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  مقدمـــة  -أوال
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 من ٢-١٠٣ من النظام املايل والقاعدة ١-٣د      ً      وفقا  للبن٢٠٠٩                                              يقدم املسج ل هذه امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -١
 .القواعد املالية إلقرارها من قبل مجعية الدول األطراف أثناء الدورة السابعة

  :من هذا اموع.  مليون يورو١٠٢,٦٣ويبلغ جمموع امليزانية املعروضة   -٢

  للمحكمة نفسها؛ و %) ٩٦,٤( مليون يورو ٩٨,٩٧ •
 .  مجعية الدول األطرافألمانة%) ٣,٦( مليون يورو ٣,٦٦ •

 :                                           وت وز ع امليزانية، داخل احملكمة، على النحو التايل

 ؛ )هيئة الرئاسة والدوائر(للهيئة القضائية %) ١٠,١( مليون يورو ١٠,٤٠ •

 ملكتب املدعي العام؛ %) ٢٤,٠( مليون يورو ٢٤,٥٩ •

 لقلم احملكمة؛%) ٦٠,٥( مليون يورو ٦٢,١١ •

  الصندوق االستئماين للضحايا؛ألمانة%) ١,٣( مليون يورو ١,٣٥ •

 .ملكتب مشروع املباين الدائمة%) ٠,٥( مليون يورو ٠,٥٠ •

وعلى حنو ما . ٢٠٠٨ يف املائة مقارنة مبجموع عام ١٣,٥ مليون يورو أو ١٢,٢٤ويعكس اموع زيادة مبلغها   -٣
 ٦,٠٠ وإىل الشروع يف حماكمة ثانية مبا ميثل                                                                     يرد شرحه أدناه، ت عزى هذه الزيادة يف جانب كبري منها إىل االلتزامات احلالية

  ). يف املائة٥,٨(ماليني يورو 

    -١اجلدول 
  األساسية البند

 )بآالف اليورو(

  املتصلة باحلاالت
 )بآالف اليورو(

  اموع
 )بآالف اليورو(

 ٥ ٨١٢,٠  ٠,٠ ٥ ٨١٢,٠ القضاة

 ٦٦ ٦٥٩,١ ٣٣ ٩٥٨,٠ ٣٢ ٧٠١,٠ التكاليف املتصلة باملوظفني

 ٣٠ ١٥٤,٩ ١٧ ٩٥٨,٦ ١٢ ١٩٦,٣ كاليف غري املتصلة باملوظفنيالت

 ١٠٢ ٦٢٦,٠ ٥١ ٩١٦,٧ ٥٠ ٧٠٩,٣ اموع

  احملكمة اليوم

مجهورية الكونغو الدميقراطية، (                                  ً                                    تقوم الدوائر التمهيدية الثالث حاليا  بإجراءات قضائية حمورها أربع حاالت هي   -٤
وقد انطلقت جلسة االستماع لتأكيد الدعوى املرفوعة ضد ).  الوسطىالسودان، وأوغندا، ومجهورية إفريقيا/ودارفور

 واملتوقع أن ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧يف ) حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية(جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي 
ة ضد جان بيري مببا             ً                                           وتقرر مبدئيا  أن تلتئم جلسة االستماع لتأكيد الدعوى املرفوع. ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦تتواصل لغاية 
                                 ً        فرضت الدائرة االبتدائية األوىل وقفا  لدعوى ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ويف . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤غومبو يوم 

         َ                                وما مل ي رف ع هذا الوقف فإن عملية احملاكمة من ). حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية(املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو 
                                                                           وع رض على دائرة االستئناف عدد متزايد من الطعون الناشئة عن القضايا املرفوعة ضد.         َّ  تبقى معط لةمجيع جوانبها س
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وتتواصل الطلبات املقدمة من األفراد .  عن حاليت أوغندا ودارفور-إىل حد أقل-نغودجولو ولوبنغا والناشئة كذلك -كاتنغا
  .من أجل املشاركة بوصفهم ضحايا يف سياق الدعوى

 املدعي العام بصدد االضطالع بتحقيقات يف إطار حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية إفريقيا مث إن  -٥
ويتوىل املدعي العام، باإلضافة إىل ذلك، رصد حالة أوغندا عن كثب، خاصة من أجل حتليل ما جيري . الوسطى ودارفور

ـ ـرفت مؤخرا وقطع شبكات اإلمداد اليت أقامها املتهمون ومجع املعلومات ا ُ           ًملتعلقة باجلرائم اليت اقت وعملية التحليل جارية .                       
ومنذ بداية العمليات أوىل املدعي العام أقصى . يف ثالث قارات يف بلدان تشمل كولومبيا وكينيا وأفغانستان وكوت ديفوار

والتحقيقات . يث التكاليفقدر من االهتمام لالستغالل األمثل للموارد وإلجراء حتقيقات تتسم بالكفاءة وباجلدوى من ح
وتوخي املرونة يف .                                                                              اليت تتناول وادث ت ـنتقى بدقة عنصر رئيسي يف احلفاظ على عدد الشهود عند مستوى معقول   ُ  َّ   امل رك زة 

ٍ             استخدام املوارد املمنوحة معيار رئيسي ثان  يف هذا الصدد                                      .  

ونقال إىل ) هورية الكونغو الدميقراطيةحالة مج(     ُ                                               وقد أ لقي القبض على جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي   -٦
ويف أعقاب صدور أمر خمتوم بإلقاء .  على التوايل٢٠٠٨فرباير / وشباط٢٠٠٧أكتوبر /مركز االحتجاز يف تشرين األول

مايو / أيار٢٤يف ) حالة مجهورية إفريقيا الوسطى(القبض ألقت السلطات البلجيكية القبض على جان بيري مببا غومبو 
                                                           وت بذل جهود متواصلة لتأمني تعاون الدول قصد تنفيذ أوامر إلقاء .  للمحكمة٢٠٠٨يوليه / متوز٣سليمه يف  ومت ت٢٠٠٨

  .القبض العالقة

  ٢٠٠٩افتراضات عام 

ويف .                                                                     ً          سيضطلع املدعي العام خبمس عمليات حتقيق يف سياق ثالث من احلاالت املعروضة راهنا  على احملكمة  -٧
 ٢٠٠٩وإذا ما دعت احلاجة خالل السنة املالية .                      ً             فتح املدعي العام حتقيقا  يف حالة جديدة                         الوقت احلاضر، ال ي فترض أن ي

 أو نتيجة إلحالة واردة من جملس األمن التابع لألمم ١٥كأن يكون ذلك نتيجة لتحقيق تلقائي جيري مبقتضى املادة (
 وسيواصل املكتب حتليل عدد من احلاالت .٢٠٠٩                                                  ست طلب من صندوق الطوارئ املوارد اإلضافية الالزمة لعام ) املتحدة

  .األخرى يصل إىل مثاين

وال ميكن، يف هذه املرحلة، استبعاد إمكانية أن تعقد . ٢٠٠٩                                    وهناك حماكمتان ي توقع إجراؤها خالل عام   -٨
أساس                         ِ                    بيد أن احملكمة قررت أن ت ع د  مشروع امليزانية على . بالتوازي جلسات استماع للمحاكمة خالل عدة أسابيع

 ٢٠٠٩وال تفكر احملكمة يف الوقت احلاضر يف الشروع يف حماكمة ثالثة يف عام .                                  ِ    ًالفرضية القائلة بالتئام احملاكمات ت باعا 
  .ولكن هذا يتوقف، من ناحية أخرى، على التقدم احملرز خالل مرحليت احملاكمة التمهيدية والتحضري للمحاكمة
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 ٢٠٠٩أهداف عام 

  .                ً       ً                                           مرتبطة ارتباطا  مباشرا  خبطتها اإلستراتيجية على حنو ما هو موضح أدناه٢٠٠٩نسبة لعام إن أهداف احملكمة بال  -٩

 )۱(اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية
  نوعية العدالة: ١اهلدف 

                                               ً             االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما 
كفالة ممارسة مجيع املشاركني األساسي وألمسى املعايري القانونية مع 

 .حلقوقهم ممارسة تامة

مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى : ٢اهلدف 
  بالدعم املالئم

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح 
 .الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم املتزايد له

  منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 
ستخدام أدىن قدر من املوارد عن طريق التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة با

هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ 
ٍ                                                  وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء وذوي اهلمة العالية ويف بيئة مستها                      

 .احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية

، ضمن ٦ و٤وح عددها ما بني   إجراء حتقيقات يف القضايا يترا-١
                                                 ّ       احلاالت القائمة أو اجلديدة، وحماكمتني اثنتني، رهنا مبا ي ؤم  ن من 

 ).٢٠٠٩يوليه / إىل متوز٢٠٠٦ هيولي/من متوز. (التعاون اخلارجي

  إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة -٦
والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها 

تمعات املتأثرة ذه أنشطة احملكمة يف ا
 .األنشطة

 وفيما بني األجهزة ة  إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهز-١٠
 .وتوضيحها بناء على فهم دقيق لدور كل جهاز

                                                      إرساء نظام يتصد ى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني -٢
 .ما األساسيالقدر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا مع نظام رو

  استحداث آليات خاصة بكل حالة على -٧
حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله، 

 .وخاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم

  أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على -١١
 .  ضاءالعمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقت

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

 .أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

  زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن -٨
ق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع طري

أصحاب املصلحة والتشديد على دور احملكمة 
 .واستقالليتها

 من اجلودة بأقصى األمثل  وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات -١٢
 .قدر ممكن من الكفاءة

  إجناز منوذج لطاقة احملكمة ومباشرة املناقشات مع مجعية الدول -٤
لة من القضايا ستتمكن احملكمة من معاجلتها كل األطراف حول مج

 .سنة

  تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة -٩
                                      اإلجراءات املوج هة إىل فئات التخاطب احمللي ة 

 .        والعاملي ة

  تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت -١٣
 .ة الدول األطراف وتوزيعهابسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة من مجعي

  صياغة خيارات م مواقع جغرافية خمتلفة ملوارد احملكمة وأنشطتها مبا يف ذلك -٥
 . اخلاصة باملباين الدائمةاملتطلبات

  تعيني موظفني يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والصالحية واالستقامة، -١٤ 
 .ثيل النظم القانونيةمع مراعاة متثيل اجلنسني، والتمثيل اجلغرايف، ومت

  تقدمي أقصى قدر ممكن من األمن والسالمة والرفاه جلميع املوظفني، مبا -١٥
 .يتفق مع نظام روما األساسي

 .  إجياد بيئة حريصة على تقدير التنوع بني املوظفني-١٦

 . توفري فرص التطوير والترقي للموظفني املتفوقني-١٧

 . مشتركة للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذها  الشروع يف بناء ثقافة-١٨

  وضع وتنفيذ جمموعة كاملة من املعايري األخالقية الواضحة لسلوك -١٩
 .املوظفني

 

تقدم مستوى عال من األمن " مؤسسة إلكترونية"  أن تتحول إىل -٢٠
 .للمعلومات

 

 األهداف اإلستراتيجية ذات األولوية
 منظمة غري دميقراطية  -١١  واحملاكماتإجناز عدد من التحقيقات  -١

 األمن لكافة الشركاء  -٢
تعيني موظفني يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة مع مراعاة متثيل   -١٤

 واجلنسيات/اجلنسني

  إجياد بيئة ترعى املوظفني وتسهر على رفاههم-١٥/١٦ املباين الدائمة واملوقع اجلغرايف  -٥

 توفري فرص التطوير والترقي للموظفني  -١٧ يد اتمعات املتأثرةإشاعة الوعي والفهم على صع  -٦

 إشاعة ثقافة مشتركة للمحكمة  -١٨ )إلقاء القبض والتسليم(آليات خاصة حبالة بعينها من أجل التعاون   -٧

 املعايري األخالقية لسلوك املوظفني  -١٩ عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات  -١٠

 

 ٢٠٠٩أهداف عام 
 إجراء حماكمات وحتقيقات  -١
 التعاون  -٢
 محاية الشهود والضحايا  -٣
 األمن والسالمة  -٤
 املوارد البشرية  -٥
 إدارة املخاطر  -٦
 إدارة غري بريوقراطية  -٧

                                                           
 .         ً             انظر أيضا  املرفق الرابع )۱(
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.      ً       ً                                   هدفا  رئيسيا  ذا أولوية بالنسبة للسنوات القادمة١٢وكجانب من تطوير خطتها اإلستراتيجية انتقت احملكمة   -١٠
                    وت ع د  األهداف املتوخاة .  من األهداف اإلستراتيجية ذات األولوية٢٠٠٩ت احملكمة األهداف الرئيسية ألنشطتها لعام واستق
 بالنسبة للميزانية املقترحة الراهنة هي األساس للخطة السنوية ولنهج امليزنة القائم على النتائج بالنسبة لكل ٢٠٠٩لعام 

 .يبرنامج رئيسي وبرنامج وبرنامج فرع

 ٢٠٠٩أنشطة عام 

  احملاكمات والتحقيقات

تشتمل أنشطة احملكمة امليدانية على التحقيقات اليت جيريها املدعي العام والوظائف احليوية ذات الصلة بالدفاع   -١١
  . ومشاركة الضحايا والتعويضات ومحاية الشهود وتوعية السكان املتضررين

األنشطة على حني تبدأ أنشطة جديدة يف حالة أخرى وحىت يف                        ً            ومع تكش ف كل حالة تدرجييا ، تتوقف بعض   -١٢
                                                                  ً                          وبالنظر إىل التطورات اليت شهدا خمتلف احلاالت فإن املوارد اليت م نحت سابقا  واليت مل تعد مطلوبة يف سياق . نفس احلالة

  .                                           حتقيق من التحقيقات ت ستند إىل التحقيقات اجلديدة

بدرجة كبرية على عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة خاصة ما يتعلق من  ٢٠٠٩وستعتمد أنشطة احملكمة لعام   -١٣
  .هذه العوامل بإلقاء القبض على املتهمني وتسليمهم

 اكتسبت احملكمة خربة ٢٠٠٨                                     ُ                                ومع االنتهاء من التغيريات اهليكلية اليت أ دخلت على مكاتبها امليدانية يف عام   -١٤
وهي توفر املساعدة لكافة املشاركني يف عمل . دعم للعمليات امليدانيةامتدت أكثر من ثالث سنوات يف جمال توفري ال

                                                        ً                                                 احملكمة ابتداء باحملققني ومحاية ومشاركة الشهود والضحايا وانتهاء  إىل التوعية والدفاع بدعم من املالك العامل يف ااالت 
ستقوم احملكمة باستعراض املمارسات القائمة يف عام         ً                      واعتمادا  على هذه اخلربة الطويلة . األمنية والطبية والقانونية والتنفيذية

  .                               ً                          من أجل وضع إستراتيجية أطول أجال  بالنسبة ألنشطتها يف امليدان٢٠٠٩

  أوغندا

.                                                                                                      ستتواصل اإلجراءات السابقة للمحاكمة أمام الدائرة التمهيدية الثانية اليت ست عرض عليها باألساس قضايا الضحايا  -١٥
  . قضايا إىل طعون ستتوقف اإلجراءات القضائية يف جمملها على تنفيذ أوامر القبض العالقة                    ويف حني قد ت فضي هذه ال

 قد ارتكبها يف مشال أوغندا، يظل املدعي )                                            )۲              وعلى الرغم من انتهاء التحقيق يف اجلرائم اليت ي د عى أن جيش الرب  -١٦
                                                اجلرائم اليت ي د عى أن جمموعات أخرى قد ارتكبتها مبا يف وسيواصل رصد التحقيقات املتعلقة ب.            ً               العام مكلفا  بالنظر يف احلالة

                                                                وسي بقي املدعي العام على اتصاالته بالشهود ليبقوا على ذمة احملاكمة إن . )۳(هذه اموعات قوات الدفاع الشعبية يف أوغندا
ية إىل احلث على باإلضافة إىل ذلك، سوف يواصل أنشطته الرام. ٢٠٠٩مت توقيف أي شخص أو تسليمه يف حبر عام 

  .التعاون فيما يتصل بتوقيف األشخاص
                                                           

  .جيش الرب )۲(
  .قوات الدفاع الشعبية يف أوغندا )۳(
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  مجهورية الكونغو الدميقراطية

ورهنا .  ستظل احملاكمة معطلة يف مجيع جوانبهااملدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو                    وما مل ي رفع وقف دعوى   -١٧
 أن تبدأ حماكمة وتتواصل يف عام  ميكناملدعي العام ضد جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شويبتأكيد التهم يف قضية 

 املدعي العام ضد بوسكو نتاغنداويف قضية .                                             ُ          وهناك مجلة متنوعة من القضايا اليت قد ت فضي إىل ط عون متهيدية. ٢٠٠٩
  .سيتوقف مستوى النشاط التمهيدي على تنفيذ أمر القبض

لالزمة ذات الصلة املباشرة مبحاكمة ، لن يكتفي املدعي العام بأداء كافة أنشطة التحقيق ا٢٠٠٩وخالل عام   -١٨
      ُ     ُ            وانتقاء  وبدء  التحقيق يف . توماس لوبنغا وجرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي بل إنه سيواصل التحقيق يف قضايا أخرى

 انتقاء ٢٠٠٨كما سيتم يف عام . ٢٠٠٩                                 وي نتظر الفروغ من التحقيق خالل عام . ٢٠٠٨قضية ثالثة سيتمان يف أواسط 
  . ٢٠٠٩                                                                           يف سياق حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية وي فترض أن تتواصل التحقيقات خالل عام قضية رابعة

  دارفور

وقد تصدر أوامر إضافية بالقبض يف أعقاب . ٢٠٠٦أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرين بالقبض يف عام   -١٩
                             َّ    ِّ         ن ي ن ف ذ أي من أوامر القبض هذه ست رك ز األنشطة وإىل أ. ٢٠٠٨يوليه /                                        مذكرات ي حتمل أن ي صدرها املدعي العام يف متوز
  . القضائية باألساس على القضايا ذات الصلة بالضحايا

وسوف يواصل املدعي العام . وإن تنفيذ أمري القبض الصادرين حبق أمحد هارون وعلي كشيب يبقيان معلقني  -٢٠
، فتح املدعي العام ٢٠٠٨ويف عام . ما وتسليمهماأنشطته من أجل أن حيظى بالتعاون على القبض على هذين املشتبه 

أوالمها تعبئة اجلهاز احلكومي للتخطيط جلرائم ضد املدنيني والقتراف هذه اجلرائم والتغطية . حتقيقات يف قضيتني إضافيتني
      ِ          َّ   ا ارت ك ب ت حبق املكل فني      ً                              ثانيا ، التحقيق يف اجلرائم اليت ي د عى أ                  .                              عليها خاصة ما ارت كب حبق الفور واملاساليت والزغاوى

.                                                                                                    َ    حبفظ السلم واألفراد العاملني يف احلقل اإلنساين، وخاصة ما يتعلق بقتل عناصر من قوة حفظ السلم اإلفريقية يف هاسك نيتا
  . ٢٠٠٩وسينتهي هذان التحقيقان اجلديدان خالل عام 

  مجهورية إفريقيا الوسطى

               وست بقي الدائرة . كمة تدخل األنشطة التمهيدية يف مرحلة جديدةيف أعقاب تسليم جان بيري مببا غومبو للمح  -٢١
.                                                                                ً                        التمهيدية الثالثة قيد نظرها الفعلي قضايا تتراوح ما بني الكشف ومشاركة الضحايا فضال  عن محاية الضحايا والشهود

ية هذه خالل جلسات وستتواصل مرحلة األنشطة التمهيد.                                                    وهناك عدد من املسائل اليت ميكن أن ت رفع إىل دائرة الطعون
  . االستماع املكرسة لتأكيد التهم
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 سيتواصل ٢٠٠٨يوليه / وتسليمه يف متوز٢٠٠٨مايو /ويف أعقاب إلقاء القبض على جان بيري مببا غومبو يف أيار  -٢٢
 ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٢                       ِ                                                               التحقيق يف اجلرائم اليت ي د عى أا ارت ك ب ت يف إقليم مجهورية إفريقيا الوسطى يف الفترة املمتدة من 

  .                              ِ        ًباإلضافة إىل رصد اجلرائم اليت ارت ك ب ت مؤخرا 

 حاالت أخرى

سيقوم املدعي العام بتحليل عدد من احلاالت املمكنة األخرى اليت يصل عددها إىل مثاين حاالت يف بلدان منها   -٢٣
  . أفغانستان وكولومبيا وكوت ديفوار وكينيا

  التعاون

ن مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية والدول اليت تظل احملكمة تعتمد على التعاو  -٢٤
                           ً                                             ويعترب مثل هذا التعاون حيويا  فيما يتصل باألنشطة اخلاصة حبالة بعينها وال سيما .            ً                   ليست أطرافا  يف نظام روما األساسي

                           ُّ        لذي هم مطلوبون للمحكمة وتعق ب أماكن                                                                  عمليات التحقيق وتنفيذ أوامر القبض اليت ت صدرها احملكمة وميش األفراد ا
  . وجودهم وتسهيل عمليات القبض

وسوف تواصل احملكمة مجيع أنشطتها بغية حشد الدعم املتزايد واملساعدة يف كافة ااالت حبسب ما تدعو إليه   -٢٥
  .احلاجة

  محاية الشهود والضحايا

بء ذو الصلة حبماية الشهود زيادة مفاجئة يف الربع بدخول النشاط القضائي للمحكمة مرحلة جديدة، ازداد الع  -٢٦
وكان لعدد من القرارات اليت اختذا الدوائر تأثريها . ٢٠٠٨ وبقي عند مستوى مرتفع طيلة عام ٢٠٠٧األخري من عام 

  .املهم يف محاية الضحايا والشهود

                              ً امسة ألداء والية احملكمة بنجاح نظرا   تبقى محاية الشهود من املسائل اليت تتسم بأمهية ح٢٠٠٩وبالنسبة لعام   -٢٧
وسيكون التوسع يف نظم االستجابة األولية يف امليدان وتطوير القدرات املستقلة . للتحقيقات اجلارية وبدء أنشطة احملاكمات

  .على مجع املعلومات وحتليلها ألغراض تقييم املخاطر من املواضيع اليت ستعاجلها احملكمة يف غضون السنة القادمة

  األمن والسالمة

تواصل احملكمة تطوير الربامج املتعلقة بإدارة خماطر األمن والسالمة وتوعية املوظفني دف حتسني سالمة املوظفني   -٢٨
أساس استعراض شامل الحتياجات التدريب واملمارسات احلالية وسيؤدي إىل وضع برنامج  وسيتم ذلك على. يف امليدان

ن جلميع املوظفني العاملني به، مع مراعاة الربامج اإللزامية إلدارة السالمة واألمن باألمم للتدريب على األمن يف امليدا
  .املتحدة
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 احملكمة حتسينات على تدابري األمن والسالمة الرامية إىل محاية املوظفني يف امليدان وستعزز هذه التدابري        وست دخل  -٢٩
وضع بناء على استعراض متواصل لألحداث قواعد الختيار وست. بنهج عملي يتماشى مع ما يتعرضون له من أخطار

  .وتدريب املوظفني املعنيني باحلماية واألمن وستعتمد يف هذه الصدد على أفضل املمارسات

  املوارد البشرية

بشأن إستراتيجية املوارد  )٤(٢٠٠٨أبريل /حددت احملكمة يف تقريرها املقدم إىل مجعية الدول األطراف يف نيسان  -٣٠
بالتحديد بالنهوض بفرص العمل، وإجياد بيئة  وتتعلق تسعة أهداف. بشرية عدة أهداف رئيسية لإلستراتيجيات التنفيذيةال

  .مواتية لرعاية املوظفني، وتعيني املوظفني

، ٢٠٠٩                                                                       ً                        وستكون أهداف املوارد البشرية املتعلقة بتطوير احلياة الوظيفية بالتحديد حمورا  لألنشطة التنفيذية يف عام   -٣١
                                                              ً                                   وستركز هذه األنشطة على التدابري الالزمة لوضع نظام مؤسسي يعمل جيدا  إلدارة األداء وتنفيذ ج جديدة لتيسري 

  .النهوض باملوظفني

ولتلبية احتياجات التعلم والتنمية للموظفني، قامت احملكمة بتحليل للفوارق بني القدرات املرغوب فيها والقدرات   -٣٢
لتحليل عن توصيات لزيادة فرص التعلم والتدريب للموظفني ولوضع برنامج لتطوير القيادات بتكلفة وأسفر هذا ا. احلالية

 ٢٠١٠     ً                                                                        ونظرا  للقيود املالية الواردة على امليزانية، قررت احملكمة تأجيل هذه األنشطة إىل عام .  يورو٧٥٠ ٠٠٠إمجالية تبلغ 
  .املقبلةوستعيد النظر يف هذا الربنامج يف ميزانيتها املقترحة 

                                            ً                                             ويف سياق البيئة املواتية، ستجري احملكمة استعراضا  ألوضاع اخلدمات يف امليدان من أجل حتسني القدرة على   -٣٣
  .اجتذاب املوظفني املؤهلني واإلبقاء عليهم

  إدارة املخاطر

مليات إدارة                  ً                                                           بدأت احملكمة مشروعا  إلدارة املخاطر من أجل ضمان االستمرارية ألعماهلا عن طريق إدراج ع  -٣٤
  :ويتكون املشروع من أربع مراحل متتالية. املخاطر املنهجية على نطاق احملكمة يف عملياا

  حتديد املخاطر وحتليل اآلثار النامجة عنها: ١املرحلة  •
 اختيار إستراتيجية املخاطر: ٢املرحلة  •

 تنفيذ اإلستراتيجية: ٣املرحلة  •

 )االختبار والتدريب واالستعراض(ر متابعة استمرارية إدارة املخاط: ٤املرحلة  •

 وستضع بالتايل مصفوفة شاملة للمخاطر بناء على ٢٠٠٨ يف عام ٢ و١وشرعت احملكمة يف تنفيذ املرحلتني   -٣٥
ويف أعقاب املرحلتني األوليني وبعد استعراض . احتماالت وقوعها، فضال عن إستراتيجية مقترحة ملواجهة املخاطر الرئيسية

وسيكون اهلدف من . ، بتنفيذ التدابري املختارة ملواجهة املخاطر٢٠٠٩جية املقترحة، ستقوم احملكمة، يف عام شامل لإلستراتي

                                                           
  .ICC-ASP/7/6تقرير مرحلي، :  وضع إستراتيجية للموارد البشرية- بشأن املوارد البشريةانظر تقرير احملكمة  )٤(
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املرحلة األخرية هو استعراض مشروع املخاطر وحتديثه لكي تتماشى اإلستراتيجية املختارة مع األولويات والظروف املتغرية 
 .احملتملة

  اإلدارة غري البريوقراطية

احملكمة يف خطتها اإلستراتيجية هدف أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية بأنه من األهداف ذات األولوية وصفت   -٣٦
، تعتزم احملكمة تقليل العمليات البريوقراطية عن طريق حتديد العمليات اليت مل تعد يف حاجة ٢٠٠٩ويف عام . للمحكمة

 يف وضع اإلستراتيجية الالزمة ٢٠٠٨وشرعت احملكمة يف عام . إليها وإعادة تنظيم العمليات األخرى لوضع حد لتعقيدها
  . تنفيذ اخلطوات األوىل لعملية إعادة التنظيم٢٠٠٩لتحقيق هذا اهلدف وسيبدأ يف عام 

  التحليل من منظور كلي

  حتليل لألنشطة

 )مباليني اليورو( حبسب النشاط ٢٠٠٩تقسيم ميزانية عام   -١الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليون يورو، وذلك لدعم حتليل احلاالت اليت حيتمل التحقيق ٢١العتماد املخصص للتحليل والتحقيقات يبلغ ا  -٣٧
.  مليون يورو٢٥وتبلغ التكاليف املتوخاة لدعم احملاكمتني املتتاليتني . فيها وإجراء التحقيقات وفقا لنظام روما األساسي

.  مليون يورو١٦ركتهم، مبا يف ذلك أنشطة احملامي العام للضحايا، وتبلغ األنشطة املتعلقة حبماية الضحايا والشهود ومشا
، ٢٠٠٩ مليون يورو لعام ١٢ويبلغ الدعم الالزم للغات الذي يتمثل يف توفري خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية 

ألداء كافة مهام الدعم اإلداري  مليون يورو يف امليزانية ٢١وأدرج مبلغ .  ماليني يورو لدعم اإلجراءات القضائية١٠منها 
     ً                                                                             وأخريا ، تعكس امليزانية املكرسة للمباين متطلبات املباين املؤقتة فضال عن متطلبات املكتب املعين . غري القضائي للمحكمة
 .مبشروع املباين الدائمة

. لإلجراءات القضائية يف املائة من امليزانية، يف سياق املراحل املختلفة ٧٠ مليون يورو، أو ٧٢وستصرف قرابة   -٣٨
  . يف املائة حصة معقولة٢٠وتشكل التكاليف اإلدارية اليت تبلغ 

 ا������ وا�������ت
٢١  

 ا������ وا����د
١٦ 

 ا����ت
١٢ 

 ا�دارة
٢١ 

 ا����آ��ت
٢٥ 

���� ا��
٧ 
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. وتشمل امليزانية ذات الصلة باحلاالت اليت وضعتها احملكمة النفقات املتعلقة بالعمليات امليدانية وجلسات احملاكم  -٣٩
 حبسب ٢٠٠٩موع التكاليف املقترحة يف عام ويرد يف الشكل أدناه ملخص للميزانية املخصصة للعمليات امليدانية، وجم

ومتثل تكاليف الدعم التشغيلي الدعم املقدم مل العمليات امليدانية اليت ال ميكن عزوها إىل حالة بعينها من . احلاالت
  .احلاالت

 امليزانية املخصصة للعمليات امليدانية حبسب احلاالت  -٢الشكل 

  
  . مليون يورو١٩,٠وتبلغ امليزانية املخصصة جللسات احملاكم   -٤٠

  حتليل النمو

                                           ً                                                        على الرغم من استقرار التكاليف األساسية عموما ، فإن تكاليف العمليات ستزيد مبا يتماشى مع املراحل املختلفة   -٤١
ويف .  وعدد الضحايا املشاركنيأو احملاكمة يف وقت معنب،/لإلجراءات القضائية، وعدد احلاالت والقضايا قيد التحقيق و

  .                                            ً                 هذا السياق، سيكون عدد احملاكمات يف كل حالة حامسا  للميزانية احلالية

 يف ١٣,٥ مليون يورو، أو ١٢,٢ أمواال إضافية يبلغ جمموعها ٢٠٠٩وتطلب احملكمة يف ميزانيتها املقترحة لعام   -٤٢
وسيتم .  يف املائة١٠ وتسوية معدالت الشواغر لتبلغ مرة أخرى ٢احملاكمة : وتتعلق هذه الزيادة بعنصرين رئيسيني. املائة

  .تعويض بعض الزيادات بالوفورات أو الزيادة يف الكفاءات يف جماالت أخرى

  ٢٠٠٩الزيادة يف ميزانية عام   -٢اجلدول 
 الزيادة مباليني اليورو البند

 ٥,٨ تسوية معدالت الشواغر

 ٦,٠ ٢احملاكمة 

 ١,١ يامحاية الشهود والضحا

 ٠,٧ املباين املؤقتة

 -١,٤ الوفورات

  يورو٣٣,٠امليزانية 

  يورو٧,١     الدعم

  يورو٣,٣     أوغندا

  يورو٩,٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  يورو٧,٦     دارفور

  يورو٥,٨ مجهورية إفريقيا الوسطى

 العمليات امليدانية
 )ليورومباليني ا(
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   االلتزامات السابقة

  )حساب املرتبات(تكاليف النظام املوحد 

استندت امليزانيات املقترحة السابقة يف حساب املرتبات باحملكمة على جدول املرتبات املوحد يف الهاي الذي   -٤٣
 على أساس املعدل الصايف للمرتبات ٢٠٠٩جدول املرتبات لعام   ُ   وأ عد . يعده املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف نيويورك

 مليون يورو يف ٠,٧وأسفر هذا احلساب عن اخنفاض صاف يبلغ . ٢٠٠٨مارس /الفعلية حبسب الرتبة يف احملكمة يف آذار
  .ةتكاليف املرتبات نتيجة لزيادة التركيز على الدرجات الدنيا للرتب يف احملكمة باملقارنة باألمم املتحد

     ً                                                                                 ونظرا  لوجود موظفني على مستوى عال من التخصص يف األمم املتحدة لإلسقاطات املتعلقة بأسعار الصرف   -٤٤
مضاعف تسويات مقر العمل يف األمم املتحدة يف مجيع /وتسويات مقر العمل فقد استخدمت احملكمة أسعار الصرف

  .احلسابات املتعلقة باملرتبات

  صايف النمو يف املوارد

  عدالت الشواغرتسوية م

دورا السادسة، آخذة يف االعتبار التباطؤ يف معدل التوظيف، زيادة معدل الشواغر حلساب  يف )٥(قررت اجلمعية  -٤٥
وقامت احملكمة، ملا تتوقعه من ملء معظم الوظائف الشاغرة يف .  يف املائة١٨ إىل ٢٠٠٨املرتبات يف امليزانية املعتمدة لعام 

وأدت إعادة معدل الشواغر .  يف املائة١٠ إىل ٢٠٠٩ة معدل الشواغر حلساب تكاليف املوظفني يف عام السنة احلالية، بإعاد
  . ماليني يورو يف امليزانية، على النحو املبني يف املرفق السابع٥,٨ يف املائة إىل زيادة تبلغ ١٠ يف املائة إىل ١٨من 

  ٢احملاكمة 

، من املتوقع أن تبدأ حماكمة ثانية يف النصف األول من  ذلك ٢٠٠٩ة لعام على النحو املبني يف افتراضات امليزاني  -٤٦
  .، على النحو املبني أدناه٢٠٠٩ ماليني يورو يف ميزانية عام ٦ إىل زيادة تبلغ حنو ٢وستؤدي احملاكمة . العام

                                                           
 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٥(

، الد )ICC-ASP/6/20احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة منشورات (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل /تشرين الثاين
  .١٦، الفقرة )ج (١ -  هاء-األول، اجلزء الثاين
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  ٢ املتوقعة نتيجة للمحاكمة  الزيادات  -٣اجلدول 
 الزيادة مباليني اليورو البند

 ٠,٨ ملوظفون القانونيون املساعدونالقضاة وا

 ٠,٩ الفريق القانوين ملكتب املدعي العام

 ٢,٢ املساعدة القانونية

 ٠,٨ إدارة احملكمة

 ٠,٧ الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية

 ٠,٦ الضحايا والشهود

 ٦,٠ اموع

 ١١هيئة القضائية وفريق إدعاء يتكون من وتتعلق التكاليف بتوفري قاضيني وعدة موظفني قانونيني مساعدين لل  -٤٧
ويتعلق اجلزء األكرب من التكاليف املتعلقة بقلم احملكمة بتوفري فريقني من احملامني للدفاع  وثالثة . موظفا ملكتب املدعي العام

  .أفرقة من احملامني للضحايا، عالوة على محاية الضحايا والشهود

  محاية الشهود

طة إىل استنفاد مجيع املوارد القائمة من املوظفني املعنيني حبماية الشهود يف املقر الرئيسي ويف أدت الزيادة يف األنش  -٤٨
  .امليدان وأصبح من احملتم تزويد احملكمة مبوارد جديدة من املوظفني املتفرغني لتناول العمليات املتعلقة باحملاكمات

تعزيز قدرات احملكمة يف جمال محاية الشهود، مبا يف كذلك، أدت الزيادة يف أنشطة محاية الشهود إىل ضرورة   -٤٩
ذلك تعيني موظفني متخصصني يف العنف القائم على اجلنس ومحاية الضحايا وتوفري الدعم الالزم هلم، وتعزيز مهارات 

ج احلماية التابع املوظفني العاملني بامليدان، السيما فيما يتعلق بإدارة احلاالت وتوفري الدعم املناسب للشهود يف إطار برنام
 .للمحكمة

 مليون يورو يف امليزانية ١,١                    ً       ً            ، طلبت احملكمة اعتمادا  إضافيا  تبلغ قيمته ٢وعالوة على االعتماد اخلاص باحملاكمة   -٥٠
  .٢٠٠٩املقترحة لعام 

  املباين املؤقتة

 يف هوفتورن وستنقل ، ستغادر احملكمة املكاتب اليت توفرها الدولة املضيفة٢٠٠٨يف الربع األخري من عام   -٥١
الذي يفترض أنه سيفي باحتياجات " ١هاغس فست "املوظفني، وموظفني آخرين من اآلرك، إىل مبىن جديد هو مبين 

ومع املغادرة، ستنقل الدولة املضيفة املسؤولية املالية عن املرافق والصيانة إىل . احملكمة إىل حني إتاحة املباين الدائمة هلا
 لتغطية التكاليف اإلضافية ملبين ٢٠٠٩ مليون يورو يف امليزانية املقترحة لعام ١,٠           ً      كمة اعتمادا  يبلغ وأدرجت احمل. احملكمة

  .١هاغس فست 
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  عناصر امليزانية

  اجلهود املتعلقة بالكفاءة

اليف تسعى احملكمة باستمرار، يف اجلهود اليت تبذهلا لالستفادة إىل أقصى حد من الوسائل املتاحة، إىل ختفيض التك  -٥٢
  .املتعلقة بعملياا واالستخدام األمثل مليزانيتها

 يف أدين مستوى ممكن، أجلت احملكمة تنفيذ مشاريع معلقة ٢٠٠٩ولكي تبقى طلبات الزيادة يف ميزانية عام   -٥٣
 مستوى خدمات النظافة والصيانة يف مبىن اآلرك ٢٠٠٩وسينخفض يف عام .  يورو٦٠٠ ٠٠٠كثرية تزيد قيمتها على 

  . وختفيض تكاليف اخلدمات إىل أدىن حد١جة الستخدام نفس اخلدمات يف مبين هاغس فست نتي

وعالوة على ذلك، أجرت احملكمة مفاوضات إلضافة خدمات الربيد واملراسالت بالعقد املربم مع احلكومة   -٥٤
 وقامت احملكمة أيضا بشراء . يف املائة يف تكاليف الوحدة من هذه اخلدمات٣٥وأدي ذلك إىل وفورات تبلغ . اهلولندية

  .٢٠٠٩ يف املائة من اإلجيار املخصص آلالت النسخ  يف عام ٢٠خدمات جديدة للنسخ، وأدى ذلك  إىل توفري 

   بيري مببا غومبو-جان

 أي يف الوقت الذي فرغت فيه احملكمة من إعداد ٢٠٠٨يوليه / متوز٣ بيري مببا غومبو إىل احملكمة يف -       ن قل جان  -٥٥
وستقدم احملكمة إىل . النهائية لوثيقة امليزانية ومل تتمكن احملكمة بالتايل من إضافة تكاليف الترحيل يف الوثيقة احلاليةالصيغة 

                                          ً     ً                                                                    جلنة امليزانية واملالية يف وثيقة منفصلة تقريرا  شامال  عن اآلثار املترتبة على امليزانية قبل دورا احلادية عشرة املقرر انعقادها 
 .، وستطلب تعديل امليزانية أو الوفاء باملتطلبات اإلضافية من صندوق الطوارئ٢٠٠٨رب سبتم/يف أيلول

  صندوق الطوارئ

. ، ال تطلب احملكمة اعتمادات إال إذا وجد ما يربرها من الناحية الواقعية٢٠٠٨على النحو املتبع يف ميزانية عام   -٥٦
عتماد يف إلقاء القبض على األشخاص وتسليمهم إىل مقر احملكمة ففي حالة احملاكمات مثال، يتمثل العامل احلاسم لطلب اال

وسيؤدي القبض على أي شخص وتسليمه بعد هذا التاريخ . يف اليوم الذي يطلب فيه االعتماد من مجعية الدول األطراف
  . إىل التوجه إىل صندوق الطوارئ

.  من صندوق الطوارئ الذي أنشأته اجلمعيةوعالوة على ذلك، تعتزم احملكمة تسديد تكاليف أخرى غري منظورة  -٥٧
أن يقدم مقترحات تكميلية إىل اللجنة عن طريق رئيسها إذا دعت احلاجة  ووفقا للنظام املايل والقواعد املالية، جيوز للمسجل

رى وستبذل احملكمة قصا.  مليون يورو إىل اللجنة٣,٦                     ً     ، أرسلت احملكمة إقتراحا  مبلغ ٢٠٠٨مايو /ويف أيار. إىل ذلك
وإذا اقتضى األمر اللجوء إىل صندوق الطوارئ، ستطلب احملكمة جتديد . جهدها للوفاء باحتياجاا املالية من املوارد القائمة

  .٢٠٠٩موارد هذا الصندوق يف عام 
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  الزيارات األسرية

وإىل . )٦(اآلن              ً           ومل تتخذ قرارا  بشأنه حىت ٢٠٠٨نظرت اللجنة واجلمعية يف موضوع الزيارات األسرية يف عام  -٥٨
 يورو لقيام ٨٤  ٦٠٠حني صدور هذا القرار، ووفقا للممارسة املتبعة يف احملكمة، أدرج يف امليزانية احلالية اعتماد يبلغ قدره 

  .                  ًبزيارة واحدة سنويا ) حبد أقصى سبعة أفراد(األسرة النووية لكل حمتجز 

 تسويات األسعار

لطاقة لسبق حصول احملكمة على ضمانات لتثبيت أسعار الطاقة ملدة مل حتدث تغيريات يف تكاليف الوحدة من ا  -٥٩
وتفيد التقارير الواردة من منظمة التعاون والتنمية . ٢٠٠٨وسينقضي هذا االتفاق يف اية عام . ثالث سنوات من املوردين

يف املائة بالنسبة  ١٣,٣ بارتفاع أسعار الطاقة سنة بعد أخرى بنسبة ٢٠٠٨مارس /يف امليدان االقتصادي يف آذار
 يف املائة يف تكاليف الوحدة ١٥ على أساس زيادة تقديرية تبلغ ٢٠٠٩وحسبت احملكمة تكاليف الطاقة لعام . للمستهلكني
  .من الطاقة

وكانت احلالة . وال تزال الزيادة يف تكاليف صناعة السفر مستمرة بسبب الرسوم اإلضافية للوقود والرسوم البيئية  -٦٠
.  متقلبة للغاية وال ميكن التنبؤ مبا سترتبه مسببات الزيادة يف األسعار من آثار بالنسبة للتكاليف حىت اآلن٢٠٠٨يف عام 

وبناء على املعلومات الواردة من الصناعة، بلغ االرتفاع السنوي التقديري لألسعار األساسية للرحالت اجلوية يف عام 
        ً                                          واستنادا  إىل هذه الزيادة، حسبت احملكمة تكاليف الرحالت .  املائة يف٣، بعد استبعاد الرسوم اإلضافية للوقود، ٢٠٠٨

  . يف املائة٥ بزيادة تبلغ ٢٠٠٩اجلوية يف عام 

 إعادة التصنيف

والسبب الرئيسي إلعادة التصنيف هو حدوث .  وظيفة١٩ امليزانية احلالية إعادة تصنيف تقترح احملكمة يف  -٦١
وتقل الرتبة احملددة . الضطالع به، باستثناء ست وظائف يف شعبة خدمات احملكمةتعديالت جوهرية يف العمل الذي يتم ا

                                     ً                                         ً                     ملختزل حماضر احملكمة ومنسق التسجيالت حاليا  عن املستويات السائدة يف السوق وخيل هذا كثريا  بتعيني املوظفني األكفاء 
  .يف احملكمة وتوظيفهم

  صندوق رأس املال العامل

، قامت احملكمة بتجميد )٧(٢٠٠٨ العامل املعين بامليزانية الربناجمية اليت أيدا اجلمعية يف عام بناء على توصية الفريق  -٦٢
  . إىل حني وضع سياسية مالئمة هلذا الصندوق٢٠٠٧ عند مستواه يف عام ٢٠٠٩صندوق رأس املال العامل لعام 

                                                           
  ،ICC-ASP/6/Res.2، والد األول، اجلزء الثالث، ألف، القرار ٦٧، الفقرة ٢-املرجع نفسه، الد الثاين، باء   )٦(

  .٣٢، الفقرة ICC-ASP/7/3؛ و ١٤الفقرة 
 الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، ئقالوثا  )٧(

، )ICC-ASP/6/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠
  ).ج(٣ - هاء-الد األول، اجلزء الثاين
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 توزيع النفقات

وكانت امليزانيات . ٢٠٠٩ميزانيتها املقترحة لعام أدخلت احملكمة تعديالت على عرض النفقات املوزعة يف   -٦٣
السابقة تبني النفقات املوزعة من األقسام اإلدارية إىل األقسام املتلقية هلا يف بند منفصل من امليزانيات املقترحة وكجزء من 

ة اآلن املمارسة العادية وتتبع احملكم. وتبني من التجربة أن هذه املمارسة تولد حتديات وخماطر عملية. املخصصات املعتمدة
وال يؤثر هذا اإلجراء . للتمييز بني احلسابات اإلدارية واحلسابات املالية بالفصل بني توزيعات النفقات وخمصصات امليزانية

     ً                                                                                            إطالقا  على املعلومات املقدمة حيث ال تزال املعلومات املتعلقة بكال اجلانبني معروضة يف اجلدول املوجز لكل برنامج 
  .وبرنامج، وبرنامج فرعيرئيسي، 

  االلتزامات املقبلة

  ٢٠١٠اآلثار املترتبة بالنسبة لعام 

 من حيث االلتزامات اآلجلة لتكاليف النظام ٢٠١٠ آثار بالنسبة لعام ٢٠٠٩ستترتب على امليزانية املقترحة لعام   -٦٤
  .املشترك وتسويات مستوى الشواغر

  )تقدير( مليون يورو ١,٧٠    االلتزامات اآلجلة •
 )تقدير( مليون يورو ٠,١٧  تسويات مستوى الشواغر •

، سيلزم التفكري يف ٢٠٠٩                                                  ً         ً         وإذا دعت احلاجة إىل استعمال موارد صندوق الطوارئ كليا  أو جزئيا  خالل عام   -٦٥
 . وسيؤدي البدء يف حماكمة أخرى إىل آثار إضافية. جتديد موارد الصندوق بالنسبة للسنة القادمة

 العام دولية للقطاعاملعايري احملاسبية ال

. العام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  قررت احملكمة اعتماد)٨(بناء على توصية املراجع اخلارجي للحسابات   -٦٦
 ٢٠٠٥نوفمرب /ويتفق هذا القرار مع القرار الذي اختذته اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدة يف تشرين الثاين

  .العام  املعايري احملاسبية الدولية للقطاعباعتماد

العام استثمارات كبرية يف السنوات القادمة يف املوارد البشرية،  وسيتطلب تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  -٦٧
ضع خطة واحملكمة حاليا يف املراحل األوىل لو. ونظم املعلومات، وإدارة املشاريع، واالتصاالت، والتدريب، واالختبار

 . اعتمادات لتوفري التدريب الالزم للموظفني املعنيني٢٠٠٩مقترحة هلذا العمل وطلبت يف امليزانية املقترحة لعام 

وعالوة على ذلك، سيستوجب االنتقال إىل هذه املعايري احملاسبية اجلديدة إدخال تعديالت على النظام املايل    -٦٨
  .العام                   ً                                        موافقة اجلمعية رمسيا  على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاعولذلك تلتمس احملكمة . والقواعد املالية

                                                           
  .٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥، الفقرات ٢٠٠٧تقرير املراجع اخلارجي للحسابات بشأن البيانات املالية للمحكمة لعام    )٨(
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  املشاريع االستثمارية األخرى

 إقامة مكاتب ٢٠٠٩وال تتوخى امليزانية املقترحة لعام .                          ُ                 تعمل احملكمة يف األماكن اليت ف تحت فيها حاالت فقط  -٦٩
ل يف مكتب ميداين والتكاليف التشغيلية هلذا املكتب يف السنة األوىل من وتبلغ التكاليف التقديرية لبدء العم. ميدانية جديدة

، ستبلغ تكاليف هذا املكتب حنو ")مكتب أمامي("وإذا تقرر فتح مكتب فرعي يف حالة قائمة .  يورو٥٠٠ ٠٠٠عمله حنو 
  . يورو٢٥٠ ٠٠٠

.  إىل نفقات على النطاق األطول أجالوقد تؤدي التوصيات الناجتة عن عملية تقييم املخاطر على نطاق احملكمة  -٧٠
وبالتحديد، قد تتطلب التوصيات املتعلقة خبطط استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث استثمارات يف تكنولوجيا 

وستجري احملكمة مشاورات مع جلنة امليزانية واملالية يف الوقت املناسب بناء . املعلومات واالتصال ويف هياكل أساسية أخرى
  .التقدم احملرز يف عملية تقييم املخاطرعلى 
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  ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -ثانيا
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  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -ألف

 

 مقدمــة

                        ً    بل كل برنامج منهما جهازا  من  إىل برناجمني اثنني يقا٢٠٠٩تنقسم امليزانية الربناجمية املقترحة للهيئة القضائية لعام   -٧١
  : من نظام روما األساسي٣٤أجهزة احملكمة حسب املنصوص عليه يف املادة 

  هيئة الرئاسة،  •
 .الدوائر •

  هيئة الرئاسة-ألف

ستواصل هيئة الرئاسة ممارسة املهام الرئيسية الثالث املنوطة ا وهي أوال أن اهليئة املذكورة تؤمن، يف أدائها   -٧٢
ثانيا، تعمل هيئة . إلدارية، اإلدارة السليمة للمحكمة وتعزز مبدأ احملكمة الواحدة من خالل اإلشراف اإلداريملهامها ا

الرئاسة جاهدة، يف نطاق مهمتها املتعلقة بالعالقات اخلارجية، على شحذ الوعي بدور احملكمة وتنمية الفهم هلذا الدور 
القانونية /     ً                                         ثالثا ، متارس اهليئة القضائية كذلك املهام القضائية.  شىت األجهزةوتنسق أنشطة العالقات اخلارجية اليت تضطلع ا

بوصفها هيئة استئنافية يف جمال القانون اإلداري، وهيئة استئنافية يف جمال القانون اجلنائي لدى التفاوض مع الدول واملنظمات 
  .اوي املتعلقة بسوء التصرفالدولية وإبرام االتفاقات معها وبوصفها هيئة تأديبية بالنسبة للشك

وسوف تواصل هيئة الرئاسة، بوصف ما تقوم به هو جزء مهم من وظيفتها اإلدارية، تطوير وتنفيذ اخلطة   -٧٣
  .اإلستراتيجية بالتعاون مع قلم احملكمة ومكتب املدعي العام

اون بني احملكمة واألمم املتحدة، وملحق يئة الرئاسة مكتب االتصال يف نيويورك، الذي يقوم بتعزيز الفهم والتع  -٧٤
ويعمل على نشر الوعي بدور احملكمة لدى الدول غري األطراف ويوفر الدعم اللوجسيت لالجتماعات اليت تعقدها مجعية 

  . الدول األطراف وأجهزا الفرعية

   الدوائر-باء

وتعاجل الدوائر داخل كل . رة االستئنافهي الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية ودائ: تنقسم الدوائر إىل ثالث  -٧٥
  .                                                 شعبة القضايا أو احلاالت اليت ت ستند إليها مهمة عالجها



ICC-ASP/7/20 
 

 23  

، ٢٠٠٩يناير /ويف أعقاب انتخاب ستة قضاة من قبل الدورة السابعة املستأنفة للجمعية املعقودة يف كانون الثاين  -٧٦
  . عض من الدوائر                                                     سينتخب قضاة احملكمة هيئة رئاسة جديدة وقد ي عاد إنشاء الب

 يف إمتام احملاكمة األوىل اليت جتريها احملكمة ورمبا البدء يف حماكمة ٢٠٠٩                                 وستتمثل أهم  األنشطة القضائية لعام   -٧٧
وستكون الدوائر التمهيدية مسؤولة عن اإلجراءات التمهيدية الناشئة عن أي حالة من احلاالت . )٩(إضافية أخرى أو أكثر
وستواصل دائرة االستئناف، املتألفة من مخسة قضاة، النظر يف الطعون يف . التحقيق يف الظرف الراهناألربع اليت هي قيد 

  . املرحلة التمهيدية، وأثناء املرحلة اإلبتدائية

  

                                                           
     ً          معلقا  وقت تقدمي املدعي العام ضد جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي ) القضايا(كان تأكيد التهم املوجهة يف القضية  )٩(

  .مشروع امليزانية
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 ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي األول  -٤اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨نية املعتمدة لعام امليزا

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 اهليئة القضائية

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 -٧,٣ -٤٥٧,٧ ٥ ٨١٢,٠  ٥ ٨١٢,٠ ٦ ٢٦٩,٧  ٦ ٢٦٩,٧ ٧ ١١٨,٨  ٧ ١١٨,٨ القضاة
 ٢٣,١ ٥٦٢,٩ ٣ ٠٠٣,٥ ٣٦٦,٣ ٢ ٦٣٧,٢ ٢ ٤٤٠,٦ ٣٣٣,٩ ٢ ١٠٦,٧ موظفو الفئة الفنية

 ١٣,٦ ١١٤,١ ٩٥١,٧ ١٧٧,٠ ٧٧٤,٧ ٨٣٧,٦ ١٥٤,٢ ٦٨٣,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة
 ٢٠,٧ ٦٧٧,٠ ٣ ٩٥٥,٢ ٥٤٣,٣ ٣ ٤١١,٩ ٣ ٢٧٨,٢ ٤٨٨,١ ٢ ٧٩٠,١ ٢ ٢٢٨,٠ ٢١٠,٨ ٢ ٠١٧,٢ اموع الفرعي، املوظفون

 -٩,٥ -٣٠,٠ ٢٨٧,٤ ٨٥,٦ ٢٠١,٨ ٣١٧,٤  ٣١٧,٤ ٥٩٤,٠ ٣٥,٥ ٥٥٨,٥ املساعدة املؤقتة العامة
 -٣٨,٦ -١٠,٢ ١٦,٢  ١٦,٢ ٢٦,٤  ٢٦,٤ ٢,٦  ٢,٦ اخلرباء االستشاريون

 -١١,٧ -٤٠,٢ ٣٠٣,٦ ٨٥,٦ ٢١٨,٠ ٣٤٣,٨  ٣٤٣,٨ ٥٩٦,٦ ٣٥,٥ ٥٦١,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -١٤,٦ -٣٨,١ ٢٢٣,٣ ٣١,٥ ١٩١,٨ ٢٦١,٤ ٣٤,٤ ٢٢٧,٠ ١٤٣,٦  ١٤٣,٦   السفر
 ٥٤,٥ ٦,٠ ١٧,٠  ١٧,٠ ١١,٠  ١١,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ الضيافة

 ١٧,٦ ٤,٥ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٢٥,٥  ٢٥,٥ ٥,٤  ٥,٤ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٢٤,٩ -١٨,٥ ٥٥,٨  ٥٥,٨ ٧٤,٣  ٧٤,٣ ٤١,٦  ٤١,٦ نفقات التشغيل العامة

   ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ ١,٩  ١,٩ اللوازم واملواد
 -١٠٠,٠ -١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠ ٢٥,٠  ٢٥,٠ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

١٤,٥ -٥٦,١ ٣٣١,١ ٣١,٥ ٢٩٩,٦ ٣٨٧,٢ ٣٤,٤ ٣٥٢,٨ ٢٢٧,٥  ٢٢٧,٥- 

 ١,٢ ١٢٣,٠ ١٠ ٤٠١,٩ ٦٦٠,٤ ٩ ٧٤١,٥ ١٠ ٢٧٨,٩ ٥٢٢,٥ ٩ ٧٥٦,٤ ١٠ ١٧٠,٩ ٢٤٦,٣ ٩ ٩٢٤,٦ اموع
  

 ١٤,٨ ٢١,٧ ١٦٨,٧ ١٢,٨ ١٥٥,٩ ١٤٧,٠ ١٣,٥ ١٣٣,٥ ٦٤,٩ ٧,٦ ٥٧,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي األول  -٥اجلدول 

وكيل أمني  اهليئة القضائية
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

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

 ٤٣ ١٦ ١٥ ١ ٢٧ ١ ٢ ١٩ ٢ ٣     موع الفرعيا  احلالية
 ٤    ٤  ٢ ٢       األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ٤    ٤  ٢ ٢       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

      -١ ١ -١ ١      األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

      -١ ١ -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٤٧ ١٦ ١٥ ١ ٣١  ٥ ٢٠ ٣ ٣     اموع 
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  هيئة الرئاسة : ١١٠٠الربنامج   -١

 األهداف

توفري الدعم الزائد املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد   -١
  ).٨هلدف اإلستراتيجي ا. (على دور احملكمة واستقالليتها

 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

حتسني مستوى الوعي بدور احملكمة والفهم  •
 له من خالل االتصال بالدوائر الدبلوماسية

عدد اجللسات اإلعالمية  •
 .                   واالجتماعات اليت ت نظم

                    جلسات إعالمية ت كرس ٣
 للدبلوماسيني

  وظفني املوارد من امل

  املوارد األساسية

  مرتبات وبدالت القضاة

.       ً                                                               أمواال  لتغطية األجور املدفوعة لثالثة من القضاة العاملني ضمن هيئة الرئاسة٢٠٠٩ترصد امليزانية املقترحة لعام   -٧٨
ازة يف الوطن واملعاش                                            ً                                            ويوفر هذا املخصص التغطية ملرت بات القضاة فضال  عن البدالت اليت ت دفع هلم مثل املنح التعليمية واإلج

                                           ً                                 باإلضافة إىل ذلك، ترصد امليزانية املقترحة أمواال  تفي مبستحقات قاض من القضاة تنتهي . التقاعدي املستحق يف حالة العجز
       ً  اخنفاضا  ٢٠٠٩وتعكس ميزانية عام .                ً        ً                          ًمارس وختصص جانبا  اعتمادا  بصدد وصول قاض انتخب حديثا /مدة واليته يف آذار

 ٢٠٠٨                                                                ً            األساس إىل االعتمادات املخفضة املرصودة ملعاشات القضاة التقاعدية وأمواال  خ ص صت يف عام       ً   راجعا  ب    ًمهما 
                                                                         وسوف ت ستخدم الوفورات يف سبيل الوفاء باملوارد اإلضافية الالزمة يف إطار الربنامج . للحاالت الطارئة ذات الصلة بالقضاة

  . الرئيسي األول

  إعادة التصنيف

وإعادة التصنيف هذه ال . ٢- إىل رتبة ف١-صنيف وظيفة مساعد خاص للرئيس من رتبة ف             ي قترح إعادة ت  -٧٩
  .تشكل زيادة يف امليزانية

وستتم تغطية التكاليف النامجة . ٤- إىل الرتبة ف٣-                                                 وي قترح إعادة تصنيف وظيفة مستشار قانوين من الرتبة ف  -٨٠
  .خرى يف الربنامج الرئيسي األولعن إعادة التصنيف بواسطة وفورات تتحقق من وراء عناصر أ

  اخلرباء االستشاريون

                           ُ                                               كما ورد يف السنوات املاضية، ط لبت أموال لتوفري اخلربة االستشارية اليت يقدمها خرباء . نفقات متكررة  -٨١
رية                                                                     باإلضافة إىل ذلك، خ ص ص اعتماد خلبري استشاري لتلبية احتياجات اللجنة االستشا. استشاريون يف مواضيع ختصصية
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                                                                             والتخفيض الذي يتحقق يف هذا البند سي ستخدم للتعويض عن موارد إضافية الزم توفريها يف . املعنية بالنصوص القانونية
  . إطار الربنامج الرئيسي

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

ثالثة قضاة عاملني يف هيئة  يورو خمصص لتغطية تكاليف سفر ٤٥ ٢٠٠ ُ                أ درج اعتماد مببلغ . نفقات متكررة  -٨٢
باإلضافة إىل ذلك، مت توفري اعتماد لتغطية سفر املوظفني وكذلك لتغطية تكاليف سفر مجيع أعضاء اللجنة . الرئاسة

                             وسي ستخدم التخفيض يف هذا البند . االستشارية املعنية بالنصوص القانونية الذين سيلزم حضورهم أربع جلسات يف الهاي
  .ضافية الالزمة يف إطار الربنامج الفرعيلتعويض املوارد اإل

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

القانونية / ُ                                                                        أ درج التدريب فيما يتعلق بالتطوير الوظيفي املتواصل يف ميادين األهلية القضائية. نفقات متكررة  -٨٣
  . والعالقات اخلارجية بوجه خاص

  نفقات التشغيل العامة

ويبقى املبلغ دون . اعتماد خمصص إلجيار مكتب االتصال يف نيويورك وتكاليفه اجلارية ُ    أ درج . نفقات متكررة  -٨٤
  .٢٠٠٨                        ُ                            تغيري مقارنة له باملبلغ امل درج يف امليزانية املعتمدة لعام 
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  ٢٠٠٧ام نفقات ع

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

مبا يف ذلك مكتب  (هيئة الرئاسة  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
املتصلة   األساسية  )االتصال يف نيويورك

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  %  املبلغ  اموع  باحلاالت
  -٢٠,٤  -٢٥٧,٠  ١ ٠٠٢,٠    ١ ٠٠٢,٠  ١ ٢٥٩,٠    ١ ٢٥٩,٠  ١ ٣٤٥,٩    ١ ٣٤٥,٩    القضاة

