧,١٤٢٠,٧٢٧٧,٤١٥٠,٩٤٢٨,٣٧,٦١,٨ا
العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٩,٣٢٥,٦٣٥,٠٣٥,٠٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩,٣٢٥,٦٣٥,٠٣٥,٠٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠ا
١٠٠,٠-٣,٧-٣,٥٣,٥٣,٥٣,٧٣,٧السفر

الضيافة
١,٢١,٢١,٢اخلدمات التعاقدية 

١٠٠,٠-١٧,٠-٠,٢٠,٢٠,٢١٧,٠١٧,٠التدريب
١العامةيةنفقات التشغيلال ٥٢٧,٥٣٥,٦١ ٥٦٣,٠١ ٥٦٣,٠١ ٣٨٠,٠١١٩,٤١ ٤٩٩,٤١ ٨٩٠,٠٤٦,٣١ ٩٣٦,٣٤٣٦,٩٢٩,١

٠,٥٢,٩٣,٤٣,٤٧,٥٧,٥٧,٥٧,٥اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٥٣١,٤٣٩,٩١ ٥٧١,٣١ ٥٧١,٣١ ٣٩١,٢١٣٦,٤١ ٥٢٧,٦١ ٨٩٧,٥٤٦,٣١ ٩٤٣,٨٤١٦,٢٢٧,٢
١المجموع ٨١٨,٤٢٢٢,٧٢ ٠٤١,١٢ ٠٤١,١١ ٦٦٤,٨٢٨٩,٥١ ٩٥٤,٣٢ ١٧٤,٩٢٠٣,٢٢ ٣٧٨,١٤٢٣,٨٢١,٧

١٧,٩-٢,٨-٨,٣٧,٧١٦,١١٦,١١٣,٦٢,٢١٥,٨١٢,١١,٠١٣,٠تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٣٠: البرنامج الفرعي ٦٣الجدول 

قسم االحتجاز
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١١٣املالك األساسي
١١١١٢املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٣٢٢٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٣٢٢٥المجموع
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: قسم الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في المحكمة٣٣٤٠البرنامج الفرعي (د)
المقدَّمة

يوفر قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة ("قسم الرتمجة يف احملكمة") خدمات يف -٤٧٥
جمال اللغات من أجل جناعة سري عمل احملكمة. إن هذا القسم يقدم اخلدمات يف جمال اللغات إىل 

ا وحتريرها؛ والرتمجة الدوائر، وهيئة الرئاسة، وقلم احملكمة، ومبا يف ذلك ترمجة وثائق احملكمة ومراجعته
الشفوية التتبعية والفورية من أجل جلسات احملاكمة، واملؤمترات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من 

املساعدة واإلرشاد يف جمال املصطلحات سدي يو. وه، يف مقر احملكمة ويف أماكن أخرىالفعاليات
ت متسقة يف مجيع أجهزة احملكمة. كما واملراجع؛ وتدبر األدوات اللغوية للتأكد من استعمال مصطلحا

يتكفل هذا القسم حبشد الرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، واعتمادهم، وذلك بصورة مشرتكة مع وحدة 
خدمات اللغات التابعة ملكتب املدَّعي العام. وباإلضافة إىل توفري اخلدمات بلغيت العمل (الفرنسية 

من النظام األساسي)، تعنيَّ على هذا القسم ٥٠دَّد يف املادة واإلنكليزية) وباللغات الرمسية (كما حتَُ 
.ة والرتمجة إىل هذه اللغاتتدريب الرتامجة على الرتمجة من اللغات املستعملة يف قضايا معيَّن

ألف يورو١٤٣,٣٦الميزانيةموارد 

.يف املئة)٣,٩(لف يورو أ٢٤٧,٤مقدارهاملبلغ املطلوب على اخنفاض ينطوي-٤٧٦

ألف يورو٨٨٧,٤٥الموظفينمنالموارد

وظيفة مشغولةحدى عشرةإو وظيفة ثابتة ٤٨من قسم الرتمجة يف احملكمةموظفي يتألف مالك -٤٧٧
وظيفة ة. ومث)املوظف الواحد العامل بدوام كاملمن معادالت٦,٧(ملساعدة املؤقتة العامة ارطاإيف 

ريثما٢٠١٥عام يف لتمويلها صات) مل تطلب خمص٢-من الرتبة ف(ة نكليزيملرتجم معاون للغة اإل
.ReVisionاملسمى تعرف نتائج مشروع املراجعة

يوروألف٧٩٥,١٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(من الرتبة داريإمساعد ه) يساعد٥-من الرتبة ف(هقسم الرتمجة يف احملكمة رئيسيدير-٤٧٨
.رأ)-عخ

)ةنكليزي(للغة اإلترمجان ، و )٤-من الرتبة ف(وحدة الرتمجة الشفوية من رئيسهاوتتألف-٤٧٩
ترمجان و ،)٤-الفرنسية) (من الرتبة ف/ةنكليزياإلب(جللسات احملكمةترمجان و ،)٤-(من الرتبة ف

)لنغاالةلغ/السواحليةللغة(جللسات احملكمة ترمجان و ،)٤-من الرتبة ف()الفرنسيةب(جللسات احملكمة 
ترامجة وثالثة، )٣-من الرتبة ف(للغة الفرنسية)(ترامجة جللسات احملكمة ثالثة و ،)٤-من الرتبة ف(

ترمجان جللسات احملكمة (للغة السواحلية) (من )، و ٣-(من الرتبة فة)نكليزيللغة اإل(جللسات احملكمة
داري إومساعد )، ٢-(من الرتبة ف)لنغاالةلغ/لسات احملكمة (للغة السواحليةجلترمجان و )، ٣-الرتبة ف
.رأ)-رتمجة الشفوية) (من الرتبة خ عال(معين ب
من الرتبة (العمالنية منسِّق للرتمجة من والعمالنيةامليدانية وتتألف وحدة الرتمجة الشفوية -٤٨٠

.رأ)-) (من الرتبة خ عامليدانيةرتمجة الداري (معين بإومساعد ، )٣-ف
،)٤-من الرتبة ف(ملصطحات يف ااملصطلحات واملراجع من خمتصوتتألف وحدة-٤٨١

من ) (لنغاالالةلغ/(للغة السواحليةومرتجم معاون،)٢-ملصطلحات (من الرتبة فايف خمتص مساعد و 
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ملصطلحات) (من اداري (معين بإومساعد ،رر)-ع (من الرتبة خ عملراجاومساعد معين ب،)٢-الرتبة ف
.رأ)-الرتبة خ ع

ربتدبعينمومساعد )،٤-من الرتبة ف(الرتمجة من رئيسها املعنية بربنامجوحدة التتألف و -٤٨٢
.رأ)-لوثائق (من الرتبة خ عامعنيني بتدبرنِ يْ رأ) ومساعدَ -(من الرتبة خ عملعلومات ا

للغة (ومرتجم معاون ،)٤-من الرتبة ف()للغة العربية(تتألف وحدة الرتمجة العربية من مراجع و -٤٨٣
.)٢-من الرتبة ف()العربية
ْنيِ )، ومراجعَ ٤-(للغة الفرنسية) (من الرتبة فوحدة الرتمجة الفرنسية من مراجع رئيسيوتتألف-٤٨٤

)، ومرتجم معاون ٣-مرتمجني (للغة الفرنسية) (من الرتبة فومثانية)، ٤-(للغة الفرنسية) (من الرتبة ف
.)٢-للغة الفرنسية) (من الرتبة ف(

،)٤-من الرتبة ف()ةنكليزياإلللغة (ة من مراجع رئيسينكليزيلرتمجة اإلوحدة اوتتألف-٤٨٥
) (من الرتبة ةنكليزياإلمرتمجني معاونني (للغة ثالثة)، و ٣-ة) (من الرتبة فنكليزيمرتمجني (للغة اإلثالثةو 

.)٢-ف

يوروألف٥٩٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

ويعوض عن ، يف املئة)٣٥,٧(لف يورو أ٣٣٣,٢مقدارهاملبلغ املطلوب على اخنفاض ينطوي-٤٨٦
هذا االخنفاض بزيادة يف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، اليت يتوافق استخدامها توافقًا أفضل مع 
دينامية العمل القضائي. كما إن املتطلبات يف جمال الرتمجة الشفوية امليدانية مشمولة ببند امليزانية اخلاص 

املؤقتة العامة، الذي يُلجأ إىل اعتماداته لتوظيف مرتمجني شفويني ميدانيني بعقود خدمات باملساعدة 
خاصة.
شهراً ١٢)، ملدة ٢-(من الرتبة فوالعمالنيةلرتمجة الشفوية امليدانية معين بامنسق معاون -٤٨٧

. وعمالنينيني يميدانترامجةتظل هذه الوظيفة الزمة إلجياد وتدريب .(متطلب مستمر)
(متطلب شهر لكل منهمأ٦)، ملدة ١-(من الرتبة فالزغاوةللغة شبه مهنيني ترامجة ةأربع-٤٨٨

ا تهم و امللغة هي غة لفهذه ال.املتوقعةبنداحماكمةبالنظر إىلتظل هذه الوظائف الزمة مستمر).  العمل 
سيرتمجون منها إىل العربيةالزغاوةلغة ة. وترامجاحملاكمةمن متطلبات إجراءساسي أمن هذا الباب متطلب 

.عكسالبو 
شهرًا من شهور٢٦,٦٥رر)، ملدة -(من الرتبة خ عمعتمدونوعمالنيونترامجة ميدانيون -٤٨٩

املساعدة املؤقتة إطار ميزانية ظل هؤالء املوظفون الزمني وهم يندرجون ضمن يس.لعمل (متطلب مستمر)ا
م  و أيف امليدان مبهامواطلعضعماهلم لكي يإطار عقود خدمات خاصة. وجيري يف إالعامة لكن يستعان 

.ل معهاقسام املتعامَ على الطلبات الواردة من األناءيف املقر ب
شهر لكل منهم أ٦) ملدة ٣-(من الرتبة فنداوَ رْ يَـ نْـ كِ ةترامجة جللسات احملكمة للغةثالث-٤٩٠

ا لغة املتهم إ. انْتاغنداقضية يف غوية لتلزم هذه الوظائف اجلديدة لسد االحتياجات ال.(متطلب جديد)
ا إتايل فالوب .احملاكمةمن متطلبات إجراءساسي أمتطلب ن العمل 

يوروألف٤٧٨,٣املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ب وقد حسِ ،يف املئة)٥٧,٦لف يورو (أ١٧٤,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٩١
تاج إىل . وحيُ بَنداغة العربية يف قضية لاحلاجة إىل العن معظم هذه الزيادة ويتأتىبناء على طلبات اخلدمة. 
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جل االجتماعات السنوية، أجل اجللسات ومن أفرقة الرتامجة املوظفني من أكمال إل ترامجة مستقلني 
كومية، احلغري للمنظمات عمل احملامني، وندوة املائدة املستديرة ةني، وحلقيطالع الدبلماسإوجلسات 

عليهم عندما تتزامن للمجينماين ئواملؤمترات الصحفية، واجللسات التأديبية، واجتماعات الصندوق االست
دما ساسيًا عنأمرًا أة والفرنسية نكليزيإلاغريللغاتٍ املستقلنيلرتامجة اعترب توفري. ويُ احملكمةجلساتمع 

ذه الأيطلب املتهمون  غات. ومن الضروري استقدام مرتمجني مستقلني للعمل يف مقرلو الشهود الرتمجة 
ة نكليزيدارية إىل اإلبع متصلة بطلبات الرتمجة القضائية واإلادة الطحملكمة فيما خيص طلبات خدمة حمدَّ ا

يَـ لغةلستعانة برتامجة مستقلني الوإىل الفرنسية. وتلزم اعتمادات ل مستقل واحد للغة وترمجاننداوَ رْ الِكنـْ
ذه املتطلبات  ترامجة للغة ثالثةالرتامجة العاملني يف قسم الرتمجة يف احملكمة: تكملةالسواحلية. ويراد 

يَـْرَوندايضاً ترمجان للغة أحدهم أ، يعمل اللنغااللغة /السواحلية يَـْرَوندا. الِكنـْ ةيف قضيهي لغة املتهمني والِكنـْ
ا الشهود باحلسواحلية يف للوستلزم الرتمجة ،تاغنداانْ  ا. كما تلزم اعتمادات إاالت اليت يديل  م  فاد

يَـْرَوندالغة لالستقدام مرتمجني .وثائقة إىل املقر لرتمجالِكنـْ

يوروألف١٥,١اخلرباء االستشاريون

يجة لتغري يف نتاملئة)،يف ٦,٥(لف يوروأ١,٠مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٩٢
اعدة مشورية بشأن لغات يلزم لتوفري خربة خارجية ومستعاب اخلرباء، وهوأاملعدل املطبق على 

فرقة خرباء أم تنظَّ ٢٠٠٤منذ عامو و مهارات داخلية. أيت ال تتوفر فيما خيصها موارد القضايا ال/احلاالت
نشطة أستعمل خالل ئية فيما خيصها لكي تُ والقضاملصطلحات القانونية انة جيب تطويرلغات معيَّ يف

.خالل احملاكماتو التحقيق واملالحقة 

ألف يورو٢٥٥,٩الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد وتلزم . يف املئة)٢١,٧(،لف يوروأ٧٠,٧مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٩٣
وتكاليف التدريب، تكاليف و اخلدمات التعاقدية،وتكاليف لسد تكاليف السفر،غري املتصلة بالعاملني

.اللوازم واملواد

يوروألف١١١,٦السفر

يلزم لسد وهو،يف املئة)٢٢,٧لف يورو (أ٣٢,٨مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٩٤
واملنشورات والوثائق غات لالجتماع السنوي الدويل املعين برتتيبات اليف اتكاليف السفر للمشاركة 

)IAMLADPاحلواسيب واملصطلحات بفيهارتمجة املستعان ال)، واالجتماع السنوي املعين ب
)JIAMCATT والسفرات، ءجراجل اإلأال بد منهم من وعمالنينيني يترامجة ميدانيفاد وتوظإجي)؛ و

وسيسافرون ذلك،مكن أني حمليًا حيثما يالرتامجة امليدانبوسُيستعانيف مهمات، حبسب طلبات اخلدمة. 
متعذرتيف مهمات عندما  .حملياً االستعانة 

يوروألف١٢٣,٤اخلدمات التعاقدية

إىل حد  ىيعز يف املئة)،٢٣,٥(لف يورو أ٣٨,٠مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٤٩٥
عمال أو يل الوثائقو التخفيضات يف الرتمجة اخلارجية ويف تكليف جهات خارجية خبدمات حتإىل كبري
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) اخلاصة ECOSلكرتونية (عمل احملكمة اإلعنية لتدبر وحتسني منائط نظام الطباعة اخلارجية. وتلزم املوارد امل
ني برتمجة امليزانية يتكليف مرتمجني خارجل، و امليدانيةرتمجة الشفوية مبا فيها الالرتمجة الشفوية برتمجة، و الب

اليت ال تتوفر فيما خيصها قدرة داخلية (حتويل الوثائق اليت تودع الربناجمية املعتمدة، وخدمات حتويل الوثائق
ةوترمج،لكرتونية)غوية اإللدوات التمكني من حتميلها يف األللMS Wordإىل وثائق بنسقPDFنسقب

جل الدفاع وإىل لغة أجل دائرة االستئناف، وإىل الفرنسية من أة من نكليزيوثائق قضائية مطلوبة إىل اإل
يَـْرَوندا .الِكنـْ

يوروألف٢,٧التدريب

ملصطلحات امتصل بتدريب يلزم لسد تكاليف، وهوريياملبلغ املطلوب أي تغيطرأ علىال -٤٩٦
.وجه التحديدغات علىلاليف جمالالعاملون هليإحيتاج 

يوروألف١٨,٢واملواداللوازم

رجع تكاليف اشرتاكات يف منشورات يُ ري، وهو يلزم لسد ياملبلغ املطلوب أي تغيطرأ علىال -٤٩٧
ثة قواميس ومواد مرجعية حمدَّ واقتناءةكتباشرتاكات املوتكاليفنرتنت اإلةعلى شبكاً لكرتونيإليها إ

جل املختصني ألغات احلاالت والقضايا من بلغات الرمسية و بالالعمل و يتلغب)لكرتونية ونسخ ورقيةإ(بنسخ 
.غاتلالعاملني يف جمال ال
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٤٠: البرنامج الفرعي ٦٤الجدول 

٣٣٤٠
قسم الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في 

المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٨٣٦,٢٢ ٤٤٩,٣٤ ٢٨٥,٥١ ٨٥٢,١٢ ٤٠٠,٦٤ ٠,٨-٣٢,٨-٢٥٢,٧
٢٥٥,٣٢٧١,٦٥٢٦,٩٢٦٤,٠٢٧٨,٤٥٤٢,٤١٥,٥٢,٩اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢ا ٤١٠,٤٢ ٥٨٢,١٤ ٩٩٢,٥٤ ٩٩٢,٥٢ ٠٩١,٥٢ ٧٢٠,٩٤ ٨١٢,٤٢ ١١٦,١٢ ٦٧٩,٠٤ ٠,٤-١٧,٣-٧٩٥,١
٣٥,٧-٣٣٣,٢-٥٥٢,٠٥٥٢,٠٢٣٣,٥٧٨٥,٥٩٣٢,١٩٣٢,١٥٩٨,٩٥٩٨,٩العامةاملساعدة املؤقتة
١٣٤,٨٣٠٧,٧٤٤٢,٥٠,٨٤٤٣,٢٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣١٧٤,٨٥٧,٦اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٦,٥-١,٠-١٤,٤١٤,٤١٤,٤١٦,١١٦,١١٥,١١٥,١االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣٤,٨٨٧٤,١١ا ٠٠٨,٩٢٣٤,٣١ ٢٤٣,١٢٣٤,٧١ ٠١٧,٠١ ٢٥١,٧١٦٩,٩٩٢٢,٤١ ١٢,٧-١٥٩,٤-٠٩٢,٣
٢٢,٧-٣٢,٨-٤,٣٩٩,٠١٠٣,٣٢١,٢١٢٤,٦٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤٣,٦١٠٨,٠١١١,٦السفر

الضيافة
٢٣,٥-٣٨,٠-٥٥,١٩٩,٣١٥٤,٤١,٨١٥٦,٢٥٣,٠١٠٨,٣١٦١,٣٥٧,٥٦٥,٩١٢٣,٤اخلدمات التعاقدية 

١,٠١,٠١,٠٢,٧٢,٧٢,٧٢,٧التدريب
٠,٣٠,٨١,١١,١العامةيةنفقات التشغيلال

٨,٦٦,٤١٥,٠١٥,٠٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢١,٧-٧٠,٧-٦٨,٣٢٠٦,٦٢٧٤,٨٢٣,٠٢٩٧,٩٦٦,٩٢٥٩,٧٣٢٦,٦٦٩,٨١٨٦,١٢٥٥,٩ا
٢المجموع ٦١٣,٥٣ ٦٦٢,٧٦ ٢٧٦,٢٢٥٧,٣٦ ٥٣٣,٥٢ ٣٩٣,١٣ ٩٩٧,٦٦ ٣٩٠,٧٢ ٣٥٥,٨٣ ٧٨٧,٥٦ ٣,٩-٢٤٧,٤-١٤٣,٣

٢٣,٢-٢٨,٢-٥٥,٦١١٢,٠١٦٧,٦١٦٧,٦٩٠,٧٣١,٢١٢١,٩٨٠,٣١٣,٣٩٣,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥لعام مالك الموظفين المقترح: ٣٣٤٠: البرنامج الفرعي ٦٥الجدول 

قسم الترجمة الشفوية والترجمة
التحريرية في المحكمة

وكيل أمني 
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٧٧١١٦٤٤٢٠املالك األساسي
٥١٢٧٢٤١٣٤٢٨املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢١٩٨٤٠١٧٨٤٨ا

الوظائف 
/احملوَّلةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٢١٩٨٤٠١٧٨٤٨المجموع
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المجني عليهم والشهود: وحدة ٣٣٥٠البرنامج الفرعي (هـ)
المقدِّمة 

ين عليهم والشهود مكلفة بتوفري تدابري احلماية والرتتيبات األمنية، وخدمات -٤٩٨ إن وحدة ا
ين عليهم والشهود الذين ميثُلون  املساعدة االجتماعية والنفسية، وسائر أشكال املساعدة املناسبة، إىل ا

م. أمام احملكمة وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بإ ا تنفذ إفادا
ين عليهم الذين تطلب منهمأل أن ميثُ وتسهر علىباحلمايةامج احملكمة اخلاصبرن مام احملكمة الشهود وا

األطراف اليت تردها مناإلحاالتعلى أساس تعمل بصفتها جهة موفِّرة للخدمات،وهي، .الدوائر ذلك
احلماية والدعم، أو خدمات ما يُتوقع أن تتلقاه من طلبات وغريهم، وحتسب ميزانيتها السنوية وفقاً لعدد

م يدلواالشهود املراد أن اخلاصة بالطلبات ما يندرج حتت مسؤوليتها حالياً من ، وعدد أمام احملكمةبإفادا
ا ًا للحمايةالتماساإلحالة حاالت  ين عليهم والشهود خدما للدوائر املتخصصة . وتوفر وحدة ا

.لمشاركني يف اإلجراءاتولألطراف ول

يوروآالف٨٠٨,٧٨الميزانيةموارد 

ستخدم سيُ و .يف املئة)٢١,٨(يورو ألف٥٥٦,٥١امقدارهينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٤٩٩
إىل استمرار ىوهي تعز ،ف املساعدة املؤقتة العامة والنفقات التشغيلية العامةيلاهذه الزيادة لسد تكمعظم

إحاالتأن يستجد منتوقع وزيادة ذات شأن يف عدد ما يُ باحلمايةالشهود املشمولني منعدد كبري مدع
، كما باملساعدةاملشمولة متنقالالسهر على وأنقلهم إىل موطن آخروأتهمحلمايالتماساً الشهود 

.٢٠١٥عي العام فيما خيص عام مكتب املدَّ يطلبه

ألف يورو٣١٧,٦٤الموظفينمنالموارد

ين عليهم والشهود حاليًا من العاملني يف يتألف مالك -٥٠٠ وظائف سبعوظيفة ثابتة و ٥٠وحدة ا
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). وتطلب ٥,٥يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (تشغل

ين عليهم والشهود  من ٨,٠وظائف إضافية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (مثاينوحدة ا
احملالني العمل املتصل بزيادة مستمرة يف عدد ءمعادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) لتدبر عب

.واحملاكماتاإلحاالتنهوض بأود الامللفات و تنظيممايتهم ويف نشاط حلالتماساً إليها

يوروألف١٦٣,٨٣الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من 

ين عليهم والشهود رئيسها -٥٠١ (من إداريموظف هيساعد، )٥-من الرتبة ف(يدير وحدة ا
موظف قانوين رأ). كما يتلقى الرئيس دعمًا مباشراً من-عد إداري (من الرتبة خ ع)، ومسا٣-الرتبة ف

.)٢-معاون (من الرتبة ف
وموظف ،)٣-من الرتبة ف(دعم الوحدة الدعم من موظف معين بمالك العاملني يف ألف تيو -٥٠٢

فريق من ستةومن ،رر)-)، ومساعد دعم رئيسي (من الرتبة خ ع٢-(من الرتبة فدعم معاون 
مثانية) يف امليدان و ٢-رأ)، وموظف دعم معاون (من الرتبة ف-تبة خ عمن الر دعم (الني بيمعنمساعدين
.رأ)-دعم امليداين (من الرتبة خ عالني بيمعننمساعدي

من الرتبة (وحملل،)٤-من الرتبة ف(وحدة احلماية من رئيسها مالك العاملني يفألف تيو -٥٠٣
السرية باحلساباتومساعد معين ،)٢-من الرتبة ف(حلمايةاني بيموظفني معاونني معنأربعةو ،)٣-ف
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مساعد معين رأ)، و -السرية (من الرتبة خ عباحلساباتميدانيني معنيني نِ يْ مساعدَ و ،رأ)-من الرتبة خ ع(
.)أر -من الرتبة خ ع(باحلماية

وموظف ،)٤-من الرتبة ف(عمليات موظف العمليات من وحدة مالك العاملني يفألف تيو -٥٠٤
)، ٣-الرتبة فشهود (من الني بيني معنيموظفني ميدانثالثة و ،)٣-(من الرتبة فوالعمليات دارةباإلمعين 

لعمليات معين بارأ)، ومساعد رئيسي -من الرتبة خ ع(والتنسيق امليداين بالعملياتمعنيني نِ يْ مساعدَ و 
.رأ)-من الرتبة خ ع(العمليات /حلمايةابنيني معنييمساعدين ميدانعشرةو ،رأ)-ع(من الرتبة خ

معظم العلم بأنمع،والعاملني يف امليدانيف املقر بني العاملنيبالتساوي تتوزع الوظائف حالياً و -٥٠٥
ين عليهم والشهود حضورولوحدة.ملساعدة املؤقتة العامة يعملون يف املقروظائف اشاغلي  وغندا أيف ا

دولإىل ومن املقر الدولهذه منيف مهمات جارية بعثاتيفاد إمع ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا
قد تتواجد وحدةو . يف جمال احلماية واملساندة ودعم احملاكمات يف امليدانااخرى لدعم عمليأفريقية أ

ين عليهم والشهود يف   .٢٠١٥يف عاميضاً أكوت ديفوارا

يوروألف١٥٣,٨١املساعدة املؤقتة العامة

ين عليهم والشهود مالك موظفييضم-٥٠٦ املساعدة املؤقتة إطاريف وظائف تشغلسبعوحدة ا
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ٥,٦(إضافيةوظائف مثاينوهي تطلب،العامة

ين عليهم والشهود فيما ٢٠١٥عي العام يف عام مكتب املدَّ يعتمد توقع أن ويُ  على خدمات وحدة ا
عملية نقل جديدة مشمولة ٣٥حلماية، واحالة جديدة إىل برنامج احملكمة اخلاص بإ١٨خيص 

٥٣دعم البالغ عددهم البنين الشهود املعنيإدعم. الحالة من أجل االشتمال بإ٢٢ة، ودملساعاب
م قللتهديدات احملياً ميمن أجل احلماية والدعم يستلزمون تقينيالومعاليهم احمل اينالنفسولوضعهمة 

محلاً وتدبر ،مية اجتماعيةاناالجتماعي، وعناية نفس حاالت إلابنيلو املشممرأيتعني تدبرو .اال
برعاية نيلو مشماملا بقو اطحلماية ابرنامج احملكمة اخلاص بإىل ن م اآلاملعهوداجلديدة ومجيع الشهود 

ين عليهم والشهود .وحدة ا
يهيأ.شهرًا (متطلب مستمر)١٢)، ملدة ٣-خبري يف جمال الصدمات (من الرتبة ف/نفساين-٥٠٧

تضم الوحدة موظفني "تقضي بأنساسي، اليت ) من نظام روما األ٦(٤٣هذه الوظيفة يف املادة ستمرارال
."خربة يف جمال الصدمات النفسية، مبا يف ذلك الصدمات ذات الصلة جبرائم العنف اجلنسيذوي 
.شهراً (متطلب مستمر)١٢ة)، ملد٢-معاون (من الرتبة فخبري يف جمال الصدمات/نفساين-٥٠٨

ين عليهم والشهود بربنامجمات نفسانية بشأن اشتماليالوظيفة الزمة لكي يقدم شاغلها تقيتظل هذه ا
.النفسانية للمحاكمةلضعف احلالماتياحلماية وتقياخلاص باحملكمة 

تظل هذه . شهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)١-موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف-٥٠٩
القانوين الذي يضطلع به القسم، الذي ظل على الدوام عاليًا بسبب للنهوض بأود العمل الوظيفة الزمة 

ضرورة إشراك املوظفني القانونيني يف الشؤون املتصلة باحلماية.
. تظل شهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)رأ-خ ع(من الرتبة معين باحلمايةموظف مساعد-٥١٠

ين عليتنظيمهذه الوظيفة الزمة لكي يتوىل شاغلها  حملكمة اخلاص ابربنامج نيلو هم املشمملفات ا
ما يتطلب أن يعمل املوظفون دائماً ،مارسات الدولية يف جمال محاية الشهوداملىحلماية والتقيد بفضلاب
.من الشهودأو ةمنهم وسالمأزواجاً للتكفل بسالمتهم و أ

. تظل هذه شهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)٢-دعم (من الرتبة فالموظف معاون معين ب-٥١١
ثول الشهود للمحاكمة، وتوفري الدعم مبلدعم فيما يتعلق اتصلة باملالوظيفة الزمة لالضطالع جبميع املهام 
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م النفساين االجتماعي يف احلالة يجراء عمليات التقيإحلماية و اللشهود املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص ب
.ةجايف كينيا وغريها من احلاالت كما تقضي به احل

يفة الزمة ظ. تظل هذه الو شهرًا (متطلب مستمر)١٢)، ملدة ٣- عمال (من الرتبة فأحملل -٥١٢
ين عليهم والشهود  جراء مراجعة شاملة إامللفات و وتنظيمللمساعدة يف التخطيط االسرتاتيجي لوحدة ا

ين عليهم والشهود تعزيز  .هاداء ضمنلتدبر األاً للسريورات املتبعة يف وحدة ا
شهرًا (متطلب ١٢رأ)، ملدة -ل البيانات وضمان اجلودة (من الرتبة خ عادخإمعين بكاتب -٥١٣

إىل قاعدة حلمايةاشهود املشمولني بالمجيع املعلومات املتعلقة بدخالتظل هذه الوظيفة الزمة إل.مستمر)
اً عينات مأخودة منها عشوائيوللمواظبة على حتديث السجالت وفحص، )iBase(كرتونية لاملعلومات اإل

ين عليهم والشهود والعاملنيتكفل جبودةالو  ين عليهم والشهوديف الصلة بني ا .وحدة ا
هذه الوظيفة تلزم .شهر (متطلب جديد)أ٨ملدة ،)٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف-٥١٤

من الرتبة (ن موظف قانوين معاون طلع به اآلضالعمل القانوين املتزايد الذي يعبءلنهوض بأودلاجلديدة 
ريق لفاإىل مةاملتزايدة العدد املقدَّ طلباتالهتمام ب) ولال١-فمن الرتبة() وموظف قانوين مساعد٢-ف

.حلمايةاشخاص املشمولني بألابللقرارات القضائية أو فيما يتعلقالقانوين طبقاً 
منهم (متطلب لشهر لكأ٨)، ملدة ٢-حلماية (من الرتبة فاني بيموظفني معاونني معنأربعة-٥١٥

ي أ؛حلمايةاالعمل املتعلق بء. تلزم هذه الوظائف اجلديدة للمساعدة يف النهوض بأود تزايد عبجديد)
. ومن املهام حلمايتهمالتماساً لشهود لطراف األإحالة حاالت ما يستجد من حاالت احلماية احلالية و 

ا هؤالء املوظفونضساسية اليت سياأل ين عليهم بة قاملخاطر احملي/تهديداتاليم يعمليات تقإجراء طلع  ا
عداد إو ،حلماية، والتوصية بتدابري محاية الشهوداماهلم بربنامج احملكمة اخلاص بتشامن أجل والشهود

جراء عمليات إلدى الدوائر، و إيداعهاعداد الوثائق املراد لفريق القانوين إلامن أجل ذات الصلةاملعلومات 
.حلمايةابربنامج احملكمة اخلاص بالشهودشتمالافرادى حاالتمحاية الشهود يف امليدان، وتنسيق 

الوظيفة اجلديدة تلزم هذه.شهر (متطلب جديد)أ٨ملدة ،)٢-حملل معاون (من الرتبة ف-٥١٦
منية احملكمة واحلوادث األمين يف املناطق اليت تعمل فيهاالوضع األلدعم احمللل احلايل يف مراقبة ومراجعة

ين عليهم والشهوداليت تشمل وتقدمي دعم ،تيها االستخبارؤ يوأوتسجيل املعلومات اليت يتم مجعها ،ا
حتليلي للشؤون تفسريوتقدمي،وترمجة الوثائق،احملللرئيس وحدة احلماية عند غيابيف جمال التحليل إىل

ين عليهم والشهودوحدةواليةباملتعلقة .ا
.شهر (متطلب جديد)أ٨ملدة ،)٢-بة فتدارة والعمليات (من الر إلامعين بمعاون موظف -٥١٧

