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  مقدمة  -أوال

 ٨ من القواعد املالية، يقدم املسجل يف ٢-١٠٣ من النظام املايل والقاعدة ١-٣عمالً بالبند   -١
 إلقرارها من قبل مجعية الدول األطراف ٢٠١٢ة لعام امليزانية الربناجمية املقترح ٢٠١١ يوليه/متوز
  .شرةاعأثناء الدورة ال") اجلمعية("
 :ومن هذا اموع. مليون يورو ١١٧,٧٣ويبلغ جمموع امليزانية املعروضة   -٢

 ؛)١(للمحكمة نفسها)  يف املائة٩٧,٤(مليون يورو  ١١٤,٦٥  )أ(

 . ة الدول األطرافألمانة مجعي)  يف املائة٢,٦( مليون يورو ٣,٠٨ )ب(

  :وتوزع امليزانية، داخل احملكمة، على النحو التايل -٣
  للهيئة القضائية؛)  يف املائة٨,٧(مليون يورو  ١٠,٣١  )أ(
  ملكتب املدعي العام؛)  يف املائة٢٧( مليون يورو ٣١,٨٠ )ب(
  لقلم احملكمة؛)  يف املائة٥٩,٤( مليون يورو ٦٩,٩٢  )ج(
  ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛) يف املائة١,٥( مليون يورو ١,٧٦  )د(
  ؛)املباين الدائمة(ملكتب مدير املشروع )  يف املائة٠,٥( مليون يورو ٠,٥٥  )ه(
  . املستقلةقابةآللية الر)  يف املائة٠,٣( مليون يورو ٠,٣٢  )و(

نية املعتمدة لعام بامليزا يف املائة مقارنة ١٣,٦ مليون يورو أو ١٤,١٢وميثل هذا زيادة تبلغ   -٤
التكاليف املتعلقة باحلالة اجلديدة يف ليبيا والزيادة يف تكاليف  إىل أساساًوتعزى هذه الزيادة . ٢٠١١

 ، عن عدد من االستثمارات اإلضافية الالزمةاملناسب للضحايا، فضالًالدفاع وتوفري التمثيل القانوين 
وال تشمل األرقام .  احملاسبية الدولية للقطاع العاماملعايري وتنفيذ نفقات استبدال التجهيزاتمثل بعض 

أعاله النفقات اإلضافية احملتملة املبينة يف املرفقني التاسع والعاشر، وهي النفقات غري املؤكدة املتعلقة 
  . مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقينشاءباملباين املؤقتة والتكاليف املتعلقة بإ

   حبسب البند٢٠١٢ة لعام امليزانية املقترح: ١اجلدول 

  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  البند
  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(

  ٥ ١١١,٩    ٥ ١١١,٩  القضاة
  ٧٨ ٥٩٩,٣  ٤٣ ٥١٨,٧  ٣٥ ٠٨٠,٦  النفقات املتصلة باملوظفني 

  ٣٤ ٠٢١,٨  ٢٠ ٧٩٩,٢  ١٣ ٢٢٢,٦  النفقات غري املتصلة باملوظفني
  ١١٧ ٧٣٣,٠  ٦٤ ٣١٧,٩  ٥٣ ٤١٥,١  اموع

  احملكمة اليوم

من هذه سبع بلغت و. يها الست املعروضة علاالت احل يفتنظر احملكمة اآلن يف عدد من القضايا  -٥
 أنفسهم سليمتقاموا بأو يف هذه القضايا املشتبه م مت القبض على ، وقضايا مراحل خمتلفة من التحقيقال

                                                      
  .، وآلية الرقابة املستقلة)املباين الدائمة(   يشمل هذا الرقم املوارد ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب  مدير املشروع )١(
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وعالوة على التحقيقات اليت يقوم ا املدعي العام يف أوغندا، ومجهورية الكونغو . كمةطوعياً إىل احمل
، وكينيا، ومؤخراً يف ليبيا، طلب املدعي )السودان(الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور 

كتب املدعي ويواصل م. باب التحقيق يف احلالة يف كوت ديفوارالعام إىل احملكمة أن تأذن له بفتح 
أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، يف لحاالت األخرى ل تمهيدي الفحصالعام ال

  . ومجهورية كوريا، ونيجرييا، وفلسطني
 أمراً بالقبض على أشخاص )٢(ويف سياق احلاالت قيد البحث، أصدرت احملكمة سبعة عشر  -٦

بعد ، ومل يتم كمة، مخسة منهم قيد االحتجاز حالياًيشتبه يف ارتكام جرائم تدخل يف اختصاص احمل
أمام احملكمة تسعة من املشتبه م وأصدرت احملكمة أيضاً أوامر مبثول . القبض على األحد عشر الباقني

يا املعروضة ومن بني القضا. على أي منهم باحملكمةاالحتجاز  يوقع ملطوعياً أمامها ووا مجيعاً وحضر
 مرحلة احملاكمة االبتدائية، وثالث يف مرحلة اعتماد التهم، ورفضت الدائرة يفعلى احملكمة أربع 

    .حىت اآلنوال تزال مخس قضايا معلقة لعدم القبض على املشتبه م . التمهيدية اعتماد التهم يف القضية الباقية
اط القضائي وال تزال احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تستأثر بالقدر األكرب من النش  -٧

 املعروضة على الدائرة االبتدائية األوىل، من ،ضد توماس لوبنغااملدعي العام ويف قضية . للمحكمة
 أن تصدر توقعومن امل. ٢٠١١أغسطس / أن يقدم الطرفان مرافعاما النهائية يف أواخر آبتوقعامل

 نظام روما األساسي، يف وقت  من٧٤ للمادة  النهائي يف هذه القضية، وفقاًحكمهاالدائرة االبتدائية 
ويف . التعويض إجراءات ألول مرة على اإلطالق وإذا أدين املتهم، ستتخذ بعد ذلك. الحق هذا العام

البتدائية الدائرة ابدأ الدفاع مرافعته أمام ، ن كاتنغا وماثيو نغودجولو شوياجرم ضداملدعي العام قضية 
املدعي العام  قضية يفو. نتهي يف وقت الحق هذا العامتن  ومن املتوقع أ٢٠١١فرباير /يف شباطالثانية 

يناير / كانون الثاين٢٥يف شتبه به حىت اآلن، ولكن مت املالقبض على ، مل يتم ضد بوسكو نتاغندا
، وهي قضية املدعي العام ضد كاليكست إمباروشيماناتسليم املشتبه به يف القضية األخرى،  ٢٠١١

ومن املقرر أن تعقد جلسة .  إجراءات التحقيق والقبضيف انيا وفرنساملأبفضل التعاون الفعال بني 
  .   ٢٠١١أغسطس / آب١٧اعتماد التهم يف هذه القضية أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف 

 احلالة يف مجهورية أفريقا يف  غومبوجان بيري مببااملدعي العام ضد وبدأت احملاكمة يف قضية   -٨
 بعرض  حالياًويقوم اإلدعاء. ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢يف  بتدائية الثالثةالوسطى أمام الدائرة اال

  .قضيته على احملكمة
إىل احملكمة التابع لألمم املتحدة  اليت أحاهلا جملس األمن وبالنسبة للحالة يف دارفور، السودان، -٩

العام ضد أمحد  عياملديف قضية أصدرت احملكمة ، ٢٠٠٥مارس / آذار٣١ الصادر يف ١٥٩٣بقراره 
حبر  قضية ويف. أوامر بالقبض على املشتبه م الثالثة هارون وعلي كوشيب وعمر حسن أمحد البشري

 ومل توافق ،٢٠٠٩مايو /يف أيار وحضر طوعياً ،هاأمامه ، أصدرت احملكمة أمراً مبثولإدريس أبو قردة
املدعي العام ضد  قضية ثالثة، وهي قضية يفو. املوجهة إليهاعتماد التهم على الدائرة التمهيدية األوىل 

أمام احملكمة طوعيا شتبه ما  املحضر فيها اليت عبد اهللا باندا أبوبكر نورين وصاحل حممد جريبو جاموس
عتماد  ا٢٠١٠فرباير / شباط٨يف األوىل مبثوهلما أمامها، قررت الدائرة التمهيدية تلبية لألمر الصادر 

دائرة ابتدائية رابعة وأحالت  ٢٠١١مارس / آذار١٦يف لت هيئة الرئاسة وشك. املوجهة إليهماالتهم 
  .حالياًباحملكمة بو ليسا قيد االحتجاز ريوعبد اهللا باندا وصاحل ج. هذه القضية إليها

                                                      
 سبب يف احلالة يف أوغندا باملدعي العام ضد راسكا لوكوياية  قض٢٠٠٧يوليه / متوز١١ حفظت الدائرة التمهيدية الثانية يف )  ٢(

  . وفاة املتهم
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، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام بفتح باب التحقيق ٢٠١٠مارس / آذار٣١ويف   -١٠
وفتحت الدائرة التمهيدية الثانية هذا العام باب التحقيق يف . ة يف مجهورية كينيامن تلقاء نفسه يف احلال

املدعي العام ضد ويليام صامويل روتو وهنري كيربونو كوسغاي وجوشوا أراب قضيتني مها قضية 
 .املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موورا ويوهورو مويغاي كينياتا وحممد حسني علي، وقضية سانغ
حضر مجيع املشتبه م طوعيا أمام احملكمة بناء على األوامر الصادرة ، ٢٠١١أبريل /نيسان ٨ و٧ويف 

ومن املقرر أن تبدأ جلسات اعتماد .  مبثوهلم أمامها٢٠١١مارس / آذار٨من الدائرة التمهيدية الثانية يف 
  .حالياًليسوا قيد االحتجاز واملشتبه م . ، على التوايل٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ و١التهم يف القضيتني يف 

، قرر جملس األمن التابع لألمم ٢٠١١فرباير / شباط٢٦ الصادر يف ١٩٧٠مبوجب القرار و  -١١
، أعلن املدعي العام فتح ٢٠١١مارس / آذار٣ويف . املتحدة باإلمجاع إحالة احلالة يف ليبيا إىل احملكمة

 ٢٧ويف . ة التمهيدية األوىل بالنظر فيهادائرباب التحقيق يف هذه احلالة وكلفت هيئة الرئاسة ال
، أصدرت ٢٠١١مايو / أيار١٦، بناء على الطلب املقدم من املدعي العام يف ٢٠١١يونيه /حزيريان

  .بو منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسيأأوامر بالقبض على معمر الدائرة التمهيدية األوىل 

  ٢٠١٢افتراضات عام 

لصعب للغاية بالنظر إىل عدم قابلية األعمال القضائية للمحكمة بطبيعتها للتنبؤ أن توضع من ا  -١٢
يف موعد يسبق الفترة املالية اليت ختص امليزانية اليت تقوم اعتمادا كامال افتراضات ميكن االعتماد عليها 

ختذت احملكمة فيما يتعلق ، اوإزاء االحتماالت املختلفة املطروحة حالياً. مة بإعدادها بسنة كاملةاحملك
من أجل جتنب اإلفراط يف امليزنة وما قد يؤدي إليه ذلك من نقص يف جاً معتدالًً نسبياً باالفتراضات 

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي االعتماد يف إعداد امليزانية على ج معتدل فيما يتعلق . اإلنفاق
 زيادة غري متوقعة يف األنشطة القضائية باالفتراضات إىل عدم رصد املوارد الكافية ملواجهة أي

وستواصل احملكمة إطالع اجلمعية على أي تغيري يف االفتراضات قد يؤثر بشكل جوهري . للمحكمة
  .٢٠١٢على التقديرات احلالية للميزانية يف عام 

يف نفس القضايا يف عدد من  ٢٠١٢يف عام  مواصلة النظر احملكمةيف ضوء ما سلف، تتوقع و  -١٣
ة وفري تكلفوبالتايل ت دون اإلخالل بسرعة اإلجراءات، لجلسات،وفقاً جلدول زمين متوايل لت الوق

يف النصف األول من عام كما فعلت  لعقد جلسات متزامنة لالستماع،حملاكمات ا لقاعة ضايففريق إ
قييم سلسلة تبعد هذا التوازن الدقيق  احملكمة قد توصلت إىل ينبغي التشديد على أنو. ٢٠١١

جراءات لبعض اإل رتقبةمتوسط الفترة الزمنية امل، مبا يف ذلك ٢٠١٢يف عام املتوقعة الظروف املختلفة 
  .أيضاًوالتعويض التوقعات مرحليت االستئناف  هذه وتشمل. اخلاصة قضائيةال

من بلدان احلاالت، مبا يف يف ستة  حتقيقات بعةسمواصلة القيام باملدعي العام ويتوقع مكتب   -١٤
وسيواصل مكتب املدعي العام اإلجراءات املتعلقة .  على وجه اخلصوص، احلالة األخرية يف ليبياذلك،

ثماين حاالت  لتمهيديالفحص الكما سيواصل يف الوقت احلايل املعروضة على احملكمة بالقضايا التسع 
  . على األقلملة تأخرى حم

 اخلدمات والدعم تقدمييئة القضائية واهلاليت تقوم ا عمليات السيواصل قلم احملكمة دعم و  -١٥
لعمليات مكتب املدعي كما سيواصل تقدمي اخلدمات والدعم  دعاوى القضائيةجلميع األطراف يف ال

من بصورة فعالة ومناسبة وسيواصل قلم احملكمة أيضاً تقدمي الدعم امليداين . طلبالبناء على العام 
  ).٢٠١١ مقابل سبعة يف عام كاتب ممخسة(كاتب امليدانية من املخالل عدد حمدود 
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املناسبة حلقوق مجيع األطراف ماية احلضمان سعياً لونتيجة للزيادة يف األنشطة القضائية و  -١٦
 عشر فريقاً  تقدمي املساعدة القانونية لسبعة أفرقة للدفاع واثين٢٠١٢يف عام سيستمر ، واملشاركني

  .ايلاحل املساعدة القانونية ملخططلتمثيل الضحايا وفقاً 

  ٢٠١٢عام وميزانية  اإلستراتيجيالتخطيط 

واملهام املنصوص عليها يف الختصاصات اأولوية أعلى من يس هناك للقائل بأنه املبدأ اشكل ي -١٧
وال تزال اخلطة . للمحكمة اإلستراتيجي السياق الشامل لعملية التخطيط لمحكمةالتنظيمي لطار اإل

 .يزانية احملكمةوتنفيذ مختطيط سترشد به يف يساس الذي  هي األ)٣(االستراتيجية احلالية للمحكمة

  ٢٠١٢عام وميزانية اإلستراتيجي التخطيط  :٢اجلدول 

  :١اهلدف 

  للعدالة اجلنائية الدوليةمنوذج 

االضطالع بإجراءات علنية نزيهة وفعالة وسريعة وفقاً 
لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة 

 . املشاركني حلقوقهم ممارسة تامةممارسة مجيع

  :٢اهلدف 

مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى 
  بالدعم املالئم

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

  :٣اهلدف 

  منوذج لإلدارة العامة

ن املوارد عن التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر م
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

 حتقيقات جديدة يف القضايا ٥ و ٤  إجراء ما بني - ١
 حماكمات ٤تعلقة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وإجراء امل

 .على األقل، رهنا مبا يؤمّن من التعاون اخلارجي

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

  .املتأثرة

بريوقراطية تركز على النتائج وليس على   أن تتحول إىل إدارة غري - ٨
العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند 

 .االقتضاء

  تعزيز ومواصلة تطوير نظام التصدي للمخاطر األمنية - ٢
والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من األمن لكافة 

 .ساسياملشاركني واملوظفني مبا يتماشى مع نظام روما األ

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

 .الشهود، وتنفيذ األحكام

  تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت - ٩
راف بسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة من مجعية الدول األط

 .وتوزيعها

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

 .التنوع

 عن   زيادة الدعم املتواصل للمحكمة- ٦
طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع 
أصحاب املصلحة والتشديد على دور 

  .احملكمة واستقالليتها

  اجتذاب فئات متنوعة من املوظفني الذين يتمتعون بأعلى مستويات -١٠
 .الكفاءة، وتوفري بيئة مواتية لرعايتهم وفرص التطوير الوظيفي والترقي هلم

 اإلجراءات   ضمان الدعاية لكافة- ٧ 
  .املوجهة إىل اجلمهور احمللي والعاملي

 .  مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية الدولية-١١

، ٢٠١٢، حددت احملكمة أولوياا االستراتيجية لعام ٢٠١٢يزانية عام يف إطار التحضري ملو  -١٨
امليزانية باآلثار على لتكاليف وااألولويات بهذه تتعلق  اللذلك، و. حمدوداًً اوتعمدت أن يكون عدده

 املعنية احملكمة يف ااالتعمليات وتعزيز  تدقيقل بتوفري األدوات الالزمة فحسب ولكنها تتعلق أيضاً
شري إىل ال يعين الترتيب الوارد لألولويات أسبقية معينة بينها ولكنه ي و.أسلوب العمل باحملكمةحتسني و

                                                      
)٣(   ICC/ASP/7/25.  
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وعموماً، تتمثل األولويات االستراتيجية .  اهتمامها عليهااحملكمةاليت تركز أو ااالت اموعات 
 :للمحكمة فيما يلي

 ؛اكماتاحملحقيقات وتمهيدية والتالفحوص الجراء أي إ للمحكمة رئيسيةالهام دعم امل  -

 .عمل احملكمةاملتعلقة بوانب اجلفعالية يف مجيع الكفاءة وبتحقيق الالشامل االمتثال لاللتزام    -

 ٢٠١٢لعام ستراتيجية ويات اإلاألول

  )٣ و١اهلدفان ( لمحكمةاإلطار السياسايت لالعمليات الداخلية وتعزيز مواصلة : ١األولوية 
املوارد البشرية مبا يف ذلك السياسات املتعلقة ب ،إنشاء أو مراجعة وتنقيح السياسات  ▪

 ؛)١٦ و١٠ و٨، الغايات ٣اهلدف  (يةستراتيجية امليدانإلوا

الدولية ة ي مبا يف ذلك املعايري احملاسب، األدوات املوجودةتدقيقث أدوات جديدة إلدارة واستحدا  ▪
 ؛؛)١٦ و٩ و٨ والغايات ٣اهلدف  (التكلفةللقطاع العام وحساب 

  .)١اهلدف  (يف احملاكماتسرعة البت وتسهيل ة كممواصلة تعزيز الدعم لقاعات احمل  ▪
  )٢ و١اهلدفان  (املشاركني يف إجراءات احملكمة/ ميع األطرافتصلة جباملالقضايا الناشئة معاجلة : ٢األولوية 
 اهلدف نتيجة التصاهلم باحملكمةللخطر واألشخاص اآلخرين املعرضني األمن للشهود والضحايا     ▪
 ؛)٢، الغاية ١

 ؛)٣، الغاية ١اهلدف (إلطار القانوين الراهنة القانونية، استعراض ااملساعد  ▪

 .)٧ و٤، الغايتان ٢اهلدف  (زيادة التأثريليات فعالة لاستحداث آ مواصلة ،التوعية  ▪

جلهات املعنية للمحكمة ومعها مع ا القائمة  والتعاوناالستثمار يف توسيع مصادر الدعم: ٣األولوية 
  )٢اهلدف  (مصادر جديدةتوليد الداخلية واخلارجية و

حتديد احتياجام يف الدراسة التركيز على معاجلة القضايا املتعلقة برفاه املوظفني و    ▪
 ؛)١٠، الغاية ٣اهلدف  (٢٠١٠لعام االستقصائية للموظفني 

 ، واألمن،احلصاناتواالمتيازات بفيما يتعلق مثال والتنفيذ جديدة للتعاون  اتفاقات   ▪
 إنفاذ األحكامو ، واإلفراج املؤقت،الشهودوإعادة توطني  ، وتبادل املعلوماتات،اللوجستيو
 .)٦ و٥الغايتان ، ٢اهلدف (

 من اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة، تقترح احملكمة، ٣اهلدف يتصل ب، و١وفيما يتعلق باألولوية   -١٩
الذين يتقاعدون ملساعدة املوظفني  نظام اعتماد املبلغ الالزم لوضع للنظام املوحد واملعايري الدولية، وفقاً

ذا املتعلقة تكاليف الوعب ستتوس.  مناسبتأمني صحيعلى يف احلصول بعد فترة طويلة من اخلدمة 
يؤدي هذا النظام وال يتوقع أن .  للمعايري احملاسبية املوحدةاملتصلة باملوظفني وفقاًالتكاليف من النظام 

فهوم وترد التفاصيل املتعلقة مب. يف السنوات القادمةللمحكمة  ةيالربناجمية اإلمجالزيادة يف امليزانية إىل 
 لطلب جلنة امليزانية عايري األهلية، والتوقعات املالية، والتمويل يف وثيقة منفصلة وفقاًلنظام، وما هذا

  .)٤(يف دورا السادسة عشرة") اللجنة("واملالية 

                                                      
)٤(

  ICC/ASP/7/25 ، ٦٨الفقرة.     
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  التحليل من منظور كلي

  اليني اليورومب               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وإجراء احملتملة حاالت  للتمهيدييبلغ االعتماد املخصص للتحليل والتحقيق لدعم الفحص ال  -٢٠
وتبلغ التكاليف املتعلقة حبماية الضحايا .  مليون يورو٣١,٨ لنظام روما األساسي التحقيقات وفقاً

  . مليون يورو١٠,٣ والشهود ومشاركتهم يف األنشطة

ويبلغ جمموع التكاليف املطلوبة الستخدام املوارد يف املراحل املختلفة من اإلجراءات القضائية   -٢١
ويبلغ الدعم الالزم للغات الذي يتمثل يف توفري . يف املائة من امليزانية ٢٧,٨يورو، أو مليون  ٣٢,٨حنو 

، يتعلق معظمها بدعم ٢٠١٢ مليون يورو لعام ٦,٥خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية 
لدعم اإلداري غري  مليون يورو يف امليزانية ألداء كافة مهام ا٢٩,١وأدرج مبلغ . اإلجراءات القضائية

االعتمادات املطلوبة للمباين املؤقتة، باستثناء " املباين" ميزانية تشملوأخرياً، . القضائي ملختلف األجهزة
  . عن االعتمادات املطلوبة ملكتب مدير مشروع املباين الدائمةاالجيارات املقبلة احملتملة، فضالً

 وضح، وي٢٠٠٩القضائية يف احملكمة منذ عام الشكل أدناه التطور الدينامي لألنشطة بني وي  -٢٢
ومن مث سجلت االعتمادات املخصصة للدعم التشغيلي يف . كيف انتقلت املوارد من حالة إىل أخرى

 قيومن املتوقع حتق.  للمحكمةمع الزيادة يف األنشطة القضائيةتتماشى تلك السنوات بانتظام زيادة 
 املزيد من التقدم يف نظام حماسبة حتقيقعند األنشطة القضائية دعم التشغيلي واملزيد من الشفافية بني ال

  .التكاليف باحملكمة

  ٢٩,١وظائف الدعم 

 ٧,٢ملباين ا

  التحليالت والتحقيقات 
٣١,٨ 

 ٦,٥اللغات 

 ٣,١٠الضحايا والشهود 

 ٣٢,٨احملاكمات 
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 نامي لألنشطة القضائية للمحكمة يالتطور الد: ٣اجلدول 

  امليزانية بآالف اليورو
)ضاياعدد الق(و   

مجهورية الكونغو  أوغندا الدعم التشغيلي
مجهورية أفريقيا  دارفور الدميقراطية

 ليبيا كينيا الوسطى

٢٠٠٩املعتمدة  صفر صفر ٣٩٠,٥ ٧ ٥٧٥,٦ ٧ ٤٧٥,٤ ١٧ ٢٣٣,٤ ٣ ١٩٨,٩ ١٦  
) قضايا٩( )قضية واحدة(  ) قضايا٤(  ) قضايا٣(  )قضية واحدة(   غري وارد غري وارد 

٣ ٠٥٧,٨ ١٥٨,٣ ١٨  ١٧ ٥٠٦,١  ٦ ٧١٩,١  ٧ ٤٨٥,٩  صفر صفر 
٢٠١٠املعتمدة  ) قضية١١(  )قضية واحدة(  ) قضايا٦-٥(  ) قضايا٣(   - قضية واحدة( 

)قضيتان  
 غري وارد غري وارد

٢ ٢٦٩,٧ ٩٢٧,٠ ٢١  ١٣ ٤٩٩,٦  ٤ ٧٢٨,٩  ٥ ٦٥٣,٣  ٧ ٧٤٠,٨*  ٤ ٠٧٢,٦** ٢٠١١املعتمدة    
)٢+ قضية١٣( )قضية واحدة(  ) قضايا٥(  ) قضايا٤(  )قضية واحدة(  )قضيتان(    )قضيتان( 

١ ٦٥٣,٨ ٩٧٣,١ ٢١  ١٧ ١٣٣,٣  ٣ ٥٧٠,٤  ٤ ٦١٨,٤  ٨ ٠٣٦,٣  ٧ ٢٢٢,٠ ٢٠١٢املقترحة    
) قضية١٦( )قضية واحدة(  ) قضايا٦(  ) قضايا٤(  )قضية واحدة(  )قضيتان(    )قضيتان( 

.٢٠١١ ديسمرب/ألولا يونيه إىل كانون /زيرانححلالة يف كينيا يف الفترة من  استخدامها يف ااحملتملضافية اإلموارد لل  يورو٢ ٦١٦صندوق الطوارئ مببلغ اإلشعار املوجه إىل شمل ي*   
   .٢٠١١ديسمرب /األول نونكامايو إىل / الفترة من أياريفالة يف ليبيا حل احملتمل استخدامها يف اصندوق الطوارئ للموارد اإلضافية املوجه إىل عارشاإل ** 

  :اه وتشمل امليزانية املتصلة باحلاالت العمليات امليدانية واحملاكمات اجلارية بالتفصيل الوارد باجلدول أدن-٢٣

  امليزانية للمحاكمات اجلارية والعمليات امليدانية حبسب احلالة: ٤اجلدول 

  البند
امليزانية املقترحة لعام 

  مباليني اليويو٢٠١٢

 ٤,١ )لوبانغا (١ احملاكمة 

 ٤,١ )نغودجولو/كاتنغا (٢ احملاكمة 

 ٢,٣ )مببا (٣ احملاكمة 

 ٢١,٨  اموع الفرعي للمحاكمات اجلارية

  مليات امليدانية الع

 ١٠,٦  الدعم التشغيلي

 ١,٧  أوغندا- ١ احلالة 

 ٨,٩  الكونغو الدميقراطية-٢ احلالة 

 ٣,٥  دارفور-٣ احلالة 

 ٢,٦  أفريقيا الوسطى– ٤ احلالة 

 ٨,٠  كينيا- ٥ احلالة 

 ٧,٢  ليبيا-٦ احلالة 

 ٤٢,٥  اموع الفرعي للعمليات امليدانية

 ٦٤,٣ اموع

اليت  األوىل بعد املراحل  مستوى اإلنفاقنخفضيساحلالتني يف أوغندا والسودان، يف سبق ما وك  -٢٤
إقامة  و،اتالتحقيقإجراء و ،تقدمي احلاالتو ،ةتمهيديص الولفحمن املوارد إلجراء اقدراً كبرياً تتطلب 

ويف هذه . ى املشتبه م القبض علبسبب عدماإلجراءات  نتيجة لتوقف البنية األساسية املطلوبة للدعم،
احلاالت، متكنت احملكمة من إعادة توزيع املوارد لتغطية االحتياجات الناشئة يف حاالت أخرى، مع 

 .لبنية األساسيةدىن من اأاإلبقاء على حد 
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تتماشى املوارد املطلوبة مع ، اًالقضائي جاريال يكون فيها النشاط وبالعكس، يف احلاالت اليت   -٢٥
 أو جديدةوجود قضايا بسبب  قد تزيد أحياناوباإلجراءات، املتغرية املتصلة مباشرة االحتياجات 

ما حدث بالنسبة للحالة يف مجهورية أفريقيا  كقلوقد ت .حل خمتلفةامر إىل اجلاريةوصول القضايا 
ومن اجلدير بالذكر أن املراحل املختلفة من اإلجراءات القضائية تتطلب أيضاً مستويات . الوسطى

عدد من اخلدمات األساسية جلميع األطراف واملشاركني الذي يقدمه قلم احملكمة لتلفة من الدعم خم
لنفقات يف ميزانية العامل الرئيسي لزيادة ا فإن مستوى النشاط القضائي هو ،وعموماً. واجلهات املعنية

  . للمؤسسةاألساسيةالوالية ببالتايل ترتبط هذه الزيادة احملكمة، و

  ٢٠١٢لتكاليف الرئيسية لعام العوامل املسببة ل: حتليل النمو

 أعاله يف االعتبار، فإن ١٦ إىل ١٢جمموعة االفتراضات املنصوص عليها يف الفقرات  تخذأإذا   -٢٦
 حنو ، ويبلغ قدرهاحلالة اجلديدة يف ليبياا هو ٢٠١٢عام يف  الرئيسي للزيادة يف ميزانية احملكمة العامل
 من منطوق قرار جملس األمن ٨ومن املهم أن يشار يف هذا الصدد إىل الفقرة .  مليون يورو إضافية٧,٢

يعترف بأن أيا من النفقات "الس املتعلق باحلالة يف ليبيا الذي ينص صراحة على أن ) ٢٠١١ (١٩٧٠
 يف اتصال مع اإلحالة، مبا يف ذلك النفقات املتعلقة بالتحقيقات أو املالحقات) احملكمة(اليت تكبدا 

القضائية يف اتصال مع تلك اإلحالة، جيب أن تتحملها األمم املتحدة وجيب أن يتحمل هذه التكاليف 
  ".من جانب األطراف يف نظام روما األساسي ، وتلك الدول اليت ترغب يف املسامهة طوعا

ية يف األنشطة ، واملتصل أيضاً بالزيادة اإلمجالحلالة يف ليبياوالعامل املسبب التايل للتكاليف بعد ا  -٢٧
ويشمل .  مليون يورو٤,٩قدرها ليت يبلغ ا الزيادة اجلوهرية املتوقعة يف املساعدة القانونية، والقضائية، ه
 مليون يورو لتغطية ٢,٤ مليون يورو لتغطية املساعدة القانونية ألفرقة الدفاع، و٢,٥هذا املبلغ 

 األتعاب ملبالغ هذه اقابل أعاله، ت١٦ الفقرة وكما ذكر يف. املساعدة القانونية ألفرقة متثيل الضحايا
إلجراءات، من ا عشر فريقاً لتمثيل الضحايا يف املراحل املختلفة ثيناالقانونية لسبعة من أفرقة الدفاع و

 فإن عدد ،وأخرياً .)٥( للمخطط القانوين احلايل الذي أيدته اللجنة ووافقت عليه اجلمعيةوفقاً
 اليت تشمل التعديالت يف جداول املرتبات،  اآلجلةمة، مثل االلتزاماتاالستثمارات اإلضافية الالز

 .متويلواحلاجة إىل استبدال بعض التجهيزات، وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف حاجة إىل 

  )حساب املرتبات(ف النظام املوحد يتكال

 هي نفس ٢٠١٢لعام املقترح بات منهجية حساب املرتبات املستخدمة إلعداد جدول املرت  -٢٨
ة املتوسطة جردوتعتمد هذه املنهجية على ال. ٢٠١١املنهجية املستخدمة يف امليزانية املقترحة لعام 

وأسفر . ٢٠١١فرباير / يف شباطأحدث جداول املرتبات املتاحة من األمم املتحدةوالفعلية لكل رتبة 
اليف املرتبات، مبا يف ذلك زيادة طفيفة يف  مليون يورو يف تك٢,٤هذا احلساب عن زيادة بلغت 

  .مرتبات املوظفني من فئة اخلدمات العامة وجدول املرتبات اجلاري تنفيذه للموظفني من الفئة الفنية بامليدان

  معدل الشغور

 يف املائة ملكتب املدعي العام ٨احملكمة على معدل الشغور القائم يف امليزانية والبالغ قدره أبقت   -٢٩
عدل املنخفض امليف املائة لبقية احملكمة على الرغم من اعتزامها ختفيض معدل الشغور مبا يتماشى مع  ١٠و

     . إضافية ناشئة عن اخنفاض معدل الشغوراليفوتعتزم احملكمة استيعاب أي تك. ٢٠١٠للمحكمة يف عام 
                                                      

 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، انظر   )٥(
  .٨٠، الفقرة ١- ، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/6/20) ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ١٤-نوفمرب/تشرين الثاين
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 افترضت احملكمة  أعاله،١٣فكما ذكر يف الفقرة . وحققت احملكمة وفورات، حيثما أمكن ذلك  -٣٠
 ١,٦ حماكمات متوالية فقط مما أدي إىل حتقيق وفورات يف امليزانية تبلغ حنو ٢٠١٢أا ستجري يف عام 

وحتققت أيضاً بعض الكفاءات عن طريق االستعراض اإلستراتيجي . ٢٠١١ مقارنة بعام )٦(مليون يورو
امليدانية التابعة لقلم احملكمة من سبعة للعمليات امليدانية للمحكمة اليت أدت إىل ختفيض عدد املكاتب 

ونتيجة هلذه التدابري، سيتمكن قلم احملكمة من زيادة التنسيق والدعم واملساعدة . مكاتب إىل مخسة
وستقدم احملكمة إىل الدورة السابعة عشرة . للعمليات امليدانية يف مجيع بلدان احلاالت بقدر أقل من املوارد

  .تقريراً يتضمن حتليالً تفصيلياً للمكاسب اليت تتوخاها من تدابري الكفاءةللجنة امليزانية واملالية 
   النمو املقارن للموارد:٥اجلدول 

  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   لعامالنمو يف املوارد
 جمموع احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١١بعام قارنة  م٢٠١٢

  ٪  املبلغ اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

 ٣,٤- ٣٦١,٥- ٣٠٨,٣ ١٠ ٩٥٢,٩ ٣٥٥,٤ ٩ ٦٦٩,٨ ١٠ ٩٢٤,٨ ٧٤٥,٠ ٩ اهليئة القضائية:  األولالربنامج الرئيسي

 ١٩,٦ ٢٠٤,٧ ٥ ٨٠٢,٧ ٣١ ٥٤٦,٥ ٢٦ ٢٥٦,٢ ٥ ٥٩٨,٠ ٢٦ ٥١٦,٤ ٢١ ٠٨١,٦ ٥ مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين

 ١٣,٥ ٣٠٤,٦ ٨ ٩١٦,١ ٦٩ ٧٧٧,٧ ٣٥ ١٣٨,٤ ٣٤ ٦١١,٤ ٦١ ٩٩٣,٤ ٢٩ ٦١٨,٠ ٣١ قلم احملكمة :الربنامج الرئيسي الثالث

 ١٣,٠ ٣٥٤,٧ ٠٨٢,٩ ٣ ٠,٠ ٠٨٢,٩ ٣ ٧٢٨,٢ ٢ ٠,٠ ٧٢٨,٢ ٢ أمانة مجعية الدول األطراف :الربنامج الرئيسي الرابع

 أمانة الصندوق االستئماين :مج الرئيسي السادسالربنا
 ٤٥,٧ ٥٥٠,٦ ٧٥٥,٨ ١ ٠٤٠,٨ ١ ٧١٥,٠ ٢٠٥,٢ ١ ٧٦٨,٧ ٤٣٦,٥ للضحايا

مكتب مدير املشروع :  ١-الربنامج الرئيسي السابع
 ١١,٠ ٥٤,٢ ٥٤٦,٤ ٠,٠ ٥٤٦,٤ ٤٩٢,٢ ٠,٠ ٤٩٢,٢  )املباين الدائمة(

 ٥,٨ ١٧,٧ ٣٢٠,٨  ٣٢٠,٨ ٣٠٣,١  ٣٠٣,١  ستقلةآلية الرقابة امل: ٥-الربنامج الرئيسي السابع 

 ١٣,٦ ١٢٥,١ ١٤ ٧٣٣,٠ ١١٧ ٣١٧,٩ ٦٤ ٤١٥,١ ٥٣ ٦٠٧,٩ ١٠٣ ٢٠٣,٣ ٥٣ ٤٠٤,٦ ٥٠  اموع

  ٢٠١٢  يف عامإدارة املخاطر

 إدارة املخاطرنظام الطابع الرمسي على ، قامت احملكمة بإضفاء على مدى العامني املاضيني  -٣١
حددت احملكمة والوحدات الداخلة  وضع نظام أكثر نضجاً ومشوالً،هود الرامية إىل اجلويف إطار  .وتعزيزه

، على كافة املستويات، املخاطر التشغيلية واإلستراتيجية الربامج الرئيسية من األول إىل الثالثيف نطاق 
  .تهاومراقبتعقبها على ملديرين اليت تتعرض هلا احملكمة، ووضعت مؤشرات للمخاطر ملساعدة ا

هام البحث والتقييم املقترحة ة للتأمني فيما يتصل مبطيويف إطار الدراسة اليت أجريت لرسم خر  -٣٢
بريل أ/نيسانيف لية الرقابة املستقلة، استعرض مكتب خدمات اإلدارة الداخلية التابع لألمم املتحدة آل

يف احملتمل التداخل والثغرات عاجلة وقدم توصيات ملحالياً باحملكمة القائمة آليات إدارة املخاطر  ٢٠١١
 .بحث باحملكمة حالياًاخلارجية والداخلية ، وهذه التوصيات قيد ال تأمنيالآليات 

 :ما يلياحملكمة يف اجلارية وتشمل فئات املخاطر الرئيسية 

 اجلمعية وهيئاا الفرعية؛و احملكمة مع الدول األطراف ةعالق  -
  أصحاب املصلحة؛الدعم املقدم من   -
    عية اإلجراءات القضائية واإلدارية؛نو  -
  استقالل األجهزة والترابط بينها؛  -
  مصداقية احملكمة؛  -
  أمن املوظفني والشهود؛  -
  استمرارية العمل؛  -
  .املباين  -

                                                      
  .٢٠١١ميثل هذا املبلغ الزيادة املعتمدة ملدة ستة أشهر للمحاكمات متزامنة يف عام   )٦(
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 ٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -ثانياً

  اهليئة القضائية: لربنامج الرئيسي األولا  -ألف

  مقدمة

 يف مرحلة جديدة بإصدارها األحكام ٢٠١٢ أن تدخل اهليئة القضائية يف عام من املتوقع  -٣٣
وعندما . التعويض األحكام، وإجراءات  تلك يفالنهائية األوىل، والنظر يف االستئنافات النهائية احملتملة

 يف يلاإلمجا عبء العملمن املتوقع أن يزيد تؤخذ األنشطة اإلضافية يف القضايا األخرية يف االعتبار، 
  .٢٠١١ قارنة بعام بامل٢٠١٢يف عام دوائر االستئناف التمهيدية والدوائر االبتدائية و لدوائرا

التمهيدية والدوائر االبتدائية  لدوائراأنشطة  إىل األول الربنامج الرئيسي ميزانيةتقديرات وتستند   -٣٤
 اليت مت ٢٠١٢لعام  ت امليزانيةافتراضا يف ظل بدقةحساا اليت ميكن التنبؤ ا ودوائر االستئناف و

 .املدعي العاممكتب وقلم احملكمة و هيئة الرئاسة بني ٢٠١١مارس /االتفاق عليها يف شهر آذار
، وقضية ")لوبانغا"( توماس لوبانغا دييلو ضد املدعي العاماعتمادات ملواصلة قضية طُُلبت ولذلك، 

 املدعي العام، وقضية ")نغودجولو/كاتانغا"( شوي نغودجولو ماتيوو جريمان كاتانغا ضد املدعي العام
 يف القضيتني النامجتني عن احلالة يفلألنشطة التمهيدية كذلك ، و")مببا"( غومبو بيمبا بيري جانضد 
  . مبباوقضية نغودجولو/كاتانغا يف قضية اإلجراءات الستكمال متديد فترة والية القضاة  عنفضالً، )٧(كينيا

يف بعد أداء اليمني القانونية الذين سيدعون اجلدد  القضاة التنبؤ بعدد ه املرحلةيف هذوال ميكن   -٣٥
ورهنا باآلجال احملددة . ٢٠١٢عام يف لعمل على أساس التفرغ  إىل ا٢٠١٢مارس / آذار١١

فإن االفتراضات احملدودة املتعلقة حبجم القضايا ستئناف ائي يف قضية لوبانغا، االلالستئناف، مثل 
، ٢٠١٢مارس /دة يف الفقرة السابقة لن تتطلب إال قاضٍ واحد للعمل على أساس التفرغ يف آذاروالوار

  .يورو تقريباً ٣٦٠ ٠٠٠ يبلغ الربنامج الرئيسي األولمما سيؤدي إىل اخنفاض صاف شامل يف ميزانية 

ملية  قد يتطلب من الناحية الع٢٠١٢ هيئة الرئاسة أن حجم العمل الناشئ يف عام تالحظو  -٣٦
، ولكن ال ميكن تقدير هذا العدد بدقة  املقترحة امليزانيةعدداً من القضاة يفوق عدد القضاة املدرجني يف

  .حالياً

 هلذه التوقعات، ستطلع احملكمة اجلمعية يف الوقت املناسب على أي لطابع املعتدلونظراً ل  -٣٧
ا أن تؤثر بصورة ملموسة على االحتياجات املقدرة يف امليزانية يف الوقت الراهنتطورات من شأ.  

 فإا ستمارس عبء العمل يف االعتبار، احملتملة يف وإذ تضع اهليئة القضائية التغريات املقبلة  -٣٨
 يكلمن اهل ويوفر كل . ممكنوجهأفضل بمن استخدام املوارد املخصصة هلا  بشكل ميكّن وظائفها

                                                      
؛ واملدعي العام ICC-01/09-01/11 املدعي العام ضد وليام ساموي روتو وهنري كيربونو كوسغاي وجوشوا اراب سانغ،  )٧(

  .ICC-01/09-02/11ضد فرانسيس كريميي موثورا وأوهورو مويغاي وحممد حسني على، 
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على لظروف املتغرية،  ملواجهة امن املرونةكافية درجة )٨(ضائيةللهيئة الق اآلليات القائمةالوظيفي احلايل و
 املتصلة بقضايا معينة القضائية لتغطية املتطلبات إضافية استبعاد احلاجة إىل موارد ال ميكنالرغم من أنه 

  .٢٠١٢ عام خالل

 ومكتب ئر والدواةهيئة الرئاس األول للربنامج الرئيسي الربناجمية املقترحة وتشمل امليزانية  -٣٩
  .االتصال يف نيويورك

.  من نظام روما األساسي جهازان من أجهزة احملكمة٣٤وهيئة الرئاسة والدوائر وفقاً للمادة   -٤٠
 ميع ممثال عاماً جلوبينما يتلقى مكتب االتصال يف نيويورك الدعم اإلداري من هيئة الرئاسة، فإنه يعد

الفريق العامل اجلديد التابع الدول األطراف و تب مجعيةمك وخيدم مكتب االتصال أيضاً. احملكمةأجهزة 
األجهزة، اهليئة  بني املشتركة وارد وهو أحد املالتخطيط االستراتيجي، وخيدم منسق. نيويورك يفله 

 االعتماد الالزم هلذه الوظيفة لكن أدرج ووقلم احملكمة على حد سواء، ومكتب املدعي العام القضائية
  .ئاسةالر  هيئةميزانيةيف 

 مفهوم على ،الرئاسةوعلى وجه اخلصوص أنشطة الدوائر وهيئة  ، بعمقاحملكمة أنشطةوتؤثر   -٤١
وهيئة  الدوائر قدرة كل من ضمان ومن شأن .اجلنائي الدويل القانون، وعلى تطوير كمؤسسة احملكمة

قصى قدر ممكن من املهنية املمكنة، وبأالقضائية و على أعلى املستويات مبهامها الرئاسة على القيام
  .روما األساسي األساسية لنظاماملصلحة والفعالية، أن خيدم الكفاءة 

 

                                                      
  .ICC-ASP/8/29، املنقح للدوائرالوظيفي اهليكل تقرير هيئة الرئاسة بشأن  )٨(
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 ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : لربنامج الرئيسي األولا: ٦اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢عام امليزانية املقترحة ل

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
 اهليئة القضائية

املتصلة   األساسية
صندوق    اموع  باحلاالت

  الطوارئ
 + اموع

املتصلة   األساسية  صندوق الطوارئ 
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
 ١١,٢- ٦٤٥,٣- ١١١,٩ ٥   ١١١,٩ ٥ ٧٥٧,٢ ٥   ٧٥٧,٢ ٥ ٠٢١,٢ ٦  ٠٢١,٢ ٦   ٠٢١,٢ ٦ القضاة

 ٣,٣ ١٠٥,٤ ٣١٣,٧ ٣ ٤٦٨,٧ ٨٤٥,٠ ٢ ٢٠٨,٣ ٣ ٤٥٢,٠ ٧٥٦,٣ ٢ موظفو الفئة الفنية

 بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة
٣,٩ ٣٨,٠ ٠٢٤,١ ١ ١٨٩,٠ ٨٣٥,١ ٩٨٦,١ ١٨١,٨ ٨٠٤,٣ 

 ٣,٤ ١٤٣,٤ ٣٣٧,٨ ٤ ٦٥٧,٧ ٦٨٠,١ ٣ ١٩٤,٤ ٤ ٦٣٣,٨ ٥٦٠,٦ ٣ ٩١٦,٩ ٣  ٩١٦,٩ ٣ ٥٢١,٤ ٣٩٥,٥ ٣ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٣٠,٢ ١١٤,٤ ٤٩٣,٢ ٢٩٥,٢ ١٩٨,٠ ٣٧٨,٨ ٢٧٠,٨ ١٠٨,٠ ٧٩٠,٨ ٢٦٦,١ ٥٢٤,٧ ٦٥,٧ ٤٥٩,٠ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠٣,٩ ١٦,٠ ٣١,٤   ٣١,٤ ١٥,٤   ١٥,٤           اخلرباء االستشاريون

 ٣٣,١ ١٣٠,٤ ٥٢٤,٦ ٢٩٥,٢ ٢٢٩,٤ ٣٩٤,٢ ٢٧٠,٨ ١٢٣,٤ ٧٩٠,٨ ٢٦٦,١ ٥٢٤,٧ ٦٥,٧ ٤٥٩,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١,٨- ٤,٠- ٢٢٢,٤   ٢٢٢,٤ ٢٢٦,٤ ٢٠,٢ ٢٠٦,٢ ٥١,٤   ٥١,٤   ٥١,٤ السفر

     ١٧,٠  ١٧,٠ ١٧,٠  ١٧,٠ ٩,٥  ٩,٥  ٩,٥ الضيافة
   ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠     ٣٦,٣  ٣٦,٣  ٣٦,٣ اخلدمات التعاقدية 

     ٢١,٣  ٢١,٣ ٢١,٣  ٢١,٣ ٢٠,٩  ٢٠,٩  ٢٠,٩ التدريب
 ١٦,١ ٨,٨ ٦٣,٣  ٦٣,٣ ٥٤,٥  ٥٤,٥ ٣٤,٢  ٣٤,٢  ٣٤,٢ نفقات التشغيل العامة

 ٤,٢ ٠,٢ ٥,٠  ٥,٠ ٤,٨  ٤,٨ ٥,٤  ٥,٤  ٥,٤ اللوازم واملواد

                 ٠,٤   ٠,٤   ٠,٤ املعدات مبا يف ذلك األثاث
ملتصلة باملوظفنياموع الفرعي،التكاليف غري ا  ٣,١ ١٠,٠ ٣٣٤,٠  ٣٣٤,٠ ٣٢٤,٠ ٢٠,٢ ٣٠٣,٨ ١٥٨,١  ١٥٨,١  ١٥٨,١ 

 ٣,٤- ٣٦١,٥- ٣٠٨,٣ ١٠ ٩٥٢,٩ ٣٥٥,٤ ٩ ٦٦٩,٨ ١٠ ٩٢٤,٨ ٧٤٥,٠ ٩ ٨٨٧,٠ ١٠ ٢٦٦,١ ١٠ ٥٨٧,١ ٠٣٣,٨ ١٠ اموع

              
 ١٠,٠ ١٤,١ ١٥٦,٠ ٢٨,٤ ١٢٧,٦ ١٤١,٩ ٢٨,٨ ١١٣,١ ١١٥,٥   ١١٥,٥ ١٩,٨ ٩٥,٧ الصيانة املوزعة

 ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي األول: ٧اجلدول 

وكيل أمني  اهليئة القضائية
  عام

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

  الفنية فما فوقها
اخلدمات 

الرتبة -العامة
  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

رتب ال
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٤١ ١٣ ١٢ ١ ٢٨   ٤ ٢١ ١ ٢          األساسية   الوظائف

 ٧ ٣ ٣  ٤  ١  ٢ ١       املتصلة باحلاالت  

 ٤٨ ١٦ ١٥ ١ ٣٢   ٥ ٢١ ٣ ٣          اموع الفرعي  

                              األساسيةالوظائف 
                   املتصلة باحلاالت  
                              اموع الفرعي  

                              األساسية

                   املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                             اموع الفرعي  

 ٤٨ ١٦ ١٥ ١ ٣٢   ٥ ٢١ ٣ ٣          اموع  
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  هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج  -١

 مقدمة

االت االختصاص جممبا يتفق مع  ،٢٠١٢ ثالث أولويات إستراتيجية لعام حددت هيئة الرئاسة  -٤٢
  :لعملهاالثالثة ئيسية الر

لك توفري  مبا يف ذ، املنصوص عليها يف نظام روما األساسيضائيةالقتنفيذ املهام : قانونية   •
  ؛قانونيةالستويات أعلى املالدعم للهيئة القضائية بأكفأ وأسرع وجه ممكن مع احلفاظ على 

حتسني البنية اإلدارية الداخلية واخلارجية وتعزيز اإلدارة اإلستراتيجية هليئة الرئاسة : إدارية   •
  ؛يف إطار هذه البنية

تشجيع الالسيما عن طريق زيادته،  وأاحلفاظ على دعم احملكمة : العالقات اخلارجية   •
إبرام اتفاقات إضافية مع الدول عن طريق أو إىل نظام روما األساسي نضمام العلى ا

  .األطراف بشأن مسائل خمتلفة، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالتعاون والتنفيذ
قيع على عدد ، تضمنت اجنازات هيئة الرئاسة يف إطار هذه املهام الثالث التو٢٠١١ويف عام   -٤٣

اإلداري للرئيس على إلشراف من اتفاقات التنفيذ واتفاقات أخرى مع بعض الدول األطراف، وحتسني ا
  .نظام روما األساسيلعاملي النطاق ال عن توسيع احملكمة ككل، فضالً

اليت أجريت من أجل إبرام أربعة  فاوضاتلرئاسة يف امليئة اشارك الفريق القانوين هل   •
وقدم الفريق أيضاً الدعم اللوجسيت . تنفيذ مع الدول، وعقدت ثالثة اتفاقات فعالاتفاقات لل

  ؛ قراراً قضائياً معظمها قرارات سرية١٤والقانوين ألربعة اجتماعات للقضاة وعاجل 
 إىل حتسني اإلدارة التشغيلية تسعى هيئة الرئاسة دائماً وفيما يتعلق باملسائل اإلدارية،    •

  ؛لمحكمة، بالتعاون مع قلم احملكمة ومكتب املدعي العامستراتيجية لإلوا
وفيما يتعلق بالعالقات اخلارجية، قام الرئيس ونائبا الرئيس يف النصف األول من عام    •

ألساسي أو ا بعدة زيارات خارجية ناجحة للتشجيع على االنضمام إىل نظام روما ٢٠١١
. آسيا واحمليط اهلادئ والعامل العريبعلى استكمال إجراءات التصديق، السيما يف منطقة 

  .عدداً متزايداً من الزائرين الرفيعي املستوىأيضاً واستقبل الرئيس ونائبا الرئيس 
 وتشمل األعمال القانونية اليت تقوم ا هيئة الرئاسة املراجعة القضائية للقرارات اإلدارية فضالً  -٤٤

، ستواصل هيئة الرئاسة، من خالل ٢٠١٢ويف عام . ةعن تيسري العمليات القضائية اجلارية يف احملكم
اهلدف (وظيفتها القانونية، توفري الدعم للدوائر من أجل االضطالع بإجراءات علنية ومنصفة وفعالة 

ل الدوائر، وتوزيع احلاالت يوتقوم هيئة الرئاسة، من خالل فريقها القانوين، بتشك). ١ستراتيجي اإل
ات إعفاء القضاة وتنحيتهم، وتنظيم لقاءات عامة للقضاة وتقدمي الدعم والقضايا عليها، ومعاجلة طلب

وتقوم هيئة الرئاسة أيضاً، مبساعدة فريقها القانوين، باالستعراض القضائي لبعض قرارات . القانوين هلا
. اءاملسجل، مثل القرارات املتعلقة باالحتجاز، واملساعدة القانونية، واإلدراج يف قوائم احملامني واخلرب