  ٨,٦  ٦٣,٥  ٨٠٣,٨    ٨٠٣,٨  ٧٤٠,٣    ٧٤٠,٣  موظفو الفئة الفنية
  ١١,٢  ٣٠,٥  ٣٠٢,٧    ٣٠٢,٧  ٢٧٢,٢    ٢٧٢,٢  بدون تقسيم  اخلدمات العامةموظفو 

  ٩,٣  ٩٤,٠  ١ ١٠٦,٥    ١ ١٠٦,٥  ١ ٠١٢,٥    ١ ٠١٢,٥  ٧٦٣,٥    ٧٦٣,٥  اموع الفرعي، املوظفون
  -٠,٥  -٠,٣   ٦٦,٣     ٦٦,٣  ٦٦,٦    ٦٦,٦  ١٨٦,٦    ١٨٦,٦  املساعدة املؤقتة العامة
  -٣٨,٦  -١٠,٢  ١٦,٢    ١٦,٢  ٢٦,٤    ٢٦,٤  ٢,٦    ٢,٦  اخلرباء االستشاريون

  -١١,٣  -١٠,٥  ٨٢,٥    ٨٢,٥  ٩٣,٠    ٩٣,٠  ١٨٩,٢    ١٨٩,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٦,٣  -٦,٤  ٩٤,٥    ٩٤,٥  ١٠٠,٩    ١٠٠,٩  ١٠٥,٦    ١٠٥,٦    السفر
  ٦٠,٠  ٦,٠  ١٦,٠    ١٦,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٩,٧    ٩,٧  الضيافة

  ٥٠,٠  ٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٠,٩    ٠,٩  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٤,٧  ٢,٥  ٥٥,٨    ٥٥,٨  ٥٣,٣    ٥٣,٣  ٤١,٦    ٤١,٦  نفقات التشغيل العامة

      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠  ١,٩    ١,٩  اللوازم واملواد
                  ٦,٦    ٦,٦  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٤,٠  ٧,١  ١٨٦,٣    ١٨٦,٣  ١٧٩,٢    ١٧٩,٢  ١٦٦,٣    ١٦٦,٣  
  -٦,٥  -١٦٦,٤  ٢ ٣٧٧,٣    ٢ ٣٧٧,٣  ٢ ٥٤٣,٧    ٢ ٥٤٣,٧  ٢ ٤٦٤,٩    ٢ ٤٦٤,٩  اموع

 
  ٥,٤  ٢,٥  ٤٩,٤    ٤٩,٤  ٤٦,٩    ٤٦,٩  ٢٠,١    ٢٠,١  الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ١١٠٠الربنامج  -٧جلدولا

مبا يف ذلك مكتب (هيئة الرئاسة 
 )االتصال يف نيويورك

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
لرتب ا- العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٣ ٥ ٤ ١ ٨ ١ ٢ ٣  ٢     األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ١٣ ٥ ٤ ١ ٨ ١ ٢ ٣  ٢     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد       -١ ١ -١ ١      األساسية
               املتصلة باحلاالت تصنيفها/توزيعها

      -١ ١ -١ ١      اموع الفرعي 
 ١٣ ٥ ٤ ١ ٨  ٣ ٢ ١ ٢     اموع 
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  الدوائـر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  األهداف

  ).١اهلدف اإلستراتيجي . (                         ً                          قات يف قضايا وحماكمات، رهنا  مبا يؤم ن من التعاون اخلارجياالضطالع بتحقي  -١

                                              ً                                                  االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة   -٢
  )١الغاية اإلستراتيجية . (ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

  ١اهلدف 
 .حتسني كفاءة اإلجراءات •

  
عدد التدابري اليت اختذت لتحسني كفاءة  •

 .اإلجراءات ونظام تسيري إجراءات العمل

  
٣ 

  املوارد من املوظفني 

  )١(مؤشرات حجم العمل بالسبة إىل الدوائر  -٨اجلدول 

  األحكام/األوامر/القرارات
 عدد الصفحات

 الدائرة عدد األيام باحملكمة

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ )٢(٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ )٢(٢٠٠٨ 

 - - - ٢٧ ١١٤ ٢٦ هيئة الرئاسة

 ٤٤ ١٢ )٣(٢٧ ٣ ٠٠٨ ٢ ٤١١ ٢ ٨٠٥ الدائرة التمهيدية األوىل 

 ٢ ٢ صفر ٢١٥ ٩٢٠ ٦٨٦ الدائرة التمهيدية الثانية

 صفر صفر ١ ١٣ صفر ٩٦ الدائرة التمهيدية  الثالثة

 ٤٦ ١٤ ٢٨ ٣ ٢٦٣ ٣ ٤٤٥ ٣ ٦١٣  اموع–الشعبة التمهيدية 

 صفر ١٣ )٣(٢٧ صفر ٤١٨ ١ ٠٤٣ الشعبة االبتدائية األوىل

 صفر - ٣ ٣٣٢ ٧٤٣ ٥٤٥ شعبة االستئنافات

 ٤٦ ٢٧ ٣١ ٣ ٥٩٥ ٤ ٦٠٦ ٥ ٢٠١ اموع

  بيد أنه ال ميكن، حىت  هذه. ٢٠٠٨مايو /حىت أيار و٢٠٠٦                                                       ب ذلت جهود لوضع املؤشرات ذات العالقة مبوضوع الدوائر من سنة ) ١(
  .٢٠٠٩ الساعة، وضع تقديرات معقولة حلجم العمل املتوقع بالنسبة لعام 

  .مايو/ أيار٣٠يناير إىل / كانون الثاين٢       ً    اعتبارا  من ) ٢(
  .جمموع األيام باحملكمة بالنسبة للدائرة التمهيديةاألوىل والدائرة االبتدائية األوىل) ٣(
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  وارد األساسيةامل

  أجور وعالوات القضاة

يف أعقاب إلقاء القبض على جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي وبالنظر إىل تنامي حجم العمل يف وقت الحق   -٨٥
بالنسبة، سيما ما يتصل من هذا العمل بإمكانية تشكيل دائرة ابتدائية إضافية، عني الرئيس ثالثة قضاة إضافيني يعملون على 

 اعتمادات لقاضيني إثنني ٢٠٠٨ومل ترد يف ميزانية احملكمة املعتمدة لعام . ٢٠٠٨يونيه / حزيران١             ً    لتفرغ اعتبارا  من أساس ا
  .منهم

    ِّ                                  ً                                                           ويوف ر املخص ص ما يلزم ملرتبات القضاة، فضال  عن البدالت اليت يتمتعون ا من قبيل املنح التعليمية واإلجازة يف   -٨٦
ويشتمل هذا املخصص عالوة على ذلك على أموال خاصة بنظام .  تستوجبه إعاقة حتدثالوطن واملعاش التقاعدي الذي
                                  ً                                    ويرصد االعتماد باإلضافة إىل ذلك أمواال  ملستحقات انتهاء مدة خدمة مخسة قضاة يف . املعاشات التقاعدية لثالثة قضاة

                    ُ             إىل ذلك هناك أموال أ درجت لتغطية باإلضافة.                ً        ً                             ًمارس وخيصص جانبا  اعتمادا  لوصول مخسة قضاة انتخبوا حديثا /آذار
       ً     ً  اخنفاضا  مهما  ٢٠٠٩وتعكس امليزانية املقترحة لعام . املرتبات والسفر بالنسبة لقاض واحد يعمل على أساس عدم التفرغ

 حلاالت ٢٠٠٨                                                                                 مرجعه باألساس االعتمادات املخفضة املخصصة للمعاشات التقاعدية للقضاة وأموال ر صدت يف عام 
  .                                                                               وسوف ت ستخدم الوفورات يف احملاسبة على الوارد اإلضافية الالزمة يف إطار الربنامج الرئيسي. لة بالقضاةالطوارئ ذات ص

  الدوائر التمهيدية

خبري استشاري : )۱۰(      ً                                           موظفا  يشغلون مناصب مكافئة للعمل على سبيل التفرغ١٣          ً                    يعمل حاليا  يف الشبعة التمهيدية   -٨٧
، وأربعة )وظائف أساسية (٣-، وسبعة موظفني قانونيني برتبة ف)صلة باحلاالتوظيفة مت (٥-قانوين أقدم برتبة ف

 تندرج يف إطار ٢-ووظيفة واحدة برتبة ف) وظائف أساسية( الرتب األخرى –مساعدين إداريني من فئة اخلدمات العامة 
  ).ذات الصلة باحلاالت(املساعدة املؤقتة العامة 

مجهورية الكونغو ( يف اإلجراءات القضائية اليت تتمحور حول حاالت أربع هي                               ًوتشارك الدوائر التمهيدية حاليا   -٨٨
الدائرة (وبالنسبة حلالة مجهورية الكونغو الدميقراطية ). السودان، وأوغندا ومجهورية إفريقيا الوسطى/الدميقراطية، ودارفور

وفيما خيص حالة . املدعي العامهناك أمر بإلقاء القبض عالق والتحقيقات جارية من جانب ) التمهيدية األوىل
وفيما . هناك أمران بإلقاء القبض عالقان والتحقيقات من قبل املدعي العام جارية) الدائرة التمهيدية األوىل(السودان /دارفور

لوسطى وفيما يتعلق حبالة مجهورية إفريقيا ا. هناك أربعة أوامر قبض عالقة) الدائرة التمهيدية الثانية(يتعلق حبالة أوغندا 
ومت النظر يف .                 ً وهي جارية حاليا ٢٠٠٧مايو /انطلقت التحقيقات اليت جيريها املدعي العام يف أيار) الدائرة التمهيدية الثالثة(

قضايا معقدة تتمحور حول مشاركة الضحايا ورفع األختام من على املستندات وجرى الفصل فيها من قبل الدوائر 
  .             ً            املسائل حاليا  ويف املستقبلالتمهيدية مجيعها وسوف تشغلها هذه

                                                           
)۱۰(   FTE  = ل على سبيل التفرغمكافئ العم.  
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ويعتمد مستوى اإلجراءات القضائية ضمن الدائرة التمهيدية على أنشطة مكتب املدعي العام وعدد الطلبات   -٨٩
املوجهة خبصوص مشاركة الضحايا واإلجراءات اليت يتخذها جملس الدفاع والتعاون فيما بني الدول خاصة فيما يتعلق 

  ً                                ً                          ً                         ذا  بعني االعتبار هذه احلقائق واستنادا  إىل املعلومات املتوفرة حاليا  ي فترض أن يبقى حجم العمل وأخ. بتنفيذ أوامر القبض
  .٢٠٠٩بالنسبة للدوائر التمهيدية على مستواه على األقل خالل عام 

  املوارد األساسية 

  ٢-موظف قانوين مساعد برتبة ف

                        ً                            الشعبة التمهيدية، توخيا  للتخطيط الطويل األجل، حتويل تطلب. وظيفة منقولة من فئة املساعدة العامة املؤقتة  -٩٠
ولن تترتب على هذا التحويل آثار مالية حيث أن التكاليف ستظل يف نفس .  ثابتةوظيفة املساعد القانوين إىل وظيفة

  . املستوى

  الدوائر االبتدائية

مستشار : مثانية موظفنييف الوقت احلايل يف الدوائر التمهيدية ائزين على وظائف ثابتة يبلغ عدد املوظفني احل  -٩١
وثالثة مساعدين ) وظائف أساسية (٣-، وأربعة موظفني قانونيني برتبة ف)وظيفة متصلة باحلاالت (٤-قانوين برتبة ف

  ).وظيفتان أساسيتان ووظيفة واحدة متصلة باحلاالت( الرتب األخرى –إداريني من فئة اخلدمات العامة 

بيد  أن .                          ً                                                 ملتعلق مبحاكمة لوبنغا عالقا  حني ع رضت هذه امليزانية على أمانة مجعية الدول األطرافوما يزال القرار ا  -٩٢
، صدرت عن الدائرة التمهيدية األوىل وذلك قبيل إمكان البدء يف احملاكمة ) صفحة٦٤٥يشكل جمموعها (      ً      ً   قرارا  وأمرا ، ٩٢

لبت يف الطلبات املقدمة من الضحايا من أجل املشاركة يف وا. ٢٠٠٨مارس / وآذار٢٠٠٧يونيه /يف الفترة ما بني حزيران
         ً                ومثة حاليا  طلبات مقدمة من : اإلجراءات، وهو جمال جديد على احملاكم اجلنائية الدولية، يتطلب ختصيص موارد إضافية

. صفحة ٢٠٠٠ ضحية للمشاركة معروضة على الدائرة االبتدائية األوىل وتشتمل هذه الطلبات على ما يزيد على ١٥٠
  .      ً       ً                               َّ                                     طلبا  إضافيا  مقدما من الضحايا للمشاركة ي توق ع تقدميها إىل الدوائر يف املستقبل القريب٢٨٥باإلضافة إىل ذلك مثة حنو 

 ٢٧                                                                             ً            أما جلسة االستماع اليت ت كر س لتأكيد التهم املوجهة إىل كاتنغا ونغودجولو فمقرر حاليا  التئامها يف   -٩٣
 وميكن ٢٠٠٨                           َّ                                          تأكيد هذه التهم، ميكن أن ت شك ل دائرة ابتدائية ثانية يف اجلزء األخري من عام ورهنا ب. ٢٠٠٨يونيه /حزيران

  . ٢٠٠٩أن تبدأ حماكمة واحدة أو أكثر يف أوائل عام 

  ٣-موظفان قانونيان برتبة ف

  .هتان الوظيفتان الزمتان ملساعدة القضاة اإلضافيني. منقولة من فئة خدمات املساعدة املؤقتة  -٩٤
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  ٢-ظف قانوين مساعد برتبة فمو

تطلب الدائرة التمهيدية نقل وظيفة مسؤول قانوين مساعد . وظيفة منقولة من فئة خدمات املساعدة املؤقتة العامة  -٩٥
ولن يترتب على هذا النقل آثار مالية حيث أن التكاليف ستبقى عند .  لتغطية احتياجات الشعبة بكاملهاثابتةإىل وظيفة 

  .نفس املستوى

  ملساعدة املؤقتة العامة ا

                                 ً                                                                   تطلب الدائرة االبتدائية األوىل أمواال  لتعيني موظف يوفر مساعدة قانونية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة برتبة   -٩٦
  .                 ً                                                         ملدة اثين عشر شهرا  وذلك ملساعدة الشعبة يف سعيها لتشكيل دائرة ابتدائية إضافية٢-ف

  دوائر االستئناف

وظيفة  (٤-مستشار قانوين برتبة ف:             ً                                    ستئناف حاليا  تسعة موظفني على أساس ما يكافئ التفرغيعمل يف شعبة اال  -٩٧
 –، ومساعدان إداريان من فئة اخلدمات العامة )وظائف أساسية (٣-، ومخسة موظفني قانونيني برتبة ف)متصلة باحلاالت
ذات صلة ( الرتب األخرى ملساعد حبوث – ، ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة)وظيفتان أساسيتان(الرتب األخرى 

  ).باحلاالت

                          ً                                                                        وتقوم دائرة االستئناف حاليا  بعقد جلسات استماع للطعون الناشئة عن الدعوى املتعلقة حبالة مجهورية الكونغو   -٩٨
وهذه .  شوي          ً                                                              دارفور فضال  عن الدعوى املتعلقة بالسيد لوبنغا والسيد كاتنغا والسيد نغودجولو/الدميقراطية وحالة السودان

وهذه القضايا هي األوىل املعروضة على دائرة ).  من النظام األساسي٨٢املادة (الطعون مجيعها هي ذات طابع متهيدي 
. االستئناف وهي تثري مسائل قانونية جديدة؛ وقد ينطوي حلها يف العديد من احلاالت على آثار بالنسبة للمحكمة ككل

 ٢٠٠٧     ً      ً                       طعنا  جديدا  بينما مل تتلق خالل سنة ١٣، تلقت دائرة االستئناف ٢٠٠٨م وخالل األشهر األربعة األوىل من عا
وهذا يدل على زيادة مفاجئة يف حجم العمل، تتمشى مع الزيادة الشاملة .                                     ُ   بكاملها سوى أربعة طعون متهيدية كانت ق دمت

من املتوقع أن يزداد عدد الطعون التمهيدية و. يف األنشطة القضائية اليت تضطلع ا الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية
 حيث ستلتئم حماكمات للنظر يف قضية شخص على األقل ومن احملتمل أن تصل إىل دائرة االستئناف ٢٠٠٩خالل عام 

  .طعون متهيدية ذات صلة بسري احملاكمة، فيما يتواصل تقدمي الطعون املقدمة يف إطار اإلجراءات التمهيدية

 يف طعن واحد على ٢٠٠٩ الطعون التمهيدية، من املتوقع أن تقوم دائرة االستئناف بالنظر يف عام وباإلضافة إىل  -٩٩
وعبء العمل الناشئ عن هذا االستئناف أثقل بكثري من عبء ) ۱۱(األقل ذي صلة بقرار ائي صادر عن الدائرة االبتدائية

لل الكم الكبري من األدلة املعروضة على الدائرة التمهيدية حيث سيتعني على دائرة االستئناف أن حت: االستئنافات التمهيدية
وسيتعني عليها كذلك التصدي ملسائل قانونية معقدة ذات طبيعة إجرائية وموضوعية على حد سواء تتطلب إجراء حبوث 

طراف، وقد يتعني على دائرة االستئناف أن تعقد جلسات استعراض احلالة وجلسات استماع مع األ. مستفيضة وموثوقة
  . وهي تتطلب اإلعداد هلا

                                                           
  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٨١انظر املادة  )۱۱(
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة 

 على أساس من املساعدة املؤقىت العاة ٢-تطلب شعبة االستئناف رصد أموال لتعيني موظف دعم قانوين برتبة ف  -١٠٠
  .اكمة ولالضطالع مبهام حبثية معقدة     ً                                                      شهرا  للمساعدة على التدقيق يف األدلة ويف حماضر اجللسات أثناء احمل١٢وملدة 

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

                           ور صد، من هذا االعتماد، مبلغ .  يورو لتغطية سفر القضاة٩٧ ٣٠٠                    خ ص ص يف امليزانية مبلغ . نفقات متكررة  -١٠١
وما يتحقق من ختفيض يف . هما يومنيلسفر قاض عامل على سبيل عدم التفرغ للمشاركة يف جلستني عامتني تدوم كل من

  .                                                                             هذا البند سي ستخدم يف احملاسبة على املوارد اإلضافية املطلوبة ضمن هذا الربنامج الرئيسي

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يف ميادين مت الترفيع يف امليزانية املكرسة للتدريب من أجل توفري فرص للتطوير الوظيفي املتواصل . نفقات متكررة  -١٠٢
  . القانونية وطرائق العمل يف الدوائر/العالقات اخلارجية واألهلية القضائية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

باإلضافة إىل ذلك مت توفري ما يلزم لتغطية .  يورو لتغطية سفر القضاة١٨ ٤٠٠         خ ص ص مبلغ . نفقات متكررة  -١٠٣
                                                                  بند سي ستخد م يف احملاسبة على املوارد اإلضافية الالزمة يف نطاق هذا الربنامج والتخفيض الذي يشهده هذا ال. سفر املوظفني

  . الرئيسي
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  ٢٠٠٧ نفقات عام

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  الدوائــر

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  %  املبلغ  اموع  باحلاالت

  -٤,٠  -٢٠٠,٧  ٤ ٨١٠,٠    ٤ ٨١٠,٠  ٥ ٠١٠,٧    ٥ ٠١٠,٧  ٥ ٧٧٢,٩    ٥ ٧٧٢,٩  القضاة
  ٢٩,٤  ٤٩٩,٤  ٢ ١٩٩,٧  ٣٦٦,٣  ١ ٨٣٣,٤  ١ ٧٠٠,٣  ٣٣٣,٩  ١ ٣٦٦,٤  موظفو الفئة الفنية

  ١٤,٨  ٨٣,٦  ٦٤٩,٠  ١٧٧,٠  ٤٧٢,٠  ٥٦٥,٤  ١٥٤,٢  ٤١١,٢  بدون تقسيم  اخلدمات العامةموظفو 
  ٢٥,٧  ٥٨٣,٠  ٢ ٨٤٨,٧  ٥٤٣,٣  ٢ ٣٠٥,٤  ٢ ٢٦٥,٧  ٤٨٨,١  ١ ٧٧٧,٦  ١ ٤٦٤,٥  ٢١٠,٨  ١ ٢٥٣,٧  اموع الفرعي، املوظفون

  -١١,٨  -٢٩,٧  ٢٢١,١  ٨٥,٦  ١٣٥,٥  ٢٥٠,٨    ٢٥٠,٨  ٤٠٧,٤  ٣٥,٥  ٣٧١,٩  املساعدة املؤقتة العامة
  -١١,٨  -٢٩,٧  ٢٢١,١  ٨٥,٦  ١٣٥,٥  ٢٥٠,٨    ٢٥٠,٨  ٤٠٧,٤  ٣٥,٥  ٣٧١,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  -١٩,٨  -٣١,٧  ١٢٨,٨  ٣١,٥  ٩٧,٣  ١٦٠,٥  ٣٤,٤  ١٢٦,١  ٣٨,٠    ٣٨,٠    السفر
      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠  ٠,٣    ٠,٣  الضيافة

  -٣,٢  -٠,٥  ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٥    ١٥,٥  ٤,٥    ٤,٥  مبا فيها التدريباخلدمات التعاقدية 
  -١٠٠,٠  -٢١,٠        ٢١,٠    ٢١,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  نفقات التشغيل العامة

  -١٠٠,٠  -١٠,٠        ١٠,٠    ١٠,٠  ١٨,٤    ١٨,٤  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٣٠,٤  -٦٣,٢  ١٤٤,٨  ٣١,٥  ١١٣,٣  ٢٠٨,٠  ٣٤,٤  ١٧٣,٦  ٦١,٢  ٠,٠  ٦١,٢-  

  ٣,٧  ٢٨٩,٤  ٨ ٠٢٤,٦  ٦٦٠,٤  ٧ ٣٦٤,٢  ٧ ٧٣٥,٢  ٥٢٢,٥  ٧ ٢١٢,٧  ٧ ٧٠٦,٠  ٢٤٦,٣  ٧ ٤٥٩,٧  اموع 
  

  ١٩,١  ١٩,٢  ١١٩,٣  ١٢,٨  ١٠٦,٥  ١٠٠,١  ١٣,٥  ٨٦,٦  ٤٤,٨  ٧,٦  ٣٧,٢  الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٢٠٠ الربنامج  -١٠اجلدول 

وكيل أمني  ائـــرالدو
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
 فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢٤ ٨ ٨  ١٦   ١٦       األساسية 
  الوظائف ٦ ٣ ٣  ٣    ٢ ١     تصلة باحلاالتامل

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

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ٤    ٤  ٢ ٢       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد                األساسية
               املتصلة باحلاالت تصنيفها/توزيعها

               اموع الفرعي 
 ٣٤ ١١ ١١  ٢٣  ٢ ١٨ ٢ ١     اموع 
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  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء

  .رد بيان ذلك يف الربامج ذات الصلة باملوضوعوي. الربامج الفرعية/ لدواعي عرض امليزانية، جرى اجلمع بني عدد من الربامج  :ملحوظة

  مقدمة

، وضع املدعي العام سياسة ملراعاة االهتمام البالغ باستخدام املوارد املتاحة بأقصى قدر ممكن من ٢٠٠٣يف عام   -١٠٤
بثالثة عناصر وجيري على الدوام االلتزام . )۱۲(الكفاءة وضمان أن تكون التحقيقات اليت يقوم ا فعالة من حيث التكلفة 

  . رئيسية لضمان استخدام املوارد مبثل هذا القدر من الفعالية

والعنصر األول، وهو أكثر هذه العناصر اتصاال باملوضوع، هو سياسة تركز على التحقيقات واحملاكمات تعتمد   -١٠٥
  .على اختيار أشد احلاالت والقضايا جسامة بعناية، وفقا للنظام األساسي

ثاين هو وجود شعبة مستقلة لتعزيز التعاون على املستويني الوطين والدويل ملا لوجود شبكة قوية للتعاون والعنصر ال  -١٠٦
  .من آثار على ختفيض االحتياج إىل موارد املكتب

                                                           
  ٢٠٠٣سبتمرب /ورقة السياسات الصادرة عن مكتب املدعي العام، أيلول    )۱۲(
) http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/030905_Policy_Paper.pdf(  
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تؤد ومل . والعنصر الثالث هو مناوبة املوظفني املدربني وفقا للمرونة املنصوص عليها يف النظام املايل والقواعد املالية  -١٠٧
احلاالت والقضايا اجلديدة واإلضافية إىل زيادة خطية يف املوارد واقتصر لذلك طلب املوارد اجلديدة على ااالت اليت مل 

  .تكن فيها إعادة التوزيع كافية وحدها لتلبية االحتياجات التشغيلية للشعب

                          واست عرضت مجيع االحتياجات من .         ً، مستمرا ٢٠٠٩وال يزال هذا النهج، وفقا ملا يتبني من امليزانية املقترحة لعام   -١٠٨
 يف ٣,٨ بزيادة صافية تبلغ ٢٠٠٩وعموما، تتسم امليزانية املطلوبة للمكتب يف عام . املوارد بعناية ومت ختفيضها عند اإلمكان

 يف ١٠اليا إىل إعادة معدل الشواغر ح) ١: (                 ً                ، ويرجع ذلك عموما  إىل عاملني رئيسيني٢٠٠٨املائة باملقارنة مبيزانية عام 
املدعي العام ضد املوارد املتصلة مباشرة بقضية ) ٢( و،)۱۳(٢٠٠٨ يف املائة بصورة استثنائية يف عام ١٨املائة بعدما بلغ 

  .)۱٤( ٢٠٠٨، اليت مل تكن متوقعة يف ميزانية عام شوي/كاتانغا

 ٢٠٠٨ملؤقتة العامة اليت أنشئت يف عام وفيما يتعلق بالوظائف اجلديدة، يقترح املكتب حتويل وظائف املساعدة ا  -١٠٩
وستعوض التكاليف اإلضافية . )۱٥(٢٠٠٩ إىل وظائف ثابتة متصلة باحلاالت كجزء من ميزانية عام ٢يف سياق احملاكمة 

 ٠٠٠الالزمة هلذه املوارد اجلديدة جزئيا بتخفيض يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت سبقت املوافقة عليها يبلغ قدره 
  . يورو٢٠٠

. ٢٠٠٨وبقيت مجيع ااالت األخرى ملكتب املدعي العام بدون تغيري وبنفس احلجم الذي كانت عليه يف عام   -١١٠
، أو قضية )وهو أمر غري متوقع حاليا(وستحمل املتطلبات اجلوهرية اإلضافية اليت قد تنشأ نتيجة لفتح حتقيق يف حالة جديدة 

تياجات غري متوقعة تتصل مباشرة بتدابري محاية الشهود على صندوق الطوارئ يف عام أو أي احاملدعي العام ضد مببا، 
٢٠٠٩   .  

من بينها أفغانستان، ( من إجراء الفحوص األولية يف مثاين حاالت ٢٠٠٩وسيتمكن املكتب باملوارد املقترحة لعام   -١١١
ع قيد التحقيق وإدارة املراحل املختلفة للمحاكمتني ، ومواصلة العمل يف احلاالت األرب)وكولومبيا، وكينيا، وكوت ديفوار

  .بصورة كاملة وفعالة

، ال ميكن القول بأن التكاليف املتكبدة حلماية االستثمارات اليت )۱٦(     ً                                    ووفقا  ملا جاء يف تقرير جلنة امليزانية واملالية  -١١٢
عتراف بأن املكتب يقوم، عند اإلمكان، مبناوبة                            ً                                      أجريت أثناء التحقيق انتظارا  للقبض أو التسليم عدمية األمهية وينبغي اال

وكانت النتيجة اليت ترتبت على ذلك هي استمرار االخنفاض يف . املوارد بني احلاالت لتحقيق أقصى قدر ممكن من النواتج
 اجلدول وترد يف. تكاليف احلالة يف أوغندا وزيادة ملحوظة يف قدرة املكتب على تناول املزيد من القضايا يف نفس الوقت

وسيؤدي التفاعل بني احلاالت . أدناه مقارنة بني التمويل ومالك املوظفني املتعلقني حباالت حمددة يف السنوات األربع املاضية
  .دون زيادة مقابلة يف التكاليف) التمهيدية(إىل زيادة عدد القضايا املتوازية قيد التحقيق أو اليت تبلغ مرحلة احملاكمة 

                                                           
  . يف املائة٨,٨ حنو ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠بلغ معدل الشواغر يف مكتب املدعي العام يف    )۱۳(
 يف املائة من التكاليف العادية التقديرية حملاكمة ثانية ٥٥ بلغت التكاليف اإلضافية اليت تكبدها صندوق الطوارئ حنو   )۱٤(
  .، املرفق احلادي عشرICC-ASP/6/8عروضة على مجعية الدول األطراف يف الوثيقة امل
 يف سياق حماكمة ثانية بتوظيف تنافسي ووفقا لإلجراءات املنصوص ٢٠٠٨شغلت مجيع الوظائف اليت أنشئت يف عام    )۱٥(

  .ICC-ASP/1/Res.10، اجلزء الرابع، القرار ICC-ASP/1/3عليها يف الوثيقة  
   .١٩ ، الفقرة ICC-ASP/6/2لوثيقة ا   )۱٦(
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٦امليزانية املتصلة باحلاالت يف الفترة  تركيب -١١اجلدول 

يريات يف امليزانية األساسية اليت تشمل أساسا التكاليف املتصلة باملوظفني وأن مجيع التغيريات ونظرا لعدم وجود تغ  -١١٣
يف املوارد تتعلق بامليزانية املتصلة باحلاالت، فإن اجلزء الوصفي ال ينقسم إىل مربرات للموارد األساسية ومربرات للموارد 

ارد اجلديدة من املوظفني ككل ألي برنامج من الربامج الفرعية، املتصلة باحلاالت ولكن ترد عند االقتضاء مربرات للمو
)  االستشاريون والتكاليف غري املتصلة باملوظفني املساعدة املؤقتة العامة واخلرباء(وترد مربرات إمجالية للطلبات غري املتكررة 

  .يف إطار البنود ذات الصلة من امليزانية مثل السنوات السابقة

  

عدد (امليزانية 
 )املوظفني

 أوغندا الدعم التشغيلي
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية
 مجهورية أفريقيا الوسطى دارفور

  املعتمدة٢٠٠٦
٢٩ (٣ ٤٢٨ ١٠٠(  
 ) حاالت٣اموع (

٢٧ (٣ ٥٤٩ ٧٠٠(  
 )حالة واحدة(

٢٨ (٤ ٧٧٠ ٩٠٠(  
 )حالة واحدة(

١٥ (٤ ٠٥٥,٥٠٠(  
 )حالة واحدة(

 غري وارد

  املعتمدة٢٠٠٧
٤١ (٣ ٧٨٨ ٤٠٠(  
 ) حاالت٥اموع (

٤ (١ ١٠٩ ٥٠٠(  
 )حالة واحدة(

٥١ (٥ ٨٥١ ٤٠٠(  
 )حالتان(

٣٥ (٤ ٥٣٢ ٥٠٠(  
 )خالة واحدة(

٢١ (٢ ٥٥٣ ٨٠٠(  
 )حالة واحدة(

  املعتمدة٢٠٠٨
٥١ (٤ ٧٠٩ ١٠٠(  

 ) حاالت٨اموع (

٤ (١ ٠٣٣ ٧٠٠(  
 )الة واحدةح(

٤٨ (٥ ٨٣٥ ٢٠٠(  
 ) حاالت٣(

٣١ (٤ ٤١٧ ٨٠٠(  
 ) حاالت٣(

٢٤ (٣ ٣٩٣ ٤٠٠(  
 )حالة واحدة(

  املقترحة٢٠٠٩
٥٦ (٥ ٠٤٢ ١٠٠(  
 ) حاالت٩(

٣ (٨٦٩ ٣٠٠(  
 )حالة واحدة(

٥٤ (٦ ١٨٥ ٠٠٠(  
 ) حاالت٤(

٣٢ (٤ ٥٠٥ ٥٠٠(  
 ) حاالت٣(

٢٣ (٣ ١٤٩ ٦٠٠(  
 )حالة واحدة(
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : نامج الرئيسي الثاينالرب -١٢اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 مكتب املدعي العام

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٢ ٧٠٨,٩ ٩ ٥٢٣,٢ ٣ ١٨٥,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٣ ٣٥٧,٩ ٢ ٤٦٧,٢ ٨٩٠,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

٣ ٤٥٤,٢  
٩٦١,٣ 

١١ ١٦٤,٧  
٢ ٧٧٣,٠ 

١٤ ٦١٨,٩  
٣ ٧٣٤,٣ 

١ ٩١٠,٠  
٣٧٦,٤ 

١٥,٠  
١١,٢ 

 ١٤,٢ ٢ ٢٨٦,٤ ١٨ ٣٥٣,٢ ١٣ ٩٣٧,٧ ٤ ٤١٥,٥ ١٦ ٠٦٦,٨ ١١ ٩٩٠,٤ ٤ ٠٧٦,٤ ١١ ٨٨٠,٧ ٨ ٥٥٤,٧ ٣ ٣٢٦,٠ ملوظفوناموع الفرعي، ا
 -٦,١ -٢١٥,٣ ٣ ٣٣٨,٨ ٣ ٣٠٣,١ ٣٥,٧ ٣ ٥٥٤,١ ٣ ٥١٣,٦ ٤٠,٥ ٣ ٦٧٦,٤ ٣ ٢٦٠,٣ ٤١٦,١ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠    العمل اإلضايف
 ٥,٣ ٣,٦ ٧١,٤ ٧١,٤  ٦٧,٨ ٦٧,٨  ١١٣,١ ٧٧,٨ ٣٥,٣ اريوناخلرباء االستش

 -٥,٨ -٢١١,٧ ٣ ٤٢٥,٢ ٣ ٣٧٤,٥ ٥٠,٧ ٣ ٦٣٦,٩ ٣ ٥٨١,٤ ٥٥,٥ ٣ ٧٨٩,٥ ٣ ٣٣٨,١ ٤٥١,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٢,٢ ٤٤,١ ٢ ٠٣٦,٨ ١ ٨٥١,٨ ١٨٥,٠ ١ ٩٩٢,٧ ١ ٨١٢,٧ ١٨٠,٠ ١ ٦٤٨,٣ ١ ٤٧١,٣ ١٧٧,٠   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٢,٠  ١٢,٠ الضيافة

   ٣٦٠,٧ ٣٠٩,٥ ٥١,٢ ٣٦٠,٧ ٣٠٩,٥ ٥١,٢ ٣٥٣,٣ ٣٢٢,٦ ٣٠,٧ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٢٧٤,٦ ٢٧٤,٦  ٢٧٤,٦ ٢٧٤,٦  ٣٠١,٤ ٣٠١,٦ -٠,١ نفقات التشغيل العامة

   ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠ ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠ ٧١,٥ ٥٢,٦ ١٨,٩ اللوازم واملواد
   ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ١٠٣,٧ ١٠٣,٧  اث واملعداتاألث

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

١,٦ ٤٤,١ ٢ ٨١٣,١ ٢ ٥١٣,٩ ٢٩٩,٢ ٢ ٧٦٩,٠ ٢ ٤٧٤,٨ ٢٩٤,٢ ٢ ٤٩٠,٢ ٢ ٢٥١,٨ ٢٣٨,٥ 

 ٩,٤ ٢ ١١٨,٨ ٢٤ ٥٩١,٥ ١٩ ٨٢٦,١ ٤ ٧٦٥,٤ ٢٢ ٤٧٢,٧ ١٨ ٠٤٦,٦ ٤ ٤٢٦,١ ١٨ ١٦٠,٤ ١٤ ١٤٤,٦ ٤ ٠١٥,٩ اموع
  

 ١,٩ ١٣,٧ ٧٤٢,٢ ٥٥٩,٧ ١٨٢,٥ ٧٢٨,٥ ٥٠٨,٩ ٢١٩,٦ ٢٦٧,٧ ١٩٣,٣ ٧٤,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :  الربنامج الرئيسي الثاين -١٣اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املدعي العام
 عام

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

جمموع 
في موظ

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤٨ ١٧ ١٦ ١ ٣١ ١ ٦ ٧ ٦ ٦ ٢  ٢ ١ األساسية 
  الوظائف ١٥٨ ٤٨ ٤٨  ١١٠ ١٣ ٣٧ ٣٥ ٢١ ٤     املتصلة باحلاالت

 ٢٠٦ ٦٥ ٦٤ ١ ١٤١ ١٤ ٤٣ ٤٢ ٢٧ ١٠ ٢  ٢ ١ اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

 ١١    ١١ ٢ ٥ ٣ ١      املتصلة باحلاالت
الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

 ١١    ١١ ٢ ٥ ٣ ١      اموع الفرعي
  -١ -١  ١ ١ ٢ -٢       األساسية

   -١ -١  ١  -٢ ٢ ١      املتصلة باحلاالت
  -٢ -٢  ٢ ١   ١      عياموع الفر

 ٢١٧ ٦٣ ٦٢ ١ ١٥٤ ١٧ ٤٨ ٤٥ ٢٩ ١٠ ٢  ٢ ١ اموع  
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  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

يتألف مكتب املدعي العام من ديوان املدعي العام، وقسم املشورة القانونية، وقسم اخلدمات، وتساعد مجيعها   -١١٤
ويتم يف مكتب املدعي العام وضع . التنفيذية واألفرقة املشتركة وتنسيقهااملدعي العام يف تقدمي اخلدمات إىل الشعب 

  .السياسات اخلاصة باملكتب وتقييمها بغرض االستمرار يف حتسني نوعية العدالة

ولضمان قيام مؤسسة مشهود هلا باملكانة وحتظى بالدعم املالئم، يقوم املدعي العام، عن طريق اللجنة التنفيذية اليت   -١١٥
لف من رؤساء الشعب، بتوجيه  األنشطة الرئيسية احملددة لتحقيق أهداف اإلدعاء بأقل قدر ممكن من املوارد وأكرب قدر تتأ

  .ممكن من املساءلة

ويف هذا الصدد، ينسق ديوان املدعي العام األنشطة الداخلية املشتركة بني األجهزة ويشارك يف هذه األنشطة   -١١٦
ذوي مهة عالية، وتقاسم املعلومات بصورة فعالة، وتوحيد إجراءات التشغيل يف مجيع أحناء لضمان وجود موظفني مؤهلني و

  .املكتب، وبناء ثقافة مشتركة للمحكمة

ويقوم قسم املشورة القانونية باالستجابة لطلبات املشورة القانونية املقدمة من املدعي العام ومجيع الشعب التنفيذية   -١١٧
         ً                                                                       سؤول أيضا  عن تطوير إجراءات التشغيل املوحدة وحتديثها على نطاق املكتب، وينسق التدريب وهو م. يف الوقت املناسب

  . القانوين ويساهم يف تطوير األدوات القانونية املتاحة بالوسائل اإللكترونية

ن يف ويتطلع قسم اخلدمات إىل توفري املقومات واخلدمات اإلدارية واللغوية والتقنية عن طريق توخي ج مر  -١١٨
                                                                                                  االستجابة الحتياجات العمالء حبد  أدىن من املوارد وعن طريق االتصال بقلم احملكمة من أجل التنسيق السلس للخدمات 

  .املشتركة

  األهداف

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

  )٣اهلـدف اإلستراتيجـي . (      التنو ع

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق   -٢
  )١١اهلدف اإلستراتيجي . (وتقليل املخاطر عند االقتضاء
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 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

  ١اهلدف 
وضع الصيغة النهائية جلميع بروتوكوالت    •

وإجراءات التشغيل القياسية احملددة يف اخلطة 
 . وتنفيذها٢٠٠٩لعام 

  
 إجراءات /النسبة الفعلية من بروتوكوالت  •

التشغيل القياسية احملددة يف اخلطة اليت مت 
 .يذهاإعدادها وتنف

  
١٠٠%  

 

   ٢اهلدف 

أداء مستوى من اخلدمات ال يقل عن املستوى    •
املبني يف اتفاقات تقدمي اخلدمات ذات الصلة 

 .بالوحدات

مستويات اخلدمات الفعلية مقارنة مبستويات    •
 .اخلدمات املنشورة

١٠٠٪ < 
اتفاقات تقدمي 

 اخلدمات

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

 .٢٠٠٩ختص مكتب املدعي العام يف عام 

التطوير اليت مت /النسبة الفعلية من التحسينات  •
 .حتقيقها

١٠٠% 
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٢١٠٠الربنامج  -١٤اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨عتمدة لعام امليزانية امل
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 
 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

 مكتب املدعي العام
املتصلة  األساسية 

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٣,٠ ٢٨٠,٣ ٢ ٤٣٢,٠ ٤٠١,٣ ٢ ٠٣٠,٧ ٢ ١٥١,٧ ٢٩٠,٩ ١ ٨٦٠,٨ موظفو الفئة الفنية
 ٤,٣ ٤٩,٦ ١ ١٩٧,٣ ٥٩٠,٠ ٦٠٧,٣ ١ ١٤٧,٧ ٥٦٥,٤ ٥٨٢,٣ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٠,٠ ٣٢٩,٩ ٣ ٦٢٩,٣ ٩٩١,٣ ٢ ٦٣٨,٠ ٣ ٢٩٩,٤ ٨٥٦,٣ ٢ ٤٤٣,١ ٢ ٦٩٩,٩ ٦٨٩,٢ ٢ ٠١٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 ٠,٧ ١٠,٦ ١ ٤٣٦,٢ ١ ٤٠٠,٥ ٣٥,٧ ١ ٤٢٥,٦ ١ ٣٨٥,١ ٤٠,٥ ١ ٧٩١,٨ ١ ٤٥١,٣ ٣٤٠,٥ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠    العمل اإلضايف
 ٥,٣ ٣,٦ ٧١,٤ ٧١,٤  ٦٧,٨ ٦٧,٨  ١١٢,٤ ٧٧,١ ٣٥,٣ اخلرباء االستشاريون

 ٠,٩ ١٤,٢ ١ ٥٢٢,٦ ١ ٤٧١,٩ ٥٠,٧ ١ ٥٠٨,٤ ١ ٤٥٢,٩ ٥٥,٥ ١ ٩٠٤,٢ ١ ٥٢٨,٤ ٣٧٥,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٠,٤ ١,٨ ٤٤٧,٥ ٣٤٩,٢ ٩٨,٣ ٤٤٥,٧ ٣٤٦,٩ ٩٨,٨ ٤٣٧,٠ ٣٤٣,١ ٩٣,٩   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٢,٠  ١٢,٠ الضيافة

   ٣٠٠,٧ ٢٤٩,٥ ٥١,٢ ٣٠٠,٧ ٢٤٩,٥ ٥١,٢ ٢٥٩,٤ ٢٢٨,٧ ٣٠,٧ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ٥٦,٧ ٥٦,٧  نفقات التشغيل العامة

   ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٤٦,٠ ٢٧,١ ١٨,٩ اللوازم واملواد
   ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٥١,١ ٥١,١  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٠,٢ ١,٨ ٨٧٩,٢ ٦٦٦,٧ ٢١٢,٥ ٨٧٧,٤ ٦٦٤,٤ ٢١٣,٠ ٨٦٢,٢ ٧٠٦,٧ ١٥٥,٥ 

 ٦,١ ٣٤٥,٩ ٦ ٠٣١,١ ٣ ١٢٩,٩ ٢ ٩٠١,٢ ٥ ٦٨٥,٢ ٢ ٩٧٣,٦ ٢ ٧١١,٦ ٥ ٤٦٦,٣ ٢ ٩٢٤,٣ ٢ ٥٤٢,٠ اموع
  

 -١١,٨ -٢١,٩ ١٦٣,٨ ٤٩,٧ ١١٤,١ ١٨٥,٧ ٤٨,٣ ١٣٧,٤ ٦٦,٨ ٢٠,٣ ٤٦,٥ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٠٠الربنامج  -١٥اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املدعي العام 
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد ني عامأم

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣٠ ١١ ١٠ ١ ١٩ ١ ٥ ٦ ٣ ٣    ١ األساسية 
  الوظائف ١٥ ١١ ١١  ٤ ٢ ١ ١       املتصلة باحلاالت

 ٤٥ ٢٢ ٢١ ١ ٢٣ ٣ ٦ ٧ ٣ ٣    ١ اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

  -١ -١  ١ ١ ٢ -٢       األساسية
  -١ -١  ١ ١         التاملتصلة باحلا

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها 

  -٢ -٢  ٢ ٢ ٢ -٢       اموع الفرعي
 ٤٥ ٢٠ ١٩ ١ ٢٥ ٥ ٨ ٥ ٣ ٣    ١ اموع 
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  قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  .ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي  -١١٩

  إعادة التوزيع

جرمني كاتنغا وماثيو نغودجولو للوفاء باالحتياجات التشغيلية الناشئة يف شعبة اإلدعاء بعد إلقاء القبض على   -١٢٠
شوي وتسليمهما، ويف ضوء االستعراض الذي مت للترتيبات القائمة حاليا للتزويد باملوظفني الالزمني لتحقيق األهداف 

 ووظيفة املتحدث الرمسي برتبة ٤-زيع وظيفة املستشار اإلعالمي برتبة فاإلعالمية احملددة ملكتب املدعي العام، أعيد تو
. ٢٠٠٩ إىل شعبة اإلدعاء لتعويض الوظائف اإلضافية املطلوبة من صندوق الطوارئ، وبالتايل من ميزانية عام ٣-ف

 ٢-ام وظيفتان برتبة فوأعيدت إىل ديوان املدعي العام مقابل هاتني الوظيفتني اللتني خصصتا اآلن لوكيلني للمدعي الع
ملوظفني لإلعالم يتبعان مباشرة للمدعي العام ويعمالن بالتعاون الوثيق مع موظفي العالقات العامة مبكتب املدعي العام 

  .وأجهزة أخرى باحملكمة

  املساعدة املؤقتة العامة

 القانونية واليت أدرجت يف الربنامج يتعلق هذا املبلغ باملساعدة املؤقتة العامة اليت تكرر اعتمادها لقسم املشورة  -١٢١
       ً  مستمرا  ٢-وال يزال طلب املساعدة املؤقتة العامة ملدة مخسة أشهر برتبة ف. ٢٠٠٨الفرعي لديوان املدعي العام يف عام 

  .لدعم املشاريع املخصصة أو الذروة املتوقعة لعبء العمل بالنسبة لطاقة املشورة القانونية يف املكتب

  العمل اإلضايف

 يورو للوفاء باالحتياجات القانونية الالزمة لتعويض العمل اإلضايف يف فئة ١٥ ٠٠٠ال يزال االعتماد املطلوب هو  -١٢٢
  .اخلدمات العامة

  اخلرباء االستشاريون   

. تعيني خرباء استشاريني وشهود من أهل اخلربة لدعم التحقيقات واحملاكمات ٢٠٠٩سيواصل املكتب يف عام   -١٢٣
وميثل هذا املبلغ ما يقرب من ستة أشهر من املساعدة برتبة .  يورو٧١ ٤٠٠                    ً        لك، يطلب املكتب مبلغا  مقداره ولتحقيق ذ

   .وال يزال تركيز امليزانية يف الديوان. ٥-ف
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر

حقيقات اليت يقوم ا املكتب يعترب سفر املدعي العام ضروريا لتعزيز الدعم املقدم له والتعاون امللموس معه يف الت  -١٢٤
وإلقاء القبض على األشخاص الذين يطلب مثوهلم أمام احملكمة على أعلى املستويات، ولإلسهام يف تأثري نظام روما 

املدعي العام وموظفي اإلعالم  ويتضمن االعتماد املدرج للديوان دائما إسقاطات لسفر. األساسي بأقصى قدر ممكن
ني الذين يدعون ملقابلة املدعي العام، وبوجه خاص ألصحاب املصلحة غري القادرين على حتمل وأصحاب املصلحة الرئيسي

وال توجد زيادة صافية يف ميزانية السفر اخلاصة بالديوان، وترجع الزيادة احلالية إىل ارتفاع تكاليف السفر . تكاليف السفر
  .٢٠٠٨بالطائرات وبدل اإلقامة اليومي منذ عام 

 منها لسفر موظفي املشورة القانونية ٢٣ بعثة، ٤٧صاريف السفر اعتماد يفي إمجاال باحتياجات وأدرج مل  -١٢٥
ويقابل ما سلف احصاءات السفر املتعلقة بالسنة املاضية اليت يتصل معظمها باحلاالت قيد . واإلعالم نيابة عن املكتب

  .التحقيق أو يف مرحلة احملاكمة

 يباخلدمات التعاقدية مبا فيها التدر

والغرض من املبلغ الذي مل يتغري املطلوب والبالغ . ال تزال ميزانية التدريب مدرجة يف البند املخصص للديوان  -١٢٦
 يورو هو دعم التطوير الفين املتواصل يف جماالت الدفاع واالستئناف والتحقيق والعالقات اخلارجية، فضال عن ٨٨ ٢٠٠

  .  السالمة ومحاية الشهود يف امليدان

 يورو، كما يف العام املاضي، لدعم تكاليف اإلعالم للبعثات املستقلة وبعثات التوعية ٢٠ ٠٠٠           وي طلب مبلغ   -١٢٧
وتتعلق التكاليف النموذجية املتكبدة باإلذاعة وإجيار املرافق املناسبة للمؤمترات الصحفية . املشتركة يف بلدان العمليات

  .ياتوتكاليف إنتاج وتوزيع املواد يف بلدان العمل
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  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 ديوان الدعي العام

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية عامو باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١,١ ١١,١ ١ ٠٦٠,٢  ١ ٠٦٠,٢ ١ ٠٤٩,١  ١ ٠٤٩,١ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٠ ٣٨,٤ ٣١٢,٣  ٣١٢,٣ ٢٧٣,٩  ٢٧٣,٩ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٣,٧ ٤٩,٥ ١ ٣٧٢,٥  ١ ٣٧٢,٥ ١ ٣٢٣,٠  ١ ٣٢٣,٠ ٩٩٠,٣  ٩٩٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 -١١,٩ -٤,٨ ٣٥,٧  ٣٥,٧ ٤٠,٥  ٤٠,٥ ٢٦٢,٤ ٧,٦ ٢٥٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠    العمل اإلضايف
 ٥,٣ ٣,٦ ٧١,٤ ٧١,٤  ٦٧,٨ ٦٧,٨  ١١٢,٣ ٧٧,٠ ٣٥,٣ اخلرباء االستشاريون

 -١,٠ -١,٢ ١٢٢,١ ٧١,٤ ٥٠,٧ ١٢٣,٣ ٦٧,٨ ٥٥,٥ ٣٧٤,٧ ٨٤,٦ ٢٩٠,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٠,٢ ٠,٣ ١٤٥,٦ ٦١,١ ٨٤,٥ ١٤٥,٣ ٦٠,٠ ٨٥,٣ ١٤٢,٦ ٨٣,٣ ٥٩,٣   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٢,٠  ١٢,٠ الضيافة

   ١٠٨,٢ ٨٢,٠ ٢٦,٢ ١٠٨,٢ ٨٢,٠ ٢٦,٢ ٨,٧ ٨,٧  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
، التكاليف غري اموع الفرعي
 املتصلة باملوظفني

٠,١ ٠,٣ ٢٦٣,٨ ١٤٣,١ ١٢٠,٧ ٢٦٣,٥ ١٤٢,٠ ١٢١,٥ ١٦٣,٣ ٩٢,٠ ٧١,٣ 

 ٢,٨ ٤٨,٦ ١ ٧٥٨,٤ ٢١٤,٥ ١ ٥٤٣,٩ ١ ٧٠٩,٨ ٢٠٩,٨ ١ ٥٠٠,٠ ١ ٥٢٨,٣ ١٧٦,٦ ١ ٣٥١,٧ اموع
  

 -١٦,٨ -١١,٦ ٥٧,٠  ٥٧,٠ ٦٨,٦  ٦٨,٦ ٢١,٧  ٢١,٧ الصيانة املوزعة

    ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١١٠نامج الفرعي الرب -١٧اجلدول 

وكيل أمني  ديوان املدعي العام
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
-العامة 
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٥ ٥ ٤ ١ ١٠ ١ ٣ ١ ٢ ٢    ١ األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ١٥ ٥ ٤ ١ ١٠ ١ ٣ ١ ٢ ٢    ١ اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

       ٢ -١ -١      األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

       ٢ -١ -١      اموع الفرعي
 ١٥ ٥ ٤ ١ ١٠ ١ ٥  ١ ٢    ١ اموع  
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 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

  .ذا الربنامج الفرعيال تطلب وظائف جديدة هل -١٢٨

  املساعدة املؤقتة العامة

تشمل املهام املتعلقة باخلدمات اللغوية اليت يتم متويلها يف كل عام من املساعدة املؤقتة العامة كال من الترمجة  -١٢٩
ة االحتياجات الدورية وتوفر املساعدة املؤقتة العامة املرونة والتدرج الالزمني لتلبي. التحريرية والترمجة الفورية يف امليدان

                                                                                                     ً         املتزايدة يف اخلدمات اللغوية املتصلة بأنشطة التحقيق واالدعاء اليت يضطلع ا املكتب واليت ال ميكن الوفاء ا، نظرا  للطبيعة 
  .املتغرية للمهارات اللغوية املطلوبة، بطريقة فعالة من حيث التكلفة، بوظائف دائمة

 غري أن ٢٠٠٩ مليون كلمة يف عام ١ر٨مجة التحريرية يف القسم يف حدود ومن املتوقع أن يبقى حجم التر  -١٣٠
وال ميكن االستعانة باملصادر .  لزيادة الطلب على الترمجة التحريرية بلغات العمل األصلية٢٠٠٩توزيعها خيتلف عن عام 

  ً                       را  لندرة اللغات احملررة ا اخلارجية إال يف عدد قليل من احلاالت نظرا لسرية معظم الوثائق املعنية وحساسيتها ونظ
ويف الوقت احلايل، تشمل اللغات املطلوبة ). وينعكس ذلك يف اخنفاض امليزانية املطلوبة لالستعانة باملصادر اخلارجية(

  . األشويل واللندو والسواحيلي والسانغو والكنيارواندا واللنغواال والعربية والفرنسية واإلنكليزية

والطاقة الترمجية الناجتة عن ذلك ) املساعدة املؤقتة العامة والوظائف القائمة(يفي للمترمجني التحريريني التوزيع الوظ  -١٨اجلدول 
  ٢٠٠٩على أساس أعباء العمل املتوقعة لعام 
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٧٩٤ ٧١٠ ١ ٨٠٩ ٩٩٠ ٢ ٦٠٤- 

وستوفر . ٢٠٠٨ تطلب موارد تزيد على املوارد املطلوبة يف عام ولتقليل الزيادة يف امليزانية إىل أدين حد ممكن، مل  -١٣١
 يف املائة ٧٠الطاقة الالزمة للوفاء بنحو ) مبا يف ذلك الوظائف الثابتة الثالث( وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ ١٥

ولن يتمكن املكتب على . لمكتبمن عبء العمل املتوقع يف العام احلايل باإلضافة إىل تلبية االحتياجات اللغوية األخرى ل
باملقارنة ( يف املائة، أو أربع وظائف مكافئة للعمل على أساس التفرغ ٣٠األرجح من تعويض الزيادة يف العجز البالغ 

من الكفاءة املكتسبة، وقد يؤدي ) ٢٠٠٨ وظائف مكافئة للعمل على أساس التفرغ يف عام ١,٣ يف املائة، أو ١٠بنحو
  .أو اخنفاض نطاق اخلدمات اللغوية األخرى/دالت الترمجة التحريرية وذلك إىل اخنفاض مع
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وسيخل عدم توفري الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ املطلوبة من املساعدة املؤقتة العامة والبالغ عددها   -١٣٢
  .           ً                      وظيفة كثريا  حبسن سري العمل يف املكتب١٢

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 بعثة متصلة باحلاالت للموظفني التقنيني فقط، ٨٤، ستسمح ميزانية السفر بقيام ٢٠٠٨دث يف عام كما ح  -١٣٣
وتبلغ البعثات األخرية سبع بعثات . ، وبعثات توظيف املترمجني الفوريني)احملليني والدوليني(واملترمجني الفوريني امليدانيني 

  .ةحماكم/لكل حتقيق) مع مترجم فوري وموظف للدعم التقين(

وتوفر امليزانية األساسية االعتمادات الالزمة لسبع بعثات أوروبية للموظفني التقنيني واللغويني واإلداريني   -١٣٤
  .للمشاركة يف املؤمترات الفنية وبعثة واحدة إىل نيويورك لعرض امليزانية

  اخلدمات التعاقدية

علومات اليت ختص مكتب املدعي العام وبصفة خاصة  مبشاريع تكنولوجيا امل٢٠٠٩تتعلق التكاليف الرئيسية لعام   -١٣٥
، واألدوات ) يورو٤٢ ٩٥٠(اخلدمات االستشارية والتنفيذية املتعلقة بتطوير مصفوفة القضايا وقاعدة األدوات القانونية 

 باستعراض ، واألدوات املتعلقة) يورو٤٠ ٠٠٠(املتعلقة باالختيار املسبق والتسجيل اإللكتروين للوثائق الكبرية احلجم 
مبا يف  ، SharePoint؛ وتعزيز نظام)Ringtail يورو لتوسيع نطاق الربجميات القائمة لنظام ٣٠ ٠٠٠(الوثائق وسري العمل 
  ). يورو٥ ٠٠٠(؛ والدعم اإلداري الالزم للترمجة التحريرية ) يورو٢٥ ٠٠٠(تنسيق البعثات /ذلك لتكييف ختطيط

 يورو خلدمات الترقيم املتعلقة باألدلة الكبرية احلجم اليت ال ميكن ٩ ٥٠٠دره ويطلب االعتماد املتكرر البالغ ق  -١٣٦
  .القيام ا باملكتب بسبب حاجتها إىل أجهزة متخصصة

                                                                                             وي طلب االعتماد لدعم االستعانة مبصادر خارجية للترمجة التحريرية لدعم القدرة الترمجية للمكتب يف أوقات   -١٣٧
ائق ذات الطابع اإلعالمي وأعباء العمل املتصلة بقضايا معينة وكذلك للبالغات الواردة الذروة وبوجه خاص لترمجة الوث

  . يورو دون تغيري٤٠ ٠٠٠وال يزال املبلغ املطلوب . بلغات خالف لغات العمل باحملكمة

  نفقات التشغيل العامة

  .ة أعاله يورو للوفاء جبزء من تكاليف املشاريع املبين١٠ ٠٠٠خفضت هذه النفقات إىل   -١٣٨

  اللوازم واملواد

االشتراكات يف االت، وشراء / يورو لتجديد قواعد البيانات اخلاصة مبكتب املدعي العام ٥٣ ٠٠٠          ي طلب مبلغ   -١٣٩
  .الكتب املرجعية الرئيسية الالزمة لدعم األنشطة الرئيسية للمكتب
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               األثاث واملعد ات

 يورو لصيانة ١٠ ٠٠٠لترمجة التحريرية كما يطلب مبلغ  يورو للربجميات الالزمة ل٢٠ ٠٠٠يطلب مبلغ   -١٤٠
  .واستبدال ورفع مستوى األجهزة السمعية البصرية املستخدمة لدعم مجيع بعثات التحقيق
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   ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨عام امليزانية املعتمدة ل

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم اخلدمات

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٢٤,٤ ٢٦٩,٢ ١ ٣٧١,٨ ٤٠١,٣ ٩٧٠,٥ ١ ١٠٢,٦ ٢٩٠,٩ ٨١١,٧ موظفو الفئة الفنية
 ١,٣ ١١,٢ ٨٨٥,٠ ٥٩٠,٠ ٢٩٥,٠ ٨٧٣,٨ ٥٦٥,٤ ٣٠٨,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٤,٢ ٢٨٠,٤ ٢ ٢٥٦,٨ ٩٩١,٣ ١ ٢٦٥,٥ ١ ٩٧٦,٤ ٨٥٦,٣ ١ ١٢٠,١ ١ ٧٠٩,٦ ٦٨٩,٢ ١ ٠٢٠,٤ اموع الفرعي، املوظفون
 ١,١ ١٥,٤ ١ ٤٠٠,٥ ١ ٤٠٠,٥  ١ ٣٨٥,١ ١ ٣٨٥,١  ١ ٥٢٩,٤ ١ ٤٤٣,٧ ٨٥,٧ املساعدة املؤقتة العامة
         ٠,١ ٠,١  اخلرباء االستشاريون

 ١,١ ١٥,٤ ١ ٤٠٠,٥ ١ ٤٠٠,٥  ١ ٣٨٥,١ ١ ٣٨٥,١  ١ ٥٢٩,٥ ١ ٤٤٣,٨ ٨٥,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٠,٥ ١,٥ ٣٠١,٩ ٢٨٨,١ ١٣,٨ ٣٠٠,٤ ٢٨٦,٩ ١٣,٥ ٢٩٤,٤ ٢٥٩,٨ ٣٤,٦   السفر

   ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠ ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠ ٢٥٠,٧ ٢٢٠,٠ ٣٠,٧ لتدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها ا
   ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ٥٦,٧ ٥٦,٧ ٠,٠ نفقات التشغيل العامة

   ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٤٦,٠ ٢٧,١ ١٨,٩ اللوازم واملواد
   ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٥١,١ ٥١,١  األثاث واملعدات

كاليف غري اموع الفرعي، الت
 املتصلة باملوظفني

٠,٢ ١,٥ ٦١٥,٤ ٥٢٣,٦ ٩١,٨ ٦١٣,٩ ٥٢٢,٤ ٩١,٥ ٦٩٨,٩ ٦١٤,٧ ٨٤,٢ 

 ٧,٥ ٢٩٧,٣ ٤ ٢٧٢,٧ ٢ ٩١٥,٤ ١ ٣٥٧,٣ ٣ ٩٧٥,٤ ٢ ٧٦٣,٨ ١ ٢١١,٦ ٣ ٩٣٨,٠ ٢ ٧٤٧,٧ ١ ١٩٠,٣ اموع
  

 -٨,٩ -١٠,٤ ١٠٦,٧ ٤٩,٧ ٥٧,٠ ١١٧,١ ٤٨,٣ ٦٨,٨ ٤٥,١ ٢٠,٣ ٢٤,٨ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٢٠الربنامج الفرعي   -٢٠جلدول ا

وكيل أمني  قسم اخلدمات
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 عامةال

جمموع 
 املوظفني

 ١٥ ٦ ٦  ٩  ٢ ٥ ١ ١     األساسية 
 الوظائف احلالية ١٥ ١١ ١١  ٤ ٢ ١ ١       املتصلة باحلاالت
 ٣٠ ١٧ ١٧  ١٣ ٢ ٣ ٦ ١ ١     اموع الفرعي

               األساسية
الوظائف                املتصلة باحلاالت

               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة
  -١ -١  ١ ١  -١ ١      األساسية 

الوظائف املعاد   -١ -١  ١ ١         املتصلة باحلاالت
  -٢ -٢  ٢ ٢  -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٣٠ ١٥ ١٥  ١٥ ٤ ٣ ٥ ٢ ١     اموع 
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 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

تساهم شعبة االختصاص والتكامل والتعاون بصفة رئيسية يف إقامة شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم والتعاون مع   -١٤١
الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين لتمكني املكتب من االضطالع بواليته القضائية بصورة فعالة وختفيض 

وتدير . ت مع األجهزة األخرى يف مجيع املسائل املتعلقة بالعالقات اخلارجيةوجتري الشعبة اتصاال. احلاجة إىل موارد داخلية
الشعبة يف إطار املكتب مجيع املسائل املتعلقة باالختصاص واملقبولية ومصاحل الضحايا فضال عن التعاون مع الدول 

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

ويف إطار الشعبة، يتناول قسم التعاون الدويل مجيع الطلبات املقدمة للمساعدة، وجيري املفاوضات الالزمة   -١٤٢
التفاقات التعاون حسب االقتضاء، ويقيم شبكات تقاسم املعلومات، ويسدي املشورة القانونية للتعاون يف األعمال 

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

  .  يف هذا الشأنالدوليني/الدعم وتعزيز التنسيق بني الشركاء الوطنيني

 من النظام األساسي، ويكفل االمتثال ١٥ حتليل احلاالت بالفحص التمهيدي للمعلومات وفقا للمادة قسمويقوم    -١٤٣
ويف . املعايري املتناسقة واملوضوعية والعناصر األساسية يف عملية اختيار احلاالت اليت تدخل يف اختصاص احملكمة/لإلجراءات

بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، يسدي القسم املشورة بشأن املسائل املعقدة الوقائعية والقانونية سياق تعزيز االضطالع 
  .املتعلقة بالتكامل واالختصاص وتقييمها لصاحل العدالة، والسيما لصاحل الضحايا

  األهداف

  ) ١اهلدف اإلستراتيجي (                                                                       إجراء مخسة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجي   -١

استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف   -٢
  )٧اهلدف اإلستراتيجي . (األشخاص وتسليمهم

لى زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد ع  -٣
  )٨اهلدف اإلستراتيجي . (دور احملكمة واستقالليتها
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 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

تقدمي مجيع التقارير املطلوبة أو الدورية عن احلاالت حمل  •
االهتمام أو بشأن املقبولية أو مصاحل العدالة بالنسبة 

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

النسبة املئوية الفعلية من التقارير  •
املقدمة يف املوعد احملدد واملؤيدة 

 .باألدلة املقدمة من اللجنة التنفيذية

١٠٠% 

 غري املناسبة من حيث الطلباتنسبة  • . الفعالة واملتوافقة مع املوضوعاملساعدةطلبات  •
وافقة مع التوقيت أو غري املت
 . املوضوع؛  معدل االمتثال

 >٥%   
 

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

مبا يف ذلك ) طابع عام وطابع متصل حباالت حمددة
 .احملاكمة/تقدمي املساعدة ألغراض التحقيق

ة  مقارن٢٠٠٩اموعة املتاحة لعام  •
  .٢٠٠٨مبجموعة عام 

 

  % ١٠زيادة > 
 

النسبة املتوقعة من اتفاقات التعاون  • .٢٠٠٩إبرام اتفاقات التعاون املتوقعة يف عام  •
 املعقودة 

١٠٠% 

   ٢اهلدف 

تنفيذ استراتيجيات التعاون  إحراز تقدم مناسب يف •
 . والتوقيف اليت توضع لكل حالة

التنفيذ الفعلي مقارنة بالتنفيذ املخطط  •
 .له

١٠٠% 

   ٣اهلدف 

من األهداف السنوية % ٨٥تنفيذ ما ال يقل عن  •
اليت تتضمنها استراتيجيات التعاون والعالقات اخلارجية 

 .واملتصلة مباشرة مبكتب املدعي العام

التنفيذ الفعلي ملعدل األهداف  •
 .السنوية

< ٨٥%  
 

  املوارد من املوظفني

   ٢-مستشار تعاون دويل مساعد برتبة ف

على النحو الوارد يف مقدمة هذا الربنامج الرئيسي، يلزم حتويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة املنشأة عن طريق   -١٤٤
والغرض من هذه الوظيفة هو جتديد . ٢٠٠٩ إىل وظيفة ثابتة متصلة باحلاالت يف عام ٢٠٠٨صندوق الطوارئ يف عام 

املدعي العام ضد                            ً        ستشار تعاون دويل للعمل حصريا  يف قضية شعبة االختصاص والتكامل والتعاون بعد تعيني مموارد 
وستوفر هذه الوظيفة بالتايل القدرة على . ومساعدة فريق التحقيق املعين ذه القضيةجرمني كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي 

   .  القضايا القادمة/ التعاون والتحليل يف التحقيقات
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر

حتليلية متصلة / بعثة تعاونية١٦ و ٣١ و ٢٦ و ١٣، يغطي االعتماد املطلوب ٢٠٠٨حدث يف عام كما   -١٤٥
 بعثة ١٦وطلبت . باحلاالت إىل أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور ومجهورية أفريقيا الوسطى، على التوايل

  .أخرى لتمكني التعاون يف مجيع احلاالت

 ملدير الشعبة ألغرض ١٣ ألغراض الفحص التمهيدي يف مثاين حاالت و ١٢ بعثة، ٢٥سية وتشمل امليزانية األسا  -١٤٦
الفحص التمهيدي أو حلضور االجتماعات الرفيعة املستوى وضمان التعاون من الدول واملنظمات الدولية مع املدعي العام 

  .أو نيابة عنه

  



 

 

IC
C

-A
SP

/7/20 
 

 

51 

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٠٠الربنامج  -٢١اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

شعبة االختصاص والتكامل  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية والتعاون

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع حلاالتبا

 ١١,٤ ١٥٨,٦ ١ ٥٥١,٩ ٨٥٧,٤ ٦٩٤,٥ ١ ٣٩٣,٣ ٧٤٠,٦ ٦٥٢,٧ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٨ ١٥,٢ ١١٨,٠  ١١٨,٠ ١٠٢,٨  ١٠٢,٨ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١١,٦ ١٧٣,٨ ١ ٦٦٩,٩ ٨٥٧,٤ ٨١٢,٥ ١ ٤٩٦,١ ٧٤٠,٦ ٧٥٥,٥ ٨٧٨,٥ ٣٩٤,٣ ٤٨٤,٢ اموع الفرعي، املوظفون
         ١٩٩,١ ١٤٠,٣ ٥٨,٨ املساعدة املؤقتة العامة

         ١٩٩,١ ١٤٠,٣ ٥٨,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١٢,١ ٣٧,٧ ٣٤٨,٢ ٢٩٧,٠ ٥١,٢ ٣١٠,٥ ٢٦٤,٨ ٤٥,٧ ٢٧٤,٨ ٢١٣,١ ٦١,٧   السفر

         -٠,١  -٠,١ نفقات التشغيل العامة
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  باملوظفنياملتصلة
١٢,١ ٣٧,٧ ٣٤٨,٢ ٢٩٧,٠ ٥١,٢ ٣١٠,٥ ٢٦٤,٨ ٤٥,٧ ٢٧٤,٧ ٢١٣,١ ٦١,٦ 

 ١١,٧ ٢١١,٥ ٢ ٠١٨,١ ١ ١٥٤,٤ ٨٦٣,٧ ١ ٨٠٦,٦ ١ ٠٠٥,٤ ٨٠١,٢ ١ ٣٥٢,٣ ٧٤٧,٧ ٦٠٤,٦ اموع
  

 -٣,٥ -٢,٢ ٦٠,٢ ٢٩,٨ ٣٠,٤ ٦٢,٤ ٢٥,٨ ٣٦,٦ ٢٢,٦ ١٠,٢ ١٢,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٠٠الربنامج  -٢٢اجلدول 

وكيل أمني  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
 - العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

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

 ١٦ ٢ ٢  ١٤  ٣ ٤ ٥ ١ ١    اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

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

 ١٧ ٢ ٢  ١٥  ٤ ٤ ٥ ١ ١    اموع 

 



ICC-ASP/7/20 
 

 52 

  شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣

تشارك شعبة التحقيقات يف نوعية العدالة بدعم عمليات اختاذ القرارات يف مكتب املدعي العام عن طريق حتليل   -١٤٧
ألفرقة املشتركة على إجراء حتقيقات منصفة اجلرائم قبل اختيار احلاالت والقضايا، وحتديد االجتاهات اجلنائية، وتعزيز قدرة ا

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

  األهداف

  ) ١اهلدف اإلستراتيجي (                      ؤم ن من التعاون اخلارجي                                           إجراء حتقيقات يف القضايا واحملاكمات، رهنا مبا ي  -١

 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

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

 .التحقيقات اخلمسة وحتليلها

التجميع حسب اخلطة مقارنة بالتجميع  •
 .الفعلي

  %الحنراف صفر ا
 

أن يكون الدعم املقدم ألفرقة احملاكمة من  •
 .نوعية مرضية وأن يقدم يف الوقت املناسب

استقصاءات نصف سنوية ملدى االرتياح  •
عدد النواتج املطلوبة مقارنة ): شعبة اإلدعاء(

بعدد النواتج املقدمة من النوعية املطلوبة يف 
 .الوقت املناسب

 االرتياح% ٩٠> 
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 ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٠٠الربنامج  -٢٣ اجلدول
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 شعبة التحقيقات

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع االتباحل
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٧,٥ ٥٠٥,٤ ٧ ٢٥٠,٢ ٦ ٩٧٦,٨ ٢٧٣,٤ ٦ ٧٤٤,٨ ٦ ٤٨٢,٦ ٢٦٢,٢ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٨ ٢٤٣,٢ ١ ٨٨٨,٠ ١ ٧٧٠,٠ ١١٨,٠ ١ ٦٤٤,٨ ١ ٥٤٢,٠ ١٠٢,٨ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٨,٩ ٧٤٨,٦ ٩ ١٣٨,٢ ٨ ٧٤٦,٨ ٣٩١,٤ ٨ ٣٨٩,٦ ٨ ٠٢٤,٦ ٣٦٥,٠ ٦ ١٣٢,٩ ٥ ٧٧٥,١ ٣٥٧,٨ اموع الفرعي، املوظفون
 -١١,٨ -٢٢٥,٠ ١ ٦٨٤,٠ ١ ٦٨٤,٠  ١ ٩٠٩,٠ ١ ٩٠٩,٠  ١ ٠٠٩,٧ ٩٩٢,٩ ١٦,٨ املساعدة املؤقتة العامة
         ٠,٧ ٠,٧  اخلرباء االستشاريون

 -١١,٨ -٢٢٥,٠ ١ ٦٨٤,٠ ١ ٦٨٤,٠  ١ ٩٠٩,٠ ١ ٩٠٩,٠  ١ ٠١٠,٤ ٩٩٣,٦ ١٦,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -٣,٨ -٤١,٧ ١ ٠٤١,٧ ١ ٠٤٠,٣ ١,٤ ١ ٠٨٣,٤ ١ ٠٧٦,٠ ٧,٤ ٨٢٣,٢ ٨١٩,٦ ٣,٦   السفر

   ٦٠,٠ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٦٠,٠  ٩٣,٩ ٩٣,٩  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٢٦٤,٦ ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦ ٢٦٤,٦  ٢٤٤,٩ ٢٤٥,٠ -٠,١ نفقات التشغيل العامة

   ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٥,٥ ٢٥,٥  واملواداللوازم 
         ٥٢,٦ ٥٢,٦  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٢,٩ -٤١,٧ ١ ٣٨٦,٣ ١ ٣٨٤,٩ ١,٤ ١ ٤٢٨,٠ ١ ٤٢٠,٦ ٧,٤ ١ ٢٤٠,١ ١ ٢٣٦,٦ ٣,٥- 

 ٤,١ ٤٨١,٩ ١٢ ٢٠٨,٥ ١١ ٨١٥,٧ ٣٩٢,٨ ١١ ٧٢٦,٦ ١١ ٣٥٤,٢ ٣٧٢,٤ ٨ ٣٨٣,٤ ٨ ٠٠٥,٣ ٣٧٨,١ اموع
  

 ٣,٤ ١٢,٥ ٣٧٦,٧ ٣٥٧,٧ ١٩,٠ ٣٦٤,٢ ٣٤١,٥ ٢٢,٧ ١٣٦,٢ ١٢٨,٤ ٧,٨ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :  ٢٣٠٠الربنامج   -٢٤اجلدول 

وكيل أمني  شعبة التحقيقات
 عام

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

جمموع 
في موظ

  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥ ٢ ٢  ٣    ١  ١  ١  األساسية 
  الوظائف ١٠٥ ٣٠ ٣٠  ٧٥ ٧ ٢٧ ٢٩ ١١ ١     املتصلة باحلاالت

 ١١٠ ٣٢ ٣٢  ٧٨ ٧ ٢٧ ٢٩ ١٢ ١ ١  ١  اموع  الفرعي  احلالية
               األساسية

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

               األساسية
      -١ ١        املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

      -١ ١        اموع الفرعي
 ١١٣ ٣٢ ٣٢  ٨١ ٦ ٣٠ ٣٠ ١٢ ١ ١  ١  اموع 
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  أفرقة التحقيق)/للتحقيقات(مكتب نائب املدعي العام : ٢٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  ٢- وحمقق مساعد برتبة ف٣-حمقق برتبة ف

 بتحويل الوظيفتني اللتني أنشئتا عن طريق على النحو املبني يف مقدمة هذا الربنامج الرئيسي، يتعلق هذا الطلب  -١٤٨
 وبالتايل بإعادة الطاقة الكاملة لفريق ٢٠٠٩إىل وظيفتني ثابتتني متصلتني باحلاالت يف عام  ٢٠٠٨يف عام صندوق الطوارئ 

احملاكمة ويطابق عدد الوظائف اجلديدة العدد املطلوب يف سياق . احلاالت املقبلة/التحقيق لتمكينه من التحقيق يف القضايا
 اليت )۱٧(٢٠٠٧ويشار يف هذا الصدد إىل املربرات الواردة يف امليزانية املقترحة لعام . )املدعي العام ضد لوبانغا(األوىل 

  .)۱٨(وافقت عليها جلنة امليزانية واملالية يف دورا السابعة

  املساعدة املؤقتة العامة

للوفاء باملتطلبات اإلضافية للحاالت الثالث قيد ) ٢-برتبة ف( شهرا حملقق مساعد ١٣ أدرج اعتماد ملا جمموعه   -١٤٩
التحقيق ولتمكني الفنيني من الوحدات الوطنية املعنية جبرائم احلرب من العمل، بصورة مؤقتة يف مشاريع التحليل والتحقيق 

  .٢٠٠٨دف تبادل األساليب واملعارف مع موظفي الشعبة واالستفادة من املشاريع املنجزة يف عام  

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 ولكن ٢٠٠٨ال يزال العدد املقترح لبعثات األعضاء يف أفرقة التحقيق ومدا هو نفس العدد املطلوب يف عام   -١٥٠
 بعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك ٦٠ويتضمن الطلب .                  ً                           أعيد توزيعها وفقا  للتحقيقات واحملاكمات املتوقعة

 بعثة ألنشطة التحقيق املتعلقة باحلالة يف دارفور واحلالة يف ٤٠بعثات املتعلقة بدعم احملاكمتني والتحقيق ومجع األدلة، وال
  .مجهورية أفريقيا الوسطى

 ملواصلة إدارة الشهود واألدلة املتعلقني باحلالة يف أوغندا ٢٠٠٩وطلب اعتماد أربع بعثات إىل أوغندا يف عام   -١٥١
  .لة ومحاية االستثمارات وسالمة اإلجراءات يف حالة القبض أو التسليم يف مرحلة الحقةبصورة فعا

  نفقات التشغيل العامة

وال يزال املبلغ املطلوب ملواجهة التكاليف اليت يتكبدها الشهود حلضور االستجواب وتكاليف إدارة املدعي العام    -١٥٢
  .٢٠٠٨ورو دون تغيري باملقارنة بعام  ي٢٦٤ ٦٠٠حلماية الشهود ورعايتهم والبالغ قدره 

                                                           
 ٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،    ) ۱٧(

 اجلزء ،)ICC-ASP/5/32منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل /تشرين الثاين
  .١٣١، الفقرة ٥-الثاين، دال 

  .٦٦، الفقرة )ب(٦- املرجع نفسه، اجلزء الثاين، دال   )۱٨(
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  اللوازم واملعدات

 يورو لتجديد وتغيري جمموعات اللوازم امليدانية واحلصول على أجهزة ٢٠ ٠٠٠يطلب املبلغ املخفض البالغ قدره   -١٥٣
  . االتصال الالزمة إلدارة الشهود يف احلاالت األربع قيد التحقيق
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  ٢٠٠٩يزانية املقترحة لعام امل: ٢٣١٠الربنامج الفرعي  -٢٥اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
 النمو يف املوارد

مكتب نائب املدعي العام 
املتصلة  األساسية أفرقة التحقيق/للتحقيقات

  تصلةامل األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٦,١ ٥٣٦,٨ ٣ ٨٧٣,٩ ٣ ٨٧٣,٩  ٣ ٣٣٧,١ ٣ ٣٣٧,١  موظفو الفئة الفنية
 -١٣,٩ -٢٨,٦ ١٧٧,٠ ١٧٧,٠  ٢٠٥,٦ ١٥٤,٢ ٥١,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٤,٣ ٥٠٨,٢ ٤ ٠٥٠,٩ ٤ ٠٥٠,٩  ٣ ٥٤٢,٧ ٣ ٤٩١,٣ ٥١,٤ ٣ ٦٤٦,٧ ٣ ٦٣٣,٤ ١٣,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٢,٠ -١٢,٦ ٩٢,٧ ٩٢,٧  ١٠٥,٣ ١٠٥,٣  ١٩٥,٥ ١٩٥,٥  املساعدة املؤقتة العامة
         ٠,٧ ٠,٧  اخلرباء االستشاريون

 -١٢,٠ -١٢,٦ ٩٢,٧ ٩٢,٧  ١٠٥,٣ ١٠٥,٣  ١٩٦,٢ ١٩٦,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -٥,٨ -٤٧,٢ ٧٦٣,٦ ٧٦٣,٦  ٨١٠,٨ ٨٠٤,٧ ٦,١ ٥٧٩,٣ ٥٧٩,٣    السفر

         ٧,٦ ٧,٦  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٢٦٤,٦ ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦ ٢٦٤,٦  ٢٤٥,٠ ٢٤٥,٠ ٠,٠ نفقات التشغيل العامة

   ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ١٩,٨ ١٩,٨  اللوازم واملواد
         ١١,٧ ١١,٧  األثات واملعدات

وع الفرعي، التكاليف غري ام
 املتصلة باملوظفني

٤,٣ -٤٧,٢ ١ ٠٤٨,٢ ١ ٠٤٨,٢  ١ ٠٩٥,٤ ١ ٠٨٩,٣ ٦,١ ٨٦٣,٤ ٨٦٣,٤ ٠,٠- 

 ٩,٥ ٤٤٨,٤ ٥ ١٩١,٨ ٥ ١٩١,٨  ٤ ٧٤٣,٤ ٤ ٦٨٥,٩ ٥٧,٥ ٤ ٧٠٦,٣ ٤ ٦٩٣,٠ ١٣,٣ اموع
  

 ٥,٨ ٨,٥ ١٥٦,١ ١٥٢,٣ ٣,٨ ١٤٧,٦ ١٣٨,٥ ٩,١ ٨٣,٢ ٨٠,١ ٣,١ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣١٠الربنامج الفرعي  -٢٦اجلدول 

مكتب نائب املدعي العام 
 أفرقة التحقيق/للتحقيقات

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١        ١  األساسية 
  الوظائف ٤٢ ٣ ٣  ٣٩ ٦ ١١ ١٧ ٥      املتصلة باحلاالت

 ٤٤ ٤ ٤  ٤٠ ٦ ١١ ١٧ ٥    ١  اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف  ٢    ٢  ١ ١       التاملتصلة باحلا
 ٢    ٢  ١ ١       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

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

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

 ١ -١ -١  ٢    ٢      اموع الفرعي
 ٤٧ ٣ ٣  ٤٤ ٦ ١٢ ١٨ ٧    ١  اموع 
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   قسم التخطيط والعمليات:٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

  ٢-حملل مساعد واحد برتبة ف

، يطلب حتويل وظيفة احمللل )١٩ (٢٣١٠     ً                                                       وفقا  للمفهوم املبني للوظائف اجلديدة املطلوبة يف الربنامج الفرعي   -١٥٤
  . تة متصلة باحلاالتاملساعد من فئة املساعدة املؤقتة العامة املنشأة عن طريق صندوق الطوارئ إىل وظيفة ثاب

  املساعدة املؤقتة العامة

 على ٢٠٠٨ال يزال العدد املقترح لبعثات األعضاء يف أفرقة التحقيق ومدا هو نفس العدد املطلوب يف عام   -١٥٥
  :النحو التايل

ستنساخ بلغات العمل وغري لغات العمل وكذلك  مكافئة للعمل على أساس التفرغ لال وظيفة٢١ما يقابل  •
  ؛٢٠٠٨ يف املائة باملقارنة بعام ١٢,٥                                                    ً       يز البيانات الشرحية للحاالت قيد التحقيق مبا ميثل اخنفاضا  بنسبة لتجه

 املشار إليها أعاله لتمكني األخصائيني يف الطب النفسي ٢-ما يقابل شهرين من املساعدة املؤقتة العامة برتبة ف •
قابالت احملققني مع األطفال والشهود الذين يتعرضون من أداء التقييمات السابقة لالستجوابات واملساعدة يف م

 .إلصابات مؤملة يف امليدان

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 مبجموع ٢٠٠٨يبقى العدد املقترح للبعثات املتعلقة بدعم التحقيقات ومدا نفس العدد واملدة احملددين يف عام   -١٥٦
  :  بعثة مقسمة على النحو التايل٧يبلغ 

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

ست بعثات يف املتوسط لكل حالة من احلاالت قيد التحقيق لتمكني خبري مساعد يف موضوع الضحايا أو  •
أو للمساعدة يف مقابالت /يمات السابقة لالستجوابات وأخصائي يف الطب النفسي من القائمة من أداء التقي

  .الشهود الذين يتعرضون إلصابات مؤملة إىل درجة كبرية/احملققني مع الضحايا
 بعثة يف املتوسط لكل حالة من احلاالت قيد التحقيق وذلك من أجل تقييم املخاطر، وضمان االمتثال للنظم ١٣ •

  .ن للموظفني امليدانيني، ومعاجلة احلاالت الطارئةالقائمة وفعالية التشغيل، وكفالة األم

                                                           
  . أعاله١٤٨انظر الفقرة ) ١٩(
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 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 يورو لالستعانة مبصادر خارجية يف االستنساخ وتشفري البيانات من ٦٠ ٠٠٠، يطلب مبلغ ٢٠٠٨كما يف عام   -١٥٧
  . أجل مواجهة عبء العمل يف أوقات الذروة واجنازه يف الوقت املناسب
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  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
 النمو يف املوارد

 قسم التخطيط والعمليات
املتصلة  األساسية

  املتصلة ةاألساسي اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 -٠,٩ -٣١,٤ ٣ ٣٧٦,٣ ٣ ١٠٢,٩ ٢٧٣,٤ ٣ ٤٠٧,٧ ٣ ١٤٥,٥ ٢٦٢,٢ موظفو الفئة الفنية
 ١٨,٩ ٢٧١,٨ ١ ٧١١,٠ ١ ٥٩٣,٠ ١١٨,٠ ١ ٤٣٩,٢ ١ ٣٨٧,٨ ٥١,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة
 ٥,٠ ٢٤٠,٤ ٥ ٠٨٧,٣ ٤ ٦٩٥,٩ ٣٩١,٤ ٤ ٨٤٦,٩ ٤ ٥٣٣,٣ ٣١٣,٦ ٢ ٤٨٦,٢ ٢ ١٤١,٧ ٣٤٤,٥ وناموع الفرعي، املوظف
 -١١,٨ -٢١٢,٤ ١ ٥٩١,٣ ١ ٥٩١,٣  ١ ٨٠٣,٧ ١ ٨٠٣,٧  ٨١٤,٢ ٧٩٧,٤ ١٦,٨ املساعدة املؤقتة العامة

 -١١,٨ -٢١٢,٤ ١ ٥٩١,٣ ١ ٥٩١,٣  ١ ٨٠٣,٧ ١ ٨٠٣,٧  ٨١٤,٢ ٧٩٧,٤ ١٦,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٢,٠ ٥,٥ ٢٧٨,١ ٢٧٦,٧ ١,٤ ٢٧٢,٦ ٢٧١,٣ ١,٣ ٢٤٣,٩ ٢٤٠,٣ ٣,٦   السفر

   ٦٠,٠ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٦٠,٠  ٨٦,٣ ٨٦,٣  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
         -٠,١ ٠,٠ ٠,٠ نفقات التشغيل العامة

         ٥,٧ ٥,٧  اللوازم واملواد
         ٤٠,٩ ٤٠,٩  األثاث واملعدات

موع الفرعي، التكاليف غري ا
 املتصلة باملوظفني

١,٧ ٥,٥ ٣٣٨,١ ٣٣٦,٧ ١,٤ ٣٣٢,٦ ٣٣١,٣ ١,٣ ٣٧٦,٧ ٣٧٣,٢ ٣,٦ 

 ٠,٥ ٣٣,٥ ٧ ٠١٦,٧ ٦ ٦٢٣,٩ ٣٩٢,٨ ٦ ٩٨٣,٢ ٦ ٦٦٨,٣ ٣١٤,٩ ٣ ٦٧٧,١ ٣ ٣١٢,٣ ٣٦٤,٩ اموع
  

 ١,٨ ٣,٩ ٢٢٠,٥ ٢٠٥,٣ ١٥,٢ ٢١٦,٦ ٢٠٣,٠ ١٣,٦ ٥٣,٠ ٤٨,٣ ٤,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   -٢٨اجلدول 

وكيل أمني  قسم التخطيط والعمليات
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١    األساسية 
  الوظائف ٦٣ ٢٧ ٢٧  ٣٦ ١ ١٦ ١٢ ٦ ١     املتصلة باحلاالت

 ٦٦ ٢٨ ٢٨  ٣٨ ١ ١٦ ١٢ ٧ ١ ١    اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

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

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

 -١ ١ ١  -٢ -١ ١  -٢      اموع الفرعي اتصنيفها/توزيعها
 ٦٦ ٢٩ ٢٩  ٣٧  ١٨ ١٢ ٥ ١ ١    اموع 
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  ءشعبة االدعا: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

 شعبة اإلدعاء هي احملور يف العمل الرئيسي الذي تقوم به احملكمة أال وهو االضطالع بإجراءات علنية منصفة   -١٥٨
                  ً                                                                                    وفع الة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وهي املسؤولة عن الفصل القضائي يف احلاالت املعروضة على الدوائر التابعة 

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

  األهداف

  )١اهلدف اإلستراتيجي . (                                                               إجراء حتقيقات يف القضايا واحملاكمات، رهنا مبا يؤم ن من التعاون اخلارجي  -١

 ٢٠٠٩دف يف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

                                     جودة عالية وإجياز يف الطلبات اليت ت عد  يف  •
يف املوعد احملدد واملوافق (                 اإلطار الزمين احملد د 

نائب املدعي /عليها بعد استعراض النظراء
 ).العام

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

 .            ملواعيد احملد دةيف ا

١٠٠% 

عرض األدلة بشكل يتصف بالكفاءة على دائرة  •
 .احملاكمة التمهيدية والدائرة االبتدائية

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

 .ي العامعليه املدعي العام ونائب املدع

١٠٠% 

  املوارد من املوظفني

  إعادة التوزيع

اليت أعقبت القبض على جرمني ) التمهيدية(            ً                                                   للوفاء جزئيا  باملوارد املباشرة واألقدم الالزمة لدعم إجراءات احملاكمة   -١٥٩
املكتب برتبة  والناطق باسم ٤-كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي وتسليمهما، أعيد توزيع وظيفة مستشار اإلعالم برتبة ف

 إىل ديوان ٢-          ً                       ونقلت عوضا  عن ذلك وظيفتان برتبة ف.  من ديوان املدعي العام للعمل كوكالء للمدعي العام٣-ف
وما كان سيتاح إعداد امللفات والتحضري للمحاكمة يف الوقت املناسب بدون  نقل هذه املوارد األقدم على . املدعي العام
  .   هذا النحو
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-، ووكيالن مساعدان للمدعي العام برتبة ف٣-، ووكيل مدعي عام واحد برتبة ف٤-برتبة فوكيل مدعي عام واحد 
    ١-، ومدير قضايا واحد برتبة ف١-، ووكيل مدعي عام مساعد واحد برتبة ف٢

على النحو الوارد يف مقدمة هذا الربنامج الرئيسي، يتعلق هذا الطلب بتحويل مجيع الوظائف اجلديدة اليت أنشئت  -١٦٠
     ً         ونظرا  الستخدام .  اىل وظائف ثابتة متصلة باحلاالت٢٠٠٨للمساعدة املؤقتة العامة عن طريق صندوق الطوارئ يف عام 

الطاقة االحتياطية يف شعبة اإلدعاء لتخفيض عدد الوظائف املطلوبة من صندوق الطوارئ، ال توجد مرونة إضافية يف 
  . املتعلقة بالقضية الثانية قيد البحث حاليا) يةالتمهيد(الوظائف الثابتة لدعم إجراءات احملاكمة 

   ٣-وكيل مدعي عام يف االستئنتاف برتبة ف

تدعو الزيادة يف عدد الطعون التمهيدية والطعون األخرى بوجه عام والقضيتني قيد احملاكمة بالتحديد إىل حتويل   -١٦١
  .٢٠٠٩ وظيفة متصلة باحلاالت يف عام  إىل٢٠٠٨ املنشأة عن طريق صندوق الطوارئ يف عام ٣-الوظيفة برتبة ف

  املساعدة املؤقتة العامة

يستمر طلب املساعدة املؤقتة العامة لدعم احملاكمات املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا   -١٦٢
  . ٣- برتبة  فويف هذا الصدد، أدرجت الشعبة يف امليزانية وظيفتني مكافئتني للعمل على أساس التفرغ. الوسطى

  املوارد من غري املوظفني اجلديدة املقترحة

  السفر

 لتغطية تكاليف سفر نائبة املدعي العام فيمايتعلق بواليتها ٢٠٠٨يبقى عدد البعثات دون تغيري باملقارنة بعام   -١٦٣
  .ووكالء املدعي العام لدعم التحقيقات
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٠٠الربنامج   -٢٩اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 شعبة االدعاء

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٣٩,٩ ٩٦٥,٧ ٣ ٣٨٤,٨ ٢ ٩٢٩,٢ ٤٥٥,٦ ٢ ٤١٩,١ ٢ ٠٠٩,١ ٤١٠,٠ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٨ ٦٨,٤ ٥٣١,٠ ٤١٣,٠ ١١٨,٠ ٤٦٢,٦ ٣٥٩,٨١ ١٠٢,٨ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٣٥,٩ ١ ٠٣٤,١ ٣ ٩١٥,٨ ٣ ٣٤٢,٢ ٥٧٣,٦ ٢ ٨٨١,٧ ٢ ٣٦٨,٩ ٥١٢,٨ ٢ ١٦٩,٤ ١ ٦٩٦,١ ٤٧٣,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 -٠,٤ -٠,٩ ٢١٨,٦ ٢١٨,٦  ٢١٩,٥ ٢١٩,٥  ٦٧٥,٨ ٦٧٥,٨  املساعدة املؤقتة العامة

 -٠,٤ -٠,٩ ٢١٨,٦ ٢١٨,٦  ٢١٩,٥ ٢١٩,٥  ٦٧٥,٨ ٦٧٥,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى
    السفر

 نفقات التشغيل العامة
١٧,٨  
٠,١- 

١١٣,٣ ٩٥,٥  
٠,١- 

٣٠,٢ ٤٦,٣ ١٩٩,٤ ١٦٥,٣ ٣٤,١ ١٥٣,١ ١٢٥,٠ ٢٨,١ 

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٣٠,٢ ٤٦,٣ ١٩٩,٤ ١٦٥,٣ ٣٤,١ ١٥٣,١ ١٢٥,٠ ٢٨,١ ١١٣,٢ ٩٥,٥ ١٧,٧ 

 ٣٣,٢ ١ ٠٧٩,٥ ٤ ٣٣٣,٨ ٣ ٧٢٦,١ ٦٠٧,٧ ٣ ٢٥٤,٣ ٢ ٧١٣,٤ ٥٤٠,٩ ٢ ٩٥٨,٤ ٢ ٤٦٧,٤ ٤٩١,٠ اموع
 

 ٢١,٨ ٢٥,٣ ١٤١,٥ ١٢٢,٥ ١٩,٠ ١١٦,٢ ٩٣,٣ ٢٢,٩ ٤٢,١ ٣٤,٣ ٧,٨ الصيانة املوزعة

     ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٠٠الربنامج الفرعي   -٣٠اجلدول 

وكيل أمني  شعبة االدعاء
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
لرتب ا- العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥ ٢ ٢  ٣     ٢   ١  األساسية 
  الوظائف ٣٠ ٧ ٧  ٢٣ ٤ ٧ ٢ ٧ ٣     املتصلة باحلاالت

 ٣٥ ٩ ٩  ٢٦ ٤ ٧ ٢ ٧ ٥   ١  اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف  ٧    ٧ ٢ ٢ ٢ ١      املتصلة باحلاالت
 ٧    ٧ ٢ ٢ ٢ ١      اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
       -٣ ٢ ١      املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

       -٣ ٢ ١      اموع الفرعي
 ٤٢ ٩ ٩  ٣٣ ٦ ٦ ٦ ٩ ٥   ١  اموع 
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 م احملكمةقل: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم
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  مقدمة

وهو يوفر الدعم لشىت . إن قلم احملكمة مسؤول عن اجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها  -١٦٤
كمة حمكومة وعلى هذا النحو فإن ميزانية قلم احمل. القضاة واملدعي العام واملتهمون والضحايا: املشاركني يف اإلجراءات وهم

  .                                                                                               باحتياجات هؤالء والبد من أن ت قرأ باالقتران مع ما يقابل هذه االحتياجات من املذكرات املتعلقة بامليزانية

                ً                                                                                 ولقلم احملكمة أيضا  مسؤولياته اخلاصة به، وهي تتعلق بالدفاع وتقدمي الدعم واحلماية للشهود والضحايا واألمن   -١٦٥
  . واالتصاالت

                                                                       ً           لوظائف اإلدارية، تشمل ميزانية قلم احملكمة اهليكل الداعم للمحكمة بأسرها، فضال  عن اهليئات وفيمايتعلق با  -١٦٦
  .                                                                                        األخرى املرتبطة به وتأخذ بعني االعتبار الواجب مهام املسج ل باعتباره اإلداري املسؤول األول باحملكمة

ت القضائية اليت تضطلع ا احملكمة يف خمتلف ، سيتجه تشديد قلم احملكمة إىل دعم اإلجراءا٢٠٠٩وبالنسبة لعام   -١٦٧
  .                   َّ                                                           وي وف ر هذا الدعم باملقر  وميتد ليشمل بلدان احلاالت األربعة اليت يكون فيها للمحكمة حضور. مراحلها

  :     ِّ                      سريك ز بوجه خاص على ما يلي– فيما يواصل توفري شىت اخلدمات للمشاركني -وهذا معناه أن قلم احملكمة   -١٦٨

   املساعدة القانونية فيؤمن على هذا النحو اإلمكانات املادية للمتهمني وللضحايا؛ إدارة نظام •
تيسري وصول الضحايا إىل احملكمة عن طريق تقدمي املعلومات إليهم وجتهيز طلبام وعن طريق االتصال  •

                        ً            بالدائرة ذات الشأن وفقا  الحتياجاا؛ 

 محاية الضحايا والشهود يف امليدان؛  •

 اتمعات املتأثرة إىل اإلجراءات القضائية وفهم هذه اإلجراءات وتزويد اجلمهور عامة وتأمني وصول •
 .باملعلومات الدقيقة واحلسنة التوقيت

أما فيما يتعلق جبلسات االستماع الفعلية أمام الدوائر التمهيدية واإلبتدائية أو دوائر االستئناف فتتمثل مسامهة قلم   -١٦٩
احتجاز ونقل املتهمني ومساعدة أفرق الدفاع والضحايا مبن فيهم ممثلوهم واإلدارة : ء مهام كاآليتاحملكمة باألساس يف أدا

                     ّ                                                                                      الداخلية وإدارة السجال ت والترمجة الشفوية والنسخ وتقدمي الدعم للشهود الذين ميثلون أمام احملكمة والدعم التقين لكافة 
  . النظم والتجهيزات وما إىل ذلك

 تيسري العمليات اليت تقوم ا احملكمة يف ٢٠٠٩ات اليت ستظل قائمة بالنسبة لقلم احملكمة يف عام ومن بني التحدي  -١٧٠
وهذه العمليات تتوالها خمتلف األطراف يف اإلجراءات مثل ما يتوالها قلم احملكمة يف حد ذاته فيما يتصل بالتوعية . امليدان

ومهمة قلم احملكمة ال تقتصر على ضمان .  االستئماين للضحاياودعم ومحاية الشهود والضحايا كما يضطلع ا الصندوق
بيد أن .                                         ً                                                             تعاون شىت اجلهات الفاعلة بل متتد لتشمل أيضا  كفالة اإلطار القانوين املالئم واهلياكل األساسية اللوجستية والتقنية

وعلى هذا يظل السعي املتواصل . وباألمن                                                                    أهم  جوانب العمل يف امليدان تتصل باملسؤولية احملد دة امللقاة على عاتق املسج ل 
وسيواصل قلم . للتقليل من املخاطر وضمان األمن املالئم لكافة املوظفني العاملني يف امليدان أهم شغل بالنسبة لقلم احملكمة

  .                                                    ً                          احملكمة العمل على حتسني كفاءة وفعالية حضوره امليداين متشيا  مع ما تشهده احملكمة من تطور
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 ومع أن االنتقال إىل ذلك ،Haagse Veste 1تنبغي اإلشارة إىل أن احملكمة ستشغل عمارة إضافية هي     ً  أخريا ،   -١٧١
  .٢٠٠٩         ّ                                                              من املتوق ع أن تتواصل عملية ضبط الوصالت والتركيبات يف املبىن وتكييفه يف عام ٢٠٠٨املبىن مقرر ألواخر عام 

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 يف املائة مقارنة مبيزانية ١٨,٥ مليون يورو، وهذا ميثل زيادة قدرها ٩,٧نسبة لقلم احملكمة يبلغ جممل الزيادة بال  -١٧٢
 مليون يورو ذا صلة مبعدل الشغور وتسوية املرتبات فضالص عن االعتمادات اخلاصة ٣,٢ويشمل هذا املبلغ . السنة السابقة

 وتناقص النشاط يف وحدة اتنغا وماثيو نغودجولو شوياملدعي العام ضد جرمان كباإلجراءات القضائية ذات الصلة بقضية 
  . الضحايا والشهود

 ٢٠٠٩ مشلت حماكمة متهم واحد فقط ولكن امليزانية املقترحة لعام ٢٠٠٨وتنبغي اإلشارة إىل أن ميزانية عام   -١٧٣
ليت ال مهرب منها يف معدل والزيادة الصافية يف امليزانية بعد طرح الزيادات ا. تشمل إجراءات قضائية ختص ثالثة متهمني

  . يف املائة٤,٥ مليون يورو أو ٢,٤ ستقتصر على ٢                               الشغور وتسويات املرت بات واحملاكمة 
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام :  الربنامج الرئيسي الثالث  -٣١اجلدول 
  )*( ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )اليوروبآالف (
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قلم احملكمة

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع باحلاالت

 ١٩,٢ ٣ ٠٢٠,٥ ١٨ ٧٦٥,٩ ٨ ٠٦٣,٤ ١٠ ٧٠٢,٥ ١٥ ٧٤٥,٤ ٥ ٩٧٢,٢ ٩ ٧٧٣,٢ موظفو الفئة الفنية
 ٢٣,٢ ٢ ٧٢٦,٧ ١٤ ٤٦٣,١ ٦ ٠٣١,٩ ٨ ٤٣١,٢ ١١ ٧٣٦,٤ ٤ ٩٧٤,٤ ٦ ٧٦٢,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٢٠,٩ ٥ ٧٤٧,٢ ٣٣ ٢٢٩,٠ ١٤ ٠٩٥,٣ ١٩ ١٣٣,٧ ٢٧ ٤٨١,٨ ١٠ ٩٤٦,٦ ١٦ ٥٣٥,٢ ٢١ ٠٩٠,٣ ٦ ٩٠٨,٧ ١٤ ١٨١,٦ اموع الفرعي، املوظفون
 -٧,٩ -٢٣٧,٠ ٢ ٧٥٣,١ ١ ٢٠١,٨ ١ ٥٥١,٣ ٢ ٩٩٠,١ ١ ٤٩٧,٩ ١ ٤٩٢,٢ ٤ ٥٦٠,٤ ١ ٧٢٥,٥ ٢ ٨٣٤,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ٦,٢ ٢١,٩ ٣٧٦,٨ ٧١,١ ٣٠٥,٧ ٣٥٤,٩ ٤٤,٧ ٣١٠,٢ ٤٩٥,٣ ٤٢,٨ ٤٥٢,٥ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 ١٧,٥ ٥٢,١ ٣٥٠,١ ١٢٦,٥ ٢٢٣,٦ ٢٩٨,٠ ٩٥,٤ ٢٠٢,٦ ٢٣٠,٧ ٢٨,٢ ٢٠٢,٥ العمل اإلضايف

 ٤٧,٤ ١١٦,٨ ٣٦٣,٠ ٣١٩,٠ ٤٤,٠ ٢٤٦,٢ ٢٠٧,٢ ٣٩,٠ ٢٠٠,٢ ١٦٧,٢ ٣٣,٠ ستشاريوناخلرباء اال
 -١,٢ -٤٦,٢ ٣ ٨٤٣,٠ ١ ٧١٨,٤ ٢ ١٢٤,٦ ٣ ٨٨٩,٢ ١ ٨٤٥,٢ ٢ ٠٤٤,٠ ٥ ٤٨٦,٦ ١ ٩٦٣,٧ ٣ ٥٢٢,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣٤,٣ ٦١٧,١ ٢ ٤١٨,٤ ٢ ١٥٠,٣ ٢٦٨,١ ١ ٨٠١,٣ ١ ٥٦١,٦ ٢٣٩,٧ ١ ٥٦٠,٥ ١ ٢٣٦,٤ ٣٢٤,١   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٩,٣  ٩,٣ الضيافة

 ٣٢,٨ ١ ٩٢٣,٥ ٧ ٧٩٤,٠ ٥ ٨٥٠,٦ ١ ٩٤٣,٤ ٥ ٨٧٠,٥ ٣ ٧٣٥,٩ ٢ ١٣٤,٦ ٤ ٦٦٥,٧ ٢ ١٨٩,١ ٢ ٤٧٦,٦ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ١٢,١ ١ ٣٦٢,٦ ١٢ ٦٠٤,٢ ٦ ٣٣٧,٨ ٦ ٢٦٦,٤ ١١ ٢٤١,٦ ٥ ١٠٩,٦ ٦ ١٣٢,٠ ٨ ٦٩٢,٩ ٢ ٩١٤,٧ ٥ ٧٧٨,٣ نفقات التشغيل العامة

 ٤,٢ ٤٤,٤ ١ ١١١,٤ ٣٧٩,١ ٧٣٢,٣ ١ ٠٦٧,٠ ٣٧٠,١ ٦٩٦,٩ ٩٩٠,٣ ٢٧٥,٩ ٧١٤,٤ اللوازم واملواد
 ٣,١ ٣٢,٩ ١ ١٠٧,٣ ٤٩٣,٨ ٦١٣,٥ ١ ٠٧٤,٤ ٢٩٥,٠ ٧٧٩,٤ ٣ ٢٧٤,٦ ١ ٤٣١,٩ ١ ٨٤٢,٧ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

١٨,٩ ٣ ٩٨٠,٥ ٢٥ ٠٤٥,٣ ١٥ ٢١١,٦ ٩ ٨٣٣,٧ ٢١ ٠٦٤,٨ ١١ ٠٧٢,٢ ٩ ٩٩٢,٦ ١٩ ١٩٣,٣ ٨ ٠٤٨,٠ ١١ ١٤٥,٤ 

 ١٨,٥ ٩ ٦٨١,٥ ٦٢ ١١٧,٣ ٣١ ٠٢٥,٣ ٣١ ٠٩٢,٠ ٥٢ ٤٣٥,٨ ٢٣ ٨٦٤,٠ ٢٨ ٥٧١,٨ ٤٥ ٧٧٠,٢ ١٦ ٩٢٠,٤ ٢٨ ٨٤٩,٩ اموع
  

 ٥,٩ -٥٥,٠ -٩٧٩,٨ -٥٧٦,٧ -٤٠٣,١ -٩٢٤,٨ -٥٢٤,٦ -٤٠٠,٢ -٣٥٨,٩ -٢٠٠,٩ -١٥٨,٠ الصيانة املوزعة
  ).      ً سابقا ٥١٠٠الربنامج ( اخلاصة باملباين املؤقتة ٢٠٠٧ شاملة نفقات عام )*(

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي الثالث  -٣٢اجلدول 
 عاموكيل أمني  قلم احملكمة

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عاممساعد 
موظفي جمموع   فما فوقها  لفئة الفنيةا

 الرئيسيةالرتبة   -العامةاخلدمات 

 األخرىالرتب - العامةاخلدمات 

 العامةاخلدمات موظفي جمموع 
جمموع 
 املوظفني

 ٢٣٢ ١٣١ ١٢٣ ٨ ١٠١  ٢٣ ٣٥ ٢٢ ١٦ ٤  ١  األساسية 
 ١٨١ ١٠٩ ٩٩ ١٠ ٧٢ ٧ ٢٣ ٣٣ ٩      املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 ٤١٣ ٢٤٠ ٢٢٢ ١٨ ١٧٣ ٧ ٤٦ ٦٨ ٣١ ١٦ ٤  ١  اموع الفرعي  احلالية

 ١١ ١٠ ١٠  ١  ١        األساسية
 ٥٥ ٤٣ ٤٣  ١٢ ١ ٥ ٥ ١      املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 )*(٦٦ ٥٣ ٥٣  ١٣ ١ ٦ ٥ ١      اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

        -٣ ٣      األساسية
  -٦ -٤ -٢ ٦  ٦ -٢ ٢       باحلاالتاملتصلة

الوظائف املعاد  
  -٦ -٤ -٢ ٦  ٦ -٥ ٥      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٤٧٩ ٢٨٧ ٢٧١ ١٦ ١٩٢ ٨ ٥٨ ٦٨ ٣٧ ١٦ ٤  ١  اموع 
  . وظيفة منقولة من فئة املساعدة العامة املؤقتة٣٤ يشمل )*(
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            مكتب املسج ل:  ٣١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

                  ً                          ديوان املسج ل، مشتمال  على قسم اخلدمات االستشارية : برامج فرعية هي                          يتألف مكتب املسج ل من أربعة   -١٧٤
  .القانونية، ومكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات وقسم األمن والسالمة

الئم، ما يلزم من توجيه لقلم               ِّ                                                         وي وف ر ديوان املسج ل، باالعتماد على قنوات اتصال ثابتة قائمة وعلى التخطيط امل  -١٧٥
  .احملكمة وما حيتاجه من إدارة كفأة ومراقبة

                                         ً     ً                                              ويلعب قسم اخلدمات االستشارية القانونية دورا  مهم ا  يف ضمان اإلطار القانوين السليم للمحكمة حىت تتمكن   -١٧٦
  .من العمل بشكل كفء والتفاعل مع خمتلف أصحاب املصلحة

  .مة الدعم األساسي للعمليات يف املقر الرئيسي ويف امليدان على حد سواء    ِّ                وي وف ر قسم األمن والسال  -١٧٧

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

ِ                                                        وسوف ي سه م مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة يف اإلدارة السليمة  -١٧٩         ملشروع املباين الدائمة مبا حيفظ مصاحل 
  .احملكمة

  األهداف

  )١اهلدف اإلستراتيجي . (                                    ً                          إجراء حتقيقات يف القضايا وحماكمات، رهنا  مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجي  -١

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

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق   -٣
  ).١١اهلدف اإلستراتيجي . (أو تقليل املخاطر عند االقتضاء
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 ٢٠٠٩اهلدف يف  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١دف اهل

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

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

)*( 

   ٢اهلدف 

لى التدقيق يف هوية ما يفد من االشخاص والبنود ع • .احلفاظ على بيئة آمنة وساملة مبقر احملكمة •
 .مباين احملكمة

١٠٠%  
 

قيام املوظف األمين بالتصدي لكافة حاالت  • 
 .الطوارئ يف غضون دقيقتني اثنتني

١٠٠% 

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

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

١٠٠% 

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

١٠٠% 

عملية إدارة املعلومات األمنية املتسمة  •
 .باالنضباط والتوافق

عالمة نضج أعلى اثناء التقييم الدوري املستند إىل  •
 .٢٧٠٠١ييس معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقا

)*( 

   ٣ و١اهلدفان 

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

١٠ 

 ٥٠ . عدد احلاالت اليت تسوى على النحو املرتضى • 

   ٣اهلدف 

عدد القضايا اليت حتددت مبقتضى املراجعة الداخلية  • .احلد من املخاطر املالية •
 .حساباتلل

 صفر

القيام مبراجعة للحسابات مستقلة وقائمة على أساس  • 
 .تأكيدات وتوفري معلومات ومشورة موضوعية

)*( 

  .تقوم احملكمة يف الظرف الراهن بوضع خطوط األساس هلذه األهداف ) *(
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام :  ٣١٠٠الربنامج   -٣٣اجلدول 
  )*( ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
           مكتب املسج ل

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٩,٢ ٤٦٤,٧ ٢ ٨٨٨,٦ ٤٧٢,٤ ٢ ٤١٦,٢ ٢ ٤٢٣,٩ ٣٢١,٣ ٢ ١٠٢,٦ موظفو الفئة الفنية
 ٩,٩ ٣٣٨,٥ ٣ ٧٧٢,٦ ١ ٢٦٠,٠ ٢ ٥١٢,٦ ٣ ٤٣٤,١ ١ ٢٤١,٥ ٢ ١٩٢,٦ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٣,٧ ٨٠٣,٢ ٦ ٦٦١,٢ ١ ٧٣٢,٤ ٤ ٩٢٨,٨ ٥ ٨٥٨,٠ ١ ٥٦٢,٨ ٤ ٢٩٥,٢ ٤ ٢٩٩,٣ ٧٤٩,٧ ٣ ٥٤٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون
 ٩,٣ ٩٥,٠ ١ ١١٤,٠  ١ ١١٤,٠ ١ ٠١٨,٨  ١ ٠١٨,٨ ٩٨٤,١ ٤٩,١ ٩٣٥,٠ ملساعدة املؤقتة العامةا

 ٣٢,٢ ٥٤,١ ٢٢٢,١ ٩١,٥ ١٣٠,٦ ١٦٨,٠ ٣٧,٤ ١٣٠,٦ ١٢٦,٢ ٢٠,٠ ١٠٦,٢ العمل اإلضايف
         ١٩,٠ ٦,٩ ١٢,١ اخلرباء االستشاريون

 ١٢,٦ ١٤٩,٣ ١ ٣٣٦,١ ٩١,٥ ١ ٢٤٤,٦ ١ ١٨٦,٨ ٣٧,٤ ١١٤٩,٤ ١ ١٢٩,٣ ٧٦,٠ ١ ٠٥٣,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -٦,٧ -٤٢,١ ٥٨٦,٨ ٥٠٥,٣ ٨١,٥ ٦٢٨,٩ ٥٦٧,٢ ٦١,٧ ٤٤٥,٠ ٢٩٨,٥ ١٤٦,٥   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٩,٣  ٩,٣ الضيافة

 -١٣,١ -١١١,٧ ٧٤٢,٢ ٢٩٩,٧ ٤٤٢,٥ ٨٥٣,٩ ٢٨٣,٩ ٥٧٠,٠ ٦١١,٤ ١٨٠,٠ ٤٣١,٤ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٥٥,٠ ٧١,٥ ٢٠١,٥ ٥٢,٥ ١٤٩,٠ ١٣٠,٠ ٣٠,٠ ١٠٠,٠ ١٥٥,٧ ٦,١ ١٤٩,٦ نفقات التشغيل العامة

 ٢,٠ ٢,١ ١٠٥,٥ ٣١,٢ ٧٤,٣ ١٠٣,٤ ٢٢,٤ ٨١,٠ ١٤٥,٢ ٦٢,٧ ٨٢,٥ اللوازم واملواد
 -١٦,٤ -٣,٠ ١٥,٣  ١٥,٣ ١٨,٣  ١٨,٣ ٨٠٦,٤ ١١,٥ ٧٩٤,٩ األثاث واملعدات

 غري اموع الفرعي، التكاليف
 املتصلة باملوظفني

٤,٨ -٨٣,٢ ١ ٦٦١,٣ ٨٨٨,٧ ٧٧٢,٦ ١ ٧٤٤,٥ ٩٠٣,٥ ٨٤١,٠ ٢ ١٧٣,٠ ٥٥٨,٨ ١ ٦١٤,٢- 

 ٩,٩ ٨٦٩,٣ ٩ ٦٥٨,٦ ٢ ٧١٢,٦ ٦ ٩٤٦,٠ ٨ ٧٨٩,٣ ٢ ٥٠٣,٧ ٦ ٢٨٥,٦ ٧ ٦٠١,٦ ١ ٣٨٤,٥ ٦ ٢١٧,١ اموع  
  

 ٠,٩ ٢,٥ ٢٨٢,١ ٤٢,٦ ٢٣٩,٦ ٢٧٩,٦ ٤٥,٠ ٢٣٤,٦ ١١٠,٥ ١٩,١ ٩١,٤ الصيانة املوزعة
  )٣١٤٠(وقسم األمن واخلدمات ) ٣١١٠ مدرج يف ٣١٦٠(ذو الصلة مبكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة )       ً سابقا ٥١٠٠الربنامج ( املتعلقة باملباين املؤقتة ٢٠٠٧ شاملة نفقات عام ) *(

    ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠الربنامج   -٣٤اجلدول 

وكيل أمني    ج لمكتب املس
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٦٢ ٤٢ ٤٠ ٢ ٢٠  ٣ ٦ ٤ ٤ ٢  ١  األساسية 
  الوظائف ٢٠ ١٥ ١٥  ٥  ١ ٤       املتصلة باحلاالت

 ٨٢ ٥٧ ٥٥ ٢ ٢٥  ٤ ١٠ ٤ ٤ ٢  ١  اموع الفرعي  احلالية
 ١    ١  ١        األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ١    ١  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

        -٢ ٢      األساسية
        -١ ١      املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

        -٣ ٣      اموع الفرعي
 ٨٣ ٥٧ ٥٥ ٢ ٢٦  ٥ ٧ ٧ ٤ ٢  ١  اموع 
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مكتب املباين الدائمة التابع /قسم اخلدمات االستشارية القانونية/           ديوان املسج ل: ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  لقلم احملكمة

مبقتضى القرار الذي اختذ أثناء ) ٣١٦٠الربنامج الفرعي (اين الدائمة التابع لقلم احملكمة  ُ         ً         أ نشئ حديثا  مكتب املب  -١٨٠
وقد ازدادت النفقات بسبب املتطلبات . الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف القاضي بإلغاء الربنامج الفرعي اخلامس

  . ٣١٦٠اجلديدة للربنامج الفرعي 

  املوارد من املوظفني

  ؤشرات عبء العمل لقسم اخلدمات االستشارية القانونيةم  -٣٥اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ٥ م/غ ٢٠ ٢ ٢٥ ٢ ٢٠= عدد اإلصدارات اإلدارية املستعرضة 

 ٣ م/غ ١٠ ٣ ١٣ ٣ ١٤= عدد االتفاقات اإلطارية 

 ٥ م/غ ٣٠ ٢ ٣٥ ٢ ٢٩= عدد العقود التجارية املستعرضة 
وهلا جملس عدد االستعراضات، والقضايا اليت تنا

الطعون وجملس التأديب واحملكمة اإلدارية التابعة 
 ٥٥= ملنظمة العمل الدولية 

 ٣٠ م/غ ٤٠ ٢ ٧٠ ٢

عدد القضايا املتعلقة بشؤون الدولة املضيفة 
واملعلومات ذات العالقة باملوضوع اليت مت إبالغ 

 ١٩= املوظفني ا 

 ٧ م/غ ١٢ ١ ١٩ ١

املعروضة على عدد القضايا املتعلقة باملوظفني و
 ٦= وزارة الشؤون اخلارجية 

 ٢ م/غ ٦ ١ ٨ ١

عدد قضايا جملس االستعراض وجملس املطالبات 
 =٥٢ 

 ١٠ م/غ ٦٠ ١ ٧٠ ١

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

  .اء                                                                      اعتماد عام يرصد حتت البند املتعلق بديوان املسج ل لغرض الدعم اخلاص حبسب االقتض. نفقات متكررة  -١٨١
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  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

سفر املسجل يف مساعيها لتعزيز مهامها، أي لعقد االجتماعات يف األمم املتحدة ومع املوظفني . نفقات متكررة  -١٨٢
.  مع احملكمةاحلكوميني واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ذات العالقة باملوضوع من أجل التعاون

  .                    ً                                                                               ويشمل هذا البند أيضا  السفر ذا الصلة مبشروع املباين الدائمة أي من أجل االجتماع باملقاولني واخلرباء االستشاريني

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

فية خبصوص االستشارة ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة أي االستشارة املتعلقة بالوظي. نفقات متكررة  -١٨٣
  .ومن املتوقع أن تظل احلاجة قائمة لالستشارة مع تقدم أعمال املشروع. واخلصائص التقنية وبصدد األمن وقوانني التعاقد

  نفقات التشغيل العامة

 ٥٠وهي م تراخيص براجميات لتدبري شؤون االتصال ذات العالقة باملشروع بالنسبة لنحو . نفقات متكررة  -١٨٤
  .                                          ًوسوف يرتفع عدد املستعملني مع مضي املشروع قدما . ستعملون اخلارجيونمستعمال مبن فيهم امل

  األثات واملعدات

ذات العالقة مبشروع ) AutoCad, Revit(يتعلق هذا البند برباجميات وضع التصاميم املعمارية مبساعدة الكمبيوتر   -١٨٥
  .املباين الدائمة

  املوارد املتصلة باحلاالت 

  السفر

يلزم السفر للتفاوض وإلبرام عقود شىت فيما يتصل خاصة بنقل الشهود إىل أماكن أخرى وتنفيذ . ةنفقات متكرر  -١٨٦
مث إن إجراءات القبض على املتهمني وتسليمهم تتطلب التوضيح يف ضوء . األحكام الصادرة ومسائل أخرى تتعلق بالتعاون

  . تالفها من دولة ألخرىاالفتقار الراهن للتشريعات التنفيذية وعدم وضوح اإلجراءات أو اخ

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تغطي اخلدمات التعاقدية األخرى تكاليف حمام حملي للتشاور وإسداء النصح حول القوانني . نفقات متكررة  -١٨٧
يف املساعدة وهذه تكاليف يعوض عنها االخنفاض . الوطنية والقواعد الواجبة التطبيق واملساعدة يف اإلجراءات القانونية