ين عليهم والشهود  مام احملكمة مع أتلزم هذه الوظيفة ملساعدة رئيس وحدة العمليات يف تنسيق مثول ا
ين عليهم والشهود مجيع األ طراف واملشاركني، ومع اجلهات الداخلية واخلارجية ذات الصلة، وتدبر نقل ا

.ى ذلكشراف علمام احملاكمة واإلأالذين ميثلون 
شهر (متطلب أ٨ملدة ،رأ)-حملاكمات (من الرتبة خ عالعمليات املتصلة بامساعد معين ب-٥١٨

مام احملكمة، مثل أري اإلداري فيما يتعلق مبثول الشهود يتلزم هذه الوظيفة اجلديدة لتويل التس. جديد)
م، ومسك جدول زمين إشهود الذين يدلون بالسجالت كاملة بمسك  سفار أثول الشهود، وتنظيم مبفاد

م. كما  إىل هذه الوظيفة لتقدمي دعم كامل تلزمالشهود، ونقلهم، وسكنهم، وتأشريات السفر اخلاصة 
كثر من ألن الشؤون املالية السرية يف فريق احلماية، الذي يتدبر اآلحلسابات السريةاملساعد املعين با

ولية يف مجيع ستدامة نظم االستجابة األاحلماية ومجيع املسائل املالية املتعلقة باشخص مشمول ب٧٠٠
.بلدان احلاالت
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ألف يورو٤٩١,١٤الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد وتلزم يف املئة).٢٣,١(يوروألف٨٤٣,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥١٩
تكاليف العامة، و ية، والنفقات التشغيلالتدريبتكاليف و ،لسد تكاليف السفرغري املتصلة بالعاملني

.وازم واملوادلال

يوروألف٩٧٢,٧السفر

تصل مباشرة ييف املئة)،٣,١(يورو ألف٣١,٣مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٢٠
.حلمايةابلشتمااالمن أجل من اإلحاالت عي العام مكتب املدَّ ملا يرد من ر املقدَّ عدد الب

سفار أأجلبا ومن و ور أبلدان من خارج عالنقل مقاتاتفأجل التفاوض بشأن اوتلزم موارد من -٥٢١
فرهم إىل سالشهود خالل ةمرافق: ومبا يف ذلك،وخدمات الدعمالشهودةاملتصلة حبمايةاملوظفني التنفيذي

احلماية مبا فيه نقلهم لكي يتخذو ااملشمول بوعمليات نقل الشهود؛احملاكماتأجلمن مقر احملكمة
ةقامإو ؛احلماية احملليةإجراءاتوتنفيذ؛وتقيم الدعم؛االجتماعييم النفساينيوالتق؛خرآكان يف ماً نطمو 

توفري دعم التواصل أجلمن يضاً أطلب املوارد وتُ .شراف واالختبارإلوا؛ولنظم التحرك االستجايب األ
مقدارهاملوارد منمبلغ هلذا الغرضدفرِ أ. وقد قلم احملكمة اليت يلزمها ذلكيديوي عن بعد ألقساملفا

.يوروألف٤٠,٠

يوروألف٤٧,٠التدريب

ألف يورو. ويلزم التدريب على محاية الشهود ٤٧,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٢٢
ا ةالبالغاملعنية دورة اللتوصيات فريق املراجعة املستقل. ويرمى من تلبيةً  مجيع لتدريب ،يامأستةمد

ين عليهم والشهود احلماية والدعم والعمليات والشؤون بن يو ن املعنو املوظفمبن فيهم،العاملني يف وحدة ا
طالع املوظفني على إ، إىل امليدانيف يف املقر و اً ساسيتدريباً أ، القانونيةاإلدارية والتحليل النفساين والشؤون 

شخاص األملفاتوتنظيمم املخاطر وتدبرها، والصدمات النفسانية، يالشهود وتقيةهيم محايافم
ذه املفاهيمإحلماية، وتوطيد ااملشمولني ب .حاطتهم 

يوروألف٤٦٦,٦٣العامةالتشغيليةالنفقات

هذه ىوتعز يف املئة).٣١,٤(يورو ألف٨٢٨,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٢٣
ين عليهم الذين يُ ‘١’الزيادة رئيسياً إىل  خر، آيف مكان اً مؤقتاً موطنانقلون ليتخذو استمرار تنامي عدد ا

ين عليهم والشهود وتدبرهوالذين يبقون يف ظل رعاية و  م ريثما يتم نقلهم إىل حيث احدة ا لشؤو
معي العام خرى يف عدد الشهود الذين حييل مكتب املدَّ أزيادة ‘٢’دائماً، اً يتخذون موطن ةبغيحاال

وارد من أجل املوُتطلبحالة). إ١٨(٢٠١٥عام يف خر آيف مكان اً تخذون موطنينقلهم إىل حيث 
دارة نظام إنشاء و إحاالت من أجل الدعم، حملاكمات، اإلانشطة التالية البيان: التكاليف املتصلة بألا

خر، عمليات النقل آلشهود عن طريق نقلهم إىل مكان إىل محاية االرامية اإلحاالتالتحرك االستجايب، 
.ملساعدة وتدابري احلماية احملليةاباملشمول
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يوروآالف٤,٨واملواداللوازم

وتلزم املوارد .يف املئة)١٥,٨(يورو ألف٠,٩مقدارهطفيف على املبلغ املطلوب اخنفاضيطرأ-٥٢٤
قر وجتديد املشهود يف القاعات االنتظار اخلاصة بيف ليها إتاج ومواد حيُ لوازماملطلوبة لسد تكاليف 

ا حملل وحدة اة كرتونيلالسنوية يف النشرات االخبارية اإلاالشرتاكات  .ين عليهم والشهوداليت يستعني 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٥٠: البرنامج الفرعي ٦٦الجدول 

٣٣٥٠
وحدة المجني عليهم والشهود

٢٠١٣عاممصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلةامليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٧٠٨,٦١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٦٦,٥١ ٧٧٥,١٧١٤,٧١ ٠٨٦,٢١ ٨٠٠,٩٢٥,٨١,٥
٦٣,٨١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٢٠١,٠١ ٢٦٤,٨٦٦,٠١ ٢٩٦,٩١ ٣٦٢,٩٩٨,١٧,٨

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٧١٦,٠٢ا ١٠٨,٥٢ ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦٧٧٢,٤٢ ٢٦٧,٥٣ ٠٣٩,٩٧٨٠,٧٢ ٣٨٣,١٣ ١٦٣,٨١٢٣,٩٤,١
٤٤٧,٣٤٤٧,٣٤٤٧,٣٥١٤,٥٥١٤,٥١العامةاملساعدة املؤقتة ١٥٣,٨١ ١٥٣,٨٦٣٩,٣١٢٤,٣
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٥٧,٢٥٧,٢٥٧,٢اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٠٤,٥٥٠٤,٥٥٠٤,٥٥١٤,٥٥١٤,٥١ا ١٥٣,٨١ ١٥٣,٨٦٣٩,٣١٢٤,٣
٤,٦٧١٩,١٧٢٣,٦٧٢٣,٦٢٧,٠٩٧٧,٠١السفر ٣,١-٣١,٣-٠٠٤,٠٢٥,٣٩٤٧,٥٩٧٢,٧

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠التدريب
١٠,٠١العامةيةنفقات التشغيلال ٧٠٩,٣١ ٧١٩,٣١ ٧١٩,٣٢ ٦٣٨,١٢ ٦٣٨,١٣ ٤٦٦,٦٣ ٤٦٦,٦٨٢٨,٥٣١,٤

١٥,٨-٠,٩-٢,٢٢,٢٢,٢٥,٧٥,٧٤,٨٤,٨اللوازم واملواد
١١,٢١١,٢١١,٢ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٤,٥٢ا ٤٤١,٨٢ ٤٥٦,٣٢ ٤٥٦,٣٢٧,٠٣ ٦٢٠,٨٣ ٦٤٧,٨٢٥,٣٤ ٤٦٥,٩٤ ٤٩١,١٨٤٣,٣٢٣,١
٧٣٠,٥٥المجموع ٠٥٤,٨٥ ٧٨٥,٣٥ ٧٨٥,٣٧٩٩,٤٦ ٤٠٢,٨٧ ٢٠٢,٢٨٠٥,٩٨ ٠٠٢,٨٨ ٨٠٨,٧١ ٦٠٦,٥٢٢,٣

٣٩,٠-٣١,٠-١٩,٥١٦٦,٠١٨٥,٥١٨٥,٥٣١,٧٤٧,٩٧٩,٦٢٨,١٢٠,٥٤٨,٦تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٥٠: البرنامج الفرعي ٦٧الجدول 

وحدة المجني عليهم والشهود
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٢١٦١١٧املالك األساسي
٥٦١١١٣١٣٢٤٣املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٧٧١٧١٣٢٣٣٥٠ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

موع الفرعي ا
١٢٧٧١٧١٣٢٣٣٥٠المجموع
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: قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم٣٣٦٠البرنامج الفرعي )و(
المقدِّمة

ين عليهم وجرب ن قسم إ-٥٢٥ احملكمة املكلفاملتخصص ضمن قلم و القسمهأضرارهممشاركة ا
ين عليهم  ويف امليدان يعمل هذا األضرار.وجرب اإلجراءاتاملشاركة يف خمتلف مراحل يف مبساعدة ا

م ين عليهم من تقدمي طلبا املشاركة يف و االستفادة من التمثيل القانوين بغيةالقسم على متكني ا
ذات وسائر الوثائقاألضرارات املشاركة وجرب طلبويف مقر احملكمة يتناول هذا القسم.فعلياً اإلجراءات

ين عليهماليت يتلقاهاالصلة ويقدم هذا .ذات الصلةاإلجراءات يحيلها إىل اجلهات املنخرطة يف فمن ا
القسم أيضًا املساعدة إىل الدوائر من خالل حتليل الطلبات وفقًا للمعايري احملدَّدة قضائيًا وتقدمي تقارير 

ا.   ين مبشاركةدقيقة متعلقةوإحصائياتوتقارير القسم املسؤولية عن توفري بيانات هذا يتوىلكما بشأ ا
.ضمن احملكمة وخارجهاأضرارهمعليهم وجرب 

ألف يورو٩٩٩,٤١الميزانيةموارد 

.يف املئة)٣٥,٢(يورو فالآ١٠٥,٧ملبلغ املطلوب على اخنفاض مقدارهينطوي ا-٥٢٦

يوروآالف٨٠٤,٩١الموظفينمنالموارد

ين عليهم وجرب قسمملني يف امالك العألفيت-٥٢٧ تسعوظيفة ثابتة و ١٦من أضرارهممشاركة ا
من معادالت املوظف الواحد العمل بدوام كامل).٨,٥(املساعدة املؤقتة العامة تشغل يف إطاروظائف 

يوروألف٢١٧,٤١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ين عليهم وجرب -٥٢٨ مساعد هيساعد،)٤-من الرتبة ف(همدير أضرارهميدير قسم مشاركة ا
رأ).-خ عمن الرتبة إداري (

ين عليهم وحدة البيانات من منسقيفمالك العاملني ألفويت-٥٢٩ (من الرتبة معين بتدبر طلبات ا
معنيني بتجهيز البيانات نِ يْ )، ومساعدَ ١-الرتبة فلوثائق وقواعد البيانات (من امعين ب)، ومسريِّ ٢-ف

.رأ)-(من الرتبة خ ع
وموظف قانوين ،)٣-من الرتبة ف(من منسق قانوين وحدة القانونيةاليفالعاملني مالك ألفويت-٥٣٠

- (من الرتبة ف) األضرارمعين جبرب (وموظف قانوين معاون ،)٢-من الرتبة ف() باملشاركةمعين (مساعد 
ين عليهم (من الرتبة ف)، ومنسق ٢ ).١-معين بتدبر طلبات ا

(من الرتبة اين دوحدة شؤون العمل امليداين من منسق للعمل امليمالك العاملني يفألفويت-٥٣١
إداريني معنيني بالعمل وثالثة مساعدين)، ٢-امليداين (من الرتبة فبالعملمعنيني ْنيِ )، وموظفَ ٣-ف
.رأ)-يداين (من الرتبة خ عامل

يوروألف٥٧٧,٥املساعدة املؤقتة العامة

يف معنيني بتجهيز البياناتا مساعَدْينِ وظيفتالتسعالعامة احلالية املؤقتة بني وظائف املساعدة -٥٣٢
الباقية فهياخلمسأما الوظائف.القانونيةالوحدةيف ن ان معاونياقانونناوحدة قاعدة البيانات وموظف

يف شاغلهام ييقووظيفةبيجان أيف نريويب و يقيم شاغلوهاوظائفومنها، من مالك وحدة العمل امليداين
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من معادالت املوظف الواحد ٠,٥(وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ويطلب القسم.الهاي
.كوت ديفوارالقضية يف  بالعامل بدوام كامل) للعمل فيما يتعلق 

(متطلب منهمالشهرًا لك١٢ملدة ،رأ)-خ عمساعدان معنيان بتجهيز البيانات (من الرتبة -٥٣٣
اليت طلبات الجتهيز هالعمل الذي ينطوي عليءطالع بعبضلالنيالوظيفتان الزمتهاتانتظل . مستمر)
ين عليهم يقدمها  ل ادخإتسجيل، و اللكرتوين، و (االستنساخ اإلملشاركة وجرب األضرارمن أجل اا
صفةشأن باملناسب الوقتيف ذ القرارات احبيث يتسىن للدوائر اختوحجب نصوص يف الوثائق)،،البيانات
ين علي .نة عن طلبات جرب األضراريَّ وتوفري معلومات حمهما

هاتانتظل .شهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)٢-موظفان قانونيان معاونان (من الرتبة ف-٥٣٤
ين عليهم، و بعبءطالع ضلالنيالوظيفتان الزمت تمكني الدوائر من لالعمل املتأيت عن جتهيز طلبات ا

ين عليهمصفة املناسب بشأن الوقتيف اختاذ قرارات  .ا
. شهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)٢-كينيا (من الرتبة فيف  امليداين بالعملموظف معين -٥٣٥

نشطة وفقًا للقرارات الصادرة عن الدائرة االبتدائية بشأن الوظيفة الزمة لتخطيط وتنفيذ األتظل هذه
ين عليهم  نني املمثلني القانو معيقوم بهعلى قلم احملكمة أن يتعني، ما يعترب عمالً احملاكمةيف مشاركة ا

ين عليهم املرتبطني يمتيبغية كني للمجين عليهم املشَرت  الدائرة يف هذا الصدد ومتكني وإبالغبالقضاياز ا
ين عليهم من التسجل .ا

شهرًا لكل منهما ١٢رأ)، ملدة -امليداين يف كينيا (من الرتبة خ عبالعملمساعدان معنيان -٥٣٦
احمللية يف  واللغاتسياق احمللي التوفر الدراية ببتكفل للنيهاتان الوظيفتان الزمتتظل.(متطلب مستمر)

والعمل بصورة خاصة على تيسري ،امليداينبالعملنشطة ميدانية يف كينيا مع املوظف املعين أوإجراء،كينيا
ين عليهم .احملاكماتطيلةما سيستمر ،تسجل ا

شهر (متطلب أ٦ملدة ،رأ)-(من الرتبة خ عكوت ديفوارامليداين يف  بالعملمساعد معين -٥٣٧
ين عليهم. تظل هذه الوظيفة الزمة لتدبر مشاركة مستمر) يف االستئناف ىيف كل ما قد يقام من دعاو ا
.هوديغهليبْ اوقضية اْغَبغبوقضية 
. شهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة ،)رأ- عدعم امليداين (من الرتبة خ المساعد إداري معين ب-٥٣٨

اضنشطة امليدانية اليت يجلميع األداري تظل هذه الوظيفة الزمة لتقدمي الدعم اإل مبا يف ذلك ،القسمطلع 
ملني يف امليدان فيما ملوظفني العاإىل اوالدعم املقدم،بالغ املايل، واإلسفاراألوجتهيز،املهماتختطيط

.العمليات امليدانيةجوانبخيص مجيع 
شهر (متطلب أ٦ملدة ،رأ)-(من الرتبة خ عكوت ديفوارامليداين يف  بالعملمساعد معين -٥٣٩

ين نشطةباألطالع ضاجلديدة لال. تلزم هذه الوظيفة جديد) امليدانية املتصلة بتنظيم وتدبر مشاركة ا
ه.وديغهليبْ اوقضية اْغَبغبويف قضية املستجدات القضائية بعليهم يف مرحلة احملاكمة فيما يتعلق 

يوروآالف١٠,٠اخلرباء االستشاريون

ين عليهممساترسم بوهو يلزم لتكليف خبري حملي تغيري،على املبلغ املطلوب أي يطرأال -٥٤٠ ،ا
ين عليهم يف أي قضية معيَّ الأوىلميثل خطوة ما الستقدامنة، كما يلزم بد منها يف تنظيم مشاركة ا

ين بانتظامني متخصصني لتوفري التدريب والدعم للموظفني الذين يتعاملون يالقسم خرباء خارج مع ا
.عليهم
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ألف يورو١٩٤,٥غير المتصلة بالعاملينالموارد 

املوارد وتلزم .)يف املئة٣٥,٢(يورو ألف١٠٥,٧مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٤١
تكاليف و التدريب، تكاليف اخلدمات التعاقدية، و تكاليف و ،لسد تكاليف السفرغري املتصلة بالعاملني

.واملواداللوازم

يوروألف١١٩,٧السفر

مرتبط مباشرة ، وهو يف املئة)٢٣,٩(يورو ألف٣٧,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٤٢
ا القسمضامليدانية اليت ينشطةاألب عملهمأماكنمن شتمل معظمها على سفر املوظفني يواليت ،طلع 

ين عليهم ماكن اليت تتجمع فيها مجاعاتيف امليدان إىل األفيها .وامليدانأو السفر بني الهايو/ا

يوروألف٦٧,٥اخلدمات التعاقدية

نتيجة يف املئة)،٤٧,١(يورو ألف٦٠,٠مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٤٣
لزم املوارد املعنية لسد تكاليفامليدانية. وتنشطةباألعمال الطبع اخلارجي وفيما يتعلق ألتخفيضات يف 

والكتيبات القياسية لطلب املشاركة يف اإلجراءات وجرب األضرارستمارات العمال الطبع اخلارجي (طبع اأ
ينضاحية واملواد اخلاصة ياإل دة خالل خرى (التكاليف املتكبَّ عليهم)، وتكاليف اخلدمات التعاقدية األبا
ين عليهم مع اللقاءاتتكاليف وأمههانشطة امليدانية، األ غراض االنتقاء والتدريب الوسطاء ألمع و ا
ين ي(العمل املستمر لتحسني وتكملراقبة والدعم)، وتطوير قاعدة البيانات وا يف نظم قسم مشاركة ا

ينعليهم وجرب أضرارهم من أجل حفظ وتتبع وجتهيز الوثائق املتصلة  لتعليمات الصادرة لعليهم، وفقاً با
.)دوائر احملكمةعن 

يوروآالف٤,٣التدريب

ين عليهم وجرب يف قسم مشاركةنيالعاملإن .رييأي تغعلى املبلغ املطلوبيطرأال -٥٤٤ أضرارهما
ين عليهم والوسطاءونيتفاعل وحيتاجون إىل تدريب ودعم مستمرين يف بيئات عالية درجة احلساسيةمع ا

ين عليهم ور تدبر هذا التفاعل على حنو ينهضمن لني لتمكينهممن خرباء مؤهَّ  .فاه املوظفنيبرفاه ا

يوروألف٣,٠واملواداللوازم

يف املئة)، وهو يلزم ٧٢,٧ف يورو (الآ٨,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٥٤٥
) ومغلفات USBوحدات وحدات الذاكرة املصونة األمن (دوات من قبيل (أ)بأْنيَ لتجهيز وسطاء منتقَ 

، هذه الوسائلقابلة للختم توضع فيها الوثائق واملعلومات السرية (ذلك أن معظم الوسطاء يفتقرون إىل 
ين عليهم)، ينطوي علىما يتسق مع املبادئ التوجيهية بشأن ما خطر املساس بأمن البيانات املتعلقة با

ام متكينحبريادة لتلبّ الوسطاء اليت تشمل بنطاقها احملكمة برمتها، (ب) للمجين عليهم ممن يتعذر اً اإل
اممن هم ئعليهم التوقيع بأمسا ين عليهم ، وغري ذلك من املواد اليت متكِّ همأن يفعلوا ذلك ببصمة إ ن ا
م  .داعمة هلامن الوثائق النسخ وتوفريمن تقدمي طلبا
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٦٠: البرنامج الفرعي ٦٨الجدول 

٣٣٦٠
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٧٤٨,٥١٨٥,٥٩٣٤,٠٧٦٤,٤١٨٩,٥٩٥٣,٩١٩,٩٢,١الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨١٨٤,١٢٤٧,٩٦٦,٠١٩٧,٥٢٦٣,٥١٥,٦٦,٣اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٧٠٨,٨٣٨١,٦١ا ٠٩٠,٤١ ٠٩٠,٤٨١٢,٣٣٦٩,٦١ ١٨١,٩٨٣٠,٤٣٨٧,٠١ ٢١٧,٤٣٥,٥٣,٠
٠,١٤٨٢,٨٤٨٢,٨٤٨٢,٨٥٥٦,٤٥٥٦,٤٥٧٧,٥٥٧٧,٥٢١,١٣,٨-العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٩,٣٩,٣٩,٣١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٠,١٤٩٢,١٤٩٢,١٤٩٢,١٥٦٦,٤٥٦٦,٤٥٨٧,٥٥٨٧,٥٢١,١٣,٧-ا
٢٣,٩-٣٧,٧-٠,١١٣٨,٣١٣٨,٤١٣٨,٤١٥٧,٤١٥٧,٤١١٩,٧١١٩,٧السفر

الضيافة
٤٧,١-٦٠,٠-٠,٧٥٣,٨٥٤,٤٥٤,٤٢,٠١٢٥,٥١٢٧,٥٦٧,٥٦٧,٥اخلدمات التعاقدية 

٦,٩٦,٩٦,٩٤,٣٤,٣٤,٣٤,٣التدريب
٠,٦٠,٦٠,٦العامةيةنفقات التشغيلال

٧٢,٧-٨,٠-٤,٠٤,٠٤,٠١١,٠١١,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٥,٢-١٠٥,٧-١,٣٢٠٢,٩٢٠٤,٢٢٠٤,٢٢,٠٢٩٨,٢٣٠٠,٢١٩٤,٥١٩٤,٥ا
٧١٠,٠١المجموع ٠٧٦,٧١ ٧٨٦,٧١ ٧٨٦,٧٨١٤,٣١ ٢٣٤,٢٢ ٠٤٨,٥٨٣٠,٤١ ١٦٩,٠١ ٢,٤-٤٩,١-٩٩٩,٤

١٨,٨-٩,١-٢٢,٣٦٥,٦٨٧,٩٨٧,٩٤٠,٨٧,٨٤٨,٦٣٦,٢٣,٣٣٩,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥الموظفين المقترح لعام مالك : ٣٣٦٠: البرنامج الفرعي ٦٩الجدول 

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٣٢٨١١٩املالك األساسي
٢٢٥٥٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٥٢١٠٦٦١٦ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٥٢١٠٦٦١٦المجموع
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دعم المحامين: قسم ٣١٩٠البرنامج الفرعي )ز(
المقدِّمة

يتوىل قسم دعم احملامني التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني وتنسيق -٥٤٦
اللذين ال هو يعمل يف قلم احملكمة مبثابة املنسِّق فيما خيص مكتَيب احملامي العمومي،. و هذه املساعدة

يتبعان لقلم احملكمة إال فيما يتعلق باألغراض اإلدارية، ويقدم أيضًا مساعدة إمدادية وإدارية. كما يتدبر 
ين عليهم ويهتم هذا القسم برنامج احملكمة للمساعدة القانونية اليت تقدم للمعوزين  من املدَّعى عليهم وا

.احملكمةيف التأديبيةجهزة األميع املخصَّصات ألنشطة جب

ألف يورو٢٠٢,٦٥الميزانيةموارد 

.يف املئة)٢٤,٢(يوروألف٦٦١,١١مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٤٧

ألف يورو٨٥٤,٨الموظفينمنالموارد

.وظائف ثابتةمن تسعمالك العاملني يف هذا القسم حالياً ألفيت-٥٤٨

يوروألف٨٥٤,٨اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة 

)،٤-فمن الرتبة (ويعمل فيه حمقق مايل ،)٥-من الرتبة ف(يتوىل قيادة القسم رئيسه-٥٤٩
:هذا القسم إىل وحدتنيوينقسم.باحملامنياملعنيةألجهزة التأديبية لرأ)-خ عمن الرتبة (إداريومساعد 

.مساعدة احملامنيوحدةو املساعدة القانونية وحدة
ملراقبة صندوق واختصاصي،)٤-من الرتبة ف(وحدة املساعدة القانونية من رئيسهاألف وتت-٥٥٠

ساعدة القانونية املبوموظف مساعد معين؛) يتناول مسائل الدفاع٢-من الرتبة ف(ملساعدة القانونية ا
ين عليهميتناول مسائل،)١-من الرتبة ف( .رأ)-خ ع(من الرتبة إداريومساعد؛ا

أيضاً تضم) وهي٢-من الرتبة ف(معاون وحدة مساعدة احملامني موظف قانوينسأوير -٥٥١
.رأ)-عخمن الرتبة (اً إدارياً مساعد

ألف يورو٣٤٧,٨٤الموارد غير المتصلة بالعاملين

تحقق ي،)يف املئة٢٦,٩يورو (ألف٥٩٦,٧١مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٥٢
املوارد غري املتصلة خص من خالل ختفيضات يف ميزانية املساعدة القانونية وميزانية السفر. وتلزم على األ
ين عليهم، والنفقات التشغيلية حماميلسد تكاليف السفر، وتكاليف حمامي الدفاع، وتكاليفبالعاملني ا

.العامة

يوروألف٢٣,٩السفر

عن متأت،يف املئة)٦٨,٨(يورو ألف٥٢,٥مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٥٣
يبيةأدالتلألجهزةاجتماعات ثالثةتقليص عدد املهمات املخطط هلا. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف 

.حتقيقوتكاليف مهمَيت باحملامنياخلاصة 
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يوروآالف٢٠٧,٢٢حمامو الدفاع

عن متأت،يف املئة)٢٣,٠ألف يورو (٦٥٩,٢مقداره ختفيضينطوي املبلغ املطلوب على -٥٥٤
سبت قد حُ فالقانونية على االفرتاضات اليت تقوم عليها امليزانية. باملساعدةتطبيق نظام احملكمة اخلاص 

ل الذي بتطبيق نظام املساعدة القانونية املعدَّ نزيعليهم املعو ىاملدَّعتكاليف املساعدة القانونية لكل من 
ا يف ميزانية عام و خأاالفرتاضات املأساس ، وذلك على ٢٠١٢يف عامرَّ قِ أ ضايف إبلغ مليئ وهُ . ٢٠١٥ذ 

على ودوائرها،قلم احملكمة الذين عينهم رئيس واحملامني املخصوصني،نيلسد تكاليف احملامني املناوب
،اإلثباتوقواعد جرائية والقواعد اإل،للمحكمةاألساسيالرتتيب، وفق الشروط املنصوص عليها يف النظام 

، مبباالسيددفاع عن الاملوارد اخلاصة ب٢٠١٥ج يف ميزانية املساعدة القانونية لعام والئحة احملكمة. ومل تدرَ 
يزانية ملسيلزم فعلى هذا املقرتح اجلمعيةمل توافق وإذا. الثامنملرفق يف اوذلك وفقًا للمقرتح الوارد 

.ألف يورو٥٧٣,٨ضايف مقداره إمبلغ ٢٠١٥عام

ين عليهم يوروألف١١٤,٧٢حمامو ا

عن متأت،)يف املئة٢٩,٥(يورو ألف٨٨٦,٠مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٥٥
سبت قد حُ فاالفرتاضات اليت تقوم عليها امليزانية. على املساعدة القانونية باخلاصتطبيق نظام احملكمة

ين عليهمتكاليف املساعدة القانونية لكل  كما يظهر يف االفرتاضات ذات الصلة، على ،جمموعة من ا
ضايف لدفع تكاليف إصص مبلغ . وقد خُ ٢٠١٢يف عام رَّ قِ أل الذي ساس نظام املساعدة القانونية املعدَّ أ

.احلاالتلاملساعدة القانونية يف املرحلة االستهاللية من مراح

يوروألف٢,٠العامةالتشغيليةالنفقات

لسد يلزميف املئة)، وهو١٠٠,٠(يوروألف١,٠امقدارهينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٥٥٦
.شرتاك يف قاعدة بيانات التحقيقاالتكاليف 



ICC-ASP/13/10

15810-A-291114

٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣١٩٠: البرنامج الفرعي ٧٠الجدول 

٣١٩٠
دعم المحامينقسم 

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٤٤٠,٨٢٠٩,٨٦٥٠,٦٤٤٥,٤٢١١,٤٦٥٦,٨٦,٢١,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل
١٢٧,٧٦٣,٨١٩١,٥١٣٢,٠٦٦,٠١٩٨,٠٦,٥٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤٦١,١٢٣٢,٦٦٩٣,٧٦٩٣,٧٥٦٨,٥٢٧٣,٦٨٤٢,١٥٧٧,٤٢٧٧,٤٨٥٤,٨١٢,٧١,٥ا
١٠٠,٠-٧٧,١-١,٤٧٧,١٧٧,١-١,٤-١,٤-العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٤٤,٧٤٤,٧٤٤,٧االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٠,٠-٧٧,١-١,٤٤٣,٣٤٣,٣٧٧,١٧٧,١-٤٤,٧ا
٦٨,٨-٥٢,٥-١٧,١١٧,١١٧,١٦,٦٦٩,٨٧٦,٤١٩,٣٤,٥٢٣,٩السفر

الضيافة
٥٢,٨٥٢,٨٥٢,٨اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٢٠٧,٢٢ ٢٣,٠-٦٥٩,٢-٢٠٧,٢

ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٣ ٠٠٠,٧٣ ٠٠٠,٧٢ ١١٤,٧٢ ٢٩,٥-٨٨٦,٠-١١٤,٧
٤,٨٤,٨٤,٨١,٠١,٠٢,٠٢,٠١,٠١٠٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤ا ٩٤٩,٤٤ ٩٤٩,٤٥١٥,٣٥ ٤٦٤,٧٦,٦٥ ٩٣٧,٩٥ ٩٤٤,٥٢١,٣٤ ٣٢٦,٥٤ ٣٤٧,٨١ ٢٦,٩--٥٩٦,٧
٥٠٥,٨٥المجموع ١٨٠,٥٥ ٦٨٦,٣٥١٥,٣٦ ٢٠١,٦٥٧٥,١٦ ٢٨٨,٦٦ ٨٦٣,٧٥٩٨,٧٤ ٦٠٣,٩٥ ٢٠٢,٦١ ٢٤,٢--٦٦١,١

١٦,٤-٥,٠-١٦,٧١٩,٣٣٦,٠٣٦,٠٢٧,٢٣,٣٣٠,٥٢٤,١١,٤٢٥,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٩٠البرنامج الفرعي : ٧١الجدول 

دعم المحامينقسم 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٤٢٢٦األساسياملالك 
١١٢١١٣املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٢١٦٣٣٩ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٢١٦٣٣٩المجموع
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مكتب المحامي العمومي للدفاع: ٣٧٤٠البرنامج الفرعي )ح(
المقدِّمة

ولية من فيهم واملتهمني يف املراحل األاملشتبهمكتب احملامي العمومي للدفاع ميثل مجيع إن-٥٥٧
عداد إىل إمام احملكمة أوأملثول إىل اخر آإىل من حنيالدوائروتدعوه ،القضايا املعنية وحيمي حقوقهم

الدفاع يف ةفرقأيساعد هذا املكتب نفسهويف الوقت .اً نفيه معيَّ مشتبهأو نةالعمل فيما خيص حالة معيَّ 
املسائلعلى جال القضائية والرتكيزباآلمن التقيد ساهرًا على متكنهم،وتنظيم امللفاتالتقصي القانوين 

أجلمن للمحكمةسوابق القضائيةلعاً لمَ مكتب احملامي العمومي للدفاع جمَْ ويتدبر.القانونية ذات الصلة
مث .سريعاً اهلامة للدفاع حل املسائلأجلمن ،وقواعد بيانات،وكتيبات،مذكراتيشتمل على،الدفاع