وعالوة على ذلك، يقدم الفريق القانوين املساعدة هليئة الرئاسة يف أي شكاوى متعلقة بسوء سلوك 
انظر الفقرات  (٢٠١٣ و٢٠١٢والحتمال صدور أحكام ائية يف عامي . احملامني واملوظفني املنتخبني

 هيئة الرئاسة ، ينبغي أن يعد الفريق القانوين)٩(، واحتمال صدور أحكام بالسجن) أعاله٣٠ إىل٧
 من القواعد ١٢الباب العاشر من نظام روما األساسي والفصل ملمارسة وظائفه التنفيذية مبوجب 

                                                      
  .ناف تلك احلكام والعقوباتالوقت احملدد العتبار األحكام والعقوبات الصادرة ائية على مدى استئأيضاً يتوقف   )٩(
  .٣الفقرة  املرفق الثاين، ، ICC-ASP/9/34 انظر )١٠(
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 والقرارات تنفيذ األحكام الصادرة بالسجن والغرامة واملصادرة املتعلقة باإلجرائية وقواعد اإلثبات
  . ممكنبأكمل وجهاألخرى للمحكمة 

. جية الدعم هليئة الرئاسة يف اختصاصه املتعلق بالعالقات اخلارجية ويوفر فريق العالقات اخلار  -٤٥
 واملنظمات الدولية ي هيئة الرئاسة اتصاالت مع الدولجتر، )١٠(وبوصفها الواجهة اخلارجية للمحكمة

اهلدف (مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم كون احملكمة واتمع املدين لضمان أن ت
يف مجيع أحناء العامل بإذكاء الوعي بدور احملكمة وعملها ويقوم رئيس احملكمة أيضاً . )٢اإلستراتيجي 

املزيد من الدول على االنضمام إىل نظام روما األساسي، السيما يف املناطق القليلة التمثيل يف شجع وي
ام العشاور مع املدعي ويقدم فريق العالقات اخلارجية الدعم هليئة الرئاسة يف جمال التنسيق والت. احملكمة

ستراتيجي، واإلشراف على العالقات يف املسائل املتعلقة بالعالقات اخلارجية، وتوفري التوجيه اإل
  .اخلارجية للمسجل، وأنشطة اإلعالم

 باإلطار  من نظام روما األساسي، وعمال٤٣ً و٣٨ للمادتني ويف إطار وظيفته اإلدارية وفقاً  -٤٦
ستراتيجي على املسجل ويقدم الدعم ، ميارس رئيس احملكمة اإلشراف اإل)١١(اإلداري املشترك للمحكمة

. )٣اهلدف اإلستراتيجي( لإلدارة العامة لجهود اليت يبذهلا قلم احملكمة لتكون احملكمة منوذجاًالكامل ل
  البنية اإلدارية الداخلية واخلارجيةسنيوهيئة الرئاسة على حتاحملكمة ويساعد الفريق اإلداري رئيس 

والفريق اإلداري . نسق مع املدعي العام مجيع املسائل اإلدارية ذات األمهية املشتركةيوللمحكمة، 
هيئة الرئاسة والدوائر، مبا العمل يف حسن سري اإلدارة الداخلية للهيئة القضائية وعن أيضاً عن مسؤول 

  .بشريةالاملوارد  و،املوارد املالية و،بامليزانيةيف ذلك عن املسائل املتعلقة 

  األهداف

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

اهلدف . (زايد لهزيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم املت -٢
 )٢اإلستراتيجي 

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن طريق هياكل  -٣
وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على 

ها احلرص تسودها ثقافة غري عدد كاف من املوظفني األكفاء وذوي اهلمة العالية ويف بيئة مست
 )٣اهلدف اإلستراتيجي . (بريوقراطية

 ٢٠١٢  عاماهلدف يف مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

أوائل عام الذين سيتم انتخام يف  القضاة  األعمال إىل  النتقالاالستعداد  •
 . بسالسة٢٠١٢

١٠٠٪ 

التفاوض لعقد اتفاقني  .التقدم يف جمال التعاون الدويل وتنفيذ األحكام  •
 .للتعاون

 ١اهلدف 

 املنصوص عليها يف ضائيةالق تنفيذ املهام  •
نظام روما األساسي مبا يف ذلك توفري الدعم 
للهيئة القضائية بأكفأ وأسرع وجه ممكن مع 

مجيع القرارات يف اختاذ  .إدارة الطلبات املقدمة إىل هيئة الرئاسة بصورة فعالة  •  .يات قانونية عاليةاحلفاظ على مستو
 .الوقت احملدد

                                                      
  .١٤ إىل ٥الفقرات  ، ICC-ASP/9/34انظر  )١١(
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 ٢٠١٢  عاماهلدف يف مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

 ٨٠ . استضافة الزيارات الرمسية  •

 ١٥ . القيام بزيارات خارجية  •

 ١٠ . لقاء كلمات يف املؤمترات الرئيسيةإ  •

 ٢+٢ .املنظمات غري احلكوميةجلسات املشاركة يف جلسات اإلحاطة الدبلوماسية و  •

  ٢اهلدف 
مع التركيز على ( احلفاظ على دعم احملكمة  •

زيادته،  وأ) احمليط اهلادئ/أفريقيا وآسيا
 إضافية اتفاقاتالسيما عن طريق إبرام 

 .تصديقاتواحلصول مزيد من ال

 ٣٠+١٥ .إجراء مقابالت واملشاركة يف املؤمترات الصحفية  •

  ٪١٠٠  .ستراتيجية هليئة الرئاسة واإلشراف على قلم احملكمةإلتعزيز اإلدارة ا  •

    . البنية اإلدارية الداخليةحتسني  •

   .تقدمي املساعدة واملشورة الشاملة والفعالة لرئيس احملكمة  •

   .مواصلة حتسني البنية اإلدارية اخلارجية  •

  ٣اهلدف 

حتسني البنية اإلدارية الداخلية واخلارجية   •
ئة الرئاسة يف وتعزيز اإلدارة اإلستراتيجية هلي

 .إطار هذه البنية

   .اإلشراف على اجناز نظام الرقابة اإلدارية  •

  املوارد من املوظفني

  اخلاصة هليئة الرئاسةبدالت ال
 يورو لتغطية البدالت اخلاصة ٢٨ ٠٠٠مبلغ  ٢٠١٢املقترحة لعام الربناجمية ختصص امليزانية   -٤٧

رد االعتماد وي.)١٣(ئيس والنائب األول أو الثاين لرئيس احملكمة عندما يعمل نائباً للر)١٢(لرئيس احملكمة
  .١٢٠٠األعضاء الثالثة يف هيئة الرئاسة يف الربنامج الفرعي رتبات املتعلق مب

  املالك احلايل من املوظفني
ستراتيجي لألنشطة اليت يقوم ا ة والتوجيه اإلبإلدارملهام ابا) ٥-ف(يقوم رئيس الديوان   -٤٨

من املساعدة ) ٣-ف(، واملوظف القانوين )٤-ف(ويقوم املستشار القانوين . موظفو هيئة الرئاسة
بتنسيق األعمال القانونية والقضائية هليئة الرئاسة ) ٢-ف(املؤقتة العامة، واملستشار القانوين املعاون 

وتوفري الدعم املوضوعي هلا، مبا يف ذلك تقدمي املشورة حول اجلوانب القانونية للمهام اإلدارية هليئة 
الدعم للمهام املتعلقة بالعالقات اخلارجية هليئة ) ٣-ف(عالقات اخلارجية ويقدم مستشار ال. الرئاسة
 الدعم ملهام الرئيس املتعلقة حبسن سري العمل يف) ٣-ف(ويقدم املساعد اخلاص للرئيس . الرئاسة

ل بالتنسيق مع مكتب املدعي ستراتيجي على املهام اإلدارية للمسجاحملكمة، مبا يف ذلك اإلشراف اإل
وينسق املوظف اإلداري .  عن إعداد وتنسيق التفاعل مع األجهزة األخرى للمحكمةضالً، فالعام

ها كما ينسق نامليزانية الربناجمية للربنامج الرئيسي األول وتنفيذها ويقدم تقارير ع إعداد) ٢-ف(املعاون 
رين يف هيئة الرئاسة املالك الوظيفي للهيئة القضائية ويشرف على تنفيذ برنامج املتدربني واملهنيني الزائ

، واملساعد اإلداري جلهة لتنسيق القضائي )ر  ر-خ ع(ويقدم املساعد اإلداري للموظفني . والدوائر
اخلدمات للقضاة يف هيئة الرئاسة والدوائر، ويقدم املساعد اإلداري لرئيس الديوان ) أ ر-خ ع(
عم اإلداري واللوجسيت هليئة الد) أ ر-خ ع(، واملساعد اإلداري للعالقات اخلارجية )أ ر-ع خ(

  . الرئاسة والدوائر
                                                      

-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،   انظر )١٢(
  .باء-ألف، أوالً-، اجلزء الثالث(ICC-ASP/2/10) ٢٠٠٣رب سبتم/ أيلول١٢

  .جيم- ألف، أوال-ملرجع نفسه، اجلزء الثالث  ا)١٣(
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  منسق التخطيط االستراتيجي
جزءاً من املالك الوظيفي للمحكمة يف عام ) ٣-ف(أصبح منسق التخطيط اإلستراتيجي   -٤٩

 وعلى الرغم من إدراج االعتماد الالزم هلذه الوظيفة يف ميزانية هيئة الرئاسة فإن شاغل هذه .٢٠١٠
. أعمال واسعة النطاق للمحكمة يف جمال دفع التخطيط اإلستراتيجي إىل األمام وتنفيذهالوظيفة يقوم ب

ستراتيجي املساعدة لكبار ة الرئاسة، يقدم منسق التخطيط اإللذلك، خالفا للمالك الوظيفي العام هليئو
  .ةج متناسق بني األجهزة املختلفاملسؤولني يف الربامج الرئيسية األول والثاين والثالث بنه

  املساعدة املؤقتة العامة
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٢مبوجب الباب العاشر من نظام روما األساسي والفصل   -٥٠

األحكام الصادرة بالسجن والغرامة ويشمل التنفيذ . هيئة الرئاسة مسؤولة أيضاً عن التنفيذ اإلثبات،
داد ملا قد يتم توقيعه من عقوبات ائية ولالستع.  والقرارات األخرى الصادرة من احملكمةواملصادرة

بصورة فعالة وضمان وجود أجهزة الرصد، سيواصل الفريق القانوين األعمال التحضريية ذات الصلة 
ويف ضوء ما سلف، . ٢٠١٢وسيجرى املفاوضات الالزمة لعقد اتفاقات التعاون والتنفيذ يف عام 

، ومن أجل أداء املهام القانونية والقضائية ٢٠١٢بالنظر إىل عدم توقع اخنفاض حجم العمل يف عام 
الذي يتم متويله  ٣-املوظف القانوين برتبة فهليئة الرئاسة بسرعة وبصورة فعالة، ال بد من أن يواصل 

 ومراعاة .تقدمي الدعم للموظفني القانونيني والقضائيني التابعني هليئة الرئاسةمن املساعدة املؤقتة العامة 
يف املستوى الذي مت إقراره يف عدد الوظائف الدائمة بتجميد  دورا اخلامسة عشرة لتوصية اللجنة يف

، لن تطلب هيئة )١٤(الوظائفمجيع إلعادة النظر يف مستوى  إىل حني وجود مربر جديد ٢٠١٠عام 
، ولكنها ٢٠١٢الرئاسة حتويل الوظيفة من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة دائمة يف ميزانية عام 

  .  عود إىل هذه املسألة يف وقت الحقست
  اخلرباء االستشاريون

 االحتياج املؤقت إىل ظل للتغري املستمر يف حجم العمل يئة الرئاسة، سيظراًن. نفقات متكررة  -٥١
  .اخلربة االستشارية يف مواضيع ختصصية خمتلفة يف امليزانية املقترحة دون تغيري

  املوارد من غري املوظفني

  السفر
 يورو يف ميزانية هيئة الرئاسة لتغطية تكاليف ٢١٠ ٠٠٠أُدرج اعتماد يبلغ . نفقات متكررة  -٥٢

رجع الزيادة إىل موافقة اجلمعية على توصية اللجنة يف دورا اخلامسة عشرة بنقل  وت.سفر القضاة
. )١٥(اسةإىل ميزانية هيئة الرئ) الدوائر (١٢٠٠االعتماد املخصص لسفر القضاة من الربنامج الفرعي 

تعلق الزيادة أيضاً بالنفقات التقديرية لالجتماعات اليت سيعقدها رئيس احملكمة يف إطار مهامه املتصلة وت
لموظفني املرافقني لرئيس احملكمة لدى السفر لوأدرج اعتماد أيضاً لتغطية تكاليف . بالعالقات اخلارجية

  .اضطالعه مبهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية
 ريبالتد

تسليماً مبا يؤدي إليه التدريب الذي يرمي إىل تعزيز اخلربات املتخصصة . نفقات متكررة  -٥٣
ملوظفي هيئة الرئاسة من اإلسهام مباشرة يف حتقيق اهلدفني اإلستراتيجيني األول والثالث، تطلب هيئة 

 .الرئاسة التمويل الالزم لتوفري فرص التدريب املتخصص ملوظفيها
                                                      

  .٨١، الفقرة ٢-الد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسيةانظر   )١٤(
  .٨٣، الفقرة ١-، دال٢- اء، والد الثاين، اجلزء باء ه-  املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثاين)١٥(
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 ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ١١٠٠ الربنامج: ٨اجلدول 
٢٠١٠نفقات عام   

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢
 هيئة الرئاسة

املتصلة   األساسية
صندوق    اموع  باحلاالت

  ئالطوار
  +اموع 

املتصلة   األساسية   صندوق الطوارئ 
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

 ٩٧,٣- ٠٢١,٩ ١- ٢٨,٠   ٢٨,٠ ٠٤٩,٩ ١   ٠٤٩,٩ ١ ١٦٠,٩ ١   ١٦٠,٩ ١   ١٦٠,٩ ١ القضاة

 ٣,١ ٢٢,٢ ٧٣٠,٠   ٧٣٠,٠ ٧٠٧,٨   ٧٠٧,٨ موظفو الفئة الفنية

وظفو اخلدمات العامةم  
 بدون تقسيم

٣,٦ ٩,٢ ٢٦٨,١  ٢٦٨,١ ٢٥٨,٩  ٢٥٨,٩ 

 ٣,٢ ٣١,٤ ٩٩٨,١   ٩٩٨,١ ٩٦٦,٧   ٩٦٦,٧ ٨٨٤,٣   ٨٨٤,٣   ٨٨٤,٣ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٢,٢ ٢,٤ ١١٠,٤   ١١٠,٤ ١٠٨,٠   ١٠٨,٠ ٢٥٧,٧   ٢٥٧,٧ ٠,٧ ٢٥٧,٠ املساعدة املؤقتة العامة

     ١٥,٤   ١٥,٤ ١٥,٤   ١٥,٤           اخلرباء االستشاريون

 ١,٩ ٢,٤ ١٢٥,٨   ١٢٥,٨ ١٢٣,٤   ١٢٣,٤ ٢٥٧,٧   ٢٥٧,٧ ٠,٧ ٢٥٧,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣,٩- ٨,٥- ٢١٠,٠   ٢١٠,٠ ٢١٨,٥ ٢٠,٢ ١٩٨,٣ ٣١,٩   ٣١,٩   ٣١,٩ السفر

     ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠ ٨,٤  ٨,٤  ٨,٤ الضيافة

             ٣٦,٣  ٣٦,٣  ٣٦,٣ اخلدمات التعاقدية 

     ٥,٥  ٥,٥ ٥,٥  ٥,٥ ٩,٩  ٩,٩  ٩,٩ التدريب

              ٠,١  ٠,١  ٠,١ اللوازم واملواد

                 ٠,٤   ٠,٤   ٠,٤ املعدات مبا يف ذلك األثاث

 ٣,٦- ٨,٥- ٢٣٠,٥   ٢٣٠,٥ ٢٣٩,٠ ٢٠,٢ ٢١٨,٨ ٨٧,٠   ٨٧,٠   ٨٧,٠  اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفنيا

 ٤١,٩- ٩٩٦,٦- ٣٨٢,٤ ١   ٣٨٢,٤ ١ ٣٧٩,٠ ٢ ٢٠,٢ ٣٥٨,٨ ٢ ٣٨٩,٩ ٢   ٣٨٩,٩ ٢ ٠,٧ ٣٨٩,٢ ٢ اموع

              
 ١٢,٩ ٣,٩ ٣٤,٢   ٣٤,٢ ٣٠,٣   ٣٠,٣ ٢٤,٥   ٢٤,٥   ٢٤,٥ الصيانة املوزعة

 ٢٠١٢ لعام املالك املقترح من املوظفني: ١١٠٠ الربنامج :٩اجلدول 

وكيل أمني  هيئة الرئاسة
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧  ٢ ٣ ١ ١      األساسية 

               املتصلة باحلاالت
  الوظائف

  احلالية
 ١١ ٤ ٣ ١ ٧  ٢ ٣ ١ ١     اموع الفرعي  

                األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف 

  املنقولة/اجلديدة
               اموع الفرعي  

                األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف املعاد 

  تصنيفها/توزيعها
               اموع الفرعي  

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧  ٢ ٣ ١ ١      اموع  
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 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

 مقدمة

من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ثالث شعب هي الشعبة ) ب(٣٤املادة  بعمالً -٥٤
وتقوم هيئة الرئاسة بتوزيع القضايا على الشعبتني . ستئنافالتمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة اال

التمهيدية واالبتدائية بينما تنظر شعبة االستئناف يف االستئنافات العارضة والنهائية املقدمة يف األحكام 
  .الصادرة من الشعبتني األخريني

  الشعبة التمهيدية

يف الشعبة التمهيدية مكافئاً للحجم ، من املتوقع أن يظل حجم النشاط القضائي ٢٠١٢يف عام   -٥٥
جملس ("جملس األمن التابع لألمم املتحدة وبعد قيام . ، إن مل يكن متفوقا عليه٢٠١١الذي كان عليه يف عام 

، ستنظر الدوائر التمهيدية يف عام ٢٠١١  عامإحالة احلالة يف اجلماهريية العربية الليبية إىل احملكمة يفب") األمن
 ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،السودان/دارفور، وهي مجهورية أفريقيا الوسطىت  يف ست حاال٢٠١٢
 أصدرت ، يف كينيا احلالةالنامجة عنقضيتني من القضايا ويف . ليبيا اآلن، و والكونغو، وكينيا،وأوغندا
. تة أشخاص أوامر باملثول أمامها ملا جمموعه س٢٠١١أبريل / نيسان٨ و٧التمهيدية الثانية يف  الدائرة

  .٢٠١١سبتمرب /ومن املتوقع أن تعقد جلسات اعتماد التهم اخلاصة م، بعد حضورهم، يف أيلول
ويعمل أربعة من . )١٦(وتتألف الدائرة التمهيدية من ستة قضاة على األقل يف مجيع األوقات  -٥٦

مل قاض آخر يف ويع. هؤالء القضاة يف دائرة من الدائرتني التمهيديتني القائمتني منذ مدة طويلة
ويرأس حالياً أحد القضاة العاملني يف الدائرة التمهيدية األوىل الدائرة . ٢٠١١الدائرتني معا طوال عام 

 ٢٢وشكلت يف . ٢٠١٢االبتدائية الثالثة املختصة بالنظر يف قضية مببا، اليت يتوقع أن تستمر طوال عام 
ويعمل . الة اجلديدة احملتملة يف كوت ديفوار دائرة متهيدية ثالثة للنظر يف احل٢٠١١يونيه /حزيران

، يف جريبو/بانداالقاضي السادس يف الشعبة، املنتدب مؤقتا للعمل بالشعبة االبتدائية اليت تنظر يف قضية 
انتدب قضاة الشعبة التمهيدية مؤقتاً للعمل بشعبة  ،٢٠٠٩ومنذ عام . الدائرة التمهيدية الثالثة اجلديدة

  .لنظر يف االستئنافات العارضةاالستئناف من أجل ا
، ٥-وظف قانوين رئيسي واحد برتبة ف من بينهم م موظفا١٢ًوتتألف الشعبة التمهيدية من   -٥٧

، ومساعد واحد ٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف٣-وستة موظفني قانونيني برتبة ف
 إداريني من فئة اخلدمات  الرتب األخرى، وثالثة مساعدين–لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة 

  . الرتب األخرى–العامة 
 إىل زيادة يف عدد الطلبات ٢٠١١وقد تؤدي احلاالت الست املعروضة على الشعبة يف عام   -٥٨

  . ٢٠١٢املقدمة من األطراف واملشاركني يف اإلجراءات املختلفة إىل الدوائر التمهيدية يف عام 
الطلب املقدم من املدعي العام العتماد التهم يف قضية وتنظر الدائرة التمهيدية األويل يف   -٥٩

وليس من الواضح بسبب املسائل اليت أثريت حىت اآلن مىت ستنتهي اإلجراءات التمهيدية . إمباروشيمانا
  .املتعلقة ذه القضية

يينا لحالة يف كتابعتني لوبالنظر إىل عدد األوامر الصادرة باملثول أمام احملكمة يف القضيتني ال  -٦٠
، يلزم موارد إضافية للدائرة التمهيدية الثانية الختاذ اإلجراءات الواجبة العتماد التهم على )ستة أوامر(

وكانت هذه املوارد موضعا إلشعار للحصول على موارد تكميلية من صندوق الطوارئ . وجه السرعة
  .٢٠١١يف عام 

                                                      
   . من نظام روما األساسي٣٩  انظر املادة )١٦(
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املثول ألول مرة أمام احملكمة دون إمكان وحتول طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية مثل   -٦١
ولذلك، ال يسع الشعبة إال االستناد إىل جتربة . سلفاًًالتنبؤ بالطلبات اجلديدة والطلبات األخرى 

ونظرا لتكرار احلاجة إىل موارد إضافية يف أوقات . ٢٠١٢السنوات السابقة لوضع افتراضات لعام 
 من املساعدة املؤقتة العامة لتعيني موظف قانوين الذروة، ستستمر حاجة الشعبة إىل التمويل

  . ملواجهة الزيادة يف حجم العمل بصورة فعالة يف أوقات الذروة٢-ف/١-معاون برتبة ف/مساعد

  الشعبة االبتدائية

 ١٠ومددت فترة والية أحد القضاة وفقاً للفقرة .  من مثانية قضاةتتألف الشعبة االبتدائية حالياً  -٦٢
. لوبنغا من نظام روما األساسي لتمكينه من إمتام حماكمة ٣٩من املادة ) أ (٣ والفقرة ٣٦من املادة 

 أربع دوائر، وتنظر هذه الدوائر ٢٠١١مارس / آذار١٦ويشكل القضاة منذ إنشاء الدائرة الرابعة يف 
  .جريبو/ يف قضية بانداوتستعد للنظرمببا، ونغودجولو، /كاتنغاولوبنغا،  يف قضايا حالياً
، وسبعة ٤-ويتكون املالك الوظيفي للشعبة االبتدائية من مستشار قانوين واحد برتبة ف  -٦٣

، ومساعد ٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف٣-موظفني قانونيني ملساعدة القضاة برتبة ف
 عن ثالثة مساعدين إداريني من  الرتب األخرى، فضالً–واحد لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة 

  . الرتب األخرى–ة اخلدمات العامة فئ
 ؤقتة العامة املعتمدة يف امليزانية الربناجمية لعاماملواستخدمت املوارد اإلضافية من املساعدة   -٦٤

نغودجولو، /كاتنغا ولوبنغا،( ملواجهة الزيادة يف حجم العمل نتيجة للقضايا الثالث قيد البحث ٢٠١١
 لتوقع صدور أول ٢٠١٢ستمر الزيادة يف حجم العمل يف عام ومن املتوقع أن ت. ٢٠١١ يف عام )ومببا

واستمرار أي  ٢٠١١ من نظام روما األساسي يف الربع األخري من عام ٧٤حكم ائي مبوجب املادة 
. ٢٠١٢ الربع األول من عام حىت من نظام روما األساسي ٧٥ باملادة إجراءات حمتملة للتعويض عمالً
 اإلضايف من العمل باملوارد العادية للشعبة وسيلزم استمرار اللجوء إىل وال ميكن استيعاب هذا احلجم

  . ٢٠١٢ضافية يف الربع األول من عام إموارد 
 وأن ٢٠١١، من املتوقع أن تنتهي مرافعة الدفاع يف أواخر عام نغودجولو/كاتنغاويف قضية   -٦٥

 بنتيجة ورهناً. ٢٠١٢يونيه /ن من نظام روما األساسي يف حزيرا٧٤يصدر حكم ائي وفقاً للمادة 
هذه القضية والنهج الذي سيتبع يف اية األمر، من املتوقع أن تتخذ اإلجراءات احملتملة للتعويض يف 

  . ٢٠١٢يوليه /متوز-يونيه/حزيران
، من املتوقع أن تواصل الدائرة التمهيدية الثالثة النظر يف األدلة املقدمة من اإلدعاء مبباويف قضية   -٦٦
 ومن املتوقع ٢٠١١وقد تبدأ مرافعة الدفاع يف الربع األخري من عام . ٢٠١١النصف األول من عام يف 

وبالنظر إىل أن هذه القضية هي القضية األوىل اليت يشارك . ٢٠١٢أن تستغرق جزءاً كبرياً من عام 
. لك على اإلجراءاتفيها عدة آالف من الضحايا أثناء احملاكمة، فإنه ال ميكن التنبؤ اآلن مبدى تأثري ذ

، وأن تصدر الدائرة ٢٠١٢ يف أواخر عام مبباويف هذه املرحلة، يتوقع أن تنتهي املرافعات يف قضية 
 من نظام روما األساسي يف اية العام، وأن تتخذ اإلجراءات احملتملة ٧٤ للمادة حكماً ائياً وفقاً
  .٢٠١٣للتعويض يف عام 

. جريبو/باندادائرة االبتدائية الرابعة وأحيلت إليها قضية ، شكلت ال٢٠١١مارس /ويف آذار  -٦٧
يل التنبؤ مبوعد وبالنظر إىل التعقيدات اليت نشأت عند التحضري لنظر الدعوى، ال ميكن يف الوقت احلا

  . نظر فيهالبدايتها أو بالوقت الذي سيستغرقه ا
وتكرار احلاجة إىل موارد  ٢٠١١، ويف ضوء جتربة عام ٢٠١٢ ونظراً لتراكم العمل يف عام   -٦٨

إضافية يف أوقات الذروة، ستستمر احلاجة إىل مرونة التمويل من املساعدة املؤقتة العامة بنفس املستوى 
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وستراعي الشعبة أيضاً إعادة توزيع املوارد اليت سيتم توفريها بعد انتهاء قضية . ٢٠١١السابق يف عام 
  .خرىجارية أ ضاياى قعلنغودجولو /كاتنغا وحماكمة لوبانغا

  شعبة االستئناف

واملهمة النظامية األساسية . تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة، أحدهم رئيس احملكمة  -٦٩
لشعبة االستئناف هي النظر يف االستئنافات العارضة اليت يقدمها املشاركون ضد القرارات واألحكام 

افات النهائية املقدمة ضد األحكام الصادرة بالرباءة الصادرة من الدوائر التمهيدية واالبتدائية ويف االستئن
وستؤدي االستئنافات النهائية .  الصادرة بشأا، ورمبا بالتعويض أيضاًوضد العقوبات ،أو باإلدانة

املقدمة ضد األحكام النهائية إىل زيادة كبرية يف حجم العمل باملقارنة باالستئنافات العارضة املقدمة 
. دية لضرورة النظر يف إجراءات احملاكمة بأكملها ورمبا االستماع إىل أدلة جديدةضد القرارات التمهي

 والية أحد القضاة يف شعبة االستئناف، وسيتقرر التشكيل النهائي للشعبة بعد ٢٠١٢وستنتهي يف عام 
  .٢٠١٢مارس / آذار١١ على الشعبة يف انتخاب هيئة الرئاسة وتوزيع القضاة

، ٣-، ومخسة موظفني قانونيني برتبة ف٤- مستشار قانوين برتبة فاًويعمل بالشعبة حالي  -٧٠
 الرتب –، ومساعد واحد لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة ٢-وموظف قانوين معاون برتبة ف

  . الرتب األخرى–األخرى، ومساعدان إداريان من فئة اخلدمات العامة 
يونيه /وحبلول حزيران. طعون عارضة، قدمت إىل دائرة االستئناف سبعة ٢٠١٠ويف عام   -٧١

ويف هذه املرحلة، يصعب التنبؤ بعدد . ، استوفت مخسة طعون عارضة الشروط الالزمة لقبوهلا٢٠١١
 لتوقف عددها على عدد احلاالت ٢٠١٢االستئنافات العارضة اليت ستقدم إىل دائرة االستئناف يف عام 

ئر االبتدائية وكذلك على عدد األطراف يف القضايا والقضايا املعروضة على الدوائر التمهيدية والدوا
ومن املتوقع مع ذلك أن يظل عدد االستئنافات العارضة تقريبا على نفس . التمهيدية واالبتدائية اجلارية

وقد يزيد هذا العدد إذا أحيلت حاالت وقضايا أخرى . املستوى الذي كان عليه يف السنوات السابقة
  .إىل احملكمة

 يف االستئنافات املقدمة ضد األحكام ٢٠١٢توقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عام ومن امل  -٦٩
وقضية لوبنغا  الصادرة بشأا، ورمبا بالتعويض، يف قضية وضد العقوبات ،الصادرة بالرباءة أو باإلدانة

واحد والحتمال أن يقدم أكثر من طرف .  أيضاًجريبو/باندا، ومن احملتمل يف قضية نغودجولو/كاتنغا
 إىل ما بني استئنافا ائيا يف تلك األحكام، قد تؤدي القضايا املعروضة على الدوئر اإلبتدائية حالياً

وبناء على التقدم احملرز يف هذه القضايا يف الوقت احلايل، من . استئنافيني ائيني وستة استئنافات ائية
 أو وال ميكن مع ذلك استبعاد تقدميها معاً. اعاًاملتوقع أن تصل هذه االستئنافات إىل دائرة االستئناف تب

 إىل حد ما، لتوقف التوقيت احملدد لالستئناف على جوانب إجرائية وجوانب أخرى قاربيف وقت مت
وعلى الرغم من احتمال انتهاء اإلجراءات على مستوى . ال ميكن التنبؤ ا بدقة يف مجيع األحوال

، فإن من املتوقع، يف )مبباالسيما يف قضية  (٢٠١٢ أواخر عام احملاكمة االبتدائية يف قضايا أخرى يف
ضوء األجل احملدد لتقدمي املستندات املتعلقة باالستئنافات، أال يبدأ عبء العمل الرئيسي ألي استئنافات 

  .٢٠١٣أخرى قبل عام 

  األهداف

 مسى املعايرياالضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي وأل -١
  )١اهلدف اإلستراتيجي . (القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة، ورعايتهم، وتوفري اجتذاب فئات متنوعة من املوظفني الذين  -٢
  )١٠اهلدف اإلستراتيجي . (فرص التطوير الوظيفي والترقي هلم
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 ٢٠١٢اهلدف يف  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

من أجل التوصل إىل تعزيز تبادل املعلومات بني الدوائر التمهيدية  •
 . كفاءةأكثر ممارسات

تدائية بنظام مناسب وتطوير ببة االإىل الشع ن ارسال القضاياضما •
 . للمعلومات الواردةالتعاون يف هذا الصدد مع الشعبة االبتدائية وفقاً

إعداد القضايا للمحاكمة بأكرب قدر من الكفاءة املمكنة ولتحقيق  •
ذلك حتديد نطاق القضايا الواجب إرساهلا إىل احملكمة االبتدائية 

بدقة وتبسيط االجراءات يف مرحلة احملاكمة االبتدائية بالبدء يف حل 
 . عدد من املسائل يف املرحلة التمهيدية

 ١اهلدف 

  الشعبة التمهيدية

 

ان عدم إرسال القضايا غري املؤيدة بأدلة كافية إىل احملاكمة ضم •
 .من أجل حتقيق االقتصاد القضائي

١٠٠٪  
 

السعي إىل ضمان وجود اإلجراءات الالزمة لتمكني الدوائر  •
االبتدائية من استخدام املوارد املتاحة بأفضل وجه ممكن وتوزيع 

والقيام أيضاً بتوفري البيئة . ة الالزمنيالعمل باملرونة واالستجاب
املناسبة لتحقيق االستمرارية الالزمة ملشاركة املوظفني يف الدعوى 

 .     ووضع أساليب مناسبة للمرونة يف العمل

بالتشاور مع ( أن يسعى رئيس الشعبة واملستشار القانوين - ١
أكثر إىل ضمان استخدام املوارد املتاحة للشعبة ب) رؤساء الدوائر

 .فعالية ممكنة

السعي، بالتشاور مع قلم احملكمة، إىل ضمان وصول الدوائر  •
االبتدائية إىل اإلجراءات واملمارسات والقرارات املعتمدة يف كل 

 . قضية من القضايا قيد البحث بصورة كاملة

بالتشاور مع ( أن يسعى رئيس الشعبة واملستشار القانوين - ٢
 مع قلم احملكمة إىل ضمان وصول الدوائر بالتنسيق) رؤساء الدوائر

االبتدائية إىل اإلجراءات واملمارسات والقرارات املعتمدة يف كل 
 .قضية من القضايا قيد البحث بصورة كاملة

ضمان احلفاظ على خطوط االتصال املمتازة مع األقسام ذات  •
 . الصلة يف قلم احملكمة

بالتشاور مع (وين  أن يسعى رئيس الشعبة واملستشار القان- ٣
إىل ضمان احلفاظ على خطوط االتصال املمتازة ) رؤساء الدوائر

 .مع األقسام ذات الصلة يف قلم احملكمة

  ٢اهلدف 
  الشعبة االبتدائية

من " الدروس املستفادة" يف عملية ٢٠١١البدء يف عام  •
ومواصلة هذه العملية يف ) والسيما احملاكمات املنتهية(احملاكمات 

جة إىل تعديل املمارسات  من أجل حتديد مدى احلا٢٠١٢عام 
واإلجراءات اجلارية يف الشعبة االبتدائية لزيادة الكفاءة يف 

 .اإلجراءات

بالتشاور مع ( أن يسعى رئيس الشعبة واملستشار القانوين - ٤
الدروس " يف عملية ٢٠١١إىل البدء يف عام ) رؤساء الدوائر

واصلة وم) والسيما احملاكمات املنتهية(من احملاكمات " املستفادة
 من أجل حتديد مدى احلاجة إىل تعديل ٢٠١٢هذه العملية يف عام 

املمارسات واإلجراءات اجلارية يف الشعبة االبتدائية لزيادة الكفاءة 
وأن تستعرض الشعبة، مبساعدة املوظفني القانونيني . يف اإلجراءات

 .بالدوائر، مسار كل حماكمة من احملاكمات املنتهية هلذا الغرض

التوصل داخل شعبة االستئناف إىل اتفاق بناء على اخلربة السابقة  •
للمحكمة مع مراعاة، يف مجلة أمور، خربة احملاكم املخصصة بشأن 

وينبغي أن . أنسب أساليب العمل للنظر يف االستئنافات النهائية األوىل
ذا وجد أكثر من تتسم أساليب العمل هذه باملرونة وقد يلزم تكييفها إ

 .أو عدة استئنافات متزامنة أمام احملكمة/استئناف ائي واحد و

مرونة أساليب العمل لالستئنافات النهائية يف الربع األول من عام 
 .، ومراقبة التنفيذ طوال العام٢٠١٢

  ٣اهلدف 

   شعبة االستئناف

 

مراقبة أساليب العمل يف االستئنافات العارضة وتعديلها عند  •
خلربة املكتسبة من النظر يف االستئنافات االقتضاء، السيما يف ضوء ا

 .العارضة واالستئنافات النهائية يف نفس الوقت

 .مراقبة أساليب العمل يف االستئنافات العارضة طوال العام
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  القضاةوبدالت مرتبات 

 االعتماد الالزم ملرتبات القضاة الثمانية عشر ٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام تقدم   -٧٣
 يفائمني، فضالً عن البدالت املستحقة هلم مثل االشتراكات يف املعاشات التقاعدية، واألجازة الد

  ويتضمن املرفق أيضاً).ه(، على النحو املبني بالتفصيل يف املرفق اخلامس يةنحة التعليماملالوطن، و
  .)١٧( إىل الوطنالقضاة إلعادةالتكاليف اإلضافية 

 لالفتراضات ويتوقع طبقاً. ٢٠١٢مارس / آذار١٠ستة قضاة يف علقة باملتالوالية فترة وستنتهي   -٧٤
 ٣٩ من املادة ٣الفقرة  و٣٦ ةملاد من ا٣للفقرة  وفقاًاالحتياج إىل متديد والية عدد من القضاة احلالية 

  : على النحو التايلمن نظام روما األساسي

  يف الشعبة االبتدائية؛بامبمواصلة النظر يف قضية قاض واحد ملدة تسعة أشهر من أجل   )أ(

 يف الشعبة نغودجولو/كاتنغامنهما ملواصلة النظر يف قضية قاضيان ملدة مخسة أشهر لكل  )ب(
 .االبتدائية

وستتكبد احملكمة تكاليف إضافية إلعادة .  تقريباً شهرا١٩ًجمموع فترات التمديد لغ يوس  -٧٥
 عن تكاليف القضاة اجلدد الذين ، فضالً)١٨(م إىل أوطا٢٠١٢ تنتهي واليتهم يف عامسالقضاة الذين 

 من نظام روما األساسي، ستحدد ٣٥دة  من املا٣ بالفقرة وعمالً. خدمة على أساس التفرغسيدعون لل
 املوعد الذي سيبدأ فيه عمل القضاة املنتخبني اجلدد للعمل على ٢٠١٢هيئة الرئاسة القادمة يف عام 

، ولتجنب أي متديدات أخرى، من )١٩(تراضات احملدودة احلالية لالفووفقاً. مأساس التفرغ هذا العا
وإذا . ٢٠١٢مارس / آذار١١ من املتوقع أن يدعى قاض واحد فقط للعمل على أساس التفرغ اعتباراً

مل يدع القضاة اخلمسة اآلخرون للعمل على أساس التفرغ، ستستخدم الوفورات الصافية يف أجورهم 
 وأجور القضاة الذين ال ٢٠١٢ الذين ستمدد فترة واليتهم يف عام الستيعاب جزء من أجور القضاة

 ال تأخذ يف االعتبار التطورات املقبلة احملتملة يف فتراضاتبيد أن هذه اال. يعملون على أساس التفرغ
ويف القضيتني اللتني جتاوزتا املرحلة التمهيدية يف كينيا،  ،)٢٠(جريبو/قضية بانداوإمباروشيمانا قضية 
لتني يف ليبيا وكوت ديفوار اللتني قد تتطلبان دعوة املزيد من القضاة املنتخبني اجلدد للعمل على واحلا

  .٢٠١٢أساس التفرغ يف عام 

  املوارد من املوظفني

  املالك احلايل من املوظفني

 تطوير هيكلها الوظيفي وتعزيز مرونتها ملواجهة التغريات يف عبء العمل قضائيةيئة الاهلتواصل   -٧٦
اهليكل هيئة الرئاسة بشأن الذي وضعته تقرير الاتساقا مع و. دة فعاليتها على مستوى الشعبزياو

                                                      
)١٧(

  ICC-ASP/3/Res.3.  
   .  على األرحج التكليف الالزمة لذلك٢٠١٣ ينظر قضية مببا، وستتحمل ميزانية مل يقدم اعتماد العادة توطني القاضي الذي  )١٨(
  . أعاله٣٤ إىل ٣١انظر الفقرات   )١٩(
)٢٠(

    . أعاله٦٤ و٥٦انظر الفقرتني   
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 املوظفني داخل ناوبتالشعب النقص يف املوظفني باملوارد املتاحة وعاجلت ، )٢١(الوظيفي املنقح للدوائر
 مراعاة عبء ، معقتضاءالين حسب اووتوزع األعمال على موظفي الدعم القان. الشعب وفيما بينها

 عن احلاجة إىل تبادل اخلربات بغية تعزيز التعاون وتبسيط أساليب العمل العمل يف دوائر معينة، فضالً
  .وفورات نتيجة للكفاءةمما يؤدي إىل بني الدوائر، 

  املساعدة املؤقتة العامة

إىل ة متكررة  وبصورحددت الشعبة التمهيدية احلاجة عموماً.  نفقات متكررة.الشعبة التمهيدية  -٧٧
موظف املوارد الالزمة لتمويل التمهيدية ، تطلب الشعبة ونتيجة لذلك. ذروةال يف أوقاتضافية إموارد 

لتغطية االحتياجات املساعدة املؤقتة العامة  من  شهرا١٢ً ملدة ٢-ف/١-معاون برتبة ف/قانوين مساعد
  . القصرية األجلشفويةال

 ٣-برتبة فاثنني يلزم توفري التمويل الالزم ملوظفني قانونيني .  نفقات متكررة.الشعبة االبتدائية  -٧٨
-معاونني برتبة ف/مساعديناثنني ملدة ستة أشهر من املساعدة املؤقتة العامة، وموظفني قانونيني 

 للبت بصورة عاجلة وفعالة يف القضايا قيد البحث املساعدة املؤقتة العامة ملدة ستة أشهر من ٢-ف/١
  . البتدائية وجتنب تراكم العمل وامتداده بغري مقتضأمام الدوائر ا

  املوارد اإلضافية

 يورو للموارد التعاقدية اإلضافية الالزمة ملساعدة الدوائر يف ١٦ ٠٠٠يطلب اعتماد يبلغ   -٧٩
 حلجم العمل املتزايد يف تلك األوقاتالدوائر تصدي بوارد اإلضافية وستسمح هذه امل. أوقات الذروة
  .بصورة فعالة

ويف حالة ظهور احتياجات أخرى غري متوقعة، ستبذل كافة اجلهود لتغطيتها من ميزانية عام   -٨٠
  .، قبل اللجوء إىل مصادر بديلة للتمويل٢٠١٢

  املوارد من غري املوظفني

  تدريبال

 تطلب الدوائر التمويل الالزم لتوفري فرص التدريب املتخصص ملوظفيها اقتناعاً. نفقات متكررة  -٨١
ا مبا يؤدي إليه تعزيز اخلربات املتخصصة للموظفني من اإلسهام مباشرة يف حتقيق اهلدف منه

 .اإلستراتيجي األول والغاية االستراتيجية األوىل للمحكمة

                                                      
)٢١(

  ICC-ASP/8/29.  
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 ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ١٢٠٠ الربنامج :١٠اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
 الدوائر

املتصلة   األساسية
صندوق    اموع  باحلاالت

  الطوارئ
+ اموع 

املتصلة   األساسية  صندوق الطوارئ 
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

 ٨,٠ ٣٧٦,٦ ٠٨٣,٩ ٥   ٠٨٣,٩ ٥ ٧٠٧,٣ ٤   ٧٠٧,٣ ٤ ٨٦٠,٣ ٤   ٨٦٠,٣ ٤   ٨٦٠,٣ ٤ القضاة

 ٣,٠ ٦٩,٩ ٤٣٠,٣ ٢ ٤٦٨,٧ ٩٦١,٦ ١ ٣٦٠,٤ ٢ ٤٥٢,٠ ٩٠٨,٤ ١ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٤,٠ ٢٦,٤ ٦٩٣,٠ ١٨٩,٠ ٥٠٤,٠ ٦٦٦,٦ ١٨١,٨ ٤٨٤,٨ 

 ٣,٢ ٩٦,٣ ١٢٣,٣ ٣ ٦٥٧,٧ ٤٦٥,٦ ٢ ٠٢٧,٠ ٣ ٦٣٣,٨ ٣٩٣,٢ ٢ ٨٠١,٢ ٢   ٨٠١,٢ ٢ ٥٢١,٤ ٢٧٩,٨ ٢ ون اموع الفرعي، املوظف

 ٩,٠ ٢٤,٤ ٢٩٥,٢ ٢٩٥,٢   ٢٧٠,٨ ٢٧٠,٨   ٥٣٢,٨ ٢٦٦,١ ٢٦٦,٧ ٦٥,٠ ٢٠١,٧ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٦,٠ ١٦,٠   ١٦,٠                 اخلرباء االستشاريون

 ١٤,٩ ٤٠,٤ ٣١١,٢ ٢٩٥,٢ ١٦,٠ ٢٧٠,٨ ٢٧٠,٨   ٥٣٢,٨ ٢٦٦,١ ٢٦٦,٧ ٦٥,٠ ٢٠١,٧ تب األخرىاموع الفرعي، الر

                 ٠,١   ٠,١   ٠,١ السفر

     ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠ ٠,٩  ٠,٩  ٠,٩ الضيافة

     ١٥,٨  ١٥,٨ ١٥,٨  ١٥,٨ ١١,٠  ١١,٠  ١١,٠ لتدريبا

               ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠ اللوازم واملواد

     ١٦,٨   ١٦,٨ ١٦,٨   ١٦,٨ ١٤,٠   ١٤,٠   ١٤,٠  اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفنيا

 ٦,٤ ٥١٣,٣ ٥٣٥,٢ ٨ ٩٥٢,٩ ٥٨٢,٣ ٧ ٠٢١,٩ ٨ ٩٠٤,٦ ١١٧,٣ ٧ ٢٠٨,٣ ٨ ٢٦٦,١ ٩٤٢,٢ ٧ ٥٨٦,٤ ٣٥٥,٨ ٧ اموع

              
 ٨,٩ ٩,٥ ١١٥,٥ ٢٨,٤ ٨٧,١ ١٠٦,١ ٢٨,٨ ٧٧,٣ ٨٢,١   ٨٢,١ ١٩,٨ ٦٢,٣ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٢٠٠ الربنامج :١١اجلدول 

وكيل أمني  الدوائر
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٢٨ ٨ ٨  ٢٠  ٢ ١٨        األساسية 

 ٧ ٣ ٣  ٤  ١  ٢ ١     املتصلة باحلاالت
  الوظائف

  احلالية
 ٣٥ ١١ ١١  ٢٤  ٣ ١٨ ٢ ١     اموع الفرعي  

                األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف 

  املنقولة/اجلديدة
               اموع الفرعي  

                األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف املعاد 

  تصنيفها/توزيعها
               اموع الفرعي  

 ٣٥ ١١ ١١  ٢٤  ٣ ١٨ ٢ ١      اموع  
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  مكاتب االتصال :١٣٠٠الربنامج   -٣

  مقدمة

حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني تصال يف نيويورك يف يساهم مكتب اال  -٨٢
األمانة العامة اجلهات املعنية بمع  استمرار، ويشارك ب وتيسري التعاون بينهمااحملكمة واألمم املتحدة

واستكشاف سبل تعزيز التعاون مع احملكمة  ياون التشغيلالتعلألمم املتحدة ووكاالا يف حل قضايا 
  .االقتضاءعند  ويتدخل ، ويقدم تقارير عنهاحملكمةباالتطورات ذات الصلة أيضاً  ويتابع  املنظمتني،بني
أعمال األمم يف ة متزايدة  اكتسبت احملكمة أمهيتمهيديلتحقيق والفحص الأنشطة اومع زيادة   -٨٣

أعمال احملكمة على ويناقش جملس األمن واجلمعية العامة وهيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة . املتحدة
ول اخاصة أو مواضيع معينة من جدبنود مبا يف ذلك يف إطار يف سياقات خمتلفة، أساس يومي تقريباً 

إىل املكتب  يسعى ،أجهزة صنع القرارسؤولني يف مع امل املستمروالتعامل من خالل التفاعل و. أعماهلا
إلداري من هيئة الرئاسة ولكنه يقدم ويتلقي املكتب الدعم ا.  وعملهاضمان احترام والية احملكمة

ويقدم املكتب أيضاً بعض الدعم . اخلدمات جلميع األجهزة األخرى للمحكمة ويقوم بتمثيلها
اللوجسيت الجتماعات مجعية الدول األطراف ومكتب اجلمعية والفريق العامل التابع للمكتب يف 

قارير احملدثة عن أعمال احملكمة على التعلومات وامل  ينشرعالوة على ذلك يقوم املكتبو. نيويورك
 .إلبقائه على علم بالتطورات يف احملكمةألمم املتحدة يف نيويورك جمتمع ا

 األهداف

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

زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب   -٢
  )٦اهلدف اإلستراتيجي ( .املصلحة والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 
  ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء    النتائج املتوقعة

  
متابعة مجيع طلبات التعاون مع اجلهات املعنية باملقر  •

  .الرئيسي لألمم املتحدة إىل حني استيفاء تلك الطلبات

  
  معدل التنفيذ

 ١٠٠٪  
   جلسات٣  . تنظيم جلسات إحاطة للدول يف نيويورك•
   زيارات١٠-٦  . توفري الدعم لزيارات املسؤولني باحملكمة•
رصد االجتماعات ذات الصلة باألمم املتحدة  •

واملشاركة فيها، ومتابعة البنود بطريقة ثنائية، وتقدمي 
  .تقارير أسبوعية إىل احملكمة

تقرير واحد إىل تقريرين كل 
  أسبوعني

  
 تقدمي مدخالت لتقارير وقرارات األمم املتحدة بشأن •

  .املواضيع املتصلة باحملكمة
   قرارات٨-٥مدخالت 

  
املشاركة والتدخل يف احللقات الدراسية واملناقشات  •

    .املتعلقة باملواضيع ذات الصلة باحملكمة
حلقات /قات دراسية حل٥

  عمل

  ٢ و١اهلدفان 
تها مؤسسة مشهود هلا مبكان -

  وحتظى بالدعم املالئم

 تقدمي الدعم اللوجسيت للجمعية ومكتبها والفريق •
  .العامل يف نيويورك

   اجتماع٢٠- ١٥
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 املوارد من املوظفني

  املالك احلايل من املوظفني

 )٥-ف(ملكتب اايل من رئيس يف الوقت احلكتب االتصال يف نيويورك املالك الوظيفي مليتكون   -٨٤
مجيع  إىل الدعم يقدم) ٥-خ ع (واحد  ومساعد إداري لمكتباجلوهرية لاألنشطة جبميع يقوم  الذي

ملهام اجمه احملدود، على حل نظراًيركز مكتب االتصال، و.  املتعلقة باملكتباملسائل اإلدارية واللوجستية
إقامة اتصاالت رمسية مثل االستجابة لطلبات التعاون العاجلة مع األمم املتحدة، والرئيسية للمكتب 

 أنشطة متابعة، وواحملافظة عليهامانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة األمع وشبكات غري رمسية 
احملكمة إىل األمم  بسؤولنيامليارات وترتيب ز ،عنهاتقارير األمم املتحدة ذات الصلة باحملكمة وتقدمي 

  .واألجهزة التابعة هلالجمعية ، وتقدمي اخلدمات لاملتحدة

 املساعدة املؤقتة العامة

دراج وظيفة إضافية من املساعدة يطلب إللمحكمة يف اتمع الدويل، نامي يف ضوء الدور املت  -٨٥
من لذلك نتيجة ملكتب مكن اسيت و.املكتب مبيزانية ٢-برتبة ف وظف قانوين مساعدمل املؤقتة العامة

على وجه واهليئات واألجهزة التابعة لألمم املتحدة، اجلارية يف مبزيد من الفعالية يف املناقشات شاركة امل
كما سيتمكن من لمحكمة، اجلوانب التشغيلية ل على جوهرياملناقشات اليت تؤثر بشكل اخلصوص يف 

هات املعنية مثل املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات توسيع نطاق شبكات االتصال لتشمل اجل
واملسامهة يف وخارجها املتحدة   مكانة احملكمة داخل األممزيزتعمن  وغري احلكومية، وبالتايل يةاإلقليم

ن إجراء لقاءات رفيعة املستوى على  متيجة لذلك أيضاًنوسيتمكن املكتب . الترويج ألهدافها وحتقيقها
  . أجل تعزيز الوعي بدور احملكمة وفهمه بوجه أفضلساس منتظم منأ

  واليتهتعديل، سيلزم ٢٠١١وإذا استمر مستوى املالك الوظيفي للمكتب عند مستواه يف عام   -٨٦
 وقد يلزم إعادة النظر يف بعض وظائف الدعم اليت يقدمها جلمعية الراهنة،ملوارد احملدودة لكي تتفق مع ا

  . يةالدول األطراف وأمانة اجلمع

 املوارد من غري املوظفني

  اللوازم

 اللوازمو اعتماد لتغطية النفقات اجلارية للمكتب، مبا يف ذلك إجيار املكتب. نفقات متكررة  -٨٧
  .األساسية واملواد االستهالكية األخرى الالزمة للمكتب



 

  

1
0

-A
-010

911
 

 
 

 
27

 