  .٣١٣٠املؤقتة العامة بالنسبة للربنامج الفرعي 
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي   -٣٦اجلدول 
  )*( ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨تمدة لعام امليزانية املع
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 
قسم اخلدمات /           ديوان املسج ل النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

مكتب املباين /االستشارية القانونية
املتصلة  األساسية الدائمة التابع لقلم احملكمة

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٩,٧ ١٣٢,٠ ١ ٤٩٠,٧  ١ ٤٩٠,٧ ١ ٣٥٨,٧  ١ ٣٥٨,٧ موظفو الفئة الفنية
 ١٣,٨ ٣٠,٨ ٢٥٣,٣  ٢٥٣,٣ ٢٢٢,٥  ٢٢٢,٥ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٠,٣ ١٦٢,٨ ١ ٧٤٤,٠  ١ ٧٤٤,٠ ١ ٥٨١,٢  ١ ٥٨١,٢ ١ ١٤٥,٠  ١ ١٤٥,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 -٣٠,٣ -٤٣,٤ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٤٣,٤  ١٤٣,٤ ٩٧,٢  ٩٧,٢ املساعدة املؤقتة العامة

         ١,٩  ١,٩ يفالعمل اإلضا
         ١٩,٠ ٦,٩ ١٢,١ اخلرباء االستشاريون

 -٣٠,٣ -٤٣,٤ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٤٣,٤  ١٤٣,٤ ١١٨,١ ٦,٩ ١١١,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٣٠,٥ ٢٣,٩ ١٠٢,٢ ٤٤,٧ ٥٧,٥ ٧٨,٣ ٣٧,٢ ٤١,١ ١٨٥,٢ ٧٢,٢ ١١٣,٠   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٩,٣  ٩,٣ الضيافة

 -٤٦,٨ -١٤٥,٠ ١٦٥,٠ ١٥,٠ ١٥٠,٠ ٣١٠,٠  ٣١٠,٠ ٢٢٤,٨  ٢٢٤,٨ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٢٤,٠ ٢٤,٠  ٢٤,٠    ٥٣,٩ ٥,٨ ٤٨,١ نفقات التشغيل العامة

  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠    ٧٨٢,٩  ٧٨٢,٩ األثات واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٢١,٩ -٨٧,١ ٣١١,٢ ٥٩,٧ ٢٥١,٥ ٣٩٨,٣ ٣٧,٢ ٣٦١,١ ١ ٢٥٦,١ ٧٨,٠ ١ ١٧٨,١- 

 ١,٥ ٣٢,٣ ٢ ١٥٥,٢ ٥٩,٧ ٢ ٠٩٥,٥ ٢ ١٢٢,٩ ٣٧,٢ ٢ ٠٨٥,٧ ٢ ٥١٩,٢ ٨٤,٩ ٢ ٤٣٤,٣ اموع
  

 -٥,٨ -٤,٠ ٦٤,٦  ٦٤,٦ ٦٨,٦  ٦٨,٦ ٢١,٧  ٢١,٧ الصيانة املوزعة
  )٣١١٠ مدرج يف ٣١٦٠(ذو الصلة مبكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة )       ً سابقا ٥١٠٠ج الربنام( بالنسبة للمباين املؤقتة ٢٠٠٧شاملة نفقات عام ) *(

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي   -٣٧اجلدول 
قسم اخلدمات /           ديوان املسج ل

مكتب املباين /االستشارية القانونية
 الدائمة التابع لقلم احملكمة

وكيل أمني 
 معا

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٧ ٤ ٣ ١ ١٣  ٣ ٣ ٢ ٣ ١  ١  األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ١٧ ٤ ٣ ١ ١٣  ٣ ٣ ٢ ٣ ١  ١  اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ١٧ ٤ ٣ ١ ١٣  ٣ ٣ ٢ ٣ ١  ١  اموع 
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  خلية للحساباتمكتب املراجعة الدا: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

 جلميع العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية ٢٠٠٩إن الزيادة الطفيفة راجعة إىل التعيني املتوقع يف عام   -١٨٨
  . للحسابات

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ل الوفاء باملتطلبات التدريبية املهنية الدنيا اليت أوصى ا تقرير استعراض زادت التكاليف املكرسة للتدريب من أج  -١٨٩
  . النظراء اخلارجيني الذي أمرت احملكمة بوضعه

                                   ُ                                                           وبناء على طلب جلنة مراجعة احلسابات، أ درجت اعتمادات إضافية لتمويل املصاريف ذات الصلة بتعيني األعضاء   -١٩٠
ليف االستشارة املخطط هلا وذات العالقة باملساعدة اليت يوفرها خبري أخصائي يف وتبقى تكا. اخلارجيني يف هذه اللجنة

  .مراجعة احلسابات ثابتة باالستناد إىل مساعدة يوفرها خبري ملدة أدناها عشرة أيام

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

ى تدبري ومراقبة النفقات ذات الصلة إن زيارات املكاتب امليدانية لغرض مراجعة احلسابات تساعد احملكمة عل  -١٩١
ويعتزم مكتب املراجعة الداخلية للحسابات أن يواصل القيام بزيارة واحدة على األقل لغرض مراجعة احلسابات . باحلاالت

أما الزيادة يف التكاليف فهي راجعة إىل السياسة اليت تتوخاها احملكمة واملتمثلة يف . ٢٠٠٩لكل مكتب ميداين خالل سنة 
فري تذاكر سفر بدرجة األعمال ملواقع بتشاد ومجهورية إفريقيا الوسطى مثل ما أنه خيطط لزيارتني على األقل من أجل تو

  .  مراجعة احلسابات تشمالن مكتب كمباال ومكتب كنشاسا
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٣٨اجلدول 
  ٢٠٠٧قات عام نف
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 
مكتب املراجعة الداخلية  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

املتصلة  األساسية للحسابات
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٥,٥ ١٩,١ ٣٦٦,٧  ٣٦٦,٧ ٣٤٧,٦  ٣٤٧,٦   ئة الفنيةموظفو الف
 ١٤,٨ ٧,٦ ٥٩,٠  ٥٩,٠ ٥١,٤  ٥١,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٦,٧ ٢٦,٧ ٤٢٥,٧  ٤٢٥,٧ ٣٩٩,٠  ٣٩٩,٠ ٢٩٥,٥  ٢٩٥,٥ اموع الفرعي، املوظفون
         ٠,٩  ٠,٩ املساعدة املؤقتة العامة

         ٠,٩  ٠,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٨٧,٧ ١٣,٦ ٢٩,١ ٢٠,٢ ٨,٩ ١٥,٥ ١٠,٢ ٥,٣ ١٠,٤ ١٠,٤    السفر

 ٢٤٦,٣ ٧٣,٩ ١٠٣,٩  ١٠٣,٩ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣١,٣  ٣١,٣ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
١٩٢,٣ ٨٧,٥ ١٣٣,٠ ٢٠,٢ ١١٢,٨ ٤٥,٥ ١٠,٢ ٣٥,٣ ٤١,٧ ١٠,٤ ٣١,٣ 

 ٢٥,٧ ١١٤,٢ ٥٥٨,٧ ٢٠,٢ ٥٣٨,٥ ٤٤٤,٥ ١٠,٢ ٤٣٤,٣ ٣٣٨,١ ١٠,٤ ٣٢٧,٧ اموع
  

 ٥,٦ ٠,٨ ١٥,٢  ١٥,٢ ١٤,٤  ١٤,٤ ٦,٢  ٦,٢ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٣٩اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 
 عام

عد مسا
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    اموع 
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  قسم األمن والسالمة:  ٣١٤٠الربنامج الفرعي   )ج(

  املوارد من املوظفني

  عادة التصنيفإ

بالنظر إىل املسؤوليات اليت يتوالها موظف العمليات األمنية وحماسبته يف هذا الشأن وهو املوظف املسؤول عن   -١٩٢
وموظف األمن امليداين . ٤- إىل رتبة ف٣-                                                                   تدبري الشؤون املالية واإلدارية للقسم ي قترح إعادة تصنيف وظيفة من رتبة ف

نية للمحكمة اجلنائية الدولية يف امليدان؛ وموظف األمن احلمائي مسؤول عن يئة بيئة مسؤول عن إدارة العمليات األم
  .للعمل آمنة ومأمونة واحلفاظ على هذه البيئة مبقر احملكمة

  املوارد األساسية

  ٢-حملل أمين برتبة ف

ل املعلومات األمنية واملعلومات وهذه الوظيفة تنطوي على مجع وحتلي. وظيفة منقولة من فئة املساعدة املؤقتة العامة  -١٩٣
                      ً                                                                                       ذات الصلة بالسالمة دعما  لإلدارة األمنية ولتوفري أساس لتقييم األوضاع األمنية السائدة وللقيام بدور جهة االتصال بني قلم 

ة وقد تبني أن هذه الوظيفة أساسية بالنسب. احملكمة ومكتب املدعي العام من أجل تقاسم املعلومات األمنية يف امليدان
  .ملتطلبات احملكمة األمنية العامة

  ) وحدة األمن امليداين(مؤشرات عبء العمل لوظيفة احمللل األمين   -٤٠اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 

التفرغ لعام أساس 
٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 )٢(١٠ م/غ ٩٠ ١ ١٠٠ )١(١ ١٠٠= التقارير واإلحاطات اإلعالمية 
تقييمات األمن امليداين، اإلحاطات اإلعالمية 

 ١٠٥= ير املتعلقة باحلالة بالبيانات األساسية والتقار
 ١٠ م/غ ٩٥ ١ ١٠٥ )١(١

 ٥ م/غ ١٥ ١ ٢٠ )١(١ ١٥= االجتماعات اإلعالمية 

  .املساعدة املؤقتة العامة مشمولة  )١(
  مغطاة من خالل الدعم احملدود الذي يتوفر بفضل املوارد القائمة  )٢(

  املساعدة املؤقتة العامة

     ً      شهرا  لكل ١٢( الرتب األخرى –تقدمي الدعم األمين برتبة اخلدمات العامة                             ً  االستعانة باثنني وعشرين مساعدا  ل  -١٩٤
وذلك من أجل االضطالع بعمليات التدقيق األمين والقيام بدوريات حول املبىن وأداء مهام ). موظف، وظيفة مستمرة

. ٢٠٠٧     ُ          ليت ت ك ب دت يف عام والطلب يقوم على أساس التكاليف الفعلية ا. االستقبال واالستجابة األولية حلاالت الطوارئ
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 يف املائة عن ١١ بينت أن القدرة الداخلية املتوفرة كلفتها تقل بنسبة تقارب ٢٠٠٨     ُ                       وقد أ جريت دراسة سوقية يف عام 
  .                             ً             كلفة اخلدمات اليت توفرها سنويا  مصادر خارجية

     ً                   شهرا  لكل مساعد، وظيفة ١٢( الرتب األخرى –االستعانة بأربعة مساعدي دعم أمين من فئة اخلدمات العامة   -١٩٥
  .HV1من أجل أداء مهام االستقبال مبنىب ). جديدة

  )املساعدة املؤقتة العامة(مؤشرات األداء املتعلقة مبساعدي الدعم األمين   -٤١اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
عام املتوقع ل
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

يغطي األمن والسالمة من املستوى األول املقر 
لسبعة الرئيسي؛ كامل اليوم طيلة أيام األسبوع ا

 %١٠٠يساوي 

 )١(%٢٠ م/غ %٨٠ ٢٢ %١٠٠ ٢٢

 ٥/  ساعة١٥ طيلة HV1مهام االستقبال مببىن 
 م/غ= أيام يف األسبوع 

 %١٠٠ م/غ %١٠٠ ٤ %١٠٠ م/غ

  .تتم تغطيته من خالل العمل اإلضايف  )١(

  العمل اإلضايف مبا يف ذلك بدل العمل الليلي

          وي دفع أجر . دار الساعة يقتضي السهر على حراسة عدد من املراكزإن الوجود األمين طيلة اليوم كله وعلى م  -١٩٦
                             ً                     والعمل اإلضايف حيدث بانتظام نظرا  إىل العطل الرمسية وإىل .                  ً                                  العمل الليلي وفقا  ملا ينص عليه النظام اإلداري للموظفني

  .النقص يف عدد املوظفني

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  العمل اإلضايف

ألمن امليداين من تلبية الطلبات املتزايدة على الدعم األمين مبقر احملكمة ولتوفري خدمات األمن لتمكني وحدة ا  -١٩٧
وعلى الرغم من االستخدام األفضل للموارد من املوظفني إال أن هذه . والسالمة أثناء الساعات املتطاولة جللسات احملكمة

  .للوظائف أو حتقيق مكاسب من وراء الكفاءةالتكلفة ال ميكن تعويضها من خالل إعادة التوزيع الداخلي 

  املوارد من غري املوظفني

حتقق ختفيض شامل يعزى باألساس إىل التأخري املتواصل يف برنامج اإلستبدال والتحديث لغرض التدقيق األمين   -١٩٨
  . يف امليدانوأجهزة التدريب والتأخري يف إجياد قدرة على سد االحتياجات املفاجئة من معدات محاية املوظفني
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  املوارد األساسية

  السفر

غرضه حضور االجتماعات املتعلقة باإلحاطة اإلعالمية والتنسيق اليت تعقد مع الشركاء يف . نفقات متكررة  -١٩٩
املنظمات الدولية األخرى، مبا فيها إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة والشبكة املشتركة بني الوكاالت إلدارة 

  ).أنتربول(ئل األمنية والشرطة الدولية املسا

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تشمل اخلدمات التعاقدية خدمات احلجز الرئيسية، وصيانة النظم األمنية بأماكن إقامة كبار . نفقات متكررة  -٢٠٠
لتابعني للمحكمة حيتاجون إىل التدريب ومجيع املوظفني األمنيني ا. املسؤولني يف احملكمة، والتدقيق يف اهلوية ألغراض أمنية

األساسي والتدريب املستمر يف جمال تقدمي اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق واستخدام األسلحة النارية بغية احلفاظ على 
  .املؤهالت والتصاريح

  نفقات التشغيل العامة 

املعدات التدريبية واختبار نظم أمن املعلومات صيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق األمين و. نفقات متكررة  -٢٠١
                          ً وقد قامت األمم املتحدة مؤخرا  . واملرافق األساسية ألمن املعلومات والعضوية يف نظام األمم املتحدة لإلدارة األمنية

ية اليت باستعراض ترتيبات تقاسم التكاليف ورسوم العضوية واملتوقع أن يسفر االستعراض عن زيادة كبرية يف رسوم العضو
  . تسددها احملكمة

  اللوازم واملواد

تشمل اللوازم واملعدات اللوازم املكتبية لتوفري تصاريح املرور وبطاقات اهلوية واألزياء الرمسية . نفقات متكررة  -٢٠٢
  .للموظفني األمنيني والبنود الالزمة للتدريب على األسلحة النارية

  األثاث واملعدات

 استبدال معدات التدقيق األمين والتأخري يف إجياد قدرة على سد االحتياجات املفاجئة هناك تأخري يف برنامج  -٢٠٣
  .املتعلقة مبعدات محاية املوظفني يف امليدان

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

 تشمل مقتضيات السفر حضور االجتماعات املكرسة للتنسيق األمين امليداين باألمم املتحدة. نفقات متكررة  -٢٠٤
واملتوقع أن يقوم كل . والتدريب وتوفري احلماية الفردية لكبار املسؤولني باحملكمة يف امليدان ويف سائر بعثات الدعم األمين
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موظف أمين ميداين دائم بالسفر إىل املقر مرة كل أربعة أشهر من أجل اإلحاطة اإلعالمية والتدريب والرقي مبستوى 
  . ويف اإلمجال حتقق ختفيض على هذا الصعيد.املؤهالت ويف إطار رعاية املوظفني

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                                                                 يتطلب مجيع املوظفني األمنيني امليدانيني املستوى نفسه الذي يتمت ع به املوظفون األمنيون باملقر . نفقات متكررة  -٢٠٥
            ً                       النارية فضال  عن التدريب التخصصي يف من حيث التدريب على اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق واستخدام األسلحة
وقد مت إبقاء تكاليف االستعانة مبصادر . املسائل ذات الصلة باألمن امليداين، من قبيل سياقة العربات ذات الدفع الرباعي

  .خارجية يف أداء مهام احلراسة باملكاتب امليدانية للمحكمة يف املستوى نفسه

  نفقات التشغيل العامة

إن احملكمة عضو يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن وتنطوي هذه العضوية على عناصر لتقاسم . كررةنفقات مت  -٢٠٦
والعنصر املتعلق بتقاسم التكاليف العاملية مدرج يف امليزانية . التكاليف عاملية الطابع والتكاليف احمللية على حد سواء

ائمة يف كل من أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد وسوف وأما ترتيبات تقاسم التكاليف احمللية فهي ق. األساسية
  .توضع يف مجهورية إفريقيا الوسطى
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  )* (٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩يزانية املقترحة لعام امل

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم األمن والسالمة

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٤٣,٧ ٣١٣,٦ ١ ٠٣١,٢ ٤٧٢,٤ ٥٥٨,٨ ٧١٧,٦ ٣٢١,٣ ٣٩٦,٣   موظفو الفئة الفنية
 ٩,٥ ٣٠٠,١ ٣ ٤٦٠,٣ ١ ٢٦٠,٠ ٢ ٢٠٠,٣ ٣ ١٦٠,٢ ١ ٢٤١,٥ ١ ٩١٨,٧ بدون تقسيم ظفو اخلدمات العامةمو

 ١٥,٨ ٦١٣,٧ ٤ ٤٩١,٥ ١ ٧٣٢,٤ ٢ ٧٥٩,١ ٣ ٨٧٧,٨ ١ ٥٦٢,٨ ٢ ٣١٥,٠ ٢ ٨٥٨,٨ ٧٤٩,٧ ٢ ١٠٩,١ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٥,٨ ١٣٨,٦ ١ ٠١٤,٠  ١ ٠١٤,٠ ٨٧٥,٤  ٨٧٥,٤ ٨٨٦,٠ ٤٩,١ ٨٣٦,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ٣٢,٢ ٥٤,١ ٢٢٢,١ ٩١,٥ ١٣٠,٦ ١٦٨,٠ ٣٧,٤ ١٣٠,٦ ١٢٤,٣ ٢٠,٠ ١٠٤,٣ العمل اإلضايف
 ١٨,٥ ١٩٢,٧ ١ ٢٣٦,١ ٩١,٥ ١ ١٤٤,٦ ١ ٠٤٣,٤ ٣٧,٤ ١ ٠٠٦,٠ ١ ٠١٠,٣ ٦٩,١ ٩٤١,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 -١٤,٩ -٧٩,٦ ٤٥٥,٥ ٤٤٠,٤ ١٥,١ ٥٣٥,١ ٥١٩,٨ ١٥,٣ ٢٤٩,٤ ٢١٥,٩ ٣٣,٥   السفر
 -٧,٩ -٤٠,٦ ٤٧٣,٣ ٢٨٤,٧ ١٨٨,٦ ٥١٣,٩ ٢٨٣,٩ ٢٣٠,٠ ٣٥٥,٣ ١٨٠,٠ ١٧٥,٣ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ٣٦,٥ ٤٧,٥ ١٧٧,٥ ٥٢,٥ ١٢٥,٠ ١٣٠,٠ ٣٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠١,٨ ٠,٣ ١٠١,٥ نفقات التشغيل العامة
 ٢,٠ ٢,١ ١٠٥,٥ ٣١,٢ ٧٤,٣ ١٠٣,٤ ٢٢,٤ ٨١,٠ ١٤٥,٢ ٦٢,٧ ٨٢,٥ اللوازم واملواد

 -٧١,٠ -١٣,٠ ٥,٣  ٥,٣ ١٨,٣  ١٨,٣ ٢٣,٥ ١١,٥ ١٢,٠ األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٦,٤ -٨٣,٦ ١ ٢١٧,١ ٨٠٨,٨ ٤٠٨,٣ ١ ٣٠٠,٧ ٨٥٦,١ ٤٤٤,٦ ٨٧٥,٢ ٤٧٠,٤ ٤٠٤,٨- 

 ١١,٦ ٧٢٢,٨ ٦ ٩٤٤,٧ ٢ ٦٣٢,٧ ٤ ٣١٢,٠ ٦ ٢٢١,٩ ٢ ٤٥٦,٣ ٣ ٧٦٥,٦ ٤ ٧٤٤,٣ ١ ٢٨٩,٢ ٣ ٤٥٥,١ اموع
  

 ٢,٩ ٥,٧ ٢٠٢,٣ ٤٢,٦ ١٥٩,٧ ١٩٦,٦ ٤٥,٠ ١٥١,٦ ٨٢,٦ ١٩,١ ٦٣,٥ الصيانة املوزعة
  )٣١٦٠(ذات الصلة بقسم األمن والسالمة )       ً سابقا ٥١٠٠الربنامج ( املتعلقة باملباين املؤقتة ٢٠٠٧يشمل النفقات لعام ) *(

  ٢٠٠٩رح من املوظفني لعام املالك املقت: ٣١٤٠الربنامج الفرعي   -٤٣اجلدول 

وكيل أمني  قسم األمن والسالمة
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤١ ٣٧ ٣٦ ١ ٤   ٢ ١ ١     األساسية 
  الوظائف ٢٠ ١٥ ١٥  ٥  ١ ٤       املتصلة باحلاالت

 ٦١ ٥٢ ٥١ ١ ٩  ١ ٦ ١ ١     اموع الفرعي  احلالية
 ١    ١  ١        األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ١    ١  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

        -٢ ٢      األساسية 
        -١ ١      املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

        -٣ ٣      اموع الفرعي
 ٦٢ ٥٢ ٥١ ١ ١٠  ٢ ٣ ٤ ١     اموع 
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  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

وتعني اخلطة . يع اخلدمات غري القضائية للمحكمة بأسرهاتقوم شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة بتقدمي مج  -٢٠٧
وسوف تلعب . باعتبار ذلك أولوية من أولويات السنة املقبلة" إدارة غري بريوقراطية"االستراتيجية للمحكمة معايري لتوفري 

مات يف وقتها وتكون                ً       ً                                                             هذه الشعبة دورا  رياديا  يف تقدمي الدعم لتنفيذ هذا اهلدف اإلستراتيجي عن طريق تأمني أداء خد
                                     ً           ومن هذه احلاجات ما يشمل اللوجستيات فضال  عن املرافق . موثوقة وفعالة وذات جودة عالية تلبية حلاجات العمالء

عالوة على ذلك، تبقى األهداف . األساسية اإلدارية واملعلوماتية لألنشطة امليدانية وأنشطة احملاكمة على حد سواء
 مع القيام بتنفيذ ٢٠٠٩ارد البشرية بؤرة من بؤر التركيز األساسي للمحكمة وللشعبة يف عام اإلستراتيجية املتعلقة باملو

  .اهلدف املتمثل يف توفري البيئة الراعية للموظفني وفرص التطوير الوظيفي واستمرار أنشطة التوظيف املركزة

       َّ              وال ي توق ع فتح أي مكتب . مليات امليدانية            ً                                                 سيتواصل أيضا  تنفيذ األهداف الرئيسية للسنة املاضية يف جمال دعم الع  -٢٠٨
وعلى سبيل املثال .                                         ً       ً         ً       ً ولكن هناك أنشطة جديدة جارية ستتطلب دعما  إداريا  ولوجستيا  متجددا ٢٠٠٩ميداين جديد عام 

هناك عمليات ذات صلة بالضحايا منتظر أن تزداد زيادة ملحوظة يف امليدان بسبب اقتران تطور األنشطة القضائية بتطور 
  . الصندوق االستئماين للضحايا

وهناك أنواع جديدة من الدعم .                           ً     ً                                     وستتأثر أنشطة الشعبة تأثريا  قويا  بانطالق األنشطة القضائية على نطاق كامل  -٢٠٩
يطلبها قسم تكلنولوجيا املعلومات واالتصال بوجه خاص من قبيل املتطلبات اإلضافية لدعم أفرق الدفاع داخل نظام 

  . نيةاحملكمة اإللكترو

، سيتمثل هدف آخر من أهداف احملكمة اإلستراتيجية ٢٠٠٩ومع تواصل اإلجراءات على أساس منتظم يف عام   -٢١٠
                                                    ً     ً ويف هذا السياق ستلعب شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة دورا  مهما  .                                            ًيف تأمني استمرارية األعمال وإدارة املخاطر عموما 

  . يف إدارة وتنفيذ هذا املشروع

ولذلك ميكن توقع .   ً                                                                   ً     ًريا ، وحىت حلظة صياغة هذه امليزانية املقترحة، تبقى املباين املؤقتة للمحكمة شغال  شاغال وأخ  -٢١١
أن تستمر شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة يف عملها املتعلق بتنفيذ حل للمباين املؤقتة يزود احملكمة باملرافق األساسية اليت 

  .ين الدائمةتبقى حىت تنتقل احملكمة إىل املبا

  األهداف

أن تصبح إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو   -١
  )١١اهلدف اإلستراتيجي . (تقليل املخاطر عند االقتضاء

اهلدف . (          ة والعاملي ة                                                                          تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة اإلجراءات املوج هة إىل فئات التخاطب احمللي   -٢
  )٩اإلستراتيجي 
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  )١٧اهلدف اإلستراتيجي . (توفري فرص التطوير والترقي للموظفني ذوي األداء اجليد  -٣

. صياغة خيارات م مواقع جغرافية خمتلفة ملوارد احملكمة وأنشطتها، مبا يف ذلك املتطلبات اخلاصة باملباين الدائمة  -٤
  )٥اهلدف اإلستراتيجي (

 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء ج املتوقعةالنتائ

   ١اهلدف 

عدد الوحدات النموذجية من نظم إدارة  • .تنفذ نظم إدارة املعلومات املتكاملة •
 .املعلومات املتاحة

٣٨ 

 ٣٠ .عدد التقارير املتاحة املقبولة • 

   ٢اهلدف 

تنفيذ بنية أساسية للمعلومات كاملة بالنسبة  •
 .نيةلكل املكاتب امليدا

عدد املكاتب امليدانية اليت تتيح حصول  •
 .عامة الناس على املعلومات

٥  
 

                                 ً عدد املكاتب امليدانية اليت جه زت فني ا   • 
 .ألداء كافة أنواع االتصال املطلوبة

٥ 

   ٣اهلدف 

                                 عدد األهداف اليت نفذت دون أن تترت ب  • .تنفيذ استراتيجيات للنهوض بفرص العمل •
 .امليزانيةعليها آثار مالية يف 

 من مجيع األهداف % ٨٠

عدد األهداف اليت نفذت واليت ترتبت  • 
 .عليها آثار يف امليزانية

 من مجيع األهداف % ٢٠

   • ٤اهلدف 

                                  ضمان حي ز مكتيب كاف لدعم كافة أنشطة  •
 .احملكمة

 ١ ٠٢٠ .عدد أماكن العمل اليت مت توفريها •
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  ٢٠٠٩ة لعام امليزانية املقترح: ٣٢٠٠الربنامج   -٤٤اجلدول 
  )* (٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  اسيةاألس اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٢,٦ ٥٢١,٧ ٤ ٦٥١,٤ ١ ١٤٧,٠ ٣ ٥٠٤,٤ ٤ ١٢٩,٧ ٩١٣,٠ ٣ ٢١٦,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٣٤,٨ ١ ٧٧٦,٥ ٦ ٨٨٠,٧ ٢ ٢٣٣,٩ ٤ ٦٤٦,٨ ٥ ١٠٤,٢ ١ ٤٧١,٤ ٣ ٦٣٢,٨ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٢٤,٩ ٢ ٢٩٨,٢ ١١ ٥٣٢,١ ٣ ٣٨٠,٩ ٨ ١٥١,٢ ٩ ٢٣٣,٩ ٢ ٣٨٤,٤ ٦ ٨٤٩,٥ ٨ ٠٦٦,٥ ١ ٨٨٢,٢ ٦ ١٨٤,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 -٤٣,١ -٤٣٥,٤ ٥٧٤,٧ ٢٠٣,٠ ٣٧١,٧ ١ ٠١٠,١ ٦٨٦,١ ٣٢٤,٠ ١ ٥٠٩,٢ ٤٨٤,٣ ١ ٠٢٤,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 -٣٨,٥ -١٢,٥ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٣٢,٥  ٣٢,٥    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 -٧,٠ -٧,٠ ٩٣,٠  ٩٣,٠ ١٠٠,٠ ٢٨,٠ ٧٢,٠ ٩٥,١ ٠,٢ ٩٤,٩ العمل اإلضايف

 ٢٥,٠ ٥,٠ ٢٥,٠  ٢٥,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٨ ٤,٠ ١٦,٨ اخلرباء االستشاريون
 -٣٨,٧ -٤٤٩,٩ ٧١٢,٧ ٢٠٣,٠ ٥٠٩,٧ ١ ١٦٢,٦ ٧١٤,١ ٤٤٨,٥ ١ ٦٢٥,١ ٤٨٨,٥ ١ ١٣٦,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٢,٠ ٣٥,٨ ٣٣٤,٩ ٢٣٢,١ ١٠٢,٨ ٢٩٩,١ ٢٠٣,٤ ٩٥,٧ ٢٧٨,٨ ١٨٠,٤ ٩٨,٤   السفر
احلدمات التعاقدية مبا فيها 

 التدريب
١٨,٥ -٣٦٦,٢ ١ ٦١٦,٩ ٦٠٥,٣ ١ ٠١١,٦ ١ ٩٨٣,١ ٨٩٤,٥ ١ ٠٨٨,٦ ١ ٧٢٦,١ ٥٧٧,٦ ١ ١٤٨,٥- 

 ١,٨ ١٤١,٣ ٨ ١٠١,٤ ٣ ٤٠٠,٩ ٤ ٧٠٠,٥ ٧ ٩٦٠,١ ٣ ٠٣٥,١ ٤ ٩٢٥,٠ ٦ ٣٢٤,٤ ٢ ٣٢٢,٦ ٤ ٠٠١,٧ نفقات التشغيل العامة
 ٧,٣ ٤٨,٠ ٧٠٤,٤ ٢٢٦,٩ ٤٧٧,٥ ٦٥٦,٤ ٢٣١,٧ ٤٢٤,٧ ٥٧٩,٢ ٢٠٣,٣ ٣٧٥,٩ واداللوازم وامل

 ١٣,٠ ١١٥,٣ ١ ٠٠٠,٨ ٤٤٨,٤ ٥٥٢,٤ ٨٨٥,٥ ٢٤٢,٠ ٦٤٣,٥ ٢ ٢٣٠,٢ ١ ٢٣٠,٥ ٩٩٩,٧ األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٠,٢ -٢٥,٨ ١١ ٧٥٨,٤ ٤ ٩١٣,٦ ٦ ٨٤٤,٨ ١١ ٧٨٤,٢ ٤ ٦٠٦,٧ ٧ ١٧٧,٥ ١١ ١٣٨,٧ ٤ ٥١٤,٤ ٦ ٦٢٤,٢- 

 ٨,٢ ١ ٨٢٢,٥ ٢٤ ٠٠٣,٢ ٨ ٤٩٧,٥ ١٥ ٥٠٥,٧ ٢٢ ١٨٠,٧ ٧ ٧٠٥,٢ ١٤ ٤٧٥,٥ ٢٠ ٨٣٠,٣ ٦ ٨٨٥,١ ١٣ ٩٤٥,١ اموع
  

 ٦,٦ -١١٢,١ -١ ٨١٦,٤ -٩١٥,١ -٩٠١,٣ -١ ٧٠٤,٣ -٨٣٤,٩ -٨٦٩,٤ -٦٩٥,٨ -٣٥٣,٥ -٣٤٢,٢ الصيانة املوزعة
  ).٣٢٥٠(ذو الصلة بقسم اخلدمات العامة )       ً سابقا ٥١٠٠الربنامج ( املتعلقة باملباين املؤقتة ٢٠٠٧شاملة  النفقات لعام ) *(

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٠٠الربنامج   -٤٥اجلدول 

وكيل أمني  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
 عام

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

جمموع 
موظفي 

  ة الفنيةالفئ
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٠٥ ٧٠ ٦٤ ٦ ٣٥  ٩ ١٥ ٥ ٥ ١    األساسية 
  الوظائف ٤٣ ٣٣ ٣١ ٢ ١٠   ٧ ٣      املتصلة باحلاالت

 ١٤٨ ١٠٣ ٩٥ ٨ ٤٥  ٩ ٢٢ ٨ ٥ ١    اموع الفرعي  احلالية
 ٧ ٧ ٧            األساسية

الوظائف  ٣٤ ٣٣ ٣٣  ١   ١       املتصلة باحلاالت
 )* (٤١ ٤٠ ٤٠  ١   ١       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ١٨٩ ١٤٣ ١٣٥ ٨ ٤٦  ٩ ٢٣ ٨ ٥ ١    اموع 
  . وظيفة منقولة من فئة املساعدة العامة املؤقتة٣٠يشمل ) *(
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  مكتب املدير: ٣٢١٠لربنامج الفرعي ا  )أ(

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية واملتصلة باحلاالت

 السفر

ذات صلة باإلجتماعات وأنشطة التعاون مع الدول األطراف واجتماعات ألغراض إقامة . نفقات متكررة  -٢١٢
  .الشبكات

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ً                                        ً                               مال  بتوصيات املراجعني اخلارجيني للحسابات مشروعا  إلدارة املخاطر سيستمر لغاية عام بدأت احملكمة، ع  -٢١٣
 يورو ١٠٠ ٠٠٠ يورو منها ١٥٥ ٠٠٠وتتمثل التكلفة التقديرية هلذا املشروع على صعيد احملكمة بأسرها يف . ٢٠٠٩

  .٢٠٠٩سيلزم أن تتوفر لعام 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

لتغطية سفر املدير من أجل استعراض عمل املكاتب امليدانية وما تعمل على تنفيذه بوصفها . ررةتكاليف متك  -٢١٤
  ".صورة احملكمة"جهات تربز 
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٢١٠الربنامج الفرعي   -٤٦اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )ليوروبآالف ا(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
 النمو يف املوارد

 مكتب املدير
املتصلة  األساسية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٢,٩ ٩,٤ ٣٢٨,٢  ٣٢٨,٢ ٣١٨,٨  ٣١٨,٨ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٨ ٧,٦ ٥٩,٠  ٥٩,٠ ٥١,٤  ٥١,٤ بدون تقسيم دمات العامةموظفو اخل

 ٤,٦ ١٧,٠ ٣٨٧,٢  ٣٨٧,٢ ٣٧٠,٢  ٣٧٠,٢ ٣١٥,٣  ٣١٥,٣ اموع الفرعي، املوظفون
         ١١,٦  ١١,٦ املساعدة املؤقتة العامة 

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
            العمل اإلضايف 

         ١,٧  ١,٧ اخلرباء االستشاريون
         ١٣,٣  ١٣,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 -٤,٠ -١,٢ ٢٨,٧ ٩,٤ ١٩,٣ ٢٩,٩ ٨,٢ ٢١,٧ ٢٦,٣  ٢٦,٣   السفر
            الضيافة

  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠    ٣,٠  ٣,٠ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
         ٠,٠  ٠,٠ نفقات التشغيل العامة

            املواداللوازم و
            األثات واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٣٣٠,٤ ٩٨,٨ ١٢٨,٧ ٩,٤ ١١٩,٣ ٢٩,٩ ٨,٢ ٢١,٧ ٢٩,٣  ٢٩,٣ 

 ٢٨,٩ ١١٥,٨ ٥١٥,٩ ٩,٤ ٥٠٦,٥ ٤٠٠,١ ٨,٢ ٣٩١,٩ ٣٥٧,٩  ٣٥٧,٩ اموع
  

 ٥,٦ ٠,٨ ١٥,٢  ١٥,٢ ١٤,٤  ١٤,٤ ٦,٢  ٦,٢ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢١٠الربنامج الفرعي   -٤٧اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املدير
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
ظفي مو

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤ ١ ١  ٣  ١ ١   ١    األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٤ ١ ١  ٣  ١ ١   ١    اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ٤ ١ ١  ٣  ١ ١   ١    اموع 
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  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

  مؤشرات عبء العمل لقسم املوارد البشرية  -٤٨اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء 
العمل 

توقع امل
لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة 
التقديرية 
لعام 
٢٠٠٩ 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ٤ ١٥٠ م/غ ١٤ ٨٥٠ ٤,٥ ١٩ ٠٠٠ )٢(٥ )١(١٦ ٥٠٠= عدد الطلبات اهزة 

 ١٧٢ م/غ ١ ٧٢٨ ٥ ١ ٩٠٠ ٥ )٣(١ ٤٤= د اهزة عدد العقو

 ٧٢٠ ٧٢ ٣ ٨٨٨ ٦ ٣ ٩٦٠ ٥ )٤(٣ ٢٤٠= عدد التدابري اليت متس املوظفني

 صفر م/غ ٥٥٠ )٢(٢ ٥٥٠ )٢(٢ ٥٠٠= عدد التقارير اإلحصائية النامجة 

عدد الطلبات املقدمة من املستعملني العمالء فيما 
 املعلومات خيص قضايا املوارد البشرية تكنولوجيا

 =٢ ٧٠٠ 

 صفر م/غ ٣ ٠٠٠ )٢(١ ٣ ٠٠٠ )٢(١

 صفر م/غ ١٨٠ ١ ١٢٠ ١ ١٨٠= عدد األنشطة التدريبية 

مثل تطبيقات التدقيق، ومجع القوائم القصرية وحتديد (يعكس كافة العمليات ذات العالقة باملوضوع الرامية إىل اإلتيان مبوظفني جدد   )١(
  ).الرتب واملستويات

  .ساعدة املؤقتة العامةيشمل امل  )٢(
  .فيما خيص اجلهات اليت تقدم املساعدة املؤقتة واملترمجني التحريريني واملترمجني الشفويني  )٣(
  .يأخذ بعني االعتبار كافة التغيريات اليت  تأثر على الوضع التعاقدي للموظف املعين  )٤(

  املوارد األساسية 

   الرتب األخرى–لعامة مساعد مكلف باملوارد البشرية برتبة اخلدمات ا

إن هذا املورد الزم حبكم تزايد عدد املوظفني وما يتصل بذلك من العمل اإلداري وهو سيضمن تدبري كبار   -٢١٥
املساعدين املكلفني باملوارد البشرية للشؤون اإلدارية بشكل منتظم التوقيت إىل جانب اإلسهام يف أداء الوظائف ذات الصلة 

  . اإلجراءات اإلدارية وإعداد دالئل املستعملني وصياغة املبادئ التوجيهيةباملشاريع مثل استعراض

   الرتب األخرى–مساعد مكلف باملوارد البشرية برتبة اخلدمات العامة 

                                                     ً                                                بالنظر إىل تزايد عدد املوظفني املعينني يعترب هذا املورد الزما  لتوفري الدعم ملساعد أقدم مسؤول عن املوارد البشرية   -٢١٦
  . باملائة من مجيع املوظفني العاملني باحملكمة٥٠ إدارة يتوىل
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  املساعدة املؤقتة العامة

     ً   شهرا ، ١٢( الرتب األخرى –   َ                                                                 ي طل ب كاتب لتقدمي الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات من فئة اخلدمات العامة   -٢١٧
خلاصة باملوارد البشرية من زاوية دعم النظم بالنظر إىل الطلب املتزايد من خدمات تكنولوجيا املعلومات ا) وظيفة متواصلة

ولغرض إدارة املعلومات وتقدمي التقارير بشأن املوارد البشرية فإن هذا املورد سيظل ) SAP(والتطبيقات واملنتوجات 
  .٢٠٠٩      ً       مطلوبا  يف عام 

لتعزيز ).  متواصلة     ً        شهرا ، وظيفة١٢( الرتب األخرى –مساعد مكلف باملوارد البشرية من فئة اخلدمات العامة   -٢١٨
        ً                 واستنادا  إىل اخلربة املكتسبة .                    ً                                                          اجلهود املبذولة حاليا  يف سبيل تعيني املوظفني وخاصة يف جمال االنتقال إىل التعيني اإللكتروين

                                ً                                                                        وحاملا يصبح التوظيف اإللكتروين عامال  بصورة تامة سي عاد النظر يف هذا املورد بالنسبة للطلب املقدم يف إطار امليزانية 
٢٠١٠ .  

وذلك ).  أشهر، وظيفة جديدة٦( الرتب األخرى –مساعد معين بشؤون تعيني املوظفني من فئة اخلدمات العامة   -٢١٩
                                                وي توقع أن يتم االستغناء عن هذه الوظيفة حاملا ي صبح .                                     ً                   لتعزيز اجلهود املتسارعة اليت تبذل حاليا  يف سبيل تعيني املوظفني

  .ة تامة                    ً     التعيني اإللكتروين عامال  بصور

  اخلرباء االستشاريون

ستحتاج احملكمة إىل مشورة اخلرباء بشأن املبادرات اجلديدة املتعلقة بالسياسة يف جمال املوارد البشرية واستعراض  -٢٢٠
                                                                                      ً                 شروط اخلدمات املقدمة يف امليدان والتدابري ذات الصلة بالتطوير الوظيفي وإدارة األداء وذلك متشيا  مع إستراتيجيتها 

  .                                                                                  رحة يف جمال املوارد البشرية بصيغتها اليت ع رضت على جلنة امليزانية واملالية يف دورا العاشرةاملقت

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

هذا البند الزم لتتسىن للمديرين املعنيني باملوارد البشرية املشاركة يف االجتماعات التخصصية . نفقات متكررة  -٢٢١
القة باملوضوع، مبا يف ذلك شبكات املوارد البشرية واملائدة املستديرة السنوية املكرسة للتطوير الوظيفي واملنتدى ذات الع

  .                  ً                        وتشمل النفقات أيضا  بعتثني جتريان لتعيني موظفني. السنوي اخلاص بتثقيف املديرين

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                      ً                       يف اال اللغوي وعلى املهارات األساسية فضال  عن االستمرار يف الربنامج لتغطية التدريب . نفقات متكررة  -٢٢٢
  .التخصصي املكرس للمالك الطيب ومالك الرعاية والالزم الستبقاء التسجيالت املهنية
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  اللوازم واملواد

  . لتغطية اإلمدادات الطبية والصيدالنية اليت تزود ا الوحدة الطبية. نفقات متكررة  -٢٢٣

  د ذات الصلة باحلاالتاملوار

  السفر

  .وهي الزمة لسفر املوظف الطيب وموظف الرعاية االجتماعية إىل املكاتب امليدانية. نفقات متكررة  -٢٢٤

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

أما التدريب .                                                ً                        لتغطية التدريب على املهارات األساسية املدرجة حاليا  واخلاصة باملكاتب امليدانية. نفقات متكررة  -٢٢٥
  .اللغوي فتغطيته واردة يف إطار امليزانية األساسية
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  -٤٩اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )وروبآالف الي(
 قسم املوارد البشرية

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٣,٢ ٨٤,٥ ٧٢٣,٢  ٧٢٣,٢ ٦٣٨,٧  ٦٣٨,٧ موظفو الفئة الفنية
 ٣٠,٥ ٢٢٤,٨ ٩٦١,٣ ١٧٧,٠ ٧٨٤,٣ ٧٣٦,٥ ١٥٤,٢ ٥٨٢,٣ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٢٢,٥ ٣٠٩,٣ ١ ٦٨٤,٥ ١٧٧,٠ ١ ٥٠٧,٥ ١ ٣٧٥,٢ ١٥٤,٢ ١ ٢٢١,٠ ١ ٣٧٤,٩ ١٣٣,٢ ١ ٢٤١,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٠,٨ ٣٨,٦ ١٦٤,٠  ١٦٤,٠ ١٢٥,٤  ١٢٥,٤ ٢٥٣,٠  ٢٥٣,٠ املساعدة املؤقتة العامة

         ٢,٨  ٢,٨ العمل اإلضايف
 ٢٥,٠ ٥,٠ ٢٥,٠  ٢٥,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ١٨,٣ ٣,٢ ١٥,١ اخلرباء االستشاريون

 ٣٠,٠ ٤٣,٦ ١٨٩,٠  ١٨٩,٠ ١٤٥,٤  ١٤٥,٤ ٢٧٤,١ ٣,٢ ٢٧٠,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٩٥,٨ ٢٤,٩ ٥٠,٩ ٢٣,٠ ٢٧,٩ ٢٦,٠ ٧,٣ ١٨,٧ ١٣,١ ٦,٤ ٦,٧   السفر

 -١٨,٥ -٩٣,٤ ٤١٢,٥ ١٩٩,٥ ٢١٣,٠ ٥٠٥,٩ ٣٢٧,٦ ١٧٨,٣ ٥١٤,١ ٢٢٨,٦ ٢٨٥,٥ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ١٠٢,٨ ٢٥,٥ ٥٠,٣  ٥٠,٣ ٢٤,٨  ٢٤,٨ ٢٢,٠ ٠,٢ ٢١,٨ اللوازم واملواد

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٧,٧ -٤٣,٠ ٥١٣,٧ ٢٢٢,٥ ٢٩١,٢ ٥٥٦,٧ ٣٣٤,٩ ٢٢١,٨ ٥٤٩,٢ ٢٣٥,٢ ٣١٤,٠- 

 ١٤,٩ ٣٠٩,٩ ٢ ٣٨٧,٢ ٣٩٩,٥ ١ ٩٨٧,٧ ٢ ٠٧٧,٣ ٤٨٩,١ ١ ٥٨٨,٢ ٢ ١٩٨,٢ ٣٧١,٦ ١ ٨٢٦,٦ اموع
  

 ١٥,٠ ١٠,٧ ٨٢,٤ ٦,٤ ٧٦,١ ٧١,٧ ٦,٧ ٦٥,٠ ٣٠,١ ٣,٨ ٢٦,٣ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٢٠الربنامج الفرعي   -٥٠اجلدول 

وكيل أمني  قسم املوارد البشرية
 عام

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

جمموع 
وظفي م

  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٨ ١١ ١٠ ١ ٧  ١ ٣ ٢ ١     األساسية 
  الوظائف ٣ ٣ ٣            املتصلة باحلاالت

 ٢١ ١٤ ١٣ ١ ٧  ١ ٣ ٢ ١     اموع الفرعي  احلالية
 ٢ ٢ ٢            األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ٢ ٢ ٢            اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ٢٣ ١٦ ١٥ ١ ٧  ١ ٣ ٢ ١     اموع 
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  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   )ج(

ومجيع النفقات . يف قسم امليزانية واملالية) ٣١٥٠الربنامج الفرعي (يل ، مكتب املراقب املا٢٠٠٨ ُ           أ دمج، يف عام   -٢٢٦
      ً     ُ                                    سابقا  قد أ دجمت يف البيانات اخلاصة بقسم امليزانية ٣١٥٠وامليزانيات املعتمدة للسنة املاضية واملتعلقة بالربنامج الفرعي 

  .واملالية

  املوارد من املوظفني

  الينيمؤشرات عبء العمل للمساعدين امل  -٥١اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
م توافر مع عد

 املوارد اإلضافية

 صفر م/غ ١٢ ٥٠٠ ٦ ١٢ ٥٠٠ )١(٦ ١٢ ٠٠٠= الفواتري اهزة 

 ٣٠٠ م/غ ٨ ٤٠٠ ٣ ٨ ٧٠٠ ٣ ٨ ٣٠٠= املطالبات املتعلقة بالسفر اهزة 

 صفر م/غ ١٥ ٠٠٠ ٣ ١٢ ٥٠٠ ٣ ١٢ ٠٠٠= العمليات املتصلة بدفع املرتبات 

 ١ ٤٠٠ م/غ ١٨ ٦٠٠ ٣ ٢٠ ٠٠٠ )١(٣ ١٩ ٠٠٠= مدفوعات اخلزينة 

  .مشمولة املساعدة املؤقتة العامة  )١(

  املوارد األساسية

  الرتب األخرى/مساعدان ماليان من فئة اخلدمات العامة

فمع منو األنشطة اليت تضلع ا احملكمة أصبحت اجلهات اليت . مها وظيفتان منقولتان من فئة املساعدة املؤقتة العامة  -٢٢٧
                                                                    ً                         ملؤقتة العامة منخرطة بشكل متزايد يف األنشطة اليومية لقسم املالية اجتنابا  لتراكم عبء العمل وإبقاء           ً          تقدم حاليا  املساعدة ا

وهذا االجتاه برهن بوضوح على استمرار احلاجة ملساعدين ماليني ليقدما الدعم الكامل . هذا التراكم عند مستواه األدىن
وهاتان الوظيفتان مدرجتان يف .  حلفظهاTRIMلبيانات يف نظام  وختزين اASPالالزم لتجهيز الفواتري ومناولة نظام 

مؤشرات عبء العمل الوارد أعاله حيث إما مكنتا قسم امليزانية واملالية من مواجهة أعباء العمل املتزايدة دون اللجوء إىل 
  .نفس املستوىولن تترتب على عملية النقل هذه أية آثار مالية حيث أن التكاليف ستبقى عند . موظفني جدد

  املساعدة املؤقتة العامة

وذلك ) مستمرة أشهر، وظيفة ٨ملدة ( الرتب األخرى –                                              ي طلب تعيني مساعد مايل واحد من فئة اخلدمات العامة   -٢٢٨
لدعم جتهيز التحويالت اليت تتم يف نطاق امليزانية إبداء املوافقة على إدارة األموال املفترض أن تتم على إثر إدماج مكتب 

  . ملراقب املايلا
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية واملتصلة باحلاالت

  السفر

وغرضه حضور اجتماعات الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة واجتماعات شبكة املالية   -٢٢٩
  .ASPواجتماعات نظام 

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

لقد ازدادت نفقات هذا البند ويرجع ازديادها بالدرجة األوىل إىل التدريب ذي الصلة باملعايري . ةنفقات متكرر  -٢٣٠
ومع التقدم يف إجناز هذا املشروع خالل السنوات القليلة املقبلة سيتعني توفري املزيد من . احملاسبية الدولية للقطاع العام

  . ية واملاليةالتدريب بالنسبة للموظفني العاملني يف جمال امليزان

  نفقات التشغيل العامة

     ً     متشيا  مع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧تعكس التكاليف املصرفية املتصاعدة املصاريف الفعلية طيلة العامني . نفقات متكررة  -٢٣١
  . منو أنشطة احملكمة وخاصة النشاط امليداين عايل املستوى مما يترتب عليه تزايد تكاليف النقل

  



 

 

IC
C

-A
SP

/7/20 
 

 

91 

 ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٤٠   الربنامج الفرعي-٥٢اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم امليزانية واملالية

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٩,٥ ٧٢,٥ ٨٣٦,٣  ٨٣٦,٣ ٧٦٣,٨  ٧٦٣,٨ موظفو الفئة الفنية
 ٢٨,٩ ٢٣٢,٨ ١ ٠٣٧,٦ ٣١٢,٣ ٧٢٥,٣ ٨٠٤,٨ ٢٧٣,٩ ٥٣٠,٩ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٩,٥ ٣٠٥,٣ ١ ٨٧٣,٩ ٣١٢,٣ ١ ٥٦١,٦ ١ ٥٦٨,٦ ٢٧٣,٩ ١ ٢٩٤,٧ ١ ٠٩٤,٩ ١٨٣,١ ٩١١,٨ اموع الفرعي، املوظفون
 -٧٠,١ -١٠٢,٦ ٤٣,٧  ٤٣,٧ ١٤٦,٣ ١٤٦,٣  ٤٨٤,٥ ٦١,٩ ٤٢٢,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ٢٥,٠ ٠,٥ ٢,٥  ٢,٥ ٢,٠  ٢,٠ ٢٤,٨ ٠,١ ٢٤,٧ العمل اإلضايف
 -٦٨,٨ -١٠٢,١ ٤٦,٢  ٤٦,٢ ١٤٨,٣ ١٤٦,٣ ٢,٠ ٥٠٩,٣ ٦٢,٠ ٤٤٧,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣٣,٣ ٣,٠ ١٢,٠  ١٢,٠ ٩,٠  ٩,٠ ١٥,٢  ١٥,٢   السفر
 ٢٩,٥ ١٩,٢ ٨٤,٣  ٨٤,٣ ٦٥,١  ٦٥,١ ٥٤,٥  ٥٤,٥ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ٦٠,٦ ٢٦,٤ ٧٠,٠  ٧٠,٠ ٤٣,٦  ٤٣,٦ ٦٨,٧  ٦٨,٧ نفقات التشغيل العامة
         ١,٠  ١,٠ األثات واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٤١,٣ ٤٨,٦ ١٦٦,٣  ١٦٦,٣ ١١٧,٧  ١١٧,٧ ١٣٩,٤  ١٣٩,٤ 

 ١٣,٧ ٢٥١,٨ ٢ ٠٨٦,٤ ٣١٢,٣ ١ ٧٧٤,١ ١ ٨٣٤,٦ ٤٢٠,٢ ١ ٤١٤,٤ ١ ٧٤٣,٦ ٢٤٥,١ ١ ٤٩٨,٥ اموع
  

 ١٣,٩ ١٠,٦ ٨٦,٧ ١٠,٦ ٧٦,١ ٧٦,١ ١١,٢ ٦٤,٩ ٣٤,٢ ٦,٣ ٢٧,٩ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٤٠  الربنامج الفرعي -٥٣اجلدول 

وكيل أمني  قسم امليزانية واملالية
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٨ ١٠ ٩ ١ ٨  ١ ٤ ١ ٢     األساسية 
  الوظائف ٥ ٥ ٤ ١           املتصلة باحلاالت

 ٢٣ ١٥ ١٣ ٢ ٨  ١ ٤ ١ ٢     اموع الفرعي  احلالية
 ٢ ٢ ٢            األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ٢ ٢ ٢            اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ٢٥ ١٧ ١٥ ٢ ٨  ١ ٤ ١ ٢     اموع 
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  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(

  املوارد من املوظفني

  مؤشرات عبء العمل للمساعدين التابعني لقسم اخلدمات العامة  -٥٤اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

العمل عبء 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة 
التقديرية 

 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

     وحدة اللوجستيات والنقل
 )١(٧٥٠ صفر ٤ ٥٠٠ ٥ ٢٥٠ ٥ ٤٠٠= الطلبات املتعلقة بالنقل 

 ٤ ٨٢٠= اللوازم /التسليم الداخلي

١٣ 

٤ ٧٠٠ 

١٥ 

  صفر ٤ ٧٠٠
       وحدة إدارة املرافق

 صفر م/غ ٤ ٨٠٠ ١٢ ٤ ٨٠٠ )٢(١٢ ٥ ٣٠٠= مكتب اإلجابة على االستفسارات 

     وحدة السفر وشؤون الدول املضيفة
 ٣٥٠ م/غ ٢ ٦٠٠ ٢ ٩٥٠ ٢٦٤٠= عدد الرحالت 

  لطلبات اهزة املتعلقة بالتأشرية ا
 ٢ ٥٢٠= وبغريها 

٢(٦( 

٣ ٠٠٠ 

٦ 

١ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠ 

  وحدة املشتريات
 ١ ٧٥٠= طلبيات الشراء والعقود اهزة 

 ١٥٠ م/غ ١ ٦٠٠ ٦,٥ ١ ٧٥٠ ٦,٥

  . تتوفر التغطية من خالل العمل اإلضايف   )١(
  .املساعدة املؤقتة العامة مدرجة   )٢(

  املوارد األساسية

   توزيع الوظائفإعادة

تكنولوجيا املعلومات ( إىل قسم املعلومات واالتصال TRIMانتقلت وحدة إدارة السجالت اليت تعىن بنظام   -٢٣٢
احلقيبة الدبلوماسية فبقيت /أما مناولة الربيد. وذلك نتيجة لعملية إعادة تنظيم جرت) ٣٢٦٠واالتصال، الربنامج الفرعي 
  .ضمن قسم اخلدمات العامة

   الرتب األخرى- مكلفان بشؤون السفر من فئة اخلدمات العامةكاتبان

 فيما خيص موظفي املساعدة املؤقتة ٢٠٠٨ و٢٠٠٧كشفت جتربة عامي . منقولتان من فئة اخلدمات العامة املؤقتة  -٢٣٣
مارك التأشريات واجل. (العامة أن هاتني الوظيفتني أساسيتان للحفاظ على سري عمليات السفر ومسائل الربوتوكول

واملعتقد أن املستوى التوظيفي الراهن، مبا يف ). والتسجيل لدى وزارة الشؤون اخلارجية وتسجيل العربات وما إىل ذلك
ولن يترتب على عملية النقل هذه .                                 ً                                             ذلك هاتان الوظيفتان، سيكون كافيا  لكفالة أداء الوحدة لوظيفتها يف املستقبل املنظور

  . قية يف نفس املستوىآثار مالية حيث أن التكاليف با
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   الرتب األخرى–عامل عام من فئة اخلدمات العامة 

                                                   خ صص هذا املورد ألداء الوظائف اليت يتوالها عامل عام مببىن . وظيفة منقولة من فئة املساعدة املؤقتة العامة  -٢٣٤
            ً                   ر مالية نظرا  ألن التكاليف ستبقى ولن يترتب على هذا النقل آثا. HV1                                ً               هوفتورين وسيظل هذا العامل مطلوبا  بالنسبة للمبىن 

  .عند نفس املستوى

  العمل اإلضايف

                             وست بذل جهود لإلبقاء على العمل . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧تعكس الزيادة املصاريف يف عامي . تكاليف متكررة  -٢٣٥
  .                                                ً              اإلضايف يف حدود امليزانية عن طريق الرصد األكثر تركيزا  وتضافر املساعي

  املوارد املتصلة باحلاالت

   الرتب األخرى–قان من فئة اخلدمات العامة سائ

 لنقل )٢٠(       ً                                                                                   استنادا  إىل إجراءات توجيه الشهود اجلديدة املتأتية من وحدة الضحايا والشهود مبقتضى أمر من احملكمة   -٢٣٦
لتعرف على الشهود من املطارات وإليها ومن املواعيد الطبية وإليها ومن خمتلف أماكن اإلقامة إىل احملكمة وإليها من أجل ا

  .احملكمة ومن أجل استعراض إفادات الشهود ولتقدمي الشهادات أمام احملكمة

  املوارد من غري املوظفني

 بالنسبة لقسم اخلدمات العامة شديد الوطأة على ميزانيته السنوية وخاصة فيما HV1يعترب األثر املترتب على املبىن   -٢٣٧
 حىت اآلن مبتطلبات املبىن ومبا ميكن أن تنجر عنه من التكاليف اخلفية وما وليست هناك معرفة. يتصل بالتكاليف املتكررة

مقارنة باملصاريف احلالية ملبىن اآلرك وذلك % ٥٠       ُ                 ولذلك ق درت الزيادة بنحو . ميكن حتقيقه من أوجه الكفاءة يف األداء
فيما يتعلق باملنشآت اليت خيتص ا املبىن من قبيل أما . باالستناد إىل عدد األمتار املربعة وعدد املوظفني واملتطلبات من املرافق

قاعة االستقبال واملطعم والتسخني والتهوئة والتكييف وما إىل ذلك، تعني حساب التكاليف على أساس زيادة كاملة بنسبة 
  .لدولة املضيفةوجتدر اإلشارة إىل أن هذه التكاليف، بالنسبة ملبىن هوفتورين، قد تكفلت ا يف السابق ا.  يف املائة١٠٠

  املوارد األساسية

  السفر

هي تكاليف حلضور اجتماعات تعقدها الشبكة املشتركة بني الوكاالت ملديري املرافق ومن . تكاليف متكررة  -٢٣٨
  . أجل االضطالع باجلرد الالزم لألصول يف املكاتب امليدانية

                                                           
 :ICC-01/04-01/06-1351، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٣الدائرة االبتدائية األوىل، القرار العام املؤرخ .  انظر قرارات الدوائر) ٢٠(
 .٣٣-٣١، الفقرات "اخلاص باملمارسات املستخدمة يف يئة الشهود للمحاكمةقرار يتعلق بالربوتوكول "
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

دمات التعاقدية اخلاصة بتنظيف املطعم مرة كل سنتني ونقل األثات املكتيب وعقد تشمل اخل. نفقات متكررة  -٢٣٩
  .     ً                وإمجاال ، اخنفضت التكاليف. شامل خيص اخلدمات االستشارية ذات الصلة باملشاريع اهليكلية والتقنية من أجل صيانة املباين

  نفقات التشغيل العامة

أما . ٢٠٠٨تكاليف املتعلقة مببىن اآلرك يف نفس مستواها لعام                          ب ذلت جهود من أجل إبقاء ال: نفقات متكررة  -٢٤٠
  .وترد أدناه أهم البنود اليت مت على أساسها احتساب االعتماد املطلوب. HV1الزيادات فهي معزوة للمبىن 

 أجهزة أما صيانة املباين فتشمل التنظيف املنتظم للمكاتب واختبار جهاز اإلنذار بنشوب احلرائق وتفتيش وإصالح  -٢٤١
الفصل املانعة للحرائق وصيانة املنشآت وبوابات الفتح والغلق السريعني ونظم توفري وأمن الكهرباء بشكل ال ينقطع مبىن 

 هناك بعض مشاريع الصيانة الكربى تظل تؤجل لغاية HV1وبالنظر إىل الزيادات اليت سيشهدها مبىن . HV1اآلرك ومبىن 
  .٢٠١٠عام 