القانونية اليت تقوم فيما يتعلق شأن املسائلسهامات بإاحملامي العمومي للدفاع يقدم للدفاعن مكتبإ
.كات اخلارجيةا املة الداخلية والشر فرقة العاألبأنشطة

ألف يورو٥٣٣,٩الميزانيةموارد 

حتقق بفضل ،يف املئة)٢,٨(يورو ألف١٥,٥مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٥٨
.بالعاملنيرات يف التكاليف غري املتصلة و جهود كبرية لتحقيق وف

ألف يورو٥١١,٤الموظفينمنالموارد

.موظفنيمخسةحالياً من دفاعلمكتب احملامي العمومي لالعاملني يف مالكألفيت-٥٥٩

يوروألف٥١١,٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

احملامي هام الرئيسية املنوطة مبكتباملبيؤدي الواجبات املتصلة) ٥- (من الرتبة فحمامي رئيسي -٥٦٠
فيهم واملتهمني متثيالً املشتبهمتثيل مبا يف ذلك،من الئحة احملكمة٧٧د يف البندالعمومي للدفاع كما حتدَّ 

املساعدة القانونية إىل سداءإمبا فيها ،دارة املكتبإويتوىل؛لقيام بذلكإىل ااحملكمة تدعوهمباشراً عندما
يساعد احملامني مساعدة رأ)-خ عمن الرتبة (ومساعد قانوين.وميثل الدفاع داخليًا وخارجياً ؛فرقةاأل

عن املسائل عداد تقاريرإو ،عداد نصوص العرائضإمبا يف ذلك(ة األساسيةملهمبامباشرة فيما يتعلق
جهزة بسائر األواالرتباط،وتقدمي املساعدة خالل االجتماعات،بامليزانيةة واملسائل املتعلقةدارياإل

.فرقة الدفاعألدةً ي القانوين التقين مساعَ صتقالويقوم ب)،قسامواأل
يتدبر الكتيبات ،احملامي الرئيسيشرافإيعمل حتت )،٤-فالرتبةمن (حمام/قانوينمستشار-٥٦١

تطلب مام احملكمة عندماأقانونية وميثل ويعد نصوص عرائض؛دفاعالبةاجلاري اخلاصومشاريع البحث
. عند غيابههنيابة عنالو بأالرئيسي احملاميسياسات معالأو متعلقة بو/إدارية ويؤدي مهمات ؛ذلكهمن

طالع مبهام املكتب ضدفاع ويساعد على االالقانونية متعلقة باً ) جيري حبوث٢-(من الرتبة فمعاونوحمام
فيما خيص الدفاع الوسائلتكافؤسهر على يف الهدور خبصوصسياسات الة بصلاملت

) ينظم بيانات املكتب بغية ١-(من الرتبة فملفاتومنظِّمفرقة العمل). أ(مبا يف ذلك املشاركة يف بعض 
فرقة أما يتعلق بطلبات الدفاع، ويساعد فيالقانوينبحث السريورات التقصي، وجيري ةبنجاعالتكفل 

يف جميات اليت تستخدمها احملكمة واملساعدة ا(مبا يف ذلك التدريب على الرب امللفاتتنظيمالدفاع يف 
.)شؤون الكشف عن املعلومات
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ألف يورو٢٢,٦بالعاملينالموارد غير المتصلة

املوارد وتلزم يف املئة).٤٩,٥(يورو ألف٢٢,١مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٦٢
.وتكاليف اخلدمات التعاقدية،لسد تكاليف السفرغري املتصلة بالعاملني

يوروألف٢,٦السفر

وتلزم املوارد .يف املئة)٨٥,٠(يورو ألف١٤,٤مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض -٥٦٣
.مام احملكمةأتمكني من مشاركة مكتب احملامي العمومي للدفاع يف مؤمتر رئيسي معين حبقوق الدفاع لل

يوروألف٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

خاصةتدريبيةتدارس حلقات وتلزم املوارد لسد تكاليف.ري على بند امليزانية هذايتغأييطرأال -٥٦٤
.حمامني مناوبني/حمامنيواأن يصبحن ميكنمليف البلدان املتأثرة خرىأقسام أتشارك معالبتنظَّم الدفاع ب
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٤٠: البرنامج الفرعي ٧٢الجدول 

٣٧٤٠
مكتب المحامي العمومي للدفاع

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)اتاليورو (بآالف

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

١٤٧,٨٢٩٣,١٤٤٠,٩١٤٧,٢٢٩٨,٢٤٤٥,٤٤,٥١,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢١٨,٥٢٦٠,٢٤٧٨,٨٤٧٨,٨٢١١,٦٢٩٣,١٥٠٤,٧٢١٣,٢٢٩٨,٢٥١١,٤٦,٧١,٣ا
٤,٣٤,٣١٨,٦٢٢,٩العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٧٩,٩٧٩,٩٧٩,٩االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٩,٩٤,٣٨٤,٢١٨,٦١٠٢,٨ا
٨٥,٠-١٤,٤-٣,٦٠,٤٤,٠٤,٠٢,٥١٤,٥١٧,٠٢,٦٢,٦السفر

الضيافة
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية 

١٠٠,٠-٤,٧-٢,٥٢,٢٤,٧التدريب
١٠٠,٠-٣,٠-٣,٠٣,٠العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤٩,٥-٢٢,١-٣,٦٠,٤٤,٠٤,٠٥,٠٣٩,٧٤٤,٧٢,٦٢٠,٠٢٢,٦ا
٢,٨-١٥,٥-٣٠٢,٠٢٦٤,٩٥٦٦,٩١٨,٦٥٨٥,٥٢١٦,٦٣٣٢,٨٥٤٩,٤٢١٥,٨٣١٨,٢٥٣٣,٩المجموع

٢٤,٠-٣,٠-٥,٦١١,٦١٧,١١٧,١٩,١٣,٣١٢,٥٨,٠١,٤٩,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٧٤٠: البرنامج الفرعي ٧٣الجدول 

المحامي العمومي للدفاعمكتب
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي
١١١٣٣باحلاالتاملالك املتصل 
موع الفرعي ١١١١٤١١٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١١٤١١٥المجموع
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مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم: ٣٧٥٠البرنامج الفرعي )ط(
المقدِّمة

ين عليهم على للمجين عليهماحملامي العمومين مكتبإ-٥٦٥ م يفإيساعد ا مساع صو
ني يبدعم احملامني اخلارجويقوم،القانوين العايل درجة اجلودةمام احملكمة ويوفر متثيلهمأاملعقودة اإلجراءات

م الوعي حبقوق ذنه يشحإكما .بعاة الطدمام دوائر احملكمة فيما يتعلق مبسائل حمدَّ ألوميثُ ،ومساعد
ين عليهم يف  .اجلنائية الدوليةاإلجراءات ا

املمثل بصفتهنيِّ العمومي للمجين عليهم قد عُ كان مكتب احملامي٢٠١٤مايو /يارأوحبلول -٥٦٦
ن هذا املكتب إكما احملكمة.علىاملعروضةوالقضايا جمين عليه يف شىت احلاالت ٠٠٠٥القانوين لزهاء 

ين عليهم الذين تواصلو ل مصاحلميثِّ  نظام من ١٩وجب املادةاملقبولية مبىيف مجيع دعاو مع احملكمةاا
القضايا و ممثًال قانونياً خارجياً يف مجيع احلاالت ٣٥ـهذا املكتب الدعم واملساعدة لويقدماألساسي.روما 

.بأعمال التقصيهاملشورة القانونية وقيامهسدائإمن خالل املعروضة على احملكمة

ألف يورو٥٢٧,٩١الميزانيةموارد 

إىل حد ىتعز ،يف املئة)٢٣,٣(يورو ألف٢٨٩,٢امقدارهينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٥٦٧
وإىل احلاجة إىل مستشارين فيما يتعلق ،يف نطاق املساعدة املؤقتة العامةاملطلوبة بعيد إىل الوظيفة اجلديدة 

مكتب احملامي العمومي نياملتأتية عن تعي،واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةديفواركوت احلالة يف  ب
.انْتاغنداةوقضياْغَبغبويف قضية اً مشرتكاً قانونيللمجين عليهم بصفته ممثالً 

ألف يورو٣٨٥,٤١الموظفينمنالموارد

وظائف ثابتة عشرمكتب احملامي العمومي للمجين عليهم حاليًا من العاملني يفألف مالك يت-٥٦٨
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٠(طار املساعدة املؤقتة العامة إتشغل يف ووظيفة واحدة

وفقاً لقرارات الدوائر بشأن التمثيل القانوين ،من ميزانية املساعدة القانونيةلكامل). وعالوة على ذلك متوَّ 
واثنتنياْغَبغبويف قضية واحدة،امليداينبالعملني معنيني يمساعدين قانونثالثةللمجين عليهم، وظائف 

.نياخلرباء االستشاريبعتمادات ذات الصلة يف بند امليزانية اخلاص الادرجت أ، وقد انْتاغندايف قضية 

يوروألف٠١٩,٣١من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: 

فرقةأاقضية وميكن أن يشكلو /كثر من حالةأعلى نفسهيف الوقت ص املوظفون للعملخيصَّ -٥٦٩
.تدبني هلانحبسب املهام امل)،قاعة احملكمةيف اإلجراءاتمبا فيها(اإلجراءاتتتابع 
(من الرتبة رئيسي عليهم من حمامالعمومي للمجينمكتب احملامي العاملني يفمالك ألف يتو -٥٧٠

ْني قانونيني معاونَـ ْنيِ وموظفَ ،)٣-بة فتني (من الر يقانونْنيِ وموظفَ ،)٤-من الرتبة ف(ْنيِ وحماميَـ ،)٥-ف
.رأ)-عخالرتبةومساعد إداري (من ،)١-فالرتبة(من لملفاتلومنظَمْنيِ )، ٢-(من الرتبة ف
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يوروألف١٦٣,٧العامةاملساعدة املؤقتة 

طار املساعدة املؤقتة إاحملامي العمومي للمجين عليهم مواصلة توفري وظيفة يف يطلب مكتب-٥٧١
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٠,٥(عامةطار املساعدة املؤقتة الإالعامة ووظيفة جديدة يف

.فوارديكوتاحلالة يف  بكامل) مرتبطة 
هذه الوظيفة الزمة تظل. شهرًا (متطلب مستمر)١٢)، ملدة ٣- الرتبة فموظف قانوين (من -٥٧٢

ين عليهم املمثلني يف وقت واحد بينما فقد مكتببسبب الزيادة احملامي العمومي الكبرية يف عدد ا
قضايا املعينني يفاخلارجيني ثلني القانونني املشرتكني ماملببصورة دائمةْنيِ ملحقَ ،ْنيِ للمجين عليهم موظفَ 

املستجدات يف خرى بسببأالعمل زيادة ءح أن يشهد عبة على ذلك يرجَّ و وعال.احلالة يف كينيا
ساسي أمر أفمواصلة توفري هذه الوظيفة . ابْليه غوديهوقضية انْتاغنداةوقضياْغَبغبوقضية يف اإلجراءات 

.على حنو مرضباملكتباملنوطة باملهامطالع ضلال
لممارسة لوفقًا .شهر (متطلب جديد)أ٦)، ملدة ٢-(من الرتبة فموظف قانوين معاون -٥٧٣

ين عليهم يف املرحلة االبتدائية من ليمثِّ يظل املكتب يعنيَّ توقع أنالسابقة للدوائر يُ  ل مصاحل ا
اجلديدة تلزم ملساعدة احملامني يف التحضري للمحاكمةن هذه الوظيفةإلك فمر كذان األوإذا كاإلجراءات.

م خالل احملاكمة قائمةحد املدرجني يف أني يل فورًا بتعشغَ ستُ اإقرت هذه الوظيفة فأذا فإ. ومساعد
.حني احلاليةاملرشَّ 

يوروألف٢٠٢,٤اخلرباء االستشاريون

ثالثةتوظيف ةتاح، وهو يلزم إليوروألف٢٠٢,٤امقدارهينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٥٧٤
يف ةواحلالكوت ديفواراحلالة يف  أجلشهرًا من١٢ملدة امليداينبالعملنيني معنييقانونمساعدين

دعم درجت هذه الوظائف يف بند امليزانية اخلاص بقسمأن أسبقوقد.مجهورية الكونغو الدميقراطية
.احملامني
التواصل الستدامةساسيًا أدون دورًا ؤ يف امليدان ينيالقانونيلقد بينت التجربة أن املساعدين-٥٧٥

اإلجراءات، بشأن خر املستجداتآعالمهم بإابرة على ثوامل،املكتبين عليهم الذين ميثلهممع ااملستمر 
العمومي مكتب احملامي حمامي ر نت الدوائيَّ وعندما عَ . دلة، ومجع األومباعث قلقهمرائهمآواستبداء 

نه جيوز للمكتب أن يستعني إدائماً ا قالتإللمجين عليهم فينيقانوننيممثلةللمجين عليهم بصف
امليداين املعيننيبالعملني املعنيني يالقانونتوفري خدمات املساعدينويلزم استمرار.املوظفني املذكورينب

الصلةسبت التكاليف ذات وقد حُ ).وظيفتان(انْتاغنداويف قضية )ةواحدوظيفة (اْغَبغبوةيف قضيبالفعل
يف يورواً ٦٢٢٥(املساعدة القانونية مبوجب نظامنيفعًال للخرباء االستشاريساس املبلغ املدفوعأعلى 

.)الشهر لكل منهم

ألف يورو١٤٢,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد غري تلزم و .يف املئة)١٧,٧(يورو ألف٢١,٤امقدارهينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٥٧٦
.السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامةف اليلسد تكاملتصلة بالعاملني
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يوروألف٩٦,٥السفر

يلزم لسد وهويف املئة)،١٣,٤(يوروألف١١,٤هامقدار ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٥٧٧
ين ات الوجاهية مع ءلقالساسيًا من عمل املكتب، واأاً عترب عنصر تكاليف املهمات امليدانية، اليت تُ  ا

وتقدمي الدعم خالل اإلجراءات والتمثيل ليهم على حنو جمدإبد منها لتقدمي املساعدة عليهم، اليت ال
.فيها

يوروألف٣٥,٠اخلدمات التعاقدية

يلزم لنقل وهويف املئة)،١٦,٧(يورو فالآ٥,٠امقدارهزيادة ينطوي املبلغ املطلوب على-٥٧٨
ين عليهم من  .من يقابلهم فيه حماموهمآقامتهم إىل مكان إماكن أا

يوروألف١١,٠العامةالتشغيليةالنفقات

يلزم وهويف املئة)،٨٣,٣(يورو فالآ٥,٠امقدارهينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٥٧٩
.هلوموكِّ القة املتميزة بني احملامي ين عليهم، على حنو يصون العبامن اآلقاءلميكن فيها الالَّ ار حمستئجال
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٥٠: البرنامج الفرعي ٧٤الجدول 

٣٧٥٠
مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢٣١,١٧٠٨,٥٩٣٩,٦٢٣٢,١٧٢١,٢٩٥٣,٣١٣,٧١,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٦٩,٤٧١٣,٣٩٨٢,٧٩٨٢,٧٢٩٤,٩٧٠٨,٥١ا ٠٠٣,٤٢٩٨,١٧٢١,٢١ ٠١٩,٣١٥,٩١,٦
٢٥,٧٣,٦٢٩,٤٥٨,٦٨٧,٩١١٤,٢١١٤,٢١٦٣,٧١٦٣,٧٤٩,٥٤٣,٣العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي  ٢٥,٧٣,٦٢٩,٤٥٨,٦٨٧,٩١١٤,٢١١٤,٢٣٦٦,١٣٦٦,١٢٥١,٩٢٢٠,٦لسائر تكاليف العاملنيا
١,٣٥٨,٩٦٠,١٦٠,١٤,٦٨٠,٥٨٥,١٩٦,٥٩٦,٥١١,٤١٣,٤السفر

الضيافة
٣٥,٢٣٥,٢٣٥,٢٣٠,٠٣٠,٠٣٥,٠٣٥,٠٥,٠١٦,٧اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٢,٦٢,٦٢,٦٦,٠٦,٠١١,٠١١,٠٥,٠٨٣,٣العامةيةنفقات التشغيلال

٣,٢٣,٢٣,٢اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤,٥٩٦,٧١٠١,٢١٠١,٢٤,٦١١٦,٥١٢١,١١٤٢,٥١٤٢,٥٢١,٤١٧,٧ا
٢٩٩,٧٨١٣,٦١المجموع ١١٣,٣٥٨,٦١ ١٧١,٩٢٩٩,٥٩٣٩,٢١ ٢٣٨,٧٢٩٨,١١ ٢٢٩,٨١ ٥٢٧,٩٢٨٩,٢٢٣,٣

٢٨,١-٦,٠-٨,٣٢٧,٠٣٥,٣٣٥,٣١٣,٦٧,٨٢١,٤١٢,١٣,٣١٥,٤تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٥٠: البرنامج الفرعي ٧٥الجدول 

عليهمللمجنيالعموميالمحاميمكتب
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١١٣املالك األساسي
٢٢١٢٧٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٢٢٢٩١١١٠ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٢٢٢٩١١١٠المجموع
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اإلعالم والوثائق: قسم ٣٤٠٠البرنامج - ٤
المقدِّمة

تساعد على توسيع نطاق اإلحاطة بوالية موالوثائق برامج توعية وإعالاإلعالميوفر قسم -٥٨٠
موعات ذات الصلة يف البلدان اليت عانت من اجلرائم  احملكمة وعملها، وذلك بصورة رئيسية بني ا

كما إنه يتواصل مع أصحاب الشأن الرئيسيني، من .املرتكبة يف احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة
واملنظمات غري احلكومية، والصحفيني، وجمموعات ،واألوساط األكادميية،قبيل األوساط القانونية

اجلماهري يف البلدان وعلى النطاق العاملي، بغية زيادة الدعم الدويل للمحكمة. وهو يسرتشد يف عمله 
.٤٧خلطة االسرتاتيجية للتوعيةوا٤٦إعالم اجلمهورباسرتاتيجية 

طالع اجلمهور على على إتسهر احملكمةويضاف إىل ذلك أنه، من خالل هذه الربامج، -٥٨١
ا، وتنتج مواد لإلذاعة املسموعة واملرئية، وتعد منتجات أساسية وإعالمية بشأن  الفعاليات اجلديرة إجراءا

ا تنظم زيارات وفعاليات بواسطة شىت املوتعممها ، وتنشر املعلومات باهتمام الصحف نصات. إ
.م احملفوظات ذات الطابع التارخييتستضيفها وتستدمي تنظي

ألف يورو٤٧٣,٣٣الميزانيةموارد 

يف املئة) ناجم عن ٨,٠يورو (آالف٣٠٣,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٥٨٢
للمكتبة من الكتب وما يُكتتب هلا من ويف ما يُقتىنوتقليص يف أعمال الطبعوقف البث الساتلي؛ 

راة ؛ ووقف األنشطة التاالشرتاكات يف املنشورات يف مجهورية أفريقيا وعوية يف أوغندا؛ وتناقص العميات ا
.الوسطى؛ وحتقيق وفورات يف املوارد من املوظفني

ألف يورو٤٤٢,٩٢الموظفينمنالموارد

د منها واحدة ستعا(وظيفة ثابتة٣٥لوثائق حاليًا من وااإلعالميتألف مالك العاملني يف قسم -٥٨٣
أربع وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة )، و ٢٠١٥إىل مكتب املدَّعي العام ومخس لن متوَّل يف عام 

والوثائق وظيفة اإلعالمويطلب قسم .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٣,٠العامة (
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(دة املؤقتة العامة جديدة من وظائف املساع

يوروألف١٣٩,١٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

) ويسدي املشورة إىل رئيس قلم احملكمة ٥- (من الرتبة فرئيسهوالوثائق اإلعالميدير قسم -٥٨٤
مساعدة من رؤساء الوحدات ومن مساعد إداري القسم رئيس سائل اإلعالم والتوعية. ويتلقى بشأن م

:والوثائق من الوحدات التالية البياناإلعالمرأ). ويتألف قسم -(من الرتبة خ ع
)، وتضم موظفًا معاونًا معنيًا باملكتبة (من ٤- وحدة املكتبة اليت يرتأسها أمينها (من الرتبة ف-٥٨٥

باملكتبة (املقتنيات) اً معنياً رأ)، ومساعد- ) ومساعدًا معنيًا باملكتبة (النظم) (من الرتبة خ ع٢- الرتبة ف
.رأ)-(من الرتبة خ ع

.)ICC-ASP/9/29(٢٠١٠... تاسعةالوثائق الرمسية ... الدورة ال٤٦
)ICC-ASP/5/12(٢٠٠٦... خلامسةالوثائق الرمسية ... الدورة ا٤٧
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)، وموظف ٤-(من الرتبة فمة اليت تتألف من الناطقة بامسها/رئيستها وحدة الشؤون العا-٥٨٦
رأ)، - اجلمهور (من الرتبة خ ع)، ومساعد معين بإعالم ٢-معين بالشؤون العامة (من الرتبة فمعاون 
.رأ)-م تشكيلي (من الرتبة خ عومصمِّ 
)، ٣-موظف معين باملراسم واملناسبات (من الرتبة فاليت تتألف من وحدة املراسم واملناسبات -٥٨٧

.رأ)-ومساعَدْيِن معنيني باملراسم واملناسبات (من الرتبة خ ع
(من الرتبة يني معاوننيقانون؛ وموظَفْنيِ )٤-اليت تتألف من رئيسها (من الرتبة فوحدة التوعية -٥٨٨

)، يتابعان الوثائق والقرارات اجلديدة اليت جيري إيداعها ويسهران على بقاء العاملني يف قسم ٢-ف
الع على املستجدات ذات الصلة؛ وموظف معاون معين بالتوعية (من الرتبة اإلعالم والوثائق على اطّ 

(من امليدانية)، وثالثة منسقني للتوعية ٢-)، ومنسق قانوين معاون معين بالتوعية (من الرتبة ف٢-ف
رر)، ومساعد معين بالتوعية امليدانية (من-(من الرتبة خ عامليدانية )، ومعاون رئيسي للتوعية ٢-الرتبة ف

.رأ)-رر)، ومثانية مساعدين معنيني بالتوعية امليدانية (من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع
)، ٢-لمواد السمعية البصرية (من الرتبة فلمنتج الذي يتألف من فريق املواد السمعية البصرية -٥٨٩

.رأ)-(من الرتبة خ عرر)، وتقين معين باملواد السمعية البصرية -ومساعد معين باإلنتاج (من الرتبة خ ع
(من الرتبة : وظيفة مساعد معين بالتوعية امليدانية ٢٠١٥ومثة مخس وظائف لن متوَّل يف عام -٥٩٠

رر)، للحالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وموظَفْنيِ مساعدين معنيني بالتوعية امليدانية (من الرتبة -عخ
ووظيفة موظف قانوين معاون (من رأ)، للحالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف أوغندا؛ -عخ

) يعمل يف املقر. ٢-)، ووظيفة منسق قانوين معين بالتوعية للحالة يف السودان (من الرتبة ف٢- الرتبة ف
- ويضاف إىل ذلك أنه ستعاد إىل مكتب املدَّعي العام وظيفة موظف معين بإعالم اجلمهور (من الرتبة ف

٢(.

يوروآالف٣٠٣,٨املساعدة املؤقتة العامة

والوثائق حالياً من أربع وظائف تشغل يف إطار املساعدة اإلعالمقسم العاملني يف يتألف مالك -٥٩١
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، وهو يطلب وظيفة جديدة من ٣,٠املؤقتة العامة (

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، بسبب تزايد ١,٠وظائف املساعدة املؤقتة العامة (
.ال السمعي البصريمتطلبات اخلدمات يف ا

الرتبةموظف معين بالشؤون العامة (يتوىل املسؤولية عن حضور احملكمة على اخلط) (من -٥٩٢
. ستظل هذه الوظيفة الزمة لتعزيز حضور احملكمة على اخلط. ))، ملدة ستة أشهر (متطلب مستمر٢-ف

باملساعدة يف تعزيز املضمون ظيفة شاغل هذه الو فلكي تستهل احملكمة موقعها الشبكي اجلديد، سيقوم 
حنو مستدام. كما فة مع احملكمة علىتواصل الفئات املستهدَ يف تعزيز لزيادة الفعالية واملالءمة للمستعمل و 

ن هذا يحسِّ ساستعمال احملكمة للوسائط االجتماعية وغريها من املنصات على اخلط و مدىع إنه سيوسِّ 
ا وحشد الدعم هلاعترب ضرورياً لشحذ الوعاالستعمال، ما يُ  .ي باحملكمة واإلحاطة 

رأ)، ملدة ستة أشهر (متطلب - عشبكية (من الرتبة خمصمم تشكيلي ومصمم مواقع -٥٩٣
دوات تواصل من أجل إعالم أ. تظل هذه الوظيفة الزمة إلنتاج منتجات إعالمية مهنية التصميم و مستمر)

الرقمية، لإلعالم والتواصل مع شىت جمموعات اجلمهور، مبا يف ذلك املنشورات، وامللصقات، واملنتجات 
ا تلزم بصورة خاصة يف عام اجلمهور املستهدَ  ، إذ ستنجز احملكمة موقعها الشبكي اجلديد ٢٠١٥فة. إ

ا. فكل منتجات املعلومات احلالية  وستطبق الدليل اجلديد املتعلق باألساليب وستعمل على إبراز صور
.لكجيب أن يعاد تصميمها بناء على ذ
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تظل .شهراً (متطلب مستمر)١٢رأ)، ملدة -ع(من الرتبة خواملناسباتمساعد معين باملراسم -٥٩٤
هذه الوظيفة الزمة لتمكني وحدة املراسم واملناسبات من استدامة القدرة على استقبال الزوار املزيدي العدد 

زيارات الشخصيات املرموقة زيد من املالذين حيضرون جلسات احملكمة والزيارات اإلعالمية وتنظيم 
.وأصحاب الشأن

. إن العمليات يف امليدان شهراً (متطلب مستمر)١٢رأ)، ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع-٥٩٥
تشتمل على عدد كبري من املهام اإلدارية واملالية. وتظل هذه الوظيفة الزمة لتقدمي الدعم اإلداري 

حتويل األموال، اتهمات والتقارير احملاسبية، وإجراء عمليواإلمدادي العام، مبا يف ذلك إعداد خطط امل
.والوثائققسم اإلعالمومراقبة تنفيذ ميزانية 

شهرًا (متطلب ١٢رأ)، ملدة-ع(من الرتبة خوالتجهيزات السمعية البصرية تقين معين باملواد -٥٩٦
اجلهات الداخلية املتعاَمل معها . تلزم هذه الوظيفة اجلديدة لتلبية طلبات اخلدمة املزيدة الواردة من جديد)

م عمليات التواصل مع وسائل اإلعالم والتوعية على الصعيد الدويل ويف دعومتطلبات إعالم اجلمهور ل
.بلدان احلاالت

ألف يورو٠٣٠,٣١الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد يف املئة). وتلزم ٢١,٨ألف يورو (٢٨٦,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٥٩٧
التدريب، والنفقات وتكاليف اخلدمات التعاقدية، تكاليف لسد تكاليف السفر، و غري املتصلة بالعاملني

.اللوازم واملوادوتكاليف التشغيلية العامة، 

يوروآالف١٠٦,٨السفر

وتلزم املوارد لسد تكاليف يف املئة). ٠,٤ألف يورو (٠,٤يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها -٥٩٨
،الذي تنظمه األمم املتحدةاملكتباتمناء السنوي ألجتماع االيف تهرئيسو باسم القسمةمشاركة الناطق

وشحذ ى املؤسسيعلى املستو يالشبكللتواصل،واملشاركة يف اجتماعات ومؤمترات وفعاليات مماثلة
الوعي باحملكمة.