IC
C

-A
SP

/10/10
 

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ١٣٠٠ الربنامج الفرعي :١٢اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢
 تب االتصالامك

املتصلة   األساسية
صندوق    اموع  باحلاالت

  الطوارئ
+ اموع 

املتصلة   األساسية  صندوق الطوارئ
املتصلة   األساسية  اموع  تباحلاال

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

                           القضاة
 ٩,٥ ١٣,٣ ١٥٣,٤   ١٥٣,٤ ١٤٠,١   ١٤٠,١ موظفو الفئة الفنية

 بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة
٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ 

 ٧,٨ ١٥,٧ ٢١٦,٤   ٢١٦,٤ ٢٠٠,٧   ٢٠٠,٧ ٢٣١,٤   ٢٣١,٤   ٢٣١,٤ اموع الفرعي، املوظفون 

   ٨٧,٦ ٨٧,٦   ٨٧,٦       ٠,٣   ٠,٣   ٠,٣ املساعدة املؤقتة العامة

   ٨٧,٦ ٨٧,٦   ٨٧,٦       ٠,٣   ٠,٣   ٠,٣ اخلرباء االستشاريون

 ٥٧,٠ ٤,٥ ١٢,٤   ١٢,٤ ٧,٩   ٧,٩ ١٩,٤   ١٩,٤   ١٩,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

     ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠ ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢ السفر

   ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠           الضيافة

لتدريبا  ١٦,١ ٨,٨ ٦٣,٣  ٦٣,٣ ٥٤,٥  ٥٤,٥ ٣٤,٢  ٣٤,٢  ٣٤,٢ 

 ٤,٢ ٠,٢ ٥,٠  ٥,٠ ٤,٨  ٤,٨ ٣,٣  ٣,٣  ٣,٣ اللوازم واملواد

 ٢٧,١ ١٨,٥ ٨٦,٧   ٨٦,٧ ٦٨,٢   ٦٨,٢ ٥٧,١   ٥٧,١   ٥٧,١  اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفنيا

 ٤٥,٣ ١٢١,٨ ٣٩٠,٧   ٣٩٠,٧ ٢٦٨,٩   ٢٦٨,٩ ٢٨٨,٧   ٢٨٨,٨   ٢٨٨,٨ اموع

 
 ١٣,٢ ٠,٧ ٦,٢   ٦,٢ ٥,٥   ٥,٥ ٨,٩   ٨,٩   ٨,٩ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٣١٠الربنامج الفرعي  :١٣اجلدول 

وكيل أمني   تب االتصالامك
  عام

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

  الفنية فما فوقها
اخلدمات 

الرتبة -العامة
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١          ١          األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٢  ١  ١    ١          ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد                               األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها

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

 

  مقدمة

إىل  ٢٠١٢لعام ") املكتب("املوارد اإلضافية املطلوبة يف ميزانية مكتب املدعي العام تعزى   -٨٨
اليت أحاهلا جملس األمن التابع لألم املتحدة إىل احملكمة، وإىل املبالغ بيا لييف احلالة اإلجراءات املتعلقة ب

  .املوحدالالزمة لتعويض الزيادة يف تكاليف النظام 

 :عن طريق ما يلي نتاجيتهإاملكتب زيادة يواصل و  -٨٩

يف عملية القبض  عن كينيا، فضالًاحلالة يف املشتبه م يف حضور  حتقيقني ويعاباست  )أ(
  دون طلب موارد إضافية؛،مباروشيماناإية املرفوعة ضد كاليكست قضال

ات امليدانية دعم البعثمثل (دمات اخل من هاحتياجات بتخفيض ، قدر اإلمكان،القيام )ب(
 اليت ال ةالزيادكافة اجلهود املمكنة لتقليل يف الوقت نفسه وبذل ، )دداستجواب الشهود اجلو

 إىل أدىن حد؛) وظفني اإلضافينيمثل امل( ات املطلوبةاخلدميف ميكن جتنبها 

احلصول على إذن من الدائرة  ةضافية املطلوبة يف حالإل الستيعاب املوارد االتخطيط  )ج(
  .كوت ديفوار  املختصة بفتح باب التحقيق يف
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 وفقاًقوم بتدويرها  ويلالئحته التنظيميةوفقاً نشأة األفرقة امل علىوارده البشرية مكتب امل وزعيو  -٩٠
التعاون يف كل فريق يف جمال املستشارين وكالء املدعي العام و وققنيعدد احملخيتلف و .الحتياجاتل

كل الالزمة ل املوارد ديديف كل شهر حتيتم و.  احلاالتمجيعلتلبية االحتياجات يف على مدار السنة 
كما يؤدي إىل للغاية  وفعالةبنية مرنة هذا إىل ويؤدي .  هلذه االحتياجاتوفقاًتوزيعها فريق ويعاد 

  .االستخدام األمثل للموارد

يف املبلغ مطلقة زيادة أن هناك  ٢٠١٢يف عام لعام اامليزانية املقترحة ملكتب املدعي يتبني من و  -٩١
لزيادة يف بتنحية او. ٢٠١١ يورو باملقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٥ ٢٠٤ ٧٠٠املطلوب مقدارها 

 يف املائة باملقارنة بعام ١٦,١تبلغ الزيادة الصافية للمبلغ املطلوب حنو باً،  جانتكاليف النظام املوحد
 على زيادة ٢٠١٠ بالنفقات الفعلية يف عام ٢٠١١وبينما تدل مقارنة املبلغ املطلوب يف عام . ٢٠١١

ك يعزى ، فإن ذل) يف املائة إمجاال٢٥,٩( للزيادة يف تكاليف النظام املوحد خالفاً،  يف املائة٢٢,٣تبلغ 
 يف املائة يف أعباء القضايا اجلارية واملعلقة اليت تتحملها امليزانية يف نفس الفترة ٦٠إىل زيادة مقابلة تبلغ 

على النحو الذي )  وليبيا، وكينيا، ودارفور،وهي التطورات يف حاالت مجهورية الكونغو الدميقراطية(
  .يتبني من اجلدول أدناه

  ية مكتب املدعي العام وتوزيع املوظفني حبسب احلاالت التغريات يف ميزان:١٤جلدول ا

عدد (امليزانية باليورو 
عدد (و )املوظفني

)القضايا  
 أوغندا الدعم التشغيلي

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

 دارفور
مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

 ليبيا كينيا

   املعتمدة ٢٠٠٩
٧٠٠ ٠١٢ ٥ 

)٥٨(  

) قضايا٩(  

٨٦٩ ٣٠٠  

)٣(  
)قضية واحدة(  

٣٠٠ ١٢٤ ٦ 

)٥٣(  

) قضايا٤(  

٥٠٠ ٥٩٠ ٤ 

)٣٢(  

) قضايا٣(  

٣٠٠ ٢٠٦ ٤ 

)٢٤(  

)قضية واحدة(  

 غري وارد غري وارد

   املعتمدة ٢٠١٠
٥ ٥٢٦ ٥٠٠  

)٦١(  

) قضية١١(  

٨٩٢ ٣٠٠  
)٣(   

)قضية واحدة(  

٦٠٠ ٥٧٩ ٦ 

)٥٤(  

)  قضايا٦-٥(  

٥٠٠ ٠٥٠ ٤ 

)٢٤(  

) قضايا٣(  

٧٠٠ ٧٢٩ ٤ 

-قضية واحدة(
)قضيتان  

 

وارد غري  غري وارد 

  عتمدة امل ٢٠١١
٩٠٠ ٢٤٥ ٦ 

)٦٧(  

) قضية١٣(  

٨٠٠ ٣٤١  

)١(  

)قضية واحدة(  

٠٠٠ ٥١٠ ٥ 

)٤٢(  

)  قضايا٥(  

٥٠٠ ٢٨٨ ٢ 

)١٥(  

) قضايا٤(  

٠٠٠ ١٢٢ ٢ 

)١٠(  

)قضية واحدة(  

٩٠٠ ٠٢٦ ٥ 

)٣٥(  

)قضيتان(  

)٢٢(صندوق الطوارئ  

٢ ١٨١ ٨٠٠  

)قضيتان(  

  قترحة امل ٢٠١٢
٥ ٥٣٤ ٩٠٠  

)٥٣(  

) قضية١٦(  

٢٠٠ ١١١ 

)١(  

)قضية واحدة(  

٥٠٠ ٠٦٢ ٦ 

)٤٣(  

) قضايا٦(  

٠٠٠ ٤٧١ ٢ 

)١٧(  

) قضايا٤(  

٩٠٠ ٥٤٩ ١ 

)٨٨(  

)قضية واحدة(  

٣٠٠ ٤٥٦ ٥ 

)٣٣(  

)قضيتان(  

٦٠٠ ٣٦٠ ٥ 

)١٤(  

)قضيتان(  

ة يشمل عدد املوظفني الوارد يف هذا اجلدول الوظائف الثابتة والوظائف املتصلة باحلاالت فقط وال يشمل املساعد* 
  .ؤقتة العامةملا

القضيتني اليت يتوقع انتهاء النظر فيهما متاما أو تقريباً حبلول عام املتعلقة باملوارد وسيعاد توزيع   -٩٢
لتغطية ) نغودجولو شوي/كاتنغا ضداملدعي العام   وقضيةاملدعي العام ضد لوبانغاقضية  (٢٠١٢

املدعي العام ضد  عن قضية ينيا، فضالًيف ك القضايا املقبلة واملتعلقة باحلالة االحتياجات يف
  .إمباروشيمانا

                                                      
    . ٢٠١١ديسمرب /مايو إىل كانون األول/املوارد املطلوبة من صندوق الطوارئ للحالة يف ليبيا يف الفترة من أيار )٢٢(
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وارد امل  مجيعوسيتم تغطية.  دون تغيري٢٠١٢يف املكتب يف عام الثابتة الوظائف وال يزال عدد   -٩٣
سبقت  اليت ،الالزمة من املوظفني والناجتة مباشرة عن إحالة احلالة املتعلقة بليبيا إىل احملكمةضافية اإل

 عام من امليزانية املقترحة للمساعدة املؤقتة العامة يف ،٢٠١١مايو /يارأيف ق الطوارئ ن صندوتغطيتها م
يف  على أساس حجم العمل ٢٠١٢هلذه املوارد بعد عام قبلة وسيتم تقييم االحتياجات امل. ٢٠١٢

  .القضايا واحلاالت العملية

ساساً إىل أالذي يرجع (للتضخم وتعزى الزيادة يف ميزانية السفر جزئياً إىل التسويات الالزمة   -٩٤
، واحلاجة إىل )٢٠١٢ اليت ال ميكن استيعاا يف ميزانية عام ر النفط وأجور الطرياناسعأالزيادة يف 

  .بعثات إضافية يف سياق التحقيقات اجلارية يف ليبيا

صر العنيعتمد و. عناصر رئيسية ةستراتيجية على ثالثإنشطته واالعتماد يف أيواصل املكتب و  -٩٥
التحقيقات ياسة تركز بعناية على على سمن حيث التكلفة فعالية الج وهو  األول رئيسيال

 ضد ة قضي١٣يف حيقق  و،ست حاالتعمل املكتب يف  وي.األساسيروما  لنظام وفقاًاكمات، واحمل
 دعى ياليتالكيانات كان األفراد الذين يتم التحقيق معهم على رأس قضايا، ويف مجيع هذه ال.  فردا٢٤ً
ا اجلرائم مسؤولة عن اأالردع قيق هو حتهذه الكيانات  رؤساء مالحقةواهلدف من . اليت مت ارتكا

هذا يؤدي سولكن  على األقل مائةأدلة كافية ملقاضاة اآلن كتب لدى امل و.كنأقصى قدر ممباملطلوب 
األدلة اليت يف حوزة احملكمة  تقدمي وميكن يف اية األمر. لمحكمةبالنسبة لتكاليف اليف باهظة إىل زيادة 

 اليت يقع عليها القضاياشكل تو. تؤدي إىل حماكمة األفراد اآلخرين إىل السلطات الوطنيةقد اليت و
عدد : حملاكمةتبقية من اراحل اململايف املتعلقة باإلجراءات القضائية  للتكاليفرئيسياً منطلقاً االختيار 
  . للضحايا واملشتبه م والتمثيل القانوينملدة اليت تستغرقها اإلجراءات،او ،التدابري الوقائيةو ،الشهود

كيانات الالدول و من خالل شبكة التعاون مع ،لتعاونازيادة والعنصر الرئيسي الثاين هو   -٩٦
، عمل املكتب ٢٠١٠ و٢٠٠٩ عامي يف و. مع احترام مبدأ التكامل، احلكومية وغرياحلكومية الدولية

اجلرائم يف للمساعدة يف التحقيق معها تبادل املعلومات  وعدة بلدان يف مناطق خمتلفةمع بشكل وثيق 
امليدان التحقيقات يف إىل اخنفاض التكاليف املتعلقة ب أيضاًوأدى هذا التعاون . سكيفو اليت ارتكبت يف

، ٢٠١١عام تلك ااالت يف يف قلم احملكمة  اخلدمات املطلوبة من تفضاخنو. احلمايةتكاليف و
  .٢٠١٢عام وسيستمر اخنفاضها يف 

أو شتركة األفرقة املتوسيع  عن طريقالعنصر الرئيسي الثالث هو املرونة يف استخدام املوارد و  -٩٧
 بالتوحيد القياسياالستخدام الكفء للموارد  وقد تيسر هذا التناوب و.حسب االقتضاءتضييقها 

وميكن . ٢٠١٠يف بداية عام نافذاً رمسياً أصبح  ذيالللمكتب دليل التنفيذي للإلجراءات عن طريق ا
  .املشاكل املتعلقة بالتكيف من قدر ضئيل جداًاملوظفني من فريق إىل آخر بنقل اآلن 
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام :  الربنامج الرئيسي الثاين:١٥اجلدول  
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١ لعام امليزانية املعتمدة

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢
 مكتب املدعي العام

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
 ٣,٥ ٥٣٨,٠ ٠١٠,٥ ١٦ ٢٠١,٨ ١٢ ٨٠٨,٧ ٣ ٤٧٢,٥ ١٥ ٧٧٨,٣ ١١ ٦٩٤,٢ ٣  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,٢ ٢٠٣,٢ ١٣٨,٠ ٤ ٠٩١,٢ ٣ ٠٤٦,٨ ١ ٩٣٤,٨ ٣ ٩٣٧,٦ ٢ ٩٩٧,٢ 

 ٣,٨ ٧٤١,٢ ١٤٨,٥ ٢٠ ٢٩٣,٠ ١٥ ٨٥٥,٥ ٤ ٤٠٧,٣ ١٩ ٧١٥,٩ ١٤ ٦٩١,٤ ٤ ٩٩٦,٨ ١٧ ٨١٧,٦ ١٣ ١٧٩,٢ ٤  اموع الفرعي، املوظفون

 ٨٨,٢ ٧٠٦,٢ ٣ ٩٠٧,٧ ٧ ٨٦٩,٤ ٧ ٣٨,٣ ٢٠١,٥ ٤ ١٦٤,٥ ٤ ٣٧,٠ ٢٩٥,٢ ٤ ٩٩٥,٨ ٣ ٢٩٩,٤  ساعدة املؤقتة العامةامل

     ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠ ٠,٢  ٠,٢  العمل اإلضايف
 ٦١,١ ٦٤,٨ ١٧٠,٨ ١٧٠,٨   ١٠٦,٠ ١٠٦,٠   ٢٤٢,٠ ٢٤٢,٠    اخلرباء االستشاريون

 ٨٧,٢ ٧٧١,٠ ٣ ٠٩٣,٥ ٨ ٠٤٠,٢ ٨ ٥٣,٣ ٣٢٢,٥ ٤ ٢٧٠,٥ ٤ ٥٢,٠ ٥٣٧,٤ ٤ ٢٣٧,٨ ٤ ٢٩٩,٦  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٩,٧ ٦٠٣,٣ ٦٣٧,٩ ٢ ٤٠٢,٤ ٢ ٢٣٥,٥ ٠٣٤,٦ ٢ ٨٠٥,٦ ١ ٢٢٩,٠ ٠٠٥,٦ ٢ ٧٣٥,٩ ١ ٢٦٩,٧  السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٢  ٨,٢  الضيافة
 ١٠,٨ ٢٩,٩ ٣٠٧,٤ ٢٨٢,٤ ٢٥,٠ ٢٧٧,٥ ٢٥٢,٥ ٢٥,٠ ٢٠٩,٣ ١٧٤,٦ ٣٤,٧   مبا فيها التدريباخلدمات التعاقدية

     ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٩٣,١ ٦٣,٠ ٣٠,١  التدريب
 ١٥,٩ ٥٤,٢ ٣٩٥,٠ ٣٩٥,٠   ٣٤٠,٨ ٣٤٠,٨   ٢٣٣,١ ٢٣٣,١    نفقات التشغيل العامة

 ٥,٣ ٥,١ ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠ ٩٥,٩ ٤٥,٦ ٥٠,٣ ٣٣,٣ ٢٠,٩ ١٢,٤  اللوازم واملواد

     ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   ١٤٢,٤ ١٤٢,٤     يف ذلك األثاثاملعدات مبا

 ٢٤,١ ٦٩٢,٥ ٥٦٠,٧ ٣ ٢١٣,٣ ٣ ٣٤٧,٤ ٨٦٨,٢ ٢ ٥٣٠,٠ ٢ ٣٣٨,٢ ٧٢٥,٠ ٢ ٣٦٩,٩ ٢ ٣٥٥,١  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٩,٦ ٢٠٤,٧ ٥ ٨٠٢,٧ ٣١ ٥٤٦,٥ ٢٦ ٢٥٦,٢ ٥ ٥٩٨,٠ ٢٦ ٥١٦,٤ ٢١ ٠٨١,٦ ٥ ٢٥٩,٢ ٢٥ ٤٢٥,٣ ٢٠ ٨٣٣,٩ ٤  اموع

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام :  الربنامج الرئيسي الثاين:١٦اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املدعي العام
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها
–اخلدمات العامة 
  الرتبة الرئيسية

-مةاخلدمات العا
  الرتب األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٤٨ ١٦ ١٥ ١ ٣٢ ٢ ٧ ٤ ٨ ٦ ٢   ٢ ١  األساسية   احلالية الوظائف

 ١٧٠ ٤٨ ٤٨  ١٢٢ ١٥ ٤٠ ٤٠ ٢١ ٦      املتصلة باحلاالت  

 ٢١٨ ٦٤ ٦٣ ١ ١٥٤ ١٧ ٤٧ ٤٤ ٢٩ ١٢ ٢   ٢ ١  اموع الفرعي  

  الوظائف اجلديدة
  

                             األساسية
                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              األساسية

                  املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                             اموع الفرعي

 ٢١٨ ٦٤ ٦٣ ١ ١٥٤ ١٧ ٤٧ ٤٤ ٢٩ ١٢ ٢   ٢ ١  اموع  
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  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج  -١

  مقدمة

يتكون مكتب املدعي العام من ديوان املدعي العام، وقسم املشورة القانونية، وقسم اخلدمات،   -٩٨
.  وتنسيقها تقدمي اخلدمات إىل الشعب التنفيذية واألفرقة املشتركةعلىويساعد مجيعها املدعي العام 

املادة (وتقدم اللجنة التنفيذية . ويتم يف مكتب املدعي العام تقييم السياسات اخلاصة باملكتب وتعزيزها
املشورة للمدعي العام بشأن اجلوانب اإلستراتيجية )  من الالئحة التنظيمية ملكتب املدعي العام٢-٤

  .ن املدعي العام بأعمال األمانة هلذه اللجنةجلميع العمليات واألنشطة اليت يقوم ا املكتب، ويقوم ديوا
بتوجيه األنشطة الرئيسية احملددة لتحقيق ، من خالل اللجنة التنفيذية، يقوم املدعي العامو  -٩٩
  .إلدعاء بأقل قدر ممكن من املوارد وأكرب قدر ممكن من املساءلةل اإلستراتيجيةهداف األ

م األنشطة الداخلية واألنشطة املشتركة بني األجهزة ويف هذا الصدد، ينسق ديوان املدعي العا -١٠٠
لضمان وجود موظفني مؤهلني وذوي مهة عالية، وتقاسم املعلومات بصورة فعالة، وبناء ثقافة مشتركة 

  .للمحكمة
ويقدم قسم املشورة القانونية الردود على طلبات املشورة القانونية املقدمة من املدعي العام  -١٠١

  .فيذيةومجيع الشعب التن
العالية اجلودة ويف التوقيت خلدمات اإلدارية واللغوية والتقنية  ما يلزم من ا قسم اخلدماتقدموي -١٠٢

تباع ج مرن يف االستجابة الحتياجات العمالء بأقل قدر ممكن من املوارد وعن طريق اباملناسب 
  .االتصال بقلم احملكمة لتنسيق اخلدمات املشتركة املوحدة

  األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد   -١
يع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة  مججرائية وقواعد اإلثبات فيما خيصاإل

  )٣اهلـدف اإلستراتيجي . (احملكمة على حنو حيترم التنوع
طية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد أن تتحول إىل إدارة غري بريوقرا  -٢

  )٨اهلدف اإلستراتيجي . (لضمان احلقوق وتقليل املخاطر عند االقتضاء

  ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 ١اهلدف 

التنفيذ الكامل خلطة التدريب السنوية  •
  .الداعمة لتنفيذ دليل العمليات

 
ئوية من خطة التدريب النسبة امل •

  .السنوية اليت مت حتقيقها

  
≤ ٩٥٪   
  

النسبة املئوية من اموعات  •  
  .املستهدفة اليت مت تدريبها

التدريب  من عناصر ٪ ١٠٠
من عناصر  ٪٦٠؛ ةلزاميإلا

  .ةالتدريب االختياري
      ٢اهلدف 

حتقيق مجيع األهداف املتعلقة  •
 حتسني اجلوانب اللغوية واإلدارية/بتطوير

واملالية والتقنية اليت ختص مكتب املدعي 
  .٢٠١١العام يف عام 

 من النسبة املئوية الفعلية •
التطوير اليت مت /لتحسيناتا

 .حتقيقها

 <٩٠ ٪  
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢١٠٠الربنامج : ١٧اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية املدعي العام

 ٣,١ ٧٧,٥ ٥٦٠,١ ٢ ٤٣٩,١ ١٢١,٠ ٢ ٤٨٢,٦ ٢ ٤٢٤,٦ ٠٥٨,٠ ٢  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,٠ ٦٥,٦ ٣٦٨,٨ ١ ٧٠٨,٤ ٦٦٠,٤ ٣٠٣,٢ ١ ٦٧٣,٢ ٦٣٠,٠ 

 ٣,٨ ١٤٣,١ ٩٢٨,٩ ٣ ١٤٧,٥ ١ ٧٨١,٤ ٢ ٧٨٥,٨ ٣ ٠٩٧,٨ ١ ٦٨٨,٠ ٢ ٢٦٢,٧ ٣ ٩٧٩,٦ ٢٨٣,١ ٢  اموع الفرعي، املوظفون

 ٦٥,٤ ٠٢٧,٢ ١ ٥٩٨,٠ ٢ ٥٥٩,٧ ٢ ٣٨,٣ ٥٧٠,٨ ١ ٥٣٣,٨ ١ ٣٧,٠ ٤٩٥,٢ ١ ٣٢٠,٣ ١ ١٧٤,٩  املساعدة املؤقتة العامة

     ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠ ٠,٢  ٠,٢  العمل اإلضايف
 ٦١,١ ٦٤,٨ ١٧٠,٨ ١٧٠,٨   ١٠٦,٠ ١٠٦,٠   ٢٤٢,٠ ٢٤٢,٠    اخلرباء االستشاريون

 ٦٤,٥ ٠٩٢,٠ ١ ٧٨٣,٨ ٢ ٧٣٠,٥ ٢ ٥٣,٣ ٦٩١,٨ ١ ٦٣٩,٨ ١ ٥٢,٠ ٧٣٧,٤ ١ ٥٦٢,٣ ١ ١٧٥,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٧,٦ ١٤٢,٠ ٦٥٦,٩ ٥٨٣,٥ ٧٣,٤ ٥١٤,٩ ٤٤٢,٤ ٧٢,٥ ٤٩٦,٧ ٣٣٧,٣ ١٥٩,٤  السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٢  ٨,٢  الضيافة
 ٤,٦ ٩,٩ ٢٢٧,٤ ٢٠٢,٤ ٢٥,٠ ٢١٧,٥ ١٩٢,٥ ٢٥,٠ ١٨٩,٨ ١٥٥,١ ٣٤,٧  التدريبيها  مبا فاخلدمات التعاقدية

     ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٨٦,٢ ٥٦,١ ٣٠,١  التدريب
 ٣,١ ٠,٣ ١٠,٠ ١٠,٠   ٩,٧ ٩,٧   ٥,٢ ٥,٢    نفقات التشغيل العامة

 ٥,٣ ٤,١ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٧٦,٩ ٢٦,٦ ٥٠,٣ ٣١,٤ ١٩,٠ ١٢,٤  اللوازم واملواد

     ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   ١٠٨,٩ ١٠٨,٩     مبا يف ذلك األثاثاملعدات
١٦,٧ ١٥٦,٣ ٠٩٤,٧ ١ ٩٠٩,٤ ١٨٥,٣ ٩٣٨,٤ ٧٥٦,٧ ١٨١,٧ ٩٢٦,٤ ٦٨١,٦ ٢٤٤,٨  موع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفنيا 

 ٢١,٧ ٣٩١,٤ ١ ٨٠٧,٤ ٧ ٧٨٧,٤ ٤ ٠٢٠,٠ ٣ ٤١٦,٠ ٦ ٤٩٤,٣ ٣ ٩٢١,٧ ٢ ٩٢٦,٥ ٥ ٢٢٣,٥ ٣ ٧٠٣,٠ ٢  اموع

            
 ٦,٥ ٩,٥ ١٥٥,٣ ٦٥,٠ ٩٠,٢ ١٤٥,٨ ٦٥,٨ ٨٠,٠ ١٠٩,٨ ٤٥,٢ ٦٤,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٠٠ الربنامج :١٨اجلدول 

وكيل أمني  املدعي العام
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
–العامة 

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة
ب الرت

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  احلالية الوظائف
  

 ٢٩ ١٠ ٩ ١ ١٩ ٢ ٦ ٣ ٥ ٢       ١  األساسية 

 ١٦ ١١ ١١  ٥ ٣ ١ ١        املتصلة باحلاالت  

 ٤٥ ٢١ ٢٠ ١ ٢٤ ٥ ٧ ٤ ٥ ٢       ١  اموع الفرعي  

  الوظائف اجلديدة
  

                             األساسية

                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              األساسية

                  املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                             اموع الفرعي

 ٤٥ ٢١ ٢٠ ١ ٢٤ ٥ ٧ ٤ ٥ ٢       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 -١٠٣

  املساعدة املؤقتة العامة

 لدعم ٢-املساعدة املؤقتة العامة ملدة مخسة أشهر برتبة فيطلب كما يف السنوات املاضية  -١٠٤
  .املشاريع املخصصة أو الذروة املتوقعة حلجم العمل بالنسبة لطاقة املشورة القانونية يف املكتب

وعالوة على ذلك، ويف سياق التحقيق اجلاري يف ليبيا، هناك حاجة مستمرة للموارد املطلوبة  -١٠٥
ؤون املوظفني  لشومساعد واحد)  ر أ-خ ع( واحد  إعالميساعدمن خالل صندوق الطوارئ وهي م

وسيقدم املساعد . لدعم الزيادة اخلاصة والعامة يف عبء العمل الناجتة عن حالة جديدة)  ر أ-خ ع(
اإلعالمي الدعم يف حتليل وسائل اإلعالم باللغة العربية وسيساعد على إعداد البيانات الصحفية واملواد 

ويقدم املساعد لشؤون املوظفني الدعم . األخرى ذات الصلة بإستراتيجية اإلعالم املتعلقة ذه احلالة
ويعاجل الزيادة يف طلبات التعيني والتوظيف، ويتخذ الالزم للزيادة يف املالك الوظيفي للمكتب 

  .اإلجراءات الالزمة

  العمل اإلضايف

 يورو للوفاء باالحتياجات القانونية الالزمة لتعويض العمل ١٥ ٠٠٠ال يزال املبلغ املطلوب هو  -١٠٦
  .يف يف فئة اخلدمات العامةاإلضا

  اخلرباء االستشاريون

 تعيني خرباء استشاريني وشهود من أهل اخلربة لدعم ٢٠١٢سيواصل املكتب يف عام  -١٠٧
عادل يورو، الذي ميثل ما ي ١٧٠ ٨٠٠ ولتحقيق ذلك، يطلب املكتب مبلغ . التحقيقات واحملاكمات

، وإن كان سيتم حتديد املستوى الفعلي ٥-من خدمات اخلرباء االستشاريني برتبة ف أشهر ٨,٥
وتعزى معظم الزيادة إىل احلالة يف ليبيا . للخرباء االستشاريني على أساس العمل املطلوب وخربم

وال يزال تركيز امليزانية يف . بينما يعكس الباقي الزيادة يف التكاليف القياسية لألجور)  يورو٥٠ ٢٠٠(
  .الديوان

مستشارين قام املدعي العام بتعيني  من نظام روما األساسي، ٤٢ن املادة  م٩ للفقرة ووفقاً -١٠٨
جرائم أخرى حمددة، وال يطلب املكتب زيادة هلذا البند من بنود واملتعلقة باجلنس قانونيني للجرائم 

  .امليزانية ألم يقدمون خدمام للمدعي العام بدون مقابل
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 سفر املدعي العام ضروريا لتعزيز الدعم املقدم له والتعاون امللموس معه يف التحقيقات اليت يعترب -١٠٩
يقوم ا املكتب وإلقاء القبض على األشخاص الذين يطلب مثوهلم أمام احملكمة على أعلى املستويات، 

املدعي يوان ويتضمن االعتماد املدرج لد. ولإلسهام يف تأثري نظام روما األساسي بأقصى قدر ممكن
املدعي العام وموظفي اإلعالم وأصحاب املصلحة الرئيسيني الذين يدعون  دائما إسقاطات لسفرالعام 

  .ملقابلة املدعي العام، وبوجه خاص ألصحاب املصلحة غري القادرين على حتمل تكاليف السفر

 يورو املطلوب ٢٢ ٢٠٠االعتماد البالغ قدره إىل حد كبري إىل  ٢٠١٢ عام تعزى الزيادة يفو -١١٠
وبالنظر إىل ختفيض امليزانية . وترجع الزيادة الباقية إىل الزيادة يف التكاليف العادية للسفر. للحالة يف ليبيا

، فإنه ال ميكن استيعاب هذه الزيادة أو تعويضها بتخفيض تكاليف السفر ٢٠١١املتعلقة بالسفر يف عام 
  .املتعلقة باحلاالت األخرى

 عن بعثات ممثلي وحدة اإلعالم وقسم املشورة انية السفر بعثات املدعي العام فضالًوتشمل ميز -١١١
ويتعلق هذا الطلب . القانونية ووحدة املوارد البشرية التابعة ملكتب املدعي العام والزائرين للمكتب

  ). من أيام السفر٢٠٦( بعثة ٦٠بنحو 

   مبا يف ذلك التدريباخلدمات التعاقدية
يظل املبلغ املطلوب و. يزانية التدريب مدرجة بأكملها يف البند املخصص للديوانال تزال م -١١٢

. لدعم التطوير الوظيفي املتواصل جلميع املوظفني يف املكتب دون تغيري  يورو٧٩ ٤٠٠والبالغ قدره 
وستنظم بالتحديد دورات للتدريب العملي يف جماالت التحليل والدفاع واالستئناف والسالمة ومحاية 

  .التنفيذيدليل المبا يتماشى مع لشهود يف امليدان ا

 يورو، كما يف العام املاضي، لدعم تكاليف اإلعالم للبعثات املستقلة ٢٥ ٠٠٠يطلب مبلغ و -١١٣
وتتعلق التكاليف النموذجية املتكبدة باإلذاعة وإجيار . وبعثات التوعية املشتركة يف بلدان العمليات

  .الصحفية وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد يف بلدان العملياتاملرافق املناسبة للمؤمترات 
 



 

 

36
 

 
 

 
 

2
0

-A
-011

110
 

IC
C

-A
SP

/9/20
 

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي : ١٩اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢ام امليزانية املقترحة لع

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

  ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
 
  قسم املشورة/ديوان املدعي العام

قانونيةال   ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية 
 ٢,٨ ٢٧,٧ ٠٢٢,٣ ١   ٠٢٢,٣ ١ ٩٩٤,٦   ٩٩٤,٦  موظفو الفئة الفنية

  دمات العامةموظفو اخل
 بدون تقسيم

٤,٤ ١٤,٤ ٣٣٨,٤  ٣٣٨,٤ ٣٢٤,٠  ٣٢٤,٠ 

 ٣,٢ ٤٢,١ ٣٦٠,٧ ١   ٣٦٠,٧ ١ ٣١٨,٦ ١   ٣١٨,٦ ١ ٠٤٠,٥ ١   ٠٤٠,٥ ١  اموع الفرعي، املوظفون

 ٣٨١,٩ ١٤١,٣ ١٧٨,٣ ١٤٠,٠ ٣٨,٣ ٣٧,٠   ٣٧,٠ ١٧٤,٩   ١٧٤,٩  املساعدة املؤقتة العامة

     ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠ ٠,٢  ٠,٢  العمل اإلضايف
 ٦١,١ ٦٤,٨ ١٧٠,٨ ١٧٠,٨   ١٠٦,٠ ١٠٦,٠   ٢٤٢,٠ ٢٤٢,٠    اخلرباء االستشاريون

 ١٣٠,٤ ٢٠٦,١ ٣٦٤,١ ٣١٠,٨ ٥٣,٣ ١٥٨,٠ ١٠٦,٠ ٥٢,٠ ٤١٧,١ ٢٤٢,٠ ١٧٥,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٦,٧ ٣٩,٢ ١٨٥,٩ ١٢٨,١ ٥٧,٨ ١٤٦,٧ ٩١,٨ ٥٤,٩ ٢٠٧,٢ ٥٨,٠ ١٤٩,٢  السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٢  ٨,٢  الضيافة
     ٢٥,٠ ٢٥,٠   ٢٥,٠ ٢٥,٠   ٤٤,٣ ٤٣,٩ ٠,٤  اخلدمات التعاقدية

     ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٦٩,١ ٤٦,٥ ٢٢,٦  التدريب

 ١٥,٠ ٣٩,٢ ٣٠٠,٣ ٢٠٨,٦ ٩١,٧ ٢٦١,١ ١٧٢,٣ ٨٨,٨ ٣٢٨,٨ ١٤٨,٤ ١٨٠,٤  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٦,٥ ٢٨٧,٤ ٠٢٥,١ ٢ ٥١٩,٤ ٥٠٥,٧ ١ ٧٣٧,٧ ١ ٢٧٨,٣ ٤٥٩,٤ ١ ٧٨٦,٤ ١ ٣٩٠,٤ ٣٩٦,٠ ١  اموع

            

 ١٢,٩ ٥,٠ ٤٣,٦   ٤٣,٦ ٣٨,٦   ٣٨,٦ ٣١,٢   ٣١,٢ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي : ٢٠اجلدول 

  قسم املشورة/مديوان املدعي العا
  قانونيةال

وكيل أمني 
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة –العامة 

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة
  جمموع املوظفني

  ١٤  ٥  ٤  ١  ٩  ١  ٤  ١  ١  ١        ١  األساسية 
  احلالية الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ١٤  ٥  ٤  ١  ٩  ١  ٤  ١  ١  ١        ١  اموع الفرعي  
                              األساسية

  الوظائف اجلديدة                              املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ١٤  ٥  ٤  ١  ٩  ١  ٤  ١  ١  ١        ١  اموع  
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  قسم اخلدمات: ٢١٢٠مج الفرعي الربنا  )ب(

  املوارد من املوظفني

  املساعدة املؤقتة العامة

 .نوات السابقة مثل السال تزال وحدة خدمات اللغات يف حاجة إىل املساعدة املؤقتة العامة -١١٤
 اليت  امليدانيةيةفوشملواجهة حجم العمل يف الترمجة التحريرية والترمجة الاملؤقتة وتلزم هذه املساعدة 

  .لبعثات التحقيقتقدم الدعم 
هذه  وتقدر.  إحالة احلالة يف ليبيا إىل احملكمةيف أعقاب قوة العمل تغريت االحتياجات منو -١١٥

التحريرية افئة للعمل على أساس التفرغ جلميع خدمات الترمجة  وظيفة مك٢٢االحتياجات بنحو 
ن هذه الوظائف املكافئة ثالث موتوفر .  لوالية املكتبيت تقدم الدعم ال والترمجة الشفويةواملراجعة

من  وظيفة ١٩وظائف الباقية البالغ قدرها لاوفر وت، )املتصلة باحلاالت(للعمل من الوظائف الثابتة 
  .تة العامة الشهرية املرنةقؤاملساعدة امل

تقدير وحدة خدمات اللغات تواصل ،  ممكن إىل أدىن حدالزيادة يف هذا االلحد من لو -١١٦
وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ  ١,٤٨حنو  قدرهويبلغ املوارد،  احتياجاا مع بعض النقص يف

 ١ ١٣٩ويقابل هذا النقص ). ٢٠١١ يف عام وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ ٢,٦٥ بلمقا(
االستعانة مبصادر خارجية بو يف العمل الكفاءةبزيادة  من صفحات الترمجة اليت يلزم حتقيقها فحةص

الالزمة هلا اخلدمات الوحدة للغات اليت تقدم من ا ويقلل النطاق الواسع .عندما تسمح السرية بذلك
  .نوات السابقةمن القدرة على استيعاب الزيادة باملقارنة مع الس

والطاقة ) املساعدة املؤقتة العامة والوظائف القائمة(التوزيع الوظيفي للمترمجني التحريريني  :٢١اجلدول 
  *٢٠١٢الترمجية الناجتة عن ذلك على أساس أعباء العمل املتوقعة لعام 

  الطاقة مقابل الطلب    على أساس التفرغكافئة للعمل الوظائف املتوزيع 
      اخلدمات اللغوية األخرى  ةالترمج

  اللغة
الترمجة 
  التحريرية

إدارة الترمجة 
التحريرية 

 شفويةوالترمجة ال
  امليدانية

اختبار الترمجة 
 شفويةال

والتدريب عليها 
  ودعمها

بعتاث 
الترمجة 

  شفويةال

الترمجة 
 شفويةال

  اهلاتفية
  فرز الوثائق

دعم 
االستنساخ 

مراقبة (
  )اجلودة

الترمجة 
التحريرية 

  قعباملو

املراجعة والتدقيق 
الترمجات (

التحريرية 
  )اخلارجية

  
حجم العمل    اموع

) صفحة(ملتوقع ا

طاقة يف عام ال
٢٠١٢ 

  )صفحة(

العجز /الفائض
  )صفحة(

  -٦٥٤,٠٠  ٢ ٠٧٩  ٢ ٧٢٤  ٤  ٠,٩          ٠,٢  ٠,١  ٠,١  ٢,٧   الفرنسية-اإلنكليزية
  -٧٠٠,٠٠  ١ ٨٤٨  ٢ ٥٤٨  ٤  ٠,٤  ٠,١        ٠,٢    ٠,٩  ٢,٤   اإلنكليزية–الفرنسية 

  ٧٢,٠٠  ١ ٣٠٩  ١ ٢٣٧  ٣  ٠,١  ٠,٢      ٠,٣  ٠,٦  ٠,٢    ١,٧   العربية–اإلنكليزية 
  ٨٧,٠٠  ١ ٦٩٤  ١ ٦٠٧  ٣          ٠,٣  ٠,٥      ٢,٢   اإلنكليزية–العربية 

السواحيل/الكنيارواندا
  الفرنسية-اللنغواال/ ي

١٥٨,٠٠  ٩٢٤  ٧٦٦  ٢,٥    ٠,٨  ٠,٢  ٠,٣          ١,٢  

  -٦٢,٠٠  ٤٦٢  ٥٢٤  ٢            ٠,٨  ٠,١  ٠,٥  ٠,٦  اإلنكليزية/السواحيلي
  -  -  -  ١,٥  ١        ٠,٢  ٠,٣        السانغو

  /الكيكويو/كلنجنيال
  دولووال/ أللولوياا

٤٩,٠٠  ٢٣١  ٢٨٠  ٢    ٠,٦  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٣      ٠,٣-  

جمموع الوظائف 
لعمل على كافئة لامل

  أساس التفرغ
١ ١٣٩,٠٠  ٨ ٥٤٧  ٩ ٦٨٦  ٢٢  ٢,٣  ١,٧  ٠,٥  ٠,٥  ١  ٣  ٠,٤  ١,٥  ١١,١-  

 الرتب األخرى لوحدة املعلومات واألدلة - واحدة من فئة اخلدمات العامةيطلب وظيفة -١١٧
  .الستكمال املوارد القائمة لتسجيل وتناول األدلة اجلاري جتميعها للحالة يف ليبيا
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 الرتب األخرى ملدة -وباملثل، يطلب ما يكافئ العمل لوظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة -١١٨
وال ميكن استيعاب هذه احلالة .  لدعم اإلدارة املالية والتشغيلية للمكتب املعين باحلالة يف ليبيا شهرا١٢ً

  .  اإلضافية عن طريق املوارد القائمة

  املوظفني من غري املوارد 

  السفر
 ني امليدانيشفويني الني واملترمج،ني التقنينيملوظفبا اصةالتحقيق اخلبعثات بميزانية السفر تتعلق  -١١٩

 اجلاريةجلميع القضايا الدعم  قدم اليت تلينياحملالفوريني  وبعثات توظيف املترمجني ،)ني والدولينياحمللي(
مقابل (بعثة  ١٥٦إىل زاد جمموع عدد البعثات املتصلة باحلاالت و. االبتدائية وأهيدية مالتتني املرحلب

يف  هناك اخنفاض  ولكن،) بعثة٢٤(، وتعزى هذه الزيادة إىل احلالة يف ليبيا )٢٠١١ يف عام ١٤٤
 يف تكاليف اإلمجاليةالزيادة  اًئي مما يستوعب جز، بعثة١٢ يبلغ البعثات اليت ختص احلاالت األخرى

  .السفر
لموظفني التقنيني واللغويني ثماين بعثات لالالزمة لبالغ  امليزانية األساسية للسفر املشملوت -١٢٠

  .لفنية وعرض امليزانيةواإلداريني للمشاركة يف املؤمترات ا
  اخلدمات التعاقدية

تتعلق التكاليف الرئيسية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت ختص مكتب املدعي العام يف عام  -١٢١
 ويلزم لتحقيق هذا الغرض .من الكفاءة يف العملممكن تحقيق أقصى قدر بالعمليات اجلارية ل ٢٠١٢

 ٧٠ ٠٠٠طلب مبلغ يو. ةلتحليل األدلوفري الدعم الالزم تمن أجل  اللغاتتعرف على للأدوات خاصة 
يف كيفية إدماجها واملتاحة بشأن احللول الالزمة حلصول على املشورة التحليل االحتياجات ويورو 

املشتركة بني واملستندات البيانات بحث عن لل يورو ٢٢ ٠٠٠مبلغ أيضاً طلب يو. النظم القائمة
لتشفري البيانات الوصفية لألدلة  يورو لوضع نظام رائد مقترح ٥١ ٠٠٠ وأخرياً يطلب مبلغ .احلاالت

  . املكتبملوجودة يف وتطبيقه على جمموعات األدلة ا
ويطلب اعتماد لالستعانة مبصادر خارجية للترمجة التحريرية لدعم القدرة الترمجية للمكتب يف  -١٢٢

يا معينة وكذلك للبالغات الواردة بلغات أوقات الذروة وعند ضيق الوقت وأعباء العمل املتصلة بقضا
 يورو زيادة تبلغ ٥٠ ٠٠٠الذي يبلغ قدره املبلغ املطلوب يتضمن و. خالف لغات العمل باحملكمة

  . يورو للترمجات املتعلقة باحلالة يف ليبيا٥ ٠٠٠
يف مبصادر خارجية لالستعانة  يورو كما يف السنوات السابقة ٩ ٤٠٠ ويطلب املبلغ املتكرر -١٢٣

وال جدوى من غري متوافرة  األعداد الكبرية من األدلة اليت حتتاج إىل أجهزة خاصةمسح ورقمنة وطبع 
   .باحملكمةتوفريها 

  نفقات التشغيل العامة
  . يورو للوفاء جبزء من تكاليف املشاريع املبينة أعاله١٠ ٠٠٠يظل االعتماد املطلوب هو  -١٢٤

  املعدات/اللوازم واملواد
االشتراكات اخلاصة / يورو دون تغيري لتجديد قواعد البيانات٣٥ ٠٠٠ملبلغ املطلوب هو يظل ا -١٢٥

مبكتب املدعي العام يف االت واهليئات الفنية، وشراء الكتب املرجعية الرئيسية الالزمة لدعم األنشطة 
  .الرئيسية للمكتب

 لألفرقة املشتركة، السيما املتقدمةواسيب شراء جمموعتني من احل يورو ل٢٠ ٠٠٠يلزم مبلغ  -١٢٦
 يورو املتكرر لصيانة واستبدال ورفع مستوى أجهزة املكتب ١٠ ٠٠٠ويلزم مبلغ . لبياناتلتفريغ ا

  ).الدعم السمعي والبصري للتحقيقات(املستخدمة يف البعثات 
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢١٢٠الربنامج الفرعي : ٢٢اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
 قسم اخلدمات

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
 ٣,٣ ٤٩,٨ ٥٣٧,٨ ١ ٤٣٩,١ ٠٩٨,٧ ١ ٤٨٨,٠ ١ ٤٢٤,٦ ٠٦٣,٤ ١  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,٢ ٥١,٢ ٠٣٠,٤ ١ ٧٠٨,٤ ٣٢٢,٠ ٩٧٩,٢ ٦٧٣,٢ ٣٠٦,٠ 

 ٤,١ ١٠١,٠ ٥٦٨,٢ ٢ ١٤٧,٥ ١ ٤٢٠,٧ ١ ٤٦٧,٢ ٢ ٠٩٧,٨ ١ ٣٦٩,٤ ١ ٢٢٢,١ ٢ ٩٧٩,٦ ٢٤٢,٥ ١  اموع الفرعي، املوظفون

 ٥٧,٨ ٨٨٥,٩ ٤١٩,٧ ٢ ٤١٩,٧ ٢   ٥٣٣,٨ ١ ٥٣٣,٨ ١   ٣٢٠,٣ ١ ٣٢٠,٣ ١    املساعدة املؤقتة العامة

                        اخلرباء االستشاريون
 ٥٧,٨ ٨٨٥,٩ ٤١٩,٧ ٢ ٤١٩,٧ ٢   ٥٣٣,٨ ١ ٥٣٣,٨ ١   ٣٢٠,٣ ١ ٣٢٠,٣ ١    اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٧,٩ ١٠٢,٨ ٤٧١,٠ ٤٥٥,٤ ١٥,٦ ٣٦٨,٢ ٣٥٠,٦ ١٧,٦ ٢٨٩,٥ ٢٧٩,٣ ١٠,٢  السفر

 ٥,١ ٩,٩ ٢٠٢,٤ ١٧٧,٤ ٢٥,٠ ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠ ١٤٥,٥ ١١١,٢ ٣٤,٣  اخلدمات التعاقدية 

             ١٧,١ ٩,٦ ٧,٥  التدريب 
 ٣,١ ٠,٣ ١٠,٠ ١٠,٠   ٩,٧ ٩,٧   ٥,٢ ٥,٢    نفقات التشغيل العامة

 ٥,٣ ٤,١ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٧٦,٩ ٢٦,٦ ٥٠,٣ ٣١,٤ ١٩,٠ ١٢,٤  اللوازم واملواد

     ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   ١٠٨,٩ ١٠٨,٩    األثات واملعدات

 ١٧,٣ ١١٧,١ ٧٩٤,٤ ٧٠٠,٨ ٩٣,٦ ٦٧٧,٣ ٥٨٤,٤ ٩٢,٩ ٥٩٧,٦ ٥٣٣,٢ ٦٤,٤  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٣,٦ ١٠٤,٠ ١ ٧٨٢,٣ ٥ ٢٦٨,٠ ٤ ٥١٤,٣ ١ ٦٧٨,٣ ٤ ٢١٦,٠ ٣ ٤٦٢,٣ ١ ١٤٠,٠ ٤ ٨٣٣,١ ٢ ٣٠٦,٩ ١  اموع
            

 ٤,٢ ٤,٥ ١١١,٧ ٦٥,٠ ٤٦,٧ ١٠٧,٢ ٦٥,٨ ٤١,٤ ٧٨,٦ ٤٥,٢ ٣٣,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٢٠الربنامج الفرعي : ٢٣اجلدول 

سم اخلدماتق وكيل أمني  
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ١٥ ٥ ٥  ١٠ ١ ٢ ٢ ٤ ١      األساسية 

  احلالية الوظائف ١٦ ١١ ١١  ٥ ٣ ١ ١       املتصلة باحلاالت
 ٣١ ١٦ ١٦  ١٥ ٤ ٣ ٣ ٤ ١     ع الفرعيامو  

                األساسية

  الوظائف اجلديدة               املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي  

                األساسية

               املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

               اموع الفرعي

 ٣١ ١٦ ١٦  ١٥ ٤ ٣ ٣ ٤ ١      اموع  
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  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

تساهم شعبة االختصاص والتكامل والتعاون أساساً يف إقامة شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم  -١٢٧
كتب من االضطالع والتعاون مع الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين لتمكني امل

يف إطار املكتب مجيع املسائل املتعلقة الشعبة  وتدير . وتعزيزهابواليته القضائية بصورة فعاّلة
ع الطلبات املقدمة للمساعدة وتتناول الشعبة مجي. باالختصاص واملقبولية ومصاحل الضحايا والتعاون

االقتضاء، وتقيم شبكات تبادل ق بينها، وجتري املفاوضات الالزمة التفاقات التعاون حسب وتنس
وتنسق الشعبة مجيع املسائل املتعلقة بالعالقات . املعلومات، وتقوم بدور حفاز يف عمليات القبض

  .اخلارجية وتقوم بالفحص التمهيدي للمعلومات املتعلقة باجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة
  منصفة وفعالة وسريعة، يقدم قسميف سياق تعزيز االضطالع بإجراءاتويف إطار الشعبة،  -١٢٨

املشورة بشأن املسائل املعقدة املتصلة بالوقائع والقانون والتكامل واالختصاص والتعاون حتليل احلاالت 
  .وتقييم مصاحل العدالة، والسيما مصاحل الضحايا

  األهداف

جلديدة، وأربع إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات جديدة يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو ا -١
 )١اهلدف اإلستراتيجي . (حماكمات على األقل، رهنا مبا يؤمن من التعاون اخلارجي

استحداث آليات خاصة تتيح مجيع التعاون الالزم وخاصة يف جمال القبض على األشخاص   -٢
  )٥اهلدف اإلستراتيجي . (وتسليمهم ومحاية الشهود وتنفيذ األحكام

محكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب زيادة الدعم املتواصل لل  -٣
  )٦اهلدف اإلستراتيجي . (املصلحة والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

  ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

ملسائل املتعلقة  موافاة اللجنة التنفيذية بتقارير حتليلية دورية عن البالغات الواردة وا •
أو مصاحل العدالة بالنسبة للحاالت رهن الفحص /باالختصاص واملقبولية و

  .التمهيدي أو التحقيق

 النسبة املئوية من التقارير املقدمة يف  •
املوعد احملدد واملؤيدة باألدلة املقدمة من 

  .اللجنة التنفيذية

١٠٠٪  

راءات الداخلية املتعلقة بطلبات  االمتثال بصورة فعالة ويف الوقت املناسب لإلج •
  .املساعدة

  النسبة املئوية من الطلبات اهزة وفقاً •
للشروط املطلوبة من حيث الشكل 

  .معدل االمتثال:واملوضوع والتوقيت

٩٥ ٪  

 مواصلة توفري جمموعة موسعة من اجلهات اليت تزود احملكمة باملعلومات وأشكال  •
احملاكمة وإبرام /عها ألغراض التحقيقأخرى من الدعم واليت تتعاون م

  .ترتيبات التعاون املطلوبة عند االقتضاء/اتفاقات

 النسبة املتوقعة من ترتيبات  التعاون  •
والدعم املتوقعة وترتيبات التعاون 

 .املعقودة حسب االقتضاء

١٠٠٪  

     ٢اهلدف 
  ٪١٠٠ . التنفيذ الفعلي مقارنة بالتنفيذ املخطط له •  . وضع لكل حالة إحراز تقدم مناسب يف تنفيذ استراتيجيات التعاون والقبض اليت ت •

     ٣اهلدف 
  تنفيذ األهداف السنوية اليت تتضمنها استراتيجيات التعاون والعالقات اخلارجية •