 Saturnusstraatنافع بالنسبة ملبىن اآلرك إىل االستهالك الفعلي ماضيا بالنسبة ملبنيي اآلرك ووتستند تكاليف امل  -٢٤٢
ويشمل استئجار األثات واألجهزة آالت النسخ وطابعات  .HV1             ً                                   وتستخدم أساسا  يف تقدير تكاليف املنافع بالنسبة ملبىن 

باالشتراك مع منظمات أخرى من أجل احلصول على                     ً                             وهذه البنود هي حاليا  موضوع لعطاء شراءات جديد ع رض . التذاكر
   .ميزة تنافسية

أما االتصاالت فباقية على مستواها بالرغم من ارتفاع حجمها بالنظر إىل الترتيب اجلديد الذي مت التفاوض عليه   -٢٤٣
  .مع قسم اخلدمات العامة وهو ترتيب لصاحل احملكمة

بات واملطابخ الصغرية واملعدات املكتبية غري معدات تكنولوجيا وتشمل صيانة األثات واملعدات صيانة العر  -٢٤٤
     ً       نظرا  لقدم ٢٠١٠واملتوقع أن حتدث زيادة يف حدود عام .           ً               وتشمل أيضا  صيانة نظم األمن. االتصاالت وتصليحات متنوعة

  . طاقم السيارات

يدانية وإليها وتنظيف غرف احملكمة وما وتشمل التكاليف التشغيلية املتنوعة األخرى التأمني والشحن من املواقع امل  -٢٤٥
  . يتصل ا من األماكن

  اللوازم واملواد

يشمل هذا البند املواد املستهلكة من قبيل املواد املكتبية واالستنساخ وحرب آالت االستنساخ وما . نفقات متكررة  -٢٤٦
  . ٢٠٨ و ٢٠٧وترتكز الزيادة على أساس االستعمال الفعلي يف عامي . إىل ذلك

  األثاث واملعدات

  .يشمل هذا البند استبدال األثات املكتيب العادي نتيجة لبالء هذا األثات  -٢٤٧
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  نفقات التشغيل العامة

تعكس التكاليف اإلضافية متطلبات التنظيف نتيجة الستخدام قاعات احملكمة واألماكن املتصلة . نفقات متكررة  -٢٤٨
  . سنةا طيلة كامل ال

  األثاث واملعدات

  .                                   ً                                                             يلزم لنقل الشهود سيارتان وذلك تقيدا  بإجراءات توجيه الشهود اجلديدة اليت وضعتها وحدة الضحايا والشهود  -٢٤٩
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٥٠  الربنامج الفرعي -٥٥اجلدول 
  )*(٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨ملعتمدة لعام امليزانية ا
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 
 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

 قسم اخلدمات العامة
املتصلة  األساسية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 -٧,٧ -٤٩,٥ ٥٩١,٤  ٥٩١,٤ ٦٤٠,٩  ٦٤٠,٩ موظفو الفئة الفنية
 ١٧,٦ ٣٣٣,٨ ٢ ٢٣٤,٩ ٣٥٤,٠ ١ ٨٨٠,٩ ١ ٩٠١,١ ٢٠٥,٦ ١ ٦٩٥,٥ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١١,٢ ٢٨٤,٣ ٢ ٨٢٦,٣ ٣٥٤,٠ ٢ ٤٧٢,٣ ٢ ٥٤٢,٠ ٢٠٥,٦ ٢ ٣٣٦,٤ ٢ ٣٤٠,٥ ٧٧,٩ ٢ ٢٦٢,٦ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٠٠,٠ -٢٥٠,٨    ٢٥٠,٨ ١٢٥,٤ ١٢٥,٤ ١٦٤,٦ ٧٤,٥ ٩٠,١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٢١,٠ ١٠,٥ ٦٠,٥  ٦٠,٥ ٥٠,٠ ١٠,٠ ٤٠,٠ ٤٧,٤  ٤٧,٤ العمل اإلضايف
 -٧٩,٩ -٢٤٠,٣ ٦٠,٥  ٦٠,٥ ٣٠٠,٨ ١٣٥,٤ ١٦٥,٤ ٢١٢,٠ ٧٤,٥ ١٣٧,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 -٣١,٠ -٤,٩ ١٠,٩  ١٠,٩ ١٥,٨  ١٥,٨ ٨,٥  ٨,٥   السفر
 -١١,٦ -٤٤,٨ ٣٤٠,٠ ٢١,٠ ٣١٩,٠ ٣٨٤,٨ ٢١,٠ ٣٦٣,٨ ٢٤٨,٥  ٢٤٨,٥ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ٧,٠ ٢٠٨,٢ ٣ ١٦٥,٢ ١٢٢,٧ ٣ ٠٤٢,٥ ٢ ٩٥٧,٠ ١٠١,٥ ٢ ٨٥٥,٥ ٢ ٢٢٢,٩ -٠,١ ٢ ٢٢٣,٠ نفقات التشغيل العامة
 ٨,١ ٢٧,٣ ٣٦٥,٢ ٣٨,٠ ٣٢٧,٢ ٣٣٧,٩ ٣٨,٠ ٢٩٩,٩ ٢٦١,٤ ٤,٥ ٢٥٦,٩ اللوازم واملواد

 -١٠,٦ -١٨,٠ ١٥٢,٣ ٨٠,٠ ٧٢,٣ ١٧٠,٣ ٣٥,٠ ١٣٥,٣ ١٦٢,٠  ١٦٢,٠ األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٤,٣ ١٦٧,٨ ٤ ٠٣٣,٦ ٢٦١,٧ ٣ ٧٧١,٩ ٣ ٨٦٥,٨ ١٩٥,٥ ٣ ٦٧٠,٣ ٢ ٩٠٣,٣ ٤,٤ ٢ ٨٩٨,٩ 

 ٣,٢ ٢١١,٨ ٦ ٩٢٠,٤ ٦١٥,٧ ٦ ٣٠٤,٧ ٦ ٧٠٨,٦ ٥٣٦,٥ ٦ ١٧٢,١ ٥ ٤٥٥,٨ ١٥٦,٨ ٥ ٢٩٩,٠ اموع
  

 ٢,٥ ٣,٨ ١٥٣,٥ ١٢,٨ ١٤٠,٧ ١٤٩,٧ ٩,٠ ١٤٠,٧ ٦٥,٥ ٥,١ ٦٠,٤ الصيانة املوزعة
  ).٣٢٥٠(ذات العالقة بقسم اخلدمات العامة )       ً سابقا ٥١٠٠الربنامج (املؤقتة  بالنسبة للمباين ٢٠٠٧ شاملة نفقات عام )*

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٥٠  الربنامج الفرعي -٥٦اجلدول 

وكيل أمني  قسم اخلدمات العامة
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣٩ ٣٢ ٢٩ ٣ ٧  ٢ ٣ ١ ١     األساسية 
  الوظائف ٤ ٤ ٤            املتصلة باحلاالت

 ٤٣ ٣٦ ٣٣ ٣ ٧  ٢ ٣ ١ ١     اموع الفرعي  احلالية
 ٣ ٣ ٣            األساسية

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

 -٥ -٤ -٤  -١   -١       األساسية 
               املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

 -٥ -٤ -٤  -١   -١       اموع الفرعي
 ٤٣ ٣٧ ٣٤ ٣ ٦  ٢ ٢ ١ ١     اموع 
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 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  إعادة توزيع الوظائف

بناء على عملية إعادة تنظيم داخلية، انتقلت وحدة إدارة السجالت واحملفوظات من قسم اخلدمات العامة   -٢٥٠
إىل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال فأسفر هذا االنتقال عن زيادة يف عدد املوظفني وما ) ٣٢٥٠الربنامج الفرعي (

  . يتصل بذلك من تكاليف

  املساعدة املؤقتة العامة

ولدعم ).  أشهر متواصلة٨     ً        شهرا ، منها ١٢( الرتب األخرى –اعد دعم املشاريع من فئة اخلدمات العامة مس  -٢٥١
مكتب مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملساعدة يف صيانة مكتبة الوثائق اخلاصة مبشروعني رئيسيني يتعلقان 

نية مما يكفل إدماج كافة الوثائق على النحو الذي يوفر نظرة  واحملكمة اإللكتروSAPبتكنولوجيا املعلومات واالتصال ونظام 
أما اهلدف املتوخى يف األجل الطويل فهو توحيد املقاييس املستخدمة يف مراقبة املشاريع واحلد من متطلبات . عامة أسلم

  .٢٠١٠املساعدة املؤقتة العامة واالستغناء عنها إن أمكن حبلول عام 

ستبقى هناك حاجة ).  أشهر ٦     ً        شهرا ، منها ١٨( الرتب األخرى –خلدمات العامة ثقنيو خدمات من فئة ا  -٢٥٢
                َّ                                                                                        للمساعدة اليت ت وف ر يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من أجل معاضدة مكتب اخلدمات أثناء فترات العمل الكثيف وألداء 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧التراكمة طيلة الفترة وقد مت عالج الطلبات . الكشف السنوي املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
                                              واملتوخى أن يتواصل تزايد عبء العمل ولذلك ست طلب .                                                       ومتت تغطيتها بواسطة مساعدة مؤقتة عامة مل ت درج يف امليزانية

  .٢٠١٠وظائف إضافية بالنسبة هلذه اخلدمة يف عام 

ا حىت تنجزها وبالتايل حدث تراكم يف كما هو مبني أدناه، ظل عدد طلبات اخلدمة يفوق قدرة اجلهة اليت تقدمه  -٢٥٣
  . ٢٠٠٩ طلب يف عام ٢٢٠٠وبدون أية موارد إضافية سيزداد املتراكم منها ب. هذه الطلبات

  مؤشرات عبء عمل تقنيي مكتب اخلدمات   -٥٧اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
ملتوقع لعام ا

٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ٢ ٢٠٠ ١ ٠٠٠ ٨ ٨٠٠ ٧,٥ ٩ ٨٠٠ )١(٦,٥ ٩ ٢٥٠= مكتب خدمات احلاالت العارضة  

  . حالة مكافئة للعمل على أساس التفرغ١ ١٧٣القدرة التقديرية تتمثل يف . املساعدة املؤقتة العامة مشمولة) ١(
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 طلبات عارضة واردة بدون مواد إضافية: ٣الشكل 

 

 املوارد من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

د لتغطية االجتماعات األساسية و اجتماعات املستعملني املتعلقة بالنظم اليت يستخدم هدا البن.   نفقات متكررة-٢٥٤
  .تستخدمها احملكمة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تشمل اخلدمات التعاقدية التدريب التقين الالزم للموظفني العاملني يف قطاع تكنولوجيا    .   نفقات متكررة-٢٥٥
و قد حتققت وفرات  . و إصدار القوائم و النشر على االنترنت SAP د املتعلق بدعم نظام  املعلومات و االتصال، و العق

  . مجة بفضل القدرة اليت  أنشئت  داخل احملكمة

  نفقات التشغيل العامة 

تشمل هذه التكاليف االستخدام السنوي لتراخيص برامج التطبيقات و قواعد البيانات بالنظم  .   نفقات متكررة-٢٥٦
وتشمل كذلك استضافة .  ونظام الربيد االلكتروينTRIM، و نظام SAPارية االلكترونية للمحكمة شاملة نظام اإلد

خدمات االنترنت للمحكمة و تكاليف االتصاالت اهلاتفية احمللية و باهلاتف املتنقل والربط املأمون بني شيت املواقع يف الهاي 
  .للمحكمةو صيانة شبكة االتصاالت العاملية والبيانات 
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  اللوازم و املواد

للوفاء باملعدات الطرفية و قطع الغيار و البطاقات الالزمة للشبكة و كابالت البيانات و  أجهزة .  نفقات متكررة-٢٥٧
  . البيانات املتنقلة و ما إيل ذلك  

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

م إيل امليدان لتوفري الصيانة الالزمة ملعدات االتصال و لغرض هلذا البند عالقة بالزيارات اليت تت.  نفقات متكررة-٢٥٨
  .التنسيق

  نفقات التشغيل العامة

يغطي هدا البند الصيانة السنوية لقاعات احملكمة وتكاليف األجهزة و الرباجميات ذات الصلة بصيانة .  نفقات متكررة-٢٥٩
الروابط الساتلية من األمم املتحدة و القدرة اخلاصة باالنترنت يف ويندرج يف هدا  البند  استئجار  . نظم احملكمة االلكترونية

كما أن تكاليف االتصاالت عن طريق . كل ميدان و الربط عن بعد للمكاتب امليدانية بنظم  احملكمة االلكترونية يف املقر
  . اهلاتف الثابت واملتنقل تغطيها بصورة حصرية ميزانية احملكمة

  األثاث و املعدات

عكس التكاليف التوسع الذي تشهده شبكة االتصاالت العاملية و البيانات علي حنو يشمل امليدان، مبا يف ذلك  ت-٢٦٠
  .األجهزة و الرباجميات و عناصر الشبكة و برامج استبدال األجهزة مرة كل أربع سنوات



 

 

IC
C

-A
SP

/7/20  
 

100 

٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٦٠  الربنامج الفرعي -٥٨اجلدول   
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

املعلومات قسم تكنولوجيا  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية واالتصال

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ عامو باحلاالت

 ١٥,٧ ٢٠٨,٧١٥,٧ ١٥٣٦,٢ ٥١٠,٩ ١٠٢٥,٣ ١٣٢٧,٥ ٤٧٣,٠ ٨٥٤,٥ موظفو الفئة الفنية
 ٤١,٠ ٦١٨,٦ ٢١٢٦,٣ ٩٢٩,٠ ١١٩٧,٣ ١٥٠٧,٧ ٧٣٥,٠ ٧٧٢,٧  موظفو اخلدمات العامة

 ٢٩,٢ ٨٢٧,٣ ٣٦٦٢,٥ ١٤٣٩,٩ ٢٢٢,٦ ٢٨٣٥,٢ ١٢٠٨,٠ ١٦٢٧,٢ ٢٣٩٦,٥ ٩٤٣,٦ ١٤٥٢,٩ اموع الفرعي، املوظفون
 ١٢٤,٠ ٩٠,٨ ١٦٤,٠  ١٦٤,٠ ٧٣,٢  ٧٣,٢ ٢٧٠,٣ ٢٢,٧ ٢٤٧,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 -٣٨,٥ -١٢,٥ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٣٢,٥  ٣٢,٥    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 -٣٧,٥ -١٨,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٤٨,٠ ١٨,٠ ٣٠,٠ ٢٠,١ ٠,١ ٢٠,٠ العمل اإلضايف

 ٣٩,٢ ٦٠,٣ ٢١٤,٠  ٢١٤,٠ ١٥٣,٧ ١٨,٠ ١٣٥,٧ ٢٩٠,٤ ٢٢,٨ ٢٦٧,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -٠,٥ -٠,٥ ٩٧,٦ ٦٤,٩ ٣٢,٧ ٩٨,١ ٦٧,٦ ٣٠,٥ ٨٢,٣ ٤٠,٦ ٤١,٧   السفر

اخلدمات التعاقدية مبا فيها 
 التدريب

٢٦,٥ -١٧٩,١ ٤٩٦,٣ ٢٠١,٠ ٢٩٥,٣ ٦٧٥,٤ ١٩٤,٠ ٤٨١,٤ ٧٨٤,٨ ٢٢٧,٨ ٥٥٧,٠- 

 -٣,٦ -١٥٥,٨ ٤٢٢٥,٤ ٢٦٣٧,٤ ١٥٨٨,٠ ٤٣٨١,٢ ٢٣٥٥,٣ ٢٠٢٥,٩ ٣٢٨٢,٤ ١٥٧٢,٤ ١٧١٠,٠ نفقات التشغيل العامة
   ١١٠,٠ ١٠,٠ ١٠٠,٠  ١٠,٠ ١٠٠,٠  ٢٩,٠ ٩٧ اللوازم واملوارد

 ١٥,٥ ٩٥,٧ ٧١٣,٩ ٢٣٣,٨ ٤٨٠,١ ٦١٨,٢ ١١٠,٠ ٥٠٨,٢ ١٥٩١,٥ ٧٥٤,٨ ٨٣٦,٧ األثاث و املعدات        
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٤,١ -٢٣٩,٧ ٥٦٤٣,٢ ٣١٤٧,١ ٢٤٩٦,١ ٨٨٨٢,٩ ٢٧٣٦,٩ ٣١٤٦,٠ ٥٨٦٧,٢ ٢٦٢٤,٦ ٣٢٤٢,٦- 

 ٧,٣ ٦٤٧,٩ ٩٥١٩,٧ ٤٥٨٧,٠ ٤٩٣٢,٧ ٨٨٧١,٨ ٣٩٦٢,٩ ٤٩٠٨,٩ ٨٥٥٤,١ ٣٥٩١,٠ ٤٩٦٣,١ اموع
  

 ١٠,١ -٢٠٥,٢ -٢٢٣٩,٤ -١٠٣٠,٠ -١٢٠٩,٣ -٢٠٣٤,٢ -٨٧٩,٨ -١١٥٤,٤ -٨٣٩,٤ ٣٧٦,٤ ٤٦٣,٠ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٦٠لربنامج الفرعي  ا-٥٩اجلدول 

وكيل أمني  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢٦ ١٦ ١٥ ١ ١٠  ٤ ٤ ١ ١     األساسية 
  الوظائف ٢٣ ١٨ ١٨  ٥  ٤ ٣ ٢      املتصلة باحلاالت

 ٤٩ ٣٤ ٣٣ ١ ١٥   ٧ ٢ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               موع الفرعيا املنقولة/اجلديدة

               اموع 
 ٥ ٤ ٤  ١   ١       األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف املعاد 

 تصنيفها/توزيعها
 ٥ ٤ ٤  ١   ١       اموع الفرعي

 ٥٤ ٣٨ ٣٧ ١ ١٦  ٤ ٨ ٣ ١     اموع 
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ات امليدانية قسم العملي: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي)   و  

?��Aا ]�,ر

=���BAا / \���G1ا ة:Vو
3�-+ ��G1�\ ��4ا:���ا ت����&�ا ١

3A�%: يرادا ١

ت����&�ا ?%د ة:Vو

3�-+ 3)�+ 2���EA���Z ١
3A�%:2 ن� �(3 نا���EAت��� ٢

ناد��Aا ة:Vو

���2أ �) ��ا:���ا �0(��ا
��ا:�3 �0(3 ��:3 ١

3A�%: يرادا ١
قا�" ٥

%�3� *B`�+)ا��A�%:ا ة��a5�4 �34&�ا( ١

��E�3�Bا =)ا�3
3A�%: يرادا ١

"�,= ١

L�4ا����:�ا ����(�ا �4ر���6 ة:Vو
�"���Bآ �) ��ا:���ا �0(��ا

��ا:�3 �0(3 ��:3 ١
3A�%: 3�:ا�� ١

قا�" ٦
%�3� *B`�+ )ا��A�%:ا ة��a5�4( ١

�����b3�3� (� 2ا �0(��ا
3:�� )3A�%:( ���)�0 اX3�3� ١

قا�" ٣
%�3� *B`�+)ا��A�%:ا ة��a5�4 �34&�ا( ١

$1"��ا �����)ا �4ر���6 ة:Vو

��2B �) ��ا:���ا �0(��ا
��ا:�3 �0(3 ��:3 ١

3A�%: يرادا ١
قا�" ٦

%�3� *B`�+)ا��A�%:ا ة��a5�4 �34&�ا( ١

ا:cBوا ة:Vو
��آ �) ��ا:���ا �0(���C ا

��ا:�3 �0(3 ��:3 ١
3A�%: 3�:ا�� ١

قا�" ٧
%�3� *B`�+ ١

      )�34&�ا ��a5�4ا ة:%���Aا(

 
الطويلة من   و قد اكتسب خالل هده املدة٢٠٠٦                                                             ما انفك قسم العمليات امليدانية يشغ ل املكاتب امليدانية منذ عام -٢٦١

واصل يف امليدان ويبني اجلدول أدناه األقسام ذات التمثيل أو ذات احلضور املت. الزمن خربة فيما  يتعلق باملتطلبات يف امليدان
  . باالستعانة بالدعم املقدم من قسم العمليات امليدانية

  أقسام هلا من مبثلها يف امليدان-٦٠اجلدول 
مجهورية 
إفريقيا 
 الوسطي

 تشاد
�B�3�Eإ� 

 تشاد
 ا���2

 

���6ر�4 
  ��B)ا�

 4�Lا�ا�:���
����2 

مجهورية الكنغو 
 الدميقراطية
 كينشاسا

 ا�A5Xم أوBc:ا

 مكتب املدعي العام � � � � � �
 قسم العمليات امليدانية � � � �  �
 تكنولوجيا املعلومات و االتصال �     
 القسم الطيب � �  �  �
 القسم األمين � � � �  �
 وحدة الضحايا و الشهود � � � �  �
 قسم اإلعالم و الوثائق �  � �  �
 قسم مشاركة و تعويض الضحايا � �  �  �
 الصندوق أالستئماين للضحايا � � �   �
 اموع ٩ ٧ ٦ ٧ ١ ٨
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  متوسط مكمل للسيارات  حبسب املكتب امليداين-٦١اجلدول 
 املستعمل عدد السيارات

)احتيلطية(السيارات املصفحة ١  

 الدعم العمليايت ٢
( األمن+ مدير املكتب امليداين ) 

 مكتب املدعي العام ١
 وحدة الضحايا و الشهود ١
٣- ٠ غري ذالك/قسم مشاركة و تعويض الضحايا/ م اإلعالم و الوثائققس   

٨- ٥  اموع 

 املوارد من املوظفني

ينوي قسم العمليات امليدانية تثبيت املوظفني العاملني يف مكتبه .  وظائف منقولة من فئة املساعدة املؤقتة العامة-٢٦٢
 ٢٥ و دلك من خالل نقل ٢٠٠٦ساعدة املؤقتة العامة منذ امليداين علما أن البعض منهم ظل يعمل على أساس خدمات امل

) ١(و هذه الوظائف خمصصة ملدير مكتب ميداين . وظيفة من فئة اخلدمات املؤقتة العامة إىل فئة الوظائف املتصلة باحلاالت
ؤقتة العامة اليت وسيتم اإلبقاء على الوظائف اخلمس من فئة الوظائف املساعدة امل). ١٩(و سواق ) ٥(و مساعدين إداريني 
   . و لن تترب عن عملية النقل هذه  أية أثار مالية حيث أن التكاليف ستبقى عند نفس املستوى.                  يشغ لها عمال تنظيف

  الرتب األخرى –سبعة سواق من فئة اخلدمات العامة 

راء الوفاء بالعدد و سعيا و.  أن عدد السواق ال يكفي ملواجهة الطلب القائم٢٠٠٨ اظهر تقييم اجري يف عام -٢٦٣
سائقني  وغندا وكنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطيةأ يف نب امليدانينياملكتبكل مكتب من تطلب يالالزم من السواق، س

 .      ً جديدا      ًسائقا ) أبيشي(تطلب كل من املكتبني امليدانيني يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية وتشاد و سي. جديدين
 لن تتمكن املكاتب امليدانية من الوفاء بطلبات احملكمة خاصة يف ما يتعلق باألقسام اليت هلا متثيل أو ني،ائق هؤالء السوبدون

  .وجود منتظم يف امليدان
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(*) مؤشرات عبء العمل للسواق – ٦٢اجلدول    

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 
 اإلضافية

الطاقة 
قديرية الت
٢٠٠٩لعام   

عدد السواق 
املكافئ للعمل 

على أساس التفرغ 
٢٠٠٩لعام   

عبء العمل 
املتوقع لعام 

 ٢٠٠٩  

عدد السواق 
املكافئ للعمل 

على أساس التفرغ 
٢٠٠٨لعام   

عبء العمل املتوقع لعام 
٢٠٠٨ 

٥ ٤٢٠  ١١ ٧٠٤ ٢٠٧٦  ١٣ ٨٧٠ ٧  -عدد ساعات السياقة ٥ 
  ١١،٠٢٤=أوغندا

٤ ٧٥٢  ١٠ ٠٣٢ ١٤٠٨  ١١ ٤٤٠ ٦  ٤ 
 -عدد ساعات السياقة

كنشاسا  مجهورية الكونغو 
٩،١٥٢= الدميقراطية  

٢ ٢٨٠  ٣ ٣٤٤ ٦٠٨  ٣ ٩٥٢ ٢  ١ 
بونيا -عدد ساعات السياقة
مجهورية الكونغو 

٣،١٦٠=الدميقراطية  

م/غ ٣٠٤  ١ ٦٧٢  ١ ٩٧٦ ١ تشاد -عدد ساعات السياقة ١ 
  ١،٩٧٦=اجنامبنا 

٢ ٨٨٠  ١ ٢٠٨  ٨ ٣٦٠  ٩ ٥٦٨ ٥ تشاد -دد ساعات السياقةع ٤ 
  ٧،٦٥٠=ابيشي

٣ ٢٩٦  ١ ٦٢٤  ٨ ٣٢٠  ٩ ٩٨٤ ٥ مجهورية -عدد ساعات السياقة ٤ 
  ٧،٩٨٠=إفريقيا الوسطى

باستبعاد نقل املوظفني ليال و صيانة السيارات  (*)  

 املساعدة املؤقتة العامة 

 و ذلك من اجل تنسيق و متابعة ). شهرا، وظيفة جديدة١٢( لتخطيط العمليات امليدانية٢- موظف من فئة ف-٢٦٤
خطط بعثات احملكمة لضمان كون هده اخلطط هي يف حدود القدرات اليت تتوفر لدى املكاتب امليدانية و ال تنطوي على 

و من بني املهام اإلضافية ما يتمثل يف متطلبات التخطيط األخرى من قبيل عمليات . أي ناحية من نواحي التعارض
الصلة بالتخطيط يف ظل الظروف الطارئة و الظروف العادية و التدريب امليداين و حضور التخطيط امليداين ذي 

  .وصياغة التقارير التالية للتدابري اليت تتخذ) ٢١(االجتماعات اليت  يعقدها الفريق املشترك لتقييم األخطار

مهمته مساعدة ). متواصلة أشهر ٦ شهرا، منها ١٢(  الرتب األخرى - مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة-٢٦٥
  .موظف ختطيط العمليات امليدانية على أداء مهام إدارية متنوعة و متابعتها و إعداد و حتديث قواعد البيانات

                                                           
  .الرمز وارد بصيغته الكاملة يف النص العريب) ٢١(
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  مؤشرات عبء العمل لتخطيط العمليات امليدانية    -٦٣اجلدول 

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

إلضايفا  

الطاقة التقديرية 
  ٢٠٠٩لعام

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

عبء 
العمل 

املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل املتوقع لعام 
٢٠٠٨ 

 صفر ٨١٠ ٢ ٨٠٠ ١٠ ٨١٠
تنسيق و مراقبة خطط 

)لياحم/املقر(البعثات  

 صفر ٦ ٢ ٦ صفر ٦
التخطيط يف الظروف 

العادية/الطارئة  

 مؤشرات اإلدارة امليدانية صفر ٦٠ ٢ ٦٠ صفر ٦٠

 صفر ٥٠ ٢ ٥٠ صفر ٥٠
الفريق املشترك لتقييم 

 األخطار
 متابعة التدريب امليداين صفر ٥٠ ٢ ٥٠ صفر ٥٠

 صفر ١٢ ٢ ١٢ فر ١٢
التقارير التالية للتدابري 

 املتخذة 

رد من غري املوظفنياملوا  

 املوارد املتصلة باحلاالت 

 السفر

ارتفعت التكاليف حيث إا اآلن تشمل حجز الرحالت اخلاصة ببعثة األمم املتحدة يف مجهورية .  نفقات متكررة-٢٦٦
لذي و مت التعويض عن هده التكاليف بتحفيظ يف البدل اليومي ا). يورو٣٥،٠٠٠(الكونغو الدميقراطية احملكمة بأسرها

  .و مت احلفاظ على السفر بالنسبة لقسم العمليات امليدانية يف نفس املستوي. يصرف األسواق

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

يلزم توفري التدريب على السياقة املهنية و على السياقة اجلريئة يف حاالت الطوارئ و التدريب .  نفقات متكررة-٢٦٧
  .كذلك يف جمال الصيانة

  ات التشغيل العامة نفق

وقد . يشمل االعتماد املرصود االستئجار و صيانة املباين و تكاليف املنافع بالنسبة للمكاتب امليدانية.  نفقات متكررة-٢٦٨
مت حتقيق ختفيضات يف التكلفة بفضل التدين يف بعض تكاليف االستئجار و تكاليف املنافع العامة فضال عن ميزة أفضل يف 

  . اليات املتحدة األمريكيةصرف دوالر الو
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تعكس صيانة األثاث و املعدات زيادة يف العمليات امليدانية و ما يترتب على دلك من زيادة يف .  نفقات متكررة-٢٦٩
كما ينجر عن االستخدام . األصول اليت تتطلب الصيانة كالسيارات  و املولدات الكهربائية و نظم التكييف و ما إىل دلك

  .ت املصفحة تكاليف اضافية الزمة بالنظر إىل حالة الطرق و طبيعة الرحالت امليدانيةالعادي  للسيارا

هناك اعتماد مدرج أيضا للوفاء بالتغطية  التأمينية، ويف سبيل التقيد مبعايري العمل األمنية الدنيا .   نفقات متكررة-٢٧٠
ق ختفيض كبيري يف التكاليف التأمينية من خالل العقود اليت وقد حتق. الماكن اإلقامة و التكاليف املتصلة  بالعبور يف امليدان

  .مت التفاوض عليها بشكل مركزي باحملكمة

 اللوازم و املواد

واخنفاض التكاليف يعزي  . يعكس هدا البند الطلب علي الوقود و املواد املكتبية القابلة لالستهالك.  نققات متكررة-٢٧١
وستبدل جهود من اجل إبقاء التكاليف يف حدود االعتمادات . ملتحدة األمريكيةإيل سعر أفضل لصرف دوالر الواليات ا

  .املطلوبة، بيد أن هدا قد بتاثر سلبا من جراء عدم استقرار تكاليف الوقود يف الظرف الراهن

    األثاث و املعدات

احل املكتب امليداين يف تشاد ابيشى و  للوفاء مبتطلبات احملكمة يلزم توفري سيارتني اضافيتني بدفع رباعي  إحدامها  لص-٢٧٢
  ) يورو١٤ ٠٠٠األخر للمكتب امليداين جبمهورية إفريقيا  الوسطى 
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٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٨٠ الربنامج الفرعي ٦٤اجلدول   
  ٢٠٠٦نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٧امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨مليزانية املقترحة لعام ا

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم العمليات امليدانية

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٤٤,٦ ١٩٦,١ ٦٣٦,١ ٦٣٦,١  ٤٤٠,٠ ٤٤٠,٠  موظفو الفئة الفنية
 ٣٤٩,٥ ٣٥٨,٩ ٤٦١,٦ ٤٦١,٦  ١٠٢,٧ ١٠٢,٧  بدون تقسيم العامةموظفو اخلدمات 

 ١٠٢,٣ ٥٥٥,٠ ١٠٩٧,٧ ١٠٩٧,٧  ٥٤٢,٧ ٥٤٢,٧  ٥٤٤,٤ ٥٤٤,٤  اموع الفرعي، املوظفون
 -٥١,٠ -٢١١,٤ ٢٠٣,٠ ٢٠٣,٠  ٤١٤,٤ ٤١٤,٤  ٣٢٥,٢ ٣٢٥,٢  املساعدة املؤقتة العامة
         ٠,٨ ٠,٨  اخلرباء االستشاريون
 -٥١,٠ -٢١١,٤ ٢٠٣,٠ ٢٠٣,٠  ٤١٤,٤ ٤١٤,٤  ٣٢٦,٠ ٣٢٦,٠   الرتب األخرىاموع الفرعي،

 ١٢,١ ١٤,٥ ١٣٤,٨ ١٣٤,٨  ١٢٠,٣ ١٢٠,٣  ١٣٣,٤ ١٣٣,٤    السفر
 ٤٧,٨ ١٦٨,١ ١٨٣,٨ ١٨٣,٨  ٣٥١,٩ ٣٥١,٩  ١٢١,٢ ١٢١,٢  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ١٠,٨ ٦٢,٥ ٦٤٠,٨ ٦٤٠,٨  ٥٧٨,٣ ٥٧٨,٣  ٧٥٠,٣ ٧٥٠,٣  نفقات التشغيل العامة
 -٢,٦ -٤,٨ ١٧٨,٩ ١٧٨,٩  ١٨٣,٧ ١٨٣,٧  ١٦٩,٦ ١٦٩,٦  اللوازم واملواد

 ٣٨,٨ ٣٧,٦ ١٣٤,٦ ١٣٤,٦  ٩٧,٠ ٩٧,٠  ٤٧٥,٧ ٤٧٥,٧  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
 ٤,٤ -٥٨,٣ ١٢٧٢,٩ ١٢٧٢,٩  ١٣٣١,٢ ١٣٣١,٢  ١٦٥٠,٢ ١٦٥٠,٢- 

 ١٢,٥ ٢٨٥,٣ ٢٥٧٣,٦ ٢٥٧٣,٦  ٢٢٨٨,٣ ٢٢٨٨,٣  ٢٥٢٠,٦ ٢٥٢٠,٦  اموع
 

 ٣٧٣,٠ ٦٧,١ ٨٥,١ ٨٥,١  ١٨,٠ ١٨,٠  ٧,٧ ٧,٧  الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٨٠  الربنامج الفرعي -٦٥اجلدول 

وكيل أمني  قسم العمليات امليدانية
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               األساسية 
  الوظائف ٨ ٣ ٢ ١ ٥   ٤ ١      املتصلة باحلاالت

 ٨ ٣ ٢ ١ ٥   ٤ ١      رعياموع الف  احلالية
               األساسية

الوظائف  ٣٢ ٣١ ٣١  ١   ١       املتصلة باحلاالت
 ٣٢ ٣١ ٣١  ١   ١       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ٤٠ ٣٤ ٣٣ ١ ٦   ٥ ١      اموع 
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 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

 مقدمة

ل شعبة خدمات احملكمة أداء مهامها بكفاءة وستعمل على ارتفاع نوعية العدالة اليت ، ستواص٢٠٠٩يف عام   -٢٧٣
وفقا لنظام روما األساسي والنصوص فعالية وسرعة الفصل يف احملاكمات تقدمها احملكمة عن طريق اإلسهام يف نزاهة و

  .القانونية األخرى الواجبة التطبيق

االستماع اليت تعقد بقاعات احملكمة وستوفر الدعم واملساعدة وستكفل الشعبة سالسة العمل يف جلسات   -٢٧٤
الالزمني لألشخاص احملتجزين يف الفترات احلرجة للمحاكمات عن طريق توفري خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الفورية 

وفري تدابري احلماية                              ً                                                  الفعالة بلغيت العمل باحملكمة فضال  عن اللغات اليت يتحدث ا الشهود واألشخاص احملتجزين، وت
وترتيبات األمن واملشورة وسائر جوانب املساعدة املالئمة للشهود والضحايا واألشخاص اآلخرين الذين يتعرضون للخطر 

  . نتيجة لشهادة هؤالء الشهود

تب وباإلضافة إىل ذلك، ستساهم الشعبة يف حتقيق أهداف احملكمة يف جمال التحقيقات وستعمل، بالتعاون مع مك  -٢٧٥
املدعي العام، على تيسري عمليات القبض على األشخاص الذين تصدر حبقهم أوامر بالقبض أو باملثول أمام احملكمة عن 
طريق إعداد طلبات التعاون واختاذ الترتيبات الالزمة للحصول على الدعم الدبلوماسي والتنفيذي والقضائي الالزم يف امليدان 

  . ويف الهاي

يف مكتب ) ٣٣٢٠ الربنامج الفرعي -قسم إدارة احملكمة (يزانية، أدرج قسم إدارة احملكمة وألغراض عرض امل  -٢٧٦
  . الرئيس

  األهداف

 )١اهلدف اإلستراتيجي . (                                     ً                          إجراء حتقيقات يف القضايا واحملاكمات، رهنا  مبا يؤمن من التعاون اخلارجي  -١

                                ً         ر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا  مع نظام إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القد  -٢
  .)٢٢()٢اهلدف اإلستراتيجي . (روما األساسي

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد   -٣
 احملكمة على  حنو حيترم اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة

  )٣اهلدف اإلستراتيجي . (التنوع

                                                           
تنطوي أعمال احملكمة على خماطر ذاتية ويتم االضطالع ا حتت ضغوط معينة، أقل ما فيها احلالة األمنية العامة يف مناطق ) ٢٢(

  عملها 
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استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله وخاصة يف جمال القبض على   -٤
  )٧اهلدف اإلستراتيجي (,  األشخاص وتسليمهم

اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
٢٠٠٩ 

   ١اهلدف 

                        ً             ري الدعم جللسات احملكمة وفقا  لالئحة احملكمة توف •
 ٢٠٠ويلزم الدعم ملا يعادل . والئحة قلم احملكمة

 .٢٠٠٩يوم من أيام احملكمة يف عام 

 % ١٠٠ .عدد أيام احملاكمات اليت متت بنجاح •

تقدمي خدمات تتميز بالكفاءة واجلدوى لألطراف  •
 .اليت تطلبها والدوائر

 %٩٠ .ا يف األسبوععدد الطلبات اليت يستجاب هل •

   ٢اهلدف 

  .دائرة احتجاز تتميز بالتنظيم احملكم •
اللوجستية /توفري الدعم واحلماية واخلدمات التنفيذية •

ادية والفعالة للضحايا والشهود وغريهم من 
الفئات املعرضة للخطر بغض النظر عن املوقع الذي 

 .يوجدون فيه وقابلية هذا الدعم للتقييم

  .عدد احلوادث •
                                 عدد احلوادث اليت ت عزى إىل عدم كفاية  •

  .احلماية
عدد الشهود والضحايا الذين متت محايتهم  •

 .بنجاح

  %صفر
  %صفر
  

١٠٠% 

   ٣اهلدف 

دقة املصطلحات وتوحيدها لتأمني الترمجة التحريرية  •
 .والترمجة الفورية جبميع اللغات املستعملة

عدد البحوث املتعلقة باألدوات اللغوية من  •
 .ستعملني الفعليني يف الشهر الواحدجانب امل

على  (٢٠٠
 )األقل

االستفادة من مجيع خدمات الترمجة التحريرية  •
 .بصورة كاملة وفعالة

عدد طلبات الترمجة املزدوجة يف السياق العادي  •
 .للعمل

 %صفر

عدد مناسب من املوظفني واملترمجني الفوريني  •
 .املستقلني وامليدانيني املتاحني للعمل

لبات الترمجة الفورية العادية وامليدانية عدد ط •
 .اليت استجيب هلا

١٠٠% 

رفع مستوى أوضاع االحتجاز وإدارة مركز  •
 .االحتجاز

 %١٠٠ .عدد عمليات االستعراض اإلجيابية •

   ٤اهلدف 

عدد اإلجراءات اليت اختذا الدول بناء على  • .القبض على األشخاص ونقلهم بنجاح •
 .طلب احملكمة

٨٠% 
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٠٠الربنامج   -٦٦دول اجل
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 شعبة خدمات احملكمة

املتصلة  األساسية
  لةاملتص األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٢٥,١ ١ ٤٨٧,٤ ٧ ٤٢١,٩ ٤ ٥٧٧,٦ ٢ ٨٤٤,٣ ٥ ٩٣٤,٥ ٣ ٣٠٤,٤ ٢ ٦٣٠,١ موظفو الفئة الفنية
 ١٣,٠ ٢٨٦,٨ ٢ ٤٨٧,١ ٢ ٠١٥,١ ٤٧٢,٠ ٢ ٢٠٠,٣ ١ ٨٤٠,٥ ٣٥٩,٨ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة
 ٢١,٨ ١ ٧٧٤,٢ ٩ ٩٠٩,٠ ٦ ٥٩٢,٧ ٣ ٣١٦,٣ ٨ ١٣٤,٨ ٥ ١٤٤,٩ ٢ ٩٨٩,٩ ٦ ٣٢٦,٥ ٣ ٦٣٦,٨ ٢ ٦٨٩,٧ وناموع الفرعي، املوظف
 ١,١ ٨,٧ ٧٨١,٧ ٧٨١,٧  ٧٧٣,٠ ٦٥٥,٠ ١١٨,٠ ٩٨٠,٤ ٧٤٤,٢ ٢٣٦,٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠,٧ ٣٤,٤ ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٣٢٢,٤ ٤٤,٧ ٢٧٧,٧ ٤٩٥,٣ ٤٢,٨ ٤٥٢,٥ املساعدة املؤقتة لإلجتماعات
 ١٦,٧ ٥,٠ ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٨,٦ ٨,٠ ٠,٦ العمل اإلضايف

 ٢٤,٧ ٥٣,٨ ٢٧٢,٠ ٢٦١,٠ ١١,٠ ٢١٨,٢ ٢٠٧,٢ ١١,٠ ١٠٨,٩ ١٠٨,٠ ٠,٩ اخلرباء االستشاريون
 ٧,٦ ١٠١,٩ ١ ٤٤٥,٥ ١ ١٤٨,٨ ٢٩٦,٧ ١ ٣٤٣,٦ ٩٣٦,٩ ٤٠٦,٧ ١ ٥٩٣,٢ ٩٠٣,٠ ٦٩٠,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٩٣,٩ ٥٩٧,٤ ١ ٢٣٣,٦ ١ ١٩٣,٠ ٤٠,٦ ٦٣٦,٢ ٦٠٥,٨ ٣٠,٤ ٦٠٧,٦ ٥٨٢,١ ٢٥,٥   السفر
 ١١,٢ ٦٨,٤ ٦٨١,٦ ٣٢٩,٤ ٣٥٢,٢ ٦١٣,٢ ٢٢٢,٣ ٣٩٠,٩ ٧٣٢,٥ ١٧٦,٨ ٥٥٥,٧ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ٣٤,٦ ١ ٠٧٥,٨ ٤ ١٨٢,٣ ٢ ٨٥٨,٤ ١ ٣٢٣,٩ ٣ ١٠٦,٥ ٢ ٠٠٦,٥ ١ ١٠٠,٠ ٢ ١٥٦,٩ ٥٨٦,١ ١ ٥٧٠,٩ نفقات التشغيل العامة
 ٣,٤ ٥,٠ ١٥١,٥ ١٢١,٠ ٣٠,٥ ١٤٦,٥ ١١٦,٠ ٣٠,٥ ٢٦,٥ ٩,٩ ١٦,٦ اللوازم واملواد

 ٦,٥ ٥,٦ ٩١,٢ ٤٥,٤ ٤٥,٨ ٨٥,٦ ٣٨,٠ ٤٧,٦ ١٦٠,٤ ١١٢,٣ ٤٨,١ األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٣٨,٢ ١ ٧٥٢,٢ ٦ ٣٤٠,٢ ٤ ٥٤٧,٢ ١ ٧٩٣,٠ ٤ ٥٨٨,٠ ٢ ٩٨٨,٦ ١ ٥٩٩,٤ ٣ ٦٨٣,٩ ١ ٤٦٧,٢ ٢ ٢١٦,٨ 

 ٢٥,٨ ٣ ٦٢٨,٣ ١٧ ٦٩٤,٧ ١٢ ٢٨٨,٧ ٥ ٤٠٦,٠ ١٤ ٠٦٦,٤ ٩ ٠٧٠,٤ ٤ ٩٩٦,٠ ١١ ٦٠٣,٦ ٦ ٠٠٧,٠ ٥ ٥٩٦,٧ اموع
  

 ١٢,٠ ٣٦,٧ ٣٤٣,٨ ٢١٠,٧ ١٣٣,١ ٣٠٧,١ ١٨٤,٤ ١٢٢,٧ ١٤٢,٤ ٩٢,٨ ٤٩,٥ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩ املوظفني لعام املالك املقترح من: ٣٣٠٠الربنامج   -٦٧اجلدول 

وكيل أمني  شعبة خدمات احملكمة
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣٤ ٧ ٧  ٢٧  ٤ ١١ ٨ ٣ ١    اسية األس
  الوظائف ٨٢ ٤٣ ٣٨ ٥ ٣٩ ٤ ١٢ ١٩ ٤      املتصلة باحلاالت

 ١١٦ ٥٠ ٤٥ ٥ ٦٦ ٤ ١٦ ٣٠ ١٢ ٣ ١    اموع الفرعي  احلالية
 ١ ١ ١            األساسية

الوظائف  ١٧ ٩ ٩  ٨  ٤ ٤       املتصلة باحلاالت
 ١٨ ١٠ ١٠  ٨  ٤ ٤       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

        -١ ١      األساسية
الوظائف املعاد   -٦ -٤ -٢ ٦  ٦        املتصلة باحلاالت

  -٦ -٤ -٢ ٦  ٦ -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ١٣٤ ٥٤ ٥١ ٣ ٨٠ ٤ ٢٦ ٣٣ ١٣ ٣ ١    اموع 
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  قسم إدارة احملكمة/مكتب الرئيس: ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  من املوظفنياملوارد 

  املوارد األساسية

   ٢-موظف قانوين مساعد برتبة ف

يلزم هذا املوظف ملراجعة مجيع امللفات الواجب التوقيع عليها واإلسهام بذلك يف حتسني نوعية امللفات اخلاصة   -٢٧٧
  . وقد زاد عدد هذه امللفات يف الوقت احلايل بدرجة كبرية. بقلم احملكمة وتنسيقها

  رات عبء العمل املتعلقة مبكتب الرئيس مؤش-٦٨اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء 
العمل 
املتوقع 
لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة 
التقديرية 
لعام 
٢٠٠٩ 

النقص احلاصل 
رد مع توافر املوا
 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ١١٦ صفر ٣٤٨ ٣ ٣٥٠ )١(٢ ٢٣٢= عدد امللفات 

  .تشمل املساعدة املؤقتة العامة  )١(

                                           ً                                                  وتقوم املوارد األساسية لقسم إدارة احملكمة أساسا  بإدارة وتشغيل نظام احملكمة اإللكترونية كما تشرف على   -٢٧٨
وسيلزم طبقا للتقديرات موارد إضافية للنظام اإللكتروين للمحكمة يف عام .  مجيع اجلوانب املتعلقة اعمليات القسم وتدير

  .  وستستوعب الزيادة املقدرة إىل ذلك احلني من املوارد احلالية.  على األكثر ٢٠٠٩

   مؤشرات عبء العمل املتعلقة بقسم إدارة احملكمة-٦٩اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء 
العمل 
املتوقع 
لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة 
التقديرية 
لعام 
٢٠٠٩ 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ٣٢ صفر ٢٠٠ ١٤ ٢٠٠ ١٢ ١٦٠= جللسات اليت تعقدها احملكمة عدد ا

 ٢٤٠ غري وارد ١ ٢٠٠ ٣ ١ ٤٤٠ ٣ ١ ٢٠٠= عدد الوثائق األصلية 

 ٩٠ غري وارد ٤٥٠ ٣ ٥٤٠ ٣ ٤٥٠= األحكام اخلطية /األوامر/عدد القرارات

  املوارد املتصلة باحلاالت

  إعادة التصنيف

 الرتب الرئيسية –يف احلايل ملختزيل حماضر احملكمة من فئة اخلدمات العامة تبني من التجربة العملية أن التصن  -٢٧٩
، مما خيل كثريا ٢-                     ً                                               الرتب األخرى يقل كثريا  عن املستوى السائد يف السوق، الذي يعادل الرتبة ف-واخلدمات العامة
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إلمكان تعيني خمتزلني مؤهلني  ٢-وقد أعيد تصنيف هذه الوظيفة برتبة ف. بقدرة احملكمة على التعيني يف هذه الوظيفة
وسيسمح فريق يتكون . حملاضر احملكمة يف الوقت احلقيقي وإعادة تشكيل الفريق ليتضمن خمتزلني متفرغني حملاضر احملكمة

وقد أعيد نتيجة لذلك تصنيف الوظائف األربع القائمة ملختزيل . من مثانية أفراد باختزال حماضر احملكمة يف الوقت احلقيقي
)  الرتب األخرى– لرتب الرئيسية وثالثة وظائف من فئة اخلدمات العامة -وظيفة من فئة اخلدمات العامة(احملكمة حماضر 

إىل وظيفتني )  الرتب األخرى-اخلدمات العامة (مساعد اختزال احملاضر كما أعيد تصنيف وظيفيت ٢-إىل وظائف برتبة ف
  .٢-ملختزيل حماضر احملكمة برتبة ف

  ) اإلنكليزية (٢- احملكمة برتبة فخمتزالن حملاضر

الستكمال فريق خمتزيل حماضر احملكمة الذي يتكون من مثانية أفراد ومتكني قسم إدارة احملكمة من توفري احملاضر يف   -٢٨٠
  .  الوقت احلقيقي

   الرتب األخرى–مساعد معين بسجالت احملكمة من فئة اخلدمات العامة 

 بسجالت احملكمة على عدد الصفحات واإلخطارات وطلبات الترمجة املقدمة إىل يتوقف عدد املوظفني العاملني  -٢٨١
انظر . احملكمة؛ وعدد البيانات املراد تسجيلها والتحقق منها وحفظها؛ وعدد األدلة املقدمة لقلم احملكمة واملراد حفظها

ة غري كاف ملعاجلة الزيادة يف أنشطة احملكمة، وملا كان العدد احلايل من املساعدين املعنيني بسجالت احملكم. املؤشرات أدناه
  .فإنه يلزم موظف إضايف هلذا العمل

   املوظفني العاملني بسجالت احملكمة مؤشرات عبء العمل املتعلقة ب-٧٠اجلدول  

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء 
العمل 
املتوقع 
لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة 
التقديرية 
لعام 
٢٠٠٩ 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 صفر صفر ٤٨ ٠٠٠ ٥ ٤٨ ٤٠٠ ٥ ٤٠ ٤٠٠= عدد الصفحات املقدمة إىل احملكمة 

 ١ ٩٠٠ صفر ٨ ٨٠٠ ٥ ١٠ ٧٠٠ ٥ ٨ ٨٨٠= يدية عدد اإلخطارات الرب
= عدد الوثائق املراد تسجيلها والتحقق منها 

٨ ١٠٠  
 ١ ٦٢٠ صفر ٨ ١٠٠ ٥ ٩ ٧٢٠ ٥

 ١ ٠٠٠ صفر ٢ ٠٠٠ ٥ ٣ ٠٠٠ ٥ ٢٠٠٠= عدد األدلة املراد حفظها

  املساعدة املؤقتة العامة

للمساعدة يف املشاريع املتعلقة ) ل منهما، جديدةأربعة أشهر لك (١-يلزم موظفان قانونيان مساعدان برتبة ف  -٢٨٢
مثال بتنسيق العمل مع احملكمة اخلاصة لسرياليون، وتنفيذ اإلستراتيجية الرامية إىل وجود شبكة دعم ميدانية، وصياغة 

يجيات املتعلقة                                                                                           االتفاقات اليت ت ربم مع الوكاالت والدول واملنظمات غري احلكومية، وإجراء البحوث الالزمة إلعداد اإلسترات
  . بالسياسات
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ويلزم وجود فريق كامل من املختزلني ).  أشهر، نفقات متكررة٣الفرنسية،  (٢-ويلزم خمتزل حماضر برتبة ف  -٢٨٣
  .وقد يتطلب ذلك عند االقتضاء تعزيز فريق االختزال التابع للمحكمة. الختزال حماضر جلسات االستماع بدون انقطاع

) شهر واحد، نفقات متكررة( الرتب األخرى -خدمات مسعية بصرية من فئة اخلدمات العامةويلزم توفري مساعد   -٢٨٤
  .لتقدمي اخلدمات السمعية البصرية بدون انقطاع يف جلسات احملكمة

  العمل اإلضايف

للجلسات املمتدة للمحاكم وشهادة الشهود اليت تؤخذ عن بعد واليت تقتضي بقاء املوظفني . نفقات متكررة  -٢٨٥
                       ً                                                 وسيلزم العمل اإلضايف أيضا  لتسجيل الطلبات العاجلة اليت تقدم بعد ساعات العمل .                ً       ً      اعات احملكمة وقتا  إضافيا  للعملبق

  .٢٠٠٨وهي ممارسة زادت بشكل ملحوظ يف عام 

  اخلرباء االستشاريون

ير والتحسني اجلارية      ً                                         يوما  ونفقات السفر ذات الصلة لدعم عملية التطو٢٠ إىل ١٥يلزم خرباء استشاريون ملدة   -٢٨٦
  .الختزال احملاضر باللغة الفرنسية يف الوقت احلقيقي

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

     ً       ً                                                        مبلغا  إضافيا  لالجتماعات اليت ستعقد مع ممثلي األمم املتحدة واالجتماعات اليت االعتماد تضمن ي. نفقات متكررة  -٢٨٧
  .                   ً                                    ويتضمن االعتماد أيضا  بعثة واحدة للمسائل املتعلقة بالتعاون. إعادة التوطنيستعقد مع الدول بشأن ترتيبات 

يشمل هذا البند حضور مؤمترات معنية حبقوق اإلنسان، وأوضاع االحتجاز، وإدارة احملاكم من . نفقات متكررة  -٢٨٨
  .أجل تعزيز القدرات املتصلة بالدور الذي يقوم به الرئيس

 ً                                                                           ا  التدريب واالشتراك يف دورات تعليمية بشأن أساليب التسجيل املعاصرة وإدارة احملاكم ويشمل هذا البند أيض  -٢٨٩
ويلزم مواكبة التطورات يف هذه الوظائف الرئيسية للقسم من أجل إدارة . فضال عن املسائل املتعلقة باحملكمة اإللكترونية

    ً         ً      ً                          دعما  استشاريا  حمدودا  على أساس كل حالة على حدة                     ً ويشمل هذا البند أخريا  . القسم واملوارد املخصصة له بصورة فعالة
  .للنظام اإلداري للمحكمة

  اللوازم واملواد

للشرائط السمعية البصرية وأقراص تسجيل اإلجراءات بقاعات احملكمة، وطلبات االستنساخ، . نفقات متكررة  -٢٩٠
  .واملواد واملستهلكات الالزمة ملكتب سجالت احملكمة
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  األثات واملعدات

تشمل النفقات توفري املعدات الالزمة ملكتب سجالت احملكمة وتزويده مثال مباسحات ضوئية إضافية، وشاشات   -٢٩١
                    ً                 ويشمل هذا البند أيضا  الربجميات واملعدات . TEMPESTمزدوجة إضافية، وأدوات ختزين املعلومات اليت تتم معاجلتها بنظام 

لتمكني املكتب من أرشفة األدلة وأشرطة تسجيل جلسات )             ًاملتوازية مثال للتشفري باألعمدة  (الدقيقة الالزمة للمحفوظات
  .االستماع بالكفاءة املطلوبة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

ويلزم .                         ً                                              عملية اإلخطار أكثر تعقيدا  مما هي عليه يف احملاكم اخلاصة ويلزم وجود موظف أقدم. نفقات متكررة  -٢٩٢
 احمللية وحتضري عمليات القبض ومتابعة املشاريع اجلاري تنفيذها بامليدان مثل شبكة الدعم           ً               السفر أيضا  ملقابلة السلطات

  .للضحايا والشهود

     ً                                                                                     ودعما  للشهادات اليت يديل ا الشهود عن بعد، يلزم وجود موظف دعم يف اال السمعي البصري وموظف من   -٢٩٣
 إلعداد وتنفيذ أنشطة احملكمة اليت تقتضي التعاون مع الدولة الطرف أو           ً           ويلزم أيضا  سفر املوظفني. احملكمة يف املناطق النائية
  .  عقد املؤمترات عن بعد

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يلزم تدريب خاص ملختزيل حماضر احملكمة وللموظفني العاملني يف اال السمعي البصري . نفقات متكررة  -٢٩٤
  . لت إليه التكنولوجيا من أجهزة بطريقة صحيحةلتمكينهم من استخدام أحدث ما توص

يلزم مواصلة تعزيز وحتسني نظام إدارة احملكمة لتحقيق التكامل بينه وبني النظم األخرى . نفقات متكررة  -٢٩٥
 عن وستقل هذه النفقات املتكررة. ويلزم تعزيز النماذج القائمة لتغطية االحتياجات اجلديدة للمحكمة.                  ًاملستخدمة ا حاليا 

وقد يلزم متويل إضايف .  النتقال النظام من مرحلة التطوير إىل مرحلة اإلنتاج٢٠٠٨النفقات املقابلة هلا مبيزانية عام 
  .لالحتياجات اجلديدة يف املستقبل

  نفقات التشغيل العامة

هزة السمعية تشمل البث الساتلي لشهادات الشهود اليت يدلون ا عن بعد وتسجيلها باألج. نفقات متكررة  -٢٩٦
البصرية، وإذاعة احملاكمات بواسطة السواتل ألغراض التوعية، ودعم وتنفيذ التدابري اإللكترونية اإللزامية واملعتادة حلماية 

  .الشهود
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  اللوازم واملواد

ة وأدوات الدعم السمعية البصريتشمل أشرطة التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية العالية اجلودة . نفقات متكررة  -٢٩٧
األخرى الالزمة جللسات االستماع باحملكمة، واملستهلكات الالزمة لتوفري وتوزيع األدلة املستخدمة، وتزويد قاعات احملكمة 

ويلزم عالوة على ذلك ثالثة تراخيص لتمكني فريق املختزلني من اختزال حماضر . باملواد الالزمة للصحافة واجلمهور
  . اجللسات يف الوقت احلقيقي

  املعداتاألثاث و

  .لالستخدام األمثل لألجهزة السمعية البصرية يف قاعات احملكمة وحتسينها وحتديثها  -٢٩٨
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  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩حة لعام امليزانية املقتر

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 مكتب الرئيس

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٩٥,٥ ٧٣١,٢ ١ ٤٩٧,١ ١ ٠٣٣,٦ ٤٦٣,٥ ٧٦٥,٩ ٣٣٠,٠ ٤٣٥,٩ موظفو الفئة الفنية
 -١٧,٩ -١٨٤,٠ ٨٤٣,٣ ٦٦٦,٣ ١٧٧,٠ ١ ٠٢٧,٣  ٨٧٣,١ ١٥٤,٢ بدون تقسيم لعامةموظفو اخلدمات ا

 ٣٠,٥ ٥٤٧,٢ ٢ ٣٤٠,٤ ١ ٦٩٩,٩ ٦٤٠,٥ ١ ٧٩٣,٢ ١ ٢٠٣,١ ٥٩٠,١ ١ ٢٤٨,٩ ٨١٦,٩ ٤٣٢,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 ٢١,٦ ١٤,٩ ٨٣,٩ ٨٣,٩  ٦٩,٠ ٦٩,٠  ٢٩٣,٨ ٢٥٤,٧ ٣٩,١ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٦,٧ ٥,٠ ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٠,٧ ٠,٧  العمل اإلضايف
 ٢٢,٤ ٢٢,٥ ١٢٢,٩ ١١١,٩ ١١,٠ ١٠٠,٤ ٨٩,٤ ١١,٠ ٣,٥ ٣,٥  اخلرباء االستشاريون

 ٢١,٣ ٤٢,٤ ٢٤١,٨ ٢٣٠,٨ ١١,٠ ١٩٩,٤ ١٨٨,٤ ١١,٠ ٢٩٨,٠ ٢٥٨,٩ ٣٩,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٤١,٢ ٣٠,٦ ١٠٤,٩ ٨٨,٢ ١٦,٧ ٧٤,٣ ٦٦,٥ ٧,٨ ٦٢,٣ ٥٨,٧ ٣,٦   السفر

 -٦١,٨ -١٩١,٣ ١١٨,٢ ٥٥,٠ ٦٣,٢ ٣٠٩,٥ ٧٧,٦ ٢٣١,٩ ٣٦٦,١ ١٥٠,٠  ٢١٦,١ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٤,٠ ١,٤ ٣٦,٤ ٣٠,٠ ٦,٤ ٣٥,٠ ٣٠,٠ ٥,٠ ٣,٢ ٣,٢ ٠,٠ نفقات التشغيل العامة

 ٧,٣ ٨,٠ ١١٨,٠ ١٠٥,٠ ١٣,٠ ١١٠,٠ ٩٧,٠ ١٣,٠ ١٣,٢ ٢,٦ ١٠,٦ اللوازم واملواد
   ٥٥,٥ ٢٨,٠ ٢٧,٥ ٥٥,٥ ٢٨,٠ ٢٧,٥ ٤٥,٩ ٢٧,٤ ١٨,٥ ملعداتاألثاث وا

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٢٥,٩ -١٥١,٣ ٤٣٣,٠ ٣٠٦,٢ ١٢٦,٨ ٥٨٤,٣ ٢٩٩,١ ٢٨٥,٢ ٤٩٠,٧ ٢٤١,٩ ٢٤٨,٨- 

 ١٧,٠ ٤٣٨,٣ ٣ ٠١٥,٢ ٢ ٢٣٦,٩ ٧٧٨,٣ ٢ ٥٧٦,٩ ١ ٦٩٠,٦ ٨٨٦,٣ ٢ ٠٣٧,٦ ١ ٣١٧,٧ ٧١٩,٩ اموع
  

 ١٠,٧ ٧,٥ ٧٧,٧ ٥١,١ ٢٦,٦ ٧٠,٢ ٤٥,٠ ٢٥,٢ ٣٦,٠ ٢٦,٧ ٩,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣١٠الربنامج الفرعي   -٧٢اجلدول 