اورة هلا فُتطَلب موارد إضافية من ا كان الرتكيز سينصبّ مّ ـول-٥٩٩ على بلدان احلاالت والبلدان ا
والوثائق حضور فيها، والسفر إىل مناطق نائية يف كينيا ال اإلعالمأجل املهمات يف مايل، اليت ليس لقسم 

.ميكن الوصول إليها إال جواً 

يوروألف٧٤٢,٦التعاقديةاخلدمات 

عن متأتيف املئة)، ٢٥,٦يورو (ألف٢٥٥,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٠٠
وقف األنشطة التوعوية يف أوغندا، وتقليص األنشطة التوعوية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والكف عن 
االستعانة خبدمات اإلذاعة الساتلية، وحتقيق وفورات يف أعمال الطبع ويف موارد املكتبة. وُتطَلب موارد من 

موعات امل استدامة وتعزيز قدرات احملكمة و فة؛ ستهدَ أجل إنتاج املنشورات واملعلومات املطبوعة اخلاصة با
متويل و تنظيم فعاليات لشحذ الوعي؛ و يف جمال التواصل الرقمي بغية النهوض بدعم احملكمة على اخلط؛ 

ا الكتب، وإعداد قوائمئها، واقتنااملكتبةاشرتاكات  وجتليدها؛ ودفع بدل املعيشة اليومي للموظفني مقتنيا
تنظيم أماكنار استئجو يارة (يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف كوت ديفوار)؛ الذين يقومون مبهمة بالس

ترمجة الربامج اإلذاعية و إذاعة الرسائل الصادرة عن احملكمة؛ و ضور جلسات التوعية؛ حلوالرتويج؛ الفعاليات
إجراء استقصاءات من أجل التخطيط االسرتاتيجي و اجلماعات الرئيسية؛ مساترسم و إىل اللغات احمللية؛ 
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عقد جلسات إعالمية مع و القيام مبراقبة وسائط اإلعالم؛ و توزيع البيانات الصحفية؛ و والتقييم؛ 
.الصحفيني

يوروآالف٧,٠التدريب

إىل تدريب على تدبر حيتاج والوثائق اإلعالمقسم إن ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري. -٦٠١
األزمات يف جمال وسائل اإلعالم، وعلى التقدمي، وعلى التعامل مع املراسم، تعزيزًا للمهارات يف جمال 

.التواصل الفعال مع الصحفيني وزوار احملكمة واجلمهور العام

يوروألف٦٨,٥العامةالتشغيليةالنفقات

اء متأتيف املئة)، ١٤,٩ألف يورو (١٢,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٠٢ عن إ
أساسية اشرتاكات للمكتبة يف قواعد بيانات. وُتطلب املوارد لسد تكاليف اشرتاك املكتبة يف قواعد بيانات

.ار هلاشراء قطع غيلو ،تتزايد كلفتها سنوياً، وإلصالح معدات حترير وإعداد أفالمأخرى

يوروآالف١٠٥,٥واملواداللوازم

يف املئة)، وهو يلزم ١٥,٦ألف يورو (١٩,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٠٣
شراء معدات (مثل الربامج لإىل حد أقليلزم رئيسياً القتناء كتب للمكتبة ودفع تكاليف اشرتاكات هلا، و 

والكامرات، وأجهزة التسجيل الصويت) إلنشاء أدوات إعالمية من قبيل املواد السمعية البصرية ،احلاسوبية
.السهلة التنزيل، والصور وامللصقات
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٤٠٠: البرنامج ٧٦الجدول 

٣٤٠٠
الوثائقو قسم اإلعالم 

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٤٦,٦٣٦٥,١١ ٤١١,٧٩٧١,٣٣٧٠,٦١ ٤,٩-٦٩,٨-٣٤١,٩
٤,٠-٣٣,٠-٥٩٠,٧٢٣٩,٥٨٣٠,٢٦٠٨,٤١٨٨,٨٧٩٧,٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١ا ٦١٤,٤٥٠٧,٦٢ ١٢١,٩٢ ١٢١,٩١ ٦٣٧,٣٦٠٤,٦٢ ٢٤١,٩١ ٥٧٩,٦٥٥٩,٥٢ ٤,٦-١٠٢,٨-١٣٩,١
٥,٤١١٢,٥١١٧,٩١١٧,٩١٤٦,٨٧٠,٩٢١٧,٧١٥٧,٢١٤٦,٦٣٠٣,٨٨٦,١٣٩,٥العامةاملساعدة املؤقتة
٢,٣٢,٣٢,٣اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
٣٣,٩٣٣,٩٩,٠٤٢,٩االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤١,٦١١٢,٥١٥٤,٠٩,٠١٦٣,٠١٤٦,٨٧٠,٩٢١٧,٧١٥٧,٢١٤٦,٦٣٠٣,٨٨٦,١٣٩,٥ا
٢٥,٠٦٩,٠٩٤,٠١٨,١١١٢,١١٩,٨٨٦,٦١٠٦,٤١٠,٦٩٦,١١٠٦,٨٠,٤٠,٤السفرتكاليف 
٠,٣٠,٣٠,٣الضيافةتكاليف 
٢٥,٦-٢٥٥,٥-٢٨٥,٦٦٢٠,٨٩٠٦,٤٥,٨٩١٢,٢٢٧١,٥٧٢٦,٦٩٩٨,١٢٢٦,١٥١٦,٥٧٤٢,٦اخلدمات التعاقدية تكاليف 
٧,٠٧,٠٧,٠٧,٠التدريبتكاليف 

١٤,٩-١٢,٠-٦٠,٨١٠,١٧٠,٩٧٠,٩٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥٥٥,٠١٣,٥٦٨,٥العامةيةنفقات التشغيلال
١٥,٦-١٩,٥-١٤٦,٩١٤٦,٩١٤٦,٩١٢٥,٠١٢٥,٠١٠٥,٥١٠٥,٥اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري  ٥١٨,٦٦٩٩,٩١املتصلة بالعاملنيا ٢١٨,٥٢٣,٩١ ٢٤٢,٤٤٩٠,٣٨٢٦,٧١ ٣١٧,٠٤٠٤,٢٦٢٦,١١ ٢١,٨-٢٨٦,٧-٠٣٠,٣

٢المجموع ١٧٤,٥١ ٣٢٠,٠٣ ٤٩٤,٤٣٢,٩٣ ٥٢٧,٤٢ ٢٧٤,٤١ ٥٠٢,٢٣ ٧٧٦,٦٢ ١٤١,١١ ٣٣٢,٢٣ ٨,٠-٣٠٣,٣-٤٧٣,٣
٢٣,٢-٢٤,١-٤٧,٣٦٩,٥١١٦,٨١١٦,٨٨٦,٢١٧,٨١٠٤,٠٧٢,٣٧,٦٧٩,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٤٠٠: البرنامج ٧٧الجدول 

الوثائقو قسم اإلعالم 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع موظفي 
ما و الفئة الفنية 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع موظفي 
اخلدمات فئة 

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٣١٥١٠١٨٩١٩املالك األساسي
٦٦٢٨١٠١٦املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٣١١١١٦٣١٦١٩٣٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١-١-١-املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١-١-١-ا
١٣١١٠١٥٣١٦١٩٣٤المجموع
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: المكاتب المستقلة والمشاريع الخاصة٣٧٠٠البرنامج - ٥
المقدِّمة

فُضمَّ مكتب احملامي العمومي للدفاع ٢٠١٤أجريت إعادة تنظيم أخرى لقلم احملكمة يف عام -٦٠٤
(شعبة خدمات احملكمة)، الذي ٣٣٠٠ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مؤقتًا إىل الربنامج 

جيريها قلم يشرف عليه املدير مباشرة. وسيعاد النظر يف هذا الرتتيب على ضوء نتائج مشروع املراجعة اليت
ال يشمل إال برناجمًا فرعيًا واحدًا هو الربنامج ٣٧٠٠. فالربنامج ReVisionاحملكمة املسمى 

(مكتب املراجعة الداخلية).٣٧٦٠الفرعي
(ب) من نظام املوظفني األساسي أنشئت هيئة ممثلة للموظفني، تتألف من ١-٨ووفقًا للبند -٦٠٥
: املوظف املنتخب املعين مبجلس املوظفني. إن هذه الوظيفة مدرجة ٤-من الرتبة فة واحدثابتةوظيفة

دم قلم احملكمة. وتنبغي مالحظة أنه ما ها ال خيلكن شاغل–ألغراض امليزانية –٣٧٠٠ضمن الربنامج 
.٤٨األربعةمن اعتمادات خمصَّصة هلذه الوظيفة؛ إذ تتقاسم تكاليفها مجيع األجهزة

.إن هذه الوظيفة مدرجة يف جدول املوظفني الوارد يف املرفق األول٤٨
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٠٠: البرنامج ٧٨الجدول 

٣٧٠٠
المكاتب المستقلة التابعة لقلم المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٣٩٨,٩٣٩٨,٩٤٠٢,٠٤٠٢,٠٣,١٠,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤٤٥,٥٤٤٥,٥٤٤٥,٥٤٦٢,٧٤٦٢,٧٤٦٨,٠٤٦٨,٠٥,٣١,٢ا
١٠٧,٥١,٣١٠٨,٧١٠٨,٧١١٤,٢١١٤,٢١١٦,٥١١٦,٥٢,٣٢,٠العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٧,٥١,٣١٠٨,٧١٠٨,٧١١٤,٢١١٤,٢١١٦,٥١١٦,٥٢,٣٢,٠ا
٤,٣٥,١٩,٤٩,٤١,١١٠,٨١١,٩١٢,٢١٢,٢٠,٣٢,٥السفر

الضيافة
٠,١٠,١٠,١اخلدمات التعاقدية 

١٣,٤١٣,٤١٣,٤١٩,٣١٩,٣٢١,٥٢١,٥٢,٢١١,٦التدريب
٢,٥٢,٥٢,٥العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٠,٤٥,١٢٥,٥٢٥,٥٢٠,٤١٠,٨٣١,٢٣٣,٧٣٣,٧٢,٥٨,١ا
٥٧٣,٣٦,٣٥٧٩,٦٥٧٩,٦٥٩٧,٣١٠,٨٦٠٨,١٦١٨,٣٦١٨,٣١٠,٢١,٧المجموع

١١,٢-٢,٠-١٣,٩١٣,٩١٣,٩١٨,١١٨,١١٦,١١٦,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٠٠: البرنامج ٧٩الجدول 

التابعة لقلم المحكمةالمكاتب المستقلة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

القائمةالوظائف
١٢١٤١١٥املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢١٤١١٥ا

الوظائف 
املالك األساسياجلديدة

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع  الفرعيا
١٢١٤١١٥المجموع
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المراجعة الداخلية: مكتب ٣٧٦٠البرنامج الفرعي )أ(
المقدِّمة

يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة يف حتقيق أهدافها مبراجعته املنتظمة للنظم والعمليات -٦٠٦
دف املراجعات  اليت جيريها إىل تبني مدى جودة تدبر التهديدات والفرص يف شىت وحدات احملكمة. و

السريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات معموًال باملخاطر)، مبا يف ذلك ما إذا كاناحملتملة (
املتفق عليها. ويقدم هذا املكتب تقاريره إىل رؤساء األجهزة الثالثة وإىل اجلمعية عن طريق اللجنة.

ألف يورو٦١٨,٣الميزانيةموارد 

إىل زيادة تعزىيف املئة)، ١,٨(آالف يورو١٠,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٠٧
موظف وتعيني٢٠١٥طفيفة فيما يلزم من أسفار متصلة بإجراء عمليات املراجعة املخطط هلا يف عام 

عترب متطلبًا إلزاميًا فيما خيص ، ما استلزم زيادة يف النفقات على التدريب، الذي يُ ٢٠١٣إضايف يف عام 
م. املراجعني املعتمدة مهار

ألف يورو٥٨٤,٥الموظفينمنالموارد

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية حاليًا من أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة -٦٠٨
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (

يوروألف٤٦٨,٠الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الداخلية أربعة موظفني: مدير مكتب املراجعة الداخلية (من الرتبة يعمل يف مكتب املراجعة-٦٠٩
عن إدارة املكتب، وإعداد خطة املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر واإلشراف على ) املسؤول١-مد

املراجعني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء األجهزة الثالثة إىل فعالية وجناعة احلوكمة، وتدبر املخاطر، 
) ٣-تبة ف) ومراجع داخلي (من الر ٤-ري مراجع رئيسي (من الرتبة فوجيُ .وضوابط املراقبة الداخلية

عمليات مراجعة، ويقدمان خدمات مشورية ويضطلعان مبهام إضافية بناء على طلب املدير. ويقوم 
رأ) باملساعدة يف إجراء املراجعات ويقدم دعماً إدارياً إىل املكتب - مساعد معين باملراجعة (من الرتبة خ ع

املئة).يف ٣٠إىل ٢٠(تستغرق مهمته األخرية الذكر نسبة من وقته تصل حىت 

يوروألف١١٦,٥املساعدة املؤقتة العامة

١,٠على وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (يشتمل مكتب املراجعة الداخلية حاليًا -٦١٠
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) تستمر من العام املاضي.

شهرًا (متطلب ١٢ملدة )،٣-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة ف-٦١١
الداخلية حالياً مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة . يعمل يف مكتب املراجعة مستمر)

عين بتكنولوجيا املراجع هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملراجعة يف جماهلا. ويظل امل)،٣-ف
عداد خطة املراجعة فيما خيص األنشطة على صعيد تكنولوجيا الزمًا لإلسهام يف إاملعلومات واالتصال

ال، وتقدمي الدعم إىل زمالئه يف عملهم على  املعلومات واالتصال، وإجراء عمليات املراجعة يف هذا ا
متثل نسبة متزايدة هذه التكنولوجيا ف.صعيد مراجعة كل مسألة قد تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
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ا من خالل خطة عمل على صعيد املراجعة ذات  من عمليات احملكمة، وجيب تناول املخاطر املرتبطة 
الثابتة من يتمتع بالكفاءة الالزمة يف جمال مراجعة الوظائفالصلة. وليس بني املراجعني الذين يشغلون 

هذا فتلزم وظيفة خمصصة للمراجعة يف .دة الطابعتكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت تستلزم مهارات حمدَّ 
ال.ا

ألف يورو٣٣,٧الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد غري يف املئة). وتلزم ٨,١ألف يورو (٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦١٢
.لسد تكاليف السفر، وتكاليف التدريباملتصلة بالعاملني

يوروألف١٢,٢السفر

يف املئة) وهو يلزم لتمكني ٢,٥ألف يورو (٠,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦١٣
. وستستلزم هذه ٢٠١٥املكتب من إجراء مراجعة أمنية يف املكاتب امليدانية خمطط إلجرائها يف عام 

ومقابلة املوظفني املسؤولني عن املراجعة زيارات إىل املكاتب امليدانية الرئيسية لتقييم العمليات األمنية 
األمن أو الذين يتعني عليهم النظر يف مسائل أمنية عندما يضطلعون مبهامهم.

يوروألف٢١,٥التدريب

يف املئة)، متثل تكاليف ١١,٦ألف يورو (٢,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦١٤
بتكنولوجيا املعلومات واالتصال املوظف يف إطار املساعدة متطلبات إضافية يف جمال تدريب املراجع املعين 
عترب تدريب املراجعني بانتظام متطلبًا إلزامياً. . ويُ ٢٠١٣املؤقتة العامة الذي انضم إىل احملكمة يف عام 

م تدريبًا مهنيًا مستمرًا ملدة  وا قُ ساعة يف السنة لكي يـُبْـ ٤٠وجيب أن يتابع املراجعون املعتَمدة مهارا
م ناشطاً. وكل مراجعي مكتب املراجعة الداخلية معتمدون (بناء على توصية قدمها مراجعو ا عتماد مهارا

على وجه التحديد . وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة )٢٠١١احلسابات اخلارجيون يف عام 
م م وخرب .بعمل املراجعني املعنيني وكفاء
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٦٠الفرعي: البرنامج٨٠الجدول 

٣٧٦٠
الداخليةالمراجعةمكتب

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٣٩٨,٩٣٩٨,٩٤٠٢,٠٤٠٢,٠٣,١٠,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٤٤٥,٥٤٤٥,٥٤٤٥,٥٤٦٢,٧٤٦٢,٧٤٦٨,٠٤٦٨,٠٥,٣١,٢ا
١٠٧,٥١,٣١٠٨,٧١٠٨,٧١١٤,٢١١٤,٢١١٦,٥١١٦,٥٢,٣٢,٠العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٧,٥١,٣١٠٨,٧١٠٨,٧١١٤,٢١١٤,٢١١٦,٥١١٦,٥٢,٣٢,٠ا
٤,٣٥,١٩,٤٩,٤١,١١٠,٨١١,٩١٢,٢١٢,٢٠,٣٢,٥السفر

الضيافة
٠,١٠,١٠,١اخلدمات التعاقدية 

١٣,٤١٣,٤١٣,٤١٩,٣١٩,٣٢١,٥٢١,٥٢,٢١١,٦التدريب
٢,٥٢,٥٢,٥العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٠,٤٥,١٢٥,٥٢٥,٥٢٠,٤١٠,٨٣١,٢٣٣,٧٣٣,٧٢,٥٨,١ا
٥٧٣,٣٦,٣٥٧٩,٦٥٧٩,٦٥٩٧,٣١٠,٨٦٠٨,١٦١٨,٣٦١٨,٣١٠,٢١,٧المجموع

١١,٢-٢,٠-١٣,٩١٣,٩١٣,٩١٨,١١٨,١١٦,١١٦,١املوزَّعةتكاليف الصيانة 

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٦٠الفرعي: البرنامج٨١الجدول 

الداخليةالمراجعةمكتب
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- عخرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١٣١١٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١٣١١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١٣١١٤المجموع
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البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف-دال 
المقدِّمة

ا الفرعية مساعدة إدارية -٦١٥ تقدم أمانة مجعية الدول األطراف إىل هذه اجلمعية ومكتبها وهيئا
ا هذه األمانة يف جمال وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي. ومن  املهام اليت تضطلع 

ا الفرعية، واستالم وثائقها وتقاريرها اتخدم املؤمترات ختطيط وإعداد وتنسيق اجتماعات اجلمعية وهيئا
ا، وترمجة هذه املواد واستنساخها وتوزيعها. خدمات تقنية للجمعية باإلضافة إىل ذلك تقدم هي و وقرارا

ا الفرعية. ومن ا يف جمال اخلدمات التقنية تقدميوهيئا وخدات القانونية دمات اخلاملهام اليت تضطلع 
علق فيما يتهاالسكرتاريا التقنية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخصات التحليلية، وإسداء املشورة ضمن

والتقنية املتصلة بعمل اجلمعية.باملسائل القانونية
ساسية ال موارد أد ر موا) هيطرافأمانة مجعية الدول األ(يسي الرابع الرئربنامجالن مجيع موارد إ-٦١٦

.املؤمتر)(٤١٠٠الفرعي: الربنامجبرامج فرعيةةا الربنامج على أربعهذويشتمل.باحلاالتمتصلة 
اجلمعية)، ةرئيسرئيس/كتب(م٤٤٠٠والربنامج الفرعي)،أمانة اجلمعية(٤٢٠٠والربنامج الفرعي

.(جلنة امليزانية واملالية)٤٥٠٠الفرعيالربنامج و 
بع اما الطلبات ذات الطسيّ بعض الطلبات يف امليزانية، والملراجعةقد يكون هناك متسع و -٦١٧
مقرتحات ReVisionىاليت جيريها قلم احملكمة املسممشروع املراجعةإطارم يف داري، عندما تقدَّ اإل/التقين

عادة النظر فيها عندما إرئيسة اجلمعية قد تتعني رئيس/املتعلقة مبكتبن الطلبات إلتجميع املوارد. مث 
.هويتهاهويته/فتعرف ةاجلديدةالرئيس/الرئيس اجلديدنيتعيبتخذ القرار يُ 

٢٠١٥، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام النتائج المتوخاة:٨٢الجدول 
املرمى فيما مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

خيص عام 
٢٠١٥

١الهدف 
على النحو املخطط لهاتعقد املؤمتر 

مغاالجتماعات دون عقبات، واختتامها يف الوقت احملدد، واعتمادها التقارير الالزمة؛عقد- 
على جدول األعمال؛النظر يف مجيع البنود املدرجة - 
تقدمي الدعم التقين واإلمدادي للمشاركني يف االجتماعات، ومبا يف ذلك تسجيلهم، - 

خدمات اللغات إليهم؛وتقدميوتزويدهم بالوثائق، 
ما ُجيرى من ترتيبات هلا وما يوفر من معلوماترضا املشاركني يف الدورات ع- 

٢الهدف 
توفري وثائق حمررة ومرتمجة على حنو جيد، ُتصدر من 

جتهيزها وطبعها وتوزيعها يف الوقت املناسبأجل 

تقدمي خدمات مؤمترات جيدة إىل الدول ورضاها عن هذه اخلدمات، واالضطالع من - 
، ورضاها عن ٤٩أجلها بتحرير الوثائق وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب بأربع لغات رمسية

مبهامها؛االضطالع يف اليت تساندها كل املساندة واألعمال هذه اخلدمات 

غ م

تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو املطلوب، وال سّيما توفري املعلومات والوثائق املتعلقة - 
باجلمعية واحملكمة

٣الهدف 
ا  إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل اجلمعية وهيئا

الفرعية

غ معملها وتسانده؛تيسِّرىل الدول، وال سّيما على شكل وثائق إتقنيةتقدمي خدمات قانونية - 
اجلساالدورات و رضا أعضاء اجلمعية واهليئات املعنية عن - 

٤الهدف 
على الدول األطراف بصورة تعميم الوثائق واملعلومات 

فعالة بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

كثرة الرجوع إىل هذه املواد عن طريق املوقع الشبكي وشبكات الرتابط اخلارجي اخلاصة - 
وجلنة الرقابة؛واملكتب، باجلمعية، وجلنة امليزانية واملالية، 

غ م

الع على املعلومات والوثائق دون تأخريإمكانية االطّ - 

ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.٢٠٠٩اعتباراً من عام ٤٩
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ألف يورو٣٦٠,٣٣الميزانيةموارد 

زيادة على قرتحة للربنامج الرئيسي الرابع امل٢٠١٥يف ميزانية عاماملطلوب مجايلينطوي املبلغ اإل-٦١٨
دة بسبب عقد الدورة السنوية للجمعية يف رئيسياً إىل ارتفاع التكاليف املتكبَّ ىيف املئة، تعز ١٨,٢نسبتها

املؤقتةاملساعدة تشغل يف إطارواحدة و ناتثابتمنها اثنتان يةضافثالث وظائف إالهاي، وبسبب طلب 
.العامة

ألف يورو٠٨٢,٧٢الموظفينمنالموارد

أربعوظائف من الفئة الفنية و مخس(وظائف ثابتة تسعمن األمانةمالك العاملني يفألف يت-٦١٩
وظائف ألربعأضافيتان من الفئة الفنية. ويهيإطلب هلا وظيفتان وظائف من فئة اخلدمات العامة)، وتُ 

اخلدمات فئة الفئة الفنية ووظيفة واحدة من وظائف منثالث تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (
ضافية من وظائف إطلب وظيفة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، وتُ ٤,٠العامة) (

دة املؤقتة العامة ألجل قصري من يضاً عدة وظائف تشغل يف إطار املساعأمانة املساعدة املؤقتة العامة. ولأل
اجل تقدمي اخلدمات للجمعية أ .الفرعيةوهيئا

يوروألف١٨٠,٠١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

للجنة التنفيذيواألمني) ١-من الرتبة مد(حاليًا من مديرها األمانةمالك العاملني يف ألف يت-٦٢٠
(من الرتبة وموظف قانوين ،)٤-فمن الرتبة(وموظف قانوين ،)٥-من الرتبة ف(واملالية امليزانية

داريني (من فئة اخلدمات العامة)، إنِ يْ ومساعدَ )، ٢-)، ومساعد شخصي للمدير (من الرتبة ف٣-ف
فئة احملفوظات (من /بالوثائقجتماعات (من فئة اخلدمات العامة)، وموظف معين الاداري معين بإومساعد 

هليإيشار باستثناءٍ شراف مديرها، إن مجيع العاملني يف األمانة يؤدون مهامهم حتت إاخلدمات العامة). 
(اخلدمات اليت يقدمها املوظفون القانونيون) ختصصيةيقدم العاملون يف األمانة خدمات و فيما يلي، 

داريون) إىل اجلمعية وإىل ون اإلجل املؤمتر واملوظفأوخدمات تقنية (اخلدمات اليت يقدمها املوظفون من 
ا الفرعية. ويرفع املساعد الشخصي مني التنفيذي مباشرة. ويرفع األإىل الرئيستقاريرهرئيس اجلمعية لهيئا

ا ضضافة إىل املهام اليت يإلاجنة مباشرة. وبلإىل رئيس هذه التقاريرهجنة امليزانية واملالية لل بصفتهطلع 
ما فيما خيص املالية سيّ طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضل هذا املوظف االيواص،مني التنفيذياأل

.ري شؤون الربنامج الرئيسي الرابعيوتس
.ماااجلديدتني التايل بينيتالثابتالوظيفتني تقرتح األمانة إن -٦٢١
املوظف القانوين اجلديد يتمتعسيتعني أن .) (متطلب جديد)٤-موظف قانوين (من الرتبة ف-٦٢٢

امليزانيةبساعدة امليسر املعين ملما سيّ وال،اخلربة الكافية يف تقدمي اخلدمات إىل اهليئات احلكومية الدوليةب
املزيد العملءيضًا يف النهوض بأود عبأفرتض أن يسهم هذا املوظف القانوين ويُ .٥٠الربناجمية املقرتحة

.املتأيت عن خمتلف عمليات التيسري
يعمل على أن املراجع هذاجيب أن يكون بوسع. (متطلب جديد)) ٤- مراجع (من الرتبة ف-٦٢٣

.السنةطيلةعمل اجلمعية ترمجات بلغيت

. السنةطيلةاللجنةمساعدةيفيتمثلاملوظفهذادورلكن،٥-فالرتبةمنواملاليةامليزانيةللجنةتنفيذياً أميناً اجلمعيةأمانةتضم٥٠
خيصهما.فيمااملسؤولياتتسلسلخيتلفمتمايزتنيوظيفتنينفسهالوقتيفيؤديأنبوسعهفليس
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يوروألف٦٤٤,٧املساعدة املؤقتة العامة

دوام  باملؤقتة العامة املساعدةإطاروظائف تشغل يف أربعحاليًا األمانةيف العاملنيمالكيضم-٦٢٤
تقدمي اخلدمات ةبغيجل قصريألاملساعدة املؤقتة العامة إطاريف العديد من الوظائف اليت تشغلو كامل، 

ا الفرعية من ١,٠(وظائف املساعدة املؤقتة العامة ضافية منإوظيفة األمانةوتقرتح . إىل اجلمعية وهيئا
.لجنةلالعمل ويف طلبات اءوذلك بسبب زيادة يف عباملوظف الواحد العامل بدوام كامل)معادالت

. شهد عبء العمل (متطلب مستمر)شهراً ١٢) ملدة ٢-قانوين معاون (من الرتبة فموظف -٦٢٥
. فقد أنشئت هيئات ٢٠٠٤املتمثل يف تقدمي اخلدمات التقنية زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة يف عام 

جديدة، وشهد عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة طائلة. ومن هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن يف
ا قائمة يف الهايالهاي ونيويورك، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة.  ، وتقدم األمانة، على الرغم من أ

لرئاسة اجلمعية، ومكتبها، وفريقه العامل يف نيويورك، عن طريق إعداد وثائق ما قبل التقنيةاخلدمات
ا الدورات ووثائق ما بعد الدورات. وتتيح الوظيفة املطلوبة ل ألمانة تقدمي دعم أفضل إىل اجلمعية وهيئا

.الفرعية
شهرًا (متطَّلب ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عمساعد معين بالتصميم على املوقع الشبكي-٦٢٦

إن وظيفة املساعد املعين بالتصميم على املوقع الشبكي ستتيح لألمانة مواصلة وضع الوثائق مستمر).
وبلجنة وباملكتب، والورقات واملنشورات على هذا املوقع، واستدامة شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية، 

املعلومات املتعلقة باالنتخابات امليزانية واملالية، وبلجنة املراقبة، والتكفل بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل
.وباملستجدات املتعلقة بالتكامل والبيانات الصحفية وما إىل ذلك على شبكة اإلنرتنت

يدعم . شهرًا (متطَّلب مستمر)١٢ملدة )٢-من الرتبة ف(/الرئيسمساعد خاص للرئيسة-٦٢٧
٢٠١٥وات املمتدة من عام فيما خيص فرتة ثالِث السنواملكتب اجلمعية /رئيسهذه الوظيفة رئيسةشاغل

لدى األمم /بعثتهاالعتماد على موارد بعثتها/يستطيعال تستطيع/الرئيس، ألن الرئيسة٢٠١٧إىل عام 
، واالهتمام باملسائل الرمسيةالبالغاتيف إعداد /الرئيساملتحدة. ويقوم املساعد اخلاص مبساعدة الرئيسة

املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية 
نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدم خدمات تقنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، 

فسيواصل مكتب التقنيةاجلمعية. أما تقدمي اخلدمات وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة 
.االتصال توليه

شاغليساعد). مستمرمتطلب(شهراً ١٢ملدة،)١-فالرتبةمن(للمديرخاصمساعد-٦٢٨
اإلمداديالدعمصعيدعلىاألنشطةمنذلكوغرياجلمعيةلدورةالتحضرييفاألمانةمديرالوظيفةهذه
.األطرافالدولوممثلياحملكمةمسؤويلمعاملديراجتماعاتينظمإنهكما. السنةطيلة

شهرًا (متطلب ١٢)، ملدة ٢-دارية (من الرتبة فوالشؤون اإلباملاليةموظف معاون معين -٦٢٩
دوريت اللجنة، ويف متابعة لتحضري يف الللجنة األمني التنفيذيهذه الوظيفة لسيساعد شاغ.جديد)

يئ هذه إلااللجنة وغري ذلك من الشؤون ذات الصلة. وبتنفيذ التوصيات اليت تقدمها  ضافة إىل ذلك 
اللجنة وإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل همني التنفيذي لكي يشمل نطاق عملالوظيفة الفرصة لأل

.داريةبشأن املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية واملالية والشؤون اإل
. ستحتاج األمانة إىل مساعدين (متطَّلب مستمر)شهرًا ٢٢,٩٥ملدة مساعدون خاصون-٦٣٠

خاصني خالل الفرتة املمتدة على مدى األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء تلك 
الدورة. وسيقوم املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، 
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حتديد املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود وممثلي املنظمات ومبا يف ذلك 
غري احلكومية، والتواصل مع املندوبني.

(متطَّلب أشهر ٥رأ) ملدة - (من الرتبة خ عموظف دعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات-٦٣١
للدورة السنوية للجمعية إىل اليت تقدم اخلدمات احتياجات أفرقة الرتمجة املعين يشمل الدعم. مستمر)

على حنو للدورة السنوية للجمعية اخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، والسهر على تقدمي اخلدمات
يف مكان الدورة، سليم فيما يتعلق بعتاد وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تركيبها

ين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تقوم.على توفر موظفني جاهز و 
شهر٠,٥٥، ملدة )٤-) وموظف قانوين (من الرتبة ف٥-موظف قانوين رئيسي (من الرتبة ف-٦٣٢

قانوين (من الوظف امل) و ٥-رئيسي (من الرتبة فالقانوين الوظفامليقوم. (متطَّلب مستمر)لكل منهما 
بتقدمي اخلدمات التقنية للجمعية وفريقيها العاملني األيام،منحمدودعددخاللاملعنيان، )٤-الرتبة ف

(إعداد وثائق/أوراق ما قبل الدورة ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير)؛ ويرفد هذان املوظفان اإلضافيان 
موعة الرئيسية ملوظفي األمانة. املوظَفني القانونَيني اللذين تضمهما ا

يوروألف٢٢٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

.املعتمدة٢٠١٤كما كان يف ميزانية عام باالجتماعاتاملؤقتة اخلاصة يبقى مقدار املساعدة-٦٣٣
ا الفرعية، وتسجيل -٦٣٤ وتلزم املساعدة املؤقتة بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئا

إخل، وتيسري مشاركة املندوبني يف املندوبني، وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، 
.اتالدور 

يوروألف٣٨,٠العمل اإلضايف

.املعتمدة٢٠١٤ضايف كما كان يف ميزانية عام يبقى مقدار العمل اإل-٦٣٥
م و -٦٣٦ يُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدما

املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدة جتاوز ملدة قصرية ويُطلب منهم تقدمي املساعدة 
اية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات جلنة امليزانية  ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل عطل 

.واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة

يوروألف ٢٧٧,٦١الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتكاليف اخلدمات،وتكاليف الضيافة،تكاليف السفراملوارد غري املتصلة بالعاملنيتشمل-٦٣٧
ثاثوتكاليف األ،وازم واملوادلالوتكاليف،والنفقات التشغيلية العامة،وتكاليف التدريب،التعاقدية

كما ،إىل زيادة يف اخلدمات التعاقديةىتعز ،املئةيف١٣,٢زيادة مقدارها وينطوي مبلغها على،والعتاد
.إليه أدناهيشار 

يوروألف٣٨٦,٥السفر

عادة إتتعني وقد.املعتمدة٢٠١٤يبقى مقدار املخصصات للسفر كما كان يف ميزانية عام -٦٣٨
.لجمعيةاجلديدة لرئيسة/الرئيس اجلديدالإقامة، حبسب مكان النظر يف الطلب ذي الصلة
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يئ ميزانية السفرو -٦٣٩ ا، ُ لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دورا
ا أعضاء اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل ومسؤويل  والرحالت املنتظر أن يقوم 

. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند من امليزانية يسد تكاليف، واألسفار إىل املكاتب امليدانيةاحملكمة
.أفريقياإىل الرحالت قر احملكمة و ملاجلمعية، ومبا يف ذلك الزيارات املنتظمة ة/رئيسسفر مكتب رئيس

يوروآالف٥,٠الضيافة

.املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام مقدار املخصصات للضيافة كما كان يفيبقى-٦٤٠
خر من آللجنة وما يعقد من حني إىل دورتنيخيص ستخدم املخصصات للضيافة فيماتُ وس-٦٤١

.يل احملكمةو ومسؤ ،نيوالربملاني،األطرافالدول وممثلياجلمعيةرئيسة/بني رئيسلقاءات

يوروألف٨٣٢,٠اخلدمات التعاقدية

يورو ألف١٤٩,٠البالغة املخصصات لسد تكاليف اخلدمات التعاقديةن الزيادة الصافية يفإ-٦٤٢
.يوركمن نيو بدالً للجمعية يف الهايالرابعة عشرةتكاليف تنظيم الدورة متثل رئيسياً 

اجلمعية تعقد يف ختتلف بنية التكاليف يف هذه السنة عنها يف السنوات اليت كانت فيها دوراتو -٦٤٣
واخلدمات ،قاعات االجتماعارجيحيث ال يلزم تكبد مصروفات إل،نيويوركمم املتحدة يفاألمقر 

.وغريها من خدمات املؤمترات،بالشاراتاملتعلقة واخلدمات،منيةاأل

يوروآالف٩,٩التدريب

.املعتمدة٢٠١٤تدريب كما كان يف ميزانية عام لمقدار املخصصات ليبقى-٦٤٤
عملهمتلمستجدات يف جمااللاملوظفني ةمواكباستدامةةلتدريب بغيلخدم املخصصات تسوتُ -٦٤٥
.احملددة

يوروألف٢٤,٤العامةالتشغيليةالنفقات

.املعتمدة٢٠١٤عام التشغيلية العامة كما كان يف ميزانيةلنفقاتلمقدار املخصصات يبقى-٦٤٦
املصروفات على إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية العامة التشغيليةلنفقاتلتسد باملخصَّص و -٦٤٧

املناسبات إىل واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف، وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وإرساهلا يف بعض 
حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، إما بالربيد العادي أو بالربيد املسجَّل أو 

.بواسطة خدمات السعاة اخلاصني

يوروألف١٤,٧واملواداللوازم

.املعتمدة٢٠١٤واملواد كما كان يف ميزانية عام وازملاملخصصات لسد تكاليف المقداريبقى-٦٤٨
تسد باملخصَّص يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، ومبا فيها لوازم الكتابة اليت و -٦٤٩

،يستخدمها موظفو األمانة (القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري، إخل)
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لجمعية، واالجتماعات العادية ، والدورة السنوية لدورات جلنة امليزانية واملاليةلوازم الكتابة لدورتني منو 
لفريق الهاي العامل.