  .واملتصلة مباشرة مبكتب املدعي العام
  ٪١٠٠ . معدل التنفيذ الفعلي لألهداف السنوية •
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  املوارد من املوظفني

  الوظائف الثابتة
 أصبحت شاغرةاليت  ٣-وظف قانوين برتبة فاخلاصة مبوظيفة ال  توزيع، أعيد٢٠١١يف عام  -١٢٩

ومقابل ذلك، أعيد . حتليل اجلرائم يف جمالللشعبة االحتياجات التشغيلية عزيز تلإىل شعبة التحقيقات 
 مبستشار التكامل والتعاونشعبة االختصاص و من شعبة التحقيقات لتزويد ٢-توزيع وظيفة برتبة ف

ملواجهة من حيث التحليل والتعاون األفرقة املشتركة احتياجات  كمالمساعد للتعاون الدويل واست
  . العملحجمالزيادة يف 

 املساعدة املؤقتة العامة

 أشهر ١٠ا يكافئ مل ٢٠١٠عام تواصل الشعبة املطالبة مبوارد املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة يف  -١٣٠
  .حلالة يف كيينايف ا الستمرار احلاجة إليه ،٢-حملل لشؤون التعاون برتبة ف/ستشارمن العمل مل

مستشار مساعد للتعاون  و٢-لل معاون للحاالت برتبة فتطلب الشعبة املوارد الالزمة حملو -١٣١
كل من هاتني  شهراً ل١٢ ومدة العمل هي . الستكمال الفريق املعين باحلالة يف ليبيا٢-الدويل برتبة ف

   .الوظيفتني

  املوظفنيغري املتصلة باملوارد 

  السفر
١٣٢- املتواصل ميع احلاالت والتحليل جلتأمني التعاون غرض طلب البعثات املتصلة باحلاالت لت

 هذا االعتماد غطيوي). ٢٠١١ يف عام ٩٩( بعثة ١١٦إىل عدد البعثات زاد و. بحثحاالت قيد اللل
 بعثات بقون بالتعاون الذين يسيف جمال ملعنيني حباالت معينة واملستشارينحللني المتكاليف السفر ل

استوعب جزء من ، و) بعثة٢٦(وترجع الزيادة إىل احلالة يف ليبيا . التحقيق أو الذين يقدمون الدعم هلا
   .يف احلاالت األخرىعدد البعثات تخفيض بهذه الزيادة 

ألغراض الفحص بعثات الوتشمل ، ٢٠١١كانت يف عام للبعثات وال تزال امليزانية األساسية  -١٣٣
مدير الشعبة حلضور االجتماعات الرفيعة املستوى ، كما تشمل بعثات مثاين حاالتالتمهيدي يف 

يف املستشارين وضمان تعاون الدول واملنظمات الدولية مع املدعي العام أو نيابة عنه وكذلك لسفر 
ربع بعثات ونصف  أل الالزمعتماداالالعام املاضي، كما يف  ،سيةامليزانية األساتضمن وت. جمال التعاون

  .يف املتوسط شهرياً
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٠٠الربنامج : ٢٤اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢ترحة لعام امليزانية املق

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٢,٣ ٣٧,٠ ٦٦٤,٢ ١ ٩١٢,٢ ٧٥٢,٠ ٦٢٧,٢ ١ ٩٠٠,٠ ٧٢٧,٢  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,٢ ٦,٤ ١٢٨,٨  ١٢٨,٨ ١٢٢,٤  ١٢٢,٤ 

 ٢,٥ ٤٣,٤ ٧٩٣,٠ ١ ٩١٢,٢ ٨٨٠,٨ ٧٤٩,٦ ١ ٩٠٠,٠ ٨٤٩,٦ ٠١٥,٢ ٢ ٨٧٩,٤ ١٣٥,٨ ١  اموع الفرعي، املوظفون

 ٢٦٤,٦ ١٨٦,٠ ٢٥٦,٣ ٢٥٦,٣   ٧٠,٣ ٧٠,٣   ١٦٠,٠ ١٦٠,٠    املساعدة املؤقتة العامة

 ٢٦٤,٦ ١٨٦,٠ ٢٥٦,٣ ٢٥٦,٣   ٧٠,٣ ٧٠,٣   ١٦٠,٠ ١٦٠,٠    رتب األخرىاموع الفرعي، ال

 ٢٨,٧ ١١٠,٣ ٤٩٥,٠ ٣٦٣,٩ ١٣١,١ ٣٨٤,٧ ٢٥٧,٢ ١٢٧,٥ ٣٨٢,٨ ٣٠٩,٧ ٧٣,١  السفر

 ٢٨,٧ ١١٠,٣ ٤٩٥,٠ ٣٦٣,٩ ١٣١,١ ٣٨٤,٧ ٢٥٧,٢ ١٢٧,٥ ٣٨٢,٨ ٣٠٩,٧ ٧٣,١  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٥,٤ ٣٣٩,٧ ٥٤٤,٣ ٢ ٥٣٢,٤ ١ ٠١١,٩ ١ ٢٠٤,٦ ٢ ٢٢٧,٥ ١ ٩٧٧,١ ٥٥٨,٠ ٢ ٣٤٩,١ ١ ٢٠٨,٩ ١  اموع

            
 ٤,٠ ٢,٤ ٦١,٥ ٣٦,٦ ٢٤,٩ ٥٩,١ ٣٧,٠ ٢٢,١ ٤٣,٢ ٢٥,٤ ١٧,٨ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٠٠الربنامج : ٢٥اجلدول 

ونشعبة االختصاص والتكامل والتعا وكيل أمني  
  عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٨ ٢ ٢   ٦   ١ ١ ٢ ١ ١        األساسية   احلالية الوظائف

 ٩     ٩  ٣ ٣ ٣       ملتصلة باحلاالتا  

 ١٧ ٢ ٢   ١٥   ٤ ٤ ٥ ١ ١        اموع الفرعي  

                             األساسية  الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              ةاألساسي

          ١ ١-       املتصلة باحلاالت

  تصنيفها/الوظائف املعاد توزيعها

             ١ ١-             اموع الفرعي

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

  مقدمة

 لنظام روما صفة وسريعة وفقاًتساهم الشعبة يف نوعية العدالة بدعم االضطالع بتحقيقات من -١٣٤
من أجل ضمان كل حالة لالالزمة احلماية وهي مسؤولة عن إعداد اخلطط األمنية وسياسات . األساسي

، واألشخاص املعرضني للخطر بسبب املوظفني التابعني للمكتبسالمة ورفاه الضحايا والشهود، و
بالتعاون والتنسيق مع قلم احملكمة القتضاء  ا، وعنداجليدةاملمارسات مع االلتزام ب مع احملكمة، متفاعله

 إعداد على، وتساعد للتحقيقاتاخلربة والدعم وتقدم الشعبة . املسائل املتعلقة باحلماية والدعميف 
  .مكتب التابعني للموظفنيلوتنسيق االنتشار امليداين ل

فحوص  لل، وذلك دعماًنائية املتعلقة بالوقائع اجلتحليل املعلومات واألدلةب الشعبة أيضاًوم وتق -١٣٥
  .اكمات والتحقيقات واحملة، األولياتوالتقييم

  األهداف

أربعة إىل مخسة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، و أربعة نإجراء م    -١
 )١اهلدف اإلستراتيجي . (ا يؤمن من التعاون اخلارجيحماكمات على األقل، رهنا مب

صدى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة إرساء نظام يت -٢
 )٢اهلدف اإلستراتيجي . (املشاركني متشيا مع نظام روما األساسي

  ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

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

بشأن التحقيقات اخلمسة والفحوص 
  .األولية وحتليلها

التجميع حسب اخلطة مقارنة   •
  .بالتجميع الفعلي

االحنراف صفر ٪ على 
أساس عدم وجود 

  ظروف طارئة

استقصاءات نصف سنوية ملدى   •  
الفريق (االرتياح للنواتج التحليلية 

املشترك والفريق املعين باحملاكمات 
  ).ةواللجنة التنفيذي

  ٪ من االرتياح٩٠> 
  

استعراض واستنساخ املواد اليت يتم   •
عوى لفرضية الدجتميعها دعما 

  .  والكشف عنها حسب اخلطة

إلنتاج مقابل ا له خططاملإلنتاج ا  •
عمليات والوصفية الفعلي من البيانات 
  .االستنساخ واملراجعة

  ٪ من االرتياح٩٠> 
  

  ٪١٠أقل من   .النسبة املئوية من اخلطأ  •  

      ٢اهلدف 
عدم وقوع حوادث أمنية  للشهود أو   •

للموظفني نتيجة للتعرض بغري مقتض 
أو عدم اختاذ جراء من جانب مكتب 

  .املدعي العام

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

  .إجراء من جانب مكتب املدعي العام

  صفر
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  ٢٠١٢مليزانية املقترحة لعام ا: ٢٣٠٠الربنامج : ٢٦اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  حلاالتبا املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية شعبة التحقيقات

 ١,٦- ١٢٧,٤- ٦٥٦,٣ ٧ ٣٦٢,١ ٧ ٢٩٤,٢ ٧٨٣,٧ ٧ ٤٩٨,٦ ٧ ٢٨٥,١  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,٢ ١٠٢,٤ ٠٦٠,٨ ٢ ٩٣٢,٠ ١ ١٢٨,٨ ٩٥٨,٤ ١ ٨٣٦,٠ ١ ١٢٢,٤ 

 ٠,٣- ٢٥,٠- ٧١٧,١ ٩ ٢٩٤,١ ٩ ٤٢٣,٠ ٧٤٢,١ ٩ ٣٣٤,٦ ٩ ٤٠٧,٥ ٦٦٠,٧ ٨ ٦٦٠,٧ ٨    اموع الفرعي، املوظفون

 ١٠٢,٥ ٨٥٨,٦ ١ ٦٧١,٧ ٣ ٦٧١,٧ ٣   ٨١٣,١ ١ ٨١٣,١ ١   ٣٨٨,٦ ١ ٣٨٨,٦ ١    املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠٢,٥ ٨٥٨,٦ ١ ٦٧١,٧ ٣ ٦٧١,٧ ٣   ٨١٣,١ ١ ٨١٣,١ ١   ٣٨٨,٦ ١ ٣٨٨,٦ ١    اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣١,٦ ٢٩٧,١ ٢٣٦,١ ١ ٢٣٦,١ ١   ٩٣٩,٠ ٩٣٩,٠   ٩٠٧,٠ ٩٠٧,٠    السفر

 ٣٣,٣ ٢٠,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٠   ٦٠,٠ ٦٠,٠   ١٩,٥ ١٩,٥    اخلدمات التعاقدية 

             ٦,٩ ٦,٩    التدريب 
 ١٦,٣ ٥٣,٩ ٣٨٥,٠ ٣٨٥,٠   ٣٣١,١ ٣٣١,١   ٢٢٧,٩ ٢٢٧,٩    نفقات التشغيل العامة

 ٥,٣ ١,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٠   ١٩,٠ ١٩,٠   ١,٩ ١,٩    اللوازم واملواد

                 ٣٣,٥ ٣٣,٥    األثات واملعدات

 ٢٧,٦ ٣٧٢,٠ ٧٢١,١ ١ ٧٢١,١ ١   ٣٤٩,١ ١ ٣٤٩,١ ١   ١٩٦,٧ ١ ١٩٦,٧ ١    اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٧,١ ٢٠٥,٦ ٢ ١٠٩,٩ ١٥ ٦٨٦,٩ ١٤ ٤٢٣,٠ ٩٠٤,٣ ١٢ ٤٩٦,٨ ١٢ ٤٠٧,٥ ٢٤٦,٠ ١١ ٢٤٦,٠ ١١    اموع
            

 ٤,٢- ١٩,٦- ٤٤٢,٣ ٤٢٦,٧ ١٥,٦ ٤٦١,٩ ٤٤٨,١ ١٣,٨ ٣١٨,٩ ٣٠٧,٨ ١١,١ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٠٠الربنامج   -٢٧اجلدول 

وكيل أمني  شعبة التحقيقات
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٥ ٢ ٢   ٣       ١   ١   ١    األساسية   احلالية الوظائف

 ١٠٩ ٣٠ ٣٠  ٧٩ ٦ ٣٠ ٣٠ ١٠ ٣      املتصلة باحلاالت  

 ١١٤ ٣٢ ٣٢   ٨٢ ٦ ٣٠ ٣٠ ١١ ٣ ١   ١    الفرعياموع   

                             األساسية  الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              األساسية

 ٤-     ٤-  ٢-  ٢-      باحلاالتاملتصلة 

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

 ٤-       ٤-   ٢-   ٢-           اموع الفرعي

 ١١٠ ٣٢ ٣٢   ٧٨ ٦ ٢٨ ٣٠ ٩ ٣ ١   ١    اموع  
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  قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )أ(

 املوارد من املوظفني

النحو املعتمد يف عام ، وسيظل مستوى الوظائف على ٢٠١٢ال تطلب وظائف جديدة لعام  -١٣٦
٢٠١١.  

شعبة االختصاص  من ٣-أعيد توزيع وظيفة برتبة ف ،٢٢٠٠ الربنامج وعلى النحو الوارد يف -١٣٧
االحتياجات التشغيلية توفري حملل إضايف لدعم من أجل  ٢٣٢٠لربنامج الفرعي اوالتكامل والتعاون إىل 

شعبة االختصاص  إىل ٢- حملل معاون برتبة فومقابل ذلك، أعيد توزيع وظيفة.  جمال حتليل اجلرائميف
  .من أجل توفري قدرة إضافية يف جمال التعاون والتكامل والتعاون

للمساعدة يف األعمال املتعلقة شعبة االدعاء  مؤقتاً ب٢- حملل معاون برتبة فوانتدب -١٣٨
 يف عام ٢٤١٠رعي يف الربنامج الفالوظيفة وأدرجت بالتايل التكاليف املتعلقة ذه  .باحملاكمات

٢٠١٢.  

  املساعدة املؤقتة العامة

ال تزال االحتياجات من املساعدة املؤقتة املطلوبة مماثلة باستثناء الزيادات املتعلقة باحلالة يف ليبيا،  -١٣٩
 وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ لالستنساخ ٢١الحتياجات السنة املاضية وهي ما يقابل 

كما ال يزال . ت العمل وكذلك لتجهيز البيانات الوصفية للحاالت قيد التحقيقبلغات العمل وغري لغا
 لتمكني األخصائيني يف الطب النفسي ٢-االعتماد ملا يقابل شهرين من املساعدة املؤقتة العامة برتبة ف

ين من أداء التقييمات السابقة لالستجوابات واملساعدة يف مقابالت احملققني مع األطفال والشهود الذ
  .يتعرضون إلصابات مؤملة يف امليدان قائما

 مثل العام املاضي لتعويض ٢- العمل ملدة مخسة أشهر حمللل معاون برتبة فويطلب أيضاً -١٤٠
  .النقص يف موارد أفرقة التحقيق الناشئ عن تعيني حمللني لدعم احملاكمات

 اليت سبق متويلها من ،وارد التاليةوفيما يتعلق باحلالة يف ليبيا بالتحديد، يطلب استمرار امل -١٤١
 ): شهراً لكل وظيفة١٢ (٢٠١٢ طوال عام ،٢٠١١صندوق الطوارئ يف عام 

  للفريق املشترك؛) ٢-ف(وحملل معاون ) ٣-ف( حملل -

لتغطية احلالة واجلوانب )  ر أ-خ ع(موظف مساعد معين باحلماية اإلستراتيجية   -
  ؛القطرية احملددة حلماية الشهود

لتزويد الفريق املشترك )  ر أ-خ ع( البيانات معنيني بتجهيز مساعدين إضافيني أربعة  -
  واستنساخ احملاضر؛بالبيانات املتعلقة باحلالة 
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للمساعدة يف كشف األدلة وجتهيزها )  ر أ-خ ع(مخسة مراجعيني قانونيني إضافيني   -
  .وتصنيفها

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

  : من أجل القيام مبا يليقسم التخطيط والعمليات ملمثلي  يورو ٣٨٨ ٦٠٠بلغ ميطلب  -١٤٢

  دعم التحقيقات؛الالزمة لي للحاالت  التحليل املتعمق والعادبعثات  -

أو أخصائي يف الطب النفسي من /البعثات اليت يقوم ا خبري مساعد لشؤون الضحايا و  -
أو للمساعدة يف مقابالت احملققني / واملدرجني بالقائمة ألداء التقييمات السابقة لالستجوابات

  شديدة؛نفسية الشهود املصابني بصدمات /مع الضحايا

  وضمان االمتثال للنظم القائمة،تقييم املخاطرلوحدة دعم العمليات اليت تقوم ا بعثات ال  -
  ملوظفني امليدانيني، ومعاجلة احلاالت الطارئة؛ا محاية و،فعالةوتشغيلها بصورة 

ظفني امليدانيني لدعم التحقيقات وإدارة املهام املتعلقة بالشهود يف القضايا قيد البحث بعثات املو  -
  والقضايا املعلقة؛

  .بعثات الطب الشرعي الداعمة للحاالت قيد التحقيق أو احملاكمة  -

 ٢٠١١وترجع الزيادة يف البعثات باملقارنة بعام .  بعثة١٢٣يطلب اعتماد للقيام مبا جمموعه و -١٤٣
  . فقطبياي احلالة يف لإىل

   مبا فيها التدريباخلدمات التعاقدية

 يورو ملواصلة االستعانة مبصادر خارجية لالستنساخ بلغات العمل وغري ٨٠ ٠٠٠مبلغ  يطلب -١٤٤
 البالغ وترجع الزيادة. دلةأللغات العمل يف أوقات الذروة ودعم األعمال التحضريية ومجع وحتليل ا

  . فقطبياي إىل احلالة يف ل٢٠١١ملقارنة بعام ا يورو ب٢٠ ٠٠٠قدرها 
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age 47  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٢٠ الربنامج الفرعي :٢٨اجلدول  
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  املواردالنمو يف 

   ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢
 قسم التخطيط والعمليات

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

 ٢,١ ٧١,٢ ٤٣٠,٣ ٣ ١٣٦,١ ٣ ٢٩٤,٢ ٣٥٩,١ ٣ ٠٧٤,٠ ٣ ٢٨٥,١  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٩,٣ ١٤٧,٦ ٧٣٨,٨ ١ ٦١٠,٠ ١ ١٢٨,٨ ٥٩١,٢ ١ ٤٦٨,٨ ١ ١٢٢,٤ 

 ٤,٤ ٢١٨,٨ ١٦٩,١ ٥ ٧٤٦,١ ٤ ٤٢٣,٠ ٩٥٠,٣ ٤ ٥٤٢,٨ ٤ ٤٠٧,٥ ٥٧٩,٦ ٤ ٥٧٩,٦ ٤    اموع الفرعي، املوظفون

 ٤٧,٨ ٧٨٤,٨ ٤٢٧,٣ ٢ ٤٢٧,٣ ٢   ٦٤٢,٥ ١ ٦٤٢,٥ ١   ٢٦٥,١ ١ ٢٦٥,١ ١    املساعدة املؤقتة العامة

 ٤٧,٨ ٧٨٤,٨ ٤٢٧,٣ ٢ ٤٢٧,٣ ٢   ٦٤٢,٥ ١ ٦٤٢,٥ ١   ٢٦٥,١ ١ ٢٦٥,١ ١    تب األخرىاموع الفرعي، الر

 ١٨,٥ ٦٠,٥ ٣٨٨,٥ ٣٨٨,٥   ٣٢٨,٠ ٣٢٨,٠   ٢٩٩,٧ ٢٩٩,٧    السفر

 ٣٣,٣ ٢٠,٠ ٨٠,٠ ٨٠,٠   ٦٠,٠ ٦٠,٠   ١٩,٥ ١٩,٥    اخلدمات التعاقدية

             ٦,٩ ٦,٩   التدريب
                 ٩,٧ ٩,٧    األثات واملعدات

 ٢٠,٨ ٨٠,٥ ٤٦٨,٥ ٤٦٨,٥   ٣٨٨,٠ ٣٨٨,٠   ٣٣٥,٨ ٣٣٥,٨    اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٥,٥ ٠٨٤,١ ١ ٠٦٤,٩ ٨ ٦٤١,٩ ٧ ٤٢٣,٠ ٩٨٠,٨ ٦ ٥٧٣,٣ ٦ ٤٠٧,٥ ١٨٠,٥ ٦ ١٨٠,٥ ٦    اموع
            

 ٠,٥- ١,٢- ٢٤٤,١ ٢٣١,٧ ١٢,٤ ٢٤٥,٣ ٢٣٤,٣ ١١,٠ ١٧٥,٥ ١٦٦,٦ ٨,٩ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٢٠ الربنامج الفرعي :٢٩اجلدول 

وكيل أمني  سم التخطيط والعمليات
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

ات اخلدم
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٤ ٢ ٢   ٢       ١   ١        األساسية   احلالية الوظائف

 ٥٧ ٢٤ ٢٤  ٣٣  ١٧ ١٢ ٢ ٢      املتصلة باحلاالت  

 ٦١ ٢٦ ٢٦   ٣٥   ١٧ ١٢ ٣ ٢ ١        اموع الفرعي  

                             األساسية  الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              األساسية

   ١ ١  ١-  ٢- ١       املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

   ١ ١   ١-   ٢- ١             اموع الفرعي

 ٦١ ٢٧ ٢٧   ٣٤   ١٥ ١٣ ٣ ٢ ١        موعا  
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  أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي  )ب(

  املوارد من املوظفني

انظر (فيما عدا احلالتني يف كينيا وليبيا و. ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي -١٤٥
العاملني ققني إعادة توزيع احململوظفني بامن طلوبة مل املوارد امعظمتستويف ، )املساعدة املؤقتة العامة أدناه

ريق التحقيق املعين فعاملني باحملققني ال إعادة توزيع مثالًيمكن فلقضايا اليت دخلت مرحلة احملاكمة؛ با
أفرقة التحقيق إىل اللتني دخلتا مرحلة االستئناف يف مجهورية أفريقا الوسطى لقضيتني األوىل والثانية با

إعادة كن قضية معينة، مييف ذروا  أنشطة التحقيق تبلغإذا وباملثل، . ديدةاجلاالت العاملة يف احل
مزيد من إىل  تكون يف حاجة  اليتخرىاألقضايا الإىل العاملني يف هذه القضية  ني واحملققنياحملللتوزيع 

  .طوال مرحليت التحقيق واحملاكمةالتحقيق  أفرقة  بني دينامي مستمرتطورهناك لذلك و. واردامل

. اكماتباحملثالث وظائف إىل شعبة اإلدعاء للمساعدة يف املهام املتعلقة مؤقتاً  نقلتو -١٤٦
 وحمقق ٤-تبة فحمققان رئيسيان بر(التكاليف املتعلقة ذه الوظائف بالتايل  ٢٠١٢يف عام وأدرجت 

  .٢٤١٠ الربنامج الفرعييف ) ٣-واحد برتبة ف

  املساعدة املؤقتة العامة

ربنامج الفرعي يف حاجة إىل أموال للمساعدة املؤقتة العامة مبا يكافئ مخسة أشهر من ال يزال ال -١٤٧
 الذين  من احملققني، بدال٢ً-، وأربعة أشهر من العمل حملقق معاون برتبة ف٣-العمل حملقق برتبة ف

 .املعين بقضية املدعي العام ضد جان بيري مببافريق احملاكمة ميارسون أعمال التحقيق يف 

١٤٨- صندوق متويلهم مناحملققني من املساعدة املؤقتة العامة الذين سبق عمل  استمرار طلبوي 
 :٢٠١٢طوال عام الفريق املشترك املعين بليبيا  يف ٢٠١١يف عام الطوارئ 

  ؛)٤-ف(رئيس فريق    -

  ؛)٣-ف(حمققان    -

  ؛)٢-ف(مخسة حمققني معاونني    -

  ؛)٢-ف(حمققان مساعدان    -

  ). ر أ-خ ع(ي واحد للمعلومات مساعد إدار   -

ملواصلة مشروع تبادل  يورو ٩٦ ٠٠٠مبلغ كما يف السنوات السابقة،   أيضاً،يطلبو -١٤٩
  .ابع للوحدة املعنية جبرائم احلرباملعلومات الت
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 املوارد من غري املوظفني

  السفر

يف ومجع األدلة جلميع األعمال املتعلقة بالتحقيق  يورو ٨٤٧ ٤٥٠يبلغ قدره  أدرج اعتماد -١٥٠
، )لعدم تنفيذ أوامر القبض (لقضايا املعلقةا د يفو عن إدارة الشه، فضالًاجلاريةلتحقيقات واحملاكمات ا

 وترجع .يف حالة القبض أو التسليم يف مرحلة الحقةاإلجراءات االستثمارات وسالمة للحفاظ على 
 ٤٦ املرتقبة للحالة يف ليبيا واليت يبلغ عددها إىل البعثاتساساً أالزيادة يف هذا البند من بنود امليزانية 

  ). بعثة لكل فريق من أفرقة التحقيق اليت تتكون من أربعة من احملققني١٦ما يعادل (بعثة 

  نفقات التشغيل العامة

من حضور لشهود اليت يلزم تكبدها لتمكني االتكاليف بامليزانية بنود هذا البند من يتعلق و -١٥١
مبا يف ذلك التحقيقات اجلارية،  ( الذين حيضرون احملاكماتلشهود الرعاية ل وتوفرياملقابالت

 ٢٠١١ يورو مقارنة بعام ٥٤ ٠٠٠ترجع الزيادة البالغ قدرها و. )واحملاكمات، والقضايا املعلقة
ستوعب سيو.  يورو٧٥ ٠٠٠و حبأكملها إىل احلالة يف ليبيا، اليت تقدر التكاليف الالزمة هلا باملنطقة بن

  .التكاليف املرتقبة للحالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىاالخنفاض يف من هذه الزيادة  من جزء

  اللوازم واملعدات

١٥٢-شراء  واللوازم امليدانيةالستبدال وتغيري  يورو ٢٠ ٠٠٠مبلغ ، ٢٠١١أسوة بعام  ،طلب ي
 .ستدارة الشهود يف احلاالت الأجهزة االتصال املتعلقة بإ
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٣٠امج الفرعي الربن:٣٠اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
 أفرقة التحقيق

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

 ٤,٥- ١٩٨,٦- ٢٢٦,٠ ٤ ٢٢٦,٠ ٤   ٤٢٤,٦ ٤ ٤٢٤,٦ ٤    موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

  ١٢,٣- ٤٥,٢- ٣٢٢,٠ ٣٢٢,٠   ٣٦٧,٢ ٣٦٧,٢ 

 ٥,١- ٢٤٣,٨- ٥٤٨,٠ ٤ ٥٤٨,٠ ٤   ٧٩١,٨ ٤ ٧٩١,٨ ٤   ٠٨١,١ ٤ ٠٨١,١ ٤    اموع الفرعي، املوظفون

 ٦٢٩,٤ ٠٧٣,٨ ١ ٢٤٤,٤ ١ ٢٤٤,٤ ١   ١٧٠,٦ ١٧٠,٦   ١٢٣,٥ ١٢٣,٥    املساعدة املؤقتة العامة

 ٦٢٩,٤ ٠٧٣,٨ ١ ٢٤٤,٤ ١ ٢٤٤,٤ ١   ١٧٠,٦ ١٧٠,٦   ١٢٣,٥ ١٢٣,٥    اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣٨,٧ ٢٣٦,٦ ٨٤٧,٦ ٨٤٧,٦   ٦١١,٠ ٦١١,٠   ٦٠٧,٣ ٦٠٧,٣    السفر

 ١٦,٣ ٥٣,٩ ٣٨٥,٠ ٣٨٥,٠   ٣٣١,١ ٣٣١,١   ٢٢٧,٩ ٢٢٧,٩    نفقات التشغيل العامة

 ٥,٣ ١,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٠   ١٩,٠ ١٩,٠   ١,٩ ١,٩    اللوازم واملواد

                 ٢٣,٨ ٢٣,٨    األثات واملعدات
 ٣٠,٣ ٢٩١,٥ ٢٥٢,٦ ١ ٢٥٢,٦ ١   ٩٦١,١ ٩٦١,١   ٨٦٠,٩ ٨٦٠,٩    اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٨,٩ ١٢١,٥ ١ ٠٤٥,٠ ٧ ٠٤٥,٠ ٧   ٩٢٣,٥ ٥ ٩٢٣,٥ ٥   ٠٦٥,٥ ٥ ٠٦٥,٥ ٥    اموع
            

 ٨,٥- ١٨,٤- ١٩٨,٢ ١٩٥,١ ٣,١ ٢١٦,٦ ٢١٣,٨ ٢,٨ ١٤٣,٤ ١٤١,٢ ٢,٢ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٣٠ الربنامج الفرعي:٣١اجلدول 

وكيل أمني  أفرقة التحقيق
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ١       ١               ١    األساسية   حلاليةا الوظائف

 ٥٢ ٦ ٦  ٤٦ ٦ ١٣ ١٨ ٨ ١      املتصلة باحلاالت  

 ٥٣ ٦ ٦   ٤٧ ٦ ١٣ ١٨ ٨ ١     ١    اموع الفرعي  

                             األساسية  الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              األساسية

 ٤- ١- ١-  ٣-   ١- ٢-      املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

 ٤- ١- ١-   ٣-     ١- ٢-           اموع الفرعي

 ٤٩ ٥ ٥   ٤٤ ٦ ١٣ ١٧ ٦ 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  -١٥٣
علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي، وهي املسؤولة عن الدعاوى القضائية املعروضة 

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

  األهداف

يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربع جديدة إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات   -١
  ) ١اهلدف اإلستراتيجي . (خلارجي مبا يؤمن من التعاون احماكمات على األقل، رهناً

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  •   ١اهلدف 

جودة عالية وإجياز يف الطلبات   •
  .اليت تعد يف اإلطار الزمين احملدد

على  معدل قبول العرائض واملوافقة  •
 . الطلبات املقدمة إىل الدوائر

•  ≤٨٠٪   
  

عرض األدلة بشكل يتصف  •
الدوائر لكفاءة على با

  .التمهيدية واالبتدائية

الوقت الذي تستغرقه الدعوى  •
أيام احملاكمة (املقدمة من املدعي 

  .لكل قضية) الفعلية
  

   أشهر٦  ≤ •
 

أقل عدد ممكن من الشهود يف  •   •
 .القضية الواحدة لتقليل التعرض

 يعادل -أقل ما ميكن •
على األقل املستوى 

يف احملاكمات اجلارية 
)٣٥-٣٠( 

 املوارد من املوظفني

١٥٤- ٢٠١٢طلب وظائف جديدة لشعبة االدعاء يف عام ال ت.  

أربعة من مؤقتاً نقل الحتياجات التشغيلية باملوارد القائمة، ل بنموذج التناوب، وتلبية عمالًو -١٥٥
لقضائية امساعدة يف األعمال للالتحقيقات إىل شعبة اإلدعاء شعبة ب  مالئماًاملوظفني املؤهلني تأهيالً

وسجلت بالتايل التكاليف املتعلقة ذه . مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ودارفوريف حلاالت اب املتعلقة
 يف شعبة اإلدعاء بدالً) ٢-، وواحدة برتبة ف٣-، وواحدة برتبة ف٤-وظيفتان برتبة ف(الوظائف 

   .من شعبة التحقيقات
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  املساعدة املؤقتة العامة

 من أجل ٢٠١١ىل املساعدة املؤقتة العامة قائمة بنفس املستوى املعتمد يف عام ال تزال احلاجة إ -١٥٦
 اإلدعاء التمهيدي يفريق واستكمال قدراتاملدعي العام ضد جان بيري مببا مواصلة الدعم املقدم لقضية 

  .يف القضيتني املتعلقتني باحلالة يف كينيا

   باحلالة يف كينياان املعنيانالفريق

   أشهر؛١٠ملدة ) ٤-ف( عام وكيل مدعي   •  
   شهراً لكل منهما؛١٢ملدة ) ٣-ف(موظفان قانونيان  •

أعيد توزيعهما من املوارد  (شهر لكل منهماأ ١٠ملدة ) ٣-ف(موظفان قانونيان   •     
  ؛)٢٠١١املخصصة لفريق مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 

استبدال ( شهراً ١٢ ملدة )١-ف(وكيل معاون للمدعي العام و) ١-ف(وى ا دعمدير  •  
  ). ليبيالحالة يفوظيفة ثابتة من الوظائف املخصصة ل

  مجهورية أفريقيا الوسطي الة يفالفريق املعين باحل
   أشهر؛٩ ملدة )٢-ف (وكيل معاون للمدعي العام •
  . لكل منهما أشهر٨ ملدة )١-ف(للمدعي العام مساعدان وكيالن   •  

 توفري نفس ٢٠١٢ك املعين باحلالة يف ليبيا، يلزم يف عام لفريق املشترالدعم الالزم ل فريولتو -١٥٧
التمهيدية وارد للمرحلة وتشمل هذه امل. ٢٠١١املوارد اليت كانت مطلوبة من صندوق الطوارئ يف عام 

 :ما يلي)  شهرا١٢ًملدة (

  ؛)٤-ف(وكيل مدعي عام    •
  ؛)٣-ف(وكيل مدعي عام    •
  ؛)٢-ف(وكيل معاون للمدعي العام    •
  ).١-ف(للمدعي العام مساعدان يالن وك   •

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 ولكنه حسبفعم التحقيقات املتعلقة بدالفريق املشترك ال يقتصر املبلغ املطلوب على بعثات  -١٥٨
املعرفة بأنشطة احملكمة الرامية إىل توسيع ونائب املدعي العام التمثيل اليت يقوم ا مهام يشمل أيضاً 

  .معها أيضاًون والتعا

بعثة  ١٣الزيادة يف البعثات البالغ قدرها ترجع و.  بعثة٧٠جمموعه للقيام مبا عتماد اطلب يو -١٥٩
ضافية املتعلقة اإلبعثات ال عن لحالة يف ليبيا، فضالًلالبعثات اإلضافية املتوقعة إىل  ٢٠١١باملقارنة بعام 

  .باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٠٠ الربنامج :٣٢اجلدول 
  ٢٠١٠نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

   ٢٠١١  مقارنة بعام٢٠١٢
 شعبة اإلدعاء

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

 ١٥,٤ ٥٥٠,٩ ١٢٩,٩ ٤ ٤٨٨,٤ ٣ ٦٤١,٥ ٥٧٩,٠ ٣ ٩٥٥,١ ٢ ٦٢٣,٩  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,٢ ٢٨,٨ ٥٧٩,٦ ٤٥٠,٨ ١٢٨,٨ ٥٥٠,٨ ٤٢٨,٤ ١٢٢,٤ 

 ١٤,٠ ٥٧٩,٧ ٧٠٩,٥ ٤ ٩٣٩,٢ ٣ ٧٧٠,٣ ١٢٩,٨ ٤ ٣٨٣,٥ ٣ ٧٤٦,٣ ٠٥٨,٢ ٤ ٢٩٧,٩ ٣ ٧٦٠,٣  ملوظفوناموع الفرعي، ا

 ٨٤,٩ ٦٣٤,٤ ٣٨١,٧ ١ ٣٨١,٧ ١   ٧٤٧,٣ ٧٤٧,٣   ٢٥١,٤ ١ ١٢٦,٩ ١ ١٢٤,٥  املساعدة املؤقتة العامة

 ٨٤,٩ ٦٣٤,٤ ٣٨١,٧ ١ ٣٨١,٧ ١   ٧٤٧,٣ ٧٤٧,٣   ٢٥١,٤ ١ ١٢٦,٩ ١ ١٢٤,٥  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢٧,٤ ٥٣,٨ ٢٤٩,٨ ٢١٨,٨ ٣١,٠ ١٩٦,٠ ١٦٧,٠ ٢٩,٠ ٢١٩,١ ١٨١,٩ ٣٧,٢  السفر

 ٢٧,٤ ٥٣,٨ ٢٤٩,٨ ٢١٨,٨ ٣١,٠ ١٩٦,٠ ١٦٧,٠ ٢٩,٠ ٢١٩,١ ١٨١,٩ ٣٧,٢  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٥,٠ ٢٦٧,٩ ١ ٣٤١,٠ ٦ ٥٣٩,٧ ٥ ٨٠١,٣ ٠٧٣,١ ٥ ٢٩٧,٨ ٤ ٧٧٥,٣ ٥٢٨,٦ ٥ ٦٠٦,٧ ٤ ٩٢٢,٠  اموع

            
 ١٠,٢ ١٦,٧ ١٨١,٣ ١٦٢,٦ ١٨,٧ ١٦٤,٥ ١٤٧,٩ ١٦,٦ ١١٥,٠ ١٠١,٦ ١٣,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٠٠ الربنامج :٣٣اجلدول 

وكيل أمني   شعبة اإلدعاء
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٦ ٢ ٢   ٤         ٣     ١    األساسية   احلالية الوظائف

 ٣٦ ٧ ٧  ٢٩ ٦ ٦ ٦ ٨ ٣      املتصلة باحلاالت  

 ٤٢ ٩ ٩   ٣٣ ٦ ٦ ٦ ٨ ٦     ١    اموع الفرعي  

                             األساسية  الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                              األساسية

 ٤     ٤  ١ ١ ٢      املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

 ٤       ٤   ١ ١ ٢           اموع الفرعي

 ٤٦ ٩ ٩   ٣٧ ٦ ٧ ٧ ١٠ ٦     ١    اموع  
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 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم

هو اهليئة قلم احملكمة و. يرأس قلم احملكمة املسجل، وهو املوظف اإلداري الرئيسي يف احملكمة -١٦٠
  .تقدمي اخلدمات إليهاعن ضائية إلدارة احملكمة و عن اجلوانب غري القاملسؤولة

شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة : ولكي يضطلع قلم احملكمة مبهامه فإنه يتكون من شعبتني مها -١٦١
وتشمل . املسجلمباشرة إىل التابعة واملكاتب ألقسام عدد من اوشعبة خدمات احملكمة، عالوة على 

امليدانية، ومكتب املباين العمليات مات االستشارية القانونية، وقسم قسم اخلدهذه األقسام واملكاتب 
.  بقلم احملكمة، وقسم األمن والسالمة، وقسم الدعم االستشاري، وقسم اإلعالم والوثائقالدائمة

 يف أداء مهامه، مبا يف ذلك إليهويتكون ديوان املسجل من عدد قليل من املوظفني الذين يقدمون الدعم 
مكتب احملامي العام للدفاع  أيضاًيتبعه  قلم احملكمة فإندارية، اإلألغراض ول.  اخلارجية والتعاونالعالقات

 املراجعة الداخلية ، ومكتب)االستشاريدعم المن خالل قسم كالمها (ومكتب احملامي العام للضحايا 
  .لضحايالدوق االستئماين  وأمانة الصن،أمانة مجعية الدول األطرافللحسابات، وآلية الرقابة املستقلة، و

ويضمن قلم احملكمة من خالل مهام الدعم اليت يضطلع ا تقدمي اخلدمات بفعالية إىل خمتلف  -١٦٢
 إلجراء التحقيقات واحملاكمات وسائر اإلجراءات  وضماناًاملشاركني يف اإلجراءات القضائية تيسرياً

 والعمليات امليدانية واملساعدة قاعة احملكمةأمن وتشمل هذه املهام األمن امليداين و. القضائية بفعالية
 وغري ذلك قاعة احملكمة وإدارة إىل احملامني للدفاع واحملامني للضحايااإلدارية وسائر املساعدات املقدمة 

 والدعم يف جمال تكنولوجيا الشفويةاإلجراءات القضائية، ومنها الترمجة بمن اخلدمات املتعلقة 
ن  واتباع هذا النهج املركزي يف تقدمي اخلدمات األساسية يف إطار احملكمة ميكّ.املعلومات واالتصاالت

وعلى النسق . قلمها من دعم جماالت عملها املختلفة عن طريق التركيز على متطلبات املتعاملني معها
ذاته يسعى قلم احملكمة من خالل منصته املشتركة إىل ضمان حتقيق أقصى قدر من الفعالية وتاليف 

  .زدواجية يف موارد احملكمةاال
 املتصلة ا للخدمات إىل احملكمة كلها وإىل اهلياكل املختلفة  رئيسياًوقلم احملكمة باعتباره مقدماً -١٦٣

 فيما  احملكمة، فإن ميزانيته تراعي إىل حد كبري مستوى الدعم الالزم تقدميه إىل املتعاملني معكما ذكر آنفاً
 من امليزانية اإلمجالية وبالتايل يلزم قلم احملكمة حصة كبرية نسبياً. وضع امليزانيةيتعلق باالفتراضات اخلاصة ب

للمحكمة لكي يليب على النحو املناسب الطلبات العديدة للحصول على اخلدمات من سائر هيئات 
ففي حالة مكتب املدعي العام على سبيل املثال سجلت زيادة إمجالية صافية يف كم . وكيانات احملكمة

  .، وإن كانت هذه الطلبات اخنفضت يف بعض ااالت٢٠١٢اخلدمات املطلوبة من قلم احملكمة يف عام 
 قلم احملكمة يف جمال الدعم، فإنه يتوىل كذلك مسؤوليات املهام اليت يضطلع اوباإلضافة إىل  -١٦٤

 املساعدة إىل أساسية أخرى، منها التعاون مع الدول ومحاية الضحايا والشهود واالحتجاز وتقدمي
وتعد هذه املهام أساسية . الضحايا املشاركني يف اإلجراءات القضائية والتواصل مع اتمعات املتأثرة

للوصول إىل احلد األقصى من تأثري النظام القضائي املنشأ مبوجب نظام روما األساسي ولضمان سري 
وعالوة على ذلك ويف حالة أنشطة التواصل .  فعاالًهذا النظام ولضمان تنفيذ األحكام القضائية تنفيذاً

ومشاركة الضحايا حتقق احملكمة العدالة من خالل هذه املهام األساسية بطريقة تلمسها اتمعات 
 وذلك بالتأكد من أن هذه اتمعات هلا مصلحة ، باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةفعالًاملتأثرة 

أضف إىل ذلك أن التواصل من أا تدير توقعاا بفعالية،  احملكمة ويف اإلجراءات القضائية املتخذة لدى
الناجع وما ينتج عنه من فهم معزز للمحكمة وأنشطتها يشجع الشهود والوسطاء احملليني على التعاون 

  .احلاسم لسري اإلجراءات القضائية
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ة يف ميزانية قلم احملكمة مببلغ  زيادة إمجالية صافي٢٠١٢وتسجل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -١٦٥
 يف املائة على املستوى املعتمد يف ميزانية عام ١٣,٥ ماليني يورو، مبا ميثل زيادة إمسية بنسبة ٨,٣

 لكي يضمن أال يتغري مستوى موارد الربامج والربامج الفرعية ى جهدهوقد بذل املسجل قصار. ٢٠١١
 وأال يقل يف بعض – ٢٠١١ستوى املعتمد يف عام امللث عن املختلفة املندرجة يف الربنامج الرئيسي الثا

 مع ومتشياً.  األموالاحلصول على مزيد من وسيكون من الضروري –احلاالت عن هذا املستوى 
، لن تسجل أية زيادة صافية يف )٢٣(التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرة

 على ٢٠١٢وبالتايل فإن قلم احملكمة عازم يف عام . ٢٠١٢حملكمة يف عام  يف قلم ااحلاليةالوظائف 
  .ومبوارد أقل يف بعض احلاالتبل  –االضطالع مبزيد من العمل باملوارد ذاا 

وحقق قلم احملكمة بعض الوفورات الفعالة وأعاد هيكلة بعض العمليات، حيثما كان ذلك  -١٦٦
اجلزء وكما يتبني مبزيد من التفصيل يف . ن الفعالية مبوارد أقل لتحقيق احلد األقصى م، ضماناًممكناً

 للعمليات امليدانية، وقلل بذلك ستراتيجياًإ العمليات امليدانية، أجرى قلم احملكمة استعراضاًب اخلاص
وجوده امليداين من سبعة مكاتب إىل مخسة، واملقصود هو املكتبان امليدانيان يف بانغي وكينشاسا، كما 

وعليه .  لفرقة عمل صغرية يف نريويب يف بنيا ومكتباً ميدانياً وجوده يف كمباال، وسينشئ مكتباًقلل من
 وسيغلق املكتب امليداين يف جنامينا قبل اية عام ٢٠١١يوليو /أغلق مكتبه امليداين يف أباشي يف متوز

خطيط املسبق وستحقق ختفيضات أخرى كذلك من خالل الت.  خلطة خروج معدة بعناية وفقا٢٠١١ً
، على النحو الوارد يف افتراضات ميزانية احملكمة يف ٢٠١٢ يف عام متعاقبة اتلعقد جلسات حماكم

  ). أعاله١٣انظر الفقرة (مقدمة هذه امليزانية املقترحة 
، مبا ميكّن من ٢٠١١ يف عام استهلهوبذلك يواصل قلم احملكمة اتباع النهج املركزي الذي  -١٦٧

وستجرى كذلك عمليات إعادة توزيع وتآزر الستيعاب أكرب قدر ممكن من . يف أدىن حدزيادة امليزانية 
ومع ذلك سيكون من . ٢٠١١ لألساس املعتمد يف ميزانية عام األموال وفقاًيف الزيادات املطلوبة 

  . األموالاحلصول على مزيد من، الضروري، كما ذكر آنفاً
 إىل ، فإن الزيادة يف األموال تعزى أساساً) أعاله٢٦انظر الفقرة (وكما تبني املقدمة كذلك  -١٦٨

تكاليف املساعدة القانونية يف عام لتغطية  ، وهو مبلغ ضروري ماليني يورو٤,٩ضرورة إضافة مبلغ 
 وممثلي الضحايا، فإن قلم احملكمة يدير إىل احملامني للدفاعوكجزء من الدعم األساسي املقدم . ٢٠١٢

 للقاعدة  القانونية اليت يتحملوا وغريها من النفقات ذات الصلة وفقاًألتعابااملوارد الالزمة لتغطية 
وجتدر اإلشارة إىل أن ميزانية قلم احملكمة تتضمن األموال .  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢١

ال يقوم للقلم سيطرة حمدودة على استخدام هذه املوارد ووالالزمة لتغطية تكاليف املساعدة القانونية، 
  .  األموالتلكإال بإدارة 

وبسبب زيادة عدد القضايا، فإن تكاليف املساعدة القانونية املقدمة إىل الدفاع والضحايا ستزيد  -١٦٩
ومن املهم .  مليون يورو على التوايل٢,٤ مليون يورو و٢,٥ مببلغي ٢٠١٢زيادة كبرية يف عام 

ام املساعدة القانونية احلايل مباشرة على النحو الذي اإلشارة إىل أن هذه الزيادة تعزى إىل تطبيق نظ
ويف حني أوصت .  ووافقت عليه مجعية الدول األطراف)٢٤(أيدته جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثامنة

اللجنة ببدء عملية استعراض لنظام املساعدة القانونية فور اكتمال أول دورة قضائية، فقد استهل قلم 
واصلة هذه  العكوف على مراجعة النظام الراهن مراجعة شاملة، وهو خيطط م٢٠١١احملكمة يف عام 

                                                      
، ٢- الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20دولية منشور احملكمة اجلنائية ال (٢٠١٠... الدورة التاسعة ...  الرمسية الوثائق  )٢٣(

  .٨١الفقرة 
  .٨٠، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/6/20الوثيقة (، ٢٠٠٧... الدورة السادسة ... الوثائق الرمسية   )٢٤(
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يف ضوء ما اكتسبته احملكمة من خربات إىل اآلن، ويف ضوء ضرورة ، وذلك ٢٠١٢املراجعة يف عام 
، الكفاءةأكثر النظم فعالية من حيث التكلفة من خالل اعتماد تدابري ترمي إىل حتقيق تنفيذ ضمان 

لموس قوق الدفاع وحقوق الضحايا يف املشاركة بشكل ماالحترام الكامل حلالوقت ذاته وتضمن يف 
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن هناك مبادرة جارية تقودها اهليئة . وفعال يف اإلجراءات القضائية

وعلى . القضائية الستعراض واليات وسري مكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا
النسق ذاته جتري اجلمعية عملية مفيدة، من خالل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع هلا، تنظر من 

  . اإلجراءات القضائية يف احملكمةكفاءةخالهلا الدول يف اختاذ تدابري لزيادة 
كمة، فإن قيام مكتب ومتابعة لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة بإحالة احلالة يف ليبيا إىل احمل -١٧٠

املدعي العام بفتح حتقيق يف هذه احلالة وإصدار ثالثة أوامر قبض زاد من طلبات احلصول على دعم 
  .إضايف من اهليئات األخرى وزاد احلاجة إىل رفع قدرة قلم احملكمة على مواكبة هذه التطورات اجلديدة

 االستثمارات وااللتزامات اليت تشمل احملكمة  بزيادة خاصاًوستتأثر ميزانية قلم احملكمة تأثراً -١٧١
 مليون يورو للربنامج الرئيسي الثالث وبعض ١,٣كلها واليت تتضمن تسويات للرواتب تبلغ 

  . التعويضات الستثمار رأس املال وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
نية واملالية سيواصل قلم احملكمة السعي إىل  وجلنة امليزااألطراف مع رغبات مجعية الدول ومتشياً -١٧٢

، وسيواصل قيادة األنشطة اليت تشمل ٢٠١٢حتقيق الفعالية يف عملياته ويف تقدمي اخلدمات يف عام 
ومن شأن إعادة هيكلة عمليات احملكمة اإلدارية أن تؤدي . احملكمة كلها واليت ترمي إىل حتسني أعماهلا

  . لإلدارات العامةأن تصبح منوذجاًب حتقيق هدفها اإلستراتيجي إىلوإىل حتقيق وفورات يف التكاليف 

  البيان التفصيلي للميزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث: ٣٤اجلدول 

 اموع  ٢٠١٢ امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث لعام

 )مباليني اليورو(

 ٦١,٦ ٢٠١١خط األساس يف عام 

  منقوصاً منه

 ١,٤ ساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة لالجتماعات فيما يتعلق جبلسات احملاكمات املتزامنةامل

 ١,٤ السفر واخلدمات التعاقدية وخالفه

 ٢,٨ اموع الفرعي

  مضافاً إليه 

 ١,٣ )تكاليف املوظفني مبا فيها العالوات والزيادة يف املرتبات(االلتزامات اآلجلة 

 ٠,٣ ائفتثبيت الوظ

 ١,٣ املساعدة املؤقتة العامة وتنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واستبدال التجهيزات

 ١,٦ احلالة املتعلقة بكينيا

 ١,٩ احلالة املتعلقة بليبيا

 ٢,٥ احملامون للدفاع

 ٢,٤ احملامون للضحايا 

 ١١,٢ اموع الفرعي

 ٦٩,٩ ٢٠١٢لعام جمموع امليزانية املقترحة 

 ٨,٣ جمموع النمو مباليني اليورو 

 ١٣,٥ النسبة املئوية للنمو
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي الثالث: ٣٥اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  ٢٠١١عام ب مقارنة ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )ليوروبآالف ا(
 قلم احملكمة

 صندوق الطوارئ اموع املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق + اموع 

 ٪ املبلغ اموع ملتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية الطوارئ

 ٦,٤ ٢٣٩,٩ ١ ٦١٠,٤ ٢٠ ٧٨٥,٦ ٨ ٨٢٤,٨ ١١ ٣٧٠,٥ ١٩ ٢٥٣,٨ ٨ ١١٦,٧ ١١ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 ٣,٤ ٥٠٠,٣ ٢٩٩,٧ ١٥ ٣٩٩,٢ ٦ ٩٠٠,٥ ٨ ٧٩٩,٤ ١٤ ٣٠٩,١ ٦ ٤٩٠,٣ ٨ بدون تقسيم
 ٥,١ ٧٤٠,٢ ١ ٩١٠,١ ٣٥ ١٨٤,٨ ١٥ ٧٢٥,٣ ٢٠ ١٦٩,٩ ٣٤ ٥٦٢,٩ ١٤ ٦٠٧,٠ ١٩ ٣٨٢,٩ ٣٢   ٣٨٢,٩ ٣٢ ٩٠٦,٤ ١٣ ٤٧٦,٥ ١٨ املوظفوناموع الفرعي، 