وكيل أمني  مكتب الرئيس
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- لعامةا

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٧ ٣ ٣  ٤  ١ ١  ١ ١    األساسية 
  الوظائف ٢٠ ١٦ ١٣ ٣ ٤  ٢ ٢       املتصلة باحلاالت

 ٢٧ ١٩ ١٦ ٣ ٨  ٣ ٣  ١ ١    اموع الفرعي  احلالية
               ساسيةاأل

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

               األساسية
الوظائف املعاد   -٦ -٤ -٢ ٦  ٦        املتصلة باحلاالت

  -٦ -٤ -٢ ٦  ٦        اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٣١ ١٤ ١٣ ١ ١٧  ١٢ ٣  ١ ١    اموع 
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  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي   ) ب(

  املوارد من املوظفني

   مؤشرات عبء العمل لقسم االحتجاز-٧٣اجلدول 

  ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 
 )معدل بعد زيادة عدد األشخاص احملتجزين(

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
لعام املتوقع 

٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ٢٠ غري وارد ٣٢٠ ١ ٣٤٠ ١ ٣٤٠= عدد عمليات النقل خارج حميط املركز 

 ٤٥٠ غري وارد ١ ٥٠٠ ١ ١ ٩٥٠ ١ ١ ٤٠٠=  ة عدد ساعات الزيار

 صفر غري وارد ٣ ١ ٣ ١ ٣= عدد األشخاص احملتجزين 

 البيانات املتصلة باحملكمة اخلاصة لسرياليون

 صفر غري وارد ١٦٠ ٠,٥ ١٦٠ ٠,٥ ٨٧= عدد عمليات النقل خارج حميط املركز 

 صفر غري وارد ٨٠٠ ٠,٥ ٨٠٠ ٠,٥ ٨٠٠= عدد ساعات الزيارة 

 صفر غري وارد ١ ٠,٥ ١ ٠,٥ ١= عدد األشخاص احملتجزين 

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

   الرتب األخرى-مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة/مساعد لغوي

 مع الزيادة يف األشخاص احملتجزين، أصبحت املساعدة اللغوية ضرورية بني هؤالء األشخاص ورئيس مركز   -٢٩٩
  .  مركز االحتجاز، والطبيب املسؤول، مثالاالحتجاز، ونائب رئيس

  ة اخرباء االستشاريون

أو أخصائي يف العالج النفسي لتوفري العالج الالزم لألشخاص قيد /يلزم أخصائي نفساين و. نفقات متكررة  -٣٠٠
  .االحتجاز على أساس كل حالة على حدة
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

وتعزى الزيادة يف النفقات .                                                           ي طلب هذا البند للوفاء باحتياجات الزوجات وأطفال احملتجز املعوز. نفقات متكررة  -٣٠١
إىل زيادة األشخاص احملتجزين وتشمل تكاليف السفر واإلقامة يف البلد األصلي والتكاليف املتعلقة بتأشرية اخلروج والتأمني 

  .)٢٣(واإلقامة يف هولندا 

  اقدية مبا فيها التدريباخلدمات التع

                                                   ً                  تشمل التدريب املتخصص يف جمال االحتجاز وإدارة السجون فضال  عن حقوق اإلنسان يف . نفقات متكررة  -٣٠٢
  .السياق الدويل

  نفقات التشغيل العامة

 ١٢مع الزيادة يف األشخاص احملتجزين، حددت املبالغ املتعلقة بإجيار الزنزانات على أساس . نفقات متكررة  -٣٠٣
وال تزال املفاوضات جارية مع .  منها ستتحملها ميزانية احملكمة واثنتان على حساب احملكمة اخلاصة لسرياليون١٠زنزانة، 

  . السلطات اهلولندية بشأن تكاليف االحتجاز

  األثاث واملعدات

 من ١٨٤        ً       رات طبقا  للبند لالمتثال ألي أمر يصدر مبراقبة الزيا(تعزيز أجهزة التسجيل السمعي ملراقبة الزيارات   -٣٠٤
  .، ورفع مستوى البث التلفزيوين بواسطة السواتل من مناطق االحتجاز)الئحة قلم احملكمة

                                                           
  .؛ نفس عدد األشخاص لألسرة الواحدة مثل برنامج اإلعادة إىل الوطن التابع لوحدة الضحايا والشهودسبعة أشخاص) ٢٣(
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  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩مليزانية املقترحة لعام ا

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 قسم االحتجاز

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٠,٧ ١,٩ ٢٦٩,٥ ٧٧,٠ ١٩٢,٥ ٢٦٧,٦ ٧٩,٦ ١٨٨,٠ موظفو الفئة الفنية
 ١٢٩,٦ ٦٦,٦ ١١٨,٠ ٥٩,٠ ٥٩,٠ ٥١,٤  ٥١,٤ بدون تقسيم دمات العامةموظفو اخل

 ٢١,٥٥ ٦٨,٥ ٣٨٧,٥ ١٣٦,٠ ٢٥١,٥ ٣١٩,٠ ٧٩,٦ ٢٣٩,٤ ٢٣٣,٦ ٧٧,٩ ١٥٥,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 -١٠٠,٠ -١٠,١    ١٠,١ ١٠,١  ١٠٥,٨ ٣٤,٦ ٧١,٢ املساعدة املؤقتة العامة
  ٢١,٠ ٢١,٠ ٢١,٠     ٧,١ ٦,٢ ٠,٩ اخلرباء االستشاريون

 ١٠٧,٩ ١٠,٩ ٢١,٠ ٢١,٠  ١٠,١ ١٠,١  ١١٢,٩ ٤٠,٨ ٧٢,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١٥٢,٩ ٥٢,٩ ٨٧,٥ ٨٤,٦ ٢,٩ ٣٤,٦ ٣١,٧ ٢,٩ ٢٣,٨ ٢٣,٨    السفر

 ١٣,١ ٢,٦  ٢٢,٤ ٢٠,٩ ١,٥ ١٩,٨ ١٨,٣ ١,٥ ١٢٣,٩ ١,٩ ١٢٢,٠ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 ٢٤,٥ ٢٧٤,٣ ١ ٣٩٤,١ ٧٦,٦ ١ ٣١٧,٥ ١ ١١٩,٨ ٢٤,٨ ١ ٠٩٥,٠ ١ ٥٧٧,٢ ٦,٣ ١ ٥٧٠,٩ نفقات التشغيل العامة

   ٧,٥  ٧,٥ ٧,٥  ٧,٥ ٠,٢  ٠,٢ اللوازم واملواد
 -٩,٠ -١,٨ ١٨,٣  ١٨,٣ ٢٠,١  ٢٠,١ ١,٨  ١,٨ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٢٧,٣ ٣٢٨,٠ ١ ٥٢٩,٨ ١٨٢,١ ١ ٣٤٧,٧ ١ ٢٠١,٨ ٧٤,٨ ١ ١٢٧,٠ ١ ٧٢٦,٩ ٣٢,٠ ١ ٦٩٤,٩ 

 ٢٦,٦ ٤٠٧,٤ ١ ٩٣٨,٣ ٣٣٩,١ ١ ٥٩٩,٢ ١  ٥٣٠,٩ ١٦٤,٥ ١ ٣٦٦,٤ ٢ ٠٧٣,٤ ١٥٠,٧ ١ ٩٢٢,٧ اموع
  

 ٢٠,٥ ٢,٧ ١٥,٧ ٤,٣ ١١,٤ ١٣,٠ ٢,٢ ١٠,٨ ٥,٩ ١,٣ ٤,٦ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩ لعام املالك املقترح من املوظفني: ٣٣٣٠  الربنامج الفرعي -٧٥اجلدول 

وكيل أمني  قسم االحتجاز
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢  ١  ١      األساسية 
  الوظائف ١    ١  ١        املتصلة باحلاالت

 ٤ ١ ١  ٣  ٢  ١      اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

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

 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع 
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  قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   )ج(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  إعادة التصنيف

، نظرا لزيادة املسؤوليات ٤- إىل الرتبة ف٣-يقترح إعادة تصنيف وظيفة رئيس الترمجة التحريرية من الرتبة ف  -٣٠٥
  .وعبء العمل

   الوظائف األخرى–مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة 

لتوفري الدعم اإلداري، مبا يف ذلك إعداد التقارير األسبوعية واإلحصاءات . حمولة من املساعدة املؤقتة العامة  -٣٠٦
  .الشهرية وتقارير النفقات املالية، واختاذ الترتيبات الالزمة للدعم اللوجسيت وتكنولوجيا املعلومات بالقسم

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 يوما من أيام الترمجة الفورية باللغات اليت يتعذر على املوارد الداخلية للمحكمة ١٣٠ملا جمموعه . نفقات متكررة  -٣٠٧
  ).٢٤(الوفاء ا للزيارات الدبلوماسية واملؤمترات الصحفية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  )اللغة الفرنسية (٣-مترجم فوري للمحكمة برتبة ف

، يلزم هذا املورد ملواجهة ٢٠٠٩ي جلميع االحتياجات من الترمجة الفورية يف عام بناء على استعراض أجر -٣٠٨
  .الزيادة املتوقعة يف هذه اللغة من لغيت العمل باحملكمة

                                                           
  . من الئحة قلم احملكمة٦٥ و ٦٤أيام الترمجة الفورية كما هي حمددة يف البندين ) ٢٤(
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   مؤشرات عبء العمل املتعلقة بوحدة الترمجة الفورية -٧٦اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 

لتفرغ أساس ا
 ٢٠٠٨لعام 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠٠٩لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٩لعام 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 )١(٢٠٨ غري وارد ٥٧٧ ٣,٥ ٧٨٥ ٣,٥ ٦٣٥= عدد أيام الترمجة الفورية باإلنكليزية 

 ١٧٣ )٢(٨ ٨٢٥ ٥ ٨٣٣ ٤,٢٥ ٦٣٥= عدد أيام الترمجة الفورية بالفرنسية 

 غري وارد غري وارد ٦٦٠ ٤ )٢(٦٤٠ ٤ ٢٥٠= عدد أيام الترمجة الفورية بالسواحيلي 

 ٥٨٧ صفر ٥٨٧ )٤(٣,٥ )٣(٤٣٦ )١(صفر ١٠٠= عدد أيام الترمجة الفورية باللينغاال 

  .            ً                        النقص أحيانا  باملترمجني الفوريني املستقلنييغطى ) ١(
  .  من أيام الترمجة الفورية خارج قاعات احملكمة٤٠ من أيام احملكمة و٦٠٠) ٢(
  .  من أيام الترمجة الفورية خارج قاعات احملكمة٤٠ من أيام احملكمة و٣٩٦) ٣(
  ).ة أشهر لفترة التدريبيلزم ست (١-تشمل املساعدة املؤقتة العامة ملدة ستة أشهر برتبة ف) ٤(

   الرتب األخرى-مساعد معين بإدارة الوثائق من فئة اخلدمات العامة

الستالم الوثائق املرسلة للترمجة التحريرية ومراقبتها والتحقق منها منعا لالزدواج . حمولة من املساعدة املؤقتة العامة  -٣٠٩
  . وضمان العدالة يف التوزيع يف دائرة اللغات بقلم احملكمة

   مؤشرات عبء العمل املتعلقة بوحدة الترمجة التحريرية -٧٧اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 
عدد الوظائف اليت تكافئ 
العمل على أساس التفرغ 

 ٢٠٠٨لعام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 

١(٢٠٠٩( 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

عدد الصفحات املطلوب ترمجتها 
 ٧ ١٧٠= باإلنكليزية 

٥,٢ ٩ ٣٢١ ٥,٢ 
٥ ٢٠٠  +
 ١ ١٢١ غري وارد )٢(٣ ٠٠٠

عدد الصفحات املطلوب 
 ٩٠٠= حتريرها بالفرنسية /ترمجتها
١٠ 

٧,٨ ١٤ ١٧٠ ٧,٨ 
٧ ٨٠٠+  
 ٣ ٣٧٠ غري وارد )٢(٣ ٠٠٠

عدد الصفحات املطلوب تصحيح 
جتارا  وتنسيقها 

   ١٠ ٥٧٠= الفرنسية /باإلنكليزية

 )٣(٧ ١٠٠ ٥ ٩٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٢ ١٥ ٩٠٠ صفر

عدد طلبات الترمجة اليت متت 
 ٢ ٣٤٠= معاجلتها 

 ٤٩٥ غري وارد ٢ ٥٠٠ ٢,٥ ٢ ٩٩٥ )٤(٢,٥

  ).  يف املائة يف السنة املالية الواحدة٣٠زيادة تبلغ (بة والتجربة يف الفترتني املاليتني السابقتني بناء على بالغات املكاتب الطال)  ١(
    .الطاقة التقديرية لالستعانة مبصادر خارجية) ٢(
  .لترمجة صفحة وتنسيقها، غري أن ذلك سيؤثر على طاقتهم يف ا٨ ٨٠٠ب لتصحيح التجارب اخلاصة  الطاقة من املترمجني التحريريني) ٣(
  .تشمل املساعدة املؤقتة العامة) ٤(
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  املساعدة املؤقتة العامة

للتدريب املتخصص يف جمال التحرير واملراجعة ). اللغة اإلنكليزية؛ ستة أشهر، مستمرة (٤-مراجع برتبة ف  -٣١٠
  .للمترمجني التحريريني، وتدريب املترمجني الفوريني، واملترمجني الفوريني غري احملترفني

للترمجة الفورية من اللينغاال وإليها يف نفس )      ً        شهرا ، جديدة١٢اللينغاال؛  (٣-مترجم فوري للمحكمة برتبة ف  -٣١١
  .وال متلك احملكمة مترمجني فوريني للترمجة ذه اللغة النادرة يف قاعات احملكمة. الوقت

وهذه النفقة ).     ً        شهرا ، مستمرة ١٢لغة مجهورية الكونغو الدميقراطية؛  (٢-مترجم فوري للمحكمة برتبة ف  -٣١٢
  .املتكررة متليها احلاالت اجلديدة واللغات النادرة ذات الصلة

لالستعانة باملترمجني الفوريني ).      ً        شهرا ، جديدة١٢ (٢-منسق ميداين مساعد معين بالترمجة الفورية برتبة ف  -٣١٣
  .    امليدانيني وتدريبهم خارج املقر الرئيسي للمحكمة

وهذه ).      ً         شهرا ، مستمرة٢٣,٥اموع (  الرتب الرئيسية -فوريون ميدانيون من فئة اخلدمات العامةمترمجون   -٣١٤
  .النفقة املتكررة واجبة للحاالت اجلديدة واللغات النادرة املتصلة ا

  .جللسات االستماع اجلارية)      ً        شهرا ، جديدة١٢ -اللينغاال (١-مترجم فوري غري حمترف برتبة ف  -٣١٥

لتوفري الدعم ).      ً        شهرا ، جديدة١٢( الرتب األخرى، للترمجة الفورية –د إداري من فئة اخلدمات العامة مساع  -٣١٦
اإلداري يف إدارة الترمجة الفورية، ومعاجلة طلبات الترمجة الفورية، واالتصال باملترمجني الفوريني املستقلني ملعرفة مدى 

  .ارتباطهم بأعمال أخرى، واملتابعة اإلدارية، اخل

لتوفري ).      ً        شهرا ، جديدة١٢( الرتب األخرى، للترمجة الفورية امليدانية –مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة   -٣١٧
  .الدعم اإلداري اإلضايف الالزم نتيجة للزيادة يف األعمال اإلدارية املتعلقة مبهام الترمجة الفورية يف امليدان

  الترمجة الفورية امليدانية / الترمجة الفورية–عدين اإلداريني  مؤشرات عبء العمل املتعلقة باملسا-٧٨اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

قص الن
احلاصل مع 
توافر املوارد 
 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

                                               ً عدد أيام الترمجة الفورية اليت يلزم معاجلتها إداريا  
      ً يوما ١ ٤٠٧= 

١ ٧٩٩ ٧٤٤ ٢ ١١٠ )١(٢ ٢ ٨٥٤ ١ 

عدد أيام الترمجة الفورية امليدانية اليت يلزم 
      ً يوما ٥٧١=               ً معاجلتها إداريا  

 ٣٥٧ صفر ٧٢٢ )١(٢ ٧١٨ ١

  .تشمل املساعدة املؤقتة العامة)  ١(
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  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 يوما من الترمجة الفورية اليت يتعذر على املوارد الداخلية للمحكمة الوفاء ٣٠ملا يبلغ جمموعه . نفقات متكررة  -٣١٨
  .)٢٥(ا

  اخلرباء االستشاريون

قضايا معينة من أجل وضع /غويني املعنيني باملصطلحات القانونية يف حاالتألفرقة اخلرباء الل. نفقات متكررة  -٣١٩
  .                                        ً                                                                 مصطلحات قانونية وقضائية للغات األقل شيوعا  اليت تفتقر إىل هذه املصطلحات؛ وأفرقة االختبار املعنية بالترمجة الفورية

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  يباخلدمات التعاقدية مبا فيها التدر

تعكس الزيادة اجلزء األساسي من تكاليف الصيانة املتعلقة بنظام إدارة احملكمة، وهو اجلزء اخلاص . نفقات متكررة  -٣٢٠
  ).٣٣٢٠الربنامج الفرعي (بالترمجة التحريرية والترمجة الفورية، الذي نقل من قسم إدارة احملكمة 

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

وال يزال التوصل إىل . ترجع الزيادة إىل النفقات إىل الزيادة يف مهام الترمجة الفورية امليدانية. نفقات متكررة  -٣٢١
مترمجني فوريني ميدانيني حتديا يتطلب استمرار بعثات االختبار واالعتماد والتدريب اليت يضطلع ا املنسق امليداين املعين 

  . ترمجني الفوريني امليدانيني املعتمدين الناطقني باللغات املطلوبةبالترمجة الفورية من أجل احلفاظ على عدد كاف من امل

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تعكس الزيادة اجلزء من تكاليف الصيانة املتعلقة بنظام إدارة احملكمة، وهو اجلزء اخلاص بالترمجة .  نفقات متكررة  -٣٢٢
  ).٣٣٢٠الربنامج الفرعي ( إدارة احملكمة التحريرية والترمجة الفورية، الذي نقل من قسم

  

                                                           
  . من الئحة قلم احملكمة٦٥ و ٦٤ أيام الترمجة الفورية كما هي حمددة يف البندين )٢٥(
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٤٠ الربنامج الفرعي -٧٩اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة  النمو يف املوارد )روبآالف اليو(
املتصلة  األساسية الفورية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٩,٤ ٣٤٧,٢ ٤ ٠٥٨,١ ٢ ٣٨٤,٢ ١ ٦٧٣,٩ ٣ ٧١٠,٩ ٢ ١٨٠,٦ ١ ٥٣٠,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٥٠,٤ ١٦٤,٠ ٤٨٩,٣ ٣١٢,٣ ١٧٧,٠ ٣٢٥,٣ ٢٢٢,٥ ١٠٢,٨ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٢,٧ ٥١١,٢ ٤ ٥٤٧,٤ ٢ ٦٩٦,٥ ١ ٨٥٠,٩ ٤ ٠٣٦,٢ ٢ ٤٠٣,١ ١ ٦٣٣,١ ٣ ١٦٢,٥ ١ ٦٢٠,٨ ١ ٥٤١,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 ٠,٦ ٣,٩ ٦٩٧,٨ ٦٩٧,٨  ٦٩٣,٩ ٥٧٥,٩ ١١٨,٠ ٤٣٦,٢ ٣٢٣,٨ ١١٢,٤ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠,٧ ٣٤,٤ ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٣٢٢,٤ ٤٤,٧ ٢٧٧,٧ ٤٩٥,٣ ٤٢,٨ ٤٥٢,٢ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
         ٠,٦  ٠,٦ العمل اإلضايف

 -٢,٨ -٢,٦ ٩١,٠ ٩١,٠  ٩٣,٦ ٩٣,٦  ٣٦,٦ ٣٦,٦  اخلرباء االستشاريون
 ٣,٢ ٣٥,٧ ١ ١٤٥,٦ ٨٥٩,٩ ٢٨٥,٧ ١ ١٠٩,٩ ٧١٤,٢ ٣٩٥,٧ ٩٦٨,٧ ٤٠٣,٢ ٥٦٥,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٦٤,٦ ١٨٤,٩ ٢٩٧,٢ ٢٨٧,٦ ٩,٦ ١١٢,٣ ١٠٣,٩ ٨,٤ ١٠٨,١ ١٠,٩ ٧,٢   السفر
 ٧٩,٦٠ ٢٢٦,٠ ٥٠٩,٩ ٢٢٢,٤ ٢٨٧,٥ ٢٨٣,٩ ١٢٦,٤ ١٥٧,٥ ٢١٧,٨ ٠,٢ ٢١٧,٦ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

   ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ٥,٨  ٥,٨ اللوازم واملواد
         ٢٧,٨  ٢٧,٨ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٩٨,٧ ٤١٠,٩ ٨٢٧,١ ٥٢٠,٠ ٣٠٧,١ ٤١٦,٢ ٢٤٠,٣ ١٧٥,٩ ٣٥٩,٥ ١٠١,١ ٢٥٨,٤ 

 ١٧,٢ ٩٥٧,٨ ٦ ٥٢٠,١ ٤ ٠٧٦,٤ ٢ ٤٤٣,٧ ٥ ٥٦٢,٣ ٣ ٣٥٧,٦ ٢ ٢٠٤,٧ ٤ ٤٩٠,٧ ٢ ١٢٥,١ ٢ ٣٦٥,٦ اموع
  

 ٦,٢ ٨,٠ ١٣٨,٢ ٦٦,٠ ٧٢,٣ ١٣٠,٢ ٦٥,٢ ٦٥,٠ ٥٩,٤ ٣٣,١ ٢٦,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٤٠  الربنامج الفرعي -٨٠اجلدول 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة 
 الفورية

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 

 ئيسيةالر

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٨ ٢ ٢  ١٦  ١ ٨ ٦ ١     األساسية 
  الوظائف ٢٩ ٤ ٣ ١ ٢٥ ٤ ٤ ١٣ ٤      املتصلة باحلاالت

 ٤٧ ٦ ٥ ١ ٤١ ٤ ٥ ٢١ ١٠ ١     اموع الفرعي  احلالية
 ١ ١ ١            األساسية

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

        -١ ١      األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

        -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٥٠ ٨ ٧ ١ ٤٢ ٤ ٥ ٢١ ١١ ١     اموع 
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  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )د(

  املوارد من املوظفني

   مؤشرات عبء العمل املتعلقة بوحدة الضحايا والشهود -٨١ اجلدول

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ العمل 
على أساس 
التفرغ لعام 
٢٠٠٨ 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠٠٩لعام 

عدد الوظائف 
ئ العمل اليت تكاف

على أساس 
التفرغ لعام 
٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 - )امليدان+املقر(٢و١األعمال املتعلقة باحملاكمتني
 ٥٤٥= عدد التحركات ملدة ستة أشهر 

 غري وارد صفر ١ ٦٨٣ ١٧ ١ ٦٨٣ ١١

 فيما عدا –عدد التحركات يف امليدان 
   ٢ ٠٣٣= احملاكمات 

 ١٩٨ صفر ٢ ٢٨٠ ٢٣ ٢ ٢٨٠ ٢١

 املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-أخصائي نفساين برتبة ف

يتطلب تنفيذ برنامج احلماية التابع للمحكمة بنجاح التشاور الوثيق مع األفراد املعنيني وفيما بينهم بشأن جوانب   -٣٢٣
ويلزم حتليل التأثري النفساين للتطبيقات واإلدارة اجلارية للحاالت على املشاركني لتنفيذ أي . م الالزمة هلماحلماية والدع

  . وينطبق هذا املنهج بدون استثناء تقريبا على مجيع برامج احلماية. برنامج من برامج احلماية بنجاح

ية، وبوجه خاص يف ضحايا العنف القائم على ويلزم أخصائي نفساين يتمتع خبربة حمددة يف الصدمات النفس  -٣٢٤
اجلنس، إلجراء التقييمات النفسية الالزمة ألصحاب الطلبات، وحتديد االجتاه االستراتيجي لتخطيط وتنفيذ اجلوانب املتصلة 

 ملوظف بالدعم، ورصد احلاالت احلرجة واالستجابة هلا، وتوفري أنشطة بناء القدرات للموظفني املعنيني، وإسداء املشورة
احلماية يف األنشطة املتصلة بالدعم، ووضع استراتيجيات االنسحاب واإلدارة للمشاركني يف برنامج احلماية بالتعاون الوثيق 

  .مع املساعدين املعنيني باحلماية يف امليدان

  ٣-حملل برتبة ف

منية ومعاجلة املعلومات املتعلقة لتحليل املعلومات الواردة بطريق اإلحالة وإجراء تقييمات مستقلة للمخاطر األ  -٣٢٥
وتشمل الواجبات مجع وحتليل املعلومات املتعلقة باألمن وباألنشطة واألشخاص الذين قد ميثلون خطورة . بالبيئة األمنية

لألمن، ومراجعة البيانات الشخصية ألصحاب الطلبات املقدمة إىل الربنامج واألشخاص ذوي الصلة، واالتصال باحملللني 
 باحملكمة وإقامة شبكات لتبادل املعلومات بوجه مالئم معهم، وتوفري املعلومات املتعلقة باألوامر التشغيلية ألنشطة اآلخرين

  . الربنامج يف الوقت املناسب
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  ٣-موظف إداري وعمليات برتبة ف

محكمة ويف امليدان لإلشراف على مجيع األعمال التحضريية للمحاكمات واألعمال املتصلة ا يف املقر الرئيسي لل  -٣٢٦
وتشمل الواجبات إقامة شبكة إدارية ومالية ولوجيستية عملية لتيسري انتقال . وتوفري الدعم التشغيلي واإلداري للوحدة

الضحايا والشهود ألغراض الشهادة، وضمان االمتثال لقرارات الدوائر املتعلقة باحملاكمات ومثول الشهود، واالتصال 
  . ض معها لوضع اتفاقات بشأن تيسري دخول الضحايا والشهود وإقامتهم ابالدولة املضيفة والتفاو

  ٢-موظف دعم مساعد برتبة ف

                                              ً                                                 يتناول موظف الدعم املساعد املوجود يف أوغندا حاليا  األعمال املتعلقة باحلالتني يف أوغندا ومجهورية الكونغو   -٣٢٧
ومع زيادة األنشطة وبدء احملاكمات، . ودان ومجهورية أفريقيا الوسطى                  ً                             الدميقراطية، ومؤقتا  األعمال املتعلقة باحلالتني يف الس

  .  يلزم اآلن موظف دعم مساعد ثان ألنشطة الدعم يف السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى

   الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامةموظف دعم مساعد 

للشهود )  أيام يف األسبوع٧/ ساعة٢٤(تواصل  لتمكني وحدة الدعم من توفري الدعم املموظف دعم مساعد يلزم  -٣٢٨
وقد يقيم الشهود، طبقا للتقديرات، يف ثالثة . الذين يدلون بشهادم يف الهاي، السيما عند إقامتهم يف أماكن خمتلفة ا

  .                                                                   ً                أماكن خمتلفة يف وقت واحد ويتعذر على مالك املوظفني املوجود بالوحدة حاليا  تغطية هذا املوقف

   الرتب األخرى-العمليات من فئة اخلدمات العامة/يدانيان معنيان باحلمايةمساعدان م

يلزم لعمليات وحدة الضحايا والشهود املتصلة باحملاكمات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مساعدان ميدانيان   -٣٢٩
د، وتوفري املساعدة اللوجستية والتشغيلية العمليات لتنفيذ تدابري احلماية وأداء واجبات احلماية الوثيقة للشهو/معنيان باحلماية

النتقاالم، واملساعدة على تنفيذ بروتوكوالت احلماية مع السلطات احمللية، ومرافقة الشهود يف مناطق العمل وأثناء 
  .الرحالت الدولية حبسب االقتضاء، ورصد وحتليل احلالة السياسية واالجتماعية واألمنية يف مناطق العمل

   الرتب األخرى-دان للدعم امليداين من فئة اخلدمات العامةموظفان مساع

يلزم لعمليات وحدة الضحايا والشهود املتصلة باحملاكمات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأنشطة احملكمة يف   -٣٣٠
نظر يف االحتياجات  لتوفري الدعم واملساعدة اللوجستية والتشغيلية، والمساعدان للدعم امليداينمجهورية أفريقيا الوسطى 

اجلسدية والنفسية للشهود والتخطيط هلا بوجه مالئم، وصون كرامة الضحايا والشهود ورعاية مصاحلهم، مع االهتمام 
بوجه خاص بضحايا العنف اجلنسي واألطفال واملسنني واملعوقني، وتيسري االتصال بني الضحايا والشهود واحملكمة، 

لدعم مع أجهزة الرعاية الصحية احمللية واملنظمات غري احلكومية؛ وتوليد قدرات حملية واملساعدة يف تنفيذ بروتوكوالت ا
  .للدعم
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   الرتب األخرى-مساعد ميداين للحسابات السرية من فئة اخلدمات العامة

 فيما ٢٠٠٩مع الزيادة يف األعمال اليت تقوم ا وحدة الضحايا والشهود يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام   -٣٣١
يتعلق باحملاكمات وبرنامج احلماية التابع للمحكمة، يلزم دعم املوظف امليداين املعين بالشهود يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية مبساعد ميداين متفرغ للمساعدة يف األعمال املتعلقة باحلسابات السرية وإدارة السلف النقدية والنفقات املتصلة 

 الشهود حلضور احملاكمات، ووضع وإدارة نظام للحسابات السرية املتعلقة بالشهود يف إطار بتنفيذ تدابري احلماية ونقل
برنامج احلماية التابع للمحكمة، وتوفري الدعم اإلداري الالزم للموظف امليداين املعين بالشهود والفريق التابع لوحدة 

  .    الضحايا والشهود يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ستشاريوناخلرباء اال

لتوفري اخلربة التخصصية الالزمة للشهود الذين يدلون بشهادم بناء على طلب الدائرة االبتدائية األوىل    -٣٣٢
يف إطار برنامج محاية الشهود التابع للمحكمة، ومتكني جلنة للمحكمة، وإجراء فحوص الطب الشرعي لشهود معينني 

  . نظم احلماية والعمليات التابعة لوحدة الضحايا والشهود القائمة حاليااخلرباء املعنية حبماية الشهود من استعراض

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

للتفاوض من أجل وضع اتفاقات إلعادة توطني الشهود، وحضور مؤمتر حلماية الشهود، . نفقات متكررة  -٣٣٣
  . ومواكبة أفضل املمارسات الدولية يف هذا مليدان

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

يشمل هذا البند الرحالت العملية الالزمة لتقدمي خدمات احلماية والدعم للشهود مبا يف ذلك . نفقات متكررة  -٣٣٤
وقد زادت هذه . ملرافقة الشهود يف رحالم حلضور احملاكمات، وسفر املوظفني لتوفري خدمات احلماية والدعم للضحايا

 ً                                                                                             ا  نتيجة لزيادة الرحالت املتعلقة مبرافقة آحاد الشهود باملقارنة بالرحالت اجلماعية، وزيادة رحالت الشهود التكاليف كثري
  .ألغراض املتابعة، وحاجة الوحدة املستمرة إىل تناوب املوارد من املوظفني بني احلاالت املختلفة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

دريب يف وحدة الضحايا والشهود على معاملة الشهود القابلني للتأثر واملصابني يلزم الت. نفقات متكررة  -٣٣٥
  .بصدمات، ومحاية الشهود، وأساليب العناية بالنفس
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  نفقات التشغيل العامة

تتصل الزيادة يف نفقات التشغيل العامة بانتقال الشهود حلضور احملاكمات وتغيري أماكن الشهود . نفقات متكررة  -٣٣٦
وطينهم، مبا يف ذلك استئجار مساكن آمنة هلم وتركيب شبكات االستجابة األولية واختبارها وصيانتها يف البلدان وإعادة ت

  .األربعة اليت توجد ا حاالت
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٥٠  الربنامج الفرعي -٨٢اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨ية املعتمدة لعام امليزان

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 وحدة الضحايا و الشهود

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٣٤,٢ ٤٠٧,١ ١ ٥٩٧,٢ ١ ٠٨٢,٨ ٥١٤,٤ ١ ١٩٠,١ ٧١٤,٢ ٤٧٥,٩ موظفو الفئة الفنية
 ٣٠,٢ ٢٤٠,٢ ١ ٠٣٦,٥ ٩٧٧,٥ ٥٩,٠ ٧٩٦,٣ ٧٤٤,٩ ٥١,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٣٢,٦ ٦٤٧,٣ ٢ ٦٣٣,٧ ٢ ٠٦٠,٣ ٥٧٣,٤ ١ ٩٨٦,٤ ١ ٤٥٩,١ ٥٢٧,٣ ١ ٦٨١,٥ ١ ١٢١,٢ ٥٦٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون
         ١٤٤,٦ ١٣١,١ ١٣,٥ املساعدة املؤقتة العامة

         ٧,٣ ٧,٣  العمل اإلضايف
 ٥٣,٣ ١٢,٩ ٣٧,١ ٣٧,١  ٢٤,٢ ٢٤,٢  ٦١,٧ ٦١,٧  اخلرباء االستشاريون

 ٥٣,٣ ١٢,٩ ٣٧,١ ٣٧,١  ٢٤,٢ ٢٤,٢  ٢١٣,٦ ٢٠٠,١ ١٣,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٧٩,٣ ٣٢٩,٠ ٧٤٤,٠ ٧٣٢,٦ ١١,٤ ٤١٥,٠ ٤٠٣,٧ ١١,٣ ٤١٣,٤ ٣٩٨,٧ ١٤,٧   السفر
  ٣١,١ ٣١,١ ٣١,١     ٢٤,٧ ٢٤,٧  مات التعاقدية مبا فيها التدريباخلد

 ٤١,٠ ٨٠٠,١ ٢ ٧٥١,٨ ٢ ٧٥١,٨  ١ ٩٥١,٧ ١ ٩٥١,٧  ٥٧٦,٥ ٥٧٦,٥  نفقات التشغيل العامة
 -٣٣,٣ -٣,٠ ٦,٠ ٦,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٧,٣ ٧,٣  اللوازم واملواد

 ٧٤,٠ ٧,٤ ١٧,٤ ١٧,٤  ١٠,٠ ١٠,٠  ٨٤,٩ ٨٤,٩  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٤٨,٨ ١ ١٦٤,٦ ٣ ٥٥٠,٣ ٣ ٥٣٨,٩ ١١,٤ ٢ ٣٨٥,٧ ٢ ٣٧٤,٤ ١١,٣ ١ ١٠٦,٨ ١ ٠٩٢,١ ١٤,٧ 

 ٤١,٥ ١ ٨٢٤,٨ ٦ ٢٢١,١ ٥ ٦٣٦,٣ ٥٨٤,٨ ٤ ٣٩٦,٣ ٣ ٨٥٧,٧ ٥٣٨,٦ ٣ ٠٠١,٩ ٢ ٤١٣,٤ ٥٨٨,٥ اموع
  

 ١٩,٨ ١٨,٥ ١١٢,٢ ٨٩,٤ ٢٢,٨ ٩٣,٧ ٧٢,٠ ٢١,٧ ٤١,١ ٣١,٨ ٩,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   -٨٣اجلدول 

وكيل أمني  وحدة الضحايا و الشهود
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - لعامةا

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٦ ١ ١  ٥  ١ ٢ ١ ١     األساسية 
  الوظائف ٣٢ ٢٣ ٢٢ ١ ٩  ٥ ٤       املتصلة باحلاالت

 ٣٨ ٢٤ ٢٣ ١ ١٤  ٦ ٦ ١ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية
الوظائف  ١٠ ٦ ٦  ٤  ١ ٣        باحلاالتاملتصلة

 ١٠ ٦ ٦  ٤  ١ ٣       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة
 ٤٨ ٣٠ ٢٩ ١ ١٨  ٧ ٩ ١ ١     اموع 
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  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

املكتبة والوثائق، والشؤون العامة، والتوعية، واملراسم : يتكون قسم اإلعالم والوثائق من أربع وحدات هي  -٣٣٧
  .ويقوم مكتب رئيس القسم بإدارة الوحدات ومراقبة عملها. واملناسبات اخلاصة

واملكتب مسؤول عن نشر أنشطة احملكمة، وحتسني املعرفة مببادئها، وإذكاء الوعي باملرحلة احلالية من أعماهلا   -٣٣٨
  . وفهمها، ومواصلة احلوار مع اتمعات املتأثرة

ة يف القسم لتوعية السكان احملليني يف املناطق املتأثرة باحلاالت املعروضة على ، ستظل األولوي٢٠٠٩ويف عام   -٣٣٩
وسيقدم املوظفون التابعون . وستكفل وحدة التوعية التنسيق واالتساق والتواصل يف تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية. احملكمة

بة من حيث التوقيت هلم عن التطورات يف للوحدة يف الهاي الدعم لألفرقة القطرية عن طريق توفري معلومات دقيقة ومناس
                       ً                                                وسيكفل هؤالء املوظفني أيضا  تدفق املعلومات يف االجتاهني للقضاء على أسباب القلق، . القضايا قيد البحث أمام احملكمة

وتوزيع ومن العناصر اجلديدة يف إستراتيجية التوعية إنتاج . والرد على األسئلة، تصحيح املفاهيم اخلاطئة للسكان احملليني
                                                    ً وقد ثبت من التجربة أنه ميكن الوصول إىل مجهور أوسع نطاقا  . مقتطفات بصرية ومسعية عن اإلجراءات اجلارية باحملكمة

  .والتوصل إىل فهم أفضل ألنشطة احملكمة عن طريق العروض السمعية والبصرية

  األهداف

ع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم م  -١
  )٦اهلدف اإلستراتيجي . (اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد على   -٢
  )٨اهلدف اإلستراتيجي . (دور احملكمة واستقالليتها

اهلدف . (از هيكلية تضمن الدعاية لكافة اإلجراءات املوجهة إىل فئات التخاطب احمللية والعامليةتطوير وإجن  -٣
  )٩اإلستراتيجي 

اهلدف . (وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٤
  )١٢اإلستراتيجي 
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اهلدف يف  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
 ٢٠٠٩ام ع

   ١اهلدف 

إذكاء الوعي بأنشطة احملكمة وفهمها بني اجلهات املعنية  •
 .الرئيسية واجلمهور 

  لكل حالة٢٤ .عدد أنشطة التوعية اليت مت تنفيذها وجها لوجه •

زيادة عدد الطلبات املقدمة من الضحايا للمسامهة يف  •
 .اإلجراءات

هم العدد التقديري من السكان الذين يتم الوصول إلي •
 .بواسطة اإلذاعة والتلفزيون

من % ٨٠
اتمعات 
  احمللية املتأثرة

 
 %٧٥ .نسبة الطلبات املقدمة من الضحايا طبقا لألصول • .توقعات واقعية بشأن نطاق عمل احملكمة •

 ٧٠ ٠٠٠ .عدد املطبوعات ومواد اإلعالم املوزعة • 

   ٢اهلدف 

 ١ام مؤشرات األداء املستخدمة لتقييم اهلدف استخد • .زيادة املعرفة بأعمال احملكمة ومصداقيتها •
     ًأيضا ) معلومات تبادلية (٢لقياس اهلدف 

 

عدد الزائرين احلاضرين يف جلسات اإلحاطة اإلعالمية  • 
 .باملقر الرئيسي للمحكمة

١٠ ٠٠٠ 

   ٣اهلدف 

ة والسمعية املنتجة الربامج البصري/ عدد املوجزات • .زيادة إمكانية الوصول إىل اإلجراءات القضائية للمحكمة •
 .للمحكمة

٤٠ 

 ٤٠ .‘املتنقلة’عدد أماكن العرض  • 

 %٣٠ .العدد املتزايد من الزوار ملوقع احملكمة على الويب • 

   ٤اهلدف 

املوارد القانونية وغريها من املوارد اإلعالمية املتاحة بيسر  •
 .من املكتبة

طلبات املراجع : عدد املستفيدين من خدمات املكتبة •
 .ات التداول واستخدام اخلدمات اإللكترونيةوإحصاء

١ ٥٠٠ 

شعور املستخدم باالرتياح للخدمات اليت تقدمها  • 
 .املكتبة

٩٠% 

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  )الدوريات( الرتب األخرى -من فئة اخلدمات العامة أمني مكتبة مساعد 

  .                           ً       ً                        ًواعد البيانات اليت تشكل جزءا  أساسيا  من مقتنيات املكتبة يوميا وق) املطبوعة واإللكترونية(لتداول الدوريات   -٣٤٠
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  املساعدة املؤقتة العامة

لتداول ) الدوريات) (ستة أشهر، جديدة( الرتب األخرى -يلزم أمني مكتبة مساعد من فئة اخلدمات العامة  -٣٤١
  .   ً                        ًسيا  من مقتنيات املكتبة يوميا                              ً    وقواعد البيانات اليت تشكل جزءا  أسا) املطبوعة واإللكترونية(الدوريات 

   مؤشرات عبء العمل املتعلقة بأمناء املكتبة املساعدين-٨٤اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٨لعام 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠٠٩لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٩لعام 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

عدد الكتب الواردة والواجب جتهيزها   
ووضعها على الرفوف وتداوهلا إعادا إىل 

 ٣٠ ٠٠٠= أماكنها 

 ٢٠ ٠٠٠ صفر ١٠ ٠٠٠ ١ ٣٠ ٠٠٠ )١(صفر

الفحص، والطلب، (إدارة الدوريات 
 ٦٠٠٠) = والتجليد، ومراجعة الفواتري

 نشاط

 ٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٦ ٠٠٠ ١ ٦ ٥٠٠ )٢(صفر

  .غري أن القسم بلغ  طاقته الكاملة حاليا.                                   ًيتقاسم موظفو القسم هذه املهمة حاليا   )١(
  . ٢٠٠٩ عام ولن يتاح هذا املورد يف. جبزء من هذه املهمة حاليا) النظم(يقوم أمني املكتبة املساعد   ) ٢(

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ٢-منتج للمواد السمعية البصرية برتبة ف

إلنتاج مواد مسعية وبصرية موجزة عن املناقشات القانونية واملوضوعية اجلارية يف دوائر احملكمة وكتابة احلوار   -٣٤٢
دانية وتقدمي تسجيالت وخدمات االتصال اخلاص ا وإعداد أفالم موجزة عن األنشطة الرئيسية اجلارية يف املكاتب املي

                         ً                                وجرى تعويض التكاليف جزئيا  من الوفورات يف اخلدمات التعاقدية . والدعم التقين للمؤسسات الصحفية الوطنية والدولية
  .لالستعانة مبصادر خارجية

   الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامةمساعد تقين لألجهزة السمعية البصرية 

د السمعية والبصرية املوجزة يف النسق املناسب إلذاعتها وأرشفتها وإعادة حترير أفالم اهلواة وتصحيح لوضع املوا  -٣٤٣
ألواا لبلوغ املستوى األدىن من الصالحية الالزمة إلذاعتها، والرد على األسئلة التقنية املتعلقة بإنتاجها وحتميلها وحتويلها، 

                         ً               وجرى تعويض التكاليف جزئيا  من الوفورات يف . تاج أقراص الفيديو الرقميةوأداء مهام تقنية أخرى مثل االستنساخ وإن
  .اخلدمات التعاقدية لالستعانة مبصادر خارجية

   الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامةمراسم مساعد /موظف استقبال

املخصصة للجمهور بقاعات  منقولة من املساعدة املؤقتة العامة لتغطية الساعات املمتدة من العمل يف األماكن   -٣٤٤
وتشمل املهام األخرى جتهيز . ، وسيتقاسم موظف االستقبال العمل مع موظفي املراسم)               ً ساعة عمل يوميا ٩,٥( احملاكم 
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طلبات الزيارة اإللكترونية، وتنظيم الزيارات ووضع برامج هلا، وتنظيم زيارات كبار الزوار يف املناسبات السنوية املختلفة، 
  . لومات املطلوب توزيعها، والرد على األسئلة اهلاتفية أو املوجهة بالربيد اإللكتروينوجتميع املع

   مؤشرات عبء العمل ملساعد املراسم ومساعد املناسبات اخلاصة-٨٥اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٨لعام 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠٠٩لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٩٨لعام 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

عدد أيام العمل باجلناح دال واجللسات 
  يوم١٠٠= اخلاصة باحملاكمات

 غري وارد غري وارد ٢٠٠ ٢ ٢٠٠ )١(٢

 غري وارد غري وارد ٣٠٠ ٢ ٣٠٠ ٢ ٣٠٠= عدد الزيارات اليت مت تنظيمها

عدد االستعالمات اليت مت الرد عليها 
 ٧ ٢٠٠= ومعاجلتها بالربيد اإللكتروين

 غري وارد غري وارد  ٨ ٠٠٠ ٢ ٨ ٠٠٠ ٢

  . تشمل املساعدة املؤقتة العامة) ١(

  املساعدة املؤقتة العامة

  . لدعم أنشطة التوعية)  مستمرةستة أشهر( الرتب األخرى -د إداري من فئة اخلدمات العامةيلزم مساع  -٣٤٥

   مؤشرات عبء العمل املتعلقة بوحدة التوعية-٨٦اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٨لعام 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠٠٩لعام 

 عدد الوظائف
اليت تكافئ 
العمل على 
أساس التفرغ 

 ٢٠٠٩لعام 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

السمعية والبصرية اخلاصة  عدد املقتطفات
 ١٦= باحملكمة

 ٤٠ صفر ٤٠ ٢ ٤٠ )١(صفر

سات واجلل عدد النسخ من املقتطفات
 ٦٠= اخلاصة باحملاكمات

 ١٢٠ صفر ١٢٠ ٢ ١٢٠ )١(صفر

اإلذاعية والتلفزيونية املوزعة  عدد املقتطفات
  ١٦= ألعمال احملكمة

 ٤٠ صفر ٤٠ ٢ ٤٠ )١(صفر

  الداعمة ألنشطة SAPعدد البنود بنظام 
 ٣٠٠= التوعية يف امليدان 

 ٣٦٠ صفر  ٣٦٠ ٠,٥ ٣٦٠ ٠,٥

وستتوقف هذه اخلدمة . لعامة ويتم متويلها من الوفورات يف الوظائف القائمة واالستعانة باملصادر اخلارجيةتغطيها املساعدة املؤقتة ا) ١(
  .  ٢٠٠٩األساسية يف حالة عدم املوافقة على الوظائف لعام 
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  املوارد من غري املوظفني 

  املوارد األساسية

  السفر

ء لقاءات تشاورية مع الشركاء، والناطق باسم احملكمة يشمل هذا البند سفر رئيس القسم إلجرا. نفقات متكررة  -٣٤٦
  . مع املسجل ورئيس احملكمة مرتني سنويا، وأمني املكتبة حلضور املؤمتر السنوي ألمناء املكتبات باألمم املتحدة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ية ألمناء املكتبات القانونية واالحتاد يشمل هذت البند التدريب التخصصي يف الرابطة الدول. نفقات متكررة  -٣٤٧
  .Unicornتسخدمي جمموعة األورويب مل

سيواصل قسم اإلعالم والوثائق اإلشراف على توزيع املواد اإلعالمية : الطباعة اخلارجية. نفقات متكررة  -٣٤٨
زيع النسخ املطبوعة أو وجيري حاليا تو. واملطبوعات اخلارجية على املشاركني يف جلسات اإلحاطة املعقودة باحملكمة

  .اإللكترونية وفقا لنوعية اجلمهور احلاضر يف جلسات اإلحاطة اإلعالمية وطبيعته اجلغرافية

تشمل اخلدمات التعاقدية األخرى التكاليف املتعلقة باالستعارة من املكتبات والتجليد والتعاقد . نفقات متكررة  -٣٤٩
. للمساعدة على ختزين النصوص احملررة باللغات اآلسيوية والعربية والروسيةعلى برنامج متعدد اللغات لتخزين املعلومات 

  .                          ًوتشمل رصد وسائط اإلعالم أيضا 

  اللوازم واملواد

خيص هذا البند شراء الكتب واالت للمكتبة، وخفض هذا االعتماد لتمويل الربنامج املتعدد . نفقات متكررة  -٣٥٠
  .اللغات لتخزين املعلومات

  غيل العامةنفقات التش

يشمل هذا البند التراخيص الالزمة للحصول على برجميات إضافية للوصول بشكل متزايد إىل . نفقات متكررة  -٣٥١
وتعكس الزيادة تكاليف الربجميات . وتسهيل عمليات البحث)    ً                  بدال  عن املصادر املطبوعة(قواعد البيانات اإللكترونية 

  . مالالزمة لقلم احملكمة ومكتب املدعي العا
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

يشمل هذا البند البعثات احملددة مقررة للحاالت األربع قيد التحقيق، مبا يف ذلك السفر الداخلي . نفقات متكررة  -٣٥٢
إىل املقر                     ً                    ويشمل هذا البند أيضا  السفر الذي يقوم به . املتزايد إىل املناطق اليت توجد فيها بكثافة اتمعات احمللية املتأثرة

  .املنسق املعين بالتوعية امليدانية واملنسق املعين بوسائط اإلعالم

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تشمل املوارد توزيع مقتطفات أسبوعية بالوسائل السمعية البصرية على التلفزيونات الوطنية وما . نفقات متكررة  -٣٥٣
وتشمل أيضا تغذية التلفزيونات الدولية مباشرة باألحداث . قيا الوسطى وأفريقيا إذاعة حملية يف مجهورية أفري٣٠٠يزيد على 

                        ً                             واخنفضت هذه التكاليف كثريا  نتيجة لوجود فريق خمصص للمواد . اهلامة مثل بدء حماكمة ما أو املؤمترات الصحفية الرئيسية
  .السمعية والبصرية باحملكمة

   ً                                                         ليا  يف كل حالة من احلاالت لتعزيز التوعية باألنشطة اجلارية واآلثار وتستخدم الشبكات والتحالفات القائمة حا  -٣٥٤
وتشمل األنشطة عرض أشرطة الفيديو اخلاصة بالتوعية يف االجتماعات املعقودة باملدن والقرى، والعروض . الناجتة عنها

الل اإلذاعة والتلفزيون، ووضع                                                                           املسرحية والغنائية اليت ت نظم أثناء هذه االجتماعات، واحلمالت العامة اليت تتم من خ
وسيبدأ القسم إنتاج . امللصقات املواضيعية يف أهم املواقع داخل املدن والقرى، واالجتماع مبمثلي اموعات املستهدفة

  .                                    ًموجزات صوتية وبصرية جللسات احملاكم أيضا 
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٠٠  الربنامج -٨٧اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 ائققسم اإلعالم والوث

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٨,٤ ٢١٦,٦ ١ ٣٩٥,٦ ٥٨٩,٥ ٨٠٦,١ ١ ١٧٩,٠  ٤١٢,٥ ٧٦٦,٥ فو الفئة الفنيةموظ
 ٤٩,٨ ٢٢٨,٩ ٦٨٨,٧ ٢٤٢,٩ ٤٤٥,٨ ٤٥٩,٨ ١٧١,٤ ٢٨٨,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٢٧,٢ ٤٤٥,٥ ٢ ٠٨٤,٣ ٨٣٢,٤ ١ ٢٥١,٩ ١ ٦٣٨,٨ ٥٨٣,٩ ١ ٠٥٤,٩ ٧٠٣,٧ ١٦٧,٠ ٥٣٦,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٩,٤ ٣٧,١ ١٣١,٢ ٩٨,٤ ٣٢,٨ ٩٤,١ ٩٤,١  ٥١٧,٨ ١٤٧,٤ ٣٧٠,٤ ة املؤقتة العامةاملساعد

         ٠,٨  ٠,٨ العمل االضايف
 ٣٩,٤ ٣٧,١ ١٣١,٢ ٩٨,٤ ٣٢,٨ ٩٤,١ ٩٤,١  ٥١٨,٦ ١٤٧,٤ ٣٧١,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٦,٧ ١٥,٠ ١٠٥,٠ ٩٠,٥ ١٤,٥ ٩٠,٠ ٧٦,٠ ١٤,٠ ٩٨,٩ ٨٥,٨ ١٣,١   السفر
 -١١,٧ -١٠١,٥ ٧٦٦,٩ ٦٥٤,٦ ١١٢,٣ ٨٦٨,٤ ٨٠٢,٧ ٦٥,٧ ٩٥٥,١ ٦١٨,٩ ٣٣٦,٢ دمات التعاقدية مبا فيها التدريباخل

 ١٢٢٨,٦ ٨٦,٠ ٩٣,٠  ٩٣,٠ ٧,٠  ٧,٠ ٥٦,١  ٥٦,١ نفقات التشغيل العامة
 -٦,٣ -١٠,٠ ١٥٠,٠  ١٥٠,٠ ١٦٠,٠  ١٦٠,٠ ٢٣٧,١  ٢٣٧,١ اللوازم واملواد

 -١٠٠,٠ -٨٥,٠    ٨٥,٠ ١٥,٠ ٧٠,٠ ٧٧,٦ ٧٧,٦  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٧,٩ -٩٥,٥ ١ ١١٤,٩ ٧٤٥,١ ٣٦٩,٨ ١ ٢١٠,٤ ٨٩٣,٧ ٣١٦,٧ ١ ٤٢٤,٨ ٧٨٢,٣ ٦٤٢,٥- 

 ١٣,٢ ٣٨٧,١ ٣ ٣٣٠,٤ ١ ٦٧٥,٩ ١ ٦٥٤,٥ ٢ ٩٤٣,٣ ١ ٥٧١,٧ ١ ٣٧١,٦ ٢ ٦٤٧,١ ١ ٠٩٦,٧ ١ ٥٥٠,٤ اموع
  

 ١٤,١ ١٢,٥ ١٠١,٣ ٤٠,٤ ٦٠,٨ ٨٨,٨ ٣٨,٢ ٥٠,٦ ٣٥,١ ١٦,٥ ١٨,٦ ملوزعةالصيانة ا
  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :: ٣٤٠٠الربنامج   -٨٨اجلدول 

وكيل أمني  قسم اإلعالم والوثائق
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- ةالعام

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٤ ٦ ٦  ٨  ٣ ١ ٣ ١     األساسية 
  الوظائف ١٧ ١١ ٨ ٣ ٦  ٦        املتصلة باحلاالت

 ٣١ ١٧ ١٤ ٣ ١٤  ٩ ١ ٣ ١     اموع الفرعي  احلالية
 ٢ ٢ ٢            يةاألساس

الوظائف  ٢ ١ ١  ١  ١        املتصلة باحلاالت
 ٤ ٣ ٣  ١  ١        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ٣٥ ٢٠ ١٧ ٣ ١٥  ١٠ ١ ٣ ١     اموع 
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  شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج   -٥

  مقدمة

ضحايا والدفاع على كفالة إدراك وفقا لنظام روما األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، تركز شعبة ال  -٣٥٥
ومن املهام املعهود ا إىل الشعبة كفالة . ممارسة كاملة املشتبه فيهم حلقوقهم وممارستهم إياها/الضحايا واألشخاص املتهمني

ولتحقيق هذا الغرض، . حصول الدفاع والضحايا على الوسائل الالزمة للمشاركة يف اإلجراءات املعروضة على احملكمة
املشتبه فيهم من احلصول على موارد /الشعبة نظام املساعدة القانونية باحملكمة لتمكني املعوزين من الضحايا واملتهمنيتدير 

 . كافية ومعقولة لالستعداد لقضاياهم بفعالية وكفاءة

نية ألفرقة ويقدم مكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا الدعم املوضوعي واملساعدة القانو  -٣٥٦
الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني بإعداد البحوث القانونية وإسداء املشورة هلم يف املسائل املوضوعية واإلجرائية املتصلة 

                    ً          واملكتبان مستقالن متاما  ويدخالن يف . بالقضايا املعروضة على احملكمة واملثول أمام الدوائر عند تكليفهما بالدفاع عنهم
  . غراض إدارية فقطإطار الشعبة أل

  األهداف

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

  )٣اهلدف اإلستراتيجي . (التنوع

ة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف إشاع  -٢
  ) ٦اهلدف اإلستراتيجي . (اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

اهلدف اإلستراتيجي . (وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٣
١٢(  
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 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

أو املشورة القانونية بشأن /تقدمي التمثيل القانوين و •
 .اإلجراءات أمام احملكمة

 ٣٠ .عدد املذكرات القانونية املقدمة •

إعداد مواد مناسبة ألفرقة املمثلني القانونيني أو أفرقة  •
 .الدفاع

  ٣٠٠ .  القانونية املقدمةعدد خدمات املشورة •
 

 ١٥٠ .عدد التقارير وغريها من الوثائق ذات الصلة • 
عدد املطالبات اليت هلا ما يربرها فيما يتعلق  • 

باإلجراءات اليت اختذها املكتب نيابة عن أفرقة 
 . املمثلني القانونيني

 بدون

 ٪٩٥ .إعداد الوثيقة اخلاصة بالسياسات • 

حدات التابعة للربنامج لقواعد امتثال مجيع املوظفني بالو •
 .السرية املشددة

عدد احلاالت اليت عوجلت فيها املعلومات السرية  •
 .بطرقة غري مناسبة

 بدون

عدد املطالبات اليت هلا ما يربرها فيما يتعلق خبرق  • 
 .السرية

 بدون

إتاحة معايري شفافة لتقدمي الدعم القانوين لألفرقة  •
 .القانونية

 ٪٩٥ .صة بالسياساتإعداد الوثيقة اخلا •

   ٢اهلدف 

إدراك املشتبه فيهم واملتهمني والضحايا حلقهم يف  •
 .حماكمة عادلة ويف املشاركة والتعويض

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا باستخدام  •
 .االستمارات النموذجية

<٧٥٪ 

عدد املشتبه فيهم واملتهمني الذين يستخدمون  • 
مساعدة االستمارات ذات الصلة للحصول على 

 .قانونية تدفعها احملكمة

<٩٥٪  
 

 ١٠ .عدد الوسطاء • 

   ٣اهلدف 

وجود نظام فعال للمساعدة القانونية بتمويل من  •
 .احملكمة

 )*( .عدد طلبات املساعدة القانونية اليت دفعتها احملكمة •

عدد احملامني الذين يتمتعون بسمعة حسنة يف  • 
 .نظمهم الوطنية

٢٠٠ 

 ٪٩٥ .غضون شهر واحدمعدل املدفوعات يف  • 

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا اليت سجلت  • وجود نظام فعال ملعاجلة الطلبات املقدمة من الضحايا •
واليت مت اإلشعار باستالمها يف غضون سبعة أيام 

 .من االستالم

٩٥٪ 

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا اليت أدخلت  • 
 .مها يوما من استال٣٠بقاعدة البيانات يف غضون 

٩٥٪ 

تدريب العاملني بالقانون واحملامني يف بلدان مستهدفة  •
 .على اإلجراءات أمام احملكمة

  ٤٠> .عدد احملامني الذين مت تدريبهم يف السنة •
 

عدد الرابطات الدولية اليت تتلقى معلومات من  • 
 .ممثلي احملكمة يف السنة

<٥ 

اركة يف اإلجراءات يقدمون على األرجح طلبات للمساعدة القانونية فإنه ال ميكن حاليا ملا كان مجيع الضحايا الذين يقدمون طلبات للمش) *(
  .تقدير عدد الطلبات بصورة معقولة
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٠٠  الربنامج -٨٩اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 ) اليوروبآالف(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
 النمو يف املوارد

 شعبة  الضحايا والدفاع
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
  املتصلة
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 % املبلغ اموع

 ١٥,٩ ٣٣٠,١ ٢ ٤٠٨,٤ ١ ٢٧٦,٩ ١ ١٣١,٥ ٢ ٠٧٨,٣ ١ ٠٢١,٠ ١ ٠٥٧,٣ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 ١٧,٨ ٩٦,٠ ٦٣٤,٠ ٢٨٠,٠ ٣٥٤,٠ ٥٣٨,٠ ٢٤٩,٦ ٢٨٨,٤ بدون تقسيم
 ١٦,٣ ٤٢٦,١ ٣ ٠٤٢,٤ ١ ٥٥٦,٩ ١ ٤٨٥,٥ ٢ ٦١٦,٣ ١ ٢٧٠,٦ ١ ٣٤٥,٧ ١ ٦٩٤,٣ ٤٧٣,٠ ١ ٢٢١,٣ اموع الفرعي، املوظفون

 ٦١,٠ ٥٧,٤ ١٥١,٥ ١١٨,٧ ٣٢,٨ ٩٤,١ ٦٢,٧ ٣١,٤ ٥٦٨,٩ ٣٠٠,٥ ٢٦٨,٤ املساعدة املؤقتة العامة
 ٧٢٥,٠ ٥٨,٠ ٦٦,٠ ٥٨,٠ ٨,٠ ٨,٠  ٨,٠ ٥١,٥ ٤٨,٣ ٣,٢ اخلرباء االستشاريون