يوروآالف٥,٠والعتاداألثاث

٢٠١٤ثاث والعتاد كما كان يف ميزانية عام األمقدار املخصصات لسد تكاليفيبقى-٦٥٠
.املعتمدة

تدبرت األمانة أمر زيادة النجاعة من خالل استعمال وحدات ذاكرة إلكرتونية للحفظ من وقد -٦٥١
توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وحتتوي وحدات الذاكرة هذه على الوثائق ، USBنوع 

الرمسية ملا قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، 
ا، وتوزيعها. واالستعانة"ستخدام الورقمن الالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إونقلها، وخز

جل املطبوعة يف األالرتابط اخلارجي ميكن أن يقلصا احلاجة إىل املوادالشبكي للجمعية وشبكاتباملوقع
.املتوسط
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : الرئيسي الرابع: البرنامج ٨٣الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٣عام ميزانيةمصروفات 
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٦٣٠,٠٦٣٠,٠٨٨٧,٢٨٨٧,٢٢٥٧,٢٤٠,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل
٢٨٧,٨٢٨٧,٨٢٩٢,٨٢٩٢,٨٥,٠١,٧اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٧٢٩,٣٧٢٩,٣٧٢٩,٣٩١٧,٨٩١٧,٨١ا ١٨٠,٠١ ١٨٠,٠٢٦٢,٢٢٨,٦
٥١٣,٣٥١٣,٣٥١٣,٣٥٣٩,١٥٣٩,١٦٤٤,٧٦٤٤,٧١٠٥,٦١٩,٦العامةاملساعدة املؤقتة
٣٣٧,١٣٣٧,١٣٣٧,١٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٢٦,٢٢٦,٢٢٦,٢٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠اإلضايفالعمل
١٩,٨١٩,٨١٩,٨االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨٩٦,٢٨٩٦,٢٨٩٦,٢٧٩٧,١٧٩٧,١٩٠٢,٧٩٠٢,٧١٠٥,٦١٣,٢ا
٠,٢٠,٠-٣٠٨,٩٣٠٨,٩٣٠٨,٩٣٨٦,٧٣٨٦,٧٣٨٦,٥٣٨٦,٥السفر

٦,٥٦,٥٦,٥٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٩٠٣,٤٩٠٣,٤٩٠٣,٤٦٨٣,٠٦٨٣,٠٨٣٢,٠٨٣٢,٠١٤٩,٠٢١,٨اخلدمات التعاقدية 

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب
١٧,٦١٧,٦١٧,٦٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤العامةيةنفقات التشغيلال

٢١,٥٢١,٥٢١,٥١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد
٧,٢٧,٢٧,٢٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٢٦٥,١١ ٢٦٥,١١ ٢٦٥,١١ ١٢٨,٧١ ١٢٨,٧١ ٢٧٧,٦١ ٢٧٧,٦١٤٨,٩١٣,٢
٢المجموع ٨٩٠,٦٢ ٨٩٠,٦٢ ٨٩٠,٦٢ ٨٤٣,٦٢ ٨٤٣,٦٣ ٣٦٠,٣٣ ٣٦٠,٣٥١٦,٧١٨,٢

٣٣,٤٣٣,٤٣٣,٤٤٠,٨٤٠,٨٤٤,٢٤٤,٢٣,٤٨,٣تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : الرئيسي الرابع: البرنامج ٨٤الجدول 

جمعية الدول األطرافأمانة 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١١٥٢٢٤٩املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

موع الفرعي ١١١١١٥٢٢٤٩ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

٢٢٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٣١١٧٢٢٤١١المجموع
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المؤتمر: ٤١٠٠: البرنامج الفرعي ٨٥الجدول 

٤١٠٠
المؤتمر

٢٠١٣عام ميزانيةمصروفات 
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٠,١-٠,١-٠,١-ا
٣٤٩,٧٣٤٩,٧٣٤٩,٧٢٧١,٩٢٧١,٩٢٨١,٣٢٨١,٣٩,٤٣,٥العامةاملساعدة املؤقتة
٣٣٧,١٣٣٧,١٣٣٧,١١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

١٨,٧١٨,٧١٨,٧٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٠٥,٤٧٠٥,٤٧٠٥,٤٤٥١,٩٤٥١,٩٤٦١,٣٤٦١,٣٩,٤٢,١ا
٢٠٥,٢٢٠٥,٢٢٠٥,٢السفر

الضيافة
٩٠١,١٩٠١,١٩٠١,١٥٩١,٠٥٩١,٠٧٤٠,٠٧٤٠,٠١٤٩,٠٢٥,٢اخلدمات التعاقدية 

التدريب
١٧,٦١٧,٦١٧,٦٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤العامةيةنفقات التشغيلال

٢١,٣٢١,٣٢١,٣١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ١٤٥,٢١ ١٤٥,٢١ ١٤٥,٢٦٢٥,٤٦٢٥,٤٧٧٤,٤٧٧٤,٤١٤٩,٠٢٣,٨
١المجموع ٨٥٠,٥١ ٨٥٠,٥١ ٨٥٠,٥١ ٠٧٧,٣١ ٠٧٧,٣١ ٢٣٥,٧١ ٢٣٥,٧١٥٨,٤١٤,٧

(املؤمتر) تكاليف املؤمترات، اليت تتألف من عناصر ٤١٠٠الربنامج الفرعي أدرجت يف إطار -٦٥٢
للجنة امليزانية واملالية باستثناء التكاليف الكبرية املدرجة يف منها تكاليف اجلمعية، وتكاليف دورتني 

ذه اللجنة٤٥٠٠الربنامج الفرعي  برتشيحات ، وتكاليف اجتماعات اللجنة االستشارية املعنية اخلاص 
. وتشمل هذه التكاليف أيضًا تكاليف لفريق الهاي العاملاالجتماعات العادية تكاليف القضاة، و 

املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.
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أمانة الجمعية: ٤٢٠٠: البرنامج الفرعي ٨٦الجدول 

٤٢٠٠
أمانة الجمعية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)اتاليورو (بآالف 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٤٨٠,٧٤٨٠,٧٧٤٠,٠٧٤٠,٠٢٥٩,٣٥٣,٩الفئة الفنيةن منوظفو امل
٢٨٧,٨٢٨٧,٨٢٩٢,٨٢٩٢,٨٥,٠١,٧اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٧٢٩,٤٧٢٩,٤٧٢٩,٤٧٦٨,٥٧٦٨,٥١ا ٠٣٢,٨١ ٠٣٢,٨٢٦٤,٣٣٤,٤
١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٢,٣١٦٢,٣١٦٧,٦١٦٧,٦٥,٣٣,٣العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٧,٤٧,٤٧,٤١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠اإلضايفالعمل
١٩,٨١٩,٨١٩,٨االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٩٠,٨١٩٠,٨١٩٠,٨١٨٠,٣١٨٠,٣١٨٥,٦١٨٥,٦٥,٣٢,٩ا
٥٨,٩-٥٣,٠-١٠٣,٧١٠٣,٧١٠٣,٧٩٠,٠٩٠,٠٣٧,٠٣٧,٠السفر

٦,٥٦,٥٦,٥٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢,٣٢,٣٢,٣اخلدمات التعاقدية 

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

٠,٢٠,٢٠,٢٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد
٧,٢٧,٢٧,٢٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤٦,٢-٥٣,٠-١١٩,٩١١٩,٩١١٩,٩١١٤,٦١١٤,٦٦١,٦٦١,٦ا
١المجموع ٠٤٠,١١ ٠٤٠,١١ ٠٤٠,١١ ٠٦٣,٤١ ٠٦٣,٤١ ٢٨٠,٠١ ٢٨٠,٠٢١٦,٦٢٠,٤

(أمانة اجلمعية) املوارد اخلاصة باألمانة مبا فيها املوارد ٤٢٠٠الربنامج الفرعي أدرجت يف إطار -٦٥٣
من أجل مكتب اجلمعية، املتصلة باخلدمات والعمل املؤدينياجلمعية، والتكاليفرئيسةاخلاصة مبكتب 

املراقبة املعنية )، وجلنة فريق نيويورك العاملو فريق الهاي العاملللمكتب (نيالتابعنيالعاملنيوالفريق
باستثناء التكاليف لقضاة، وجلنة امليزانية واملاليةباملباين الدائمة، واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات ا

ذه اجلنة٤٥٠٠الكربى املدرجة يف إطار الربنامج الفرعي .اخلاص 
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ةمعيجالةرئيسمكتب : ٤٤٠٠: البرنامج الفرعي ٨٧الجدول 

٤٤٠٠
الجمعيةرئيسةمكتب 

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
٣,٢-٣,٤-١٠٤,٩١٠٤,٩١٠١,٥١٠١,٥العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣,٢-٣,٤-١٠٤,٩١٠٤,٩١٠١,٥١٠١,٥ا
٣٤,١٣٤,١٨٧,٧٨٧,٧٥٣,٦١٥٧,٣السفر

الضيافة
١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤٦,١٤٦,١٩٩,٧٩٩,٧٥٣,٦١١٦,٣ا
١٥١,٠١٥١,٠٢٠١,٢٢٠١,٢٥٠,٢٣٣,٣المجموع

رئيسة اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة (مكتب ٤٤٠٠الربنامج الفرعي أدرجت يف إطار -٦٥٤
وظيفة املساعد تكاليف وأفريقيا، و ثل تكاليف سفر الرئيسة إىل الهاي وأوروبامبكتب رئيسة اجلمعية، م

التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي اخلدماتوتكاليف اخلاص للرئيسة، 
املستوى.
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: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠: البرنامج الفرعي ٨٨الجدول 

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

١,٤-٢,١-١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٧,٢١٤٧,٢الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١,٤-٢,١-١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٧,٢١٤٧,٢ا
٩٤,٣٩٤,٣٩٤,٣العامةاملساعدة املؤقتة
٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٠,٠٦٠,٠١٥٤,٣١٥٤,٣٩٤,٣١٥٧,٢ا
٠,٣-٠,٨-٢٦٢,٦٢٦٢,٦٢٦١,٨٢٦١,٨السفر

الضيافة
٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

واملواداللوازم 
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠,٢-٠,٨-٣٤٢,٦٣٤٢,٦٣٤١,٨٣٤١,٨ا
٥٥١,٩٥٥١,٩٦٤٣,٣٦٤٣,٣٩١,٤١٦,٦المجموع

(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة ٤٥٠٠أُدرجت يف إطار الربنامج الفرعي -٦٥٥
امليزانية واملالية، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، 

وظيفة وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف سفر أعضاء اللجنة و 
. واحلال أنه العامةإطار بند املساعدة املؤقتة، وتكاليف الوظيفة اجلديدة املقرتحة يف األمني التنفيذي للجنة

، مثل تكاليف املوظفني ذات صلةتكاليف أخرى٤٢٠٠و٤١٠٠أُدرجت يف إطار الربناجمني الفرعيني 
م خالل الدورات وتكاليف الطبع واإلر  سال وغريها.املؤقتني املستأجرة خدما
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المؤقتةالخامس: المباني يالبرنامج الرئيس-هاء 
المقدِّمة

جيار املباين املؤقتةإباخلاصةاألمواللتناول ٢٠١٤رعي يف عام لفاهذا الربنامج عيد تفعيلأ-٦٥٦
ول من  . ومنذ األالدولة املضيفة سابقًا تدفعها بصورة كاملةاليت كانت،للمحكمة وصيانتها

وقد وافقت.تحمل املسؤولية عن دفع تكاليف مبانيها املؤقتةتاحملكمة غدت٢٠١٤يناير /الثاينكانون
مقداره قصى أ، حبد من هذه التكاليفيف املئة٥٠وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية على دفع 

.احملكمةبناء على فاتورة تقدمها،يورونيماليثالثة

الميزانيةموارد 

،املرافق يف هولنداار وصيانةإجياملعيشة اليت تطبق على تكاليف تكاليف نظرًا إىل مؤشرات-٦٥٧
.يف املئة)١,٧(يوروألف٩٩,٣مقدارها ح زيادةقَرت تُ 

ألف يورو٠٠٠,٠٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

يوروألف٠٠٠,٠٦العامةالتشغيليةالنفقات

فمجموع .املباين املؤقتةوصيانة ار إجيتكاليفلنفقات التشغيلية العامة لسد لتلزم املخصصات-٦٥٨
نخفض جمموع تكاليف ي، بينما يوروألف٠٥٠,٢٥فيبلغ يف املئة ٥,٩بنسبة يزداداإلجيارتكاليف 

.يوروألف٩٤٩,٨بلغيليف املئة ١٦,١الصيانة املقدر بنسبة
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الخامس: ٨٩الجدول 

٥١٠٠
المباني المؤقتة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٥العامةيةنفقات التشغيلال ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧
٥المجموع ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧
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البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-او و 
المقدِّمة

يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم األنشطة اليت تتناول األذى الناجم عن اجلرائم -٦٥٩
م الكرمية يف املندرجة ضمن  ين عليهم يف العودة إىل حيا إطار اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة ا

م وإسهامهم فيها. ويؤدي هذا الصندوق مهمتني: ( ) تسيري شؤون جرب األضرار الذي تأمر به ١مجاعا
ين عليهم وفقاً ألحكام املادة ٢؛ (٥١احملكمة حبق الشخص املدان من ٧٩) تسخري موارد أخرى لصاحل ا

ين عليهم يف جرائم اإلبادة ٥٢نظام روما األساسي . ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل ا
.٢٠٠٢٥٣اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األول من متوز/يوليو 

األهداف االستراتيجية
ستئماين للمجين عليهم متصلتني فإن لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية الصندوق اال-٦٦٠

ين عليهم هذا غايات  الصندوق ترتبط على وجه التحديد بواليته املزدوجة املتمثلة يف تقدمي املساعدة إىل ا
ين مساعدةوجرب أضرارهم ضمن إطار اختصاص احملكمة ويف إطار خاص للحوكمة. كما إن مشاريع  ا

عليهم اليت ينفذها هذا الصندوق ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسيًا عن طريق التربعات 
واهلبات اليت متوِّهلا جهات خاصة؛ وهي متوَّل يف حالة جرب األضرار باملكافآت والغرامات واملصاَدرات،  

كما ميكن أن تأمر به احملكمة.
من املمتدة للمجين عليهم للفرتةلصندوق االستئماينلاخلطة االسرتاتيجية وينص مشروع-٦٦١

:على الغايات التالية،٢٠١٤مارس /ذارآيف دارةجملس اإلاعتمدهكما ،٢٠١٧عام إىل٢٠١٤عام
ديةأن تُدعم(أ) والنظم،الربامج اجليدة اليت تعزز القدرة احمللية من خالل املشاركة ا

ين عليهم وعائاليتغلبيثحب،واالبتكار،ناحملسَّ والتعلم ،زةاملعزَّ  حلق م على ماا
ميف املصاحلة وبناء السالم ضمنونويسهم،كرميةحياةنوحييو ،أذىم من  ؛مجاعا

،بات اجلهات املاحنة العامة واخلاصة،صندوق االستئماين للمجين عليهمللأن تتوفر(ب)
وجرب إلعمال براجمه يف جمال املساعدةكافية ، موارد  ليات احلجزعمالغرامات و بالغ مبو 

؛ضرار يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمةاأل
ين عليهم(ج) أن يكون الصندوق االستئماين للمجين عليهم املنافح القوي عن حقوق ا

م يف النظام ال جربنساين من خالل تقدمي تعويضاتاإلالعاملي والقطاعقضائي وعائال
ا احملكمة واملبادرات يف جمالاأل ؛املساعدةضرار اليت تأمر 

،تشارك التعاوين مع احملكمةالعامًال ب،الصندوق االستئماين للمجين عليهمأن يتكفل(د)
نفس الوقت يف وأن يفي هنشطتأ، يف مجيع والشفافية،لةءواملسا،اإلدارةبرشاد 

طراف بتوفري املوارد دول األالوأن تتكفل ؛اليتهو إطاربه يف ةطاملهام املنو قتضيات مب
ا يف طاملنو باملهامطلعضمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم لكي تألالكافية ة 
.واليتهاإطار 

اإلجرائية وقواعد اإلثبات.) من القواعد ٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة ٥١
هلذا الصندوق يرجى الرجوع ين. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانو من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات)٥(٩٨القاعدة ٥٢

./basis-legalhttp://trustfundforvictims.orgإىل املوقع الشبكي 
من نظام روما األساسي.٨و٧و٦كما يرد تعريفها يف املواد ٥٣
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مهية االسرتاتيجية اليت ينيطها الضوء على األطالصندوق االستئماين للمجين عليهم تسلِّ فغايات-٦٦٢
عال لفاوالنمو التنظيمي ،باالعرتافواحلظوِّ والربوز للعيان ،اإلدارةعلى صعيد واألداءالربامج بتنفيذ

.طرافت له الدول األأتمال تطور الصندوق كما هيكواالستدامة املالية سهراً على ا ،والناجع
عناصر التالية الزتاالستئماين للمجين عليهم ميِّ صندوقلالغايات االسرتاتيجية لبوفيما يتعلق-٦٦٣
:مانة هذا الصندوقمل رئيسية يف النمو التنظيمي ألعواباعتبارهاالبيان 

يف فرادى ضراررب األجبقرارات تقضي هاوإصدار تطوير االجتهاد القضائي للمحكمة (أ)
؛القضايا

يزانية املاالشرتاكات املقررة يف كما يتجسد يف مقدار،طراف للصندوقدول األالدعم(ب)
؛الربناجمية للمحكمة

املتمثلة يف تقدمي مهمتهإطار نشطة الصندوق اليت تندرج ضمن أنطاق توسيع(ج)
؛تعرض على احملكمةسواء يف الربامج احلالية أم يف احلاالت اجلديدة اليت،املساعدة

من قدرة هما يستلزممع األضرار،نشاء جهاز للصندوق من أجل عمليات جرب إ(د)
سريورة جمدية وتشاورية مالئمة باتباعيف إطار احلاالت على التكفل وقع خمصصة يف امل

ا احملكمة، وتنفيذلتصميم تعويضات جرب األ ؛ومراقبتههاضرار اليت تأمر 
،املعلومات التدبريةونظام،والتوعية،التنفيذية املتمثلة يف تطوير االتصالالضرورة(هـ)

،واالستدامة املالية،للعيانسهراً على الربوز)عاتالترب (مجع والقدرة على زيادة املوارد 
؛والشفافية،لةءواملسا

ة املنوطباملهامربة خارجية فيما يتصلخبخر إىل االستعانة آاحلاجة من حني إىل )و(
؛هوعملواليتهإطارصندوق يف الب

فيما يتعلق،ومتطلبات عمل الصندوقالدعم فيهاوبنيةمة نظم قلم احملكمة ءموا)ز(
،واحلصول على اخلدمات،منواأل،وتنفيذ التزامات الشركاء،امليدانيةبالعمليات

.دارة املوارد البشريةإو ،واملراقبة املالية
يقرها جملس س)، اليت ٢٠١٧-٢٠١٤صندوق (ليف مشروع اخلطة االسرتاتيجية لهليإوكما يشار -٦٦٤

وضع خطة ٢٠١٥، سيتعني أن يتم خالل ٢٠١٤غسطس /أبآالنهائية يف هاغتيدارة الصندوق بصإ
نشطة القائمة يف امليدان من األىتوخثر مراجعة وافية وحتديد ملا يُ إ،ذات الصلةمج العامناتنفيذ الرب 
ن أن يقدم العرض العام آلليس بوسع الصندوق افاالقائمة يف الهاي (نتائجها ونواجتها). ولذواألنشطة

.٢٠١٥عام صداء، واملرامي فيما خي، ومؤشرات األةلنتائج املتوخاالنهائي املطلوب الذي يبني ا
:باالعتباراملرتقبة التالية واألنشطةولويات ألخذ اأجيدر ٢٠١٥وفيما خيص ميزانية عام -٦٦٥

راتعزيز األل،املساعدةيف املتمثلة املهمةإطارضمن ،العمل(أ) أوغندامشال يف ةنشطة ا
ذا مسح بذلك الوضع (إفريقيا الوسطىأالدميقراطية ويف مجهوريةغو نويف مجهورية الكو 

؛وكوت ديفوارنشطة يف كينياأوالشروع يف ؛األنشطةهذه توسيع نطاقو )ميناأل
النهائي بشأن التعويضات نتظر صدور القراريُ ،األضراراملتمثلة جبرب ةباملهمفيما يتعلق(ب)

ضرار يف جرب األإجراءات ومن املقرر أن تبدأ،نغالوبَ يف قضية عن دائرة االستئناف
نظر إىل هذه التطورات يتعني على البو .٢٠١٤الثاين من عام فا يف النصغنقضية كاتَ 
ضرار وامر بدفع تعويضات جرب األدىن لتنفيذ األأأن يضمن وجود بنية حد الصندوق

أن تصدر يف املتوقع،ضرار) بشأن جرب األالنهائية(وامر احملكمة أة ملتابعة التهيئةبغي
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وامر ق املعين بتنفيذ األن جهاز الصندو إ. تأيت يف حينهاستجابيةا، متابعة ٢٠١٥عام
يف املكتبللتنسيق خمصصًا اً ضرار قائم يف امليدان وسيستلزم فريقالقاضية جبرب األ

ضرار املتسمني على تصميم وتنفيذ تعويضات جرب األشراف نيا لإلو امليداين يف ب
املساعدة ةمهمإطار ضمن نشطة املندرجةري األيمع تس،احملكمةكما تأمر به،يدتعقالب

؛يف نفس الوقت
ةالتنظيمية بغيقدرتهينوي الصندوق تعزيز ،والربوز للعيانفيما خيص مجع التربعات(ج)

من اجلهات راداتيلإلومستدام جمدٍ واستحداث مصدرهاتنويعوزيادةالتربعات ترسيخ
؛يات املتحدةبية وسوق الوالو ور املاحنة املؤسسية اخلاصة يف السوق األ

إطارلة يف نشطة املموَّ م األياخلاصة مبراقبة وتقيالصندوق نظمهامانةأستعزز كما (د)
التعمال نظام للمعلومات التدبرية يربط بني املدخَ إو نشاءإمبا يف ذلك ،مهمتيها

.هداف االسرتاتيجيةواألوبني الغاياتوالنتائج االشتغالية 

ألف يورو٩٣١,٠١الميزانيةموارد 

إىل اً يف املئة). واستناد٢١,٨(ألف يورو٣٤٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٦٦
جملس هقر أ)، الذي ٢٠١٧- ٢٠١٤لمجين عليهم (االستئماين لصندوق لمشروع اخلطة االسرتاتيجية ل

ا مالعوامل وإىلدارة الصندوق، إ مانة، ستشهد ميزانية الربنامج الرئيسي األيزانيةذات الصلة اليت تتحدد 
تكاليف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف اخلرباء هزيادة يف بند املوارد من املوظفني مبا فيالسادس

.اً ستشهد اخنفاضفاملتصلة بالعاملنيلموارد غري ل. أما املخصصات االستشاريني

ألف يورو٥٢٤,٤١الموظفينمنالموارد

ين عليهم من موظفيمالكألفيت-٦٦٧ إطاريف وظائف تشغلمخسوظائف ثابتة و سبعصندوق ا
ويقرتح الصندوق وظيفة ).املوظف الواحد العامل بدوام كاملمن معادالت٥,٠املساعدة املؤقتة العامة (

.ضافيةإثابتة 

يوروألف٨٨٣,٦الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة 

(من الرتبة بالربامجرئيسي معين وموظف،)١-(من الرتبة مدمدير تنفيذي :يف الهاي-٦٦٨
)، ٣-من الرتبة ف(والتقييمباملراقبةأ)، وموظف معين ر - خ عداري (من الرتبة إ)، ومساعد ٥-ف

.)أر -ع(من الرتبة خ بالربامجومساعد معين 
هاتان الوظيفتان تلزم.)٣-من الرتبة ف(امليدانية بالربامجموظفان معنيان:املكاتب امليدانية-٦٦٩
.وغنداأأجلمن 

هذه ل). سيقيم شاغ٣-(من الرتبة فبالربامجيضًا إىل موظف جديد معين أحيتاج الصندوق -٦٧٠
دىن تلزم أبنية حد ئيًا فينشباقتسيتعني على الصندوق أن يعمل اسو .الوظيفة يف املكتب امليداين يف بونيا

ا احملكمة متابعة استجابية وتأيت يف حينها يف شرق جرب األلتوفري متابعة تعويضات ضرار اليت تأمر 
ا يف ضاملنشطةاألعلى واإلشراف،الكونغو الدميقراطيةمجهورية ومراقبة جودة ،املساعدةمهمةإطارطلع 
.نشطةهذه األ
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يوروألف٤٩٥,٨املساعدة املؤقتة العامة

إطار املساعدة املؤقتة العامة وظائف تشغل يفمخسالصندوق حاليًا من ألف مالك موظفي يت-٦٧١
املوظف الواحد من معادالت٣,٥(املساعدة املؤقتة العامةمن وظائفضافية إوظائفمخسيطلب وهو

.)العامل بدوام كامل
تظل هذه الوظيفة . شهرًا (متطَّلب مستمر)١٢ملدة ،)٤- مستشار قانوين (من الرتبة ف-٦٧٢

. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال لس الصندوق وأمانتهإلسداء املشورة القانونية التخصصيةضرورية 
االستئماين للمجين عليهم احلصر، إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى احملكمة، ومتثيل الصندوق 

املمنوحة التعويضاتوإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين إلعمال ،ن القانونيةيف جمال الشؤو خارجيًا 
.جرباً لألضرار بناًء على أوامر صادرة عن احملكمة

منهما (متطلب لشهرًا لك١٢ملدة ،رأ)-امليدانية (من الرتبة خ عبالربامجمساعدان معنيان -٦٧٣
يواصالن السهر على من املكتب امليداين يف بونيا، و اً الوظيفتني انطالقهاتني. يعمل شاغال مستمر)
ووجاهة مهمتان لضمان جودة وظيفتان امليدانيني لشركاء الصندوق يف التنفيذ، ومها واإلرشاداملراقبة 

.سم الصندوقانشطة اليت تنفذ باأل
تظل هذه الوظيفة . شهرًا (متطَّلب مستمر)١٢ر أ) ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع-٦٧٤

باالحتياجات إىل ا يتعلق بعبء العمل املزيد املرتبطتعزيز القدرة على الدعم ضمن األمانة فيملضرورية
.دعم تسيري برنامج الصندوق وعملياته امليدانية

شهرًا (متطلب ١٢ملدة ،رأ)-ي (من الرتبة خ عغناامليدانية يف ببالربامجمساعد معين -٦٧٥
فريقيا أمجهوريةالسائد يف األمينب الوضعبذلك بسو ليست هذه الوظيفة مشغولة حاليًا .مستمر)

.نشطة الصندوقأبقى عليها ريثما يتحسن الوضع فيتيح استئناف كن يُ لالوسطى،
شهراً ١٢)، ملدة ٣-موظف معين جبمع التربعات وبربوز الصندوق للعيان (من الرتبة ف-٦٧٦

جناز قوى إلأسياسيًا وماليًا ساساً أتظافرمها وعي ومجع التربعات ليؤيتالذ. يتالزم شح(متطلب جديد)
تلزم خربة داخلية جديدة لتنويع لذا و .هوغاياته وحتقيق رسالتهواليتإطارالصندوق يف بةطاملهام املنو 

الدول إىل جانبخاصة جهات ماحنة تغدو يف عدادها لكي ،اسرتاتيجياً الصندوق تنويعاً إيراداتمصادر
لكن حملكمة اوشبكات قدراتباملؤسسية ميكن أن تربطهصندوق الةمسن إ. املتزايدة العددطراف املاحنةاأل

. اهتمام اجلهات املاحنة بهثحيساس املواضيع و أعلى شراكات لكي يقيمزة تميِّ ممؤسسية ةصفتلزمه 
خصصة تتستلزمان قدرة مسالصندوق و بطتان من مهاماساسيتان مرت أالوعي وتنمية املوارد مهمتان ذفشح

.العالقات اخلارجيةيف جمال تدبر
تلزم هذه .شهر (متطلب جديد)أ٦ةرأ) ملد-دخل البيانات (من الرتبة خ عإمعين بكاتب-٦٧٧

هذه البيانات وترتيبيف شىت التقارير عن املشاريع ةاملتلقابالربامجالوظيفة اجلديدة جلمع البيانات املتعلقة 
هات املاحنة اجلالتقارير اخلاصة بوإعداديف نظام معلومات تدبر الربامج، واملساعدة يف حتليل وإدخاهلا

.زوملوغريها من التقارير حبسب ال
شهراً، ١٢يف كمباال ملدة ر أ) -ثالثة مساعدين ميدانيني معنيني بالربنامج (من الرتبة خ ع-٦٧٨

ني عنياملنييدانياملن يساعدعلى غرار امل(متطلَّب جديد).ونريويب ملدة ستة أشهر، وأبيجان ملدة ستة أشهر 
يف امليدان على مراقبة وإرشاد شركاء اجلديدة يسهر شاغلو هذه الوظائف بالربنامج العاملني حاليًا س

اليت تنفذ بالنيابة عن الصندوق الذين يتولون التنفيذ، وهي وظائف هامة لضمان جودة ومالءمة األنشطة
الصندوق.
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يوروألف١٤٥,٠اء االستشاريوناخلرب 

إىل لزوم ىتعز ،يف املئة)٣١,٨(يورو ألف٣٥,٠املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي-٦٧٩
. وسيلزم خرباء استشاريون للمساعدة يف تنفيذ على حث االهتماموقدرتهحتسني تواصل الصندوق 

الربوز للعيان ، والرتويج، و التواصل املؤسسيالسيما فيما خيص ، و تواصلالسرتاتيجية الصندوق اخلاصة با
تيها ؤ ستفاحلميدة). أما تفاصيل االحتياجات على هذا الصعيد املساعي(سفراء على الصعيد الدويل

عداد نظام معلومات ني إليحتاج إىل خرباء استشار تواصل. كما سيُ السرتاتيجية الصندوق النهائية اخلاصة با
وكتابة ،لربامجعن اوحترير تقاريروكتابة ،يف اخلطة االسرتاتيجيةهليإر صندوق، كما يشاالبتدبرية خاص

.مقرتحات

يوروآالف٤٠٦,٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد تلزم و .)يف املئة١٢,٥(يورو ألف٥٨,١مقدارهاملبلغ املطلوب على اخنفاض ينطوي-٦٨٠
وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف ، لسد تكاليف السفرغري املتصلة بالعاملني

.وازم واملوادلنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف الالالتدريب، و 

يوروألف٢١٣,٤السفر

سيلزم وهو يف املئة)،٨,٢(يورو ألف١٩,٢مقدارهاملبلغ املطلوب على اخنفاض ينطوي-٦٨١
د به ستُ لعيان ومجع التربعات. وسلالربامج والربوز بساسية فيما يتعلق بأنشطة الصندوق املتعلقة أبصورة 

)،امليدانوأسفارهم إىلالسنوي هاجتماعسفرهم من أجل (الصندوقدارةإعضاء جملس أتكاليف سفر 
صندوق البني يني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن اتماعات مع اجلهات املاحنة وغريهجاالتكاليف و 

(فيما خيص االستشارينيسفر اخلرباء تكاليف و ،)بالربامجاملعين الرئيسي(للمدير التنفيذي واملوظف
تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج والتواصل مع أيضًا سد به ستُ و لعيان ومجع التربعات). للربوز اب

ختصيص املوظفني، وإعادة،الربامجبذوي الصلة الشأنصحاب أسائر و ت والسلطايف التنفيذالشركاء 
.الصندوقوي ملوظفينواالجتماع الس

يوروألف٢,٥الضيافة

يف ثالثةف اطر ألسد تكاليف التواصل معاملوارد وتلزم.ري على املبلغ املطلوبيأي تغأال يطر -٦٨٢
.سياق الرتويج وتدبر العالقات اخلارجية

يوروألف١٤٦,٠اخلدمات التعاقدية

دفع لوهو يلزم يف املئة)١٨,٩ألف يورو (٣٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٨٣
لمجين عليهم، لصندوق االستئماين الدارة إتعاب املراجع اخلارجي للحسابات، وتكاليف اجتماع جملس أ

الرتمجة اخلارجية و عمال، عانات، مبا يف ذلك خدمات دعم األاخلاصة بتدبر اإلSAPودعم منيطة برجميات 
.جار السياراتئنرتنت، واستلفرنسية لوثائق الصندوق وموقعه على اإلاليزية و كنلغتني اإلالب
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يوروألف٢١,٦التدريب

احتياجات إىل التدريب يف يلزم لسد تكاليف، وهوري على املبلغ املطلوبيأي تغيطرأال -٦٨٤
بالوظائفمتصل داري وتدريب متنوعواملساعد اإلبالربامجاملعين داري للموظفإمبا فيه تدريب ،الهاي

.نييامليداناملساعدينأجلمن 

يوروألف٢٠,٠العامةالتشغيليةالنفقات

يلزم لسد مصروفات الدعم وهو ،يوروآالف٥,٠هامقدار على زيادة املبلغ املطلوب ينطوي-٦٨٥
درجة اخلطر، حيث ال توجد بنية اإلمدادي، ألن موظفي الصندوق يعملون يف أماكن نائية تعُظم فيها 

حتتية أساسية أو توجد بنية حتتية أساسية ليست بكافية.