 ١٣,٧ ٥٢٩,٢ ٣٩٧,٠ ٤ ٦٦٧,٨ ٢ ٧٢٩,٢ ١ ٨٦٧,٨ ٣ ٢٣٧,٩ ٢ ٦٢٩,٩ ١ ٥٧٤,٠ ٥ ٢٧١,٤ ٢ ٣٠٢,٦ ٣ ٣٣٩,٤ ١ ٩٦٣,٢ ١ املساعدة املؤقتة العامة
 ٣٦,٦- ٢٦٦,٣- ٤٦١,٩ ٤٢٩,٩ ٣٢,٠ ٧٢٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤٣٥,٧ ٥١٦,٤ ١ ١٥٨,١ ١ ٣٥٨,٣ ٧٢,٩ ٢٨٥,٤ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٦,٦- ٢٦,٠- ٣٦٥,٢ ١٢٠,٨ ٢٤٤,٤ ٣٩١,٢ ١٥٥,٣ ٢٣٥,٩ ٣٠٣,٨ ٣,٦ ٣٠٠,٢ ٥٩,٤ ٢٤٠,٨ العمل اإلضايف
 ٥١,٦ ١٧١,٧ ٥٠٤,٣ ١٦٠,٤ ٣٤٣,٩ ٣٣٢,٦ ١٨٩,٧ ١٤٢,٩ ٤٤٢,٦ ٢٣٢,٤ ٢١٠,٢ ٨٧,٠ ١٢٣,٢ اخلرباء االستشاريون

 ٧,٧ ٤٠٨,٦ ٧٢٨,٤ ٥ ٣٧٨,٩ ٣ ٣٤٩,٥ ٢ ٣١٩,٨ ٥ ٨٧٥,٤ ٢ ٤٤٤,٤ ٢ ٨٣٦,٨ ٧ ٦٦٥,٥ ٣ ١٧١,٣ ٤ ٥٥٨,٧ ١ ٦١٢,٦ ٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١٣,٥ ٢٤٥,١ ٠٦٣,٨ ٢ ٦٧٦,٣ ١ ٣٨٧,٥ ٨١٨,٨ ١ ٥٦٤,٢ ١ ٢٥٤,٦ ٠٤٧,٢ ٢ ١٥٨,٥ ٨٨٨,٧ ١ ٥٧١,٥ ١ ٣١٧,٢ السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٦,٣  ٦,٣  ٦,٣ الضيافة
 ١١,١ ٢٨٤,٨ ٨٥٤,٨ ٢ ٣٦٨,٤ ١ ٤٨٦,٤ ١ ٥٧٠,٠ ٢ ٢٧٧,٣ ١ ٢٩٢,٧ ١ ٠٢٠,٣ ٣ ٤٥٢,٢ ٥٦٨,١ ٢ ٠١٠,١ ١ ٥٥٨,٠ ١ اخلدمات التعاقدية

 ٤,٥ ٣٦,٤ ٨٤٣,٣ ٢٣٥,٧ ٦٠٧,٦ ٨٠٦,٩ ٤٠٣,٤ ٤٠٣,٥ ٧٢٥,٤  ٧٢٥,٤ ٣٢٩,٥ ٣٩٥,٩ التدريب
 ٢٢٥,٩ ٤٨٣,٨ ٢ ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٠٩٩,٤ ١ ٠٩٩,٤ ١   ٨٩٦,٠ ٢  ٨٩٦,٠ ٢ ٨٩٦,٠ ٢   احملامون للدفاع

 ١٤٧,٦ ٣٧٨,٧ ٢ ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٦١١,٨ ١ ٦١١,٨ ١   ٢٣٥,٠ ١  ٢٣٥,٠ ١ ٢٣٥,٠ ١   احملامون للضحايا
 ٠,٧- ٧٩,٦- ٠٧٢,٤ ١٢ ٩٧٣,٤ ٥ ٠٩٩,٠ ٦ ١٥٢,٠ ١٢ ٨٥١,٢ ٥ ٣٠٠,٨ ٦ ٩٣٤,٢ ١٠ ١٩٠,٩ ٧٤٣,٣ ١٠ ٢٢٩,٦ ٥ ٥١٣,٧ ٥ نفقات التشغيل العامة

 ٤,٢ ٤٧,٢ ١٧٩,٦ ١ ٣٨٦,٥ ٧٩٣,١ ١٣٢,٤ ١ ٣٧٤,٩ ٧٥٧,٥ ٠٠٤,٤ ١  ٠٠٤,٤ ١ ٤١٤,٨ ٥٨٩,٦ اللوازم واملواد 
 ٨٢,٥ ٧٥٩,٦ ٦٨٠,٠ ١  ٦٨٠,٠ ١ ٩٢٠,٤ ٣٧٢,٩ ٥٤٧,٥ ٢٨٧,١ ١ ٤٠٦,٢ ٨٨٠,٩ ٥١٢,٨ ٣٦٨,١ األثاث واملعدات

 ٢٧,٨ ١٥٥,٩ ٦ ٢٧٧,٦ ٢٨ ٢١٤,٠ ١٧ ٠٦٣,٦ ١١ ١٢١,٧ ٢٢ ٥٥٥,١ ١٢ ٥٦٦,٦ ٩ ١٥٥,٩ ٢٣ ٢٠٧,٨ ١ ٩٤٨,١ ٢١ ١٩٩,٣ ١٣ ٧٤٨,٨ ٨ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ١٣,٥ ٣٠٤,٧ ٨ ٩١٦,١ ٦٩ ٧٧٧,٧ ٣٥ ١٣٨,٤ ٣٤ ٦١١,٤ ٦١ ٩٩٣,٤ ٢٩ ٦١٨,٠ ٣١ ٣٧٥,٦ ٦٣ ٨٧٣,٣ ٤ ٥٠٢,٣ ٥٨ ٦٦٤,٤ ٢٨ ٨٣٧,٩ ٢٩ اموع

              
 ٢,٧ ٢٨,٥- ٠٦٦,٤ ١- ٧٣٩,٧- ٣٢٦,٨- ٠٣٧,٩ ١- ٧٤٨,٢- ٢٨٩,٧- ٧٥٢,١-   ٧٥٢,١- ٥١٣,٩- ٢٣٨,٢- الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي الثالث: ٣٦اجلدول 

وكيل أمني  قلم احملكمة
 عام

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

جمموع موظفي الفئة الفنية 
 فيما فوقها

-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى
جمموع موظفي 

دمات العامةاخل  
 جمموع املوظفني

 ٢٤٦ ١٣٨ ١٣٠ ٨ ١٠٨ ٣ ٢٥ ٣٤ ٢٥ ١٦ ٤   ١   األساسية الوظائف احلالية

 ٢٣٣ ١٤٦ ١٣٨ ٨ ٨٧ ٤ ٣٦ ٣٢ ١٤ ١      املتصلة باحلاالت  

 ٤٧٩ ٢٨٤ ٢٦٨ ١٦ ١٩٥ ٧ ٦١ ٦٦ ٣٩ ١٧ ٤   ١   اموع الفرعي  

                             األساسية الوظائف اجلديدة

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  

 ٢ ٢ ٢                       األساسية

 ٢- ٢- ٣- ١             املتصلة باحلاالت
املعاد /الوظائف املعادة

 توزيعها
     ١- ١                     اموع الفرعي

 ٤٧٩ ٢٨٤ ٢٦٧ ١٧ ١٩٥ ٧ ٦١ ٦٦ ٣٩ ١٧ ٤   ١   اموع  
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  مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

املسجل هو املوظف اإلداري الرئيسي يف احملكمة، وبالتايل فإنه يتوىل جمموعة من املسؤوليات يف  -١٧٣
. ت إليهاتقدمي اخلدمايتوىل كذلك جماالت خمتلفة تتعلق باجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة و

وعليه فإن املكتب ينقل . دعم الدول األطراف والتعاون معهايف ويضطلع املسجل كذلك بدور أساسي 
وعالوة على .  الواردة من الدول األعضاء ويضمن تلبيتها تلبية مناسبةطلبات التعاون يف اال القضائي

شهود واتفاقات إطالق سراح ذلك يتفاوض املكتب على اتفاقات طوعية معينة مثل اتفاقات محاية ال
  .ويتوىل املكتب كذلك املسؤولية عن العالقات مع الدولة املضيفة. احملتجزين مؤقتاً

  :ويشمل مكتب املسجل الربامج الفرعية التسعة التالية

  
  
 
 
 
  
  
  

  األهداف

استحداث آليات لتوفري سبل التعاون الالزم يف مجيع ااالت، السيما يف جمال توقيف   -١
 )٥اهلدف اإلستراتيجي  (.شخاص وتسليمهم، ومحاية الشهود، وتنفيذ األحكاماأل

كافة من أمن قصى األ والسعي اجلاد لتأمني القدرلمخاطر األمنية، لإرساء نظام يتصدى   -٢
  )٢اهلدف اإلستراتيجي . (مع نظام روما األساسيمتشياً املشاركني 

 النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على  -٣
  )٨اهلدف اإلستراتيجي . (قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

  ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

 .محاية املصاحل القانونية للمحكمة •
  

مثل اتفاقات املقار (كمة عدد االتفاقات اإلطارية املربمة دعماً لعمليات احمل •
  .)مع الدول؛ واتفاقات العالقات مع األمم املتحدة؛ واتفاقات نقل الشهود

٧٪  
  

  صفر٪ .عدد حاالت عدم التعاون اليت تكتشفها الدوائر •  
     ٢اهلدف 

تقدمي الدعم الفعلي والفعال إىل املوظفني واألفرقة  •
  .القانونية

  صفر٪  . إمهال اإلدارةعدد حاالت اإلصابات اخلطرية النامجة عن •
  

  ٪١٠٠  .التدقيق يف هوية من يفد من األشخاص والبنود على مباين احملكمة •  .احلفاظ على بيئة آمنة وساملة مبقر احملكمة •
  

  ٪١٠٠  .فرز املوظفني واملتدربني والزائرين الفنيني واخلرباء االستشاريني •   •
  نظام إدارة األمن امليداين وفقاً ملعايري األمم - •

  .املعايري الدولية/تحدةامل
التقيد مبعايري العمل األمنية الدنيا ومبعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن  •

  .اإلقامة
٩٠٪  

      ٣اهلدف 
  ٪٦٠  .قيام اإلدارة بتنفيذ توصيات مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني •  .احلد من املخاطر املالية واإلدارية •

 

  مكتب
 املسجل

  مكتب املباين الدائمة
 بقلم احملكمة
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  ٢٠١٢يزانية املقترحة لعام امل: ٣١٠٠الربنامج -٣٧جلدول ا
٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    النمو يف املوارد 

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢   مكتب املسجل 

 صندوق الطوارئ اموع ملتصلة باحلاالت األساسية
 صندوق +اموع 

 ٪ املبلغ اموع ملتصلة باحلاالت األساسية اموع ملتصلة باحلاالت األساسية الطوارئ

 ٦,٨ ٣٩٣,٦ ١٤٣,٧ ٦ ٦٥٧,٠ ٢ ٤٨٦,٧ ٣ ٧٥٠,١ ٥ ٥٣٤,٧ ٢ ٢١٥,٤ ٣ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٠,٠ ١,٦ ٧٧٨,١ ٤ ٩٧٣,٩ ١ ٨٠٤,٢ ٢ ٧٧٦,٥ ٤ ٠٨١,٦ ٢ ٦٩٤,٩ ٢ 

 ٣,٨ ٣٩٥,٢ ٩٢١,٨ ١٠ ٦٣٠,٩ ٤ ٢٩٠,٩ ٦ ٥٢٦,٦ ١٠ ٦١٦,٣ ٤ ٩١٠,٣ ٥ ٥٨٤,٠ ٩   ٥٨٤,٠ ٩ ٧٥٩,٩ ٣ ٨٢٤,١ ٥ اموع الفرعي، املوظفون

 ٠,٩ ١٢,٦ ٤٠٢,٥ ١ ٣٧٢,٩ ٠٢٩,٦ ١ ٣٨٩,٩ ١ ٢٠٤,٠ ١٨٥,٩ ١ ٧٦٩,٥ ١ ٢٨٤,٣ ٤٨٥,٢ ١ ٢٤٢,١ ٢٤٣,١ ١ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٣,٧- ٢٨,٨- ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ١٣٨,٧ ١,٨ ١٣٦,٩ ٢٤,٦ ١١٢,٣ العمل اإلضايف
 ٧٧,٨ ٧٠,٠ ١٦٠,٠  ١٦٠,٠ ٩٠,٠  ٩٠,٠ ٤٢,٠  ٤٢,٠  ٤٢,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٣,٢ ٥٣,٨ ٧٤٤,٥ ١ ٤٣٠,٥ ٣١٤,٠ ١ ٦٩٠,٧ ١ ٢٩٠,٤ ٤٠٠,٣ ١ ٩٥٠,٢ ١ ٢٨٦,١ ٦٦٤,١ ١ ٢٦٦,٧ ٣٩٧,٤ ١ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٩,٧ ١١٠,٧ ٦٧٣,٢ ٥٣٤,١ ١٣٩,١ ٥٦٢,٥ ٤٨٦,٠ ٧٦,٥ ٦٣٣,٣ ٦٤,١ ٥٦٩,٢ ٣٧٧,٥ ١٩١,٧ السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٦,٣  ٦,٣  ٦,٣ الضيافة

 ١٣,٣ ٧٩,٤ ٦٧٤,٨ ٣٤٢,٣ ٣٣٢,٥ ٥٩٥,٤ ٣١٥,١ ٢٨٠,٣ ٥٠١,٦  ٥٠١,٦ ٢٩٠,٧ ٢١٠,٩ اخلدمات التعاقدية
 ٢,٧ ٨,٠ ٢٩٩,٧ ١٥٥,٩ ١٤٣,٨ ٢٩١,٧ ١٣٦,٩ ١٥٤,٨ ٢٠٥,٨  ٢٠٥,٨ ٩٥,٥ ١١٠,٣ التدريب

 ٢٢٥,٩ ٤٨٣,٨ ٢ ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٠٩٩,٤ ١ ٠٩٩,٤ ١   ٨٩٦,٠ ٢  ٨٩٦,٠ ٢ ٨٩٦,٠ ٢   احملامون للدفاع

 ١٤٧,٦ ٣٧٨,٧ ٢ ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٦١١,٨ ١ ٦١١,٨ ١   ٢٣٥,٠ ١  ٢٣٥,٠ ١ ٢٣٥,٠ ١   احملامون للضحايا

 ٢,٨- ٢٣,٣- ٨٢٢,٠ ٦٢٧,٠ ١٩٥,٠ ٨٤٥,٣ ٦٤٧,٣ ١٩٨,٠ ٧٩٩,٠ ١٨,٥ ٧٨٠,٥ ٦٨٣,٥ ٩٧,٠ نفقات التشغيل العامة
 ٢٦,٤- ٨٨,٥- ٢٤٦,٧ ١٧٠,٠ ٧٦,٧ ٣٣٥,٢ ٢٥٥,٤ ٧٩,٨ ٣٦٤,٠  ٣٦٤,٠ ٢٩٨,٠ ٦٦,٠ اللوازم واملواد

 ٥٧,١- ٩٩,٨- ٧٥,٠   ٧٥,٠ ١٧٤,٨ ١٦٣,٨ ١١,٠ ١٢٢,٠ ٧٠,٧ ٥١,٣ ٣٦,٧ ١٤,٦ األثاث واملعدات

 ٨٧,٧ ٨٤٩,٠ ٤ ٣٧٥,١ ١٠ ٤٠٣,٠ ٩ ٩٧٢,١ ٥٢٦,١ ٥ ٧١٥,٧ ٤ ٨١٠,٤ ٧٦٣,٠ ٦ ١٥٣,٣ ٦٠٩,٧ ٦ ٩١٢,٩ ٥ ٦٩٦,٨ لفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع ا

 ٢٩,٩ ٢٩٨,٠ ٥ ٠٤١,٤ ٢٣ ٤٦٤,٤ ١٤ ٥٧٧,٠ ٨ ٧٤٣,٤ ١٧ ٦٢٢,٤ ٩ ١٢١,٠ ٨ ٢٩٧,٢ ١٨ ٤٣٩,٤ ٨٥٧,٨ ١٧ ٩٣٩,٥ ٩ ٩١٨,٣ ٧ اموع
              

 ٢,٠ ١٠,٥ ٥٢٧,٠ ٢٩٦,٧ ٢٣٠,٣ ٥١٦,٥ ٣١٢,٤ ٢٠٤,١ ٣٧٧,١   ٣٧٧,١ ٢١٤,٦ ١٦٢,٥ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠الربنامج -٣٨اجلدول 

 املسجل
وكيل أمني 

 عام
مساعد أمني 

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

 فما فوقها الفنية
-اخلدمات العامة
  الرتبة الرئيسية

-اخلدمات العامة
  الرتب األخرى

جمموع 
موظفي 

  اخلدمات العامة
  جمموع املوظفني

 ٧٣ ٤٣ ٤١ ٢ ٣٠ ١ ٦ ٦ ٦ ٨ ٢   ١   األساسية الوظائف احلالية
 ٧٦ ٥١ ٥٠ ١ ٢٥ ٣ ٥ ٩ ٧ ١      املتصلة باحلاالت  
 ١٤٩ ٩٤ ٩١ ٣ ٥٥ ٤ ١١ ١٥ ١٣ ٩ ٢   ١   اموع الفرعي  

                             األساسية الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  
                             اموع الفرعي  

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

الوظائف 
املعاد /املعادة

 ١- ١- ١-                       اموع الفرعي توزيعها
 ١٤٨ ٩٣ ٩٠ ٣ ٥٥ ٤ ١١ ١٥ ١٣ ٩ ٢   ١   اموع   
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 ديوان املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

يعتمد املسجل يف املهام اليت يضطلع ا على الدعم الفعال واملتجاوب الذي حيصل عليه من قلم  -١٧٤
 يكون لدى املسجل هيكل متني يتيح له التواصل داخل احملكمة ومع  أنومن املهم كذلك. احملكمة

وبالتايل يتعني على ديوان املسجل . الدول األطراف وغريها من الشركاء الرئيسيني وأصحاب املصاحل
  . وخارجياًأن يضمن اإلدارة املناسبة لقلم احملكمة وأن يعزز التواصل داخلياً

  املوارد من املوظفني

  اسيةاملوارد األس

  ٥-موظف تنفيذي رئيسي برتبة ف

يعزز املوظف التنفيذي الرئيسي اإلدارة الفعالة ملوارد احملكمة وتطبيق اإلدارة . نفقات متكررة -١٧٥
؛ ويعد حساب التكاليف ملكتب املسجل  تطبيقاً ناجعاًلتوصيات مراجعة احلسابات الداخلية واخلارجية

ة؛ ويعمل كمدير عام لصناديق احملكمة االستئمانية وحساباا  بقلم احملكمواملكاتب املرتبطة إدارياً
وعندما وافقت اجلمعية على هذا املنصب . اخلاصة؛ ويراجع خطط قلم احملكمة ومتويل املوظفني املؤقتني

وأعيد إدراج املوارد .  مل ختصص له ميزانية، وكانت تغطيه املوارد املتاحة لقلم احملكمة٢٠١١يف عام 
 عند طلب جلنة امليزانية واملالية يف دورا ونزوالً.  املنصب يف االقتراح الراهن للميزانيةالالزمة هلذا

  .)٢٥(اخلامسة عشرة يرد املزيد من التفاصيل عن هذا املنصب يف املرفق احلادي عشر

  ٣- جملس املوظفني برتبة فمسؤول عنموظف 

 للموظفني أنشئت هيئة ممثلة من النظام األساسي) ب(١-٨ للبند وفقاً. نفقات متكررة -١٧٦
ويف حني أنشئ .  يشغله موظف منتخب مسؤول عن جملس املوظفني٣-للموظفني مبنصب بدرجة ف

 فإن هذا املنصب منفصل عن املسجل – ألغراض تتعلق بامليزانية –هذا املنصب يف ديوان قلم احملكمة 
أية أموال، وتتقاسم مجيع هيئات وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املنصب مل ختصص إليه . أو عن مكتبه

  .احملكمة تكاليفه

  اخلرباء االستشاريون

 لتحسني سجل إدارة  يف جمال اإلدارة سيعني املكتب مستشارين٢٠١٢يف عام . نفقات متكررة -١٧٧
 يورو ميثل أقل بقليل من شهرين من املساعدة يقدمها ٢٠ ٠٠٠واملبلغ الالزم لذلك وقدره . املخاطر
  .٥-رتبة فبموظف 

                                                      
  .١٠٠، الفقرة ٢-اين، اجلزء باءالد الث) ICC-ASP/9/20الوثيقة  (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية   )٢٥(
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  املوظفنيمن غري املوارد 

  املوارد األساسية

  السفر

يتعني على املسجل أو ممثله أن يسافر لكي يزيد الدعم والتعاون على أعلى . نفقات متكررة -١٧٨
 واجلهات املاحنةاملستويات بني الدول األطراف والشركاء الرئيسيني اخلارجيني مثل األمم املتحدة 

 عن ذلك تسمح هذه املوارد للمسجل وفضالً. املنظمات غري احلكوميةواملنظمات احلكومية الدولية و
وتنم الزيادة يف تكاليف السفر عن املسؤوليات . بأن يفي بواليته فيما يتعلق بالضحايا والشهود والدفاع

 بعثة، مبا فيها أربع بعثات ملمثل عن ١٨وتكفل ميزانية السفر تكاليف . اليت يتوالها ديوان قلم احملكمة
وقد عادل هذه الزيادة يف تكاليف السفر . ظمة غري حكومية أفريقية حلضور اجتماعني يف الهايمن

  . ختفيض تكاليف املساعدة املؤقتة العامةجزئياً

  التدريب

 يف إطار املكتب يف جمال التخصص الرفيع تدعم ميزانية التدريب مواصلة تطوير املوظفني مهنياً -١٧٩
  .وال يقدم هذا التدريب يف مكان العمل. ظام سابن/املستوى يف حساب التكاليف

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

وختتلف طبيعة الرتاعات الدائرة . زادت احملكمة عملياا يف العديد من البلدان. نفقات متكررة -١٨٠
ل األطراف واجلغرافيا احمللية واملتطلبات األمنية من حالة إىل أخرى ما يتطلب من املسجل أن يزور الدو

وتسمح ميزانية السفر بالقيام بسبع . والشركاء احملليني يف امليدان ليكتسب دعمهم ويعزز التعاون معهم
 . يف بلدان احلاالتبعثات
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي : ٣٩اجلدول 
٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢زانية املقترحة لعام املي   النمو يف املوارد 

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢    
 ديوان املسجل

 صندوق الطوارئ اموع املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق + اموع 

بلغامل اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية الطوارئ  ٪ 

 ٢٢,٧ ١٧٢,٦ ٩٣٢,٢   ٩٣٢,٢ ٧٥٩,٦   ٧٥٩,٦ موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

٣,٤ ٦,٨ ٢٠٥,١  ٢٠٥,١ ١٩٨,٣  ١٩٨,٣ 
 ١٨,٧ ١٧٩,٤ ١٣٧,٣ ١   ١٣٧,٣ ١ ٩٥٧,٩   ٩٥٧,٩ ٠٦٢,٤ ١   ٠٦٢,٤ ١   ٠٦٢,٤ ١ اموع الفرعي، املوظفون 

امةاملساعدة املؤقتة الع  ١٠٠,٠- ٩٥,٢-       ٩٥,٢   ٩٥,٢ ٩٤,٢   ٩٤,٢   ٩٤,٢ 
   ٢٠,٠ ٢٠,٠   ٢٠,٠                 اخلرباء االستشاريون

 ٧٩,٠- ٧٥,٢- ٢٠,٠   ٢٠,٠ ٩٥,٢   ٩٥,٢ ٩٤,٢   ٩٤,٢   ٩٤,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٢٣٦,٠ ١٠١,٠ ١٤٣,٨ ٤٨,٠ ٩٥,٨ ٤٢,٨ ١٧,١ ٢٥,٧ ١١٣,٤ ٧,٤ ١٠٦,٠   ١٠٦,٠ السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٦,٣  ٦,٣  ٦,٣ الضيافة
             ٣,٢  ٣,٢  ٣,٢ اخلدمات التعاقدية 

   ٤,٤ ٤,٤  ٤,٤          التدريب
 ١٩٩,٦ ١٠٥,٤ ١٥٨,٢ ٤٨,٠ ١١٠,٢ ٥٢,٨ ١٧,١ ٣٥,٧ ١٢٢,٩ ٧,٤ ١١٥,٥   ١١٥,٥ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٩,٠ ٢٠٩,٦ ٣١٥,٥ ١ ٤٨,٠ ٢٦٧,٥ ١ ١٠٥,٩ ١ ١٧,١ ٠٨٨,٨ ١ ٢٧٩,٥ ١ ٧,٤ ٢٧٢,١ ١   ٢٧٢,١ ١ اموع
              

 ١٢,٩ ٣,٩ ٣٤,٢   ٣٤,٢ ٣٠,٣   ٣٠,٣ ٢٢,٣   ٢٢,٣   ٢٢,٣ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي : ٤٠اجلدول 

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

 فما فوقها الفنية
-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٠ ٢ ١ ١ ٨   ١ ٣   ٢ ١   ١   األساسية الوظائف احلالية

                  املتصلة باحلاالت  

 ١٠ ٢ ١ ١ ٨   ١ ٣   ٢ ١   ١   اموع الفرعي  

                            األساسية الوظائف اجلديدة

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  

 ١ ١ ١                       سيةاألسا

                  املتصلة باحلاالت
الوظائف 

املعاد /املعادة
 توزيعها

 ١ ١ ١                       اموع الفرعي

 ١١ ٣ ٢ ١ ٨   ١ *٣   ٢ ١   ١   اموع  
  .تقلة تدخل يف إطار هذا املكتب ألغراض تتعلق بامليزانيةمعين مبجلس املوظفني وظيفته مس  فقط، أما املوظف الثالث فهو موظف٣-يعمل يف ديوان املسجل موظفان برتبة ف* 
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  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

، وسيحاول املكتب قدر استطاعته أن يغطي املخاطر ٢٠١٢مل تطلب موارد إضافية لعام  -١٨١
ومتثل امليزانية . دانية، باملوارد املتاحةاإلضافية النامجة عن زيادة أنشطة احملكمة، والسيما األنشطة املي

 يف املائة من امليزانية ٠,٥٢ أقل من نسبة ٢٠١٢املقترحة ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف عام 
 أن  املطبقة اليت تقتضيوال تتوافق هذه النسبة مع املعايري. ٢٠١٢الربناجمية املقترحة للمحكمة يف عام 

  .ألية منظمة يف املائة من امليزانية اإلمجالية ١ حوايل ما نسبتهداخلية للحسابات تبلغ ميزانية املراجعة ال

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

ينظم املدير برنامج العمل العام للمكتب، مبا يف ذلك حتليل املخاطر وخطة . نفقات متكررة -١٨٢
 األداء كما يدقق مجيع األنشطة اإلدارية مراجعة احلسابات، ويدقق الطلبات اخلاصة على اإلشراف على

ويشغل املدير كذلك منصب أمني جلنة مراجعة احلسابات، وينظم ثالثة . واملالية اليت يضطلع ا املكتب
ويراجع موظفو الفئة الفنية . اجتماعات كل عام ال يتلقى املكتب عليها موارد إضافية من املوظفني

وقد زادت الطلبات .  املختلفة ألقسام احملكمةاملعينةحتياجات احلسابات ويقدموا الدعم لتلبية اال
نسبة تبلغ من حوايل ب، ة زيادة كربى خالل األعوام الثالثة املاضي والدعم الذي يقدم أحياناًاملخصصة

ويتوىل موظف واحد من فئة اخلدمات العامة الوظائف .  يف املائة من املوارد من الوقت٤٠ إىل ٣٠
يزيد  إىل إجراء مراجعات احلسابات وما يقدمه من دعم وقد أخذ هذا املوظف يزيد اإلدارية للمكتب،

  . مساعدة املكتب على إكمال خطته ملراجعة احلسابات من

  اخلدمات االستشارية

تشمل و.  اخلارجيني مبخصصات أعضاء جلنة مراجعة احلساباتتتعلق. نفقات متكررة -١٨٣
  .لسفر لألتعاب وا إمجالياًالتكاليف مبلغاً

   باملوظفنيمن غرياملوارد 

  اخلدمات التعاقدية

 يورو لدعم ٢٠ ٠٠٠يلزم احلصول على موارد للخدمات التعاقدية مببلغ . نفقات متكررة -١٨٤
  . التحقيقات املعينة وإلجراء تقييم خلطر الغش

  املباين الدائمة

جعة حسابات املباين الدائمة، إستراتيجية ملراأن حيدد مكتب مشروع املباين اجلديدة على يتعني  -١٨٥
وال تشمل ميزانية مكتب املراجعة الداخلية . وذلك بالتشاور مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

وبالتايل يتعني ختصيص املوارد الضرورية يف . للحسابات املوارد الالزمة إلجراء هذه املراجعة للحسابات
 مراجعات احلسابات إىل مراجعني خارجيني حتت ميزانية مشروع املباين الدائمة، على أن تعهد

  .اإلشراف العام ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات
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  السفر

 رحلة واحدة مكرسة لالجتماعات مع مراجعي احلسابات يف املنظمات الدولية. نفقات متكررة -١٨٦
  .توقد خفضت ميزانية السفر ملعادلة الزيادة يف السفريات املتصلة باحلاال. األخرى

  التدريب

، ٢٠١١ عن نفقات عام ٢٠١٢عام لال ختتلف نفقات التدريب املخطط هلا . نفقات متكررة -١٨٧
وتشمل خطط تدريب موظفي املكتب دورة من ثالثة أيام لكل موظف يف أوروبا على موضوع يتعلق 

ييم  الحتياجات تطوير كل موظف، وتستعرض هذه االحتياجات أثناء تقمبراجعة احلسابات، وفقاً
  دوائر املراجعة الداخلية للحساباتوتشمل خطط التدريب كذلك ندوة من يومني ينظمها ممثلو. األداء

  .وحيضرها مدير املكتب يف كل عام) شبكة مراجعي حسابات املنظمات الدولية(

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 يف كل عام إىل أهم عثة أو بعثتنيببتنظم خطط السفر إىل املكاتب امليدانية حبيث تضمن القيام  -١٨٨
وزيارة واحدة إىل مكتب ) كينشاسا وبانغي ونريويب( ألنشطة احملكمة القضائية ثالثة مكاتب ميدانية وفقاً

  . خلطة مراجعة احلسابات اليت تعد بطبيعة احلال بعد اعتماد امليزانية بعام واحد وفقاًالبعثاتوختتلف . آخر

  مل على مكتب املراجعة الداخلية للحسابات إحصاءات عبء الع:٤١اجلدول 
 بعدد ٢٠٠٨عبء العمل يف عام 
 األيام

 إعادة بعد ٢٠١١موارد عام 
   لعبء العملوفقاًختصيصها 

عبء العمل يف عام 
   بعدد األيام٢٠١٢

عام  االختالف بني
  ٢٠١٢ وعام ٢٠٠٨

٢٠ ٥٠ ٥٠ ٣٠ 

 صفر ١١٠ ٤٠ ١١٠

 ١٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠ خطة مراجعة احلسابات وحتليل املخاطر

 صفر ٨٠ ٤٥ ٨٠ اإلشراف على مراجعات احلسابات

 ١٢٠ ٦٠٠ ٣١٥ ٤٨٠ أداء مراجعات احلسابات

 ١٠ ٤٠ ١٠٥ ٣٠ املساعدة على مراجعة احلسابات

 ٣٠ ٣٠ ٢٥ صفر متابعة تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات

 ١٥ ٢٠ ١٥ ٥ املنهجية وتطوير األدوات واملبادئ التوجيهية للممارسات يف جمال

 ٢٠ ٣٠ ٣٠ ١٠ تنظيم اجتماعات جلنة مراجعة احلسابات

 ٦٠ ٦٠ ٦٠ صفر تنظيم املشاريع املخصصة اليت يشارك فيها خرباء استشاريون

 ٤٠ ٤٠ ٤٠ صفر املسامهة يف مشاريع احملكمة

 ١٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ تقدمي املشورة والدعم إىل عمليات احملكمة

١ ١١٠ ٧٧٥ ٧٧٥  ٣٣٥ 

   ٤٣٪  
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٤٢اجلدول 
٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    النمو يف املوارد 

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢    
 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

صندوق   اموع  املتصلة باحلاالت األساسية
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪ املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت األساسية

 ٥,٢ ١٩,١ ٣٨٧,٦   ٣٨٧,٦ ٣٦٨,٥   ٣٦٨,٥  لفنيةموظفو الفئة ا
 بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ 
 ٥,٠ ٢١,٥ ٤٥٠,٦   ٤٥٠,٦ ٤٢٩,١   ٤٢٩,١ ٤٦٣,٨   ٤٦٣,٨   ٤٦٣,٨  اموع الفرعي، املوظفون

                 ٩,٤   ٩,٤   ٩,٤  املساعدة املؤقتة العامة
     ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٤٢,٠   ٤٢,٠   ٤٢,٠  ء االستشاريوناخلربا

     ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٥١,٤   ٥١,٤   ٥١,٤  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١,٤ ٠,٤ ٢٩,١ ٢٦,٥ ٢,٦ ٢٨,٧ ٢٠,٤ ٨,٣ ٦,٢   ٦,٢ ٦,٢    السفر

     ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ١٢,٥  ١٢,٥  ١٢,٥  اخلدمات التعاقدية
 ٤,٩ ١,٠ ٢١,٦  ٢١,٦ ٢٠,٦  ٢٠,٦ ١٢,٢  ١٢,٢  ١٢,٢  التدريب

                 ١٢,٩   ١٢,٩   ١٢,٩ األثاث واملعدات

 ٢,٠ ١,٤ ٧٠,٧ ٢٦,٥ ٤٤,٢ ٦٩,٣ ٢٠,٤ ٤٨,٩ ٤٣,٨   ٤٣,٨ ٦,٢ ٣٧,٦ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣,٩ ٢٢,٩ ٦١١,٣ ٢٦,٥ ٥٨٤,٨ ٥٨٨,٤ ٢٠,٤ ٥٦٨,٠ ٥٥٩,٠   ٥٥٩,٠ ٦,٢ ٥٥٢,٨ اموع

              

 ١٢,٧ ١,٤ ١٢,٤   ١٢,٤ ١١,٠   ١١,٠ ٨,٩   ٨,٩   ٨,٩ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٤٣اجلدول 

وكيل أمني  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
 عام

ساعد أمني 
٢-مد عام ١-دم  ٥-ف  ٤-ف  ٣-ف  ٢-ف  ١-ف   

جمموع موظفي الفئة 
  الفنية

 فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى
جمموع موظفي 
  جمموع املوظفني  اخلدمات العامة

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    األساسية
                املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 احلالية

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١     اموع الفرعي

               األساسية
                املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

                اموع الفرعي

               األساسية
املعاد /املعادةالوظائف                 املتصلة باحلاالت

                اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    اموع 
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 قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي   ) ج(

إن قسم اخلدمات االستشارية القانونية مسؤول مباشرة أمام املسجل ونائب املسجلّ، وهدفه  -١٨٩
ات قلم احملكمة أو وحد/أو أقسام و/الرئيسي هو إسداء املشورة القانونية إىل املسجل ونائبه و

واملسؤولني اآلخرين يف احملكمة بشأن مسائل تتعلق باإلطار القانوين العام الذي حيكم عمل احملكمة 
مادامت هذه املسائل تتعلق بالواجبات املسندة إىل قلم احملكمة مبوجب نظام روما األساسي والقواعد 

مسائل القانون املؤسسي الدويل وتشمل هذه املسائل يف مجلة أمور . اإلجرائية وقواعد اإلثبات
وامتيازات وحصانات احملكمة وأعضائها والقانون اإلداري الدويل وقضايا املشتريات وقوانني العقود 
واالتفاقات الدولية والقانون الدويل العام وشؤون الضحايا والشهود وشؤون احملامني للدفاع وتنفيذ 

 .ق القضائية للمحكمةنظام روما األساسي على الصعيد الداخلي والسواب

وقد . وهلذا القسم رئيس، ويعمل فيه أربعة حمامني ومساعد قانوين واحد ومساعد إداري واحد -١٩٠
أخذ عبء العمل يف هذا القسم يزيد زيادة مستمرة نظراً التساع نطاق احلاالت اجلديدة املعروضة على 

ونظراً لشح املوارد يف عامي . ناء على ذلكاحملكمة، والبيئة األكثر تعقيداً اليت تعمل فيها احملكمة ب
 كان من الضروري إعادة توزيع الواجبات على املوظفني املوجودين، ولن يزيد عدد ٢٠١٠ و٢٠٠٩

  .٢٠١٢املوظفني يف عام 

   باملوظفنيمن غرياملوارد 

  السفر

  .لةملكاتب امليدانية واملسائل ذات الص إىل ام القانوين املقدمللدع. نفقات متكررة -١٩١

  اخلدمات التعاقدية 

 اخلدمات التعاقدية األخرى لتغطية نفقات اخلدمات االستشارية يلزم تقدمي. نفقات متكررة -١٩٢
  . اإلجراءات القانونيةعلى، واملساعدة املطبقةواملشورة املتعلقة بالقوانني الوطنية والقواعد 

  التدريب

 .هنية الدنيا ألداء واجبات القسمللوفاء باملتطلبات التدريبية امل. نفقات متكررة -١٩٣

  



 

 

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٣٠الربنامج الفرعي   -٤٤اجلدول 
٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام   النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )آالف اليوروب(  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢   
 

 قسم اخلدمات االستشارية القانونية
 اموع املتصلة باحلاالت األساسية

صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٣,٧ ٢٠,٣ ٥٦٨,٥   ٥٦٨,٥ ٥٤٨,٢   ٥٤٨,٢ موظفو الفئة الفنية

 وظفو اخلدمات العامةم
 بدون تقسيم

٤,٠ ٤,٨ ١٢٦,٠  ١٢٦,٠ ١٢١,٢  ١٢١,٢ 

 ٣,٧ ٢٥,١ ٦٩٤,٥   ٦٩٤,٥ ٦٦٩,٤   ٦٦٩,٤ ٧١٧,٥   ٧١٧,٥   ٧١٧,٥  اموع الفرعي، املوظفون

                 ٥٠,١   ٥٠,١   ٥٠,١ املساعدة املؤقتة العامة
                 ٥٠,١   ٥٠,١   ٥٠,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٠,٦- ٠,١- ١٥,٦ ١٤,٣ ١,٣ ١٥,٧ ١٤,١ ١,٦ ٧,٣   ٧,٣ ٢,٥ ٤,٨  السفر

 ٢٠,٠ ٣,٠ ١٨,٠  ١٨,٠ ١٥,٠  ١٥,٠ ١,٠  ١,٠  ١,٠  اخلدمات التعاقدية

 ٥,٥- ٠,٦- ١٠,٣  ١٠,٣ ١٠,٩  ١٠,٩ ٧,٢  ٧,٢  ٧,٢ التدريب

   ٢,٧ ٢,٧  ٢,٧      ٠,٤  ٠,٤  ٠,٤  اللوازم واملواد
 ١٢,٠ ٥,٠ ٤٦,٦ ١٤,٣ ٣٢,٣ ٤١,٦ ١٤,١ ٢٧,٥ ١٥,٩   ١٥,٩ ٢,٥ ١٣,٤ ي، التكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرع

 ٤,٢ ٣٠,١ ٧٤١,١ ١٤,٣ ٧٢٦,٨ ٧١١,٠ ١٤,١ ٦٩٦,٩ ٧٨٣,٥   ٧٨٣,٥ ٢,٥ ٧٨١,٠  اموع

              
 ١٢,٩ ٢,٥ ٢١,٨   ٢١,٨ ١٩,٣   ١٩,٣ ١٥,٦   ١٥,٦   ١٥,٦  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٣٠ الربنامج الفرعي  -٤٥جلدول ا

وكيل أمني  قسم اخلدمات االستشارية القانونية
 عام

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

جمموع موظفي الفئة 
 الفنية فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

 جمموع املوظفني

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     األساسية
               املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 احلالية

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     اموع الفرعي

               األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

               فرعياموع ال

               األساسية
املعاد /املعادةالوظائف                املتصلة باحلاالت

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

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

مة يف توفري بيئة عمل يكتنفها األمن والسالمة والسرية لقضاة تكمن مهمة قسم األمن والسال -١٩٤
احملامني واملتهمني والشهود والزوار وغريهم يف املقر واحملكمة واملسؤولني املنتخبني واملوظفني واخلرباء 

وحيمي هذا القسم مجيع األشخاص الذين تلتزم احملكمة برعايتهم، . الرئيسي وامليدان على حد سواء
  . األصول املادية وغري املادية وموارد املعلومات للمحكمةكما حيمي 

ويقدم هذا القسم خدماته يف املقر الرئيسي دون انقطاع إىل مجيع هيئات احملكمة، مبا فيها  -١٩٥
 والصندوق األطراف إىل أمانة الدول الرئاسة والدوائر ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة، بل وأيضاً

 مبا يف ذلك خاصة خدمات األمن والسالمة الضرورية إلجراء جلسات احملاكمات االستئماين للضحايا،
  .بسالمة ودون مضايقات

وقد عوض ختفيض متطلبات امليزانية الالزمة لدعم احملاكمات املتزامنة واملوظفني املؤقتني والعمل  -١٩٦
برنامج احملكمة ألمن املوظفني زيادة تكاليف التثبت من املوظفني نتيجة لتوسيع نطاق : اإلضايف مبا يلي

ليشمل املتدربني والزائرين الفنيني واخلرباء االستشاريني واملقاولني؛ وإدراج التدريب املعدل ) التثبت(
على األمن امليداين وسالمة املوظفني بالتوازي مع الدورة التدريبية نفسها اليت تقدمها األمم املتحدة؛ 

 للتأخري يف تنفيذ برنامج استبدال املعدات، والك تدقيق األمين نظراًوزيادة احلاجة إىل صيانة معدات ال
  .مقابالت وحتقيقات أمنية يف امليدانرد لسفر موظفي هذا القسم إلجراء املعدات؛ وختصيص املوا

  املوارد من املوظفني

ولالستجابة أعاد القسم تقييم هيكله العملي يف امليدان لتحديد مواطن الفعالية . نفقات متكررة -١٩٧
للتغريات يف أنشطة احملكمة، وهي إغالق املكتب امليداين يف تشاد، وختفيض عدد املوظفني يف املكتب 

 جبمهورية الكونغو الدميقراطية، سامليداين يف كمباال؛ وفتح حالة كينيا؛ وفتح حتقيقات جديدة يف كيفو
نقل موظف واحد برتبة :  النحو التايلما أدى إىل إعادة تكليف املوظفني أو إعادة إسناد الوظائف على

 الرتب األخرى من تشاد إىل كينيا؛ ونقل موظف – وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة ٣-ف
 الوظيفة الدعم األساسي ه كمحلل أمين من أوغندا إىل املقر الرئيسي، حيث توفر هذ٢-واحد برتبة ف

  .تشاد إىل أقسام أخرى يف قلم احملكمةمن ني  املسجل كذلك وظيفتونقل. للعمليات امليدانية مباشرة

  املوارد األساسية

  اعدة املؤقتة العامةاملس

  شهراً متواصال١٢ً( الرتب األخرى – مساعداً للدعم األمين من فئة اخلدمات العامة ٢٢يلزم  -١٩٨
بىن اآلرك، للقيام بعمليات التدقيق األمين، والدوريات العامة باملباين، واالستقبال يف م) لكل منهم

  .واالستجابة األولية يف حاالت الطوارئ الالزمة ألمن وسالمة مباين احملكمة وموظفيها وأصوهلا
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  العمل اإلضايف، مبا يف ذلك بدل العمل الليلي

يتطلب الوجود األمين على مدار الساعة تزويد عدد من املراكز بشكل دائم . نفقات متكررة -١٩٩
والعمل اإلضايف . عمل الليلي وفقاً ملا ينص عليه النظام اإلداري للموظفنيويدفع أجر ال. ببعض املوظفني

  . والنقص يف عدد املوظفنيالبعثاتحيدث بانتظام بسبب العطالت الرمسية ودعم 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

الزمين للمحكمة يف عام لن يلزم أي متويل إضايف للمساعدة املؤقتة العامة يف ضوء اجلدول  -٢٠٠
  .، إذ من املتوقع عقد حماكمات متتابعة فقط٢٠١٢

  العمل اإلضايف

ملواصلة اخلدمات األمنية باملقر، يلزم أجر عمل إضايف لتغطية طول ساعات . نفقات متكررة -٢٠١
ومن دون ختصيص أية أموال للعمل . العمل جللسات احملكمة والنقص يف املوظفني لعدم كفاية عددهم

اإلضايف ال ميكن هلذا القسم أن يضطلع بأية أنشطة لدعم جلسات احملاكمات بعد ساعات العمل 
وقد خفّض احلجم اإلمجايل للعمل اإلضايف يف ضوء اجلدول الزمين جللسات احملاكمات الذي . العادية

  .يكفل عقد جلسات متتابعة فقط

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

حلضور اجتماعات اإلحاطة اإلعالمية والتنسيق اليت تعقد مع الشركاء يف . قات متكررةنف -٢٠٢
املنظمات الدولية األخرى مثل إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة والشبكة املشتركة بني 

لضمان الوكاالت إلدارة املسائل األمنية واإلنتربول، ويف مؤمترات األمن واملعارض التجارية، وذلك 
االمتثال ألفضل املمارسات واملعايري، ولتحسني القدرة على رصد مواطن الضعف احملتملة يف األمن 
والسالمة ومعاجلتها بأجنع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكاليف، وإلنشاء الشبكات وتيسري تقاسم 

  .املعلومات

ع املباين الدائمة، ويتعني على  احملكمة كذلك على إجناز املرحلة املتقدمة من مشرووتعكف -٢٠٣
ومن الضروري كذلك معرفة آخر ما . القسم أن يقدم مسامهاته ويقيم احللول املقترحة يف هذا الصدد

 مسائلوصلت إليه أفضل املمارسات والتطورات التكنولوجية لضمان تقدمي أفضل مشورة ممكنة بشأن 
  .األمن والسالمة وحتقيق أنسب وأرشد نتائج يف النهاية
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  اخلدمات التعاقدية 

تشمل اخلدمات التعاقدية خدمات التثبت األمين واحلجز واالستجابة الرئيسية . نفقات متكررة -٢٠٤
وبتوصية وردت يف تقرير مراجعة احلسابات ونتيجة لعملية . فيما يتعلق بأماكن إقامة كبار املسؤولني

 والزائرين الفنيني واخلرباء االستشاريني إدارة املخاطر، وسع نطاق التثبت األمين ليشمل املتدربني
  .واملقاولني إىل جانب املوظفني العاديني

  التدريب

يلزم تدريب مجيع املوظفني األمنيني بانتظام على تقدمي اإلسعافات األولية . نفقات متكررة -٢٠٥
ت والتصاريح واالستجابة للحرائق والطوارئ واستخدام األسلحة النارية، ويلزمهم احلفاظ على املؤهال

وتشمل التكاليف أيضاً التدريب على أمن املعلومات واإلدارة .  للوائح احملكمة والدولة املضيفةوفقاً
  . األمنية وإدارة حوادث االختطاف واحلماية املباشرة، وتعترب هذه األمور كلها ضرورية ألمن احملكمة

 التنسيق األمين هو واستقصاء للموظفني وسلط الفريق العامل املشترك بني األجهزة التابع للجنة -٢٠٦
امليدانيني الضوء على ضرورة مراجعة التدريب على األمن امليداين الذي يقدم إىل املوظفني بالتعاون مع 

النهج السليم واآلمن يف "ويسمى التدريب املعدل . السلطات العسكرية يف الدولة املضيفة وهي هولندا
لتدريب من أجل سالمة مجيع موظفي املقر الذين ينقلون بانتظام للعمل يف ، وسيقدم هذا ا"البيئة امليدانية

  .امليدان

  نفقات التشغيل العامة

تشمل صيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق األمين والتدريب واختبار البنية . نفقات متكررة -٢٠٧
وقد زادت تكاليف . األمنيةالتحتية ألمن املعلومات ورسوم العضوية يف نظام األمم املتحدة لإلدارة 

  . ألن هذه املعدات قدمية ومعرضة للعطلصيانة معدات التدقيق األمين نظراً

  اللوازم واملواد

تشمل اللوازم واملواد اللوازم املكتبية الضرورية لتوفري تصاريح املرور وبطاقات . نفقات متكررة -٢٠٨
منيني والبنود الالزمة للتدريب على األسلحة  والدروع اجلسدية للموظفني األاملوحدةاهلوية واألزياء 

  .النارية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

يتعني على كل موظف من موظفي األمن امليداين أن يسافر إىل املقر حلضور . نفقات متكررة -٢٠٩
وتشمل املتطلبات كذلك حضور .  اإلحاطة اإلعالمية والتدريب للحفاظ على مؤهالمجلسات
عات والتدريبات اليت تنظمها األمم املتحدة يف جمال تنسيق األمن امليداين، وتشمل كذلك االجتما

 الدعم األمين، مثل املقابالت والتحقيقات وبعثاتاحلماية املباشرة لكبار مسؤويل احملكمة يف امليدان 
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اقع احملكمة امليدانية ويلزم رئيس القسم ومدير وحدة األمن امليداين زيارة مو. األمنية والتقييمات األمنية
  .للتنسيق بينها وتفتيشها وإقامة االتصاالت بينها وبني السلطات احمللية واألمم املتحدة

  اخلدمات التعاقدية 

 يف) احلراسة األمنية(تكاليف موردي خدمات األمن احملليني الضرورية اخلدمات التعاقدية تشمل  -٢١٠
وعلى الرغم من إغالق ). الشرطة واجليش(قوانني احمللية مكاتب احملكمة امليدانية ووكاالت إنفاذ ال

 لفتح احلالة اجلديدة  نظراً طفيفاً يف تشاد، مل تنخفض التكاليف اإلمجالية إال اخنفاضاًة امليدانياملكاتب
 امليدانية يف مخس حاالت املكاتبوال يزال يتعني على القسم ضمان السالمة واألمن يف . يف كينيا

  .اجليش على الصعيد احمللي/ احملكمة مبساعدة من الشرطةثاتبعومواصلة دعم 

  التدريب

يلزم حصول املوظفني األمنيني امليدانيني على نفس مستوى التدريب الذي . نفقات متكررة -٢١١
حيصل عليه املوظفون األمنيون باملقر من حيث التدريب على اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق 

 ذات الصلة باألمن امليداين مثل  املسائلعلى املتخصصارية، فضالً عن التدريب واستخدام األسلحة الن
  . والتدريب على نقل املتهمنيالتدريب على احلماية املباشرة

 أعاله فإن احملكمة عدلت التدريب الذي جتريه على األمن امليداين؛ ٢٠٣وكما ورد يف الفقرة  -٢١٢
 ستقدمه األمم املتحدة يف مكتبني ميدانيني يف اامليدانيني، كموسيقدم هذا التدريب إىل مجيع املوظفني 

وال . حتت إدارة وإشراف موظفي األمن امليداين يف احملكمة) باإلنكليزية(وأوغندا ) بالفرنسية(كينشاسا 
تكاليف سوى تكاليف التدريب، أما تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي فتغطيها التشمل 
  .كةاألقسام املشار/اهليئات

  نفقات التشغيل العامة

 يف نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة، بتحمل تلتزم احملكمة، باعتبارها عضواً. نفقات متكررة -٢١٣
وكذلك تتوىل . حصتها يف ترتيبات تقاسم التكاليف احمللية يف كل منطقة هلا حضور طويل فيها

معايري العمل األمنية الدنيا حدة، مسؤولية ضمان احملكمة، باتباع سياسات نظام إدارة األمن يف األمم املت
اإلقامة فيما يتعلق بأماكن إقامة موظفي احملكمة الدوليني يف امليدان، وجيب عليها أن تغطي أية ألماكن 

  .تكاليف يتحملها املوظفون يف هذا الصدد

  اللوازم واملواد

ات احلماية الشخصية واللوازم  الضرورية وأدواملوحدةتشمل توفري األزياء . نفقات متكررة -٢١٤
  . ألداء الواجبات األمنية يف امليدان أو يف احملكمةالضروريةواملواد األخرى 

  األثاث واملعدات

  .رفع مستوى بطاقات الدخول وأجهزة االطالع على بطاقات الدخول.  استبدال التجهيزات-٢١٥
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  ٢٠١٢ امليزانية املقترحة لعام: ٣١٤٠الربنامج الفرعي : ٤٦اجلدول 

٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    النمو يف املوارد 
٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)   

 قسم األمن والسالمة
 صندوق الطوارئ اموع املتصلة باحلاالت األساسية

صندوق + اموع 
رئالطوا  

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٠,٩ ١١٥,٠ ١٧٣,٦ ١ ٦٠٥,١ ٥٦٨,٥ ٠٥٨,٦ ١ ٥١٦,٤ ٥٤٢,٢ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 بدون تقسيم
١,٤- ٤٩,٢- ٥٣٠,٤ ٣ ٣٧٢,٣ ١ ١٥٨,١ ٢ ٥٧٩,٦ ٣ ٥٠٧,٢ ١ ٠٧٢,٤ ٢ 

رعي، املوظفون اموع الف  ١,٤ ٦٥,٨ ٧٠٤,٠ ٤ ٩٧٧,٤ ١ ٧٢٦,٦ ٢ ٦٣٨,٢ ٤ ٠٢٣,٦ ٢ ٦١٤,٦ ٢ ٧٩٨,٦ ٣   ٧٩٨,٦ ٣ ٣٥٦,١ ١ ٤٤٢,٥ ٢ 
 ١٦,٠- ١٩٥,٥- ٠٢٩,٦ ١   ٠٢٩,٦ ١ ٢٢٥,١ ١ ١٣٤,٤ ٠٩٠,٧ ١ ٢٧٧,٢ ١ ٢٨٤,٣ ٩٩٢,٩   ٩٩٢,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٣,٧- ٢٨,٨- ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ١٣٨,٧ ١,٨ ١٣٦,٩ ٢٤,٦ ١١٢,٣ العمل اإلضايف
 ١٥,٦- ٢٢٤,٣- ٢١١,٦ ١ ٥٧,٦ ١٥٤,٠ ١ ٤٣٥,٩ ١ ٢٢٠,٨ ٢١٥,١ ١ ٤١٥,٩ ١ ٢٨٦,١ ١٢٩,٨ ١ ٢٤,٦ ١٠٥,٢ ١ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٠,٢ ٠,٦ ٢٦٨,٤ ٢٥٦,١ ١٢,٣ ٢٦٧,٨ ٢٥٣,٩ ١٣,٩ ٢٢٢,١ ٣٤,٦ ١٨٧,٥ ١٥٧,٤ ٣٠,١ السفر
قديةاخلدمات التعا  ٠,٤ ١,٢ ٣٢٩,٧ ٢٣٥,٢ ٩٤,٥ ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥ ٢٩٢,٤  ٢٩٢,٤ ٢٣٧,٦ ٥٤,٨ 

     ١٩٧,٢ ٩٨,٧ ٩٨,٥ ١٩٧,٢ ٧٨,٧ ١١٨,٥ ١٥٤,٣  ١٥٤,٣ ٦٣,٨ ٩٠,٥ التدريب
 ١٤,٣ ٣٧,٥ ٣٠٠,٠ ١١٠,٠ ١٩٠,٠ ٢٦٢,٥ ٦٩,٥ ١٩٣,٠ ١٧٢,٤ ٩,٩ ١٦٢,٥ ٦٥,٥ ٩٧,٠ نفقات التشغيل العامة

 ١٨,٦- ٢٣,٨- ١٠٤,٠ ٣٠,٠ ٧٤,٠ ١٢٧,٨ ٤٨,٠ ٧٩,٨ ٩٤,٠  ٩٤,٠ ٣٠,٨ ٦٣,٢ اللوازم واملواد
 ٤٠٠,٠ ٧ ٧٤,٠ ٧٥,٠   ٧٥,٠ ١,٠   ١,٠ ١٤,٨   ١٤,٨ ١٤,٠ ٠,٨ األثاث واملعدات

 ٧,٦ ٨٩,٥ ٢٧٤,٣ ١ ٧٣٠,٠ ٥٤٤,٣ ١٨٤,٨ ١ ٧٠٥,١ ٤٧٩,٧ ٩٥٠,٠ ٤٤,٥ ٩٠٥,٥ ٥٦٩,١ ٣٣٦,٤ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ١,٠- ٦٩,٠- ١٨٩,٩ ٧ ٧٦٥,٠ ٢ ٤٢٤,٩ ٤ ٢٥٨,٩ ٧ ٩٤٩,٥ ٢ ٣٠٩,٤ ٤ ١٦٤,٥ ٦ ٣٣٠,٦ ٨٣٣,٩ ٥ ٩٤٩,٨ ١ ٨٨٤,١ ٣ اموع

              
 ٢,٢ ٤,٥ ٢١٠,٨ ٨٩,٤ ١٢١,٤ ٢٠٦,٣ ٩٨,٧ ١٠٧,٦ ١٥٤,٦   ١٥٤,٦ ٦٧,٨ ٨٦,٨ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢ املوظفني لعام املالك املقترح من: ٣١٤٠الربنامج الفرعي : ٤٧اجلدول 

وكيل أمني  قسم األمن والسالمة
  عام

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

 فما فوقها
-اخلدمات العامة
  الرتبة الرئيسية

-اخلدمات العامة
  الرتب األخرى

جمموع 
موظفي 

  اخلدمات العامة
  جمموع املوظفني

  الوظائف
 ٣٩ ٣٤ ٣٣ ١ ٥   ١ ١ ٢ ١         سيةاألسا  احلالية

 ٢٤ ١٩ ١٩  ٥  ١ ٣ ١       املتصلة باحلاالت  
 ٦٣ ٥٣ ٥٢ ١ ١٠   ٢ ٤ ٣ ١          اموع الفرعي  

                            األساسية الوظائف اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  
                              اموع الفرعي  

                             األساسية
 ٢- ٢- ٢-              املتصلة باحلاالت

املعاد /املعادةالوظائف 
 ٢- ٢- ٢-                        اموع الفرعي توزيعها

 ٦١ ٥١ ٥٠ ١ ١٠   ٢ ٤ ٣ ١         اموع  
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  مة بقلم احملكمةمكتب املباين الدائ: ٣١٦٠الربنامج الفرعي  )ه(

إن مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة هو جهة االتصال الرئيسية بني املشروع واملنظمة اليت  -٢١٦
وبالتايل يضطلع هذا املكتب بدور مهم يف ضمان سري عمل املشروع ومناسبته ملتطلبات . تستخدمه

وعلى النسق ذاته يقدم . ملشروعاحملكمة، ويف التعبري عن آراء احملكمة وشواغلها يف خمتلف مراحل ا
من املعلومات إىل أصحاب املصاحل املختلفني لكي يتمكنوا من اختاذ قرارات مستنرية  هائالًاًاملكتب كم 

  .بشأن املشروع

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

 معاون يف شؤون املشروع واحد وموظف ٥-مدير واحد للمشروع برتبة ف. نفقات متكررة -٢١٧
 ميثل احملكمة يف جملس فإنهومدير املشروع هو منسق املشروع داخل احملكمة، وبذلك . ٢-برتبة ف

 يقدم مجيع أنهاملشروع وينسق املشروع من داخل احملكمة باعتبارها مستخدم املشروع، كما 
مع جملس ويقدم مدير املشروع تقاريره إىل املسجل ويتشاور . املسامهات الالزمة فيما يتعلق باملشروع

  .موظف معاون يف شؤون املشروعويعاونه يف ذلك . املشروع ويتعاون معه

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

يشمل السفر لقاءات العمل مع املهندسني املعماريني يف الدامنرك، واملؤمتر . نفقات متكررة -٢١٨
مع املنظمات الدولية األخرى اليت تقوم بعمليات اخلاص بتصميم احملكمة، والتبادل الشبكي للمعلومات 

 نفسه يف عام عن مستواها امليزانية املقدمة إىل مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة ومل تتغري. بناء مماثلة
٢٠١١. 