 ١١٣,٠ ١١٥,٤ ٢١٧,٥ ١٧٦,٧ ٤٠,٨ ١٠٢,١ ٦٢,٧ ٣٩,٤ ٦٢٠,٤ ٣٤٨,٨ ٢٧١,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٧,٥ ١١,٠ ١٥٨,١ ١٢٩,٤ ٢٨,٧ ١٤٧,١ ١٠٩,٢ ٣٧,٩ ١٣٠,٢ ٨٩,٦ ٤٠,٦ السفر
 ١٥٦,٩ ٢ ٤٣٤,٥ ٣ ٩٨٦,٤ ٣ ٩٦١,٦ ٢٤,٨ ١ ٥٥١,٩ ١ ٥٣٢,٥ ١٩,٤ ٦٤٠,٦ ٦٣٥,٨ ٤,٨ ات التعاقدية مبا فيها التدريباخلدم

 -٣١,٦ -١٢,٠ ٢٦,٠ ٢٦,٠  ٣٨,٠ ٣٨,٠  -٠,١ -٠,١  نفقات التشغيل العامة
 -١٠٠,٠ -٠,٧    ٠,٧  ٠,٧ ٢,٣  ٢,٣ اللوازم واملواد

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  باملوظفنياملتصلة

١٤٠,٠ ٢ ٤٣٢,٨ ٤ ١٧٠,٥ ٤ ١١٧,٠ ٥٣,٥ ١ ٧٣٧,٧ ١ ٦٧٩,٧ ٥٨,٠ ٧٧٣,٠ ٧٢٥,٣ ٤٧,٧ 

 ٦٦,٧ ٢ ٩٧٤,٣ ٧ ٤٣٠,٤ ٥ ٨٥٠,٦ ١ ٥٧٩,٨ ٤ ٤٥٦,١ ٣ ٠١٣,٠ ١ ٤٤٣,١ ٣ ٠٨٧,٧ ١ ٥٤٧,١ ١ ٥٤٠,٦ اموع
  

 ٥,١ ٥,٣ ١٠٩,٣ ٤٤,٧ ٦٤,٦ ١٠٤,٠ ٤٢,٧ ٦١,٣ ٤٨,٩ ٢٤,٢ ٢٤,٧ الصيانة املوزعة
    ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٠٠  الربنامج -٩٠ول اجلد

وكيل أمني  شعبة الضحايا والدفاع
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 لعامةا

جمموع 
 املوظفني

 ١٧ ٦ ٦  ١١  ٤ ٢ ٢ ٣     األساسية 
 ١٩ ٧ ٧  ١٢ ٣ ٤ ٣ ٢      املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 ٣٦ ١٣ ١٣  ٢٣ ٣ ٨ ٥ ٤ ٣     اموع الفرعي  احلالية

               األساسية
 ٢    ٢ ١   ١      املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 ٢    ٢ ١   ١      الفرعياموع  املنقولة/اجلديدة

               األساسية
        -١ ١      املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
        -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٣٨ ١٣ ١٣  ٢٥ ٤ ٨ ٤ ٦ ٣     اموع 
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  وتعويض الضحاياقسم مشاركة /قسم دعم الدفاع/ مكتب الرئيس:   ٣٥١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد  من املوظفني

 والزيادة املتوقعة يف ٢٠٠٩ستؤدي إجراءات احملاكمة املتعلقة بقضيتني على األقل تتضمنان ثالثة متهمني يف عام   -٣٥٧
 عدد الطلبات املقدمة من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات واملطالبة بالتعويض، املقترنة بالتطورات القضائية املتوقعة يف

املتهمني والضحايا وأفرقتهم القانونية، وزيادة يف أنشطة /احلالة الرابعة، إىل زيادة يف مقدار املساعدة املطلوبة للمشتبه فيهم
  .التحقيق املالية املتعلقة باملساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة

  إعادة التصنيف

  .٤- إىل الرتبة ف٣-لرتبة فيقترح املكتب إعادة تصنيف وظيفة احملقق املايل من ا  -٣٥٨

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

يلزم هذا املورد يف القسم لضمان معاجلة مجيع ).      ً        شهرا ، جديدة١٢ (٢-موظف قانوين مساعد واحد برتبة ف  -٣٥٩
ون اإلخالل مبعاجلة مجيع الطلبات الطلبات واملطالبات بالتعويض املقدمة من أفرقة الدفاع الثالثة احلالية بصورة فعالة د

، ومساعدة أفرقة املساعدة القانونية وغري ذلك من األنشطة مثل إدارة )احملامون املخصصون، احملامون املنتدبون(األخرى 
 يف ٢٠٠٩ويلزم هذا املورد يف عام . القوائم، وإسداء املشورة القانونية للمسائل املتعلقة بالدفاع، والتشاور مع الشركاء

  .إطار املساعدة املؤقتة العامة من أجل تقييم االحتياجات املقبلة احملتملة

   مؤشرات عبء العمل لقسم دعم الدفاع-٩١اجلدول 

  ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
اليت تكافئ العمل 
على أساس 
التفرغ لعام 
٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
على تكافئ العمل 

أساس التفرغ لعام 
٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

= ) ١(عدد أفرقة املساعدة القانونية اليت يلزم مساعدا
١ 

 ٤ صفر ١٢ ١,٣٣ ١٦ ١

 = )١(عدد الطلبات اليت ينبغي إدراجها يف القوائم 
٥٠٠ 

 ١٠٠ غري وارد ٥٠٠ ١ ٦٠٠ ١

عدد خدمات املساعدة للمشتبه فيهم والضحايا 
 ٤٠٠ = )٢(وحماميهم 

٤٠٠ ١٣٦ ٦٦٤ ١,٦٧ ٨٠٠ ١ 

 صفر غري وارد ٣ ١ ٣ ١ ٣= عدد الرسائل واملشاورات مع املهنة القانونية 

  .عملنقحت هذه املؤشرات لتعكس مبزيد من الدقة العوامل الرئيسية املولدة لل) ١(
  .                               ً                   نتيجة للمتهمني الذين وصلوا مؤخرا  والتقدم يف اإلجراءات) ٢(



ICC-ASP/7/20 
 

 140 

     ً ونظرا  ). مجهورية أفريقيا الوسطى، ستة أشهر، جديدة( الرتب الرئيسية -مساعد ميداين من فئة اخلدمات العامة  -٣٦٠
 ومجع الطلبات لبدء وصول الطلبات من مجهورية أفريقا الوسطى، لن يتمكن قسم دعم الدفاع من مساعدة الضحايا

                                                                  ً         وبناء على املعدل يف احلاالت األخرى، سيبادر القسم بتعيني مساعد ميداين حمليا  ولن يعني . ومتابعتها بدون هذا املورد
      . إال عندما سيربر عبء العمل ذلك٢-موظف ميداين برتبة ف

   مؤشرات عبء العمل لقسم مشاركة وتعويض الضحايا-٩٢اجلدول 

 ٢٠٠٨لعام عبء العمل املتوقع 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 صفر غري وارد ٨٠٠ ٣ ٦٠٠ ٣ ٦٠٠= عدد الطلبات املقدمة من الضحايا 
عدد خدمات املساعدة للضحايا وممثليهم 

 ٥٠= القانونيني 
 صفر غري وارد ٦٠ ١ ٦٠ ١

 ١ غري وارد  ٣ ٤ ٤ ٣ )١(٤= عدد األنشطة امليدانية 

الكونغو الدميقراطية وأوغندا ودارفور ولكنه مل يتمكن من تغطية ، متكن قسم مشاركة وتعويض الضحايا من تغطية مجهورية ٢٠٠٨يف عام ) ١(
  . مجهورية أفريقا الوسطى

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

يشمل هذا البند االجتماعات مع نقابات احملامني ورابطات احملامني، واملؤمترات واحللقات . نفقات متكررة  -٣٦١
  .الصلةالدراسية القانونية ذات 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

باالستناد إىل النفقات الفعلية يف السنوات السابقة واألنشطة اإلجرائية املتوقعة يف احلاالت األربع . نفقات متكررة  -٣٦٢
  .٢٠٠٩يف عام 

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

 ٢٠٠٩ أنشطة احملكمة أي نتيجة للمحاكمتني يف عام زادت تكاليف احملامني نتيجة للزيادة يف. نفقات متكررة  -٣٦٣
  .  يوما من أيام عمل احملكمة٢٠٠                                                                  ًواألفرقة القانونية للدفاع والضحايا املتصلة ما واليت يكافئ عملها إمجاال 
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  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 مكتب الرئيس

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٨,٠ ٨٤,٢ ١ ١٤٢,٧ ٣٥٨,٨ ٧٨٣,٩ ١ ٠٥٨,٥ ٣١٥,٠ ٧٤٣,٥ موظفو الفئة الفنية
 ١٨,٦ ٨٠,٨ ٥١٦,٠ ٢٨٠,٠ ٢٣٦,٠ ٤٣٥,٢ ٢٤٩,٦ ١٨٥,٦ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١١,٠ ١٦٥,٠ ١٦٥٨,٧ ٦٣٨,٨ ١ ٠١٩,٩ ١ ٤٩٣,٧ ٥٦٤,٦ ٩٢٩,١ ٩٢١,١ ١٠٤,٤ ٨١٦,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣١٢,٧ ٩٨,٢ ١٢٩,٦ ٩٦,٨ ٣٢,٨ ٣١,٤  ٣١,٤ ٣١٣,١ ١٤١,٩ ١٧١,٢ املساعدة املؤقتة العامة
 ٧٢٥,٠ ٥٨,٠ ٦٦,٠ ٥٨,٠ ٨,٠ ٨,٠  ٨,٠ ٥١,٥ ٤٨,٣ ٣,٢ اخلرباء االستشاريون

 ٣٩٦,٤ ١٥٦,٢ ١٩٥,٦ ١٥٤,٨ ٤٠,٨ ٣٩,٤  ٣٩,٤ ٣٦٤,٦ ١٩٠,٢ ١٧٤,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -١٧,٧ -١٧,١ ٧٩,٥ ٦١,٠ ١٨,٥ ٩٦,٦ ٦٦,٢ ٣٠,٤ ٩٥,٩ ٦٧,٠ ٢٨,٩   السفر

 ١٥٧,٧ ٢ ٣٨١,٠ ٣ ٨٩١,٢ ٣ ٨٧١,٦ ١٩,٦ ١ ٥١٠,٢ ١ ٤٩٠,٨ ١٩,٤ ٦٣٥,٨ ٦٣٥,٨  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٣٩,٣ -١١,٠ ١٧,٠ ١٧,٠  ٢٨,٠ ٢٨,٠     نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

١٤٣,٩ ٢ ٣٥٢,٩ ٣ ٩٨٧,٧ ٣ ٩٤٩,٦ ٣٨,١ ١ ٦٣٤,٨ ١ ٥٨٥,٠ ٤٩,٨ ٧٣١,٧ ٧٠٢,٨ ٢٨,٩ 

 ٨٤,٤ ٢ ٦٧٤,١ ٥ ٨٤٢,٠ ٤ ٧٤٣,٢ ١ ٠٩٨,٨ ٣ ١٦٧,٩ ٢ ١٤٩,٦ ١ ٠١٨,٣ ٢ ٠١٧,٤ ٩٩٧,٤ ١ ٠٢٠,٠ اموع
  

 ١,٥ ١,٠ ٦٩,٠ ٢٣,٤ ٤٥,٦ ٦٨,٠ ٢٤,٧ ٤٣,٣ ٣١,٠ ١٤,٠ ١٧,٠ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩ام املالك املقترح من املوظفني لع: ٣٥١٠  الربنامج الفرعي -٩٤اجلدول 

وكيل أمني  مكتب الرئيس
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٢ ٤ ٤  ٨  ٣ ٢ ٢ ١     األساسية 
  الوظائف ١١ ٧ ٧  ٤ ١ ٢ ١ ٢ ١     املتصلة باحلاالت

 ٢٣ ١١ ١١  ١٢ ١ ٥ ٣       اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد         -١ ١      املتصلة باحلاالت

        -١ ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٢٣ ١١ ١١  ١٢ ١ ٥ ٢ ٣ ١     اموع 
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  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد من املوظفني

نونية ألفرقة الدفاع واحملامني املخصصني وتوفري                                 ً                          خيتص مكتب احملامي العام للدفاع طبقا  لواليته بإعداد البحوث القا  -٣٦٤
وعالوة على ذلك، يعد مكتب احملامي العام للدفاع نشرات وقواعد بيانات قانونية للمحامني ويقوم بتحديثها . املساعدة هلم

يثا بسرعة باإلطار وتكفل هذه النشرات إملام احملامني املعينني حد. باستمرار لتوضيح القوانني واإلجراءات املطبقة باحملكمة
  .القانوين الفريد للمحكمة ومتكينهم من العمل ا

ووفقا للنظام األساسي، جيوز لدائرة احملكمة أن تنتدب املكتب للعمل كمحام خمصص يف حالة معينة وأن تطلب   -٣٦٥
ات احلالية للتوظيف، من وباملستوي. منه تقدمي مذكرات خطية أو شفوية بشأن تأثري مسألة قانونية معينة على حقوق الدفاع

ويف حالة تزويد املكتب مبوارد إضافية . ٢٠٠٩املتوقع أن يتعذر على املكتب الوفاء بواجبات احملامي املخصص يف عام 
                                                               ، سيقل العجز وست بذل جهود لتلبية معظم املهام األساسية عن طريق وضع )                 ً ملدة اثين عشر شهرا ٤-موظف واحد برتبة ف(

 عدم احلصول على موارد إضافية إىل تعذر امتثال املكتب لألوامر القضائية وعدم قدرته على تقدمي وسيؤدي. أولويات هلا
  .املذكرات يف املوعد احملدد من الدوائر

  املوارد من املوظفني

   مؤشرات عبء العمل ملكتب احملامي العام للدفاع-٩٥اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
عمل على تكافئ ال

أساس التفرغ لعام 
٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

النقص احلاصل 
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

 ٢٥٠ غري وارد ٥٠ ١ ٣٠٠ ١ ١٥٠=ية عدد خدمات البحوث واملشورة القانون

 ١٧ ٨ ١٤ ١,٤ ٢٢ ٠,٥ ١٦= عدد التعيينات بصفة حمام خمصص 

 ٥ صفر ٣ ٠,٢ ٨ ٠,٢ ٦= عدد التعيينات بصفة حمام منتدب 
  احلضور يف جلسات االستماع باحملكمة

 ٦٥) = مسائل حمددة (
٦٠ ٣٠ ٦٠ ٠,٢ ٩٠ ٠,١ 

 ٢ غري وارد ٦ ٠,٢ ٨ ٠,٢ ٦= إعداد مواد قانونية وعروض للتوعية 

  املوارد املتصلة باحلاالت

     ٤-مستشار قانوين برتبة ف/حمام

يلزم هذا املورد لتوفري الطاقة اإلضافية الالزمة لالستجابة لطلبات الدوائر املتعلقة مبسائل حمددة أو للعمل كمحام   -٣٦٦
يع الطلبات يف حالة اللجوء إىل املكتب يف ولن يتمكن احملامي الرئيسي وحده من االستجابة جلم. )٢٦(خمصص أو منتدب

                                                           
قرار : "  ICC-01/04-374، الوثيقة٢٠٠٧أغسطس / آب١٧ انظر قرارات الدوائر، قرار الدائرة التمهيدية األويل الصادر يف )٢٦(

  ".بشأن طلبات املمثل القانوين ألصحاب الطلبات املتعلقة بإجراءات تقدمي الطلبات ملشاركة الضحايا ومتثيلهم القانوين



ICC-ASP/7/20 
 

 143 

               ً                                                    وسيسمح ذلك أيضا  بقيام احملامي الرئيسي مبهام أخرى يف صلب والية املكتب مثل . أكثر من حالة واحدة يف نفس الوقت
  . التوعية وتدريب احملامني والدعاية الداخلية واخلارجية للمسائل اليت تؤثر على حقوق الدفاع

  نياملوارد من غري املوظف

  املوارد األساسية

  السفر

يلزم هذا البند لتبادل املعلومات والبحوث القانونية وكذلك لالستفادة من جتربة وخربة مكاتب . نفقات متكررة  -٣٦٧
  .الدفاع األخرى التابعة للمحاكم الدولية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ارد البشرية احملدودة ملكتب احملامي العام للدفاع بصورة فعالة يلزم التدريب لضمان استخدام املو. نفقات متكررة  -٣٦٨
وتزويد املوظفني التابعني للمكتب بالكفاءات املطلوبة يف كافة اجلوانب املتصلة باإلجراءات القضائية احملتمل اتصاهلا 

 CaseMapاضي مثل برجمية وتشمل التكاليف أيضا التدريب على برجميات التق. باألعمال التحضريية للدفاع ووالية املكتب

لتمكني املوظفني باملكتب من توفري الدعم التدرييب ‘ تدريب املدربني’وسيتم التدريب بأسلوب . املستخدمة يف احملكمة
  .املتواصل ألفرقة الدفاع املقبلة يف هذه ااالت

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 كمحام منتدب للمشتبه فيهم بامليدان أو لتمثيل حقوق يلزم هذا البند لتيسري عمل املكتب. نفقات متكررة -٣٦٩
  .الدفاع يف مناسبات معينة للتحقيق يف امليدان
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٤٠  الربنامج الفرعي -٩٦اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )وبآالف اليور(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 مكتب احملامي العام للدفاع

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ٤٦,٥ ١٢٨,٥ ٤٠٤,٨ ٢٦٩,٥ ١٣٥,٣ ٢٧٦,٣ ١٥٩,٢ ١١٧,١ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٨ ٧,٦ ٥٩,٠  ٥٩,٠ ٥١,٤  ٥١,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٤١,٥ ١٣٦,١ ٤٦٣,٨ ٢٦٩,٥ ١٩٤,٣ ٣٢٧,٧ ١٥٩,٢ ١٦٨,٥ ١٤٨,٩  ١٤٨,٩ اموع الفرعي، املوظفون
         ٢٣٦,٧ ١٣٩,٥ ٩٧,٢ املساعدة املؤقتة العامة

         ٢٣٦,٧ ١٣٩,٥ ٩٧,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٢١,٧ ٤,٣ ٢٤,١ ١٧,٦ ٦,٥ ١٩,٨ ١٦,٠ ٣,٨ ١٤,٨ ٦,٩ ٧,٩   السفر

 ٢٩٠,٤ ٤٨,٥ ٦٥,٢ ٦٠,٠ ٥,٢ ١٦,٧ ١٦,٧     اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٢٥,٠ -١,٠ ٣,٠ ٣,٠  ٤,٠ ٤,٠     نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

١٢٧,٩ ٥١,٨ ٩٢,٣ ٨٠,٦ ١١,٧ ٤٠,٥ ٣٦,٧ ٣,٨ ١٤,٨ ٦,٩ ٧,٩ 

 ٥١,٠ ١٨٧,٩ ٥٥٦,١ ٣٥٠,١ ٢٠٦,٠ ٣٦٨,٢ ١٩٥,٩ ١٧٢,٣ ٤٠٠,٤ ١٤٦,٤ ٢٥٤,٠ اموع
  

 ١٩,٦ ٢,٣ ١٤,٠ ٦,٤ ٧,٦ ١١,٧ ٤,٥ ٧,٢ ٥,٦ ٢,٥ ٣,١ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٤٠  الربنامج الفرعي -٩٧اجلدول 

وكيل أمني  مكتب احملامي العام للدفاع
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١     ١     األساسية 
  الوظائف ٢    ٢ ١ ١        االتاملتصلة باحل

 ٤ ١ ١  ٣ ١ ١   ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

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

 ٥ ١ ١  ٤ ١ ١  ١ ١     اموع 
  



ICC-ASP/7/20 
 

 145 

  لعام للضحايامكتب احملامي ا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي   )ج(

  املوارد من املوظفني

ليس موظفان من املوظفني التسعة املدرجني بامليزانية ملكتب احملامي العام للضحايا من املوظفني القانونيني وال   -٣٧٠
ويتوىل إعداد هذه البحوث مبكتب احملامي العام للضحايا موظفان قانونيان . يقومان بالتايل بإعداد البحوث القانونية

                                 ً                     وتشمل املهام املتصلة ذا املكتب أيضا  إسداء املشورة وإعداد . ان قانونيان مساعدان حتت إشراف كبري احملامنيوموظف
الضحايا يف الدعاوى القضائية املعروضة على ) جمموعات(البحوث ومشاريع املذكرات الالزمة للدوائر املعنية يف إطار متثيل 

  .دوائر احملكمة

 ٢٠٠٩يادة يف عدد البحوث واخلدمات االستشارية املطلوبة للممثلني القانونيني يف عام ومن املتوقع حدوث ز  -٣٧١
واستند املكتب يف .                                 ً                                                      نتيجة للمحاكمة األوىل اجلارية حاليا ، وبدء احملاكمة الثانية، والتحقيقات اجلارية يف احلاالت األربع

نونيني إىل جتربة السنتني املاضيتني ووجد أنه يلزم ما بني أربعة تقدير املوارد الالزمة لتوفري املساعدة املطلوبة للممثلني القا
وعالوة على ذلك، يعمل ممثلون قانونيون كثريون بصورة  مستقلة ودون االشتراك . قضية/وعشرة ممثلني قانونيني لكل حالة

  ). لكل فريقيعني عادة موظف واحد (يف أفرقة للدفاع وسيؤدي ذلك إىل زيادة املشورة املطلوبة من املكتب 

 ٢٠٠٩ومن املتوقع أيضا أن يزيد عدد اخلدمات االستشارية وعمليات التمثيل اليت سيلزم تقدميها للضحايا يف عام   -٣٧٢
  . نتيجة لزيادة عدد الطلبات وبالتايل عدد األشخاص الذين ليس لديهم ممثلني قانونيني
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  املوارد من املوظفني

  امي العام للضحايا مؤشرات عبء العمل ملكتب احمل-٩٨اجلدول 

 ٢٠٠٨عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٨ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 
أساس التفرغ لعام 

٢٠٠٩ 

الطاقة التقديرية 
 ٢٠٠٩لعام 

النقص احلاصل 
مع توافر املوارد 

 اإلضافية

ص احلاصل النق
مع عدم توافر 
 املوارد اإلضافية

عدد البحوث واخلدمات االستشارية املقدمة 
 ٢٠٠= للممثلني القانونيني 

 غري وارد غري وارد ١٠٠ ٥ ٢٠٠ ٥

 غري وارد غري وارد ٨٠ ٣ ٨٠ ٣ ٨٠= عدد اخلدمات االستشارية املقدمة للضحايا 

 غري وارد غري وارد  )١( ٥٠ ٣ ٥٠ ٣ ٥٠= عدد التمثيل يف جلسات االستماع 

 غري وارد غري وارد ٥٠ ٣ ٥٠ ٣ )٢( ٥٠= قضية /عدد التمثيل لكل حالة
عدد جلسات االستماع اليت سيلزم احلضور فيها يف 

 ٢٥ صفر ٢٠٠ )٤(٨ ٢٠٠ ٧ )٣(٢٠٠= القضيتني

  .إذا مل ينشأ تعارض يف املصاحل) ١(
ويزيد عبء العمل مبقدار . ويتم العمل بأفرقة تتألف من ثالثة أشخاص. ية معينة ضحية يف حالة أو قض٥٠ جمموعة تبلغ ١يعادل الرقم ) ٢(

  . قضيتني على األكثر لكل فريق لتغطية عبء العمل اإلضايف
  .يشري إىل احملاكمتني اجلاريتني ورمبا جلسة استماع لتأكيد االامات) ٣(
نغودجولو شوي، يلزم تعيني مدير قضايا / وآخرين، وكذلك يف قضية كاتانغاكوين/لتجنب أي تعارض يف املصاحل يف قضية احلالة يف أوغندا) ٤(

  .لكل فريق

  املوارد املتصلة باحلاالت

   ١-مدير قضايا واحد برتبة ف

ويف هذه احلالة، سيلزم توفري . قد تطلب من املكتب املساعدة القانونية موعات متعارضة من أصحاب الطلبات  -٣٧٣
وال يتوافر باملكتب . ١-، ومدير قضايا برتبة ف٢-، وموظف برتبة ف٤- من موظف برتبة ففريقني خمتلفني يتكونان

  .٢                ً           وهو غري كاف نظرا  للمحاكمة ١-     ً                            حاليا  سوي مدير قضايا واحد برتبة ف

  املساعدة املؤقتة العامة

الستكمال ) جديد     ً   شهرا ، ١٢٤( الرتب األخرى –يلزم مساعد واحد لقواعد البيانات من فئة اخلدمات العامة   -٣٧٤
قاعدة البيانات اخلاصة بالضحايا وإدارة املساعدة القانونية الالزمة هلم وملمثليهم القانونيني مبا يتماشى مع مشروع احملكمة 

  . العام إلدارة احملكمة
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

                             ً                          اليت أصبحت شائعة باحملكمة مؤخرا  لتكليف مكتب احملامي العام ترجع الزيادة إىل املمارسة. نفقات متكررة   -٣٧٥
ويلزم إجراء مقابالت منتظمة مع العمالء . للضحايا بتمثيل أصحاب الطلبات والضحايا املأذون هلم باملشاركة يف اإلجراءات

  .لتنفيذ والية املكتب

  نفقات التشغيل العامة

وقد تبني من . ب بامليدان لتمكينه من إجراء مقابالت مع الضحايايلزم استئجار مبان للمكت. نفقات متكررة  -٣٧٦
املمارسة أنه يلزم أحيانا مبان تقع يف أكثر من مكان واحد لتجنب التقاء جمموعات الضحايا الذين تتعارض مصاحلهم 

 .وضمان سالمتهم وأمنهم

  



 

 

IC
C

-A
SP

/7/20  
 

148 

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٥٠  الربنامج الفرعي -٩٩اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
  احملامي العام للضحايامكتب

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ موعا باحلاالت

 ١٥,٨ ١١٧,٤ ٨٦٠,٩ ٦٤٨,٦ ٢١٢,٣ ٧٤٣,٥ ٥٤٦,٨ ١٩٦,٧ موظفو الفئة الفنية
 ١٤,٨ ٧,٦ ٥٩,٠  ٥٩,٠ ٥١,٤  ٥١,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٥,٧ ١٢٥,٠ ٩١٩,٩ ٦٤٨,٦ ٢٧١,٣ ٧٩٤,٩ ٥٤٦,٨ ٢٤٨,١ ٦٢٤,٣ ٣٦٨,٦ ٢٥٥,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 -٦٥,١ -٤٠,٨ ٢١,٩ ٢١,٩  ٦٢,٧ ٦٢,٧  ١٩,١ ١٩,١  العامةاملساعدة املؤقتة 

 -٦٥,١ -٤٠,٨ ٢١,٩ ٢١,٩  ٦٢,٧ ٦٢,٧  ١٩,١ ١٩,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٧٧,٥ ٢٣,٨ ٥٤,٥ ٥٠,٨ ٣,٧ ٣٠,٧ ٢٧,٠ ٣,٧ ١٩,٥ ١٥,٧ ٣,٨   السفر

 ٢٠,٠ ٥,٠ ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٢٥,٠ ٢٥,٠  ٤,٨  ٤,٨ اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٦,٠ ٦,٠  ٦,٠ ٦,٠     نفقات التشغيل العامة

 -١٠٠,٠ -٠,٧    ٠,٧  ٠,٧ ٢,٣  ٢,٣ اللوازم واملواد
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٤٥,٠ ٢٨,١ ٩٠,٥ ٨٦,٨ ٣,٧ ٦٢,٤ ٥٨,٠ ٤,٤ ٢٦,٦ ١٥,٧ ١٠,٩ 

 ١٢,٢ ١١٢,٣ ١ ٠٣٢,٣ ٧٥٧,٣ ٢٧٥,٠ ٩٢٠,٠ ٦٦٧,٥ ٢٥٢,٥ ٦٧٠,٠ ٤٠٣,٤ ٢٦٦,٦ اموع
  

 ٨,٣ ٢,٠ ٢٦,٣ ١٤,٩ ١١,٤ ٢٤,٣ ١٣,٥ ١٠,٨ ١٢,٢ ٧,٦ ٤,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٥٠ الربنامج الفرعي -١٠٠اجلدول 

وكيل أمني  مكتب احملامي العام للضحايا
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

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

 ٩ ١ ١  ٨ ١ ٢ ٢ ٢ ١     اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

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

 ١٠ ١ ١  ٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ١     اموع 
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  أمانة مجعية الدول األطراف:  الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

  
  مقدمة

ر األمانة جلمعية الدول األطراف ومكتبها وهيئاا الفرعية املساعدة اإلدارية والتقنية يف أداء مهامها مبوجب توف  -٣٧٧
وتشمل مهام األمانة يف جمال خدمة املؤمترات وضع اخلطط الجتماعات مجعية الدول األطراف وهيئاا . النظام األساسي

 وترمجة وإصدار واستنساخ وتوزيع الوثائق الرمسية والتقارير والقرارات الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها، واستالم وحترير
  .الصادرة عن اجلمعية وهيئاا الفرعية

وتشمل مهام اخلدمة املوضوعية توفري . باإلضافة إىل ذلك، توفر األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعية  -٣٧٨
إتاحة الوثائق والتقارير وامللخصات التحليلية وإسداء املشورة داخل األمانة بشأن خدمات األمانة القانونية واملوضوعية مثل 

وتشمل املهام األخرى تقدمي املشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية . املسائل القانونية واملوضوعية املتصلة بأعمال اجلمعية
  .انيةوإعداد مشاريع القرارات بشأن املسائل املالية ومسائل امليز

  األهداف

                                                                            ً                 توفري مؤمترات عالية اجلودة من خالل تنظيم الدورة الثامنة للجمعية يف مدينة الهاي فضال  عن الدورتني األوىل   -١
والثانية املستأنفتني للدورة السابعة جلمعية الدول األطراف يف مدينة نيويورك ودورتني للجنة امليزانية واملالية 

ـ عقدان يف الهاي ُ             ت إىل ذلك، ستوفر األمانة اخلدمات الجتماعات عدد من اهليئات الفرعية التابعة باإلضافة .  
كما . للجمعية منها باخلصوص الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان وجلنة املراقبة اخلاصة باملباين الدائمة

  .٢٠١٠لنصف األول من عام                                                              َ     ستشارك األمانة يف تيسري العمل التحضريي ملؤمتر االستعراض املقرر أن ي عق د يف ا

تزويدها خبدمات أوجه : متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ واليتها على حنو أكثر فعالية من خالل ما يلي  -٢
دعم عالية اجلودة كخدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد الوثائق وتنسيقها وتقدميها؛ ورصد امتثال خمتلف 

 حتكم إعداد الوثائق يف موعدها؛ وحتديد املوارد اإلضافية وحيازا لتمكني األمانة من أجهزة احملكمة للوائح اليت
تنفيذ واليتها على حنو فعال وكفء؛ وكفالة حصول الدول األطراف على اخلدمات املؤمترية ووثائق املؤمترات 

  .وفقا ملا يقتضيه النظام األساسي

أن تطبيق وتفسري أحكام نظام روما األساسي املتعلقة باجلمعية إجراء البحوث وإعداد الدراسات التحليلية بش  -٣
 .وهيئاا الفرعية
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املساعدة يف توزيع الوثائق واملعلومات على الدول األطراف وغريها من املنظمات املهتمة، وذلك عن طريق   -٤
 .قنوات منها اإلنترنت

 ٢٠٠٩اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

 ري واردغ  ١اهلدف 

حسن سري العمل يف اجللسات والفروغ منها يف  • .                   ً                 انعقاد املؤمترات وفقا  للخطة املوضوعة هلا •
 .الوقت املخصص هلا واعتماد التقارير

 

  . النظر يف كافة البنود املدرجة يف جدول األعمال • 

تقدمي الدعم املوضوعي واللوجسيت للمشاركني  • 
ري الوثائق يف اجللسات مبا يف ذلك التسجيل وتوف

 .واخلدمات اللغوية

 

ارتياح املشاركني يف الدورات للترتيبات  • 
 .                 واملعلومات املقد مة

 

 غري وارد  ٢اهلدف 

إعداد وثائق عالية اجلودة وتنقيحها وترمجتها  •
مث اإلفراج عنها من أجل معاجلتها وإنتاجها 

 . وتعميمها يف األوقات احملددة هلا

ة تتميز جبودا تزويد الدول خبدمات مؤمتري •
وتنقيح الوثائق وترمجتها وإصدارها يف املوعد 

 .                                ً       احملد د هلا باللغات الرمسية الست  دعما  ألعماهلا

 

مساعدة الدول حسب االقتضاء، السيما يف  • 
توفري املعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية 

 .واحملكمة

 

 غري وارد  ٣اهلدف 

 للجمعية تقدمي مشورة قانونية عالية اجلودة •
 .وهيئاا الفرعية

                                         تزويد الدول خبدمات قانونية موضوعية، وخاص ة  •
 .                               يف شكل وثائق مما يسه ل ويدعم عملها

 

ارتياح أعضاء اجلمعية واهليئات ذات الصلة  • 
 .للدورات

 

 غري وارد  ٤اهلدف 

التعميم الفعال للوثائق واملعلومات على  •
 الدول األطراف عن طريق االنترنت، يف مجلة

 قنوات

االستعمال املألوف ملوقع اجلمعية على شبكة  •
 .الويب واإلكسترانت

 

  .احلصول دون تأخري على املعلومات والوثائق • 

  املوارد من املوظفني

تتوقع أمانة مجعية الدول األطراف زيادة يف الوثائق نتيجة للدورة السابعة املستأنفة األوىل والثانية للجمعية،   -٣٧٩
ـ ع د ة للدورة الثامنةباإلضافة إىل  ُ                   الوثائق امل أال : ٢٠١٠وسيشمل ذلك الوثائق اليت سينظر فيها مؤمتر االستعراض يف عام .           

                                                                                                         وهي حصيلة مناقشات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وهي مناقشات ست خت تم أثناء الدورة السابعة املستأنفة 
ـ دخلة على نظام روما األساسي           ً                        الثانية فضال  عن الوثائق املتعلقة مبشار ُ                          يع التعديالت األخرى امل وإعداد هذه الوثائق .                     

وعدد الوظائف اليت تكافئ . سيتطلب حترير وترمجة ومراجعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية
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يد عبء العمل، ستسعى األمانة لتحقيق وعلى الرغم من تزا. )٢٧()مترجم ومراجع(العمل على أساس التفرغ هو وظيفتان 
املزيد من الكفاءة بسبل منها االعتماد على مصادر خارجية يف الترمجة ومن مت فهي مل تطلب زيادة يف امليزانية بالنسبة 

  .للزيادة املتوقعة يف عدد الصفحات الواجب ترمجتها

 مؤشرات عبء العمل ألمانة مجعية الدول األطراف  -١٠١اجلدول 

 البند
عدد الصفحات 

يف عام 
١(٢٠٠٧( 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٨ 

النسبة املئوية 
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠٠٨يف عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠٠٩ 

النسبة املئوية 
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠٠٩يف عام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 

 لعام )٢(أساس التفرغ
٢٠٠٨ 

عدد الوظائف اليت تكافئ 
 )٢(ل على أساس التفرغالعم

 ٢٠٠٩لعام 

الواردة للتحرير ) اإلنكليزية(عدد الصفحات 
 والترمجة واملراجعة

٢ ٢ %١٠ ١ ٧٣٨ %١٠ ١ ٥٨٠ ١ ٤٣٧ 

عدد الصفحات املترمجة واملراجعة بلغات 
العربية (العمل الرمسية اخلمس األخرى 
 )والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية

١٠ ١٠ %١٠ ٨ ٦٩٣ %١٠ ٧ ٩٠٣ ٧ ١٨٥ 

 ١٢ ١٢ %١٠ ١٠ ٤٣١ %١٠ ٩ ٤٨٣ ٨ ٦٢٢ اموع   

  . كلمة٣٠٠عدد الكلمات للصفحة الواحدة هو ) ١(
وتعتمد األمانة ابتداء من . ديسمرب من كل عام/أغسطس إىل كانون األول/مترجم ومراجع لكل لغة يعمالن على أساس التفرغ من آب) ٢(

  . لى االستعانة مبصادر خارجيةيوليه ع/يناير إىل متوز/كانون الثاين

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

ـ بي ن الزيادة الطفيفة يف امليزانية املكرسة للمساعدة املؤقتة العامة يف مستوى األجر املدفوع . نفقات متكررة  -٣٨٠   ُ                                                                                 ت
  .                   ً      ًلطابعات يعي ن تعيينا  دوليا 

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

هناك أيضا اخنفاض شامل يف هذا البند من امليزانية، وهذا االخنفاض راجع إىل املكاسب اليت . ةنفقات متكرر  -٣٨١
واملستوى الذي هو أدىن من املوارد املطلوبة يقوم على أساس . حتققت على صعيد الكفاءة والتحسن يف تقييم االحتياجات

ـ ك ب د ت يف الفترات املالية السابقة مقر ُ  ُ                                ائتالف من النفقات ت ونة باالحتياجات املتوقعة من الترمجة التحريرية والترمجة                   
  . الشفوية

  العمل اإلضايف

إن االخنفاض يف العمل اإلضايف ينبين على أساس القيم الواردة يف نفقات العمل اإلضايف أثناء عام . نفقات متكررة  -٣٨٢
ـ كب د جراء الدعم املقد م للمؤمت. ٢٠٠٧ َ                           ومبلغ العمل اإلضايف هذا ي ت                         رات من قبل املوظفني والطابعني كافة .  

                                                           
الرمسية يف موعدها احملدد هلا متوقف على ما حيدث من تداخل وما يتحقق من تنظيم يف تقدمي إن إصدار أمانة اجلمعية للوثائق ) ٢٧(

ـ عده األمانة عمال  بدليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب  ُ               ً                                 مشاريع الوثائق من قبل احملكمة وفقا  للجدول الزمين السنوي الذي ت                            ً                                
  .اجلمعية
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

هناك موارد إضافة يتوقع لزوم توفريها لغرض السفر بالنظر إىل انتخاب ستة أعضاء جدد يف جلنة . نفقات متكررة  -٣٨٣
مات من قبل املسؤولني باحملكمة قبيل حضورهم امليزانية واملالية، سيتعني أن يسافروا إىل الهاي ألجل تزويدهم مبعلو

   .جلسات اللجنة
 نتيجة الضطرار موظفي األمانة للسفر لتغطية الدورة ٢٠٠٩هناك زيادة متوقعة يف جمال السفر بالنسبة لعام   -٣٨٤

 بالنسبة لسفر رئيس                               ًوهناك موارد إضافية متوخاة أيضا .                                                           السابعة املستأنفة األوىل والثانية للجمعية اليت ست عقد يف نيويورك
  .اجلمعية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

هناك اخنفاض يف مبلغ املوارد املطلوبة لغرض الطباعة اخلارجية وهو اخنفاض حتقق بفضل ضروب . نفقات متكررة  -٣٨٥
 البند من امليزانية نتيجة الجتماع بيد أن من املتوقع أن حتدث زيادات بالنسبة لسائر البنود الفرعية يف هذا. الكفاءة املتزايدة

                                                         ً                  مبناسبة دورا السابعة األوىل والثانية اليت تعقد يف نيويورك فضال  عن دورا الثامنة : ٢٠٠٩اجلمعية مرات ثالث أثناء عام 
                                                               َ             وهيكل التكاليف خيتلف باختالف مكان االنعقاد حيث أن الدورات اليت ت عق د يف الهاي تكبد.                اليت ت عقد يف الهاي

تكاليف من قبيل استئجار مكان يلتئم فيه املؤمتر وتوفري اخلدمات األمنية واملعدات، وهي تكاليف ال تلزم حني جتتمع 
  .اجلمعية مبقر األمم املتحدة يف نيويورك

  اللوازم واملواد

ة وغريها من وهذا يغطي القرطاسي. ٢٠٠٧                              ُ            يعكس االخنفاض النفقات الفعلية امل تكب دة يف عام . نفقات متكررة  -٣٨٦
  .اللوازم من أجل سري عمل االجتماعات على حنو سلس
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   ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
 أمانة مجعية الدول األطراف

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 % املبلغ اموع باحلاالت

 ١٤,٥ ٧٥,٦ ٥٩٧,٧  ٥٩٧,٧ ٥٢٢,١  ٥٢٢,١ موظفو الفئة الفنية
 ١٣,٠ ٣١,٢ ٢٧٠,٦  ٢٧٠,٦ ٢٣٩,٤  ٢٣٩,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٤,٠ ١٠٦,٨ ٨٦٨,٣  ٨٦٨,٣ ٧٦١,٥  ٧٦١,٥ ٥٤٣,٠ -٣,٣ ٥٤٦,٣ اموع الفرعي، املوظفون
 -٧,٣ -٤٤,٨ ٥٦٩,٣  ٥٦٩,٣ ٦١٤,١  ٦١٤,١ ٤٣٥,٦  ٤٣٥,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 -٢٨,٦ -٣٤٥,١ ٨٦٠,٦  ٨٦٠,٦ ١ ٢٠٥,٧  ١ ٢٠٥,٧ ٧٦٧,٩  ٧٦٧,٩ املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 -٦٦,٧ -٤٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ١٣,٥  ١٣,٥ العمل اإلضايف

 -٢٢,٩ -٤٢٩,٩ ١ ٤٤٩,٩  ١ ٤٤٩,٩ ١ ٨٧٩,٨  ١ ٨٧٩,٨ ١ ٢١٧,٠  ١ ٢١٧,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٥٨,٥ ١٢٥,١ ٣٣٩,١  ٣٣٩,١ ٢١٤,٠  ٢١٤,٠ ٢٢٢,٨  ٢٢٢,٨   السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٥,٦  ٥,٦ الضيافة

 -١٢,٤ -١٢٦,٣ ٨٩٤,٧  ٨٩٤,٧ ١ ٠٢١,٠  ١ ٠٢١,٠ ٧١٨,١  ٧١٨,١ خلدمات التعاقدية مبا فيها التدريبا
 ٨,٠ ٤,٠ ٥٤,٠  ٥٤,٠ ٥٠,٠  ٥٠,٠ ٣٥,٥  ٣٥,٥ نفقات التشغيل العامة

 -٢٥,٠ -١٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠ ١٦,٢  ١٦,٢ اللوازم واملواد
   ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٤,٠  ٤,٠ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٠,٥ -٧,٢ ١ ٣٤٧,٨  ١ ٣٤٧,٨ ١ ٣٥٥,٠  ١ ٣٥٥,٠ ١ ٠٠٢,٢  ١ ٠٠٢,٢- 

 -٨,٣ -٣٣٠,٣ ٣ ٦٦٦,٠  ٣ ٦٦٦,٠ ٣ ٩٩٦,٣  ٣ ٩٩٦,٣ ٢ ٧٦٢,٢ -٣,٣ ٢ ٧٦٥,٥ اموع
  

 ٥,٣ ١,٧ ٣٤,٢  ٣٤,٢ ٣٢,٥  ٣٢,٥ ١٣,٩  ١٣,٩ الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي الرابع  -١٠٣دول اجل

وكيل أمني  أمانة مجعية الدول األطراف
 عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

 جمموع
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    اموع الفرعي  احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               ياموع الفرع املنقولة/اجلديدة

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    اموع 
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  أمانة الصندوق اإلستئماين للضحايا:  الربنامج الرئيسي  السادس -هاء

  مقدمة 

تتمثل  مهمة الصندوق االستئماين   للضحايا  يف دعم الربامج اليت تتصدى لألضرار النامجة عن اجلرائم اليت تدخل  -٣٨٧
من خالل مساعدة الضحايا على  العودة إىل  العيش بكرامة و اإلسهام بدررهم يف اتمعات يف اختصاص احملكمة و دلك 

  . احمللية اليت ينتمون إليها

و قد أجنز الصندوق االستئماين للضحايا  التزامه العاملي  النطاق املنصوص عليه يف نظام  روما األساسي بدعم  -٣٨٨
حمللية؛ و إعادة الكرامة للناجني  من اإلبادة اجلماعية و جرائم احلرب و اجلرائم ضد تأهيل الضحايا من األفراد و اتمعات ا

احملكمة من اجل مالحقة و  حماكمة املسؤولني  عن تلك : و قد أوجد النظام األساسي مؤسستني متكاملتني مها. اإلنسانية
 يف شكل تعويضات و غريها من ضروب من اجل تقدمي الدعم للضحايا) ٢٨(اجلرائم، و الصندوق االستئماين للضحايا

   .املساعدة الرامية إيل إعادة التأهيل

و نظام روما األساسي صورة من صور التوافق الدويل القائل بان إنصاف ضحايا اخطر اجلرائم حبق حقوق  -٣٨٩
أو  بدون مشاركتهم اإلنسان ال ميكن أن يتحقق دون مشاركتهم الكاملة يف العملية القضائية اليت تضطلع ا احملكمة؛ 

و لدلك  فان الصندوق االستئماين للضحايا منوط   .  املباشرة يف تعيني و تنفيذ انسب سبل التعويض و إعادة التأهيل
أداء التعويضات؛ وتوفري الدعم إلعادة  تأهيل الضحايا الذين  مل يشتركوا بصورة مباشرة يف العملية : بواليتني رئيسيتني مها

  . م مشمولون باالختصاص املنوط باحملكمةالقضائية  ولكنه

و بعمل الصندوق االستئماين  للضحايا جاهدا من اجل التخفيف من معاناة الضحايا و يسهم يف إقامة العدل من  -٣٩٠
  :خالل ما يلي

الوقوف علي حالة ضحايا  اإلبادة   اجلماعية  واجلرائم ضد اإلنسانية  و جرائم احلرب و إذكاء  الوعي  •
  .لديهم

حشد املوارد و تعبئة الشركاء من اجل الوصول إيل هؤالء الضحايا و مساعدم على إعادة بناء حيام و  •
  .حياة اتمعات احمللية اليت ينتمون إليها

الدعوة إيل حتقيق مصاحلة يف كنف الكرامة و تيسري هذه املصاحلة داخل األسر املتضررة و اتمعات احمللية  •
  .د يف سبيل منع حدوث مثل هذه اجلرائم من جديد يف املستقبلالدول و السعي اجلا

  .تنفيذ األوامر املتعلقة بالتعويض اليت تصدرها احملكمة •

 بشان الصندوق االستئماين ٢٠٠٧و قد اقر جملس اإلدارة األطر الرباجمية  و لإلدارة  املالية اليت و ضعت يف عام   -٣٩١
خلطة اإلستراجتية للمحكمة أجريت عملية للتخطيط االستراجتي املتعلق بالصندوق و على أساس  هذه الوثائق و ا. للضحايا

                                                           
ينشؤ صندوق استئماين بقرار من مجعية الدول  األطراف " ألساسي  و نصها من نظام روما ا٩٧ من املادة ١انظر الفقرة ) ٢٨( 

  " .لصاحل اين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة و لصاحل اسر  اين عليهم
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 شخصا داخل احملكمة و ٤٠االستئماين  للضحايا تولتها األمانة و اشتملت علي مسح قوامه مقابالت أجريت مع أكثر من 
و يتوخي القيام يف عام . العامليةمع املوظفني و األعضاء يف مجعية الدول األطراف  و اهم أصحاب املصلحة يف العدالة 

  . بوضع امليزانية العادية اليت جبري ربطها خبطة رصد أداء الصندوق اإلستئماين و املؤشرات الالحقة٢٠١٠

 هي السنة األويل اليت مت فيها تشغيل الصندوق اإلستئماين للضحايا طيلة كامل الفترة اليت ٢٠٠٨و كانت سنة  -٣٩٢
و تشمل هذه العمليات إدارة اوىل الطلبات املقدمة إيل احملكمة بالنسبة إيل . عزيز النظم و العملياتيتم التركيز فيها علي ت

مشاريع يف أوغندا و مجهورية الكونغو الدميقراطية و تعزيز اإلجراءات املالية و الرب اجمية الداخلية و االخنراط يف عملية  
  .التخطيط االستراتيجي ووضع خطة لرصد األداء

 مشروعا لفائدة أوغندا و مجهورية الكونغو ٤٠ وافق جملس اإلدارة ووافقت الدوائر علي ٢٠٠٨و يف عام  -٣٩٣
  . الدميقراطية و جيرى النظر حاليا يف تنفيذ هذه املشاريع

 حبيث يشمل التوسع يف ٢٠٠٩و سريتفع  مستوي العمليات اليت يقوم ا  الصندوق اإلستئماين للضحايا يف عام  -٣٩٤
امج يف أوغندا و مجهورية الكونغو الدميقراطية و األخذ  بعمليات و أنشطة جديدة   ذات صلة باملشاريع  يف كل من الرب

  . مجهورية  إفريقيا  الوسطى و دارفور

و سيمثل الرصد و .  بلدان حبلول أواخر السنة٤ مشروعا يف ٨٠ حنو ٢٠٠٩ويبلغ عدد املشاريع املتوقعة يف عام  -٣٩٥
  . اإلبالغ و إدارة املنح بؤرة التركيز يف السنة املالية املقبلةالتقييم و

 سنة  لوضع االستراجتيات و الطرائق املتعلقة بتنفيذ أوامر  التعويض اليت تصدرها  ٢٠٠٩املنوي أن تكون سنة  –٣٩٦
الستشاريني الالزمني للوفاء ذه احملكمة و قد أدرج الصندوق اإلستئماين للضحايا يف امليزانية اخلاصة به املوظفني و اخلرباء ا

  . الوالية الثانية

   :٢٠٠٩و ميكن ربط أهداف الصندوق  اإلستئماين للضحايا  باألهداف  التالية اليت تتوخاها احملكمة لعام   -٣٩٧

  : األهداف

  . باملباين الدائمةصياغة خيارات م مواقع جغرافية خمتلفة ملوارد احملكمة و أنشطتها مبا يف ذلك املتطلبات اخلاصة -١
  )٥اهلدف االستراتيجي (

استحداث آليات خاصة بكل حالة علي حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال القبض على  -٢
  )  ٧اهلدف االستراجتي . (األشخاص و تسليمهم

ب املصلحة و التشديد على دور الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال و التفاهم املتبادل مع أصحا -٣
 ) ٨اهلدف االستراجتي .( احملكمة و استقالليتها

اهلدف .( وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات األمثل من الوحدة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٤
 )١٢االستراجتي 
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 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء ٢٠٠٩اهلدف يف عام 

١٠٠٪  

)*(  
  
)*(  
)*(  
)*(  
)*( 

 انضمام كافة املعينني إيل مالك املوظفني •

قيام الصندوق اإلستئماين بتعزيز إدارة املنح  للضحايا ووضع  •
 .إجراءات تبليغ اجلهات املاحنة

إعالن العطاءات  مفتوح  و تعزيز االقتراح املتعلق  •
 . باالستعراض

  عدد املنح اليت تقدم •
 مستوى التمويل املخصص للمشاريع املعتمدة  •

املشاريع اليت يقترحها جملس اإلدارة من اجل استخدام تطوير  •
( املوارد لصاحل الضحايا يف إطار االختصاص املنوط باحملكمة

 ).٩٨،٥املادة 

خطة إستراجتية من ثالث سنوات إيل جانب خطة لرصد األداء  •
 . و خطة عمل سنوية قائمة

 ١اهلدف 

تعيني املوظفني بالصندوق اإلستئماين للضحايا يف  •
  . ان و يف املقر علي حد سواءامليد

نظم إدارة املنح، نظم رصد األداء، و نظام التبليغ  •
 .مجيعها قائمة

االنتهاء من عملية التخطيط  االستراتيجي ووضع  •
 .خطة العمل السنوية 

ختصيص املوارد للمشاريع باالستناد إيل األطر  •
 األنفة الذكر

)*( 
)*(  

  قيمة األموال املضاعفة 
)*(  
)*( 

 . املشاركني/ نتدياتعدد امل •

  . عدد الشركاء •
  . مبالغ التربعات اليت مت تلقيها •
  .كفالة االتصال الشفاف و املفتوح باجلمهور عامة •
 .   تنفيذ النظم و اإلجراءات الفعالة للتعاون مع احملكمة •

  ٢اهلدف 

  . منتديات منتظمة تعقد مع الشركاء •
  . توسع شبكة الشركاء •
   .تزايد مستويات حشد املوارد •
مواد اتصاالت جديدة و اإلعالن علي موقع علي  •

  .شبكة االنترنت 
 . التعاون الفعال بني الصندوق و بني احملكمة •

)*( 
)*(  
)*( 

 .اإلستئماين الدعوة الفعالة لفائدة الصندوق •
  .التعبئة االجتماعية على النحو الفعال •
 . عدد األفراد الذين أمكن الوصول إليهم •

 ٣اهلدف 

ائدة الصندوق اإلستئماين تزايد الدعوة لف •
للضحايا و الدفاع عن قضايا الضحايا من خالل 
املنتديات ا االلكترونية و التقليدية و السياسية و 

 . غريها من املنتديات

)*( 
)*(  
  
)*(  

٤٠   
  
 
 
٤٠  
  
)*(  
  

١٠٠٪ 

 عدد املنتديات اليت تنظم حبضور الضحايا •

الصندوق شركاء /عدد الزيارات الشهرية اليت يقوم ا موظفو •
  اإلستئماين للضحايا 

  . حتسن األحوال املعيشية للضحايا الذين حيضون باملساعدة •
 ٤٠(املشاريع اجلديدة اليت أطلقت يف بلدين جديدين اثنني  •

مبا يف ذلك تدبري  اإلشعارات الصادرة عن )مشروعا إضافيا 
  .   الدوائر

 ٤٠(تزايد  الدعم و املساعدة التقنية للمشاريع الراهنة  •
  ). شروعام

جلسات تشاور تعقد لوضع إستراجتية تنفيذ التعويضات و قيام  •
  (*).  هذه اإلستراجتية 

االمتثال السنوي للحدود اليت تضعها امليزانية و لألهداف  •
 الرباجمية و االتفاقات اليت تربم مع اجلهات املاحنة 

  ٤هلدف ا

مشاركة الضحايا بصفة مباشرة يف حتديد  •
  .يذ احللولاحتياجام و يف تنف

التقييم الذي جيرى يف مجهورية إفريقيا  الوسطي  •
  .و دارفور

الدعم  املوجه إىل هدف معني ولكن املنتظم و  •
 توسيع نطاق املشاريع القائمة يف -مشاريع املراقبة

مشال أوغندا و مجهورية الكونغو الدميقراطية و 
املشاريع اجلديدة يف كل من مجهورية إفريقيا 

  .رالوسطي و دارفو
  .وضع إستراجتية تنفيذية ألداء  التعويضات •
التعاون الوثيق مع الشركاء اآلخرين املنخرطني يف  •

  .هذا اال أو ذلك القطاع
املراحل احملددة الواردة يف / االمتثال لألهداف •

 .امليزانية و الربنامج

 . تعذر يف هذه اللحظة تقييم مستوى انشتطهبالنظر إيل كون الصندوق االستئماين للضحايا ما يزال يف مرحلة البداية ي) *(
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  املوارد من املوظفني 

  املوارد األساسية   

  إعادة التصنيف 

  .٥- إيل الرتبة ف٤-يقترح إعادة تصنيف الوظيفة املخصصة ملوظف برامج أقدم من الرتبة ف -٣٩٨

  . مكلف بالرصد و التقييم٣-موظف برتبة ف

ضمان اجلودة و مراقبتها فيما خيص األنشطة ذات الصلة مبشاريع الصندوق الغرض من هذه الوظيفة   توفري    -٣٩٩
و مع النماء املتواصل للنشاط ذي . للضحايا لتامني التقيد باملواعيد و باألهداف و بالتدابري الواجب أن تتخذ اإلستئماين

تطلبات لوجود خبري مستقل يكون تزداد كذلك امل الصلة باملشروع متشيا مع الوالية املسندة إيل الصندوق اإلستئماين
وتؤدى  املهام . للضحايا مسؤوال أمام املديرة التنفيذية لرصد و تقييم الكيفية اليت يتم ا تنفيذ مشاريع الصندوق اإلستئماين

 أمهية املرتبطة ذه الوظيفة حاليا بواسطة املساعدة املؤقتة العامة، بيد أن الطلب مقدم إلجياد  وظيفة جديدة  بالنظر إىل
للضحايا  علي الوفاء مبتطلبات هذه  وال تتوفر القدرة داخل الصندوق اإلستئماين. الدور الذي تنطوي عليه هذه الوظيفة

  . الوظيفة

  املساعدة املؤقتة العامة

أداء سيتوىل هذا اخلبري اجناز األمناط اخلاصة  ب).  أشهر ،متواصلة٦ (٥-مستشار أقدم للمالية و اإلدارة برتبة ف -٤٠٠
 و تيسري وضع اخلطط األساسية لكافة العمليات و ٢٠٠٨للضحايا يف عام  العمليات ذات الصلة  بالصندوق اإلستئماين

و علي حني . إعداد حتليل للفجوة يف احتياجات الصندوق االستاماين للضحايا مقارنة مبا هو متاح يف الظرف الراهن
 سيتجه التركيز إيل متثيل ٢٠٠٩ و عام ٢٠٠٨ليغ اجلهات املاحنة يف عام سينصب االهتمام علي الظفر حبل مؤقت ملسالة تب

وسيتوىل هذا اخلبري . الصندوق االستاماين للضحايا يف إجياد و تنفيذ حل ابقي بالنسبة إيل تبليغ اجلهات املاحنة و إدارة املنح
 و ينسق العمليات بني هذا الصندوق و للضحايا باإلضافة إيل ذلك، وضع و حتسني اإلجراءات داخل الصندوق اإلستئماين

و ال ميلك الصندوق يف الظرف الراهن القدرة علي الوفاء باملهام املرتبطة ذه .  األجهزة    األخرى التابعة للمحكمة 
  . الوظيفة

 وذلك من اجل كفالة استمرارية األعمال اىل).  أشهر، متواصلة٦ (٣-موظف مكلف بالرصد و التقييم برتبة ف -٤٠١
  .أن يتم اإلعالن عن الوظيفة املطلوبة اجلديدة و شغلها من خالل عملية تنافسية

و ذلك للمساعدة علي إعداد ). شهران، متواصالن(الرتب األخرى-مساعد إداري واحد من فئة اخلدمات العامة -٤٠٢
  .االجتماع السنوي للمجلس
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  العمل اإلضايف 

  . اإلضايف فيما يتصل باألعمال التحضريية الجتماع الس السنوييطلب ختصيص اعتماد للعمل. تفقات متكررة -٤٠٣

  اخلرباء االستشاريون

للضحايا على استحداث نظام معلومات إدارية   سيقوم هؤالء اخلرباء االستشاريون بالعمل مع الصندوق اإلستئماين -٤٠٤
يا املعلومات و االتصال من اجل تقدمي مشورة  باالضافة اىل ذلك يطلب اعتماد ذو صلة بتكنولوج. خاص بأنشطته الربناجمية

  .  يوما غايتها إضفاء املزيد من الفاعلية على منوذج تبليغ اجلهات املاحنة علي ضوء املعطيات األولية ٢٠-١٥ملدة  

  املوارد املتصلة باحلاالت 

  )بونيا-مجهورية الكونغو الدميقراطية ( ٣-موظف مسئول عن الربامج امليدانية برتبة ف

للضحايا مبا يف  يتويل هذا املسؤول اإلشراف على إدارة و تنفيذ اخلطة اإلستراجتية  القطرية للصندوق اإلستئماين -٤٠٥
و مع استمرار مناء النشاط ذي الصلة باملشاريع، . ذلك إدارة حقيبة مشاريع، و العالقات مع الوسطاء ومع اجلهات املاحنة 

للضحايا أن يكون هناك موظفون تابعون له موجدين يف مجهورية الكونغو  اينمن األمهية بالنسبة الصندوق اإلستئم
و يؤدي هذه الوظيفة حاليا مسؤول على أساس من املساعدة املؤقتة العامة، إال انه بالنظر إيل األمهية اليت . الدميقراطية

 مهية مبكان بالنسبة  للصندوق اإلستئماينيكتسيها النشاط ذو الصلة باملشاريع و بالنظر كذلك إيل تزايده باستمرار  من األ

  .للضحايا أن يكون موظف تابع  له موجودا يف مناطق العمليات

  املساعدة املؤقتة العامة 

يقدم هذا ).  أشهر، وظيفة جديدة٩أوغندا،( الرتب األخرى-مساعد ميداين واحد من فئة اخلدمات العامة -٤٠٦
للضحايا مع التشديد حتديدا علي   اإلستراجتية القطرية للصندوق اإلستئمايناملساعد الدعم يف سبيل وضع و تنفيذ اخلطة

  .متابعة املشروع و توفري  الدعم اللوجسيت  و اإلداري له

 أشهر، ٩بونيا، -مجهورية الكونغو الدميقراطية(  الرتب األخرى-مساعد ميداين واحد من فئة اخلدمات العامة -٤٠٧
 وضع و تنفيذ اخلطة اإلستراجتية القطرية للصندوق اإلستئماين للضحايا مع التشديد  و ذلك لدعم عملية).وظيفة جديدة

  .بوجه حمدد علي متابعة املشروع و الدعم اللوجسيت  و اإلداري

  اخلرباء االستشاريون 

سيساعد هؤالء اخلرباء االستشاريون يف تنفيذ خطة رصد األداء من خالل التدقيق يف خطط رصد و تقييم  -٤٠٨
كما أم سيساعدون الشركاء احملليني يف كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية و مجهورية إفريقيا الوسطى يف . شاريعامل

ومن اجل توفري الدعم لعملية إعداد التقرير  السنوي و غري ذلك من التقارير املتعلقة . جمال تصميم املشاريع و ختطيطها
  .باملاحنني حبسب ما تدعو إليه احلاجة
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  ملوارد من غري املوظفني ا