يوروآالف٣,٠واملواداللوازم

يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها املبلغ املطلوب وهو على ري يأي تغيطرأال -٦٨٦
.من املواد املكتبية غري املعمِّرة
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي السادس: ٩٠الجدول 

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني

للمجني عليهم

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
١٦٩,٦٤٣٣,٣٦٠٢,٩١٧٠,٦٥٦٢,١٧٣٢,٧١٢٩,٨٢١,٥الفئة الفنيةمنن وظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨١٢٧,٦٦٦,٠٨٤,٩١٥٠,٩٢٣,٣١٨,٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٥٤,٨٥٢٢,٠٧٧٦,٨٧٧٦,٨٢٣٣,٤٤٩٧,١٧٣٠,٥٢٣٦,٦٦٤٧,٠٨٨٣,٦١٥٣,١٢١,٠ا
١٥٩,٤٥٦,٧٢١٦,١٢١٦,١٢١١,٥٦٩,١٢٨٠,٦٢٥٧,١٢٣٨,٧٤٩٥,٨٢١٥,٢٧٦,٧العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٨٢,٧٢٤,٨١٠٧,٤١٠٧,٤١١٠,٠١١٠,٠٤٥,٠١٠٠,٠١٤٥,٠٣٥,٠٣١,٨االستشاريوناخلرباء 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٤٢,١٨١,٥٣٢٣,٥٣٢٣,٥٢١١,٥١٧٩,١٣٩٠,٦٣٠٢,١٣٣٨,٧٦٤٠,٨٢٥٠,٢٦٤,١ا

٨,٢-١٩,٢-٨٨,٩٦٣,٤١٥٢,٣١٥٢,٣١٠٦,٦١٢٦,٠٢٣٢,٦٦٧,٣١٤٦,١٢١٣,٤السفر
٠,٦٠,٦٠,٦٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

١٨,٩-٣٤,٠-١٠٦,٠٦٦,٣١٧٢,٣١٧٢,٣١٠٠,٠٨٠,٠١٨٠,٠٩٠,٥٥٥,٥١٤٦,٠اخلدمات التعاقدية 
١,٤١,٦٣,٠٣,٠٦,٠١٥,٦٢١,٦١,٥٢٠,١٢١,٦التدريب

٠,٥٠,٥٠,٥٥,٠١٠,٠١٥,٠٥,٠١٥,٠٢٠,٠٥,٠٣٣,٣العامةيةنفقات التشغيلال
٢,٥٢,٥٢,٥٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١٠,٠-٠,٤٠,٤٠,٤٥,٠٥,٠١٠,٠ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٢,٥-٥٨,١-١٩٩,٩١٣١,٧٣٣١,٦٣٣١,٦٢٢٨,١٢٣٦,٦٤٦٤,٧١٦٩,٨٢٣٦,٨٤٠٦,٦ا

٦٩٦,٨٧٣٥,١١المجموع ٤٣٢,٠١ ٤٣٢,٠٦٧٣,٠٩١٢,٨١ ٥٨٥,٨٧٠٨,٥١ ٢٢٢,٥١ ٩٣١,٠٣٤٥,٢٢١,٨
٢٥,٨-٣,٨-٥,٦١٩,٣٢٤,٩٢٤,٩٩,١٥,٦١٤,٧٨,٠٢,٩١٠,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : السادس: البرنامج الرئيسي ٩١الجدول 

للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي
١٣٤١١٥املالك املتصل باحلاالت

موع ١١٣٦٥٢٢٧الفرعيا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
١١١املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٤٧٦٢٢٨المجموع
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: مشروع المباني الدائمة٢-والبرنامج الرئيسي السابع١-البرنامج الرئيسي السابع-زاي 
المقدِّمة

٧١١٠من برناجمني فرعيني مها الربناجمان الفرعيان ١-يتألف الربنامج الرئيسي السابع-٦٨٧
. ٧١٢٠و

من مكتب مدير مشروع املباين الدائمة، وسيواَصل يف إطاره ٧١١٠الفرعيويتألف الربنامج -٦٨٨
لعمل يف الرتكيز على إدارة وتدبر عقد املقاول العام واملهمات املتصلة به. وسيستمر ا٢٠١٥خالل عام 

، مع العلم بأن االنتقال إىل املباين اجلديدة سيجري يف ٢٠١٥حىت أيلول/سبتمرباملشروع يف طور اإلنشاء 
.اية ذلك العام

بشأن احلوكمة ٢٠١٣متوز/يوليو ٥ه احملكمة وجلنة الرقابة يف توعمًال بالقرار املشرتك الذي اختذ-٦٨٩
أنشطة اإلنشاء واألنشطة االنتقالية بقيادة مدير املشروع. موحَّد يشملمشروع أصبح هناك اآلن املعدَّلة، 

ومت توسيع نطاق مكتب مدير املشروع ليضم موظفي مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابقاً 
من ميزانية قلم احملكمة (الربنامج ألغي فُحذف(الذي كان يسمى "مكتب مشروع املباين الدائمة")، الذي 

سابقاً)) لتبسيط بنية إدارة املشروع وقنوات اإلبالغ عنه، وزيادة ٣١٦٠(٣٧٧٠-ثالرئيسي الثال
وفورات عن طريق حتسني النجاعة اف، والتهيئة لتحقيق الشفافية فيما يتعلق بوقعه املايل على الدول األطر 

من خالل استبعاد كل ما قد يكون هناك من االزدواج يف املوارد والتكاليف.
بالدعم احلاسم األمهية الذي تقدمه أقسام احملكمة إىل املشروع.  ٧١٢٠الفرعي ويتصل الربنامج -٦٩٠

عن طريق إبرام اتفاقات كما يوفر مدير مشروع املباين الدائمة األموال لألقسام املنخرطة يف دعم املشروع
فيما خيص . ومت لتعيني من حيل حملهمن على املشروعو العاملوهاموظفات اليت يقدمهااخلدممقاديربشأن 
توسيع نطاق هذا الدعم ليضم املتطلبات الضرورية للمشروع االنتقايل، وأُعِملت اتفاقات ٢٠١٤عام 

مماثلة للنهوض بأود هذه الزيادة يف األنشطة على أجنع ما ميكن.
تدبر دفع الفوائد على قرض الدولة املضيفة، اليت ٢-وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع-٦٩١

استالم املسامهة يف حتملها لدفعها إىل الدولة املضيفة يف أجل أقصاه ٢٠١٥يتم يف عام يتعنيَّ أن 
.٢٠١٥شباط/فربايرمناألول
،دةواالنتقال املوحَّ نشاءعدم جماوزة ميزانية اإلبعن التكفل يضاً أمدير املشروع مسؤول نإ-٦٩٢

مَّ باملالية للمحكمةيف البيانات ويفاد.مليون يورو١٩٥,٧البالغة  واالنتقال على نشاءعة لإلامليزانية ا
.ةحد
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ١- الرئيسي السابع: البرنامج ٩٢الجدول 

٧١٠٠
مشروع المباني الدائمةمدير مكتب 

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢٧,٥-١٤٥,٢-٥٢٧,٢٥٢٧,٢٣٨٢,٠٣٨٢,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٤,٢-١٤٣,٠-٥٩٩,٠٥٩٩,٠٥٩٩,٠٥٩١,٠٥٩١,٠٤٤٨,٠٤٤٨,٠ا
٧٤,٧٧٤,٧٧٤,٧١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٣,٦العامةاملساعدة املؤقتة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
موع  ٧٤,٧٧٤,٧٧٤,٧١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٣,٦الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا
٣٩,٠-٧,٠-١٠,٢١٠,٢١٠,٢١٨,٠١٨,٠١١,٠١١,٠السفرتكاليف 
١,٥١,٥١,٥٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافةتكاليف 
٣٠٩,٧٣٠٩,٧٣٠٩,٧٦٦١,٠٦٦١,٠٧٤٢,٣٧٤٢,٣٨١,٣١٢,٣اخلدمات التعاقدية تكاليف 
٢١,٩-٠,٧-٣,٢٣,٢٢,٥٢,٥التدريبتكاليف 

٣٧,٥-١,٥-٤,٠٤,٠٢,٥٢,٥العامةيةنفقات التشغيلال
٣٣,٣-٠,٥-٠,٠٠,٠٠,٠١,٥١,٥١,٠١,٠اللوازم واملواد

٢٥,٠-٠,٥-٣,٣٣,٣٣,٣٢,٠٢,٠١,٥١,٥ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٢٤,٨٣٢٤,٨٣٢٤,٨٦٩٢,٢٦٩٢,٢٧٦٣,٣٧٦٣,٣٧١,١١٠,٣ا

٩٩٨,٤٩٩٨,٤٩٩٨,٤١المجموع ٢٨٣,٢١ ٢٨٣,٢١ ٣٧٤,٩١ ٣٧٤,٩٩١,٧٧,١
٢٩,٢-٦,٦-١٤,٩١٤,٩١٤,٩٢٢,٧٢٢,٧١٦,١١٦,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ١- السابع: البرنامج الرئيسي ٩٣الجدول 

٧١٠٠
مشروع المباني الدائمةمدير مكتب 

وكيل أمني 
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع موظفي 
ما و الفئة الفنية 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع موظفي 
اخلدمات فئة 

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٤١١٥املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١١٤١١٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١-١-١-املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١-١-١-ا
١١١٣١١٤المجموع
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ي الدائمةن: مكتب مدير مشروع المبا١- البرنامج الرئيسي السابع- ١

المباني الدائمةشروع: مكتب مدير م٧١١٠رنامج الفرعي الب(أ)
المقدِّمة

يتمثل هدف مكتب مشروع املباين الدائمة يف إتاحة املباين الدائمة الالزمة للمحكمة ناجزةً -٦٩٣
تنظيم تنافس النتقاء اجلهة اليت تتوىل التصميم املعماري، ٢٠٠٩لالستعمال. وقد بوشر يف عام وجاهزةً 

استدراج العروض الختيار املقاول العام. ٢٠١٢وانتقاء هذه اجلهة من بني املتنافسني، وأِجنز يف عام 
ع مبا يلزم من ل. وقد اضطُ ٢٠١٥، ومن املقرر إجنازها يف عام ٢٠١٢وبدأت أعمال اإلنشاء يف عام 

اية أنشطة لضمان االنتقال دون عقبات إىل املباين الدائمة اجلاهزة لالستعمال كلَّ  اجلاهزية حبلول 
، وسيجري بعد ذلك اختبار مجيع األجهزة وتدريب املوظفني على استعمال املبىن. وستُنجز ٢٠١٥عام

وستنتقل احملكمة إىل املباين اجلديدة يف  مجيع املشاريع الفرعية ضمن إطار مشروع االنتقال،٢٠١٥يف عام
كانون األول/ديسمرب.

ألف يورو٦٦٨,١الميزانيةموارد 

وذلك حبسب ٢٠١١للتكاليف املهيأ هلا يف امليزانيات منذ عام يف اجلدول التايل عرض عام-٦٩٤
.كل زيادة أو اخنفاضامليزانية. ويتضمن اجلدول أيضاً بنود

*الميزانيات المقارنة–مكتب مدير المشروع : ٩٤الجدول 
٢٠١١ميزانية عام بند امليزانية

املعتمدة
٢٠١٢ميزانية عام 

املعتمدة
٢٠١٣ميزانية عام 

املعتمدة 
٢٠١٤ميزانية عام 

املعتمدة
٢٠١٥ميزانية عام 

املقرتحة
متأتى الفرق املهيأ لهالفرق

املوظفون من الفئة الفنية
٢٧٤,٨٢٧٤,٨٢٩٣,٨٢٩٦,١٣٨٢,٠مكتب مدير املشروع املوحَّد)(العاملون يف 

املوظفون من الفئة الفنية
٢٢٠,٤٢٢٠,٤٢٣٣,٠٢٣١,١(العاملون يف مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة)

موع الفرعي للموظفني من الفئة الفنية ١٤٢,٩-٤٩٥,٢٤٩٥,٢٥٢٦,٨٥٢٧,٢٣٨٢,٠ا
٢,١+٦٠,٦٦٠,٦٦٣,٢٦٣,٨٦٦,٠من فئة اخلدمات العامةاملوظفون

موظف من الرتبة ١٦٦,٥+١٦,٨١٥,٥٠,٠٠,٠١٦٣,٦املساعدة املؤقتة العامة
(مستشار ٥-ف

رئيسي معين بالشؤون 
القانونية وبالسياسات) 
يعنيَّ يف إطار املساعدة 

املؤقتة العامة
٢٦,٢٩,٦٩,٧١٥,٢١١,٠)املوحَّدالسفر (للعاملني يف مكتب مدير املشروع 

١٢,٤٥,٢٥,٨٢,٨السفر (للعاملني يف مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة)
موع الفرعي وفورات٧,٠-٣٨,٦١٤,٨١٥,٥١٨,٠١١,٠للسفرا

غ م٥,٠٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥٠,٠الضيافة
٨١,٠١١٠,٠٨٠,٠٦٥,٥٣٥,٥املوحَّد)(ملكتب مدير املشروع اخلدمات التعاقدية 
١٧١,٨١٩٤,٣١٠٠,٠٠,٠(ملكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة)اخلدمات التعاقدية 

موع الفرعي وفورات٣٠,٠-٢٥٢,٨٣٠٤,٣١٨٠,٠٦٥,٥٣٥,٥للخدمات التعاقديةا
وفورات٠,٧-٦,٢٣,٢٣,٢٣,٢٢,٥التدريب

٩,٨١٠,٠٢,٥٢,٥٢,٥(ملكتب مدير املشروع املوحَّد)النفقات التشغيلية العامة 
٥,٠٥,٠٣,٠١,٥(ملكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة)النفقات التشغيلية العامة 

موع الفرعي وفورات١,٥-١٤,٨١٥,٠٥,٥٤,٠٢,٥للنفقات التشغيلية العامةا
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وفورات٠,٥-١,٩١,٩١,٥١,٥١,٠(ملكتب مدير املشروع املوحَّد)اللوازم واملواد 
١٠,٠٥,٠٤,٠٢,٠١,٥األثاث والعتاد

١٠,٠األثاث والعتاد (ملكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة)
موع الفرعي  وفورات٠,٥-٢٠,٠٥,٠٤,٠٢,٠١,٥لألثاث والعتادا

٤٩٢,٢٤٩٣,١٤٦٠,٤٤٥٢,٣٦٦٨,١المجموع الفرعي (مكتب مدير المشروع الموحَّد)
٤١٩,٦٤٢٤,٩٣٤١,٨٢٣٥,٤المجموع الفرعي (مكتب المباني الدائمة التابع لقلم المحكمة)

وفورات١٤,٥-٩١١,٨٩١٨,٠٨٠٢,٢٦٨٧,٧٦٦٨,١المجموع
ألغراض املقارنة.السابق وذلك ٣٧٧٠-الرئيسي الثالثيشتمل على أرقام مستقاة من الربنامج *

ألف يورو٦١١,٦الموظفينمنالموارد

ICC-ASP/6/Res.1بالقرارالرابعاملرفقيفاملشروعمديرمكتبمهامحدِّدتلقد-٦٩٥
وتقضي. ٥٤

حدودوضمناملناسب،الوقتيفللمحكمةالدائمةاملباينتشييدعلىيسهربأناملكتبهذاوالية
العامةاإلدارةعنالنهائيةاملسؤوليةاملشروعملديروتعود. املطلوبةوباملواصفاتاملقر،التكاليفمقدار

ومبقتضياتاحملددةوالتكاليفباآلجالفيهوالتقيداملشروعأهدافحتقيقعنمسؤولوهوللمشروع،
بالقرار ٥وتبنيَّ املوارد من املوظفني ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة مبزيد من التفصيل يف املرفق.اجلودة

اآلنف الذكر.
ا يف إطار وظيفة مدير دعم املستعملني (من الرتبة ف-٦٩٦ )، املكلف بتوفري ٥-إن املهام املضطلع 

احملكمة والتحقق من إسهامهم يف ختطيط املزيد من الدعم ملمثلي املستعملني النهائيني من بني وحدات 
. وتعاد هذه الوظيفة إىل قلم احملكمة، ٢٠١٥مشروع االنتقال وتدبر هذا اإلسهام، لن تعود الزمة يف عام 

مشروع نتائج، ريثما تعرف ٢٠١٥الذي كانت ضمن مالكه يف بادئ األمر، وستبقى دون متويل يف عام 
.ReVisionاملراجعة املسمى 

مستشار ويطلب املكتب وظيفة إضافية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، هي وظيفة -٦٩٧
من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٥-رئيسي معين بالشؤون القانونية والسياسات (من الرتبة ف

وتلزم هذه الوظيفة لتوفري خدمات داخلية رفيعة .املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)
املستوى يف جمال املشورة القانونية ووضع السياسات وإعداد وثائق قانونية ووثائق متعلقة بالسياسات، 

.وتقارير وملخصات عن أعمال االجتماعات

يوروألف٤٤٨,٠الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ذالذي،الرقابةوجلنةاحملكمةقلمرئيسقرارعلىبناء-٦٩٨ القاضي،٢٠١٣يوليو/متوزيفاختُّ
الفنيةالفئةمناملوظَفْني ختصيصإعادة٢٠١٤عامخيصفيمامتتاملشروع،حوكمةبنيةبتعديل
ما) ٣٧٧٠-الثالثالرئيسيالربنامج(السابقالدائمةاملباينمكتبيفالعامَلْني  يفللعملبانتدا
االنتقاليةاألنشطةجلميعاملباشرةاإلدارةعلىسهراً ذلكمتوقد. املباشرةبقيادتهاملشروعمديرمكتب

جاهزةاجلديدةاملباينوبكون،على حنو ناجعاجلديدةمبانيهاإىلاحملكمةانتقالبإجراءللتكفلالضرورية
.كاملةبصورةاألنشطةهذهمجيعإدماجوعلى،٢٠١٥عامايةحبلولاجلاهزيةكلَّ لالستعمال

سيظل مكتب مدير مشروع املباين الدائمة قائمًا ألجل حمدود، ينتهي عند إجناز مشروع و -٦٩٩
. ٢٠١٦اإلنشاء واستقرار احملكمة الناجح يف مبانيها اجلديدة واستعماهلا إياها بصورة كاملة يف أوائل عام 

.٢٠١٦قفل بصورة كاملة خالل عام املشروع املوحد ويُ يُنَجزويُرتَقب أن 

لد،)ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... السادسةالدورة... الرمسيةالوثائق٥٤ .الثالثاجلزءاألول،ا
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يوروألف١٦٣,٦املؤقتة العامةاملساعدة 

. تُقرتح وظيفة شهرًا (متطلب جديد)١٢)، ملدة ٥-مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف-٧٠٠
لكي يتكفل بإسداء املشورة القانونية واإلجرائية والسياسية )٥-(من الرتبة فمستشار قانوين رئيسي

والدبلماسية الدقيقة ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة من أجل اختاذ القرارات بصورة فعالة وعلى حنو 
.جيد التربير ضمن نطاق مشروع املباين الدائمة

ألف يورو٥٦,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد يف املئة). وتلزم ٤١,٦ألف يورو (٤٠,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٠١
لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف غري املتصلة بالعاملني

والعتاد.وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، 

يوروألف١١,٠السفر

ا كانت مّ ـيف املئة). ول٣٩,٠(آالف يورو٧,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٠٢
.للجمعية ستعقد يف الهاي ال يف نيويورك فإن تكاليف السفر أدرجت ضمن امليزانية٢٠١٥دورة عام

مامرجعية،مشاريعوزيارةالعاماملقاولزياراتتكاليفلسدالسفرميزانيةالستخدامُهيئكما-٧٠٣
زيارةأجرىاملشروعمديرمكتبأنإىلاملثالسبيلعلىويشار. شأنذاتوفوراتحتقيقإمكانيةيؤيت

هذهآتتوقد. إنشاؤهاملقرتحاحملكمةمباينبرجواجهةملسألةحلولإجيادبغيةواحديومملدةلباريس
مديرمكتبينويكما.يورومليونمقدارهااملشروعإطاريفوفوراتحتقيقيفتتمثلنتيجةالزيارة

تشطيبات(واملعدات املواداختيارمالءمةمنالتيقنبغيةخدماتوموفِّريموادمورِّديزيارةاملشروع
التكاليفتوزُّعويرد. املناسبنياخلدماتمورِّديواختياراجلديدةاملباينأجلمن) إخلآجّر،لألرضيات،

ا.وجهاو الزياراتعددتتوقف علىالتكاليفبأنالعلممعوهذا. أدناهاجلدوليف

: توزع تكاليف أسفار العاملين في مكتب مدير المشروع٩٥الجدول 
(بآالف اليوروات)الكلفةعدد الزيارات/األشخاص املسافرينالوجهةالغرض

٣,٣يوم واحد٣xأوروبامشاريع مرجعية
٣,٣يوم واحد٣xأوروبامورِّدو مواد/موفِّرو خدمات

٤,٤يوم واحد٤xأوروبامورِّدو مواد/موفِّرو خدمات (لألنشطة االنتقالية)
١١,٠المجموع

يوروألف٢,٥الضيافة

،للضيافةميزانيةإىلاملشروعمديرمكتبحيتاجو . يف إطار هذا البندال تغري يف املبلغ املطلوب-٧٠٤
عنييفجيريمامنهالقاءاتخارجيني،بشركاءبانتظاميلتقونباملشروعاملعينوالفريقاملشروعمديرألن 

واملأكوالتاملشروباتبعضيقدمواأنالكياسة،بابمنبوسعهم،يكونأنيتعنيوبالتايلاملكان،
.اخلدمةهذهلتأديةاحملكمةضمناإلطعامخدماتمبتعهِّدويستعان. اخلفيفة
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يوروألف٣٥,٥اخلدمات التعاقدية

، يف املئة)٤٥,٨(يوروألف٣٠,٠اخنفاضًا مقداره يف إطار هذا البنداملبلغ املطلوبيشهد -٧٠٥
سد تكاليف اخلدمات األساسية التالية البيان:يلزم لوهو
لسد كافيةغريقدرة احملكمة على الرتمجة مبواردها الداخلية لـّما كانت الرتمجة التحريرية: (أ)

احلصول على خدمات ترمجة خارجية فيلزماحتياجات مكتب مدير املشروع يف جمال الرتمجة 
. وُخيتار لتقدمي هذه اخلدمات )من اإلنكليزية إىل الفرنسيةو من اهلولندية إىل اإلنكليزية (للرتمجة 

م قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التح ؛ريرية يف احملكمةاملرتمجون الذين يوصي باالستعانة 

: ترجمة الوثائق٩٦الجدول 

الكلفة عدد الصفحاتاللغة املرتجم إليهالغة النص األصلينوع الوثيقة
(بآالف اليوروات)

لوثــــائق التقنيــــة (التقــــارير عــــن عمليــــات مســــح ا
األرض، التقــــارير عــــن فحــــص الرتبــــة، التقــــارير 

إخل)،عن متطلبات الرتخيص
اهلولندية

اإلنكليزية
اإلنكليزية
١٠٠٦,٠اهلولندية

النشرات اإلخبارية، املناشري اإلعالمية، 
نصوص شبكة اإلنرتنت وشبكة الرتابط 

الداخلي (إنرتانت)، البيانات الصحفية، إخل
٧٥٤,٥الفرنسيةاإلنكليزية

٥٠٣,٠اإلنكليزيةاهلولنديةاملراسالت الرمسية الواردة من الدولة املضيفة
١٣,٥المجموع

وخمططات التقنية خدمات الطبع اخلارجية: تلزم نسخ ورقية بغية تقييم ومراجعة الرسوم (ب)
والوثائق اليت يقدمها املقاول. ويتعني لذلك احلصول على خدمات خارجية بسبب األرضيات 

؛ومقاس املواد املعنيةقدِّ 
مواد العروض البيانية: تلزم مواد بصرية بغية التكفل بالتواصل املناسب بشأن املشروع والتقدم يف (ج)

تنفيذه. ويشتمل ذلك على حتديث مواد ُمَعّدة وعلى إعداد مواد جديدة (مثل العروض 
؛العروض الفيديوية عن التقدم فيها، إخل)و الفيديوية عن مراحل سري األعمال، 

، خالل فرتة اإلنشاء، مكتب فرعي صغري أيضاً تفية: سيكون ملكتب مدير املشروعاخلدمات اهلا(د)
يف موقع التشييد. ولكي يتسىن هلذا املكتب أن يعمل عن بعد، ال بد له من إمكانية االتصال 

.عرب شبكة اإلنرتنت. لذا تلزم عقود متعلقة خبدمات البيانات النقالة

يوروألف٢,٥التدريب

وهو،)املئةيف٢١,٩(يوروألف٠,٧مقدارهاخنفاضاً البندهذاإطاريفاملطلوباملبلغيشهد-٧٠٦
بيئة يفالبالغ السرعةتغريالملواكبةاملعارف واألدوات املناسبة يف مكتب مدير املشروعتتوفر لكي يلزم

التكاليف املعنية تكاليف دورة تدريب للمزيد من تطوير منهجية "عقود األعمال ومنصنعة البناء. 
.)، ودورة تدريب على إدارة املشاريع من أجل مشاريع البناءNECاهلندسية اجلديدة" (
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يوروألف٢,٥العامةالتشغيليةالنفقات

وهو،)املئةيف٣٧,٥(يوروألف١,٥مقدارهاخنفاضاً البندهذاإطاريفاملطلوباملبلغيشهد-٧٠٧
.التكاليف املتصلة بعرض تصميم املباين، وتكاليف النقل املتصلة بأحداث التواصل اخلارجيلسد يلزم

يوروألف١,١واملواداللوازم

وهو،)املئةيف٣٣,٣(يوروألف٠,٥مقدارهاخنفاضاً البندهذاإطاريفاملطلوباملبلغشهدي-٧٠٨
األعمالعقود"يفاالشرتاكمثلواشرتاكاتومنشوراتتقنية،كتببشراءمتصلةتكاليفلسد ميلز 

الكتبذلكويشمل. بالبناءاملتعلقةاملعلوماتخدماتيفواالشرتاك،)NEC" (اجلديدةاهلندسية
.اليت توفَّر يف إطار اشرتاكاتاإللكرتونيةواملواداملطبوعة

يوروألف١,٥األثاث والعتاد

وهو،)املئةيف٢٥,٠(يوروألف٠,٥مقدارهاخنفاضاً البندهذاإطاريفاملطلوباملبلغيشهد-٧٠٩
VectorوIndesignوAutocadتكاليف براجميات ختصصية متصلة بإدارة املشاريع مثل براجميات لسديلزم

worksوPhotoshop إخل. كما إن املكتب النائي وضرورة أن يوجد بعض موظفي مكتب مدير املشروع ،
.حبسب االقتضاءهناك يستلزمان براجميات وغريها من األجهزة املتفرقة لتلبية متطلبات املشروع
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ١- السابع: البرنامج الرئيسي ٩٧الجدول 

٧١١٠
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا
٢٧,٥-١٤٥,٢-٥٢٧,٢٥٢٧,٢٣٨٢,٠٣٨٢,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٤,٢-١٤٣,٠-٥٩٦,٣٥٩٦,٣٥٩٦,٣٥٩١,٠٥٩١,٠٤٤٨,٠٤٤٨,٠ا
١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٣,٦العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٦٣,٦١٦٣,٦١٦٣,٦ا

٣٩,٠-٧,٠-١٠,٢١٠,٢١٠,٢١٨,٠١٨,٠١١,٠١١,٠السفر
١,٥١,٥١,٥٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٤٥,٨-٣٠,٠-١٧١,٣١٧١,٣١٧١,٣٦٥,٥٦٥,٥٣٥,٥٣٥,٥اخلدمات التعاقدية 
٢١,٩-٠,٧-٣,٢٣,٢٢,٥٢,٥التدريب

٣٧,٥-١,٥-٤,٠٤,٠٢,٥٢,٥العامةيةنفقات التشغيلال
٣٣,٣-٠,٥-٠,٠٠,٠٠,٠١,٥١,٥١,٠١,٠اللوازم واملواد

٢٥,٠-٠,٥-٣,٣٣,٣٣,٣٢,٠٢,٠١,٥١,٥ألثاث والعتادا
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤١,٦-٤٠,٢-١٨٦,٣١٨٦,٣١٨٦,٣٩٦,٧٩٦,٧٥٦,٥٥٦,٥ا

٢,٩-١٩,٦-٧٨٢,٦٧٨٢,٦٧٨٢,٦٦٨٧,٧٦٨٧,٧٦٦٨,١٦٦٨,١المجموع
٣٠,٠-٦,٩-١٤,٩١٤,٩١٤,٩٢٣,٠٢٣,٠١٦,١١٦,١تكاليف الصيانة املوزَّعة
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المحكمةمن موظفي واردالم: ٧١٢٠البرنامج الفرعي (ب)
المقدِّمة

تقدمه أقسام احملكمة إىل بالدعم احلاسم األمهية املطلوب أن ٧١٢٠يتصل الربنامج الفرعي -٧١٠
اخلاص باملباين اجلديدةدعم مستمر لتدبر شؤون العقداحلاجة إىل ٢٠١٥يف عام . وستستمر املشروع

على مدى عمر املشروع.
از كل مراحل املشروع اهلامة على مدى بضع إلجنأساسيةلقد اتسم هذا الربنامج الفرعي بأمهية -٧١١

توسيع نطاق هذا الربنامج ليشمل األنشطة االنتقالية اليت يستلزمها ٢٠١٤عام يفمت و سنوات املاضية. ال
الدولة عهدة إىل املؤقتةوإعادة املباين متامًا لالستعمال جاهزةلكي تكون حتضري احملكمة للمباين اجلديدة

املضيفة.
اخلدمة املربمة مع أقسام احملكمة اتفاقاتقام مكتب مدير املشروع بإضفاء الطابع الرمسي على و -٧١٢

إسهاماً الرئيسية املنخرطة يف مشروع اإلنشاء ويف األنشطة االنتقالية، حيث يُبنيَّ ما يُنتظر من هذه األقسام 
ا، د ما جيب أن تتقاضاه من يف املشروع، وُحيدَّ منها لألقسام املشاركة على أن ُترتكالربنامج لقاء خدما

استخدام املبالغ املدفوعة لسد تكاليف وقت عمل املوظفني الذي يستلزمه ذلك. حرية البت يف كيفية 
ذا الصدد يف إنشاء األقسام املعنية وظيفة مؤقتة يضطلع شاغلها باألنشطة ةوتتمثل املمارسة املعتاد

اليومية، حبيث يتمكن موظف ذو مراس من موظفي القسم من العمل على املشروع بدوام كامل. وبذلك 
عمل يف املستقبل على حنو متسم بأكرب ستمة لكي تُ فر اخلربة الالزمة للتكفل بكون املباين اجلديدة مصمَّ تتو 

قدر ممكن من النجاعة والطابع الوظيفي.