  اخلدمات التعاقدية

روع دون اإلخالل باخلدمات اليت يقدمها الفريق الرئيسي املعين بإدارة املش. نفقات متكررة -٢١٩
، يلزم احلصول على اخلدمات احلد منهاأو  )التابع ملكتب مدير املشروع جبمعية الدول األطراف(

  :خدمات الدعم التالية فيما يتعلق بدور املستخدم/االستشارية

  ؛صحيحالرصد املستمر الحتياجات املستخدم وضمان تنفيذها بوجه   )أ(

لسات اإلحاطة د الناقص منها يف جمواصلة حتديث االحتياجات عند االقتضاء وحتدي  )ب(
بالتجهيزات ) على سبيل املثال ال احلصر(سيما االحتياجات املتعلقة املعقودة حالياً، ال
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واألمن، إستراتيجيةالداخلية، واحلدائق، واألجهزة، و
 وأدوات املقصف، واللوازم األخرى حسب االقتضاء؛

 احملكمة بوصفها املستخدم النهائي يف االجتماعات املتعلقة عمودتوجيه /إعداد  )ج(
  باملشروع؛

  رة املرافق يف املباين اجلديدة؛اتقدمي املشورة بشأن اجلوانب املتعلقة بإد  )د(

 الرئيسي املعين باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة من الفريق(حتليل التصميمات املقترحة   )ه(
  ؛)عاله أا املشار إليهبإدارة املشروع

  تقدمي املشورة بشأن استراتيجيات االنتقال؛  )و(

  تقدمي املشورة والدعم بشأن مرحلة التسليم واالختبار والقبول؛  )ز(

إدارة املرافق، ) على سبيل املثال ال احلصر(تقدمي املشورة الفنية عند احلاجة بشأن   )ح(
رأي ثان عند (يف وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، واألمن، واالستدامة، والتكال

  املقصف، والصيانة؛) إستراتيجية(ة العطاءات، ويستراتيجإ، و)االقتضاء

  تقدمي رأي ثان عام عند احلاجة بشأن القرارات املتعلقة باملشروع؛  )ط(

   وتكاليف صيانة املباين اجلديدة؛إستراتيجيةتقدمي املشورة املستمرة بشأن   )ي(

 املرافق واخلدمات العامة بأكرب قدر ممكن من تقدمي املشورة بشأن تنظيم وإدارة  )ك(
  .الكفاءة يف املباين اجلديدة

هذه اخلدمات وال ينفذها مكتب مدير هي اليت تقدم ) املستخدم(حملكمة ا تكونويتعني أن  -٢٢٠
 للمخاطر ذات الصلة زادت ميزانية وختفيفاً. املشروع التابع جلمعية الدول األطراف أو ينفذها جزئياً

  .دمات االستشاريةدعم اخل
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٦٠ الربنامج الفرعي :٤٨اجلدول 
٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام    النمو يف املوارد 

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢   مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة 

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

 ٣,١ ٦,٩ ٢٢٧,٣   ٢٢٧,٣ ٢٢٠,٤   ٢٢٠,٤  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

              
 ٣,١ ٦,٩ ٢٢٧,٣   ٢٢٧,٣ ٢٢٠,٤   ٢٢٠,٤ ٢٠١,٥   ٢٠١,٥  ظفوناموع الفرعي، املو

                 ٣٦,٠   ٣٦,٠  املساعدة املؤقتة العامة
                 ٣٦,٠   ٣٦,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢,٤ ٠,٣ ١٢,٧   ١٢,٧ ١٢,٤   ١٢,٤ ٣,٣   ٣,٣  السفر

 ١٦,٤ ٢٨,٢ ٢٠٠,٠  ٢٠٠,٠ ١٧١,٨  ١٧١,٨ ١٣٩,٤  ١٣٩,٤  اخلدمات التعاقدية

   ٤,٣ ٤,٣  ٤,٣         التدريب
     ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠       نفقات التشغيل العامة

               ٠,٣  ٠,٣  اللوازم واملواد
 ١٠٠,٠- ١٠,٠-       ١٠,٠   ١٠,٠ ٠,٩   ٠,٩  األثاث واملعدات

 ١١,٤ ٢٢,٨ ٢٢٢,٠   ٢٢٢,٠ ١٩٩,٢   ١٩٩,٢ ١٤٣,٩   ١٤٣,٩  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٧,١ ٢٩,٧ ٤٤٩,٣   ٤٤٩,٣ ٤١٩,٦   ٤١٩,٦ ٣٨١,٤   ٣٨١,٤ اموع

            
 ١٢,٧ ٠,٧ ٦,٢   ٦,٢ ٥,٥   ٥,٥ ٤,٥   ٤,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٦٠الربنامج الفرعي : ٤٩اجلدول 

وكيل أمني  ملباين الدائمة بقلم احملكمةمكتب ا
  عام

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

 الفنية فما فوقها
اخلدمات 

الرتبة -العامة
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى
جمموع موظفي 
  جمموع املوظفني  اخلدمات العامة

 ٢    ٢  ١   ١     األساسية
                املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 احلالية

 ٢    ٢  ١   ١      اموع الفرعي

               األساسية
                املتصلة باحلاالت

الوظائف 
 املنقولة/اجلديدة

                اموع الفرعي

               األساسية
املعاد /املعادةالوظائف                 املتصلة باحلاالت

                اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٢    ٢  ١   ١     اموع 
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  قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي   )و(

 أثناء اضطالع قسم العمليات امليدانية بواليته التنسيقية اليت وافقت عليها مجعية ،٢٠١١يف عام  -٢٢١
القسم إستراتيجية للعمليات امليدانية باالستناد إىل التطورات القضائية يف الدول األطراف، رسم 

احلاالت الست اليت تنظر فيها احملكمة وإىل ضرورة ختصيص ما يناسب من االحتياجات التشغيلية 
 ويف سياق هذه اإلستراتيجية أجرى املكتب استعراضاً سنوياً .ملختلف املتعاملني مع القسم يف امليدان

وكما يوضح التقرير املعد عن استعراض العمليات .  للعمليات امليدانية وللهياكل امليدانية القائمةشامالً
، فقد أعدت إستراتيجية العمليات امليدانية استناداً إىل مبدأ أن هذه العمليات ترتبط ارتباطاً )٢٦(امليدانية

وعرض على جلنة امليزانية . ه املراحلوثيقاً باملراحل القضائية املختلفة يف كل حالة وتسري مدفوعة ذ
واملالية يف دورا السادسة عشرة تقرير شفهي عن هذه اإلستراتيجية، ورحبت اللجنة يف هذا التقرير 

  .)٢٧(عموماً ذا النهج باعتباره إشارة إجيابية على تطوير إستراتيجية العمليات امليدانية وتنفيذها

 رفيذ إستراتيجيته للعمليات امليدانية، مبا يف ذلك تطوي سيواصل املسجل تن٢٠١٢ويف عام  -٢٢٢
وسيتواصل حتديد قدرة املكاتب امليدانية ووجودها وفترته . اإلجراءات التشغيلية املوحدة يف هذا الصدد

وستظل االحتياجات التشغيلية لقلم احملكمة ومكتب . حبسب وترية التطورات القضائية يف كل حالة
 االستئماين للضحايا واحملامني هي العوامل الدافعة الرئيسية لتقدمي اخلدمات املدعي العام والصندوق

  .واملوارد الالزمة للعمليات امليدانية

وكجزء من االستعراض اإلستراتيجي للعمليات امليدانية ومتشياً مع افتراضات ميزانية عام  -٢٢٣
، ومكتبه يف جنامينا، مبا يقلل عدد  مكتبه امليداين يف أباشي٢٠١١، سيغلق قلم احملكمة يف عام ٢٠١٢

 أحدمها يف ٢٠١٢وبالتايل سيظل مكتبان ميدانيان يف عام . وجوده امليداين من سبعة مكاتب إىل مخسة
، وذلك نظراً )مجهورية الكونغو الدميقراطية(والثاين يف كينشاسا ) مجهورية أفريقيا الوسطى(بانغي 

مجهورية الكونغو (وسيواصل وجود ميداين آجل يف بونيا . تنيألنشطة احملاكمات اجلارية يف هاتني احلال
لوبانغا ، يرتبط باملكتب الرئيسي يف كينشاسا، دعم أنشطة احملاكمات اجلارية يف قضييت )الدميقراطية

، واألنشطة اجلارية املتعلقة بالتحقيقات يف واليات كيفوس فيما يتعلق بقضية نغودجولو/وكاتنغا
وسيبقى حضور ميداين حمدود يف . ن تقدمي اخلدمات إىل سائر املتعاملني مع القسممباروشيمانا، فضالً ع

لتقدمي اخلدمات الالزمة إىل مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا فيما ) أوغندا(كمباال 
اً من يتعلق بعملهما يف أوغندا واجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، ولدعم عدد حمدود جد

ويف النهاية سيظل وجود ميداين حمدود يف شكل فرقة عمل تابعة لقلم . أنشطة قلم احملكمة املتبقية
وذلك أساساً لضمان التنسيق بني األنشطة املختلفة فيما يتعلق بالقضيتني ) كينيا(احملكمة يف نريويب 

  .اجلاريتني

                                                      
  .ICC-ASP/9/12عن استعراض العمليات امليدانية، الوثيقة تقرير   )٢٦(
)٢٧(

  .٧٤، الفقرة ICC-ASP/10/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا السادسة عشرة، الوثيقة   
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دانية من القسم مواصلة تقدمي الدعم  سيطلب املتعاملون مع قسم العمليات املي٢٠١٢ويف عام  -٢٢٤
وتعرب األرقام التالية، من حيث عبء العمل، عن الزيادة املتوقعة يف أيام . وزيادته يف العديد من احلاالت

 .٢٠١٢ إىل عام ٢٠١١ من عام )٢٨(العمل امليدانية

  املتعاملون مع القسم -٤٨اجلدول 

 الفارق ٢٠١٢م العمل يف عام أيا ٢٠١١أيام العمل يف عام  املتعاملون مع القسم 

٢ ٨٠٨  مكتب املدعي العام  ٢ ٩٩١  ٧٪  

الصندوق االستئماين 
 للضحايا

١ ٤٠٧  ١ ٧٣٠  ٢٣٪  

٪٦ ٣١٩ ٣٠٠ )٢٩(احملامون  

وعلى الرغم من الزيادة املتوقعة يف عبء العمل، فإن تنفيذ إستراتيجية العمليات امليدانية سيؤثر  -٢٢٥
  .٢٠١٢م العمليات امليدانية يف عام تأثرياً إجيابياً يف ميزانية قس

وسيخفض الوجود امليداين يف كمباال ختفيضاً كبرياً، وذلك أساساً بسبب اخنفاض عدد موظفي  -٢٢٦
ونتيجة للتنظيم والتخطيط الذي جيريه القسم لن يؤثر هذا .  يف املائة٦٢,٥قلم احملكمة امليدانيني بنسبة 

لة تقدمي اخلدمات إىل سائر املتعاملني مع القسم يف امليدان يف التخفيض يف قدرة قلم احملكمة على مواص
) ٢٠١٢ يف املائة يف عام ٥٠زيادة يف عدد املوظفني امليدانيني بنسبة (كمباال، وهم مكتب املدعي العام 
 واحلفاظ ٢٠١١ يف املائة يف عام ١٠٠زيادة يف عدد املوظفني بنسبة (والصندوق االستئماين للضحايا 

وستكون هذه القدرة الدنيا يف البلدان مهيأة للزيادة إىل حجمها ). ٢٠١٢لنسبة يف عام على هذه ا
  .الكامل إذا استلزمت ذلك أية تطورات وجيهة يف األنشطة القضائية املتعلقة حبالة أوغندا

يوليو /وفيما يتعلق باحلالة يف دارفور بالسودان، فقد أغلق املكتب امليداين يف أباشي يف متوز -٢٢٧
. ، كما تبني ذلك أعاله٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ وأي الوجود امليداين يف جنامينا يف ٢٠١١

وسيبقى القسم على قدرته من حيث املوظفني يف املقر الرئيسي لدعم أية أعمال متبقية يف البلد من 
يتعلق بقضية خالل البعثات اليت يرسلها قلم احملكمة واملتعاملون معه حسب الضرورة، وخاصة فيما 

  .عبد اهللا بندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموساملدعي العام ضد 

وسيحقق إعادة تنظيم الوجود امليداين وفورات إمجالية يف األصول الرئيسية مثل معدات  -٢٢٨
 وظيفة متثل أكثر من ربع ١١وستحقق وفورات أخرى من خالل نقل . االتصاالت واألثاث واملركبات

وسيستمر اإلبقاء على القدرات . في القسم إىل حاالت أخرى هلا احتياجات تشغيلية أكربإمجايل موظ
                                                      

ويف ). بعثات خارجية(يدانيني وأيام البعثات يف إقليم بلد احلالة أيام العمل السنوية للموظفني املتشمل أيام العمل امليدانية   )٢٨(
واستندت . ، وبالتايل استغرقت هذه البيانات للعام كله٢٠١١تاريخ تقدمي امليزانية، مل تتوفر سوى بيانات الربع األول فقط من عام 

كمة ومكتب املدعي العام والصندوق االستئماين  إىل التنبؤ بأيام العمل امليدانية الذي قدمته أقسام قلم احمل٢٠١٢بيانات عام 
  .٢٠١٢للضحايا إىل قسم العمليات امليدانية كجزء من إعداد مشروع وثيقة ميزانية عام 

.  يضطلعون بعملهم من خالل البعثات، فتستند هذه البيانات إىل عدد أيام البعثات اخلارجية والداخلية ألن احملامني نظراً )٢٩(
اخلارجية على أا أيام السفر من الهاي إىل بلد احلالة، يف حني تعرف البعثات الداخلية على أا السفر داخل إقليم وتعرف البعثات 

  .بلد احلالة
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األساسية يف املوارد من املوظفني وغري املوظفني املتاحة لتنسيق ودعم العمل املتعلق باحلاالت اجلديدة 
  .واألحداث الطارئة

 من زيادة ما يقوم به ٢٠١٢يف عام ونتيجة الختاذ تدابري الكفاءة املذكورة آنفاً سيتمكن القسم  -٢٢٩
من تنسيق ودعم ومساعدة فيما يتعلق بتنفيذ إستراتيجية العمليات امليدانية يف ستة بلدان حاالت مبوارد 

، والتعامل مع الزيادة املتوقعة يف عبء العمل وإدارة املوظفني )٢٠١١ يف املائة مقارنة بعام -٣,٤(أقل 
  .امليدانيني واألصول امليدانية

  )بالنسبة املئوية (٢٠١٢ و٢٠١١توجهات مالك املوظفني امليدانيني يف عامي : ٥١جلدول ا

الكيانات /اهليئات )٣٠(مجهورية الكونغو الدميقراطية
 امليدانية

 تشاد أوغندا
 بونيا  كينشاسا

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

مكتب املدعي 
 العام

٪صفر - ٥٠+٪ ٪صفر  ٪صفر   

٦٢- ٪ قلم احملكمة  ١٠٠- ٪ ٥ ٪صفر ٧+٪ ٥ ١٠+٪   

الصندوق 
االستئماين 

 للضحايا

٪ )٣١( ٪صفر - - ١٠٠+ ٪صفر   

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

 اقترحت مهام جديدة )٣٢(٢٠٠٩نتيجة الستعراض وظائف مدير املكتب امليداين يف عام  -٢٣٠
ستعراض، ما يقتضي اكتساب مهارات لوظائف املنسق امليداين لقلم احملكمة اليت اقترحت بعد هذا اال

ومنذ ذلك احلني مسحت تدابري .  لضمان تنفيذ إستراتيجية العمليات امليدانية مبا يلزموكفاءات إضافية
 ختصيصاً فعاالً ٢٠١٢ للقسم بتخصيص موارده يف عام ٢٠١١الكفاءة الرئيسية اليت اختذت يف عام 

ية تدابري الكفاءة االستباقية الواردة يف إستراتيجية ولكي ينفذ القسم بنجاح وفعال. ومنسقاً وخمططاً
، يلزم أن يكون لديه قدرة تنسيقية على املستوى امليداين لضمان ٢٠١٢العمليات امليدانية يف عام 

  .التنسيق يف تنفيذ هذه اإلستراتيجية على املستوى القطري ولتطوير املزيد من أوجه الفعالية

ية اجلارية وتوقعات قلم احملكمة واملتعاملني معه فيما خيص العمل يف ويف ضوء اإلجراءات القضائ -٢٣١
، من الضروري أن تنفذ مهام التنسيق امليدانية اجلديدة وفقاً لإلستراتيجية ٢٠١٢امليدان يف عام 

، لكنها عرضت ٢٠١٢ومع ذلك مل تدرج طلبات مراجعة املهام يف امليزانية الربناجمية لعام . املقترحة
ة وشرحت هلا يف تقرير منفصل عن العمليات امليدانية لتنظر فيها، مث تنظر فيها اجلمعية يف على اللجن

                                                      
تعزى الزيادة يف عدد املوظفني امليدانيني إىل إعادة توزيع املناصب من املوارد املتاحة لدعم زيادة عبء العمل يف البلد فيما   )٣٠(

  .يا العالقة والتحقيقات اجلاريةيتصل بالقضا
  .كمباال إىل من الصندوق االستئماين للضحايا من بونيا ٣- وظيفة برتبة فنقلت ٢٠١١ عام   يف)٣١(
  .ICC-ASP/9/12تقرير عن استعراض العمليات امليدانية، الوثيقة   )٣٢(
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 وفقاً لتوصية اللجنة يف دورا اخلامسة عشرة )٣٣(سياق االستعراض اإلستراتيجي العام للعمليات امليدانية
  . )٣٤(بأن ينظر يف هذا املوضوع يف سياق اإلستراتيجية املعززة للمكاتب امليدانية

وسيتواصل االحتياج إىل مدير مكتب ميداين واحد يف كمباال لثالثة أشهر فقط يف عام  -٢٣٢
٢٠١٢.  

  الوظائف املعاد توزيعها

متشياً مع االفتراضات القضائية للحاالت الست والزيادة املتوقعة يف عبء العمل املتعلق ا،  -٢٣٣
 إىل أماكن عمل أخرى وذلك لتغطية الزيادة سينقل عدد من الوظائف من أباشي أو جنامينا أو كمباال

وتشمل . الكربى يف األنشطة امليدانية تغطية فعالة وفقاً للمعايري الواردة يف إستراتيجية العمليات امليدانية
  . الرتب األخرى–حاالت النقل هذه عدداً من املساعدين اإلداريني والسائقني من فئة اخلدمات العامة 

 من تشاد إىل الهاي لتوفري ٣-تنقل وظيفة مدير مكتب ميداين برتبة فوفضالً عن ذلك س -٢٣٤
الرقابة اإلدارية على األشخاص املوجودين يف امليدان، وخاصة املكاتب اليت ليس هلا مدير مكتب 

 .ميداين

  املساعدة املؤقتة العامة

دة من فئة اخلدمات كما كان الوضع يف األعوام السابقة سيلزم االستعانة مبا يعادل وظيفة واح -٢٣٥
 شهراً لضمان استمرار العمليات يف مجيع بلدان احلاالت أثناء فترات ١٥ الرتب األخرى ملدة –العامة 

ثالثة أشهر لكمباال، وأربعة أشهر لبانغي، وأربعة أشهر : عطل السائقني، وتقسم هذه األشهر كما يلي
  .لكينشاسا، وأربعة أشهر لبونيا

 يف عام ٤-إىل منسق واحد لفرقة العمل التابعة لقلم احملكمة برتبة فوسيتواصل االحتياج  -٢٣٦
، ليشرف على احلضور امليداين لفرقة العمل التابعة لقلم احملكمة يف نريويب على النحو الذي ٢٠١٢

  .اعتمده الرئيس، وليكون مسؤوالً عن تنسيق األنشطة ودعمها عموماً فيما يتعلق حبالة كينيا

لكمباال )  شهرا١٢ً( الرتب األخرى –عة عمال نظافة من فئة اخلدمات العامة وسيحتفظ بأرب -٢٣٧
  .وبانغي وكينشاسا وبونيا على التوايل

 –مساعد لوجسيت من فئة اخلدمات العامة /وسيلزم االستعانة مبوظف معين خبدمات املعلوماتية -٢٣٨
اإلدارة / ومؤشرات البياناتالرتب األخرى لالضطالع مبهام تتعلق بالدعم واملساعدة التشغيليني

دعم التنسيق وتنفيذ خطط الدعم التشغيلي واإلدارة الفعلية ألنشطة احملكمة فيما يتعلق /وختطيط البعثات
 .حبالة كينيا، ولضمان تنفيذ اإلجراءات التشغيلية املوحدة اخلاصة بكل ميدان يف احلاالت الست

                                                      
مايو / أيار١٨نسخة مسبقة يف  (ICC-ASP/10/5يقة ، الوثتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال الدورة السادسة عشرة  )٣٣(

  . ٧٤، الفقرة )٢٠١١
  .١٠٦، الفقرة ٢-الد الثاين، اجلزء باء) ICC-ASP/9/20الوثيقة  (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية   )٣٤(
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  غري املوظفنيمن املوارد 

 يف املائة يف التكاليف من غري املوظفني مقارنة ٢٥,٣ اخنفاضاً بنسبة ٢٠١٢سيحقق يف عام  -٢٣٩
  .بالعام السابق وذلك نتيجة لزيادة الرقابة واإلدارة الداخليتني للموارد من املوظفني ومن غري املوظفني

  السفر

، ويعزى ذلك ٢٠١١ستنخفض كذلك نفقات السفر من املقر الرئيسي إىل امليدان مقارنة بعام  -٢٤٠
جزئياً إىل إاء العمليات يف تشاد، بل وأيضاً إىل حتسني مستويات مالك املوظفني يف امليدان، وحتسني 

  . الضوابط الداخلية وزيادة الفعالية يف استخدام املوارد

  خلدمات التعاقديةا

ه وتعزى الزيادة يف هذ. سيتواصل اإلنفاق على اخلدمات التعاقدية دعماً للعمليات امليدانية -٢٤١
النفقات إىل التكاليف املتعلقة باخلدمات اليت يلزم احلصول عليها من مكتب األمم املتحدة يف نريويب 

  .لدعم العمليات يف كينيا، غري أن هذه الزيادة الطفيفة تعوضها ختفيضات يف جماالت أخرى

  التدريب

رات والكفاءات اليت ، عند االقتضاء، لتكميل املها٢٠١٢ستنظم مناذج تدريب تكميلية يف عام  -٢٤٢
  .٢٠١١وسيؤدي ذلك إىل ختفيض تكاليف التدريب مقارنة بعام . يتمتع ا املوظفون

  نفقات التشغيل العامة

سيؤدي إغالق مكتب تشاد وختفيض حجم العمليات يف كمباال، وبالتايل نقل املوارد إىل  -٢٤٣
ومع ذلك سيواصل هذا . ٢٠١٢جماالت تشغيلية أخرى، إىل ختفيض نفقات التشغيل العامة يف عام 

أي (القسم مراجعة التكاليف، وخاصة التكاليف اليت يتكبدها لصيانة معدات النقل واستخدامها 
  .نتيجة لتهالكها وبيئة العمل احمليطة ا) املركبات

  املوادواللوازم 

ب امليداين سينقل جزء كبري من اللوازم واملواد إىل حاالت تشغيلية أخرى نتيجة إلغالق املكت -٢٤٤
يف أباشي وإاء الوجود امليداين يف جنامينا، فضالً عن ختفيض حجم موارد قلم احملكمة يف املكتب 

  .امليداين بكمباال، ما أدى إىل خفض هذه اللوازم واملواد مقارنة بالعام السابق

  األثاث واملعدات

املكتب امليداين يف أباشي سينقل األثاث واملعدات إىل حاالت تشغيلية أخرى نتيجة إلغالق  -٢٤٥
وإاء الوجود امليداين يف جنامينا، فضالً عن ختفيض حجم موارد قلم احملكمة يف املكتب امليداين 

  .بكمباال
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٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٨٠ الربنامج الفرعي -٥٢اجلدول   
 النمو يف املوارد ٢٠١٢مليزانية املقترحة لعام ا ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 قسم العمليات امليدانية

صندوق  اموع املتصلة باحلاالت األساسية
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٠,٨- ٧,٠- ٨٧٤,٠ ٨٧٤,٠   ٨٨١,٠ ٨٨١,٠    موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

  ٤,٨ ٢٤,٧ ٥٣٨,٥ ٥٣٨,٥   ٥١٣,٨ ٥١٣,٨ 

 ١,٣ ١٧,٧ ٤١٢,٥ ١ ٤١٢,٥ ١   ٣٩٤,٨ ١ ٣٩٤,٨ ١   ٣٨٨,١ ١   ٣٨٨,٢ ١ ٤٥١,٩ ١ ٦٣,٧-  اموع الفرعي، املوظفون

 ٢٥٦,٥ ١٧٨,٥ ٢٤٨,١ ٢٤٨,١   ٦٩,٦ ٦٩,٦   ٢٥٩,٢   ٢٥٩,٢ ٢٤٧,٧ ١١,٥  تة العامةاملساعدة املؤق

 ٢٥٦,٥ ١٧٨,٥ ٢٤٨,١ ٢٤٨,١   ٦٩,٦ ٦٩,٦   ٢٥٩,٢   ٢٥٩,٢ ٢٤٧,٧ ١١,٥  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٨,١- ٢١,٩- ٩٩,١ ٩٩,١   ١٢١,٠ ١٢١,٠   ١٧٧,٣ ١٤,٧ ١٦٢,٦ ١٦٢,٦   السفر

 ٤٨١,٥ ٣٩,٠ ٤٧,١ ٤٧,١   ٨,١ ٨,١   ١٤,٤  ١٤,٤ ١٤,٤   اخلدمات التعاقدية

 ١٨,٩- ١١,٠- ٤٧,٢ ٤٧,٢  ٥٨,٢ ٥٨,٢   ٢٩,٠  ٢٩,٠ ٢٩,٠  التدريب

 ١٠,٥- ٥٩,٨- ٥٠٨,٠ ٥٠٨,٠   ٥٦٧,٨ ٥٦٧,٨   ٦٢٣,١ ٨,٦ ٦١٤,٥ ٦١٤,٥   نفقات التشغيل العامة

 ٣٢,٥- ٦٧,٤- ١٤٠,٠ ١٤٠,٠   ٢٠٧,٤ ٢٠٧,٤   ٢٦٧,٢  ٢٦٧,٢ ٢٦٧,٢   اللوازم واملواد

 ١٠٠,٠- ١٦٣,٨-       ١٦٣,٨ ١٦٣,٨   ٩٣,٤ ٧٠,٧ ٢٢,٧ ٢٢,٧   األثاث واملعدات

 ٢٥,٣- ٢٨٤,٩- ٨٤١,٤ ٨٤١,٤   ١٢٦,٣ ١ ١٢٦,٣ ١   ٢٠٤,٤ ١ ٩٤,٠ ١١٠,٤ ١ ١١٠,٤ ١    غري املتصلة باملوظفنيالتكاليفاموع الفرعي، 

 ٣,٤- ٨٨,٧- ٥٠٢,٠ ٢ ٥٠٢,٠ ٢   ٥٩٠,٧ ٢ ٥٩٠,٧ ٢   ٨٥١,٨ ٢ ٩٤,٠ ٧٥٧,٨ ٢ ٨١٠,٠ ٢ ٥٢,٢- اموع

               
 ٣,٧- ٥,٩- ١٥٤,٤ ١٥٤,٤   ١٦٠,٣ ١٦٠,٣   ١١٠,١   ١١٠,١ ١١٠,١   الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٨٠الربنامج الفرعي  -٥٣اجلدول 

وكيل أمني  قسم العمليات امليدانية
  عام

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

  فما فوقها الفنية

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  جمموع املوظفني  اخلدمات العامة

                األساسية 

  الوظائف ٣٩ ٣١ ٣٠ ١ ٨  ١ ٤ ٢ ١      املتصلة باحلاالت
 احلالية

 ٣٩ ٣١ ٣٠ ١ ٨  ١ ٤ ٢ ١      اموع الفرعي

                األساسية 

                املتصلة باحلاالت
الوظائف 

  املنقولة/اجلديدة
                اموع الفرعي

                األساسية 

                املتصلة باحلاالت
املعاد /الوظائف املعادة

                اموع الفرعي توزيعها/تصنيفها

 ٣٩ ٣١ ٣٠ ١ ٨  ١ ٤ ٢ ١     اموع 
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  حملامنياقسم دعم : ٣١٩٠الربنامج الفرعي   )ز(

يتوىل قسم دعم احملامني إضفاء الطابع املركزي على مجيع املساعدات اليت تقدمها احملكمة إىل  -٢٤٦
م احملكمة ملكاتب احملامني العامة، اليت تعتمد على ويعمل هذا القسم كمنسق يف قل. احملامني وتنسيقها

. قلم احملكمة لألغراض اإلدارية فقط، كما يقدم القسم املساعدة اللوجستية واإلدارية إىل هذه املكاتب
  .ويدير كذلك برنامج املساعدة القانونية اليت تقدمها احملكمة إىل الدفاع والشهود املعوزين

لقضايا ستزيد تكاليف املساعدة القانونية للدفاع واملساعدة القانونية ونظراً للعدد احلايل ل -٢٤٧
ومن املهم اإلشارة إىل .  مليون يورو على التوايل٢,٤ مليون يورو و٢,٥ مببلغ ٢٠١٢للشهود يف عام 

املالية أن هذه الزيادة تعزى إىل التطبيق املباشر لنظام املساعدة القانونية احلايل الذي أيدته جلنة امليزانية و
وأوصت اللجنة بأن جتري احملكمة استعراضاً .  ووافقت عليه مجعية الدول األطراف)٣٥(يف دورا الثامنة

 ٢٠١١ومع ذلك حرص قلم احملكمة يف عام . لنظام املساعدة القانونية فور اكتمال أول دورة قضائية
وجيري . ٢٠١٢ض يف عام على استهالل استعراض شامل للنظام احلايل، ويزمع مواصلة هذا االستعرا

قلم احملكمة هذا االستعراض يف ضوء اخلربات اليت اكتسبتها احملكمة حىت اآلن، ويف ضوء احلاجة إىل 
ضمان تنفيذ أكثر النظم فعالية من حيث التكاليف من خالل اعتماد تدابري الكفاءة، وضمان االحترام 

  .سة والفعالة يف اإلجراءاتالكامل حلقوق الدفاع وحقوق الضحايا يف املشاركة امللمو

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

 الرتب األخرى ليسمح للقسم بأن –مساعد واحد لتجهيز البيانات من فئة اخلدمات العامة  -٢٤٨
إىل قائمة يواكب عبء العمل اإلضايف املفروض عليه عن طريق إدارة الطلبات اجلديدة لالنضمام 

؛ )وخاصة من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا(احملامني واملساعدين القانونيني واحملققني الفنيني 
وإدارة تعيني احملامني املخصصني واحملامني املنتدبني وإدارة بعثام؛ وإدارة املساعدة القانونية املمنوحة 

وال ميكن هلذا القسم أن يليب . م هلمللمشاركني يف اإلجراءات، وتقدمي الدعم اإلداري الالز
االحتياجات النامجة عن عبء العمل املتوقع بنجاح دون هذه التعزيزات، نظراً الخنفاض مالكه من 

  .املوظفني وعبء العمل الذي يتحمله موظفوه، مبا يف ذلك تزايد العمل اإلضايف

                                                      
  .٨٠، الفقرة ١ –لد الثاين، اجلزء باء ، اICC-ASP/6/20(الوثيقة  (٢٠٠٧... الدورة السادسة ... الوثائق الرمسية    )٣٥(
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  لدفاعاملساعدة القانونية ل

حسبت تكاليف املساعدة القانونية لكل مدعى عليه معوز بتطبيق نظام املساعدة القانونية احلايل  -٢٤٩
وأدرج مبلغ إضايف للمحامني املنتدبني واحملامني املخصصني الذين . ٢٠١٢وفقاً الفتراضات ميزانية عام 

 النظام األساسي للمحكمة يعينهم قلم احملكمة والدوائر على التوايل مبوجب الشروط الواردة يف
  . والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة

  املساعدة القانونية للضحايا

حسبت تكاليف املساعدة القانونية لكل جمموعة من الضحايا حبسب التعريف الوارد يف  -٢٥٠
اد املساعدة القانونية يف وأدرج مبلغ إضايف لسد. االفتراضات على أساس نظام املساعدة القانونية احلايل

  .املرحلة الراهنة للحالة

  اخلدمات االستشارية

  .٢٠١٢ألغراض مشروع نظام مراقبة املساعدة القانونية الذي من املزمع أن يكتمل يف عام  -٢٥١

  السفر

أدرج يف امليزانية ما جمموعه أربع بعثات للحفاظ على االتصال مع مجعيات احملامني الدولية  -٢٥٢
ية ومع احملامني املسجلني يف قائمة احملامني، ولدعم برامج التدريب اخلاصة باحملكمة وقانوا والوطن

  .وإجراءاا
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٩٠ الربنامج الفرعي :٥٤اجلدول 
  نمو يف املواردال ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 قسم دعم احملامني ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

صندوق   اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
 الطوارئ

+ اموع 
 صندوق الطوارئ 

 ٪ املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

 ٣,٦ ٢٢,٣ ٦٣٣,٩ ٢٠٣,٣ ٤٣٠,٦ ٦١١,٦ ١٩٥,٦ ٤١٦,٠  موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

٤,٠ ٧,٢ ١٨٩,٠ ٦٣,٠ ١٢٦,٠ ١٨١,٨ ٦٠,٦ ١٢١,٢ 
 ٣,٧ ٢٩,٥ ٨٢٢,٩ ٢٦٦,٣ ٥٥٦,٦ ٧٩٣,٤ ٢٥٦,٢ ٥٣٧,٢ ٦٤٩,٦   ٦٤٩,٦ ١٣٠,٦ ٥١٩,٠  اموع الفرعي، املوظفون

   ٦٩,٦ ٦٩,٦ ٦٩,٦         ٢٧,١   ٢٧,١ ٠,١ ٢٧,٠  املساعدة املؤقتة العامة
   ٥٠,٠ ٥٠,٠   ٥٠,٠                 اخلرباء االستشاريون

   ١١٩,٦ ١١٩,٦ ٦٩,٦ ٥٠,٠       ٢٧,١   ٢٧,١ ٠,١ ٢٧,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى

     ٨,١   ٨,١ ٨,١   ٨,١ ٥٢,٧ ٧,٤ ٤٥,٣   ٤٥,٣ السفر
 ١٠٠,٠- ٢,٠-     ٢,٠ ٢,٠          اخلدمات التعاقدية

   ١٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠             التدريب
 ٢٢٥,٩ ٤٨٣,٨ ٢ ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣  ٠٩٩,٤ ١ ٠٩٩,٤ ١   ٨٩٦,٠ ٢  ٨٩٦,٠ ٢ ٨٩٦,٠ ٢  احملامون للدفاع

 ١٤٧,٦ ٣٧٨,٧ ٢ ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣  ٦١١,٨ ١ ٦١١,٨ ١   ٢٣٥,٠ ١  ٢٣٥,٠ ١ ٢٣٥,٠ ١  احملامون للضحايا
             ٣,٥  ٣,٥ ٣,٥    عامةنفقات التشغيل ال

             ٠,٤  ٠,٤  ٠,٤ اللوازم واملواد
 ١٧٩,٠ ٨٧٠,٥ ٤ ٥٩١,٨ ٧ ٥٨٣,٧ ٧ ٨,١ ٧٢١,٣ ٢ ٧١٣,٢ ٢ ٨,١ ١٨٧,٦ ٤ ٧,٤ ١٨٠,٢ ٤ ١٣٤,٥ ٤ ٤٥,٧  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٤٢,٨ ٠١٩,٦ ٥ ٥٣٤,٣ ٨ ٩١٩,٦ ٧ ٦١٤,٧ ٥١٤,٧ ٣ ٩٦٩,٤ ٢ ٥٤٥,٣ ٨٦٤,٣ ٤ ٧,٤ ٨٥٦,٩ ٤ ٢٦٥,٢ ٤ ٥٩١,٧ اموع
              

 ٦,٩ ٢,٠ ٣٠,٩ ١٢,٢ ١٨,٧ ٢٨,٩ ١٢,٣ ١٦,٦ ٢١,٨   ٢١,٨ ٨,٥ ١٣,٤ الصيانة املوزعة
  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٩٠الربنامج الفرعي : ٥٥اجلدول 

وكيل أمني  قسم دعم احملامني
  عام

ني مساعد أم
جمموع موظفي الفئة   ١-ف  ٢-ف  ٢-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  عام

 الفنية فما فوقها
-اخلدمات العامة
  الرتبة الرئيسية

-اخلدمات العامة
  الرتب األخرى

جمموع 
موظفي 

  اخلدمات العامة
جمموع 
  املوظفني

  الوظائف
 ٦ ٢ ٢   ٤ ١ ١   ١ ١         األساسية احلالية

 ٣ ١ ١  ٢  ١  ١       املتصلة باحلاالت  

 ٩ ٣ ٣   ٦ ١ ٢   ٢ ١          اموع الفرعي  

                            األساسية الوظائف اجلديدة

                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

                             األساسية
                   املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 املعادة/ توزيعها

                              اموع الفرعي

 ٩ ٣ ٣   ٦ ١ ٢   ٢ ١          اموع  
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  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج الفرعي   )ح(

القانوين إىل أفرقة تشمل والية مكتب احملامي العام للدفاع تقدمي البحوث واملساعدة يف اال  -٢٥٣
الدفاع واحملامني املنتدبني واحملامني املخصصني لضمان قدرم على االمتثال إىل املهل القضائية والتركيز 

وثبت أن هذه املساعدة فعالة للغاية، وقد مكنت هذه املساعدة أفرقة . على املسائل القانونية ذات الصلة
ائية اليت نشأت أثناء اإلجراءات، ومكنتهم يف اآلن ذاته الدفاع من التصدي للمسائل القانونية واإلجر

ويعد دور مكتب . من مراجعة األدلة واإلشراف على التحقيقات واإلعداد لسؤال الشهود ومناقشتهم
احملامي العام للدفاع أساسياً لتحقيق الندية بني أفرقة الدفاع واالدعاء الذي يستطيع أن حيصل لنفسه 

اخلدمات القانونية املتخصصة من قسم املشورة القانونية العام وقسم االستئناف على املساعدة يف جمال 
ويضمن مكتب احملامي العام للدفاع كذلك فعالية اإلجراءات وسرعتها، وميكن . التابعني للمدعي العام

  .أن يساعد يف تاليف استخدام موارد إضافية للمساعدة القانونية

فقد ساعد . ٢٠١١دفاع تقدمي هذا النوع من املساعدة يف عام وواصل مكتب احملامي العام لل -٢٥٤
 مستند لتحديد أية مستندات هلا األولوية ١٥٠ ٠٠٠املكتب فريق مبوروشيمانا يف استعراض أكثر من 

وساعد مكتب احملامي العام . وأيها ينبغي الكشف عنه لالدعاء كدليل حمتمل يف جلسة اعتماد التهم
وإن مل .  طلب وارد من الضحايا قبل مرحلة احملاكمة بفترة وجيزة٤٠٠عراض للدفاع فريق مببا يف است

حيصل فريق الدفاع على املساعدة من مكتب احملامي العام للدفاع لكان من احملتمل أن يطلب تأجيل 
ويف قضييت مبوروشيمانا وكينيا ساعد مكتب احملامي . احملاكمة، ما كان سيؤدي إىل تأخري اإلجراءات

دفاع أفرقة الدفاع بتقدمي املساعدة القانونية وخدمات إدارة القضايا إليها إىل حني تعيني موظفني العام لل
  .للقيام ذه األعمال

وسيؤثر نقص املوارد تأثرياً بالغاً يف قدرة مكتب احملامي العام للدفاع على االستجابة إىل طلبات  -٢٥٥
ونظراً . لسات احملاكمات اليت تعقدها احملكمةاحلصول على البحوث، ويف تقدمي املساعدة اآلنية جل

للموارد املتاحة حالياً لدى املكتب، فكان من املتوقع مبدئياً أال يستطيع مكتب احملامي العام للدافع 
 ٣٤٥ إىل طلبات احلصول على املشورة القانونية اليت يتلقاها ويبلغ عددها ٢٠١٢االستجابة يف عام 

ويف حني سيسعى املكتب . بدوره إىل أن يطلب الدفاع تأجيل اإلجراءاتطلباً، األمر الذي قد يؤدي 
جاهداً إىل بذل قصاراه بالقدرات املتاحة لديه يف الوقت الراهن لتغطية عبء العمل املتوقع له يف عام 

، فإن أية زيادة كبرية تسجل يف أنشطة احملكمة القضائية، ستستلزم من املكتب احلصول على ٢٠١٢
  .ة متكّنه من التعامل مع هذه األنشطةموارد إضافي

  مؤشرات عبء العمل على مكتب احملامي العام للدفاع : ٥٦اجلدول 

 ٢٠١١عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
لعمل على املكافئة ل
 لعام التفرغأساس 

٢٠١١ 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٢لعام 

عدد الوظائف 
لعمل املكافئة ل
 التفرغعلى أساس 

 ٢٠١٢لعام 

 املتوقعة الطاقات
 ٢٠١٢لعام 

النقص املقدر دون حساب 
 املوارد اإلضافية

عدد خدمات البحوث واملشورة القانونية 
 ٣٥٠= املقدمة إىل أفرقة الدفاع 

٣٤٠ ٣٥٠ ٢,٥ ٧٠٠ ٢,٥ 

املساعدة يف جلسات احملاكمات /احلضور
 =٢٠٠ 

١٥ ٢٠٠ ٠,٧ ٢١٥ ٧ ,٠ 
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 ٢٠١١عبء العمل املتوقع لعام 

عدد الوظائف 
لعمل على املكافئة ل
 لعام التفرغأساس 

٢٠١١ 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٢لعام 

عدد الوظائف 
لعمل املكافئة ل
 التفرغعلى أساس 

 ٢٠١٢لعام 

 املتوقعة الطاقات
 ٢٠١٢لعام 

النقص املقدر دون حساب 
 املوارد اإلضافية

إعداد مواد قانونية وعروض للتوعية بشأن 
ضة على احملكمة واملتعلقة املسائل املعرو

 ١٢= بالدفاع 

٢ ١٠ ٠,٥ ١٢ ٠,٥ 

 تسجيل وثائق احملكمة وتصنيفها إلكترونياً
الوثائق املودعة لدى احملكمة وطلبات (

= وتنظيم املراجع القانونية ) الضحايا
 صفحة ٣ ٥٠٠

٣ ٥٠٠ ٠,٨  ١ ٨٤٠ ٠,٨  ١ ٦٦٠  

 صفر ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣= املهام اإلدارية 

 صفر ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢= املهام التنظيمية 

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر
يلزم هذا البند لضمان مشاركة مكتب احملامي العام للدفاع يف االجتماعات . نفقات متكررة -٢٥٦

  .اخلارجية الرئيسية اليت تتعلق حبقوق الدفاع أمام احملكمة

  باحلاالتاملوارد املتصلة 

  السفر
 السفر يف إطار املوارد املتصلة باحلاالت لتمكني مكتب احملامي العام يلزم أيضاً. نفقات متكررة -٢٥٧

تمثيل حقوق الدفاع يف مناسبة ل يف امليدان أو فيهمتمثيل املشتبه ل  منتدباًللدفاع من العمل بصفته حمامياً
  .  من نظام روما األساسي٥٦ادة ة من مناسبات التحقيق يف امليدان وفقاً للممعين

  اخلدمات التعاقدية 
يلزم التدريب لضمان استخدام املوارد احملدودة ملكتب احملامي العام للدفاع . نفقات متكررة -٢٥٨

بصورة فعالة وتزويد املوظفني التابعني للمكتب بالكفاءات املطلوبة يف كافة اجلوانب املتصلة 
وسيستخدم املكتب . تصاهلا باألعمال التحضريية للدفاع ووالية املكتبباإلجراءات القضائية احملتمل ا

يف الوقت الراهن أفرقة الدفاع عن طريق تقدمي الدعم املستمر يف هذه ااالت إىل مجيع هذا التدريب 
ستضطر إضافية حيث طلب موارد إىل  احلصول على املوارد املطلوبة عدم ؤدي وسي.يف املستقبلو

  .ألفرقة الدفاععتماد على مدربني خارجيني لتوفري مستوى مماثل من اخلربة  االاحملكمة إىل
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٩١ الربنامج الفرعي :٥٧اجلدول 
  النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  مكتب احملامي العام للدفاع ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )ف اليوروبآال(
 ٪ املبلغ اموع  املتصلة باحلاالت األساسية اموع  املتصلة باحلاالت األساسية اموع  املتصلة باحلاالت األساسية

 ٣,٥ ١٤,٦ ٤٣٠,٦ ٢٨٥,٩ ١٤٤,٧ ٤١٦,٠ ٢٧٥,٩ ١٤٠,١  موظفو الفئة الفنية

  و اخلدمات العامةموظف
 بدون تقسيم

٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ 

 ٣,٦ ١٧,٠ ٤٩٣,٦ ٢٨٥,٩ ٢٠٧,٧ ٤٧٦,٦ ٢٧٥,٩ ٢٠٠,٧ ٤٧٠,٥ ٢٥٩,٢ ٢١١,٣  اموع الفرعي، املوظفون

                 ١٧,٩ ٤,١- ٢٢,٠  املساعدة املؤقتة العامة
                 ١٧,٩ ٤,١- ٢٢,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١,٨- ٠,٣- ١٦,٥ ١٤,٢ ٢,٣ ١٦,٨ ١٤,٧ ٢,١ ٦,٦ ٤,٤ ٢,٢ لسفرا

     ٢٠,٠ ٢٠,٠   ٢٠,٠ ٢٠,٠   ١,٢ ١,٢    اخلدمات التعاقدية
 ٢,١- ٠,١- ٤,٧  ٤,٧ ٤,٨  ٤,٨ ٠,٤  ٠,٤  التدريب