  املوارد األساسية

  السفر

و قد زيد يف . خاصة بسفر  أعضاء جملس اإلدارة من اجل تفقد مشاريع األمانة و زيارة الشركاء. نفقات متكررة -٤٠٩
  .االعتماد املخصص بسبب املبادرات الرامية إيل حشد كم اكرب من املوارد

  الضيافة 

اث و االستقباالت الرامية اىل إلقاء املزيد من األضواء علي الصندوق خيص هذا البند األحد. نفقات متكررة -٤١٠
  . اإلستئماين للضحايا و املبادرات الرامية إيل حشد املوارد

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

 تعود الزيادة إيل تصميم مواد لالتصاالت تستخدم  يف أنشطة حشد املوارد، و تكاليف الترمجة. نفقات متكررة -٤١١
الزائدة عما توفره احملكمة للصندوق  اإلستئماين للضحايا و طباعة األنشطة الربناجمية املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية 

  .و مجهورية إفريقيا الوسطى

  نفقات التشغيل العامة  

و النامجة عن هي لتسديد مجلة من النفقات اللوجستية و اخلاصة باملواد و االتصاالت و األمن . نفقات متكررة -٤١٢
عملية تشغيل الصندوق اإلستئماين يف مواقع نائية و عالية املخاطر حيث تنعدم ابسط املرافق األساسية يف اغلب األحيان أو 

  . و قد حتقق ختفيظ علي هذا الصعيد. تكون معيبة بشكل جديد

  اللوازم واملواد

و . ريها من املواد االستهالكية الالزمة للمكتبتستخدم  للوفاء باللوازم املكتبية األساسية و غ. نفقات متكررة -٤١٣
  .  و يعوض عنها بتخفيض يف جمال النفقات التشغيل العامة. تعزى الزيادة إيل زيادة يف عدد املوظفني و أنشطة املشاريع

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

خلبري االستشاري من تقدمي و هي لغرض االجتماعات املكرسة لتخطيط الربامج و لتمكني ا. نفقات متكررة -٤١٤
مساعدته يف تنفيذ خطة رصد األداء و يف جمال تصميم الربامج و مسائل التخطيط يف كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية 

  .و مجهورية إفريقيا الوسطى
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

انية لغرض استئجار السيارات يف مجهورية  ختصيص اعتماد يف امليز- بالتشاور مع احملكمة-مت. نفقات متكررة -٤١٥
الكونغو الدميقراطية و كمباال حيث أن احتياجات الصندوق  اإلستئماين للضحايا ال ميكن الوفاء ا باستخدام السيارات 

حضور  بالضافة اىل ذلك هنالك مبلغ متواضع معتمد ألجل املوظفني امليدانيني لتمكينهم من .املخصصة هلذه املكاتب امليدانية
  . حلقة عمل تعىن بتصميم الربامج

  نفقات التشغيل العامة

و ذلك من اجل استئجار مكتب صغري و مرافق من املركب التابع لألمم املتحدة لتمكني . نفقات متكررة -٤١٦
يا ال الصندوق اإلستئماين للضحايا من اجناز عمله يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية نظرا إيل أن اهلياكل القائمة حال

  .ميكن أن توفر هذا احليز

  اللوازم و املواد

  . لغرض لوازم متنوعة و معدات بسيطة. نفقات متكررة -٤١٧
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  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي السادس-١٠٤اجلدول 
  ٢٠٠٧نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

  )آالف اليوروب(
  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 

أمانة الصنندوق االستئماين   النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
املتصلة   األساسية  للضحايا

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
 ٥٨,١ ١٨٢,٧ ٤٩٧,٠ ١٥١,٩ ٣٤٥,١ ٣١٤,٣ ٥٢,١ ٢٦٢,٢  موظفو الفئة الفنية

  ١٤,٨  ١٥,٢  ١١٨,٨    ١١٨,٠  ١٠٢,٨    ١٠٢,٨ بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
 ٤٧,٤ ١٩٧,٩ ٦١٥,٠ ١٥١,٩ ٤٦٣,١ ٤١٧,١ ٥٢,١ ٣٦٥,٠ ٢٢٤,٤  ٢٢٤,٤  اموع الفرعي، املوظفون

 ٠,٨ ١,٣ ١٦٢,٤ ٢٤,٤ ١٣٨,٠ ١٦١,١ ١٠٣,٥ ٥٧,٦ ١٨٠,٥ ٨٥,٥ ٩٥,٠  املساعدة املؤقتة العامة
                  جتماعات املساعدة املؤقتة لال

   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ٠,٧   ٠,٧  العمل اإلضايف
 ٥٨,١ ٥٨,١ ٦٨,١ ٢٧,٠ ٤١,١ ١٠,٠  ١٠,٠       اخلرباء االستشاريون

 ٣٢,٨ ٥٩,٤ ٢٤٠,٥ ٥١,٤ ١٨٩,١ ١٨١,١ ١٠٣,٥ ٧٧,٦ ١٨١,٢ ٨٥,٥ ٩٥,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 -١٣,٦ -٢٧,٤ ١٧٤,٧ ٧٥,١ ٩٩,٦ ٢٠٢,١ ١٢٤,٤ ٧٧,٧ ١٠٧,٦  ١٠٧,٦  السفر
   ١٧,٥  ١٧,٥ ١٧,٥  ١٧,٥ ٩,٤  ٩,٤  الضيافة

 ١٣٠,٤ ١٢١,٨ ٢١٥,٢ ٩٧,١ ١١٨,١ ٩٣,٤ ١٧,٠ ٧٦,٤ ٣٦,٧  ٣٦,٧  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
 -٣١,٧ -٢٠,٠ ٤٣,٠ ١٨,٠ ٢٥,٠ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ١٦,١  ١٦,١  نفقات التشغيل العامة

  ١٠٠,٠  ١٥,٠  ٣٠,٠   ٣٠,٠  ١٥,٠   ١٥,٠ ٠,٤  ٠,٤  اللوازم واملواد
  ١١,٤ ١١,٤ ١١,٤     ٢٨,٩  ٢٨,٩  األثاث و املعدات 

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 ٢٥,٨ ١٠٠,٨ ٤٩١,٨ ٢٠١,٦ ٢٩٠,٢ ٣٩١,٠ ١٤١,٤ ٢٤٩,٦ ١٩٩,١  ١٩٩,١  املتصلة باملوظفني

 ٣٦,٢ ٣٥٨,١ ١٣٤٧,٣ ٤٠٤,٩ ٩٤٢,٤ ٩٨٩,٢ ٢٩٧,٠ ٦٩٢,٢ ٦٠٤,٧ ٨٥,٠ ٥١٩,٢  اموع
  

 ٣٨,٥ ٦,٥ ٢٣,٣ ٢٣,٣ ٤,٣ ١٦,٨ ٢,٢ ١٤,٦ ٧,٨  ٧,٨  الصيانة املوزعة 
  ٢٠٠٨املالك املقترح من املوظفني لعام :   الربنامج الرئيسي السادس-١٠٥اجلدول 

وكيل أمني  أمانة الصنندوق االستئماين للضحايا
 عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥ ٢ ٢  ٣  ١  ١  ١    األساسية 
املتصلة 
 باحلاالت

   
           

  الوظائف
  احلالية

 ٥ ٢ ٢  ٣  ١  ١  ١    اموع الفرعي
               األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

   
 ديدةالوظائف اجل ١    ١   ١      

 ١    ١   ١          اموع الفرعي
 -١    -١  -١        األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

   
           

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

 -١    -١  -١        اموع الفرعي
 ٥ ٢ ٢  ٣   ١ ١  ١    اموع 
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  مكتب مشروع املباين الدائمة : الربنامج الرئيسي السابع -واو

  مقدمة 

تأسيسا علي القرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف دورا السادسة انشئ الربنامج الرئيسي السابع اخلاص  -٤١٨
تتوفر للمحكمة املباين الدائمة  الالزمة واهلدف من مكتب مشروع املباين الدائمة  هو أن . )٢٩(مبشروع مكتب املباين الدائمة

لتحقيق الغايات و األهداف اإلستراجتية اليت تتوخاها هذه املنظمة من خالل وضع التصاميم اخلطط و املباين دائمة للمحكمة 
  . و تشييدها يف اية املطاف

  املوارد من املوظفني 

 و مليزانية ٢٠٠٧يف دورا السادسة املعقودة يف انشات مجعية الدول األطراف هذا الربنامج الرئيسي اجلديد  -٤١٩
 و اليت عرضتها جلنة املراقبة التابعة للجمعية يف ما خيص املباين الدائمةو تعكس التكلفة احملسوبة لسنة ٢٠٠٩املقترحة لعام 

دل  الشواغر  وفقا ملع٢٠٠٨هي تكلفة مل تقدر إال بصورة جزئية يف ميزانية عام .بكاملها بالنسبة ملختلف الوظائف 
  .التقديري

 سيعكف على وضع مؤشرات لعبء عمل ٢٠٠٨و حاملا يتسلم مدير املشروع مهامه أثناء النصف الثاين من عام  -٤٢٠
 .هذا املكتب

  املوارد من غري املوظفني 

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

قدية اليت تنطوي بالدرجة األويل على نظام حاسويب متخصص يتمثل البند اخلطي الرئيسي املنتظر يف اخلدمات التعا -٤٢١
  . و معدات و برجميات

 ٢٠٠٩و جتدر اإلشارة إيل أن جلنة املراقبة بصدد مناقشة ما يتعلق باملوارد االضافية من غري املوظفني الالزمة لعام  -٤٢٢
الل مشروع القرار املتعلق ذه املسالة لغرض املباين الدائمة و ستعرض على اجلمعية لتنظر فيها يف دورا السابعة من خ

  .الذي تصدره  بشان املباين الدائمة

                                                           
  ٣٠، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة) ٢٩(

، الد األول، اجلزء ICC-ASP/6/20)منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٧ديسمرب /   كانون األول١٤- نوفمرب/تشرين الثاين 
  .١٠الفقرة   ICC-ASP/6/Res.1الثالث، القرار 
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  ٢٠٠٧نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٨امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٩قترحة لعام امليزانية امل
 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(

 مكتب مشروع املباين الدائمة 
املتصلة  األساسية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ١١٥,٦ ١٤٦,٦ ٢٧٣,٤  ٢٧٣,٤ ١٢٦,٨  ١٢٦,٨ موظفو الفئة الفنية
 ٢٧٥,٨ ٤٣,٣ ٥٩,٠  ٥٩,٠ ١٥,٧  ١٥,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ١٣٣,٣ ١٨٩,٩ ٣٣٢,٤  ٣٣٢,٤ ١٤٢,٥  ١٤٢,٥    اموع الفرعي، املوظفون
  ٤٣,٨ ٤٣,٨  ٤٣,٨       املساعدة املؤقتة العامة

  ٤٣,٨ ٤٣,٨  ٤٣,٨       اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٧,٨ ١٧,٨  ١٧,٨         السفر
  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠       الضيافة

 ١٥١,٤ ٥٣,٠ ٨٨,٠  ٨٨,٠ ٣٥,٠  ٣٥,٠    اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٤,٠ ٤,٠  ٤,٠       نفقات التشغيل العامة

  ١,٠ ١,٠  ١,٠       اللوازم واملواد
-٢١,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٣١,٠  ٣١,٠    األثاث و املعدات  ٦٧,٧-  

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 ٩٠,٦ ٥٩,٨ ١٢٥,٨  ١٢٥,٨ ٦٦,٠  ٦٦,٠    املتصلة باملوظفني

 ١٤٠,٨ ٢٩٣,٥ ٥٠٢,٠  ٥٠٢,٠ ٢٠٨,٥  ٢٠٨,٥    اموع
  

  ١١,٤ ١١,٤  ١١,٤       الصيانة املوزعة

  ٢٠٠٩املالك املقترح من املوظفني لعام :   الربنامج الرئيسي السابع-١٠٧اجلدول 

وكيل أمني  مكتب مشروع املباين الدائمة
 عام

مساعد 
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد عامأمني 

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١    األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١    موع الفرعيا  احلالية
               األساسية

                  املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي

 الوظائف اجلديدة

 ٣ ١ ١  ٢   ١     ١     اموع 
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  املرفقات
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  املرفق األول

 ،٢٠٠٩لربناجمية املقترحة لعام مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية ا

  ، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات ٢٠٠٩وصندوق رأس املال العامل لعام 
  ٢٠٠٩احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

  إن مجعية الدول األطراف،

ستنتاجات والتوصيات  للمحكمة اجلنائية الدولية ويف اال٢٠٠٩                                 امليزانية الربناجمي ة املقترحة لعام وقد نظرت يف  
  ذات الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة،

  ٢٠٠٩ امليزانية الربناجمية لعام   –ألف 

  :  يورو ألبواب االعتمادات التالية١٠٢ ٦٢٦ ٠٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على  -١   
 بآالف اليورو باب االعتماد

 ١٠ ٤٠١,٩  اهليئة القضائية-نامج الرئيسي األول الرب

 ٢٤ ٥٩١,٥  مكتب املدعي العام-الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٦٢ ١١٧,٣  قلم احملكمة-الربنامج الرئيسي الثالث 

 ٣ ٦٦٦,٠  أمانة مجعية الدول األطراف-الربنامج الرئيسي الرابع 

 ١ ٣٤٧,٣ حملكمة االستثمار يف مباين ا- الربنامج الرئيسي اخلامس 

 ٥٠٢,٠  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا–الربنامج الرئيسي السادس 

 ١٠٢ ٦٢٦,٠ اموع

  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله التالية          ً توافق أيضا    -٢   

اهليئة  
 القضائية

مكتب املدعي 
أمانة مجعية  قلم احملكمة العام

 فالدول األطرا
االستثمار يف 
 مباين احملكمة

أمانة الصندوق 
 اموع االستئماين للضحايا

 ١     ١  وكيل أمني عام

 ٣    ١ ٢  أمني عام مساعد

        ٢-مد

 ٩ ١ ١ ١ ٤ ٢  ١-مد

 ٣٠  ١  ١٦ ١٠ ٣ ٥- ف

 ٧٣ ١  ٣ ٣٧ ٢٩ ٣ ٤- ف

 ١٣٧  ٣ ١ ٦٨ ٤٥ ٢٠ ٣- ف

 ١١١    ٥٨ ٤٨ ٥ ٢- ف

 ٢٥    ٨ ١٧  ١- ف

٣٨٩ ٢ ٥ ٥ ١٩٢ ١٥٤ ٣١ موع الفرعيا 

- اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

٢٠   ٢ ١٦ ١ ١ 

 - اخلدمات العامة
 الرتب األخرى

٣٥٣ ١ ٢ ٢ ٢٧١ ٦٢ ١٥ 

 ٣٧٣ ١ ٢ ٤ ٢٨٧ ٦٣ ١٦ اموع الفرعي

 ٧٦٢ ٣ ٧ ٩ ٤٧٩ ٢١٧ ٤٧ اموع
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   ٢٠٠٩صندوق رأس املال العامل لعام    –باء

  راف،إن مجعية الدول األط

 للمسجل بتقدمي سلف من وتأذن يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠٠٩ إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام تقرر  
  .            ً                                                        الصندوق وفقا  لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية  -جيم

  إن مجعية الدول األطراف،

، جدول أنصبة األمم املتحدة الذي سيتم تطبيقه ٢٠٠٩ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام رر تق
 مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضوية بني األمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام ٢٠٠٩يف عام 

  .ليها جدول األمم املتحدةروما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد ع

أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنصبة للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد أقصى مقرر تالحظ   
  .بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

   ٢٠٠٩متويل االعتمادات لعام   -دال

  إن مجعية الدول األطراف،

 يورو، ورصيد ١٠٢ ٦٢٦ ٠٠٠، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها ٢٠٠٩ا يتعلق بعام فيمتقرر 
 من اجلزء ألف ١ يورو، اللذين وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة ٧ ٤٠٥ ٩٨٣صندوق رأس املال العامل البالغ قدره 

  .  من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا للقواعد 
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  املرفق الثاين
  الدولية اهليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية
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 املرفق الثالث

 ٢٠٠٩                                           افتراضات ختص  امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 اموع البند

 ٢٠٠ .. ......................................                             ًعدد أيام احملكمة يف اثين عشر شهرا 

 ١٣٠  ...............................٤/٥ عملية تناوب قوامها ٣٠: عدد الشهود

 ١٠ ................................................عدد الشهود من أهل اخلربة 

 ٢٠ ......................................................عدد أشخاص الدعم 

  أيام١٠ .........................................املدة القصوى اليت يبقاها كل شاهد 

 ٣ ..............................................................عدد املتهمني 

 ٣ ......................................................... أفرقة الدفاع عدد

 ٦ ........................................................عدد ممثلي الضحايا 

 ١٢ .....................................................عدد الزنزانات املطلوبة 

 ١ ....................................                                       عدد الزيارات املوقعية اليت يؤد يها القضاة 

 ٦ ......................................................ب امليدانية عدد املكات
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  املرفق الرابع

  قائمة األهداف والغايات اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية

  نوعية العدالة: ١اهلدف 
                                               ً             االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما 

القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم األساسي وألمسى املعايري 
 .ممارسة تامة

  مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم: ٢اهلدف 
زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم 

 .املتزايد له

  منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 
ئج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن التفاين يف سبيل حتقيق النتا

طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة 
ٍ                        وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء وذوي                                    

 .اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية

                           ً     ّ                القضايا وحماكمة واحدة، رهنا  مبا ي ؤم  ن من التعاون   إجراء حتقيقات يف- ١
 )٢٠٠٩يوليه / إىل متوز٢٠٠٦يوليه /من متوز. (اخلارجي

  إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع -٦ 
 .املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

يات جيدة األداء إلختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني   إقامة عمل-١٠
 .األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق لدور كل جهاز

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

ى حدة تتيح التعاون الالزم   استحداث آليات خاصة بكل حالة عل- ٧
 .مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم

  أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على -١١
العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند 

 .  االقتضاء

نصوص عليها يف نظام روما   وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة امل- ٣
األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركة يف 

 .اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

  زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم - ٨
 .تشديد على دور احملكمة واستقالليتهااملتبادل مع أصحاب املصلحة وال

  وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات األمثل من اجلودة بأقصى -١٢
 .قدر ممكن من الكفاءة

  إجناز منوذج لطاقة احملكمة ومباشرة املناقشات مع مجعية الدول األطراف - ٤
 .حول مجلة من القضايا ستتمكن احملكمة من معاجلتها كل سنة

                                                             طوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة اإلجراءات املوج هة إىل فئات   ت- ٩
 .                      التخاطب احمللي ة والعاملي ة

  تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت -١٣
 .بسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

جغرافية خمتلفة ملوارد احملكمة وأنشطتها مبا يف ذلك   صياغة خيارات م مواقع -٥
 .املتطلبات اخلاصة باملباين الدائمة

  تعيني موظفني يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والصالحية -١٤ 
واالستقامة، مع مراعاة متثيل اجلنسني، والتمثيل اجلغرايف، ومتثيل النظم 

 .القانونية
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ألمن والسالمة والرفاه جلميع املوظفني، مبا   توفري أقصى قدر ممكن من ا-١٥
 . يتفق مع نظام روما األساسي

 .  إجياد بيئة حريصة على تقدير التنوع بني املوظفني-١٦

 .  توفري فرص التطوير والترقي للموظفني املتفوقني -١٧

 .  الشروع يف بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذها-١٨

  وضع وتنفيذ جمموعة كاملة من املعايري األخالقية الواضحة لسلوك -١٩
 .املوظفني

  

تقدم مستوى عال من األمن " مؤسسة إلكترونية"  أن تتحول إىل -٢٠
 .للمعلومات
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  )أ(املرفق اخلامس 

  املالك املقترح من املوظفني للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي

 ي للمحكمةاموع الكل
وكيل 
 أمني عام

مساعد 
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 وما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤٧ ١٦ ١٥ ١ ٣١  ٥ ٢٠ ٣ ٣     الربنامج الرئيسي األول

 ٢١٧ ٦٣ ٦٢ ١ ١٥٤ ١٧ ٤٨ ٤٥ ٢٩ ١٠ ٢  ٢ ١ الربنامج الرئيسي الثاين

 ٤٧٩ ٢٨٧ ٢٧١ ١٦ ١٩٢ ٨ ٥٨ ٦٨ ٣٧ ١٦ ٤  ١  الربنامج الرئيسي الثالث

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    الربنامج الرئيسي الرابع

 ٧ ٢ ٢  ٥   ٣  ١ ١    الربنامج الرئيسي السادس

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١    الربنامج الرئيسي السابع

 ٧٦٢ ٣٧٣ ٣٥٣ ٢٠ ٣٨٩ ٢٥ ١١١ ١٣٧ ٧٣ ٣٠ ٩  ٣ ١ اموع العام
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  )ب(املرفق اخلامس 

  التغيريات يف جدول مالك املوظفني

 ٢٠٠٩إىل امليزانية املقترحة لعام   املعتمدة٢٠٠٨من ميزانية عام   الرتبة عدد الوظائف

 اهليئة القضائية
    األساسية
 هيئة الرئاسة رئاسةهيئة ال ٤-ف إىل ٣-ف ١
 هيئة الرئاسة هيئة الرئاسة ٢-ف إىل ١-ف ١

 مكتب املدعي العام
    األساسية
 قسم التخطيط والعمليات أفرقة التحقيق   الرتب األخرى-اخلدمات العامة ١
 قسم اإلدعاء مكتب نائب املدعي العام  الرتب األخرى-اخلدمات العامة ١
 )متصلة باحلاالت(م اإلدعاء قس ديوان املدعي العام ٤-ف ١
 )متصلة باحلاالت(قسم اإلدعاء  ديوان املدعي العام ٣-ف ١
 قسم اخلدمات قسم اخلدمات  ٤-ف إىل ٣-ف ١
 قسم اخلدمات قسم اخلدمات ١-ف الرتب األخرى إىل -اخلدمات العامة ١
٦    

   املتصلة باحلاالت
 أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات ٤-ف ٢
 قسم اإلدعاء مكتب نائب املدعي العام ٣-ف ١
 قسم االستئناف مكتب نائب املدعي العام ١-ف ١
 ديوان املدعي العام )أساسية(قسم االدعاء  ٢-ف ٢
 قسم اخلدمات قسم اخلدمات ١-فالرتب األخرى إىل -اخلدمات العامة ١
 قسم التخطيط والعمليات قسم التخطيط والعمليات ٢-ف إىل ١-ف ١
 قسم اإلدعاء قسم اإلدعاء ٣-ف إىل ٢-ف ١
٩    
١٥    

 قلم احملكمة
   األساسية
 قسم األمن والسالمة قسم األمن والسالمة ٤-ف إىل ٣-ف ٢
 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال قسم اخلدمات العامة ٣-ف ١
 لومات واالتصالقسم تكنولوجيا املع قسم اخلدمات العامة الرتبة األخرى-اخلدمات العامة ٤
قسم الترمجة الفورية والتحريرية يف  ٤-ف إىل ٣-ف ١

 احملكمة
قسم الترمجة الفورية والتحريرية يف 

 احملكمة
 وحدة التوعية وحدة الشؤون العامة ٢-ف ١
٩    

   املتصلة باحلاالت
 قسم األمن والسالمة قسم األمن والسالمة ٤-ف إىل ٣-ف ١
 قسم إدارة احملكمة قسم إدارة احملكمة ٢-فالرئيسية إىل الرتب -اخلدمات العامة ٢
 قسم إدارة احملكمة قسم إدارة احملكمة ٢-فالرتب األخرى إىل -اخلدمات العامة ٤
شعبة الضحايا /مكتب الرئيس ٤-ف إىل ٣-ف ١

 والدفاع
شعبة الضحايا /مكتب الرئيس

 والدفاع
٨    
١٥    

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
    األساسية
 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٥-ف إىل ٤-ف ١
   ٣٩ = اموع 
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 )ج(املرفق اخلامس 

   القضاة- ٢٠٠٩املرتبات واالستحقاقات لعام 
  )بآالف اليورو(

 التكاليف  قضاة٣: هيئة الرئاسة

 ٥٤٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات

 ٢٨,٠ الت اخلاصة للرئيس ونواب الرئيسالبد

 ٣٧٢,٠ املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٣٧,٠  سنوات٦احتياطي لقاض واحد تنتهي مدة واليته بعد 

 ٢٥,٠ احتياطي ملنحة التعيني اخلاصة بقاض واحد

 ١ ٠٠٢,٠ اموع الفرعي هليئة الرئاسة

   قاضيا١٥: الدوائر

 ٢ ٦١٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات

 ١ ٨٦٠,٠ املعاشات التقاعدية للقضاة

 ١٨٥,٠  سنوات٦احتياطي خلمسة قضاة تنتهي مدة واليتهم بعد 

 ١٢٥,٠ احتياطي ملنحة التعيني اخلاصة خبمسة قضاة

 ٤ ٧٨٠,٠  الدوائر–اموع الفرعي 

  املتطلبات اإلضافية

 ٢٠,٠ قاض واحد غري متفرغ

 ١٠,٠ غالبدالت اخلاصة للقاضي غري املتفر

 ٣٠,٠ اموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية

 ٥ ٨١٢,٠ جمموع  اهليئة القضائية
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  )د(املرفق اخلامس 

  ٢٠٠٩التكاليف القياسية للمرتبات لعام 
  )    املقر (موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

  )بآالف اليورو(

التكاليف املشتركة  صايف املرتبات  رتبة الوظيفة
 وظفنياخلاصة بامل

 اموع بدل التمثيل

 )٤)=(٣)+(٢)+(١( )٣( )٢( )١( 

 ٢٣٥,٧ ٣,٢ ٧٤,٩ ١٥٧,٦ وكيل أمني عام

 ٢٠٥,٥ ٢,٤ ٦٥,٤ ١٣٧,٧ أمني عام مساعد

 ١٧٥,٤ ٠,٠ ٥٦,٥ ١١٨,٩ ١-مد

 ١٥٠,٣ ٠,٠ ٤٨,٤ ١٠١,٩ ٥-ف

 ١٢٨,٣ ٠,٠ ٤١,٣ ٨٧,٠ ٤-ف

 ١٠٣,٧ ٠,٠ ٣٣,٤ ٧٠,٣ ٣-ف

 ٨٥,٦ ٠,٠ ٢٧,٦ ٥٨,٠ ٢-ف

 ٨٥,٦ ٠,٠ ٢٧,٦ ٥٨,٠ ١-ف

 ٨٤,٧ ٠,٠ ٢٧,٣ ٥٧,٤ الرتبة الرئيسية-اخلدمات العامة

 ٦٥,٦ ٠,٠ ٢١,١ ٤٤,٥  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

 :عوامل تأخري التعيني

 % ١٠ :الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربنامج الرئيس األول إىل السابع •

 تعينيعوامل تأخري ال

  %)٥٠(  %)٢٥(  %)١٠( %)صفر (  رتبة الوظيفة

 ١١٧,٩ ١٧٦,٨ ٢١٢,١ ٢٣٥,٧ وكيل أمني عام

 ١٠٢,٨ ١٥٤,١ ١٨٥,٠ ٢٠٥,٥ أمني عام مساعد

 ٨٧,٧ ١٣١,٦ ١٥٧,٩ ١٧٥,٤ ١-مد

 ٧٥,٢ ١١٢,٧ ١٣٥,٣ ١٥٠,٣ ٥-ف

 ٦٤,٢ ٩٦,٢ ١١٥,٥ ١٢٨,٣ ٤-ف

 ٥١,٩ ٧٧,٨ ٩٣,٣ ١٠٣,٧ ٣-ف

 ٤٢,٨ ٦٤,٢ ٧٧,٠ ٨٥,٦ ٢-ف

 ٤٢,٨ ٦٤,٢ ٧٧,٠ ٨٥,٦ ١-ف

 ٤٢,٤ ٦٣,٥ ٧٦,٣ ٨٤,٧ )الرتبة الرئيسة(اخلدمات العامة 

 ٣٢,٨ ٤٩,٢ ٥٩,٠ ٦٥,٦ )الرتب األخرى(اخلدمات العامة 
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  املرفق السادس

  جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق

  ٢٠٠٧نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٨م امليزانية املعتمدة لعا
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  اموع الكلي للمحكمة
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  %  املبلغ  اموع  باحلاالت
  -٧,٣  -٤٥٧,٧  ٥ ٨١٢,٠    ٥ ٨١٢,٠  ٦ ٢٦٩,٧    ٦ ٢٦٩,٧  ٧ ١١٨,٨    ٧ ١١٨,٨  القضاة

  ١٨,٥  ٥ ٨٩٨,٣  ٣٧ ٧٥٦,٤  ١٩ ٧٤٦,٣  ١٨ ٠١٠,١  ٣١ ٨٥٨,١  ١٥ ٨٨١,٤  ١٥ ٩٧٦,٧  موظفو الفئة الفنية
  ٢٠,٣  ٣ ٣٠٦,٩  ١٩ ٥٩٦,٧  ٨ ٩٨١,٩  ١٠ ٦١٤,٨  ١٦ ٢٨٩,٨  ٧ ٥٩٥,٨  ٨ ٦٩٤,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١٩,١  ٩ ٢٠٥,٢  ٥٧ ٣٥٣٠١  ٢٨ ٧٢٨,٢  ٢٨ ٦٢٤,٩  ٤٨ ١٤٧,٩  ٢٣ ٤٧٧,٢  ٢٤ ٦٧٠,٧  ٣٥ ٩٦٦,٤  ١٥ ٦٧٠,٩  ٢٠ ٢٩٥,٥  اموع الفرعي، املوظفون
  -٦,٣  -٤٨٢,٠  ٧ ١٥٤,٨  ٤ ٦١٤,٩  ٢ ٥٣٩,٩  ٧ ٦٣٦,٨  ٥ ١١٥,٠  ٢ ٥٢١,٨  ٩ ٤٤٦,٩  ٥٠ ١٠٦,٨  ٤ ٣٤٠,١  املساعدة املؤقتة العامة

  -٢٠,٧  -٣٢٣,٢  ١ ٢٣٧,٤  ٧١,١  ١ ١٦٦,٣  ١ ٥٦٠,٦  ٤٤,٧  ١ ٥١٥,٩  ١ ٢٦٣,٢  ٤٢,٨  ١ ٢٢٠,٤  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ٣,٢  ١٢,١  ٣٩٥,١  ١٢٦,٥  ٢٦٨,٦  ٣٨٣,٠  ٩٥,٤  ٢٨٧,٦  ٢٤٤,٩  ٢٨,٢  ٢١٦,٧  العمل اإلضايف

  ٤٨,٠  ١٦٨,٣  ٥١٨,٧  ٤١٧,٤  ١٠١,٣  ٣٥٠,٤  ٢٧٥,٠  ٧٥,٤  ٣١٥,٩  ٢٤٥,٠  ٧٠,٩  اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي، الرتب 

  األخرى
٦,٣  -٦٢٤,٨  ٩ ٣٠٦,٠  ٥ ٢٢٩,٩  ٤ ٠٧٦,١  ٩ ٩٣٠,٨  ٥ ٥٣٠,١  ٤ ٤٠٠,٧  ١١ ٢٧٠,٩  ٥ ٤٢٢,٨  ٥ ٨٤٨,١-  

  ١٦,٥  ٧٣٨,٦  ٥ ٢١٠,١  ٤ ١٠٨,٧  ١ ١٠١,٤  ٤ ٤٧١,٥  ٣ ٥٣٣,١  ٩٣٨,٤  ٣ ٦٨٢,٨  ٢ ٧٠٧,٧  ٩٧٥,١    السفر
  ١٨,٨  ١١,٠  ٦٩,٥    ٦٩,٥  ٥٨,٥    ٥٨,٥  ٤٦,٣    ٤٦,٣  الضيافة

اخلدمات التعاقدية مبا فيها 
  التدريب

٢٦,٧  ١ ٩٧٦,٥  ٩ ٣٨٢,٦  ٦ ٢٥٧,٢  ٣ ١٢٥,٤  ٧ ٤٠٦,١  ٤ ٠٦٢,٤  ٣ ٣٤٣,٧  ٥ ٧٧٩,٢  ٢ ٥١١,٧  ٣ ٢٦٧,٥  

  ١١,٤  ١ ٣٣٢,١  ١٣ ٠٣٥,٦  ٦ ٦٣٠,٤  ٦ ٤٠٥,٢  ١١ ٧٠٣,٥  ٥ ٣٨٤,٢  ٦ ٣١٩,٣  ٩ ٠٨٣,٠  ٣ ٢١٦,٣  ٥ ٨٦٦,٧  نفقات التشغيل العامة
  ٤,١  ٥٠,٤  ١ ٢٧٨,٤  ٤٢٧,١  ٨٥١,٣  ١ ٢٢٨,٠  ٤١٨,١  ٨٠٩,٩  ١ ٠٨٠,٣  ٣٢٨,٥  ٧٥١,٨  اللوازم واملواد

  ١,١  ١٣,٣  ١ ١٧٨,٧  ٥٣٥,٢  ٦٤٣,٥  ١ ١٦٥,٤  ٣٢٥,٠  ٨٤٠,٤  ٣ ٤٣٦,٢  ١ ٥٣٥,٦  ١ ٩٠٠,٦  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١٥,٨  ٤ ١٢١,٩  ٣٠ ١٥٤,٩  ١٧ ٩٥٨,٦  ١٢ ١٩٦,٣  ٢٦ ٠٣٣,٠  ١٣ ٧٢٢,٨  ١٢ ٣١٠,٢  ٢٣ ١٠٧,٨  ١٠ ٢٩٩,٨  ١٢ ٨٠٨,٠  

  ١٣,٥  ١٢ ٢٤٤,٦  ١٠٢ ٦٢٦,٠  ٥١ ٩١٦,٧  ٥٠ ٧٠٩,٣  ٩٠ ٣٨١,٤  ٤٢ ٧٣٠,١  ٤٧ ٦٥١,٣  ٧٧ ٤٦٣,٩  ٣١ ٣٩٣,٥  ٤٦ ٠٧٠,٤  اموع
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  املرفق السابع

  ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٨تفصيل معدل الشواغر وتكاليف تسوية املرتبات من عام 
 )بآالف اليورو(

الربنامج 
تكاليف  )الفرعي(اسم الربنامج  )الفرعي(

 النظام املشترك
معدل 
 اموع الشواغر

     الرئيسي األولالربنامج 
 ٧١,٠ ١٠١,١ -٣٠,١ الرئاسة ١١٠٠
 ٢٤٢,٤ ٢٢٠,٤ ٢٢,٠ الدوائر ١٢٠٠

 ٣١٣,٤ ٣٢١,٥ -٨,١ جمموع الربنامج الرئيسي األول 
    الربنامج الرئيسي الثاين 

 ١١٥,١ ١٥٦,٩ -٤١,٨ قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام ٢١١٠
 ٢٠١,٠ ٢٣٧,٠ -٣٦,٠ قسم اخلدمات ٢١٢٠
 ٩٦,٨ ١٤٦,٠ -٤٩,٢ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٢٢٠٠
 ٣٢٨,٨ ٤٥٨,٦ -٢٠٠,٣ أفرقة التحقيق)/للتحقيقات(مكتب نائب املدعي العام  ٢٣١٠
 ٣٢٨,٨ ٤٥٦,٦ -١٢٧,٨ قسم التخطيط والعمليات ٢٣٢٠
 ٢٦٧,٢ ٣٣٠,٦ -٦٣,٤ شعبة االدعاء ٢٤٠٠

      جمموع الربنامج الرئيسي الثاين 
    نامج الرئيسي الثالثالرب 

/ قسم اخلدمات االستشارية القانونية/ديوان املسجل ٣١١٠
 مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة

١٦٢,١ ١٩٠,٩ -٢٨,٨ 

 ٢٦,٧ ٣٨,٩ -١٢,٢ مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ٣١٢٠
 ٥٨٣,٢ ٤٦٨,١ ١١٥,١ قسم األمن والسالمة ٣١٤٠
 ١٧,٠ ٣٦,١ -١٩,١ مكتب املدير ٣٢١٠
 ١٩١,٣ ١٦٨,٠ ٢٣,٣ قسم املوارد البشرية ٣٢٢٠
 ١٨٧,٣ ١٥٢,٨ ٣٤,٥ قسم امليزانية واملالية ٣٢٤٠
 ٢٨٠,٣ ٢١٩,٣ ٦١,٠ قسم اخلدمات العامة ٣٢٥٠
 ٥٣٦,٣ ٤٩٩,٥ ٣٦,٨ قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال ٣٢٦٠
 ١١٨,٩ ١١١,٥ ٧,٤ قسم العمليات امليدانية ٣٢٨٠
 ١٢١,٨ ١٨٨,٢ -٦٦,٤ سم إدارة احملكمةق/مكتب الرئيس ٣٣١٠
 ٩,٥ ٣١,٢ -٢١,٧ قسم االحتجاز ٣٣٣٠
 ٢٧٦,٩ ٣٩٥,٩ -١١٩,٠ قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية ٣٣٤٠
 ٢٠٩,٨ ٢٦١,٢ -٥١,٤ وحدة الضحايا والشهود ٣٣٥٠
 ٢١٧,٧ ٢٥٥,١ -٣٧,٤ قسم اإلعالم والوثائق ٣٤٠٠
قسم دعم )/الدفاعشعبة الضحايا و(مكتب الرئيس  ٣٥١٠

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا/الدفاع
١٤٢,٠ ١٧٠,١ -٢٨,١ 

 ٢٠,٦ ٣٢,٠ -١١,٤ مكتب احملامي العام للدفاع ٣٥٤٠
 ٤٨,٠ ٧٧,٦ -٢٩,٦ مكتب احملامي العام للضحايا ٣٥٥٠

 ٣ ١٤٩,٤ ٣ ٢٩٦,٤ -١٤٧,٠ جمموع الربنامج الرئيسي الثالث 
    الربنامج الرئيسي الرابع 

    ؤمتراتامل ٤١٠٠
 ١٠٦,٨ ١٢٨,٠ -١٤,٠ األمانة ٤٢٠٠

 ١٠٦,٨ ١٢٠,٨ -١٤,٠ جمموع الربنامج الرئيسي الرابع 
    الربنامج الرئيسي السادس 

 ٧٨,٧ ٧٨,٠ ٠,٧ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٦١٠٠
 ٧٨,٧ ٧٨,٠ ٠,٧ جمموع الربنامج الرئيسي السادس 
    الربنامج الرئيسي السابع 

 ١٨٩,٩ ٢٠١,٧ -١١,٨ مكتب مشروع املباين الدائمة ٧١٠٠
 ١٨٩,٩ ٢٠١,٧ -١١,٨ جمموع الربنامج الرئيسي السابع 
 ٥ ١٠٥,٠ ٥ ٨٠٣,٧ -٦٩٨,٧ اموع الكلي 
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  املرفق الثامن

  )معدل الشواغر (٢٠١٠تأثري الوظائف اجلديدة التقديري يف ميزانية عام 
  )بأالف اليورو(

 الوظئاف اجلديدة
ئف اجلديدة عدد الوظا
 ٢٠٠٩لعام 

التكلفة املقترحة لعام 
٢٠٠٩ 

التكلفة اإلضافية لعام 
٢٠١٠ 

التكلفة التقديرية اإلضافية 
 ٢٠١٠لعام 

 ١ ١٠٠,٩ ٦٧,٦ ١ ٠٣٣,٣ ١٦ األساسية

 ٢ ٩١٨,٢ ١٠٣,٨ ٢ ٨١٤,٤ ٦٧ املتصلة باحلاالت

 ٤ ٠١٩,١ ١٧١,٤ ٣ ٨٤٧,٧ ٨٣ اموع
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  املرفق التاسع

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٧قة باإليرادات يف الفترة اإلسقاطات املتعل
  )مباليني اليورو(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ الوصف

 ١٠٢,٦ ٩٠,٤ ٨٨,٩ )*(االشتراكات املقررة 

 ٣,٦ ٣,٢ ٣,١ الفوائد املكتسبة 

 ١٠٦,٢ ٩٣,٦ ٩٢,٠ اموع

  .تشمل االشتراكات املقررة أقساط املعاشات التقاعدية للقضاة) *(

 

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٧اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة 
)                              مباليني اليورو(  
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 )أ(املرفق العاشر 

   ٢٠٠٩بيان اإليرادات املقدرة لعام 
  )باليورو(

  احملكمة اخلاصة لسرياليون

 يورو البند

  ٢٠٠٩اإليرادات املقدرة لعام 

 ٨٨ ١٠٠ االستهالك

 ٧١١ ٠٧٩ اخلدمات

 ٧٩٩ ١٧٩ اموع الفرعي

  ٢٠٠٩النفقات املقدرة لعام 

 ٤٢٤ ٧٩٨ تكاليف املوظفني

 ٢٦٢ ٨٠٠  االحتجاز–اين إجيار املب

 ١ ٥٦٠ خدمات صيانة املباين

 ١٩ ٩٢١ خدمات تنظيف املكاتب

 ٢ ٠٠٠ خدمات أخرى

 ٧٩٩ ١٧٩ اموع الفرعي للنفقات

 ٨٨ ١٠٠ ٢٠٠٩اإليرادات الصافية لعام 

  :االفتراضات

  .٢٠٠٩     ً        يوما  يف عام ١١٦,٥على أساس أن استخدام قاعات احملكمة سيبلغ  - ١
  . يورو لليوم الواحد٢٦٠     ً               واحدا  يف الشهر مقابل             ً الصيانة يوما   - ٢
 . يورو لليوم الواحد٣٦٠اإلجيار احملدد لزنزانة االحتجاز هو  - ٣
 . يورو لليوم الواحد١٧١                                    ً       على أساس أن تنظيف القاعات سيتم يوميا  مقابل  - ٤
 . اخلاصة لسرياليون    ً                       وفقا  لالتفاق املعقود مع احملكمة% ٢٠معدل االستهالك املستخدم حلساب مصاريف التشغيل يبلغ  - ٥
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  )ب(املرفق العاشر 

  ٢٠٠٩بيانات اإليرادات املقدرة لعام 
  )باليورو(

  برنامج املتدربني واملهنيني الزائرين

 يورو البند

  ٢٠٠٩اإليرادات املقدرة لعام 

 ١ ٢٥٠ ٠٠٠ التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة

 ١ ٢٥٠ ٠٠٠ اموع الفرعي

  ٢٠٠٩النفقات املقدرة لعام 

 ٨٠٥ ٠٠٠ املتدربني واملهنيني الزائرين

 ١٨٠ ٠٠٠ السفر

 ٩٧ ١٧٠ نفقات التشغيل العامة

 ٢٨ ١٠٠ اللوازم واملواد

 ٧٤ ٥٣٠ األثات واملعدات

 ٦٥ ٢٣٠ التكاليف اإلدارية

 ١ ٢٥٠ ٠٠٠ اموع الفرعي للنفقات

 صفر ٢٠٠٩اإليرادات الصافية لعام 

              ً البلدان منوا الصندوق االستئماين لصاحل أقل

 يورو البند

  ٢٠٠٩اإليرادات املقدرة لعام 

 ٥٠ ٠٠٠ التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة

 ٥٠ ٠٠٠ اموع الفرعي

  ٢٠٠٩النفقات املقدرة لعام 

 ٤٤ ٢٤٨ السفر

 ٥ ٧٥٢ التكاليف اإلدارية

  ٥٠ ٠٠٠ اموع الفرعي للنفقات

 صفر ٢٠٠٩اإليرادات الصافية لعام 
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  املرفق احلادي عشر

  مدخل إىل وظائف الربامج والربامج الفرعية

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -ألف

  هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -١

  .إدارة احملكمة والتنسيق فيما بني األجهزة: وظيفة إدارية •

                   ً            ة يئة الرئاسة وفقا  لنظام روما دعم الدوائر، تنفيذ األحكام وغري ذلك من الوظائف املنوط: وظيفة قضائية •
 .األساسي والنصوص الفرعية

توسيع دائرة الفهم للعمل الذي تقوم به احملكمة وتنسيق أنشطة اإلتصال اخلارجي : وظيفة عالقات خارجية •
 .اليت تضطلع ا احملكمة

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  الشعبة التمهيدية •

 الشعبة االبتدائية •

 شعبة االستئناف •

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء

  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي  •

o إدارة اإلستراتيجيات الداعمة؛ تقييم املعايري والسياسات القانونية؛ استراتيجية توزيع : وظيفة استراتيجية
 .املوارد البشرية

o الملشورةالقانونية للشعب التنفيذية التابعة للمكتب وتنسيق شبكة املؤسسات تقدمي ا: وظيفة املشورة
 .األكادميية القانونية

 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي  •

o مسائل امليزانية واملسائل املالية، إدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلك التدريب : وحدة اإلدارة العامة
 .املشتركة وللشعبوالتطوير والدعم التشغيلي لألفرقة 

o ا مكتب : وحدة اخلدمات اللغوية الترمجة التحريرية والترمجة الفورية امليدانية للعمليات اليت يضلع
 .املدعي العام
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o ا مكتب املدعي العام: وحدة قاعدة املعارف  خدمات تكنولوجية األساس خيتص                                             . 
o لصلة باحملاكمات وعمليات اإلحالة احملتملةاألدلة املادية، إدارة األدلة ذات ا: وحدة املعلومات واألدلة. 

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  التحليل املوقعي

o من منظور مصاحل العدالة وقضايا ) اجلديدة والقائمة(حتليل احلاالت اليت حتظى باالهتمام : وظيفة تنفيذية
 من ٥٣ و١٥ الوافدة واإلحاالت مبوجب املادتني التكامل واملقبولية؛ التحليالت اليت تتناول البالغات

  .                                                              ّ     توفر قدرة مكر سة لتحليل احلاالت حتظى ا األفرقة املشتركة بالنسبة لكل  حالة. نظام روما األساسي
o تقارير وتوصيات ت رفع إىل اللجنة التنفيذية: وظيفة املشورة                                        . 

 التعاون الدويل

o ء املفاوضات بشأن اتفاقات التعاون والتعاون ذو الصلة بناء شبكة دولية، إجرا: وظيفة عالقات خارجية
 .                  ينس ق طلبات املساعدة. باحلاالت

o تنس ق املساعدة القضائية: وحدة التعاون القضائي                     . 
o تنفذ استراتيجيات التعاون الدويل، تعز ز اجلهود الوطنية : وحدة التعاون الدويل والقبض على األشخاص                                                   

 . والتعاون الدويل بشأن قضايا القبض

o يوفر قدرة املشورة يف جمال التعاون الدويل لكل  فريق من األفرقة املشتركة                       ّ                                        . 

 شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣

  مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات وأفرقة التحقيق: ٢٣١٠الربنامج الفرعي  •

o ملنوطة باألفرقة تشتمل على قدرة إلجراء التحقيقات واالضطالع بالعمليات امليدانية ا: وظيفة تنفيذية
املشتركة املعنية حباالت حمددة واملسؤولة عن مجع األدلة يف امليدان وتنفيذ استراتيجيات وخطط 

 .التحقيق
o موارد مكر سة للتعاون مع فريق احملاكمة أثناء مرحليت احملاكمة واالستئناف                                                                 . 

 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي  •

o  توفر . تدعم وترصد العمليات امليدانية وإجراءات األمن: جمال التحقيقوحدة الدعم العمليايت ويف
 .االملشورةاملتصلة بالطب الشرعي والنسخ بلغيت العمل وفهارس البيانات الشرحية

o م الضحايا: الوحدة املعنية باملرأة والطفولة الشهود/توفر االملشورةوالدعم املتصلني بالقضايا اليت. 
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o تطو ر استراتيجيات للتحقيق وجتري حتليالت للجرائم: حقيق والتحليلوحدة استراتيجيات الت                                            . تطو ر     
معايري التشغيل يف جمال التحليل والتحقيق وتعمل على تنمية وتطوير الشبكات اليت تربطها بالوكاالت 

 .الوطنية وهيئات إنفاذ القوانني

 شعبة األداء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  االدعاء

o القضايا املطروحة على الدائرة التميهدية والدائرة االبتدائية، ويتوىل القسم الترافع يف: وظيفة فضائية 
                                 من نظام روما األساسي ويعد  املذكرات ) أ) (٣(٦١                                      صياغة املستند املتضم ن للمتهم مبوجب املادة 

 .القانونية
o قيق واإلعداد تقدمي املشورة القانونية لألفرقة املشتركة أثناء وضع استراتيجيات التح: وظيفة املشورة

 .للقضايا

 االستئناف

o الترافع أثناء إجراءات االستئناف؛ يعد  املذكرات القانونية املتعلقة بالطعن التمهيدي : وظيفة فضائية                                                                              
 .والطعن النهائي ويعرض احلجج الشفوية أثناء االستئناف

o تقدمي املشورة القانونية ملكتب االستئناف والطعون احملتملة: وظيفة املشورة. 

 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم

  مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج   -١

  ديوان املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي  •

o يعد  الصكوك القانونية والسياسات . يسدي االملشورةللمسجل ولسائر أجهزة احملكمة: وظيفة املشورة                               
 .الداخلية واملبادئ التوجيهية ويتفاوض بشأا ويستعرضها

o ينس ق مع الدولة املضيفة عملية تنفيذ اتفاق املقر : قات خارجيةوظيفة عال                                             . ويرصد تعاون الدول
 .                     األطراف ويسن  التشريعات

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي  •

o حيد د ما إذا كانت التعامالت املالية جتري بشكل مقتصد وكفء وفع ال ومع التقي د : وظيفة تنفيذية                                                                     
 .د التشريعي املنطبق واللوائح والقواعدبالسن

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي  •

o مسؤول عن األمن املادي للمحكمة : وظيفة تنفيذية 

o يسدي املشورة بشأن السالمة عموما: وظيفة املشورة. 
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 مكتب املراقب املايل: ٣١٥٠الربنامج الفرعي  •

o خباصة التقي د ببنود امليزانية الربناجمية املعتمدةيراقب امليزانية الداخلية و: وظيفة تنفيذية                                            . ويراقب كذلك
 .االعتمادات اخلارجة عن امليزانية واخلاصة

o يسدي املشورة للمحكمة: وظيفة املشورة. 

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي  •

 د البشريةقسم املوار: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  •

o وحدة التوظيف 

o وحدة إدارة ومتابعة شؤون املوظفني 

o وحدة التدريب والتطوير 

o وحدة الصحة والرفاه 

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي  •

o إدارة امليزانية واإلدارة املالية: وحدة احلسابات 

o وحدة املرتبات 

o وحدة املدفوعات 

o وحدة اخلزانة 

o وحدة االشتراكات 

 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠ الفرعي الربنامج •

o وحدة السفر 

o وحدة إدارة املرافق 

o وحدة العمليات اللوجستية والنقل 

o األرشفة/وحدة إدارة السجالت 

o وحدة املشتريات 

 قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي  •

o لالتصال؛ تؤمن دعم العمالءتوفر املعدات والربامج والتطبيقات والبنية التحتية : وحدة العمليات. 
o تطو ر وتدعم نظم املعلومات والتطبيقات: وحدة خدمات املعلومات                                  . 
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 قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي  •

o ينس ق أنشطة املكاتب امليدانية ويرصد تنظيمها: وظيفة تنفيذية                                         

o نيةيسدي املشورة بشأن األنشطة املتصلة بالعمليات امليدا: وظيفة املشورة. 

 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

  مكتب املدير: ٣٣١٠الربنامج الفرعي  •

o تدعم الربط الفيديوي. تنظم جلسات االستماع وتوفر قاعات احملكمة اجلاهزة متاما: وظيفة تنفيذية .
 .تدير املعلومات املتعلقة جبلسات االستماع اليت تعقدها احملكمة

 الحتجازقسم ا: ٣٣٣٠: الربنامج الفرعي •

o مسؤول عن أمن وسالمة احملتجزين واحتجازهم يف ظروف إنسانية يف ظل السلطة : وظيفة تنفيذية
 .              املخو لة للمحكمة

 قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  •

o ماع اليت تعقدها مسؤول عن الترمجة التحريرية والترمجة الفورية خدمة جللسات االست: وظيفة تنفيذية
 .احملكمة، وألنشطتها والبعثات امليدانية التابعة لقلم احملكمة والدوائر وهيئة الرئاسة

 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي  •

o تسه ل عملية تفاعل الشهود والضحايا مع احملكمة: وظيفة تنفيذية                                         . 
o مائية املالئمة والترتيبات األمنية والنصح تسدي املشورة للمحكمة بشأن التدابري احل: وظيفة املشورة

 .واملساعدة

 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  املكتبة ومركز الوثائق

o يشرف على موارد املعلومات القانونية املطبوعة وغري املطبوعة واإللكترونية: وظيفة تنفيذية. 

 وحدة اإلعالم

o ا احملكمةتتوىل الدعاية لألنشطة اليت ت: وظيفة تنفيذية تقيم . تعزز الفهم األفضل ملبادئ احملكمة. ضطلع
 .احلوار مع اتمعات احمللية يف املناطق اليت تنشط فيها احملكمة
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 شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج   -٥

  دعم الدفاع

o يساعد األشخاص امللتمسني ملساعدة قانونية ويساعد كذلك أفرقة الدفاع ويؤم ن: وظيفة تنفيذية                                                                   
 .استقاللية أفرقة الدفاع ويتواصل مع سائر أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية اليت تتحاور معها احملكمة

 مشاركة وتعويض الضحايا

o يرفع مستوى وعي الضحايا حبقوقهم مبوجب . يساعد الضحايا وجمموعات الضحايا: وظيفة تنفيذية
للضحايا املسائل املتعلقة بتنفيذ أوامر                                ينس ق مع أمانة الصندوق االستئماين . نظام روما األساسي

 .التعويض

 مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي  •

o يوفر الدعم واملساعدة للمدعى عليهم وألفرقة الدفاع وللدوائر كذلك: وظيفة تنفيذية. 
o املكتب مستقل عن املسجل. 

 مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي  •

o يوفر الدعم واملساعدة للضحايا وللممثلني القانونيني هلؤالء الضحايا: يذيةوظيفة تنف. 
o املكتب مستقل عن املسجل. 

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

توفر املساعدة اإلدارية والتقنية فضال عن خدمات السكرتارية القانونية واملوضوعية جلمعية : وظيفة تنفيذية •
  .ل األطراف وملكتبها وهيئاا الفرعيةالدو

                                                                                 تساعد يف جمال وضع النصوص والبيانات املتعلقة باملسائل املالية ومسائل امليزانية وتعد  هذه : وظيفة املشورة •
 .النصوص والبيانات

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس  -هاء

  .إدارة الصندوق االستئماين للضحايايوفر املساعدة لس : وظيفة تنفيذية •

 .ختضع األمانة للسلطة الكاملة لس اإلدارة وهو ملحق بقلم احملكمة لألغراض اإلدارية •

 مكتب مشروع املباين الدائمة: الربنامج الرئيسي السابع  -واو

o األجل للمحكمة بأقل تكاليف ممكنةيوفر أفضل اإلسكان املمكن الطويل: وظيفة تنفيذية .  
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 رفق الثاين عشرامل

 سرد مصطلحات امليزانية

                                                                           املبلغ الذي تصو ت عليه مجعية الدول األطراف ألغراض حمد دة لفترة مالية ما وميكن تكب د  االعتماد
 .                                                                ّ              التزامات مقابل هذا املبلغ أو لتلك األغراض مبا ال يتجاوز املبالغ اليت مت  التصويت عليها

 أي منظمة وميكن يف داخل الباب إجراء عمليات نقل أموال دون أكرب تقسيم فرعي مليزانية باب االعتماد
 .موافقة مسبقة من مجعية الدول األطراف

التكاليف املطلوبة إلنشاء وتشغيل احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة تتمتع بطاقة أساسية كي  التكاليف األساسية
تكاليف األساسية القضاة وتشمل ال.                                           تكون مستعد ة للتصر ف يف احلاالت قبل فتح التحقيق

واملوظفني املنتخبني ودعمهم واخلدمات اجلوهرية لتسيري الوظائف اإلدارية األساسية 
للمحكمة وأماكنها والطاقة الالزمة ألداء التحليل األويل وأداء مهام التحقيق واالدعاء 

 .والقضاء قبل فتح أي حتقيق

 .شطة لفترة حمددةخطة بتعبريات مالية للقيام بربنامج أن امليزانية

مراقبة املنظمة أو إدارا وفقا مليزانية معتمدة بغرض إبقاء النفقات يف حدود االعتمادات  مراقبة امليزانية 
 .املتاحة واإليرادات املتاحة

 .أي تكاليف خالف تكاليف املرتبات تنشأ عن شروط استخدام املوظفني التكاليف املشتركة اخلاصة باملوظفني

 .صندوق لتمويل النفقات غري املتوقعة طوارئصندوق ال

 .مجيع املوارد اليت تديرها املنظمة، خالف موارد امليزانية العادية املوارد اخلارجة عن امليزانية

 .ديسمرب وتشمل هذين التارخيني/ كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من  السنة املالية

 .ية للمنظمة وميكن حتديد هدف أو أكثر هلامهمة رئيس الربنامج الرئيسي

 . البنود اجلديدة املدرجة يف امليزانية نتيجة ألنشطة جديدة أو زيادة يف األنشطة القائمة املتطلبات اجلديدة

 .                                                       حالة ي رجى الوصول إليها أو استمرارها من خالل نشاط أو أكثر اهلدف

 .ألداء العمل املطلوب من املنظمةتصريح بتعيني شخص أو سلسلة من األشخاص  الوظيفة

                                                             ً                          االلتزام الذي ال يتحقق فيه التأثري الكامل للقرار الذي يرتب آثارا  مالية إال يف السنة القادمة  االلتزام السابق
 .أو السنوات التالية

  .                                            جمموعة من األنشطة املوجهة إلحراز هدف حمد د أو أكثر الربنامج
 التقسيم الفرعي األقل والتايل يف برنامج رئيسي يف هيكل الربامج يكون الربنامج هو

 .ويساهم يف هدف أو أهداف ذلك الربنامج الرئيسي

: ميزانية تركز على العمل الذي يتعني القيام به واألهداف املرسومة من خالل ذلك العمل امليزانية الربناجمية
 مطلوبة لتنفيذها؛ وهي تؤكد على األهداف اليت يتعني حتقيقها وتترجم ذلك إىل تكاليف
 .وتتصل القرارات مبستويات املوارد وبالنتائج اليت يتعني حتقيقها على السواء

  هيكل الربامج
 

مثال الربامج الرئيسية، فالربامج، فالربامج الفرعية، فالعناصر (هو ترتيب هرمي للربامج 
 )الربناجمية

  : يليعملية لوضع امليزانية تتسم مبا امليزنة على أساس النتائج
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تضع الوحدات التنظيمية امليزانيات على أساس جمموعة من األهداف والنتائج املتوقعة ) أ(
  احملددة سلفا؛

تربر النتائج املتوقعة متطلبات املوارد املستمدة من نواتج مطلوبة إلحراز هذه النتائج ) ب(
  ومرتبطة ذه النواتج؛

 .ة مبؤشرات األداء                                      ي قاس األداء الفعلي إلحراز النتائج املتوقع) ج(

                                                                                 املبالغ املستعملة ألغراض وضع امليزانية ومراقبة امليزانية وهي متثل إما األهداف أو املتوس ط  التكاليف املعيارية
 .التقديري لتكاليف الوحدة

 من سواء(التكاليف املتولدة عن األنشطة عند اختاذ قرار بفتح حتقيق يف إحدى احلاالت  التكاليف املتصلة باحلاالت
 أو من جانب دائرة احملاكمة التمهيدية مبوجب الفقرة ٥٣جانب املدعي العام مبوجب املادة 

 ). من نظام روما األساسي١٥ من املادة ٤

يف هيكل الربامج هو التقسيم الفرعي األقل التايل يف أحد الربامج ويساهم يف حتقيق هدف  الربنامج الفرعي
 .أو أهداف ذلك الربنامج

                                                                             وظائف ملدة حمد دة توافق عليها السلطة املالئمة يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية هلذا  املؤقتةالوظائف 
 .الغرض

حساب ينشأ باختصاصات حمددة ومبوجب اتفاقات حمددة لتسجيل إيرادات ونفقات  الصندوق االستئماين 
ف وسياسات التربعات بغرض متويل تكلفة أنشطة كليا أو جزئيا مبا يتمشى مع أهدا

 .املنظمة

صندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املالئم لتمويل اعتمادات امليزانية انتظارا الستالم املسامهات  صندوق رأس املال العامل
 .                                            من الدول األطراف وألي أغرض أخرى يتم  التصريح ا

وال . العددية للبند أو امليزانيةطبقا لتعريف جلنة امليزانية واملالية، ال يوجد تغيري يف القيمة  النمو الصفري
 .                ً                   ويعرف هذا أحيانا  بالنمو الصفري االمسي. يضاف التضخم

تعزى الزيادة يف امليزانية املعتمدة للعام احلايل إىل التضخم أو زيادات أخرى يف أسعار السنة  النمو الصفري احلقيقي
 .القادمة فقط مع بقاء العناصر األساسية األخرى ثابتة
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