يوروآالف٧٠٦,٨الميزانيةموارد 

،)املئةيف١٨,٧(يوروألف١١١,٣امقدارهزيادةالبندهذاإطاريفاملطلوباملبلغيشهد-٧١٣
النقديةالسيولةأما. اجلديدةاملباينإىلاحملكمةانتقالومدةالدائمةاملباينمشروعمدةلكليلزموهو

:يليكمافهيتنيالتاليالسنتنيلفرتةحالياً املقدرةالالزمة

)اليورواتبماليين(: الموارد من موظفي المحكمة٩٨الجدول 
موع٢٠١٥٢٠١٦(العام احلايل)٢٠١٤ ا

٧١٢٠٠,٦٠,٧٠,٣١,٦الربنامج الفرعي 

يوروآالف٧٠٦,٨الموارد غير المتصلة بالعاملين

عن متأتيةيف املئة) ١٨,٧ألف يورو (١١١,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧١٤
لسد تكاليف املوارد غري املتصلة بالعاملني. وتلزم ٢٠١٥تكثيف النشاط يف إطار مشروع االنتقال يف عام 

.اخلدمات التعاقدية
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يوروآالف٧٠٦,٨اخلدمات التعاقدية

حىت غايةعلى أن يُدفعاتُِّفقاخلدمات مع أقسام احملكمة ذات الصلة، اتفاقاتإثر إعداد -٧١٥
ستخدم كل من األقسام املعنية املبلغ احملدد يَ سمبلغ مقطوع لقاء ما يقدَّم من خدمات. و ٢٠١٥عام

االستخداَم الذي يستنسبه. وتوخيًا للوضوح يف اإلبالغ، ُأخرجت املبالغ املعنية من بند الذي يتقاضاه 
املساعدة املؤقتة العامة وُحذفت اإلشارة إىل املكافئ املايل للوظيفة. ويظهر املبلغ احملدد املعين يف بند امليزانية 

.املتعلق باخلدمات التعاقدية
ف احملدَّدة الطابع املهيأ هلا يف امليزانية فيما خيص وترد يف اجلدول أدناه تفاصيل التكالي-٧١٦

.لكل من اتفاقات اخلدمات املذكورة٢٠١٥عام

)باليوروات(الخدماتاتفاقات: تكاليف ٩٩الجدول 
٢٠١٥املبلغ املطلوب يف إطار ميزانية عام العناصر

١٨٣اخلاص باخلدمات اليت تقدمها وحدة إدارة املرافقاالتفاق ٦٠٠
١٨٣اخلاص باخلدمات اليت يقدمها قسم األمن والسالمةاالتفاق ٦٠٠
١٨٣اخلاص باخلدمات اليت يقدمها قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصالاالتفاق ٦٠٠

اخلدمات اليت تقدمها أقسام أخرى (مثل الوحدات املعنية باملراجعة وبالشراء، 
إخل)،والوثائقاإلعالمقسمو ،احملكمةإدارةقسمو 

١٥٦ ٠٠٠

٧٠٦مجموع تكاليف الخدمات التي يقدمها موظفو المحكمة ٨٠٠

خيصوفيمااإلنشاءمشروعخيصفيمااألمهيةحاسماحملكمةأقسامتقدمهالذيالدعمإن-٧١٧
إطاريفتندرجاليتاملهامتنظملكياملعنيةلألقساماملرونةمنكافقدرإتاحةوبغية. االنتقاليةاألنشطة

ماحبسب،أن تستخدمهميكنهامايلدعماألقسامهذهإىليقدَّم،املشروعنطاقضمنمسؤوليتها
املوظفنيعملوقتلتعويضمؤقتةدعموظائفإنشاءأوهلاتقدَّمخدماتبشأنللتعاقدتستنسبه،
.املطلوب
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٧١٢٠الفرعي : البرنامج ١٠٠الجدول 

٧١٢٠
الموارد من موظفي المحكمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
٧٧,٣٧٧,٣٧٧,٣العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٧,٣٧٧,٣٧٧,٣ا
السفر

الضيافة
١٣٨,٥١٣٨,٥١٣٨,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٧٠٦,٨٧٠٦,٨١١١,٣١٨,٧اخلدمات التعاقدية 

التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣٨,٥١٣٨,٥١٣٨,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٧٠٦,٨٧٠٦,٨١١١,٣١٨,٧ا
٢١٥,٨٢١٥,٨٢١٥,٨٥٩٥,٥٥٩٥,٥٧٠٦,٨٧٠٦,٨١١١,٣١٨,٧المجموع
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فوائد القرض–مشروع المباني الدائمة :٢- البرنامج الرئيسي السابع- ٢
المقدِّمة

قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قرضًا خاصًا مبشروع املباين الدائمة ٢٠٠٨يف عام -٧١٨
سنة مبعدَّل فائدة يبلغ ٣٠أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها مليون يورو كحد٢٠٠يصل مبلغه حىت 

.٥٥املئةيف٢,٥
، ٢٠١١أنشأت احملكمة، يف إطار ميزانيتها املقرتحة لعام ٥٦وتلبية لطلب اللجنة وطلب اجلمعية-٧١٩

ا لإلبالغ عن مبالغ الفائدة املتوقع أن تدفع على مبالغ القرض اليت تتلقاه٢-الربنامج الرئيسي السابع
احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة.

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ ٢-وال ترتتب التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع-٧٢٠
.٥٧خبيار الدفعة الواحدة

وينص العقد املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف -٧٢١
تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة سنة كل أقصاه األول من شباط/فرباير من  أجل االستحقاق (أي أجل

عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل املبالغ اليت قد ُتسَند إىل السنة التقوميية عليها للدولة املضيفة
.٥٨السابقة
ا ستحتاج يف عام -٧٢٢ إىل احلصول على مبلغ من القرض مقداره ٢٠١٤وتقدِّر احملكمة أ

مبلغًا يقارب ٢٠١٤مليون يورو. وسيبلغ مقدار الفائدة عّما مل يسدَّد من القرض عن عام ٩١,٣
.٢٠١٥يناير/كانون الثاينيورو، يستحق دفعه يف  ٣٤٩٦٢٣١
مليون يورو. ٣٠,٩مبلغ آخر مقداره ٢٠١٥يف عام من القرض وتقدِّر احملكمة أنه سُيسحب -٧٢٣

يورو، يستحق ٥٧٩٢٨٢٣مبلغًا يقارب ٢٠١٥لقرض عن عام وستبلغ الفوائد عّما لـّما يسدد من ا
. ٢٠١٦الثاين/يناير يف كانوندفعه 
ومبساعدة من الدولة املضيفة تسىن فيما خيص املشروع التفاوض بشأن اتفاق مع مكتب -٧٢٤

الضرائب اهلولندي يُعفى مبوجبه املشروع من ضريبة القيمة املضافة على املشرتيات من كبار املورِّدين
اهلولنديني. ولـّما كان املقاول العام الذي اختري لتنفيذ املشروع هو منشأة هولندية فتتحقق يف إطار املشروع 

يورو يف املدفوعات لتسديد الفوائد على القرض، ألنه لن ُحيتاج إىل ٠٠٠١٦٠وفورات يقارب مبلغها 
ة مسبقاً.احلصول على مبالغ من القرض لتمويل دفع مبلغ ضريبة القيمة املضاف

وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة، -٧٢٥
ُتسحب املبالغ من القرض بصورة شهرية. ففي أجل أقصاه اليوم العاشر من كل شهر تقوميي تقوم احملكمة 

ا إىل التمويل بالسحب من القر  ض فيما خيص الشهر التقوميي بإعالم الدولة املعنية كتابيًا باحتياجا

واملرفق الثاين.٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1القرار ٥٥
لتاسعة ... ٥٦ لدورة ا ة ... ا لرمسي لوثائق ا لثاين، اجلزء ألف، القسم زاي.ICC-ASP/9/20(٢٠١٠ا لد ا )، ا
، املرفق الثالث.ICC-ASP/7/Res.1القرار ٥٧
، الفقرة ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣العقد املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ٥٨
١- ٦.
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. وسيقلَّص عدد األيام اليت تستحق عنها الفائدة إىل حده األدىن من خالل تقييم دقيق ٥٩التايل
لالحتياجات إىل السيولة النقدية.

ويُتوصَّل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متديد الفرتة اليت ميكن فيها للدول -٧٢٦
اية مرحلة اإلنشاء يف منتصف عام األطراف أن تأخذ خبيار  .٢٠١٥الدفعة الواحدة حىت 

مبزيد من التفصيل أثر ذلك على السنوات املقبلة. ويُعتزم يف إطار املشروع يف اجلدول أدناه ويبني -٧٢٧
اء القرض عند ذاك. وبالتايل ، ٢٠١٥السحب من قرض الدولة املضيفة حىت عام  سيستحق على وإ

.ض للدولة املضيفة طيلة تلك الفرتةاحملكمة دفع فوائد القر 
*)(باليورواتالمبالغ المستحقة وأثر تسديدها على مدى السنوات التالية: ١٠١الجدول 

٢٠٤٦…)**(٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

الفائدة-١

١١١املبالغ املستحقة-أ ١ ٩٠٤١ ٦٢٣ ٣٤٩٣ ٢٨٢ ٥٧٩-

١١١-(يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير)املبالغ املسدَّدة-ب ١ ٩٠٤١ ٦٢٣ ٣٤٩٣ ٢٨٢ ٥٧٩

تسديد القرض-٢

٦--املبالغ املستحقة-أ ٢ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥

٦----املبالغ املسدَّدة (يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من كل سنة)-ب ٢ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥

١١١مجموع المبالغ المستحقة ٩٠٤١ ٦٢٣ ٣٤٩٣ ٢٨٢ ٥٧٩٦ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥

١١١-مجموع المبالغ المسدَّدة (في أجل أقصاه األول من شباط/فبراير) ٩٠٤١ ٦٢٣ ٣٤٩٣ ٢٨٢ ٥٧٩٦ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥٦ ٣٤١ ٣٠٥
ل.قد تعدَّ –أرقام مقدرَّة )*(
اية عام سنة)٣٠فصاعداً (٢٠١٧بدءاً من عام )**( اء عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدف أن جيري يف  .٢٠١٥على افرتاض البدء يف تسديد مبلغ القرض عند إ

ا القانونية جتاه الدولة املضيفة، أن يتعنيَّ و -٧٢٨ تسدد فوائد القرض إثر على احملكمة، وفاًء بالتزاما
ا عمليات سحبها ال تفرد أي خمصَّصات ، قـُرِّر أن امليزانية واملاليةجلنةمنه. وبناًء على مشورة أسد

. وسيجري التمويل تبعًا للسيولة ٢٠١٣عام لتسديد الفوائد املستحقة عن القرض يف امليزانية الربناجمية ل
. ٢٠١٤النقدية، ما جيعل األموال مستحقة الدفع للدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

.٢٠١٦يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير ٢٠١٥يستحق دفع الفوائد املستحقة عن عام و 
ىل كل من الدول األطراف تبنيَّ إمذكرة شفوية ٢٠١٤ديسمرب/كانون األولويُعتزم أن ترسل يف  -٧٢٩

دها حبلول ، واليت جيب على الدولة املعنية أن تسدِّ ٢٠١٤فيها مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف عام 
االستعانة بصندوق رأس املال العامل لتسديد الفوائد املستحقة تتعنيَّ قد . و ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٥

ًال هلا يف األجل ل مسامهات الدول حتمُّ إذا مل حتصَّ ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ايةحبلول للدولة املضيفة 
.٢٠١٦يف عام املتجمعةاحملدد. وينطبق ذلك على الفوائد 

اء عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدف أن -٧٣٠ ويفرتض أن يبدأ تسديد مبلغ القرض عند إ
اية عام  ذا املوعد فسيُتكبَّد مزيد من الفوائد على القرض يف عام . فإذا مل يُ ٢٠١٥جيري يف  تقيَّد 

٢٠١٦.

قرة ، الف٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣العقد املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ٥٩
٢- ٣.



ICC-ASP/13/10

209 10-A-291114

ICC-ASP/10/20

٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٧٢٠٠: البرنامج ١٠٢الجدول 

٧٢٠٠
فوائد القرض-مشروع المباني الدائمة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

األساسيةامليزانية 
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت صندوق الطوارئا

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

األساسيةامليزانية الطوارئ
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت األساسيةامليزانية ا
املتصلة امليزانية 

موعباحلاالت الـ%املبلغا

الفئة الفنيةن منوظفو امل

اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا

العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

السفر

الضيافة

اخلدمات التعاقدية 

التدريب

١١٠,٨١١٠,٨١العامةيةنفقات التشغيلال ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٥١٢,٥١ ٣٦٥,١

اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١١٠,٨١١٠,٨١ا ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٥١٢,٥١ ٣٦٥,١

١١٠,٨١١٠,٨١المجموع ٦٢٣,٣١ ٦٢٣,٣١ ٥١٢,٥١ ٣٦٥,١
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: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع-حاء 
المقدِّمة

ايفاجلمعيةأنشأت-٧٣١ وفقاً ) املستقلةالرقابةآلية(٥-السابعالرئيسيالربنامج٦٠الثامنةدور
وقد اعتمدت . احملكمةيفوجمديةفعالةمستقلةرقابةتوفريبغيةاألساسيرومانظاممن)٤(١١٢لمادةل

ا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك يف  اجلمعية يف دور
ICC-ASP/12/Res.6قرارها 

كما أقرت اجلمعية يف قرارها هذا إكمال مالك املوظفني الدائمني آللية .٦١
نية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة.الرقابة املستقلة بإضافة ثالث وظائف من الفئة الف

ألف يورو٤٦٣,٠الميزانيةموارد 

يف املئة) تعزى إىل افرتاض ٢٤,٠ألف يورو (٨٩,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٢
أيضًا زيادة ٢٠١٥. وتتضمن ميزانية عام ٢٠١٥الرقابة املستقلة سُتشغل يف عام آليةِ وظائفِ أن أربعَ 

النفقات التشغيلية العامة بسبب زيادة متوقعة يف النشاط تكاليف األسفار و صغرية يف املخصصات لسد 
.زاً بكامل مالكه من املوظفني وعامالً امليداين عندما يغدو املكتب جمهَّ 

ألف يورو٣٧٨,٧الموظفينمنالموارد

.أربع وظائف ثابتةمن آلية الرقابة املستقلة موظفي مالك يتألف-٧٣٣

يوروألف٣٧٨,٧الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، واختصاصي رئيسي ٥-من الرتبة ف(يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها -٧٣٤
)، ومساعد معين بالتحقيق/التقييم (من ٢-)، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤-معين بالتقييم (من الرتبة ف

ِغلت، وذلك ريثما يعنيَّ قد شُ املعنيةرأ). وبتاريخ تقدمي امليزانية مل تكن أي من الوظائف -الرتبة خ ع
رئيس آلية الرقابة املستقلة حبلول الربع تعينيبيد أنه يُتوقع أن يتم .لةالرئيس الدائم آللية الرقابة املستق

اية عام -من يشغل الوظيفة من الرتبة خ عوتعيني٢٠١٤الثالث من عام  . وقد ٢٠١٤رأ حبلول 
على أساس توقع أن احملقق املعاون (من الرتبة ٢٠١٥سبت املوارد من املوظفني يف إطار ميزانية عام حُ 
وأن االختصاصي الرئيسي املعين ٢٠١٥نيِّ وتوىل مهام عمله حبلول آذار/مارس سيكون قد عُ ) ٢-ف

.٢٠١٥نيِّ وتوىل مهام عمله حبلول نيسان/أبريل ) سيكون قد عُ ٤- بالتقييم (من الرتبة ف

ألف يورو٨٤,٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد غري يف املئة). وتلزم ٣,٦ألف يورو (٢,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٥
لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات املتصلة بالعاملني

.التشغيلية العامة، وتكاليف األثاث والعتاد

.ICC-ASP/8/Res.1القرار، ٢٠٠٩... ثامنةالوثائق الرمسية ... الدورة ال٦٠
.ICC-ASP/12/Res.6القرار، ٢٠١٣... لثانية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة ا٦١
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يوروآالف٧,٧السفر

يف املئة) استباقًا لتجهيز ٦١,١ألف يورو (٢,٩املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ -٧٣٦
بت االعتمادات املطلوبة على افرتاض أن جترى خالل ساملكتب بكامل مالكه من املوظفني. وقد حُ 

ا أحد املوظفني. ٢٠١٥عام مهمتان ميدانيتان إلجراء تفتيش أو تقييم أو حتقيق ورحلة إضافية يقوم 
أيضاً خمصصات لسد تكاليف السفر لتمكني رئيس آلية الرقابة املستقلة أو موظفيها من املشاركة يف وتلزم 
.ماعات واملؤمترات ذات الصلة بواليتهااالجت

يوروألف٤٠,٠اخلدمات التعاقدية

ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف خدمات دعم ألنشطة حتقيق -٧٣٧
رتقب أيضًا تكبد املزيد من النفقات على خدمات . ويُ الطابع تستلزم االستعانة مبوارد خارجيةدة حمدَّ 

تعاقدية إضافية خالل األطوار االبتدائية من عمل آلية الرقابة املستقلة يف إعداد نظام ملسارات تسلسل 
األعمال املصونة األمن ونظام لتدبر احملتوى وحمفوظات إلكرتونية للقضايا.

يوروآالف٦,٥ريبالتد

من اآلليةمكتبال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف مشاركة موظفي -٧٣٨
م التقنية والتكفل على حنو خاص بإملامهم بأفضل املمارسات  الفئة الفنية يف تدريب رام إىل ترقية مهارا

.الدولية يف جمال اختصاصهم

يوروآالف١٠,٠العامةالتشغيليةالنفقات

آالف يورو وهو يلزم لشراء لوازم ومواد لدعم ١٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٩
.عندما يكون قد مت إنشاؤهاآللية أنشطة مكتب 

يوروألف٢٠,٠واملواداللوازم

استباقاً ٢٠١٥ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب، وهو يلزم لشراء أثاث وعتاد يف أوائل عام -٧٤٠
.مبالكه الكامل من املوظفنياآللية لتجهيز مكتب 
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٢٠١٥الميزانية المقترحة لعام : ٥-السابع: البرنامج الرئيسي ١٠٣الجدول 

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٣عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٥عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٥عام مواردالنمو يف 
٢٠١٤عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
موعباحلاالت الـ%املبلغا

٢٢٨,١٢٢٨,١٣١٢,٧٣١٢,٧٨٤,٦٣٧,١الفئة الفنيةن منوظفو امل
٦٣,٨٦٣,٨٦٦,٠٦٦,٠٢,٢٣,٤اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١٢٤,٠١٢٤,٠١٢٤,٠٢٩٢,٠٢٩٢,٠٣٧٨,٧٣٧٨,٧٨٦,٧٢٩,٧ا

العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
٤,٨٤,٨٧,٧٧,٧٢,٩٦١,١السفر

الضيافة
٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية 

٧,٩٧,٩٧,٩٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب
٠,٩٠,٩٠,٩١٠,٠١٠,٠١٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

١٠٠,٠-١٠,٠-١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠ألثاث والعتادا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨,٨٨,٨٨,٨٨١,٣٨١,٣٨٤,٢٨٤,٢٢,٩٣,٦ا
١٣٢,٩١٣٢,٩١٣٢,٩٣٧٣,٣٣٧٣,٣٤٦٣,٠٤٦٣,٠٨٩,٧٢٤,٠المجموع

٥,٦٥,٦٥,٦٩,٢٩,٢١٦,١١٦,١٦,٩٧٤,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٥مالك الموظفين المقترح لعام : ٥-السابع: البرنامج الرئيسي ١٠٤الجدول 

الرقابة المستقلةآلية
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١٣١١٤املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

موع الفرعي ١١١٣١١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملّولة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١٣١١٤المجموع
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المرفقات
،المقترحةالبرنامجية٢٠١٥عامميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن :المرفق األول

المحكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٥لعامالعاملالمالرأسوصندوق
الطوارئوصندوق،٢٠١٥لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائية

إن مجعية الدول األطراف،
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٥ميزانية عام إذ نظرت يف

ذه امليزانية الواردة يف  جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال يتقريرَ واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
،والثالثة والعشرينوالعشرينالثانيةهايدورت

٢٠١٥الميزانية البرنامجية لعام -لفأ
الدول األطراف،إن مجعية

يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان:٧٠٠٣٩١١٣٥اعتمادات جمموعها توافق على-١
بآالف اليورواتباب االعتماد

١٢اهليئة القضائية-الربنامج الرئيسي األول ٧١٤,٤

٤١مكتب املدَّعي العام-الربنامج الرئيسي الثاين ٦٦٧,٥

٦٦قلم احملكمة-الثالثالربنامج الرئيسي  ٢٥٧,٣

٣أمانة مجعية الدول األطراف-الربنامج الرئيسي الرابع ٣٦٠,٣

٦املباين املؤقتة-الربنامج الرئيسي اخلامس ٠٠٠,٠

١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم-الربنامج الرئيسي السادس ٩٣١,٠

١مدير مشروع املباين الدائمةمكتب-١-الربنامج الرئيسي السابع ٣٧٤,٩

١فوائد قرض مشروع املباين الدائمة-٢- الربنامج الرئيسي السابع ٦٢٣,٣

٤٦٣,٠آلية الرقابة املستقلة-٥- الربنامج الرئيسي السابع

١٣٥المجموع ٣٩١,٧

بالربنامجاحملكمة فيما يتعلقيف حتمل تكاليف اإلسهام تواصل سبأن الدولة املضيفة حتيط علماً -٢
القسميفإليهيورو كما يشار ٠٠٠٠٠٠٣ا يف ذلك تبلغاوأن مسامه)املؤقتةاملباين(الرئيسي اخلامس 

؛هذا القرارمنجيم
املباين بتعلقفيما يدفعة الواحدة الخبيارخذت أاليت األطرافدول الأن بعلمًا كذلكحتيط-٣

٢-السابعر عليها اشرتاكات تقابل الربنامج الرئيسي قرَّ لن تُ ،بكاملهاالدفعاتوسددت هذه،الدائمة
؛يورو)٣٠٠٦٢٣١فوائد قرض الدولة املضيفة البالغة-مشروع املباين الدائمة (
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الربناجمية ٢٠١٥عام اعتمادات ميزانية بأن هذه املسامهات ستجعل مقدار يضاً أتأخذ علمًا -٤
ينخفض من األطرافدول على الرة اشرتاكات مقرَّ صبةأنمبثابة توزيعهالذي يتعنيَّ 

وفقاً حصص اشرتاكاتمبثابةوأن هذا املبلغ سيوزع ،يورو٤٠٠٧٦٨١٣٠إىل يورو٧٠٠٣٩١١٣٥
دال؛القسم املبينة يفللمبادئ

على اجلداول التالية ملالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:أيضاً توافق-٥

القضائيةاهليئة
مكتب 

املدعي العام
قلم 

احملكمة
أمانة مجعية 

الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين للمجين 

عليهم
مكتب مدير 

موعآلية الرقابة املستقلةاملشروع ا
١١وكيل أمني عام

أمني عام 
١١٢مساعد

٢-مد

١٣٤١١١١٠-مد

٥٣١٢١٧١١١٣٥-ف

٤٣٢٩٤٠٣١١٧٧-ف

٣٢١٤٤٦٥١٤١٣٥-ف

٢٥٤٧٦١١١١١١٦-ف

١١٧٦٢٣-ف

موع الفرعي ٣٢١٥٤١٩٤٧٦٣٣٣٩٩ا
١١١٦٢٢٠ر ر- خ ع 

١٥٦٣٢٩٠٢٢١١٣٧٤ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٦٦٤٣٠٦٤٢١١٣٩٤ا
٤٨٢١٨٥٠٠١١٨٤٤٧٩٣المجموع

٢٠١٥صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

يورواً، ٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره ٢٠١٥حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر
لرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل وتأذن

والقواعد املالية للمحكمة.

للمحكمةالمؤقتةالمباني-جيم
إن مجعية الدول األطراف،

املؤقتة للمحكمة مبقدار املباينإجيار يف حتمل اإلسهاممبواصلة الدولة املضيفةترحب
،٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣األعوام يورو يف السنة لفرتة ٠٠٠٠٠٠٣قصى يبلغ أحبد املئة،يف٥٠

.يورو٠٠٠٠٠٠٣تبلغ٢٠١٥مع العلم بأن مسامهتها عن عام ؛املتفق عليهاوالشروطلألحكاموفقاً 
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ول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمةجد-دال
إن مجعية الدول األطراف،

أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن ٢٠١٥فيما خيص عام تقرِّر-١
تدفعها على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم 

؛١، معدَّالً وفق املبادئ القائم عليها حتديده٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةاملتحدة لتطبيقه على ميزانيتها العادية 
بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص ،فضًال عن ذلك،حتيط علماً -٢

قد وأقل البلدان منوًا األكرب باحملكمة كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات 
.تقرِّر األمم املتحدة تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

٢٠١٥االعتمادات لعام تمويل -هاء
إن مجعية الدول األطراف،

واملدفوعات املناظرة املؤقتةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين حتيط علمًا 
القرض) ستجعل مبلغ اعتمادات فوائد-(مشروع املباين الدائمة ٢-السابعللربنامج الرئيسي 

رة على الدول األطراف ينخفض إىل نصبة اشرتاكات مقرَّ أةمبثابهامليزانية الذي يتعني توزيع
؛يورو٤٠٠٧٦٨١٣٠

، متويل اعتمادات امليزانية البالغ مقدارها ٢٠١٥أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرِّر
يورواً، اليت ٩٨٣٤٠٥٧يورو، وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها ٤٠٠٧٦٨١٣٠

من هذا القرار، على الرتتيب، وفقاً باء) والقسم ١(الفقرة ألفوافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم 
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٦-٦و٢-٥و١-٥للبنود

صندوق الطوارئ-واو
مجعية الدول األطراف،إن 

الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره ICC-ASP/3/Res.4بقرارها إذ تذكِّر
الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ٠٠٠٠٠٠١٠

املتاحة لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،
ا علماً وإذ حتيط الجنة يف التقارير عن أعمال الباملشورة اليت أسد احلادية عشرة والثالثة دورا

،واحلادية والعشرينوالتاسعة عشرةعشرة
ماليني يورو؛٧,٥يبلغ حالياً صندوق الطوارئيط علماً بأن مقدار موارد حت

فيما ماليني يورو٧البالغالصندوق عند مستوى يتوافق مع حدها األدىنهذا موارد تقرِّر إبقاء
؛٢٠١٥خيص عام 

اية السنة اخنفضأنه ينبغي هلا، إذا تقرِّر ماليني ٧أقل من إىل مقدار موارد الصندوق حبلول 
يورو، أن تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبلغ 

ماليني يورو؛٧عن 

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة ١
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ماليني ٧من املكتب أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ تطلب
يورو يف ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.

لتسليف تكاليف الدفاع عن السيد بمباالحساب الخاص -زاي
إن مجعية الدول األطراف،

همببلغ مقدار اً خاصاً صندوقأن تنشئليها إبأن احملكمة تطلب علمًا حتيطإذ
املتأيت عن دفع دين السيد مببا للمحكمة لتسليفها اإليراد ل بصورة استثنائية من ، ميوَّ اً يورو ٩٨٢٠٦٧٢

موال األباستخدامهلا، وأن تأذن هموالأعلى باحلجزتعاب الدفاع عنه نتيجة تنفيذ دولة طرف ألمر أ
طار القضيتنيإيف املستمر لتكاليف الدفاع عن السيد مببا يف اخلاص لتمويل التسليف احلساباملتوفرة 

ICC-01/05-01/08 ى(الدعو (والرئيسية حبق السيد مبباICC-01/05-01/13 الدعو)على السيد مببا ى
كانون ًا من األول مناعتبار وذلك هما احملكمة، فيتني تنظر لساسي) المن النظام األ٧٠مبوجب املادة 

؛٢٠١٥يناير /الثاين
؛نف الذكراحملكمة اآلالقرتاحنشاء احلساب اخلاص وفقاً إتقرر

من احلساب اخلاص لتمويل تكاليف الدفاع عن السيد اً لفأن جيري سُ بلرئيس قلم احملكمة تأذن 
لة عن طريق احلساب اخلاص؛مموَّ اعتماداتنف الذكر. وستشكل هذه السلف اآلمببا وفقاً لطلب احملكمة 

،فة من احلساب اخلاصموال املسلَّ مجيع األالسيد مببامن الواجب أن يرد بقى ه يأنإىل ه تنوِّ 
يز أصول السيد مببا وحجزها يمواصلة التعاون مع احملكمة يف متعلى ذا الغرض هلوحتث الدول األطراف 

.وحتويلها إىل احملكمة
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الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية:المرفق الثاني
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THE PRESIDENCY هيئة الرئاسة
CHAMBERS الدوائر
Liaison Offices مكاتب االتصال
OFFICE OF THE PROSECUTOR مكتب املدعي العام
The Prosecutor املدعي العام
Services Section قسم اخلدمات
Legal Advisory Section قسم املشورة القانونية
Deputy Prosecutor نائب املدعي العام
Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
Situation Analysis Section قسم حتليل احلاالت
International Cooperation Section قسم التعاون الدويل
Investigation Division شعبة التحقيق
Planning and Operations Section قسم التخطيط والعمليات
Investigation Teams أفرقة التحقيق
Prosecution Division شعبة املالحقة
Prosecution Section قسم املالحقة
Appeals Section قسم االستئناف
REGISTRY قلم احملكمة
Office of the Registrar احملكمةمكتب رئيس قلم 
Public Information & Documentation Section قسم اإلعالم والوثائق
Legal Advisory Services Section قسم خدمات املشورة القانونية
Security & Safety Section قسم األمن والسالمة
Counsel Support Section قسم دعم احملامني
Field Operations Section العمليات امليدانيةقسم 
Common Administrative Services Division املشرتكةشعبة اخلدمات اإلدارية 
Human Resources Section قسم املوارد البشرية
Budget & Finance Section قسم امليزانية واملالية
General Services Section قسم اخلدمات العامة
Information & Comm. Technologies Section قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
Division of Court Services شعبة خدمات احملكمة
Court Management Section قسم إدارة احملكمة
Detention Section قسم االحتجاز
Court Interpretation and Translation Section يف احملكمةالتحريريةقسم الرتمجة الشفوية والرتمجة 
Victims & Witnesses Unit ين عليهم والشهود وحدة ا
Victims Participation & Reparations Section ين عليهم وجرب أضرارهم قسم مشاركة ا
Office of Internal Audit مكتب املراجعة الداخلية
Office of the Public Counsel for Victims احملامي العمومي للمجين عليهممكتب 
Office of the Public Counsel for the Defence مكتب احملامي العمومي للدفاع
SECRETARIAT OF THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES (*) أمانة مجعية الدول األطراف (*)
SECRETARY FOR THE TRUST FUND FOR VICTIMS للمجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين 
PERMANENT PREMISES PROJECT املباين الدائمةمشروع
INDEPENDENT OVERSIGHT MECHANISM آلية الرقابة املستقلة
(*) The Secretariat of the Assembly of States Parties operates under

the full authority of the Assembly and reports directly to the

Assembly. The Secretariat of the Assembly is an integral part of the

International Criminal Court and, for administrative purposes, the

Secretariat and its staff are attached to the Registry of the Court.

إشرافا كامال على عمل مجعية الدول األطرافتشرف (*) 
عترب أمانة وتُ أمانتها، اليت تكون مسؤولة أمامها مباشرة.

مجعية الدول األطراف جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية 
الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص 

األغراض اإلدارية.
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البرنامجية المقترحة٢٠١٥انية عام ميز المتعلقة بوالمعطيات االفتراضات :المرفق الثالث
موعاملهمَّة ا

٢٠٠١شهراً ١٢عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل فرتة - ١

٨٢عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها- ٢

٤الناشطعدد عمليات التحقيق - ٣
٢من النظام األساسي٧٠مبوجب املادة عدد عمليات التحقيق - ٤
٩الساكنعدد عمليات التحقيق - ٥
عدد األفرقة املعنية باملرحلة االبتدائية- ٦

٥٣الدوائر

٥مكتب املدَّعي العام
١احملكمةجبلساتعدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية - ٧
١٣٤احملكمةجلساتيف اتقدمي اخلدمات بأودعدد اللغات املنهوض - ٨

٦٥اعدد سائر اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود تقدمي اخلدمات - ٩

ا من أجل املراسلة مع الدول األطراف-١٠ ٢١٦عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 

٧)٢(١عدد دعاوى االستئناف النهائي-١١

معدد الشهود الذين ميثُ -١٢ ٤٣لون لإلدالء بشهادا
١٥إلقامة كل شاهداملدة القصوى املتوقعة -١٣
ين عليهم الذين يطلبون أن يشاركوا يف اإلجراءات/أن ميثَّلوا فيها-١٤ ٨٠٠٢٨عدد ا

١١٠ربنامج احلمايةبعدد األشخاص املشمولني -١٥

٩١٢١٠لون أمام احملكمةعدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُ -١٦

اية ٥٢أيام -١٣٦٥ أسابيع العطلة ٨–يوماً هي أيام الصيانة ١٢–أيام هي أيام الُعَطل الرمسية ١٠–األسبوع عطلة من ُعَطل 
).يوم٢٠٠- \% = +٨٠يوماً مبعدَّل٢٥١القضائية = 

الدميقراطية واحلالة يف دارفور احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو ٢
واحلالة يف كينيا واحلالة يف مايل.