 ٢٥,٠- ١,٠- ٣,٠ ٣,٠   ٤,٠ ٤,٠         نفقات التشغيل العامة

 ٣,١- ١,٤- ٤٤,٢ ٣٧,٢ ٧,٠ ٤٥,٦ ٣٨,٧ ٦,٩ ٨,٢ ٥,٦ ٢,٦  ملوظفنياموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة با

 ٣,٠ ١٥,٦ ٥٣٧,٨ ٣٢٣,١ ٢١٤,٧ ٥٢٢,٢ ٣١٤,٦ ٢٠٧,٦ ٤٩٦,٦ ٢٦٠,٧ ٢٣٥,٩  اموع

            
 ٣,٤ ٠,٦ ١٨,٤ ١٢,٢ ٦,٢ ١٧,٨ ١٢,٣ ٥,٥ ١٢,٩ ٨,٥ ٤,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢ح من املوظفني لعام املالك املقتر: ٣١٩١الربنامج الفرعي : ٥٨اجلدول 

وكيل أمني   مكتب احملامي العام للدفاع
  عام

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

جمموع موظفي 
فما  الفئة الفنية
  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٢ ١ ١  ١     ١      األساسية 

 ٣    ٣ ١ ١  ١       املتصلة باحلاالت
  الوظائف

 اليةاحل
 ٥ ١ ١  ٤ ١ ١  ١ ١      اموع الفرعي

                األساسية 
                املتصلة باحلاالت

الوظائف 
                اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

                األساسية 
                املتصلة باحلاالت

 الوظائف
املعاد /املعادة

                اموع الفرعي توزيعها/اتصنيفه

 ٥ ١ ١  ٤ ١ ١  ١ ١      اموع 
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  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢الربنامج الفرعي  )ط(

ياً خارجياً يف مجيع  ممثالً قانون٣٥قدم مكتب احملامي العام للضحايا الدعم واملساعدة إىل  -٢٥٩
 وحده قدم املكتب املشورة القانونية ٢٠١٠ويف عام . احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة

عن ذلك كلفت الدوائر املكتب بتقدمي املساعدة القانونية  وفضالً. بة منفصلة مناس٣٠٠والبحوث يف 
 قرار بشأن وضعهم كمشاركني يف إىل الضحايا وبتمثيلهم قانونياً يف املرحلة اليت تسبق اختاذ أي

اإلجراءات املتخذة يف احملكمة، وأثناء الفترة اليت تبدأ من االعتراف بوضعهم كضحايا إىل أن خيتار 
ويزداد كذلك عدد الضحايا . الشخص الواحد املعين أو األكثر ممثالً قانونياً عنهم أو أن تعينه احملكمة

وقد زاد عدد الضحايا الذين ميثلهم املكتب يف مرحلة أو يف . نهمالذين خيتارون املكتب ممثالً قانونياً ع
، وتتبع هذه الزيادة توجهاً بالزيادة ٢٠١١ و٢٠١٠ يف املائة يف عامي ٨٢أخرى من اإلجراءات بنسبة 

  .٢٠١٢سجل يف األعوام السابقة وميكن توقع استمرار هذه الزيادة يف عام 

  املوارد من املوظفني

  حلاالتاملوارد املتصلة با

  املساعدة املؤقتة العامة

 ملدة ستة أشهر ملواكبة الزيادة يف أعداد املمثلني ٣-موظف قانوين واحد برتبة ف. جديد -٢٦٠
القانونيني اخلارجيني الذين يتعني مساعدم، ويف أعداد الضحايا الذين يتعني مساعدم أو متثيلهم نظراً 

اد عبء العمل الواقع على املكتب زيادة كربى، وقد تأكد  ز٢٠١٠ويف عام . لفتح حتقيق يف حالة ليبيا
واملوظفون احلاليون يف املكتب مشغولون انشغاالً تاماً باحلاالت . ٢٠١١ذلك للربع األول من عام 

 ممثالً قانونياً ٣٥ويقدم املكتب املساعدة يف الوقت الراهن إىل . اخلمس اجلارية والقضايا املتعلقة ا
  . ضحية١ ٠٠٠ر من خارجياً وإىل أكث

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 وبالتايل فإن . ميدانية من أجل الوفاء بوالية املكتبببعثاتيلزم السفر للقيام . نفقات متكررة -٢٦١
من السفر من اجلوانب الضرورية يف أداء مهام املكتب، كما أن اللقاءات املباشرة مع الضحايا ضرورية 

وتشري . أجل تقدمي املساعدة والدعم والقيام بالتمثيل على حنو فعال بغض النظر عن مرحلة اإلجراءات
احلاالت الراهنة واملتوقعة إىل أن احلاجة إىل تنظيم لقاءات مباشرة واالضطالع /التطورات يف القضايا
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 يطلب من موظفي املكتب باألعمال امليدانية ستزيد، وخاصة فور البدء يف إجراءات التعويض، عندما
  . السفر جلمع األدلة ومناقشة إستراتيجية العمل مع املتعاملني معه

وفيما يتعلق باحلالة األمنية يف ليبيا وأن من الضحايا من غادر البلد ومنهم من يغادرها حبثاً عن  -٢٦٢
ريقية، يرى املكتب أن من مالذ يف البلدان األوروبية بشكل أساسي أو يف البلدان ااورة يف القارة األف

متثيلهم قانونياً /الضروري زيادة تكاليف السفر إىل البلدان األخرى غري ليبيا ملقابلة الضحايا ومساعدم
  .أو لدعم األنشطة احملتملة للتواصل معهم

  اخلدمات التعاقدية

والتمثيل أعد املكتب مشروع قاعدة بيانات موجهة إىل الضحايا ومصممة إلدارة املساعدة  -٢٦٣
وتعد هذه القاعدة أداة . القانونيني اللذين يقدمهما املكتب إىل الضحايا واملمثلني القانونيني اخلارجيني

ضرورية للمكتب بفضل اإلمكانيات اليت تتيحها ملعاجلة املعلومات الداخلية مع احلفاظ على املستوى 
مع أقسام احملكمة األخرى اليت تتعامل مع املطلوب من السرية، بل وأيضاً ألا ستيسر تبادل املعلومات 

الضحايا ومع املمثلني القانونيني اخلارجيني، وبالتايل فإا تزيد من تعزيز فعالية املكتب، السيما أن هذه 
القاعدة تتيح للمكتب مجع املستندات القانونية والبحوث ووثائق احملكمة واألدلة والعروض واملواد 

ترمي (وف ومراجع ا وحفظها وحتليلها؛ والنفاذ إىل سائر برامج احملكمة املفتوحة املصدر وإعداد كش
من خالل واجهة واحدة؛ كما أا تتيح له كذلك توحيد وتبسيط األعمال الرئيسية ) وترنسند ورنغتيل

راً ونظ. اليت يضطلع ا ومتابعة مهام األفرقة واملهل احملددة هلا؛ وإعداد اإلحصاءات والتقارير عن النتائج
، فسيلزم إدخال تعديالت طفيفة على قاعدة بيانات املكتب ألن احملكمة تواصل تطوير برنامج رنغتيل

  . لضمان أن تليب احتياجات املكتب تلبية تامة٢٠١٢يف عام 

 صفحة للمثلني القانونيني أمام احملكمة، ويتضمن هذا الدليل ٢٥ونشر املكتب دليالً مؤلفاً من  -٢٦٤
والدليل متاح اآلن . نتظام يوضح التطورات الفقهية يف مجيع احلاالت والقضاياقسماً يحدث با

وخيطط املكتب إلعداد نسخة عربية منه . باإلنكليزية والفرنسية، ومن املزمع أن يتاح كذلك باألسبانية
ستكون ضرورية خاصة يف ضوء التطورات اجلديدة يف حاليت السودان  (٢٠١٢ و٢٠١١يف عامي 

ن شأن هذا الدليل أن يعزز معرفة املمارسني يف جمال القانون اجلنائي الدويل باحملكمة، وقد وم). وليبيا
  .ثبت أنه أداة ال يستغين عنها املمثلون القانونيون اخلارجيون

  نفقات التشغيل العامة

ومت احلفاظ على . الستئجار املباين الالزمة إلجراء مقابالت مع الضحايا. نفقات متكررة -٢٦٥
  . نفسه٢٠١١مستوى عام اليف عند التك
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣١٩٢ الربنامج الفرع :٥٩اجلدول 
  النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
 

 مكتب احملامي العام للضحايا
 ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

 ٣,٤ ٢٩,٩ ٩١٦,١ ٦٨٨,٨ ٢٢٧,٣ ٨٨٦,٢ ٦٦٥,٨ ٢٢٠,٤  موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ 
 ٣,٤ ٣٢,٣ ٩٧٩,١ ٦٨٨,٨ ٢٩٠,٣ ٩٤٦,٨ ٦٦٥,٨ ٢٨١,٠ ٨٣١,٩٨ ٥٦٢,١ ٢٦٩,٨  اموع الفرعي، املوظفون

   ٥٥,٢ ٥٥,٢ ٥٥,٢         ١,٦- ١,٦-    املساعدة املؤقتة العامة
   ٥٥,٢ ٥٥,٢ ٥٥,٢         ١,٦- ١,٦-    اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٦٢,٤ ٣٠,٧ ٧٩,٩ ٧٥,٩ ٤,٠ ٤٩,٢ ٤٤,٨ ٤,٤ ٤٤,٤ ٤٤,٤    السفر
 ٣٣,٣ ١٠,٠ ٤٠,٠ ٤٠,٠   ٣٠,٠ ٣٠,٠   ٣٧,٥ ٣٧,٥    اخلدمات التعاقدية

             ٢,٧ ٢,٧   التدريب
     ٦,٠ ٦,٠   ٦,٠ ٦,٠         نفقات التشغيل العامة

               ١,٧  ١,٧ اللوازم واملواد
 ٤٧,٨ ٤٠,٧ ١٢٥,٩ ١٢١,٩ ٤,٠ ٨٥,٢ ٨٠,٨ ٤,٤ ٨٦,٣ ٨٤,٦ ١,٧  وظفنياموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة بامل

 ١٢,٤ ١٢٨,٢ ١٦٠,٢ ١ ٨٦٥,٩ ٢٩٤,٣ ٠٣٢,٠ ١ ٧٤٦,٦ ٢٨٥,٤ ٩١٦,٦ ٦٤٥,١ ٢٧١,٥  اموع

            
 ١,٦ ٠,٦ ٣٧,٧ ٢٨,٤ ٩,٣ ٣٧,١ ٢٨,٨ ٨,٣ ٢٦,٥ ١٩,٨ ٦,٧  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢الك املقترح من املوظفني لعام امل: ٣١٩٢الربنامج الفرعي : ٦٠اجلدول 

وكيل أمني   مكتب احملامي العام للضحايا
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى
جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢  ١   ١     األساسية
  الوظائف احلالية ٧    ٧ ٢ ١ ٢ ٢       املتصلة باحلاالت
 ١٠ ١ ١  ٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ١      اموع الفرعي

               األساسية
الوظائف                 املتصلة باحلاالت

                اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة
               األساسية

                املتصلة باحلاالت
الوظائف 

املعاد /املعادة
                اموع الفرعي توزيعها/تصنيفها

 ١٠ ١ ١  ٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ١     اموع 

 



ICC-ASP/10/10 

 

10-A-010911 91 

  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

املتخصصة دعماً مات غري القضائية  اخلد طائفة من شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركةتقدم -٢٦٦
وجتمع الشعبة املهام املتعلقة باملوارد البشرية وامليزانية واملالية واخلدمات العامة . لمحكمة بأكملهال

وحتقق هذه املهام، املدفوعة مبتطلبات اخلدمات، التنسيق الضروري . وتكنولوجيا املعلومات واالتصال
وترد . وارد البشرية واملوارد املالية االستخدام األمثل واألجنعلضمان اتباع ج مركزي واستخدام امل

  .فيما يلي ااالت الرئيسية ملسؤوليات شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

  اخلدمات العامة  امليزانية واملالية  املوارد البشرية
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال

  احلسابات   التعيني
السفر وشؤون الدولة 

 خدمات املعلومات  ضيفةامل

  املصروفات  إدارة شؤون املوظفني
اللوجستيات 
  واملواصالت

عمليات تكنولوجيا 
 املعلومات

 إدارة شؤون الوثائق  إدارة املرافق  كشوف املرتبات  التدريب والتطوير
   املشتريات  اخلزانة  الصحة والرفاه

     امليزانية  

إىل احملكمة عن طريق " منوذجاً لإلدارة العامة" أولوياا تقدمي وقد وضعت الشعبة على رأس -٢٦٧
تقدمي اخلدمات املوقوتة واملوثوقة والفعالة والعالية اجلودة تلبية الحتياجات املتعاملني مع احملكمة يف املقر 

ة وتنبثق هذه األولوية عن املرامي واألهداف اإلستراتيجية للمحكم. الرئيسي وامليدان على حد سواء
  .وتتماشى معها) ٣اهلدف (

 إىل منظمة تعمل ٢٠٠٣وحتولت إدارة احملكمة من منظمة تعمل حبفنة من املوظفني يف عام  -٢٦٨
ويكتسي حجم وجودة عمل خدمات . بكامل طاقتها مبا يزيد على ألف موظف على مدار العام

  .احملكمة اإلدارية أمهية بالغة لسري املؤسسة سرياً سليماً
تناد إىل خطة احملكمة اإلستراتيجية، حددت الشعبة النتائج اليت ستركز عليها أنشطتها وباالس -٢٦٩

وقد أرشدت هذه األولويات اإلستراتيجية املوضحة أدناه اقتراح ميزانية الشعبة . على األجل القصري
إىل وستظل الكفاءة والفعالية مها اهلدفان الشامالن والساميان اللذان تسعى الشعبة . ٢٠١٢لعام 

  .بلوغهما، شأا يف ذلك شأن مجيع شعب احملكمة وهيئاا
وسيضع يف أولوياته . وسيواصل قسم املوارد البشرية إحراز التقدم حنو حتسني تصميم املنظمة -٢٧٠

إعداد سياسات وإستراتيجيات وأدوات بشأن املوارد البشرية وتنفيذها ورصدها، إىل جانب إعداد 
  .سارات الوظيفيةإطار لتطوير الكفاءات وامل

ويرمي ذلك إىل . ٢٠١٢وجيرى اآلن تطوير إطار احملاسبة التحليلي وسيتواصل تنفيذه يف عام  -٢٧١
حتسني الكفاءة عن طريق مجع املعلومات عن امليزانيات يف مقابل النفقات، واحلفاظ على التوازن بني 

يري األعمال، كما مت حتديد مراكز ومت حتليل اهليكل احلايل وعمليات تس. التكاليف وتقدمي اخلدمات
وستواصل الشعبة قيادة هذه املمارسة . التكاليف املناسبة ومعايري توزيع التكاليف ومتت املوافقة عليها

اليت تشمل احملكمة برمتها لتنفيذ أنسب نظام حلساب التكاليف يف بيئة نظام ساب، مبا يساعد احملكمة 
  .إصدار األحكام املستنريةبدوره على التخطيط واختاذ القرارات و

 استهلت الشعبة تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وبذلت جهوداً ٢٠١١ويف عام  -٢٧٢
مبدئية مضنية لتحديد الوقع احملتمل العتماد هذه املعايري ولتحديد الثغرات يف شروط االمتثال الواردة يف 



ICC-ASP/10/10 

 

10-A-010911 92 

 سيجري قسم امليزانية واملالية حتليالً أوىف ٢٠١٢ويف عام . اهنهذه املعايري فيما يتعلق بوضع احملكمة الر
  .للثغرات وسيجري حتليالً مفصالً ملتطلبات ووقع كل معيار من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

واستهل قسم اخلدمات العامة سياسة عامة جديدة ومهمة وضرورية لزيادة الفعالية يف سري  -٢٧٣
وبالتايل ستشترى مجيع . دف توفري أقصى قدر من املوارد ملباين احملكمة الدائمةاحملكمة، وذلك 

تتجاوز موعد إكمال املباين الدائمة للمحكمة مع مراعاة " فترة صالحية"األصول املطلوبة اليت هلا 
وستعكف الشعبة كذلك على رسم سياسات لتكييف ثقافة احملكمة . مالءمتها هلذه املباين اجلديدة

  .صول إىل القدر األمثل من املوارد يف املستقبلللو
ويعترب توافر مجيع املعلومات احملفوظة يف برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصال وموثوقيتها  -٢٧٤

 عقد جلسات احملاكمات ٢٠١٢ومن األهداف املهم حتقيقها يف عام . وسريتها حامسة لسري احملكمة
  .عمليات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصالبانتظام ودون أي تأخري بسبب تعطل ال

 ١٥ونتيجة لفتح حتقيقات يف احلالة يف ليبيا فيما يتعلق باجلرائم اليت يزعم أا ارتكبت بعد  -٢٧٥
، وزيادة األنشطة يف احلالة يف كينيا، سيتعني على الشعبة أن تقدم املزيد من ٢٠١١فرباير /شباط

حيث خدمات السفر واحلصول على التأشريات ووسائل االتصال ، خاصة من ٢٠١٢اخلدمات يف عام 
  .واللوجستيات والشؤون املالية

 مليون يورو، فهناك زيادة إمجالية ٠,٢وعلى الرغم من ختفيض نفقات التشغيل العامة للشعبة مببلغ  -٢٧٦
 ٠,٩(ار رأس املال  مليون يورو، وهذا املبلغ حمسوب بتعويضات استثم٢,٠١يف املتطلبات من املوارد مببلغ 

وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف )  مليون يورو٠,١(واخلدمات االستشارية ) مليون يورو
  .الذي يعترب، كما تبني أعاله، أحد أولويات الشعبة اإلستراتيجية)  مليون يورو٠,٣(السنة كلها 

وستواصل الشعبة التشجيع . بالنسبة إىل الشعبةوال يزال السعي إىل حتقيق الكفاءة أولوية عليا  -٢٧٧
على تقدمي اقتراحات إبداعية إلعادة هيكلة عمليات تسيري األعمال، مركزة يف ذلك على العمليات 

  . األكثر كثافة يف التكاليف

  األهداف

 إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على تتحول إىلأن   -١
  )٨اهلدف اإلستراتيجي . ( عند االقتضاءلضمان احلقوق أو تقليل املخاطرقواعد 

تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار   -٢
  )٩اهلدف اإلستراتيجي . (املوارد املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

ءات العالية، ورعايتهم وتوفري التطوير الوظيفي خمتلف املوظفني من ذوي الكفااجتذاب   -٣
  )١٠اهلدف اإلستراتيجي  (.وفرص التقدم

  ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

بريوقراطية    إدارة غري تتحول إىلأن  •
  .العمليات النتائج وليس على  تركز على 

لعمليات ل  حاالت إعادة هيكلة  القيام خبمس •
  .حملكمةيف ادارية اإل

   حاالت٥

     ٢اهلدف 
وشفافة   تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة  •

  .للميزانية
شعبة    يف ضبط املبلغ املقترح وتوزيع املوارد •

  .اخلدمات اإلدارية املشتركة
و إعادة التوزيع حبد التخفيض أ
  ٪٥أقصى يبلغ 

     ٣اهلدف 
ورعايتهم   خمتلف املوظفني اجتذاب  •

  .الوظيفي وفرص التقدم  وتوفري التطوير 
دليل إدارة   عدد سياسات املوارد البشرية وتطوير  •

  .املوارد البشرية
  ٪٥٠استكمال الدليل بنسبة 
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٠٠ الربنامج :٦١اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢ة املقترحة لعام امليزاني ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠النفقات يف عام 

 ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 صندوق الطوارئ  اموع  املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق + اموع 

 الطوارئ
 ٪ املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت األساسية

 ٤,٥ ١٧٤,٩ ٠٤٨,٠ ٤ ٥٤٠,٨ ٥٠٧,٢ ٣ ٨٧٣,١ ٣ ٥٢٢,٠ ٣٥١,١ ٣  موظفو الفئة الفنية

  موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٥,١ ٣٣١,١ ٧٩١,٤ ٦ ٨٢٩,١ ١ ٩٦٢,٣ ٤ ٤٦٠,٣ ٦ ٧٥٥,٧ ١ ٧٠٤,٦ ٤ 

 ٤,٩ ٥٠٦,٠ ٨٣٩,٤ ١٠ ٣٦٩,٩ ٢ ٤٦٩,٥ ٨ ٣٣٣,٤ ١٠ ٢٧٧,٧ ٢ ٠٥٥,٧ ٨ ٩٦٧,٣ ٩   ٩٦٧,٣ ٩ ٣٠٧,٨ ٢ ٦٥٩,٥ ٧  اموع الفرعي، املوظفون

 ٨٠,٢ ٤٠٤,٤ ٩٠٨,٤ ٢٠٨,٨ ٦٩٩,٦ ٥٠٤,٠ ١٦٨,٠ ٣٣٦,٠ ٦٦٨,٩ ١٤٥,٦ ٥٢٣,٣ ٢٩,٥ ٤٩٣,٨  املساعدة املؤقتة العامة

     ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠         املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 ٧,٦ ٨,٥ ١٢٠,٠  ١٢٠,٠ ١١١,٥  ١١١,٥ ١٢٨,٥ ٠,٥ ١٢٨,٠  ١٢٨,٠  العمل اإلضايف

 ٦٠٠,٠ ١٢٠,٠ ١٤٠,٠   ١٤٠,٠ ٢٠,٠   ٢٠,٠ ٧٤,٢   ٧٤,٢   ٧٤,٢ اخلرباء االستشاريون

 ٨١,٣ ٥٣٢,٩ ١٨٨,٤ ١ ٢٠٨,٨ ٩٧٩,٦ ٦٥٥,٥ ١٦٨,٠ ٤٨٧,٥ ٨٧١,٦ ١٤٦,١ ٧٢٥,٥ ٢٩,٥ ٦٩٦,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٩,٢ ١٥,٥ ١٨٥,٥ ٧١,٤ ١١٤,١ ١٧٠,٠ ٧٨,٤ ٩١,٦ ١٥٤,٢   ١٥٤,٢ ٨٠,٩ ٧٣,٣  السفر

 ٥١,٨ ٢٤١,٠ ٧٠٦,٥ ٦٠,٠ ٦٤٦,٥ ٤٦٥,٥ ٦٠,٠ ٤٠٥,٥ ٨٩١,٠  ٨٩١,٠ ٤٨,٠ ٨٤٣,٠  اخلدمات التعاقدية

 ٩,٣ ٣٥,٩ ٤٢٣,٣  ٤٢٣,٣ ٣٨٧,٤ ١٦٢,٤ ٢٢٥,٠ ٤٢٢,١  ٤٢٢,١ ١٦٤,٤ ٢٥٧,٧  التدريب

 ٣,٣- ٢٤٦,٣- ١٩٦,٤ ٧ ٨٧٠,٦ ٢ ٣٢٥,٨ ٤ ٤٤٢,٧ ٧ ٩٢٧,٥ ٢ ٥١٥,٢ ٤ ١٣٣,٩ ٧  ١٣٣,٩ ٧ ٧٢٦,٤ ٢ ٤٠٧,٥ ٤  نفقات التشغيل العامة

 ٢,٠ ١٠,٦ ٥٤٥,٤ ٩,٥ ٥٣٥,٩ ٥٣٤,٨ ٩,٥ ٥٢٥,٣ ٤١٨,٥  ٤١٨,٥ ٦١,٣ ٣٥٧,٢  اللوازم واملواد

 ١٣٣,٩ ٩١٨,٩ ٦٠٥,٠ ١   ٦٠٥,٠ ١ ٦٨٦,١ ١٨١,١ ٥٠٥,٠ ١٢٦,٠ ١ ٣٣٥,٥ ٧٩٠,٥ ٤٤٧,٨ ٣٤٢,٧  األثاث واملعدات

 ١٠,١ ٩٧٥,٦ ٦٦٢,١ ١٠ ٠١١,٥ ٣ ٦٥٠,٦ ٧ ٦٨٦,٥ ٩ ٤١٨,٩ ٣ ٢٦٧,٦ ٦ ١٤٥,٧ ١٠ ٣٣٥,٥ ٨١٠,٢ ٩ ٥٢٨,٨ ٣ ٢٨١,٤ ٦  وظفنياموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة بامل

 ٩,٧ ٠١٤,٥ ٢ ٦٨٩,٩ ٢٢ ٥٩٠,٢ ٥ ٠٩٩,٧ ١٧ ٦٧٥,٤ ٢٠ ٨٦٤,٦ ٥ ٨١٠,٨ ١٤ ٩٨٤,٦ ٢٠ ٤٨١,٦ ٥٠٣,٠ ٢٠ ٨٦٦,١ ٥ ٦٣٦,٩ ١٤ اموع

              
 ٢,٦ ٥٨,٣- ٢٨١,٢ ٢- ٥٢٨,١ ١- ٧٥٣,١- ٢٢٢,٩ ٢- ٥٥٨,٠ ١- ٦٦٤,٩- ٦١٤,١ ١-   ٦١٤,١ ١- ٠٨٤,٣ ١- ٥٢٩,٨- الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٠٠الربنامج : ٦٢اجلدول 

وكيل أمني   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
  عام

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

 الفنية فما فوقها
-اخلدمات العامة
  الرتبة الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ١١٠ ٧٦ ٧٠ ٦ ٣٤   ٩ ١٥ ٥ ٤ ١        األساسية   الوظائف احلالية

 ٣٦ ٣١ ٣٠ ١ ٥   ٣ ٢       املتصلة باحلاالت  

 ١٤٦ ١٠٧ ١٠٠ ٧ ٣٩   ٩ ١٨ ٧ ٤ ١        اموع الفرعي  
                             األساسية   الوظائف اجلديدة

                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  
 ١ ٢ ٢   ١-   ١-                األساسية 

                   املتصلة باحلاالت
املعاد /الوظائف املعادة

 توزيعها
 ١ ٢ ٢   ١-   ١-                اموع الفرعي

 ١٤٧ ١٠٩ ١٠٢ ٧ ٣٨   ٨ ١٨ ٧ ٤ ١       اموع  
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  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(

 احملكمة يشرف مكتب املدير على األقسام اليت تقدم خدمات الدعم اإلداري والتنظيمي إىل -٢٧٨
. وينسق بينها، وهي املوارد البشرية وامليزانية واملالية واخلدمات العامة وتكنولوجيا املعلومات واالتصال

ويساعد مكتب املدير على ضمان رفع التقارير الدقيقة عن مواضيع متنوعة منها امليزانية والتخطيط 
ويدير املكتب كذلك . الداخلي واخلارجياإلستراتيجي يف الوقت املناسب إىل هيئات الرقابة واجلمهور 

مشاريع معينة ترمي على حتقيق اهلدف اإلستراتيجي للمحكمة املتمثل يف أن تصبح منوذجاً لإلدارة 
  .العامة

  املوارد من غري املوظفني

 املوارد األساسية

  السفر

عقد تتعلق بعقد اجتماعات وإقامة أنشطة تعاون مع الدول األطراف و. نفقات متكررة -٢٧٩
  .اجتماعات إلقامة شبكات

  اخلدمات التعاقدية

املتعلقة بعملية  للخدمات االستشاريةالتكاليف التقديرية  ٢٠١٢من املتوقع أن تتواصل يف عام  -٢٨٠
  .إعادة اهلندسة ومشروعات الوفورات الناجتة عن زيادة الكفاءة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

  . بالعمليات امليدانيةفيما يتعلقاملدير لتغطية سفر .  متكررةنفقات -٢٨١
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٢١٠الربنامج الفرعي : ٦٣اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )ف اليوروبآال( )بآالف اليورو(
 

 مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
 ٪ املبلغ اموع  املتصلة باحلاالت األساسية اموع  املتصلة باحلاالت األساسية اموع  املتصلة باحلاالت األساسية

 ٤,٧ ١٦,٤ ٣٦٦,٧   ٣٦٦,٧ ٣٥٠,٣   ٣٥٠,٣ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ 

 ٤,٦ ١٨,٨ ٤٢٩,٧   ٤٢٩,٧ ٤١٠,٩   ٤١٠,٩ ٢١١,٨   ٢١١,٨ اموع الفرعي، املوظفون 

 ١,٩- ٠,٤- ٢١,٠ ٨,١ ١٢,٩ ٢١,٤ ٧,٤ ١٤,٠ ١٢,٧   ١٢,٧ السفر

     ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٤٧,٩  ٤٧,٩ اخلدمات التعاقدية
 ١,٠- ٠,٤- ٤١,٠ ٨,١ ٣٢,٩ ٤١,٤ ٧,٤ ٣٤,٠ ٦٠,٦   ٦٠,٦ ملوظفنياموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة با

 ٤,١ ١٨,٤ ٤٧٠,٧ ٨,١ ٤٦٢,٦ ٤٥٢,٣ ٧,٤ ٤٤٤,٩ ٢٧٢,٤   ٢٧٢,٤ اموع 

            
 ١٢,٧ ١,٤ ١٢,٤   ١٢,٤ ١١,٠   ١١,٠ ٨,٩   ٨,٩ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢ لعام املالك املقترح من املوظفني: ٣٢١٠ الربنامج الفرعي :٦٤اجلدول 

مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 
 املشتركة

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 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٤ ١ ١  ٣   ٢   ١    األساسية

 احلاليةالوظائف                املتصلة باحلاالت

 ٤ ١ ١  ٣   ٢   ١    اموع الفرعي

               األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف 

 املنقولة/اجلديدة
               اموع الفرعي

               األساسية

               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

               اموع الفرعي فهاتصني/توزيعها

 ٤ ١ ١  ٣   ٢   ١    اموع 
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  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

  املقدمة

مج الرئيسية يف يقدم قسم املوارد البشرية اخلدمات املتعلقة باملوارد البشرية إىل مجيع الربا -٢٨٢
  .ويشمل هذا القسم أربع وحدات ويرأسه رئيس القسم. احملكمة

ويتوىل رئيس القسم، إىل جانب مهام إدارة القسم، املسؤولية املباشرة عن تقدمي املشورة  -٢٨٣
 اإلستراتيجية إىل رؤساء اهليئات بشأن القضايا واملبادرات املتعلقة باملوارد البشرية؛ وعن إعداد الوثائق
واملعلومات عن أنشطة املوارد البشرية ونتائج هذه األنشطة ليقدمها إىل اللجنة واجلمعية وإدارة احملكمة؛ 
وعن تطوير سياسات املوارد البشرية واملظامل والشؤون القانونية والتعاون مع إدارة املوظفني يف جمال 

سي يف جمال السياسات والشؤون ويساعد الرئيس يف عمله مساعد إداري ومساعد رئي. املوارد البشرية
  .القانونية

وتتوىل وحدة تعيني املوظفني املسؤولية عن مجيع الشؤون املتعلقة بتعيني املوظفني وتنسيبهم  -٢٨٤
وإعادة توزيعهم وبإدارة الوظائف وتصنيفها وإعادة تصنيفها وببدالت الوظائف اخلاصة واالنتداب 

 وفضالً عن ذلك تدير وحدة تعيني املوظفني برنامج احملكمة .واإلعارة والنقل وتطوير املسار الوظيفي
ويف حني تتألف . املهم للزمالة والزائرين الفنيني الذي متوله اجلهات املاحنة باملوارد اخلارجة عن امليزانية

، يلزم )وظيفتان فنيتان وأربع وظائف خدمات عامة(وحدة تعيني املوظفني من ست وظائف دائمة 
ويبني اجلدول التايل الزيادة . على دعم إضايف باستمرار نظراً ملقتضيات عبء العملالوحدة احلصول 

  .٢٠١٢املتوقعة يف عبء العمل لكل موظف يف عام 

  مؤشرات عبء العمل على وحدة تعيني املوظفني: ٦٥اجلدول 

عبء العمل املتوقع لعام 
٢٠١٢ 

عدد املوظفني 
 ٢٠٠٩يف عام 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠٠٩ 

دد املوظفني ع
الذين اضطلعوا 
بالعمل يف عام 

٢٠١٠ 

عبء العمل الفعلي 
 ٢٠١٠يف عام 

عبء العمل املتوقع لعام 
٢٠١٢ 

الطلبات الواردة واملقيمة 
 واملعاجلة

٦٥٠ ٢٠ ٦٥٠ ٢٠ ٥ ١٥٢ ٢٢ ٧ 

 ٤٠٣ ٤٠٣ ٥ ٦٢٦ ٥ العروض اهزة

 ١٤٤ ١٤٤ ٢ ١٩٢ ٣ الشواغر املعلن عنها

١  ٠١٢ ٧ عدد املقابالت  ٧٦٤ ٧٦٤ ٤ 

 ٤٨٥ ٤٨٥ ٤ ٤٦٣ ٧ عدد االختبارات

وتتحمل وحدة إدارة شؤون املوظفني مسؤولية إصدار العقود املبدئية ومتديد العقود وإدارة  -٢٨٥
الرواتب وصرف اإلعانات واالستحقاقات ونظم إدارة سجالت احلضور وإدارة األداء وتسوية 

وتتوىل الوحدة كذلك املسؤولية عن إعداد التقارير . املنازعات والوساطة فيما يتعلق بأداء املوظفني
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اخلاصة باملوارد البشرية، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن التمثيل اجلغرايف إىل السفارات وإىل اللجنة 
واجلمعية وتطوير نظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية وحتديثها، ودعم تكنولوجيا 

وعلى الرغم من أن عدد . ظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة باملوارد البشريةاملعلومات للموظفني يف ن
املوظفني قد زاد يف احملكمة زيادة مطردة على مر السنني، فلم يتغري عدد املوظفني الذين خيدموم، مبا 

منذ عامي ( الرتب األخرى –يف ذلك موظفان من املساعدة املؤقتة العامة من فئة اخلدمات العامة 
  ). على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤

  مؤشرات عبء العمل على وحدة إدارة شؤون املوظفني: ٦٦اجلدول 

 ٢٠١٢عبء العمل املتوقع لعام 

عدد املوظفني 
يف عام 
٢٠٠٩ 

عبء العمل 
الفعلي يف 

 ٢٠٠٩عام 

عدد املوظفني 
الذين اضطلعوا 
بالعمل يف عام 

٢٠١٠ 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠١٠ 

عبء العمل 
 لعام املتوقع

٢٠١٢ 

إرشاد املوظفني بشأن االستحقاقات /إحاطة
 واإلعانات

٩٧٣ ٩١٣ ٥ ٨٢٦ ٥ 

 ٧٢٦ ٤٥٣ ٦ ٤٠٣ ٦ خطابات التعيني ومتديد العقود

٢  ٠٠٠ ٦ إجراءات شؤون املوظفني املعاجلة  ٢  ٩٠٠ ٦٨١ ٢ ٦  

املوثق فيما يتعلق باملوارد /السفر املعتمد
 البشرية

١  ٠٤٧ ١  ١  ٤٠٤ ١  ١  ٦٠٠  

 ٢٢٠ ٢٠١ ٦ ١٨١ ٦ عليم املعاجلةمنح الت

 ٤٢٤ ١٤٤ ٣ ١٢٠ ٢ املذكرات والطلبات النثرية األخرى

السياسات /املبادئ التوجيهية/تنفيذ املبادرات
 اجلديدة

x x ٧ ٥ ٣ 

قضايا السياسات والتعامل مع قضايا 
 االستحقاقات واإلعانات املعقدة

٤٠ ٣٠ ٢ ١٧ ٢ 

 ٢٢٠ ٢٠٥ ٢ ١٨٠ ٢ التقارير اإلحصائية املعدة

طلبات املستخدمني من املتعاملني مع احملكمة 
بشأن قضايا تكنولوجيا املعلومات املتعلقة 

 باملوارد البشرية

٩٥٠ ٨٢٠ ٢ ٧٥٠ ٢ 

املشاريع اجلارية يف جمال تكنولوجيا 
 املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية 

١٣ ١٠ ٢ ٦ ٢ 

ل الصحة املهنية واملسائل الطبية ملوظفي املقر وتتوىل وحدة الصحة والرفاه املسؤولية عن مسائ -٢٨٦
الرئيسي واملوظفني امليدانيني، مبا يف ذلك الشؤون الطبية السابقة للتعني والرعاية قبل السفر وبعده 
. للموظفني املسافرين يف بعثات وإصدار الشهادات اخلاصة بالعطل املرضية والرعاية الطبية الطارئة

  . لية عن مسائل املشورة والرفاهوتتوىل الوحدة كذلك املسؤو
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وتدير وحدة التعليم والتطوير ميزانية التدريب املركزية وتقدم املشورة بشأن استخدام  -٢٨٧
وتساعد هذه الوحدة إدارة احملكمة على إعداد خطط التعليم السنوية . خمصصات التدريب غري املركزية

  .وتطور برامج التدريب والتعليم وتنفذها
اإلشارة إىل أن قسم املوارد البشرية يعاين نقصاً يف املوظفني مقارنة بالقسم نفسه يف وجتدر  -٢٨٨

 موظف ١ ٠٠٠ وظيفة دائمة ويبلغ عدد موظفي احملكمة حوايل ٢٢املنظمات األخرى، إذ يتألف من 
 واملتعاقدين الوظائف الدائمة واملساعدة املؤقتة العامة واملتدربني والزائرين الفنيني واخلرباء االستشاريني(

  ).الفرديني

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  الوظائف الدائمة

وقد أنشئت وظيفة رئيس وحدة . ٤-رئيس لوحدة تعيني املوظفني برتبة ف. نفقات متكررة -٢٨٩
، وهي إحدى الوظيفتني الوحيدتني من الفئة )كموظف تعيني يف البداية (٢٠٠٣تعيني املوظفني يف عام 

ويتوىل شاغل وظيفة رئيس وحدة تعيني . ٢-نية يف الوحدة، أما الوظيفة الثانية فهي برتبة فامله
ويضطلع رئيس وحدة . ٢٠١١املوظفني مجيع التعيينات والتنسيبات يف احملكمة، وخاصة ابتداء من عام 

لبلدان غري املمثلة التعيني بدور ريادي يف إعداد وتنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز الطلبات الواردة من ا
وباإلضافة إىل مهام . والبلدان غري املمثلة بالقدر الكايف وإىل إعداد ج جديد إلعادة تصنيف الوظائف

تعيني املوظفني يعمل رئيس وحدة تعيني املوظفني كنائب لرئيس القسم، ويتوىل كامل مهامه يف غيابه، 
ومن دون هذا املنصب لن تتمكن . كمة برمتهاووظيفته مهمة لقسم املوارد البشرية، بل وأيضاً للمح

احملكمة من الوفاء بتوقعات الدول األطراف فيما يتعلق بشفافية عمليات التعيني وحتسني التمثيل 
اجلغرايف وشروط االستعانة باملديرين يف احملكمة لتعيني املوظفني بسرعة وفعالية، وباحتياجات املوظفني 

  .م الوظيفيةإىل املشورة واإلرشاد أثناء مسري

  الوظائف املعاد توزيعها

 الرتب األخرى نقل من قسم –مساعد واحد معين باملوارد البشرية من فئة اخلدمات العامة  -٢٩٠
األمن والسالمة يف قلم احملكمة، وستساعد هذه الوظيفة وحدة إدارة شؤون املوظفني على معاجلة 

بيد أن . ة وضمان االمتثال إىل القواعد واإلجراءاتاإلعانات واالستحقاقات وتبسيط العمليات اإلداري
  . ذلك لن يكون له أي تأثري يف ميزانية قلم احملكمة

  املساعدة املؤقتة العامة

 مل يتغري عدد ٢٠٠٥ومنذ عام ).  شهراً، متواصلة١٢(مساعد واحد معين بالتوظيف والتعيني  -٢٩١
؛ ومع ذلك حتتاج )أربع وظائف(يني املوظفني الوظائف الدائمة من فئة اخلدمات العامة يف وحدة تع

 احتاجت ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ويف عامي . الوحدة باستمرار إىل دعم إضايف يف شكل مساعدة مؤقتة عامة
ويف حني اخنفض عدد من يقدمون . الوحدة إىل ستة موظفني مؤقتني إضافيني ملعاجلة عبء العمل
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يزال املالك الرئيسي للموظفني يف حاجة إىل ، فال ٢٠١١ و٢٠١٠املساعدة املؤقتة العامة يف عامي 
موظفني إضافيني عندما تنشأ متطلبات تعيني جديدة وغري متوقعة لدعم احلاالت اجلديدة يف احملكمة 

 الرتب األخرى –وسيلزم تعيني املساعد املعين بالتوظيف والتعيني من فئة اخلدمات العامة ). مثل ليبيا(
 ليساعد احملكمة على مواكبة عبء العمل اخلاص ٢٠١٢ال عام من املساعدة املؤقتة العامة طو

  .بالتوظيف والتعيني ولدعم تنفيذ وتعزيز نظام ساب اخلاص بالتعيني اإللكتروين
 ١٢( الرتب األخرى – من فئة اخلدمات العامة باملعلوماتية للموارد البشريةمساعد معين و -٢٩٢

عين باملعلوماتية للموارد البشرية يف تطوير وتنفيذ وحتسني ويعاون املساعد الرئيسي امل. )شهراً، متواصلة
مشاريع املعلوماتية للموارد البشرية، مثل منوذج ساب للموارد البشرية والتعيني اإللكتروين ونظام 

ويساعد شاغل هذا املنصب كذلك على جتهيز العدد املتزايد من التقارير عن املوارد . الصحة البيئية
  .اليت تطلبها اللجنة واجلمعية) قارير عن اخلرباء االستشارينيمثل الت(البشرية 

 ) شهراً، متواصلة١٢( الرتب األخرى –مساعد معين باملوارد البشرية من فئة اخلدمات العامة و -٢٩٣
 هذه الوظيفة من املساعدة ضرورة القليلة السابقة األعوامأثبتت التجربة يف و .)إدارة شؤون املوظفني(

  .امة ملواجهة الزيادة يف حجم العمل اإلداري الناجتة عن الزيادة يف عملية التوظيف باحملكمةاملؤقتة الع

  اخلرباء االستشاريون

للمساعدة على تطوير سياسات املوارد البشرية، مبا يف ذلك النهج اجلديد املتبع يف إعادة  -٢٩٤
  .صريتصنيف الوظائف ولتقدمي خدمات املتعاقدين الفرديني على األجل الق

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

لتمكني املديرين املعنيني باملوارد البشرية من املشاركة يف االجتماعات . نفقات متكررة -٢٩٥
 واملائدة  ومنتدى مديري التعليما يف ذلك شبكات املوارد البشريةتخصصة ذات الصلة باملوضوع، مبامل

  . ومجعية مديري املوارد البشرية يف املنظمات الدولية للتطوير الوظيفيالسنوية املكرسةاملستديرة 

  التدريب

  . يف احملكمة كلهالتغطية التدريب يف جمال اللغات واملهارات األساسية. نفقات متكررة -٢٩٦

  اخلدمات التعاقدية

اد دليل خدمات التعاقد مع جهات خارجية لتلبية املتطلبات الطبية، مثل اللقاحات، وإلعد -٢٩٧
.)٣٦(املوارد البشرية الذي طلبته اللجنة

                                                      
  .٦٥، الفقرة ICC-ASP/10/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا السادسة عشرة، الوثيقة  )٣٦(
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي: ٦٧اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  قسم املوارد البشرية ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )اليوروبآالف ( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 اموع  املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪  املبلغ اموع  املتصلة باحلاالت األساسية اموع  املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢٢,٥ ١٤١,٠ ٧٦٨,١   ٧٦٨,١ ٦٢٧,١   ٦٢٧,١  موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم  و اخلدمات العامةموظف

١٠,٤ ٩٨,٢ ٠٤٠,٢ ١ ١٨٩,٠ ٨٥١,٢ ٩٤٢,٠ ١٨١,٨ ٧٦٠,٢ 
 ١٥,٢ ٢٣٩,٢ ٨٠٨,٣ ١ ١٨٩,٠ ٦١٩,٣ ١ ٥٦٩,١ ١ ١٨١,٨ ٣٨٧,٣ ١ ٥٨٩,٨ ١   ٥٨٩,٨ ١ ١٨٤,٧ ٤٠٥,١ ١  اموع الفرعي، املوظفون

 ٣,٦ ٧,٢ ٢٠٨,٨   ٢٠٨,٨ ٢٠١,٦   ٢٠١,٦ ٢٤٥,٤ ٢٦,٤ ٢١٩,٠   ٢١٩,٠  املساعدة املؤقتة العامة
 ٦٠٠,٠ ١٢٠,٠ ١٤٠,٠   ١٤٠,٠ ٢٠,٠   ٢٠,٠ ٧٤,٢   ٧٤,٢   ٧٤,٢  اخلرباء االستشاريون

 ٥٧,٤ ١٢٧,٢ ٣٤٨,٨   ٣٤٨,٨ ٢٢١,٦   ٢٢١,٦ ٣١٩,٦ ٢٦,٤ ٢٩٣,٢   ٢٩٣,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
     ٢٩,٢   ٢٩,٢ ٢٩,٢ ١٥,٣ ١٣,٩ ٢٨,٦   ٢٨,٦ ١١,٤ ١٧,٢  السفر

 ٣٠,٤ ٣,٥ ١٥,٠  ١٥,٠ ١١,٥  ١١,٥ ١٠٢,٣  ١٠٢,٣ ٣,٧ ٩٨,٦  ديةاخلدمات التعاق
     ٣١٠,٠  ٣١٠,٠ ٣١٠,٠ ١٦٢,٤ ١٤٧,٦ ٢٨٩,٤  ٢٨٩,٤ ١٥٣,٨ ١٣٥,٦  التدريب

 ٢١,٥ ١٠,٦ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٤٩,٤  ٤٩,٤ ١٠٣,٢  ١٠٣,٢ ٥١,٦ ٥١,٦  اللوازم واملواد
 ٣,٥ ١٤,١ ٤١٤,٢   ٤١٤,٢ ٤٠٠,١ ١٧٧,٧ ٢٢٢,٤ ٥٢٣,٥   ٥٢٣,٥ ٢٢٠,٥ ٣٠٣,٠  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٧,٤ ٣٨٠,٥ ٥٧١,٣ ٢ ١٨٩,٠ ٣٨٢,٣ ٢ ١٩٠,٨ ٢ ٣٥٩,٥ ٨٣١,٣ ١ ٤٣٢,٩ ٢ ٢٦,٤ ٤٠٦,٥ ٢ ٤٠٥,٢ ٠٠١,٣ ٢  اموع

              
 ١٤,٣ ٩,٧ ٧٤,٤ ١٢,٢ ٦٢,٢ ٦٤,٧ ١٢,٣ ٥٢,٤ ٥٠,٨   ٥٠,٨ ٨,٥ ٤٢,٣  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٢٠ الربنامج الفرعي :٦٨اجلدول 

وكيل أمني  قسم املوارد البشرية
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ١٩ ١٢ ١٠ ٢ ٧   ١ ٣ ٢ ١         األساسية الوظائف احلالية

 ٣ ٣ ٣              املتصلة باحلاالت  

 ٢٢ ١٥ ١٣ ٢ ٧   ١ ٣ ٢ ١          اموع الفرعي  

                            األساسية الوظائف اجلديدة

                   املتصلة باحلاالت  

                              اموع الفرعي  

 ١ ١ ١                       األساسية
                   املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

 ١ ١ ١                        اموع الفرعي توزيعها

 ٢٣ ١٦ ١٤ ٢ ٧   ١ ٣ ٢ ١          اموع  
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  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠فرعي الربنامج ال  )ج(

إن املهمة الرئيسية لقسم امليزانية واملالية هي تنسيق ميزانية احملكمة وجتهيزها، وإعداد البيانات املالية   -٢٩٨
ويدير قسم امليزانية واملالية كذلك استالم االشتراكات املقررة . للمحكمة وللصندوق االستئماين للضحايا

ويرصد القسم كذلك . ها من أموال الزمة لتلبية احتياجات احملكمة التشغيلية واالستثماريةوختصيصها وما يقابل
االشتراكات املقررة والتربعات ويعد التقارير عنها يومياً وفقاً ملتطلبات اجلمعية واجلهات املاحنة، ويتوىل القسم 

 سداد األموال للبائعني مقابل االضطالع جبميع األنشطة اخلاصة بكشوف املرتبات واإلنفاق، مبا يف ذلك
وتضمن وحدة امليزانية واحلسابات التابعة هلذا القسم أن حتسب مجيع . احلصول على مجيع السلع واخلدمات

ومن املهام الرئيسية األخرى . هذه املعامالت وتعد التقارير عنها، مع التركيز على جوانب الرقابة الداخلية
ف واستثمار األموال الفائضة واحلفاظ على إعداد حسابات احملكمة للقسم إدارة شؤون اخلزانة واملصار

  .وتقاريرها املالية يف إطار أنظمة ساب املطبقة يف احملكمة

ويوائم القسم بني تنظيم الشؤون املالية واحتياجات اإلدارة املالية للمحكمة وأصحاب املصاحل فيها،   -٢٩٩
 االت التشغيلية يف احملكمةدف تعزيز تنظيم الشؤون املالية وضمان أن املعامالت تتم وفقاً ويدعم مجيع ا

وتتسق أهداف قسم امليزانية . للنظام املايل والقواعد املالية والنظام األساسي واألولويات املتفق عليها يف امليزانية
وباالستناد إىل أرقام . ج ومع املوارد الالزمة لتحقيق هذه النتائ٢٠١٢واملالية مع النتائج املتوقع حتقيقها يف عام 

ويبني . األعوام السابقة والزيادة املتوقعة يف أنشطة احملكمة، يتوقع القسم زيادة مضاهية يف أحجام عبء العمل
  .٢٠١٢ أدناه إحصاءات عبء العمل لألعوام السابقة واألرقام املتوقعة لعام ٢اجلدول 

  *اليةقسم امليزانية واملإحصاءات عبء العمل على : ٦٩ول اجلد

 ٢٠١٢عبء العمل املتوقع لعام 
عدد املوظفني 

 ٢٠٠٩لعام 

عبء العمل 
الفعلي لعام 

٢٠٠٩ 

عدد املوظفني 
 ٢٠١٠لعام 

عبء العمل 
الفعلي لعام 

٢٠١٠ 

عبء العمل 
املتوقع لعام 

٢٠١٢ 

إعداد احلسابات واالشتراكات 
 .واحلفاظ عليها

٠٠٠ ٤٨ ٧٠٠ ٤٥ ٤ ٢٠٠ ٣٢ ٤ 

لفواتري والطلبات ا(معاجلة املبالغ املنفقة 
 .)اخلاصة بالسفر

٠٠٠ ٣٧ ٢٠٠ ٣٥ ٧ ٤٥٠ ٢٦ ٧ 

 ٥٠٠ ١٥ ٥٠٠ ١٥ ٤ ١٠٠ ١٥ ٤ .معامالت كشوف املرتبات

 ٤٠٠ ٢٧ ٢٠٠ ٢٥ ٣ ٦٠٠ ٢١ ٢ .معاجلة املبالغ املسددة

تقارير جلنة امليزانية واملالية وأداء جملس 
 التنسيق وتقارير إعداد امليزانية وإدارا 

X X ٣٠ ٢٢ ٣ 

عاجلة طلبات املساعدة املؤقتة العامة م
 .وحتويل األموال وصرف املرتبات

X X ١  ٠٩٦ ٣  ١  ٥٠٠  

تبذل اجلهود الحتواء تراكم العمل وختفيضه من خالل أوجه الكفاءة واتباع أساليب عمل ابتكارية وإعادة هندسة العمليات، ما ساعد على ختفيض أحجام * 
أو سداد األموال يف جمموعات مرتني ) أسبوعني(مثل مجع الفواتري وإرساهلا مرة كل شهر عوضاً عن مرة كل أسبوع . العمل يف بعض الوحدات مع مرور الوقت

  .كل أسبوع عوضاً عن معاجلة املعامالت يومياً، واالنتفاع بأوجه التآزر والكفاءة بني املوظفني
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  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  الوظائف املعاد توزيعها

 الرتب األخرى من األمانة إىل قسم –نقل مساعد لشؤون امليزانية من فئة اخلدمات العامة  -٣٠٠
السالمة التابع لقلم احملكمة، وسيساعد هذا املنصب وحدة امليزانية على معاجلة العديد من تقارير 

ف من تنفيذ امليزانية وطلبات احلصول على معلومات عن اإلدارة، وعلى التعامل مع جانب إدارة الوظائ
  . ولن يكون لذلك أي تأثري على قلم احملكمة. امليزانية

  املساعدة املؤقتة العامة

لكي حيقق القسم أهدافه يف ضوء الزيادة املسجلة يف عبء العمل كما يتبني من اجلدول أعاله،  -٣٠١
أحدمها  ( شهرا١٢ً الرتب األخرى ملدة –فإنه يطلب كذلك مساعدين ماليني من فئة اخلدمات العامة 