؛ بندا، اْغبغبو، انْتاغندا.٢، كينيا ١كينيا ٣
يـَْرَوندا، لغة الزغاوة، لغة الديوال، العربية ٤ بلهجة الفرنسية، اإلنكليزية، سواحلية الكونغو، السواحلية، العربية، لغة الفور، لغة الِكنـْ

ة اللنغاال، لغة اللندو، لغة املندنكا.السودان، لغ
لغة البمبارة (مايل)، لغة الَسنغو، لغة اللوهيا، لغة الكيكويو، لغة اللو، لغة الَكِلْنجني. ٥
كية، السلوفينية، اإلسبانية، األلبانية، األملانية، اإليطالية، الربتغالية، البلغارية، البولندية، التشيكية، الـُجرجية، الداري، الروسية، السلوفا ٦

الصربية، الصينية، العربية، الكرواتية، الكورية، الَلتفية، اليابانية، اليونانية.
األضرار.جبرباملتعلقاالبتدائيةالدائرةقراربشأنكاتنغاقضيةيفإضافيةاستئنافحالةتُتوقعأنهبيد. مببا٧
يف) املشاركةأجلمنللتسجلاستماراتأو(األضرارجربلطلبأو/واإلجراءاتيفاملشاركةلطلباستماراتتقدمأنيُتوقع٨

مببا،قضية(الوسطىأفريقيامجهوريةيفاحلالة،)٢٥٠انْتاغندا،/كاتنغاقضية(الدميقراطيةالكونغومجهوريةيفاحلالة: البيانالتاليةوالقضايااحلاالت
.)١٥٠٠روتو،قضية(كينيايفاحلالة،)٥٠غوديه،ابليه/ اْغبغبوقضية(ديفواركوتيفاحلالة،)١٠٠٠

إن املصطلح "متهم" يشمل األشخاص املدانني مبوجب حكم ابتدائي ريثما يُبّت يف دعوى االستئناف.٩
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موعاملهمَّة ا
٨١١عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين-١٧

١٢الالزمةالزنازينعدد -١٨
٥١٢عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام املساعدة القانونية-١٩

ين عليهم املموَّل متثيلهم يف إطار نظام املساعدة القانونية-٢٠ ٧١٣عدد ا

٧١٤/حمال احلضور امليداينعدد املكاتب امليدانية-٢١

٢٧٧٥٠١٥عدد أيام العمل يف امليدان-٢٢

من النظام ٧٠بندا؛ أربعة يف دعاوى مقامة مبوجب املادة كِنياتا،َسنغ،روتو،غوديه،ابْليه،اْغبغبومببا،انْتاغندا،مثانية يف دعاوى رئيسية: ١٠
.، َمْنغندا، أريدوباباالاألساسي: كيلولو، 

، َمْنغندا، باباالمن النظام األساسي: كيلولو، ٧٠مببا؛ أربعة يف دعاوى مقامة مبوجب املادة اْغبغبو، انْتاغندا،أربعة يف دعاوى رئيسية: لوبنغا، ١١
.أريدو

.لوبَنغا: واحد يف دعاوى استئناف؛ انْتاغندا، اْغبغبو، بَندا: َسنغ، املرحلة االبتدائيةأربعة يف ١٢
اْغبغبو، انْتاغندا.، لوبَنغا، مبباِكنياتا، روتو/َسنغ، بَندا، ١٣
كوت ديفوار: أبيجان؛ يف  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: كنشاسا وبونيا؛ يف أوغندا: كمباال، يف مجهورية أفريقيا الوسطى: بَنغي؛ يف  ١٤

كينيا: نريويب؛ يف مايل: باماكو.
وقد يعاد النظر فيه.٢٠١٤يقدم هذا الرقم مؤقتاً استناداً إىل تقديرات عام ١٥
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البرنامجية المقترحة٢٠١٥المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام قائمة :الرابعالمرفق
الحدوثةزل غير أكيدتلّما هامهيأ لها في نظام روما األساسي لكنالجرائية اإلمستجدات ال-ألف

ترتتب على (ميكن أن ٢٠١٤واخر عام أهم يف تاعتماد الثرإ٢٠١٥ام يف عهحماكمت/ابْليه غوديهعداد حملاكمة اإل)أ(
؛يتعني حتديدها)ةليابعات مذلك ت

حماكمتهم فيها يف /ساسيمن النظام األ٧٠ضية املرفوعة عليهم مبوجب املادة قلايف وآخرينمببا التحضري حملاكمة )ب(
.يتعني حتديدها)ةليا(ميكن أن ترتتب على ذلك تبعات م٢٠١٤واخر عام أثر اعتماد التهم يف إ٢٠١٥عام 

التي تفضي إلى تأخير في الدعاوى القائمةجرائية اإلمستجدات ال-باء
؛دلة (مثل عدم توفر الشهود (مؤقتاً))ألاات بسبب عوائق غري متوقعة متعلقة بءجرايف اإلتأخريحاالت )أ(
ات التمهيدية يف ءجران (مثل: اإلو ملتهماليت يعاين منها اصحية الاملشكالتات بسبب ءجراتأخري يف اإلحاالت )ب(

؛)٢٠١٢يف عام اْغَبغبوقضية 
استئناف متهيدي ىو دعفكلمام دائرة االستئناف: أمتهيدي استئنافىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة )ج(

.ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإلسريخر ؤ تهافياحملاَكم يقايف) يف القضايا إأثر طلب أن يكون له(يُ 
غير المرتقبة حالياً جرائية اإلمستجدات ال- جيم

؛إىل احملكمةحاالتمم املتحدة لألالتابع األمن جملس حالة إ)أ(
؛دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ)ب(
بذلك من بالقيامذنًا إحتقيق يف حاالت جديدة (بعد أن يكون قد التمس يف همن تلقاء نفسعي العامشروع املدَّ )ج(

؛ذن)هذا اإلهمنحتقد الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة 
تقدميهم إىل احملكمة (مثال: وألقاء القبض عليهم بإشخاص مطلوبني لدى احملكمة مبوجب أمر ألقاء القبض على إ)د(

؛يف وقت سابق من هذا العام)انْتاغنداسكو و بما حصل مع 
مثلة: أ(خرىأالقبض عليهم واحملتجزين يف بلدان بلديها مبوجب أمر املطلوبنيمنشخاص إىل احملكمةأتقدمي (هـ)

؛سالم القذايف؛ عبد اهللا السنوسي)؛ سيف اإلاْغَبغبوسيمون 
.تاً قات بسبب مرض خطري، تعذراً مؤ ءجراخر يف اإلآو طرف رئيسي أر مشاركة قاض ذتع(و)
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إلى ٢٠١٣متدة من عام كمة الجنائية الدولية (للفترة الماالستراتيجية للمحقائمة الغايات :الخامس (أ)المرفق 
)٢٠١٧عام 

:١الغاية 
ال القضائي وجمال املالحقة يف ا

:٢الغاية 
يف جمال اإلدارة والتدبر

:٣الغاية 
يف جمال التعاون والدعم

التكفل بالعدالة والشفافية والسرعة يف ١- ١
اإلجراءات القضائية، واملضي يف الوقت نفسه 
يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري القانونية 

االجتهاد القضائي تطويرمن خالل إحسان 
والتشجيع على إعداد سريورات ناجعة 

موحدة.

ةالتخطيط والناجعةاجليدةتوفري احلوكمة الفعال١- ٢
دعمًا للمهام القضائية اقياس إىل تكاليفهبال

املنوطة باحملكمة مع احلفاظ على القدرة على 
االستجابة الفعالة للمستجدات غري املتوقعة.

يف ممارسة رقابتها األطراف مساعدة مجعية الدول١- ٣
اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل احملكمة.

زيه إجراء عمليات تدارس أويل مستقل ون٢- ١
ومواصلة زيادة أثرها فيما يتعلق بالتكامل 

اإلجيايب والوقاية من اجلرائم.

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس ٢- ٢
املهين واحرتام التنوع.

املضي يف تنمية ما حتظى به احملكمة من دعم عاملي ٢- ٣
النطاق عن طريق تعزيز ثقة وتعاون والتزام الدول 

الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات واملنظمات 
غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن

.الرئيسيني
بنزاهة وتعمق إجراء عمليات حتقيق ومالحقة ٣- ١

.وانفتاح
ين املالئم لألنشطة القضائية االتكفل بالدعم التق٣- ٢

واإلدارية.
التشجيع على التقيد باألوامر الصادرة عن احملكمة ٣- ٣

مثل األوامر بالقبض على املشتبه فيهم، واألوامر 
بتحديد األصول وتتبعها وجتميدها.

توفري املوارد البشرية الكافية لتنفيذ املهام املنوطة ٤- ٢ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة.٤- ١
باحملكمة يف إطار واليتها واحرتام التمثيل 

اجلغرايف والتوازن اجلنساين.

إبرام املزيد من االتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات، ٤- ٣
واالتفاقات بشأن نقل الشهود واملتهمني، واالتفاقات 

بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة.
ين عليهم يف اإلجراءات ٥- ١ التكفل مبشاركة ا

ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمٍد.
عة وتكتنفها يئة واستدامة بيئة صحية مشجِّ ٥- ٢

اية للموظفني وغريهم من املشاركني يف عمل العن
يئة  فرص لتطوير احملكمة، والسعي إىل 

.همراكوحلسارهم املهين م

تشجيع املزيد لبالتعاون مع الدول األطراف العمل٥- ٣
من الدول على التصديق على نظام روما األساسي 
أو االنضمام إليه، بغية حتقيق اهلدف النهائي املتمثل 

يف عامليته.
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية ٦- ١

والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف 
ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جرب 

ين عليهم. أضرار ا

املضي يف تقوية نظم احملكمة بغية التخطيط ٦- ٢
وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف ذلك تدبرها 

ناجع.للمخاطر ولألداء على حنو 

تشجيع وتيسري لبالتعاون مع الدول األطراف العمل ٦- ٣
تنمية القدرات الوطنية على حتقيق األهداف املبتغاة 

من نظام روما األساسي.

ين عليهم واجلماعات املتضررة ٧- ١ زيادة وعي ا
ا فيها على  باحملكمة والسريورات املعمول 

معهم والتفاهم التواصل تعزيز و وجه العموم، 
.هاحبسب مراحل اإلجراءات أمام

يف للمحكمة تتاحاإلسهام يف العمل لكي ٧- ٢
تفي مبتطلباتالوقت املناسب مبان دائمة 

.عملها

توفري األمن املناسب للموظفني وغريهم من ٨- ٢
األشخاص املعرضني للخطر بسبب تعاملهم 
مع احملكمة، وتوفري األمن املالئم للمعلومات 

واملمتلكات.
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(للفترة لمكتب المّدعي العام االستراتيجية الخطة المنشودة منقائمة الغايات االستراتيجية :الخامس (ب)المرفق 
)٢٠١٥إلى عام ٢٠١٢الممتدة من عام 

عجراء عمليات تدارس أويل وعمليات حتقيق وعمليات مالحقة على حنو نزيه ومستقل وعايل درجة اجلودة وناجإ-١
.منألومصون ا

.ويل وعمليات التحقيق وعمليات املالحقةعمليات التدارس األةيف حتسني جودة وجناعاملضي -٢
العناية اخلاصة للجرائم اجلنسية إيالءومواصلةاملكتبعملتاجلنساين يف مجيع جماالباملنظورخذ حتسني األ-٣

.طفالجلنسانية املنطلق واجلرائم ضد األواجلرائم ا
لجهود الوطنية، يف احلاالت اخلاضعة لتعزيز منظومة روما، دعمًا للمحكمة و حتسني التكامل والتعاون عن طريق-٤

.قويل أو للتحقيللتدارس األ
توازن بني اجلنسني والتوازن بني رعايا خمتلف البلدان، لعناية خاصة لإيالءبع املهين للمكتب مع ااستدامة الط-٥

.داء وقياسهاملوظفني ومحاسهم، وتدبر األكفاءةواستدامة  
.لة والشفافيةءدارة الرشيدة واملساإلاالتكفل ب-٦
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معلومات عن مالك موظفي المحكمة:السادسالمرفق 
ةبحسب البرامج الرئيسي٢٠١٥مالك موظفي المحكمة المقترح لعام :)أ(السادسالمرفق 

وكيل أمني جمعاءالمجموع للمحكمة 
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

٣٣٢١٥٣٢١١٥١٦٤٨الربنامج الرئيسي األول
١١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٧١٥٤١٦٣٦٤٢١٨الربنامج الرئيسي الثاين

١٤١٧٤٠٦٥٦١٦١٩٤١٦٢٩٠٣٠٦٥٠٠الربنامج الرئيسي الثالث
١١٣١١٧٢٢٤١١الربنامج الرئيسي الرابع

١١٤٦٢٢٨الربنامج الرئيسي السادس
١١١١٣١١٤-الربنامج الرئيسي السابع
٥١١١٣١١٤-الربنامج الرئيسي السابع

١٢١٠٣٥٧٧١٣٥١١٦٢٣٣٩٩٢٠٣٧٤٣٩٤٧٩٣المجموع العام

تعديالت جدول الموظفين:(ب)السادسالمرفق 
املقرتحة٢٠١٥إىل ميزانية عام املعتمدة٢٠١٤من ميزانية عام الرتبةعدد الوظائف

مكتب المدَّعي العام
الوظائف املتصلة باحلاالت

قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
قسم اخلدماتقسم التخطيط والعمليات- التحقيقشعبةرأ- خ ع١
٧

قلم المحكمة
الوظائف املتصلة باحلاالت

الكونغو الدميقراطية (بونيا)مجهورية –موظف ميداين –قسم العمليات امليدانية كينيا–ميداينموظف–امليدانيةالعملياتقسم٣- خ ع١

٣- خ ع١
مجهورية–ميداينموظف–امليدانيةالعملياتقسم

مجهورية أفريقيا الوسطى–ميداين موظف –قسم العمليات امليدانية )بونيا(الدميقراطيةالكونغو
مايل–ميداين موظف –قسم العمليات امليدانية كوت ديفوار–موظف ميداين –قسم العمليات امليدانية ٣- ف١
٣

١٠المجموع العام = 
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الف اليوروات)(بآ٢٠١٥رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام :(ج)السادسالمرفق 
التكاليفهيئة الرئاسة:

٢٨,٠األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه
موع الفرعي هليئة الرئاسة ٢٨,٠ا

قاضياً ٢٤الدوائر: 
٢قاضياً ١٨لـ –القياسية تكاليف الرواتب  ٩٩٨,٥

م–تكاليف الرواتب القياسية  ١٧٢,٥خلمسة قضاة، تنتهي فرتة واليا
٤٥,٠لقاض ُمددت فرتة واليته لثالثة أشهر–تكاليف الرواتب القياسية 

٤,٢البدل السنوي للقضاة غري املتفرغني
١١املعاشات التقاعدية للقضاة ٤١٥,٧

موع الفرعي  ٤للدوائرا ٦٣٥,٩
٢٢٤,٠املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

١٨٢,٠املستحقات عن عمليات النقل
ر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم ٢٠٤,٣مقدَّ

٧٠,١متطلب احملكمة–التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 
ر تكاليف تعيني سبعة قضاة ٣٨٣,٣مقدَّ

٠,٠انتهاء خدمة سبعة قضاةتكاليف 
موع الفرعي للمتطلبات األخرى ١ا ٠٦٣,٧

٢٠١٥٥مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام  ٧٢٧,٦

. العائليةوأحواهلمتنتخبهمأناألطرافالدولمجعيةعلىيتعنيالذينالقضاةسبعةأعماربشأنمبدئيةافرتاضاتعلىبناءAllianzشركةوضعتهتقدير١
املنتخبني.بالقضاةاخلاصةالبياناتتتوفرعندماالتقديرهذاحتديثوسيتعني



ICC-ASP/13/10

22610-A-291114

ي من فئة الخدمات العامة العاملين فالتكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية و :(د)السادسالمرفق 
(بآالف اليوروات)٢٠١٥المقر لعام 

موعبدل التمثيلتكاليف املوظفني العامةصايف الراتبرتبة الوظيفة ا
)٤(=)٣(+)٢(+)١()٣()٢()١(

١٧٠,٧٧٣,١٤٢٤٧,٨وكيل أمني عام
١٤٩,٢٦٣,٨٣٢١٦,٠أمني عام مساعد

١١٣٢,٧٥٦,٨١٨٩,٥-مد
٥١١٤,٥٤٩,٠١٦٣,٦- ف
٤٩٨,٥٤٢,١١٤٠,٦- ف
٣٨١,٦٣٤,٩١١٦,٥- ف
٢٦٦,٠٢٨,٣٩٤,٣- ف
١٦٦,٠٢٨,٣٩٤,٣- ف

٦٢,٦٢٦,٨٨٩,٣رر- خ ع
٥١,٤٢٢,٠٧٣,٣رأ- خ ع

تأخري التوظيف:التخفيض بسبب
%٥من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:األولملا يف الربنامج الرئيسي (أ)
%٨من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:ا يف الربنامج الرئيسي الثاينمل)ب(
من الوظائف القائمة ٥- والسابع١-والرابع والسادس والسابعالثالث ةالرئيسيالربامجا يف مل)ج(

%١٠من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:

عوامل تأخري التوظيف
%)١٠(%)٨(%)٥(%)٠(رتبة الوظيفة

٢٤٧,٨٢٣٥,٤٢٢٨,٠٢٢٣,٠وكيل أمني عام
٢١٦,٠٢٠٥,٢١٩٨,٧١٩٤,٤أمني عام مساعد

١١٨٩,٥١٨٠,١١٧٤,٤١٧٠,٦-مد
٥١٦٣,٦١٥٥,٤١٥٠,٥١٤٧,٢- ف
٤١٤٠,٦١٣٣,٦١٢٩,٤١٢٦,٦- ف
٣١١٦,٥١١٠,٧١٠٧,٢١٠٤,٩- ف
٢٩٤,٣٨٩,٦٨٦,٨٨٤,٩- ف
١٩٤,٣٨٩,٦٨٦,٨٨٤,٩- ف

٨٩,٣٨٤,٩٨٢,٢٨٠,٤رر- خ ع
٧٣,٣٦٩,٧٦٧,٥٦٦,٠رأ- خ ع
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ICC-ASP/10/20

اإلنفاقوهجدول تلخيصي بحسب وج:بعالمرفق السا

المحكمة جمعاء

٢٠١٣مصروفات ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

النمو يف موارد
٢٠١٥عام

بالقياس إىل 
٢٠١٤عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت صندوق الطوارئا

موع ومبا يف  ا
ذلك صندوق 

امليزانية األساسيةالطوارئ
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت امليزانية األساسيةا
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت الـ%املبلغا

٤القضاة ١٥٤,١٤ ١٥٤,١٢٧٥,٢٤ ٤٢٩,٣٣ ٨٣٥,٦٣ ٨٣٥,٦٥ ٧٢٧,٦٥ ٧٢٧,٦١ ٨٩٢,٠٤٩,٣

٢٠املوظفون من الفئة الفنية ٨٤١,٤٢١ ٧٣٢,٨٤٢ ٥٧٤,٢٢١ ٢٣٤,١٢٢ ١٠٩,٨٤٣ ٣٤٣,٩٧٦٩,٧١,٨

١١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٨٣١,٩٩ ٤٧٠,٣٢١ ٣٠٢,٢١٣ ١٤٦,١٩ ٩١٦,٩٢٣ ٠٦٣,٠١ ٧٦٠,٨٨,٣

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٣٠ا ٧٥٧,٥٢٩ ٨٦٢,٥٦٠ ٦٢٠,٠٦٠ ٦٢٠,٠٣٢ ٦٧٣,٣٣١ ٢٠٣,١٦٣ ٨٧٦,٤٣٤ ٣٨٠,٢٣٢ ٠٢٦,٧٦٦ ٤٠٦,٩٢ ٥٣٠,٥٤,٠

٣املساعدة املؤقتة العامة ٠٣٢,١٧ ٦٣٨,١١٠ ٦٧٠,٢١ ٧٢١,٣١٢ ٣٩١,٥٢ ٨٢٣,٤١٤ ٢٠٠,٧١٧ ٠٢٤,١٢ ٧٥٣,٨٢١ ٧٧٧,٩٢٤ ٥٣١,٧٧ ٥٠٧,٦٤٤,١

٤٧٤,١٣٣٥,٤٨٠٩,٥٠,٨٨١٠,٣٤٧٤,٧٦٨,٨٥٤٣,٥٣٩٩,٩٣٠٨,٤٧٠٨,٣١٦٤,٨٣٠,٣املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٦٦,١١٣١,٧٣٩٧,٨٣٩٧,٨٢٦٠,٤٩٨,١٣٥٨,٥٢٧٣,٤١١٩,٦٣٩٣,٠٣٤,٥٩,٦العمل اإلضايف

٣٤٩,٦٢٨٢,٥٦٣٢,١١٨,٩٦٥١,٠٣٣,٤٢٤٠,٣٢٧٣,٧٩٧,٥٤٦٢,٨٥٦٠,٣٢٨٦,٦١٠٤,٧االستشاريوناخلرباء 

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤ا ١٢١,٩٨ ٣٨٧,٧١٢ ٥٠٩,٦١ ٧٤١,٠١٤ ٢٥٠,٦٣ ٥٩١,٩١٤ ٦٠٧,٩١٨ ١٩٩,٨٣ ٥٢٤,٦٢٢ ٦٦٨,٧٢٦ ١٩٣,٣٧ ٩٩٣,٥٤٣,٩

٩٣٧,٦٣السفر ٦٦٣,١٤ ٦٠٠,٧٥٠٦,٣٥ ١٠٧,٠١ ١٢٧,٧٤ ٠٥٦,٩٥ ١٨٤,٦١ ١٢٢,٨٤ ١٨٥,٩٥ ٣٠٨,٧١٢٤,١٢,٤

٢٤,٠٠,٢٢٤,٢٢٤,٢٣١,٠٣١,٠٣٠,٠٨,٠٣٨,٠٧,٠٢٢,٦الضيافة

٢اخلدمات التعاقدية  ١١٧,٣٢ ٠٠٦,٩٤ ١٢٤,٢١٤٠,١٤ ٢٦٤,٣٢ ٣٠٥,٢٢ ١٠٠,٠٤ ٤٠٥,٢٢ ٤٩١,٢١ ٧١٧,٥٤ ٤,٥-١٩٦,٥-٢٠٨,٧

٤٤٨,٤١٧٩,٧٦٢٨,١٢,٩٦٣١,٠٤٧٣,٩٢٢٩,٩٧٠٣,٨٤٠٦,٧٣٩٤,٧٨٠١,٤٩٧,٦١٣,٩التدريب

٣حمامو الدفاع ١٣٩,٥٣ ١٣٩,٥٤٩٣,٦٣ ٦٣٣,١٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٢٠٧,٢٢ ٢٣,٠-٦٥٩,٢-٢٠٧,٢

ين عليهم ١حمامو ا ٧٣٥,١١ ٧٣٥,١٢١,٨١ ٧٥٦,٩٣ ٠٠٠,٧٣ ٠٠٠,٧٢ ١١٤,٧٢ ٢٩,٥-٨٨٦,٠-١١٤,٧

١٢النفقات التشغيلية العامة ٣١١,٨٤ ٢٥٩,٨١٦ ٥٧١,٦١٦٨,٦١٦ ٧٤٠,٢١٢ ١٢٩,١٥ ٣٩٥,٢١٧ ٥٢٤,٣١٣ ٩٠٨,٤٦ ٥٣٩,٨٢٠ ٤٤٨,٢٢ ٩٢٣,٩١٦,٧

٦٣٧,٤١٦١,٢٧٩٨,٦٣١,٧٨٣٠,٣٧٢١,٤٢٩٤,٠١اللوازم واملواد ١١,٢-١١٣,٨-٠١٥,٤٥٤٩,٢٣٥٢,٤٩٠١,٦

٩٧٨,٤٣٨٩,٠١األثاث والعتاد ٣٦٧,٤٣٦١,٥١ ٧٢٨,٩٥٨٤,٨٤٢٨,٢١ ٠١٣,٠٣٣٥,٠٧٠٠,٤١ ٠٣٥,٤٢٢,٤٢,٢

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٧ا ٤٥٤,٩١٥ ٥٣٤,٥٣٢ ٩٨٩,٤١ ٧٢٦,٥٣٤ ٧١٥,٩١٧ ٣٧٣,١١٨ ٣٧١,٣٣٥ ٧٤٤,٤١٨ ٨٤٣,٣١٨ ٢٢٠,٦٣٧ ٠٦٣,٩١ ٣١٩,٥٣,٧

٥٦المجموع ٤٨٨,٤٥٣ ٧٨٤,٧١١٠ ٢٧٣,١٣ ٧٤٢,٧١١٤ ٠١٥,٨٥٧ ٤٧٣,٩٦٤ ١٨٢,٣١٢١ ٦٥٦,٢٦٢ ٤٧٥,٧٧٢ ٩١٦,٠١٣٥ ٣٩١,٧١٣ ٧٣٥,٥١١,٣
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بيير بمبا غومبو-مقترح بشأن طرائق رد مبالغ األتعاب التي ُسلِّفت للسيد جان:الثامنالمرفق 
تني تنظر لالICC-01/05-01/13وICC-01/05-01/08عليه يف القضيتني ىعمدَّ غومبومبباريبي-نان السيد جإ

نه يواجه أا كان باديًا مّ ـالطائلة. لكن، لهنه ال يستحق املساعدة القانونية نظرًا إىل ثروتأإىل ص لِ وقد خُ .فيهما احملكمة
مرت الدائرة االبتدائية أقد ف، ICC-01/05-01/08يف القضية لدفع تكاليف الدفاع عنه هموالألوصول إىل يف اتة قصعوبات مؤ 

جبها و ع السيد مببا وثيقة يوافق مب. وقد وقّ ]١[شريطة أن يردها السيد مبباالالزمة،موال ف األأن يسلِّ بالثالثة رئيس قلم احملكمة 
من ٢٠٠٩مارس /ذارآتعاب الدفاع عن السيد مببا منذ أموال لدفع فت احملكمة األسلَّ هللمحكمة. وبناء عليهدينردعلى 

تعاب أما خيص تسليف فيالرئاسة أمرًا مماثًال ةصدرت هيئأ٢٠١٤القانونية. ويف عام باملساعدةميزانية احملكمة اخلاصة 
ICC-01/05-01/13الدفاع يف القضية 

فت ما جمموعه ستكون احملكمة قد سلَّ ٢٠١٤ديسمرب /ولاأل. وحبلول كانون]٢[
يورواً.٣٨٠,٩٤٧٩٩٢

هصغريًا مقدار اً بعد أن سبق هلا أن استعادت مبلغ،٢٠١٤مايو /يارأيف ،احملكمةثناء استلمتاألويف 
من دولة يورواً ٩٨٢,٢٥٠٦٧٢مقدارهاً سيد مببا، مبلغدفاع عن الالتعاب ألت يف حساب جِّ سُ يورواً ١٢٠,٧٤١٦٤

الرئاسة، جيب أن ةوامر الدائرة االبتدائية الثالثة وهيئوفقاً ألو السيد مببا. هعلى حساب مصريف حيوز احلجز بمراً أطرف نفذت 
دول الموال إىل هذه األةعادإسيد مببا. ويطلب رئيس قلم احملكمة، بدًال من لفت لموال اليت سلِّ ستخدم هذا املبلغ لرد األيُ 

ل ميوَّ يورواً ٩٨٢٠٦٧٢مقدارهخاصًا مببلغ اً دول األطراف حسابمجعية الئتنشأن ،فائضةمواالً أعتبارها ااألطراف ب
ستخدام اأن تأذن اجلمعية للمحكمة بو ه،دين املستحق عليلتيها تسديد السيد مببا لؤ موال اليت يبصفة استثنائية من األ

ول من من األاعتباراً سيد مببا يف القضيتني املذكورتني لموال لاستمرار تسليف األلموال املتوفرة يف الصندوق اخلاص لتموياأل
.٢٠١٥يناير /كانون الثاين

راتستعيد ومن املتوقع حالياً أن  لدفع تكاليف الدفاع عن ةاحملكمة عن طريق هذا احلساب اخلاص مجيع السلف ا
بقى يمن ميزانية املساعدة القانونية. و تعاب الدفاع عن السيد مببا أف فصاعداً. وبذلك لن تسلَّ ٢٠١٥السيد مببا من عام 
دان تعاون الدول نشوستواصل احملكمة هلذا الغرض ،فة من الصندوق اخلاصموال املسلَّ كل األالسيد مببا  من الواجب أن يرد 
.صول السيد مببا وحجزها ونقلهاأاألطراف لتحديد 

-ICC؛ والوثيقة ١٦، الفقرة ICC-01/05-01/08-596-Red؛ والوثيقة ١١١و١١٠و١٠٨إىل ١٠٦، الفقرات ICC-01/05-01/08-567-Redالوثيقة ]١[

01/05-01/08-1007-Red ٨’٣٩، الفقرة.‘
.٧٧و٧٦، الفقرتان ICC-RoC85-01/13-21-Corr-Redالوثيقة ]٢[
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ICC-ASP/10/20

المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي٢٠١٥ميزانية عام :المرفق التاسع
ال لدى ص موارد ملكتب االتصمل ختصَّ ١ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم تاسعًا من قرار مجعية الدول األطراف 

على طلب احملكمة فتح فريقيوافق االحتاد األحدث أن إذا ف. املقرتحةالربناجمية٢٠١٥عام ميزانية االحتاد األفريقي يف 
مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة باحلاجة إىل استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت 

يورو بغية القيام بإنشاء املكتب املعين.٧٠٠٣٧٠البالغ ٢٠١٥املقدار املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

١٣٢٠
االتحاد األفريقيمكتب االتصال لدى 

٢٠١٣مصروفات ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت امليزانية األساسيةا
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت امليزانية األساسيةا

امليزانية 
املتصلة 

موعباحلاالت ا
القضاة

١٧٠,٦١٧٠,٦املوظفون من الفئة الفنية
٦٦,٠٦٦,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ٢٣٦,٦٢٣٦,٦ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
١٥,٢١٥,٢السفر

١,٠١,٠الضيافة
١٥,٦١٥,٦اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٤٩,٦٤٩,٦النفقات التشغيلية العامة

٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
٤٧,٧٤٧,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣٤,١١٣٤,١ا
٣٧٠,٧٣٧٠,٧المجموع

لتاسعة ... ١ لدورة ا ة ... ا لرمسي لوثائق ا ر )ICC-ASP/9/20(٢٠١٠ا لقرا لثالث، ا لد األول، اجلزء ا .ICC-ASP/9/Res.4ا
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(بماليين اليوروات)٢٠١٥إلى عام ٢٠١١الممتدة من عام اإليرادات المقدَّرة للفترة:المرفق العاشر
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥الوصف

١٠٣,٦١٠٨,٨١١٥,١١١٨,٦١٣٠,٨االشرتاكات املقرَّرة
٠,٣٠,٤٠,٣٠,٢٠,٣الفوائد احملقَّقة

١٠٣,٩١٠٩,٢١١٥,٤١١٨,٨١٣١,١المجموع

لصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً ل٢٠١٥بيانات اإليرادات المقدَّرة لعام :رالمرفق الحادي عش
باليورواتالبند

٢٠١٥مقدَّر اإليرادات لعام 
٥٠تربعات املاحنني ٠٠٠

موع الفرعي لإليرادات ٥٠ا ٠٠٠
٢٠١٥مقدَّر المصروفات لعام 

٤٢تكاليف السفر ٢٠٠
٧تكاليف اإلدارة ٨٠٠

موع الفرعي للمصروفات ٥٠ا ٠٠٠
٢٠١٥٠صافي اإليرادات لعام 

____________

٢٠١٥عامإلى٢٠١١عاممنالممتدةللفترةاإلیراداتتقدیرات

الفوائد المحقَّقة

رةاالشتراكات المقرَّ

بمالیین 
الیوروات