لدعم أحجام العمل وإجراء املعامالت يف وحديت اإلنفاق وصرف املرتبات ) متواصل والثاين جديد
ولقد فرض عبء العمل اإلضايف املتراكم على مر األعوام دون زيادة . ٢٠١٢التابعتني للقسم يف عام 

، على الرغم من التعزيزات املختلفة املوظفني ضغطاً هائالً على املهام اليت يضطلع ا قسم امليزانية واملالية
وتزداد احلاجة إىل املوظفني زيادة . اليت أدخلت يف األعوام السابقة على النظام وعلى تنظيم األعمال

خاصة أثناء اختتام احلسابات وإعداد التقارير املالية واملراجعة اخلارجية للحسابات وإعداد امليزانية 
ومثة حاجة إىل وظيفة . ثرية للغاية اخلاصة بالسفر يف اية العامومعاجلة وحدة اإلنفاق للطلبات الك

إضافية من املساعدة املؤقتة العامة بسبب النمو الفعلي يف أنشطة احملكمة عموماً وما لذلك من أثر على 
  . بعني االعتبار يف هذا االقتراح٢٠١٢ولن تؤخذ أية حالة جديدة قد تنشأ يف عام . املعامالت

  ري املوظفنياملوارد من غ

  السفر

الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم للمشاركة يف اجتماعات . نفقات متكررة -٣٠٢
والسفر إىل املكاتب امليدانية للحفاظ على تنفيذ منوذج نظام .  واجتماعات شبكة امليزانية واملاليةاملتحدة

صات كذلك للسفر إىل املكاتب امليدانية واعتمدت خمص. السفر والتدريب عليه/ساب لصرف املرتبات
اجلديدة لتجهيز أدوات رصد شؤون املالية والنفقات الضرورية لضمان ) البعثات(يف البعثة /اجلديدة

  .الرقابة الداخلية واملساءلة مبوجب النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة
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  اخلدمات التعاقدية 

راجعة احلسابات املسددة إىل املراجع اخلارجي للحسابات،  مبأتعابتتعلق . نفقات متكررة) أ( -٣٠٣
  .مع ختصيص أموال للزيادة األخرية يف هذه الرسوم

خبريان استشاريان مؤقتان لتنفيذ منوذج إعداد امليزانية اجلديد ولتوحيد إعداد . نفقات جديدة) ب(  
  .التقارير على أساس نظام ساب وتعزيزه

  التدريب

عم مهارات االتصال والتدريب على القيادة ولتغطية التدريب املتخصص لد. نفقات متكررة -٣٠٤
 .على برناجمي إكسيل وأكسس املتقدمني

  نفقات التشغيل العامة

  .تكاليف املصارف املتعلقة باحلجم املتوقع للمعامالت. نفقات متكررة -٣٠٥

  مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 إىل ٢٠١٢ب لتمويل مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام يصل املبلغ املطلو -٣٠٦
 على النحو ٢٠١٢ويتمشى هذا املبلغ مع خطة تنفيذ مشروع هذه املعايري يف عام .  يورو٦٥٠ ٢٠٠

وترد مجيع تفاصيل هذه . )٣٧(الذي أوصت به اللجنة يف دورا اخلامسة عشرة ووافقت عليه اجلمعية
 املعروض على اللجنة يف دورا السادسة عشرة املنعقدة )٣٨( يف التقرير– مل تتغري إىل اآلن  اليت–اخلطة 

  .٢٠١١أبريل /يف نيسان

لتغطية التدريب املتخصص املتعلق باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام . نفقات متكررة  -٣٠٧
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف ولتنفيذ . وتعزيز مهارات مجيع موظفي قسم امليزانية واملالية

 .إطار املراحل الرئيسية املخطط هلا، ستعهد مهام خاصة إىل املوظفني
 

                                                      
  .٩ و٨دال، الفقرتان -الد األول، اجلزء ثانياً) ICC-ASP/9/20الوثيقة  (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية   )٣٧(
  . ICC-ASP/9/3تقرير احملكمة عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، الوثيقة   )٣٨(
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٤٠الربنامج الفرعي : ٧٠اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢ لعام امليزانية املقترحة ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 قسم امليزانية واملالية ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 باحلاالت
املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع 

 العام
 ٪ املبلغ اموع

 ٣,٢ ٢٢,٧ ٧٣٠,٠     ٧٣٠,٠ ٧٠٧,٣   ٧٠٧,٣   الفئة الفنيةموظفو
 بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

٥,٣ ٥٥,١ ١٠١,٨ ١  ٣٣١,١ ٧٧٠,٧ ٠٤٦,٧ ١ ٣١٩,٥ ٧٢٧,٢ 
 ٤,٤ ٧٧,٨ ٨٣١,٨ ١   ٣٣١,١ ٥٠٠,٧ ١ ٧٥٤,٠ ١ ٣١٩,٥ ٤٣٤,٥ ١ ٦٤٢,٩ ١ ٣٢٠,٩ ٣٢٢,٠ ١  اموع الفرعي، املوظفون

 ٦٣٠,٤ ٤٢٣,٦ ٤٩٠,٨ ٣٥١,٦ ٦٩,٦ ٦٩,٦ ٦٧,٢   ٦٧,٢ ٦٤,٤   ٦٤,٤  ة العامةاملساعدة املؤقت
     ٥,٠   ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ ٩,٠  ٩,٠  العمل اإلضايف

 ٥٨٦,٧ ٤٢٣,٦ ٤٩٥,٨ ٣٥١,٦ ٦٩,٦ ٧٤,٦ ٧٢,٢   ٧٢,٢ ٧٣,٤   ٧٣,٤  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٦٦,٥ ١٥,٩ ٣٩,٨ ١٥,٩   ٢٣,٩ ٢٣,٩   ٢٣,٩ ٧,٢   ٧,٢  السفر

 ٣٧١,٤ ٢٣٧,٧ ٣٠١,٧ ٢٣٧,٧  ٦٤,٠ ٦٤,٠  ٦٤,٠ ١٦٣,٩  ١٦٣,٩  اخلدمات التعاقدية
 ٢٤٠,٠ ٣٠,٠ ٤٢,٥ ٣٠,٠  ١٢,٥ ١٢,٥  ١٢,٥ ١,٠  ١,٠  التدريب

 ٧٦,٩- ٣٣٢,٦- ١٠٠,٠   ١٠٠,٠ ٤٣٢,٦  ٤٣٢,٦ ٣٣٠,٥  ٣٣٠,٥  نفقات التشغيل العامة
 ٩,٢- ٤٩,٠- ٤٨٤,٠ ٢٨٣,٦   ٢٠٠,٤ ٥٣٣,٠   ٥٣٣,٠ ٥٠٢,٦   ٥٠٢,٦  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٩,٢ ٤٥٢,٤ ٨١١,٦ ٢ ٦٣٥,٢ ٤٠٠,٧ ٧٧٥,٧ ١ ٣٥٩,٢ ٢ ٣١٩,٥ ٠٣٩,٧ ٢ ٢١٨,٩ ٢ ٣٢٠,٩ ٨٩٨,٠ ١  اموع
             

 ٨,٨ ٦,٤ ٧٩,٤   ٢٠,٣ ٥٩,١ ٧٣,٠ ٢٠,٦ ٥٢,٤ ٥٦,٤ ١٤,١ ٤٢,٣  الصيانة املوزعة
  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٤٠الفرعي الربنامج : ٧١اجلدول 

وكيل أمني   قسم امليزانية واملالية
 عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
-العامة
الرتبة 

  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
  العامة

ع جممو
  املوظفني

 ١٩ ١٢ ١٢   ٧   ٢ ٣ ١ ١         األساسية الوظائف احلالية
 ٥ ٥ ٤ ١             املتصلة باحلاالت  
 ٢٤ ١٧ ١٦ ١ ٧   ٢ ٣ ١ ١          اموع الفرعي  

الوظائف 
                   األساسية اجلديدة

                   املتصلة باحلاالت  
                              اموع الفرعي  

 ١ ١ ١                       األساسية
                   املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

 ١ ١ ١                        اموع الفرعي توزيعها
 ٢٥ ١٨ ١٧ ١ ٧   ٢ ٣ ١ ١         اموع  
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  مات العامةقسم اخلد: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(

  مقدمة

وحدة إدارة املرافق : لقسم اخلدمات العامة رئيس، ويتضمن هذا القسم أربع وحدات هي -٣٠٨
وزادت . ووحدة اللوجستيات واملواصالت ووحدة املشتريات ووحدة السفر وشؤون الدولة املضيفة

 ٢٠٠٧ون يورو يف عام  ملي٢,٩٧النفقات الفعلية للقسم من املوارد من غري املوظفني زيادة كبرية من 
 يف ١ بسبب نفقات جتهيز املبىن الثاين املؤقت هاغيس فست ٢٠٠٩ ماليني يورو يف عام ٣,٨٦إىل 

 واخنفضت التكاليف غري املتصلة ٢٠٠٩وانتهى االنتقال إىل هذا املبىن يف عام . الهاي واالنتقال إليه
وسعياً إىل الوصول إىل . ٢٠١٠ يف عام  ماليني يورو٣,٤٢باملوظفني إىل مبلغ فعلي للنفقات يصل إىل 

أدىن تأثري للزيادة اإلمجالية يف امليزانية نتيجة لزيادة أنشطة احملاكمات، خصصت مبالغ أقل إلصالح 
وبذلت جهود إلبقاء التكاليف غري املتصلة . املباين ونقل املكاتب والتناوب على املباين وتغيري األثاث

ومع ذلك من املتوقع أن يؤدي إاء عقود الغاز والكهرباء احلالية . ٢٠١٢باملوظفني منخفضة يف عام 
وأدى ذلك، فضالً عن دوافع .  إىل زيادة تكاليف الطاقة٢٠١١واملمتدة لثالثة أعوام يف اية عام 

 ٣,٢١أخرى للتضخم وشروط إنفاق رأس املال، إىل زيادة الطلب على موارد من غري املوظفني إىل 
  . ماليني يورو

ويتعني على وحدة املشتريات أن تقدم خدمات موقوتة وعادلة وشفافة متاماً يف جمال املشتريات  -٣٠٩
وذلك برتاهة، موفرة بذلك أعلى جودة بأفضل سعر من خالل املنافسة الدولية الفعالة لتحقيق أفضل 

اسب وتعكف الوحدة كذلك على ضمان أن تدار مجيع أنشطة الشراء على حنو من. الفوائد للمحكمة
  .يف احملكمة، على الرغم من الزيادة الكبرية يف حجم هذه األنشطة

  مؤشرات عبء العمل : ٧٢ اجلدول 

مؤشر عبء العمل 
 الرئيسي األويل

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١١لعام 

الزيادة من 
 ٢٠١١عام 

إىل عام 
٢٠١٢ 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٢لعام 

عدد املشترين 
 ٢٠١٢لعام 

 الطاقة املتوقعة 

 

 النقص

١ ٧٠٠ العقود/عدد أوامر الشراء  ١ ٧٥٠ ٪٣  ١ ٥٠٠ ٦  -٢٥٠ 

٢�٩٧ 

٣�٨٦ ٣�٦٦ 
٣�٤٢ 

٣�٢١ ٣�١٥ 

 صفر

٠�٥ 
١ 

١�٥ 
٢ 

٢�٥ 
٣ 

٣�٥ 
٤ 

٤�٥ 

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
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وتتوىل وحدة السفر وشؤون الدولة املضيفة املسؤولية عن السفر والنقل والتأشريات   -٣١٠ 
وترتب الوحدة السفر الرمسي للموظفني وغري املوظفني، وحجز التذاكر للموظفني . واالمتيازات

م إىل الوطن وشحن متعلقاوتساعد الوحدة كذلك على . م الشخصيةاملسافرين يف بعثات، وإعاد
تقدمي الطلبات الرمسية للحصول على التأشريات، وطلبات احلصول على جوازات املرور اليت تصدرها 
األمم املتحدة، وبطاقات اهلوية اهلولندية، كما تقدم املساعدة يف جماالت منها رخص القيادة واإلعفاء 

  . الضرائب وما إىل ذلكالضرييب والطلبات اخلاصة باملركبات، ورد

  )الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ (مؤشرات عبء العمل: ٧٣اجلدول 

 نبذة عن اخلدمات
الطاقة لكل 
 موظف

عبء العمل 
الفعلي لعام 
٢٠١٠ 

العدد الفعلي 
للموظفني يف 

 ٢٠١٠عام 

متوسط عبء 
العمل الفعلي 
لكل موظف 

 ٢٠١٠يف عام 

تراكم العمل 
يف عام 
٢٠١٠ 

العمل عبء 
املتوقع لعام 
٢٠١١ 

عدد املوظفني 
احملسوبني يف 
امليزانية لعام 
٢٠١١ 

عبء العمل املتوقع 
واملوظفون املطلوبون 

 *٢٠١٢لعام 

          :السفر

٦ ٦٠٠ الرحالت املعاجلة بنظام ساب  ٣ ١٨٦  ٧ ٩٦٥ ٠,٤  ١ ٣٦٥  ٣ ٢٩٨  ٣ ٤٢٧ ٠,٤  ٠,٥ 

٣ ٠٥٥ ٩٩٠ ترتيبات السفر  ١ ٢٢٢ ٢,٥  ٣ ١٦٢ ٢٣٢  ٣ ٢٨٥ ٢,٥  ٣,٣ 

          :شؤون الدولة املضيفة

١ ١٠٥ الطلبات املختلفة  ٢ ٥٦١  ١ ٢٨١ ١,٩  ٢ ٥٦١ ١٧٦  ٢ ٥٦١ ١,٩  ١,٩ 

          :النقل

 ٠,١٥ ٩١ ٠,١٥ ٩١  ٦٠٧ ٠,١٥ ٩١ ٦١٨ نقل األسر

 ١,٠  ١,٠   ١ ١  ١ اإلدارة

    ٦,٩  ٦,٠    ٦,٠* 

 .وتراكم العمل) غري املدفوع(ظف بدوام كامل نتيجة للعمل اإلضايف  مما يعادل مو٠,٩ينم عن نقص بقيمة * 

وتتوىل وحدة اللوجستيات واملواصالت تقدمي خدمات تتعلق باستالم البضائع واللوجستيات  -٣١١
وتفتيشها، مبا يف ذلك خدمات قيادة السيارات والشحن ومسألة إمدادات املكاتب وإدارة األصول 

) خالف املوارد البشرية(والطباعة اخلارجية وصيانة األسطول وإدارة التأمينات والتخزين وتوزيع السلع 
. واحملفوظات اخلارجية وساعي الربيد والربيد وإحالة الربيد الرقمي والفاكس واحلقيبة الدبلوماسية

ودرجت الوحدة على ختفيف هذا . وتفرض جلسات احملاكمات عبئاً ثقيالً بشكل خاص على السائقني

  *٢٠١٢املتوقع لعام  املتوقع لعام ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٦ ٦ ٥,٢٥ ٥ ٥ العدد املتوسط للمشترين

      أوامر الشراء

 ٧٥٠ ١ ٧٠٠ ١ ٦٤٦ ١ ٤٩٢ ١ ٤١٦ ١ العقود/عدد أوامر الشراء

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٧٠٠ ٢ ٦٠٠ ٥٨٩ ٢ ٢٠٠ ٠٦٤ ٢ ٥٢٥ ٤٦٠ ١ )روباليو(العقود /قيمة أوامر الشراء

      طلبات التوريد

 ٩٠٠ ١ ٨٠٠ ١ ٧٧٦ ١ ٥٨١ ١ ٥١٧ ١ عدد طلبات التوريد

     جلنة استعراض املشتريات

عدد اجتماعات جلنة استعراض 
 ٦٠ ٥٤ ٥٤ ٥٥ ٥٤ املشتريات

 أو املشاريع الواردة يف اإلطار الرابعال تشمل الزيادات النامجة عن إنشاء املباين اجلديدة * 
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بالتآزر داخلياً عن طريق انتداب موظفني مدربني من خدمات لوجستية أخرى ومن خدمات العبء 
وعندما توجد فوارق زمنية بني جلسات احملاكمات ميكن تدارك العمل املتراكم يف هذه . مماثلة

وهناك حاجة ماسة إىل العمل اإلضايف، وأحياناً ما يكون من . اخلدمات ومن مث مواصلة العمل الطبيعي
  .ضروري استكمال اخلدمات الداخلية باحلصول على خدمات تعاقدية من سيارات األجرة احملليةال

 يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث من قسم ٢- نقلت وظيفة برتبة ف٢٠١٢وبالنسبة لعام  -٣١٢
 وظيفة ١٣ و٣-وتتألف الوحدة اآلن من رئيس برتبة ف. اخلدمات العامة إىل قسم اإلعالم والوثائق

  .  الرتب األخرى–ائمة من فئة اخلدمات العامة د

  )الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ(مؤشرات عبء العمل : ٧٤اجلدول 
 الوظائف املقترحة الوظائف املطلوبة الوحدات لكل وظيفة ٢٠١٢االفتراضات لعام  الوحدة 

           :الوظائف

 ١,٨ ١,٨ ٤٤٠ ٧٨٠ املوظفون االستالم والتفتيش

٧ ٠٠٠ عدد األصول إدارة األصول  ٧ ٠٠٠  ١,٠ ١,٠ 

 ١,٠ ١,٠ ٨٠٠ ٧٨٠ املوظفون التخزين والتوزيع

 ١,٠ ١,٠ ٨٠٠ ٧٨٠ املوظفون لوازم املكاتب وموادها

 ٠,٤ ٠,٤ ١٢,٥ ٥ عدد احلاالت إحالة البضائع املشحونة

١ ٠٠٠ ٧٨٠ عدد املوظفني الطباعة  ٠,٨ ٠,٨ 

 ٥,٠ ٤,٩ ١٦٠ ٧٨٠ دد املوظفنيع توفري خدمات النقل احمللي

 ٠,٠ ١,٠ ١ ٢ عدد احملاكمات النقل املتعلق بوحدة الضحايا والشهود

١ ١٤٠ ٧٨٠ عدد املوظفني السلع وختزينها وتوزيعها/استالم الرسائل الربيدية  ٠,٧ ٠,٧ 

 ٠,٤ ٠,٤ ١٢,٥ ٥ عدد احلاالت السلع وختمها/شحن الرسائل الربيدية

 ٠,٩ ٠,٩ ٥,٥ ٥ عدد احلاالت لشحن السريعا/معاجلة الربيد السريع

 ١,٠ ١,٠ ١ ١ عدد موظفي الوحدة اإلدارة

 ١٤ ١٤,٩       اموع

 . وسيحتوي ختفيض اخلدمات ومواصلة التآزر عبء العمل الزائد). ٢٠١١دون تغيري عن عام ( موظفاً ١٤ من املقترح تعيني *

وتشمل هذه املرافق صيانة املباين . املؤقتة وصيانتهاوتتوىل وحدة إدارة املرافق إدارة املباين  -٣١٣
وتضطلع الوحدة كذلك بدور مهم يف . والتعديالت واإلصالحات الصغرية فيها وشراء أثاث املكاتب

وتعاين هذه الوحدة من نقص يف املوارد من املوظفني، ويعوض هذا . جتهيز مشروع املباين الدائمة
  .لحفاظ على األمنالنقص بالتعاقد مع شركات خارجية ل

  )الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ(مؤشرات عبء العمل : ٧٥اجلدول 

  
الوحدات لكل 

 وظيفة

عبء العمل 
الفعلي لعام 
٢٠١٠ 

الوظائف 
الفعلية لعام 
٢٠١٠ 

الوظائف 
املطلوبة لعام 
٢٠١٠ 

املقدر لعام 
٢٠١٢ 

الوظائف 
لعام 
٢٠١٢ 

 النقص

٢ ٢٠٠ أعمال مكتب املساعدة  ٧ ٠٣٠  ٤٠٠ ٣ ٠٠٠ ٧ ٣ ٣ 

١ ١١٠ ٥٠٠ عدد أماكن العمل  ١ ١١٠ ٢ ٢  ١١٠ ٢ 

٥ ٠٠٠ العدد اإلمجايل لألمتار املربعة ملباين احملكمة يف الهاي  ٣٦ ٠٠٠  ٣٦ ٠٠٠ ٧ ٦  ٦ ٠٠٠ ٦  

 صفر ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ اإلدارة واإلشراف 

  ١٤  ١٤ ١٣    جمموع وحدة إدارة املرافق
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  املوارد من املوظفني

  ساسية املوارد األ

 من وحدة اللوجستيات واملواصالت إىل قسم ٢-كما ذكر أعاله نقلت وظيفة برتبة ف -٣١٤
  . اإلعالم والوثائق لتمويل وظيفة منتج املواد السمعية البصرية

 الرتب األخرى –وحسبت يف امليزانيات السابقة وظيفة فين كهرباء من فئة اخلدمات العامة  -٣١٥
ومع ذلك برهنت اخلربات املكتسبة على أن صيانة . ارد املتصلة باحلاالتيف إطار املو) عقد ثابت(

وبالتايل من املطلوب أن تنقل هذه الوظيفة . املباين يف الهاي ال تنقطع وال ترتبط باحلاالت أو القضايا
 .إىل ميزانية املوارد األساسية

  ساعدة املؤقتة العامةامل

 الرتب األخرى من –مل عام من فئة اخلدمات العامة حسبت يف امليزانية السابقة وظيفة عا -٣١٦
ونظراً ألن هذه الوظيفة ال تعمل سوى يف . املساعدة املؤقتة العامة يف إطار املوارد املتصلة باحلاالت

مباين احملكمة يف الهاي وأا ال تزال مطلوبة، فمن املقترح كذلك أن حتسب هذه الوظيفة املمولة من 
  .٢٠١٢امة يف إطار املوارد األساسية لعام املساعدة املؤقتة الع

  العمل اإلضايف

يف حدود معينة العمل اإلضايف مستوى لى حفاظ ع لل املبذولةتتواصل اجلهود. نفقات متكررة -٣١٧
 أن أنشطة احملاكمات تتطلب، كما تبني ، على الرغم منوتضافر املساعيعن طريق املراقبة الصارمة 
وال تنقطع حاجة وحدة املرافق . سائقني يف وحدة اللوجستيات واملواصالتأعاله، عمالً إضافياً من ال

واستناداً إىل اخلربة املكتسبة، من املتوقع أن تزيد . واإلدارة إىل العمل اإلضايف لالستجابة للنداءات
، خاصة يف ضوء االحتياجات املتوقعة لوحدة ٢٠١٢احلاجة إىل العمل اإلضايف زيادة طفيفة يف عام 

  . يا والشهود فيما يتعلق حبضور الضحايا والشهود إىل احملاكماتالضحا

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

 باستيعاب بعض ٢٠١٢ التكاليف من غري املوظفني منخفضة يف عام للحفاظ علىذلت جهود ب -٣١٨
 .حتديد األولوياتعادة إ بعمليات املراجعة و٢٠١١يف ميزانية عام واستثمار رأس املال أنشطة الصيانة 

ومع ذلك، وكما ذُكر آنفاً يف املقدمة، فإن إاء عقود الغاز والكهرباء احلالية املمتدة لثالثة أعوام يف 
وأدى ذلك باإلضافة إىل بعض .  سيؤدي على األرجح إىل زيادة تكاليف الطاقة٢٠١١اية عام 

قات رأس املال الضرورية إىل زيادة الطلب العوامل األخرى اليت تدفع إىل التضخم وبعض متطلبات نف
  . على ميزانية املوارد من غري املوظفني للقسم

  السفر

تعقدها الشبكة املشتركة بني الوكاالت ملديري اليت تماعات االجضور حل. نفقات متكررة -٣١٩
  .اتاملرافق وشبكة اللوجستي
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  اخلدمات التعاقدية
 املتعلقة مبعظم اخلدمات األساسية اليت يتم احلصول  التكاليفتواصل ختفيض. نفقات متكررة -٣٢٠

 رسوم قواعد بيانات البائعني والتثبت من البائعني وخدمات الطباعة اليت حيصل عليها من اخلارج مثل
الفاخرة /عليها من اخلارج وخدمات احملفوظات والتنظيف اجلاف وخدمات سيارات األجرة العادية

  . واألدلة ونظم احلجزوالتسجيل يف املنشورات التجارية
  التدريب

  .الالزم لوحدات قسم اخلدمات العامة املختلفةتدريب لل. نفقات متكررة -٣٢١
  نفقات التشغيل العامة

  .على أساسها االعتماد املطلوباحتسب  اليت املسائلترد أدناه أهم . نفقات متكررة -٣٢٢
 اختبار و، اإلنذار باحلرائقةجهزأواختبار  ،تشمل التنظيف املنتظم للمكاتباليت صيانة املباين و -٣٢٣

عة، ووحدات اإلمداد لسراملانعة لبوابات مثل ال وصيانة املنشآت ،للحرائقة صلاجهزة الفاألوإصالح 
  .١هاغس فست  اآلرك ومبنيييف من األونظم املتواصل بالطاقة، 

اآلرك وساتورنسترات اين يف مبستهالك الفعلي  إىل االاستناداًتكاليف املنافع مببىن اآلرك و -٣٢٤
  .يف الوقت احلايل ١هاغس فست و

املكتبية غري األجهزة  و، واملطابخ الصغريةوتشمل صيانة املعدات اليت تتضمن األثاث واملركبات -٣٢٥
وقد حتقق اخنفاض . يةألمن االنظموتشمل أيضاً صيانة . تنوعةاملصالحات اإل و،املعلوماتتكنولوجيا املتصلة ب

  . داخل احملكمة الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة  العامعامل ال إىل وجود ذلك جزئياً، ويرجع آخر
، مثالًتكاليف التشغيل املتنوعة األخرى التأمني والشحن، من املواقع امليدانية وإليها وتشمل  -٣٢٦

 ٢٠١٢عام  التكاليف التقديرية مليزانية واخنفضت.  املتصلة ااألماكنو احملكمة قاعاتوتنظيف 
  .٢٠١١اخنفاضاً طفيفاً عن امليزانية املعتمدة لعام 

  اللوازم واملواد
للوازم املكاتب اخلاصة باحملكمة يف الهاي وأردية قاعات احملاكمات وأردية . نفقات متكررة -٣٢٧

 مبا فيها الوقود ومواد التشحيم(العمل واألزياء املوحدة للسائقني واملواد اليت تستهلكها املركبات 
  .وغري ذلك من اللوازم) واإلطارات
  املعداتاألثاث و

  .يشمل هذا البند املركبات واملعدات اللوجستية ومعدات املكاتب -٣٢٨

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
  .لقوائم جرد األصول يف املكاتب امليدانية. نفقات متكررة -٣٢٩

  نفقات التشغيل العامة
 نتيجة الستخدام قاعات احملكمة واألماكن افةظنلمتطلبات ا تشمل التكاليف. نفقات متكررة -٣٣٠

  .امليدانية وإليهاتكاليف الشحن من املكاتب ، وا طوال العاماملتصلة 



 

  
 

IC
C

-A
SP

/10/10 

1
0

-A
-010

911 
 

 
 

110 

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٥٠ الربنامج الفرعي :٧٦اجلدول 
 النمو يف املوارد  ٢٠١٢ة املقترحة لعام امليزاني ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 قسم اخلدمات العامة ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 اموع املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪  املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٩,٤- ٥٦,٧- ٥٤٧,٦   ٥٤٧,٦ ٦٠٤,٣   ٦٠٤,٣ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٣,٨ ٨٥,٢ ٣١٦,٣ ٢ ٣١٥,٠ ٠٠١,٣ ٢ ٢٣١,١ ٢ ٣٠٣,٠ ٩٢٨,١ ١ 

 ١,٠ ٢٨,٥ ٨٦٣,٩ ٢ ٣١٥,٠ ٥٤٨,٩ ٢ ٨٣٥,٤ ٢ ٣٠٣,٠ ٥٣٢,٤ ٢ ٤٩٣,٧ ٢   ٤٩٣,٧ ٢ ٢٧٧,٥ ٢١٦,٢ ٢ اموع الفرعي، املوظفون

 ٣,٦ ٢,٤ ٦٩,٦   ٦٩,٦ ٦٧,٢   ٦٧,٢ ٨١,٣ ٢٦,٨ ٥٤,٥   ٥٤,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ١١,١ ٨,٥ ٨٥,٠  ٨٥,٠ ٧٦,٥  ٧٦,٥ ٨٢,٤ ٠,٥ ٨١,٩  ٨١,٩ العمل اإلضايف

 ٧,٦ ١٠,٩ ١٥٤,٦   ١٥٤,٦ ١٤٣,٧   ١٤٣,٧ ١٦٣,٧ ٢٧,٣ ١٣٦,٤   ١٣٦,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٠,٧ ٠,١ ١٥,٣ ٧,٧ ٧,٦ ١٥,٢   ١٥,٢ ١٤,٢   ١٤,٢ ٣,٨ ١٠,٤ السفر

 ٠,٥- ٠,٢- ٤٠,٨  ٤٠,٨ ٤١,٠  ٤١,٠ ٩٩,٣  ٩٩,٣  ٩٩,٣ اخلدمات التعاقدية

 ٢٤,٦ ٥,٩ ٢٩,٩  ٢٩,٩ ٢٤,٠  ٢٤,٠ ٢٢,٢  ٢٢,٢  ٢٢,٢ التدريب

 ٠,٦- ١٥,٨- ٦٣٩,٤ ٢ ٩٤,٠ ٥٤٥,٤ ٢ ٦٥٥,٢ ٢ ١٠١,٠ ٥٥٤,٢ ٢ ٨١٤,٥ ٢  ٨١٤,٥ ٢ ١٠٠,٠ ٧١٤,٥ ٢ نفقات التشغيل العامة 

     ٢٧٦,٤  ٢٧٦,٤ ٢٧٦,٤  ٢٧٦,٤ ٢١١,٣  ٢١١,٣  ٢١١,٣ اللوازم واملواد

 ٤٦,٨ ٦٥,٤ ٢٠٥,٠   ٢٠٥,٠ ١٣٩,٦   ١٣٩,٦ ٢٥٥,٤   ٢٥٥,٤ ١٢٨,٧ ١٢٦,٧ املعدات مبا فيها األثاث
 ١,٨ ٥٥,٤ ٢٠٦,٨ ٣ ١٠١,٧ ١٠٥,١ ٣ ١٥١,٤ ٣ ١٠١,٠ ٠٥٠,٤ ٣ ٤١٦,٩ ٣   ٤١٦,٩ ٣ ٢٣٢,٥ ١٨٤,٤ ٣  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١,٥ ٩٤,٨ ٢٢٥,٣ ٦ ٤١٦,٧ ٨٠٨,٦ ٥ ١٣٠,٥ ٦ ٤٠٤,٠ ٧٢٦,٥ ٥ ٠٧٤,٣ ٦ ٢٧,٣ ٠٤٧,٠ ٦ ٥١٠,٠ ٥٣٧,٠ ٥ اموع
              

 ٧,٩ ٩,٦ ١٣٢,٣ ٢٠,٣ ١١٢,٠ ١٢٢,٧ ٢٠,٦ ١٠٢,١ ٩٦,٥   ٩٦,٥ ١٤,١ ٨٢,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٥٠ الربنامج الفرعي :٧٧ل دواجل

 قسم اخلدمات العامة
وكيل أمني 

 عام
مساعد أمني 

جمموع موظفي الفئة   ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد عام
  الفنية فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى
جمموع موظفي 

  جمموع املوظفني  العامةاخلدمات 

 ٣٧ ٣١ ٢٨ ٣ ٦   ٢ ٢ ١ ١     األساسية
 الوظائف احلالية ٥ ٥ ٥             املتصلة باحلاالت

 ٤٢ ٣٦ ٣٣ ٣ ٦   ٢ ٢ ١ ١     اموع الفرعي
                  األساسية

                  املتصلة باحلاالت
الوظائف 

 املنقولة/اجلديدة
                         فرعياموع ال
 ١-       ١-   ١-           األساسية

املعاد /الوظائف املعادة                  املتصلة باحلاالت
 تصنيفها/توزيعها

 ١-       ١-   ١-           اموع الفرعي
 ٤١ ٣٦ ٣٣ ٣ ٥   ١ ٢ ١ ١     اموع 
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 كنولوجيا املعلومات واالتصالقسم ت: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

لقد زاد قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال من كفاءاته إىل حدها األقصى باستيعاب ما يزيد  -٣٣١
وأعطى األولوية .  مستخدم جديد يف العامني املاضيني دون أن يزيد كثرياً من موارده٢٠٠على 

 موظفاً أكثر من ٥٤دعم الفريق املكون من وي. لوظائف ومهام وأعاد إسنادها لكي يليب طلبات املنظمة
 أماكن تشمل أساساً املقر الرئيسي ومركز االحتجاز وخمزن احملكمة ومراكز ١٠ مستخدم يف ١ ٢٠٠

  .التدريب ومخسة مكاتب ميدانية يف مناطق العمليات ومكتب االتصال يف نيويورك
لتغيريات يف األشهر الثمانية وخضعت خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل عدد من ا -٣٣٢

وانصب جل التركيز يف هذه التغيريات على املضي قدماً يف اخلطة اإلستراتيجية ويف . عشر املاضية
ويتوىل فريق احملكمة . التشغيل اآليل لقاعة احملكمة، وتقدمي الدعم املالئم إىل مجيع األفرقة القانونية

ت احملاكمة ضامناً ألن يكون للمشاركني القانونيني اإللكتروين إدارة التكنولوجيا اخلاصة جبلسا
املختلفني نفاذ آمن إىل مجيع املعلومات املتعلقة جبلسات احملاكمة، ومقدماً الدعم إىل املشاركني يف 

  .القضايا لكي يديروا املعلومات املتعلقة بقضيتهم
ل حمل النظام القائم  يف تنفيذ شبكة منطقة التخزين لتح٢٠١٢ويكمن اهلدف الرئيسي لعام  -٣٣٣

وذه الشبكة اجلديدة ملنطقة التخزين . منذ مثانية أعوام ولتقلل من خطر فقدان البيانات وتعطل النظام
سيكون هذا الربنامج الفرعي يف وضع أفضل للمضي قدماً خبطة استعادة القدرة على العمل بعد 

اريع األخرى املرحلة األوىل من حفظ وتشمل املش. الكوارث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال
البيانات وهو نظام معلومات متكامل يربط بني املعلومات من خمتلف النظم لتحسني اختاذ القرار 

  :وترد فيما يلي املؤشرات الرئيسية لألداء. والستبدال املعدات األساسية يف قاعة احملكمة
  يف املائة؛٩٩,٢ احلفاظ على احلد األمثل جلميع نظم املعلومات عند نسبة •
تنفيذ خطة استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  •

 ؛)املعتمدة على نظام ساب(
 محاية شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصال من املخاطر اخلارجية؛ •
 ؛e-Discoveryإنشاء منصة تكامل جلميع مصادر البيانات املتعلقة بالقضايا لدعم برنامج  •
حتديد اخلدمات اليت ميكن إسنادها إىل جهات خارجية للتركيز على األعمال األساسية لدعم  •

  .التحقيقات واحملاكمات

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

الرتب األخرى  -امة من فئة اخلدمات العمعين خبدمات املساعدة املعلوماتيةتقين واحد  وظفم -٣٣٤
 ويبني اجلدول الوارد أدناه املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة فضالً عن مساعدة .)واصلة مت شهراً،١٢(

 سيكون لدى خدمات املساعدة ٢٠١٢ويف عام . مؤقتة عامة واحدة مسددة من أموال دعم املشاريع
وسيدير . ٢٠١١ وظيفة من عام ٠,٥املعلوماتية وظائف مكافئة للعمل على أساس التفرغ أقل بعدد 

قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال االخنفاض يف عدد موظفي املساعدة املؤقتة العامة بتخفيض 
  .مستويات اخلدمات باذالً قصاراه للوفاء بالشروط
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  )الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ(مؤشرات عبء العمل : ٧٨اجلدول 

 ٢٠١٠عبء العمل املتوقع لعام 
عدد الوظائف يف 

 ٢٠١١عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 

٢٠١٢ 

عدد الوظائف يف 
 ٢٠١٢عام 

الطاقة املتوقعة لعام 
٢٠١٢ 

النقص زائدة عليه 
 املوارد اإلضافية

النقص من دون 
 املوارد اإلضافية

 ٤٢٠ ٥ غري متوفر ٢٠٠ ١٣ ٥,٥ ٦٢٠ ١٨ ٦,٠ ١٠ ٧٨٠= بطاقات خدمات املساعدة املعلوماتية 

 ١٢(الرتب األخرى  -من فئة اخلدمات العامةلكترونية تقين واحد للمحكمة اإلمساعد و  -٣٣٥ 
وسيزيد عدد األفرقة .  ويتضمن اجلدول الوارد أدناه املساعدة املؤقتة العامة احلالية.)واصلة متشهراً،

لزيادة وسيستوعب فريق احملكمة اإللكترونية هذه ا. ٢٠١٢القانونية اخلارجية زيادة كبرية يف عام 
  .بتخفيض مستوى اخلدمات

  )الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ(مؤشرات عبء العمل : ٧٩اجلدول 

 ٢٠١١عبء العمل املتوقع لعام 
عدد الوظائف يف 

 ٢٠١١عام 

عبء العمل 
املتوقع يف عام 

٢٠١٢ 

عدد الوظائف يف 
 ٢٠١٢عام 

الطاقة املتوقعة لعام 
٢٠١٢ 

النقص زائدة عليه 
 إلضافيةاملوارد ا

النقص من دون 
 املوارد اإلضافية

دعم جلسات احملاكمات واملشاركني يف احملكمة 
 ٣ ٢١٠= اإللكترونية 

١٩٩ ٣ ٨٦٦ ١ ٦٠٠ ٣ ٣ ٤٦٦ ٥ ٣ 

   املساعدة املؤقتة لالجتماعات
إن كل اجتماعات احملكمة واألحداث اإلعالمية، والشهادات بالفيديو وما إىل ذلك، اليت تستلزم  -٣٣٦
 ومرافق مسعية بصرية، تتطلب دعم اخلدمات املركزية اليت يقدمها قسم تكنولوجيا املعلومات ترمجة

  .ويستلزم العديد من هذه األحداث خدمات تقنية إضافية ال ميكن تقدميها باملوارد احلالية. واالتصال

  العمل اإلضايف
ظم التكنولوجية خارج ساعات جيري قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال تغيرياً كبرياً على الن -٣٣٧

العمل، أي يف املساء ويف عطل اية األسبوع، ما يزيد من إتاحة نظم تسيري األعمال أثناء ساعات 
ويبدأ موظفو قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال املعنيون بتقدمي الدعم التقين إىل جلسات . العمل

ية بساعة للتحضري للجلسة، وحيتاجون إىل احملاكمات عملهم قبل انعقاد جلسات احملاكمات الصباح
وليس عدد . ساعة من العمل يف اية كل يوم إلدارة البيانات امعة من اجللسات لفائدة املستخدمني

املوظفني التقنيني يف األفرقة الصغرية بكاف لتنظيم التناوب بني املوظفني وإتاحة ساعات للراحة، لذا 
يف مجيع ااالت املذكورة، أما ااالت اليت يكون فيها عدد يستخدم العمل اإلضايف للتعويض 

  .املوظفني كافياً فيكتفى فيها باإلجازات التعويضية

  املوارد من غري املوظفني

  السفر
لتغطية الطلبات على وصالت الفيديو يف امليدان والطلبات املقدمة إىل املوظفني التقنيني امليدانيني  -٣٣٨

ولوجيا املعلومات واالتصال لتحديث معارفهم بالتغريات التكنولوجية يف املقر العاملني يف قسم تكن
 وتغطي هذه النفقات كذلك االجتماعات األساسية عن إدارة أمن .الرئيسي لتعزيز كفاءم يف امليدان

  .املعلومات وكيفية التعامل مع اهلجمات احلاسوبية وعن خدمات الدعم اليت تقدمها األمم املتحدة

  مات التعاقدية اخلد
 باستضافة اإلنترنت أو بالتعاقد مع يف هذه ااالتتتعلق معظم النفقات . نفقات متكررة -٣٣٩

 موظفو قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل فتقرية لدعم املشاريع الرئيسية اليت يشركات خارج
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ة ودعم تطبيق برنامج احملكمة اخلربة فيها، مثل التغيريات يف الوظائف التكنولوجية يف قاعة احملكم
ويعد التدريب التقين مهماً . اإللكترونية والتدريب التقين ملوظفي قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  .لضمان الوصول إىل احلد األقصى من االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  نفقات التشغيل العامة
االستخدام السنوي لتراخيص برامج التطبيقات وقواعد تشمل هذه التكاليف . نفقات متكررة -٣٤٠

 ، ونظام سابنظامو  برنامج احملكمة اإللكترونيةالبيانات بالنظم اإلدارية اإللكترونية للمحكمة شاملة
وتشمل . لكترويننظام الربيد اإل، مبا يف ذلك ، والتشغيل اآليل للمكاتب الداخلية اإلنترنتوشبكة ترمي

 بني شىت املواقع يف الهاي اآلمنالت اهلاتفية احمللية وباهلاتف املتنقل والربط كذلك تكاليف االتصا
 كبرية تربط سواتل شبكة وتعتمد احملكمة أيضاً. صيانة شبكة االتصاالت العاملية والبيانات للمحكمةو

  .بني املكاتب امليدانية ومكاتب املقر

  املواداللوازم و
جهزة النسخ اآليل والطابعات ذات السرعة العالية  ألإن نفقات اللوازم واملواد خمصصة -٣٤١

 الطرفية وقطع الغيار والبطاقات الالزمة للشبكة وكابالت البيانات وأجهزة البيانات املتنقلة واألجهزة
  .وما إيل ذلك

  املعدات وألثاثا
ليون يورو  م١,٠جتدر اإلشارة إىل أن ميزانية األثاث واملعدات أعلى من املعتاد، ومنها مبلغ  -٣٤٢

 مليون يورو لالستثمارات السنوية العادية لدعم ٠,٤خمصص الستثمار رأس املال، حبيث خصص مبلغ 
وبالتايل فإن املبلغ املطلوب القتناء معدات . وظائف األعمال اليت ال تتعلق بطلبات استثمار رأس املال

  .٢٠١١انية عام  يورو من املبلغ املطلوب يف ميز١٤٦ ٠٠٠جديدة أقل يف الواقع مببلغ 

  استثمارات رأس املال
تنم الزيادة يف تكاليف األثاث واملعدات عن ضرورة استبدال املعدات اليت ال تزال تستخدم  -٣٤٣

)  مليون يورو٠,٤(وسيخفض مشروع شبكة منطقة التخزين . ولكن مل تعد الدوائر الصناعية تدعمها
وقد أجنز قسم . لتسيري نظم املعلومات يف احملكمةكثرياً من املخاطر الراهنة باستخدام معدات قدمية 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال وقسم املشتريات قدراً هائالً من العمل لتحديد احللول األقل تكلفة 
أما طلبات رأس املال األخرى فتتعلق باملرحلة األوىل اليت طال . واملقبولة من الناحية التقنية يف السوق

لضمان أن حيتفظ بالبيانات )  يورو١٥٠ ٠٠٠(ر حمفوظات لبيانات الشركات انتظارها من إنشاء دا
ومن شأن إنشاء دار حمفوظات للبيانات أن . القانونية بأجنع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكاليف

يسمح للمحكمة بتخزين البيانات القانونية بتكلفة أقل وأن متتثل إىل اللوائح الراهنة يف جمال االحتفاظ 
 يورو إلجياد حل لعقد املؤمترات بالفيديو يف ٥٠ ٠٠٠ومن املطلوب احلصول على مبلغ . البياناتب

 يورو لتنفيذ نظام تكامل يبسط نظم إدارة البيانات يف املنظمة، ٢٠٠ ٠٠٠كينشاسا وبانغي، وعلى 
ها  يورو لتحديث عناصر قاعة احملكمة التناظرية وإضفاء بيئة رقمية كاملة علي٢٠٠ ٠٠٠وعلى 

وذلك باالستناد إىل تقرير مراجعة . لتخفيض حجم العمل الذي تتطلبه إدارة البيانات والعثور عليها
  .٢٠١٠مستقلة حلسابات احملكمة اإللكترونية أجري يف عام 

 لن تتكرر هذه الطلبات إال بالنسبة إىل املرحلة الراهنة من دار حمفوظات ٢٠١٣ويف عام  -٣٤٤
  .ت التشغيل العامة قليالً لالحتفاظ باالستثماراتوقد تزيد نفقا. البيانات
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٦٠الربنامج الفرعي : ٨٠اجلدول 
  النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( ) اليوروبآالف( )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية

صندوق  اموع  باحلاالت
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

املتصلة  األساسية
املتصلة  األساسية اموع  باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع  باحلاالت

 ٣,٣ ٥١,٥ ٦٣٥,٦ ١ ٥٤٠,٨ ٠٩٤,٨ ١ ٥٨٤,١ ١ ٥٢٢,٠ ٠٦٢,١ ١  موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

٤,١ ٩٠,٢ ٢٧٠,١ ٢ ٩٩٤,٠ ٢٧٦,١ ١ ١٧٩,٩ ٢ ٩٥١,٤ ٢٢٨,٥ ١ 
 ٣,٨ ١٤١,٧ ٩٠٥,٧ ٣ ٥٣٤,٨ ١ ٣٧٠,٩ ٢ ٧٦٤,٠ ٣ ٤٧٣,٤ ١ ٢٩٠,٦ ٢ ٠٢٩,١ ٤   ٠٢٩,١ ٤ ٥٢٤,٧ ١ ٥٠٤,٤ ٢  اموع الفرعي، املوظفون

 ١٧,١- ٢٨,٨- ١٣٩,٢ ١٣٩,٢   ١٦٨,٠ ١٦٨,٠   ٢٧٧,٨ ٩٢,٤ ١٨٥,٤ ٢٩,٥ ١٥٥,٩  املساعدة املؤقتة العامة
     ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠         املساعدة املؤقتة لالجتماعات

     ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٧,١  ٣٧,١  ٣٧,١  العمل اإلضايف
 ١٣,٢- ٢٨,٨- ١٨٩,٢ ١٣٩,٢ ٥٠,٠ ٢١٨,٠ ١٦٨,٠ ٥٠,٠ ٣١٤,٩ ٩٢,٤ ٢٢٢,٥ ٢٩,٥ ١٩٣,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى

     ٨٠,٢ ٥٥,٦ ٢٤,٦ ٨٠,٣ ٥٥,٧ ٢٤,٦ ٩١,٥   ٩١,٥ ٦٥,٧ ٢٥,٨ السفر

     ٣٢٩,٠ ٦٠,٠ ٢٦٩,٠ ٣٢٩,٠ ٦٠,٠ ٢٦٩,٠ ٤٧٧,٦  ٤٧٧,٦ ٤٤,٣ ٤٣٣,٣ اخلدمات التعاقدية

     ٤٠,٩  ٤٠,٩ ٤٠,٩  ٤٠,٩ ١٠٩,٥  ١٠٩,٥ ١٠,٦ ٩٨,٩ التدريب

 ٢,٣ ١٠٢,١ ٤٥٧,٠ ٤ ٧٧٦,٦ ٢ ٦٨٠,٤ ١ ٣٥٤,٩ ٤ ٨٢٦,٥ ٢ ٥٢٨,٤ ١ ٩٨٨,٩ ٣  ٩٨٨,٩ ٣ ٦٢٦,٤ ٢ ٣٦٢,٥ ١ نفقات التشغيل العامة

     ٢٠٩,٠ ٩,٥ ١٩٩,٥ ٢٠٩,٠ ٩,٥ ١٩٩,٥ ١٠٤,٠  ١٠٤,٠ ٩,٧ ٩٤,٣ اللوازم واملواد

 ١٥٦,٢ ٨٥٣,٥ ٤٠٠,٠ ١   ٤٠٠,٠ ١ ٥٤٦,٥ ١٨١,١ ٣٦٥,٤ ٨٧٠,٦ ٣٣٥,٥ ٥٣٥,١ ٣١٩,١ ٢١٦,٠ األثاث واملعدات
١٧,٢ ٩٥٥,٦ ٥١٦,١ ٦ ٩٠١,٧ ٢ ٦١٤,٤ ٣ ٥٦٠,٦ ٥ ١٣٢,٨ ٣ ٤٢٧,٨ ٢ ٦٤٢,١ ٥ ٣٣٥,٥ ٣٠٦,٦ ٥ ٠٧٥,٨ ٣ ٢٣٠,٨ ٢  موع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفنيا 

 ١١,٢ ٠٦٨,٥ ١ ٦١١,٠ ١٠ ٥٧٥,٧ ٤ ٠٣٥,٣ ٦ ٥٤٢,٦ ٩ ٧٧٤,٢ ٤ ٧٦٨,٤ ٤ ٩٨٦,١ ٩ ٤٢٧,٩ ٥٥٨,٢ ٩ ٦٣٠,٠ ٤ ٩٢٨,٢ ٤ اموع
              

 ٣,٤ ٨٥,٦- ٥٧٩,٩ ٢- ٥٨٠,٩ ١- ٩٩٨,٩- ٤٩٤,٣ ٢- ٦١١,٥ ١- ٨٨٢,٨- ٨٢٦,٦ ١-   ٨٢٦,٦ ١- ١٢١,٠ ١- ٧٠٥,٧- الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٦٠ الربنامج الفرعي :٨١اجلدول 

وكيل أمني   واالتصال قسم تكنولوجيا املعلومات
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى
جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٣١ ٢٠ ١٩ ١ ١١  ٤ ٥ ١ ١      األساسية 
  الوظائف احلالية ٢٣ ١٨ ١٨  ٥   ٣ ٢       املتصلة باحلاالت
 ٥٤ ٣٨ ٣٧ ١ ١٦  ٤ ٨ ٣ ١     اموع الفرعي 

                األساسية 
الوظائف                 املتصلة باحلاالت

 املنقولة/اجلديدة
               اموع الفرعي 

                األساسية 
                املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

               اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها

 ٥٤ ٣٨ ٣٧ ١ ١٦  ٤ ٨ ٣ ١     اموع 
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 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

 مقدمة

اجلارية، سعياً إىل  دعم احملاكمات التركيز على، ستواصل شعبة خدمات احملكمة ٢٠١٢يف عام  -٣٤٥
  .ات احملاكمة بسرعة وسالسة أمام احملكمةاالضطالع بأعماهلا األساسية وهي إتاحة سري إجراء

، من قبيل اخلدمات العالية اجلودة للمحكمة املتخصصةوستقوم الشعبة بتوفري اخلدمات  -٣٤٦
إجراء حماكمات نزيهة يف لغيت العمل، وهي مسامهة ممتازة  اإللكترونية، وخاصة منها توفري احملاضر يف

 بالفرنسية واإلنكليزية، فضالً عن اللغات اليت يتحدث يةالشفووستواصل دعم الترمجة . وفعالة وسريعة
 وستتوىل. أو األشخاص احملتجزون أو األشخاص الذين تصدر أوامر مبثوهلم أمام احملكمةا الشهود 

  .أثناء املرحلة احلامسة من احملاكمةاألشخاص احملتجزين رفاه حتقيق  أيضاً
ي والفعال فيما يتعلق باإلجراءات، فإا جتمع كل ولكي تتمكن الشعبة من تقدمي الدعم الفعل -٣٤٧

قسم إدارة احملكمة وقسم االحتجاز : العناصر الفعالة لتقدمي املساعدة القضائية السليمة والشاملة وهي
والتحريرية التابع للمحكمة ووحدة الضحايا والشهود وقسم مشاركة وتعويض  وقسم الترمجة الشفوية

  .الضحايا
حملكمة تقترب من مرحلة التعويض يف إحدى القضايا املعروضة عليها، فأثناء ونظراً ألن ا -٣٤٨

مواصلة شعبة خدمات احملكمة عموماً، وقسم مشاركة وتعويض الضحايا خصوصاً، تنفيذ إستراتيجية 
الضحايا ومعاجلة مجيع طلبات املشاركة بسالسة، ستويل الشعبة اهتماماً خاصاً هلذا اجلانب اجلديد من 

  . احملكمةإجراءات
ومن املهم مع ذلك أن تعي . وتتفهم الشعبة متاماً ضرورة حتقيق وفورات يف ميزانية احملكمة -٣٤٩

إىل " غري معتادة"يف لغات  الشعبة أا ستتكبد بعض التكاليف، مثل توفري طاقات الترمجة الشفوية
  .جانب أمور أخرى، إلتاحة سري إجراءات احملكمة بسرعة

ك ستواصل الشعبة إيالء االهتمام إىل دعم الشهود الذين يدلون بشهادام أثناء وفضالً عن ذل -٣٥٠
  . احملاكمات وبعد اإلدالء بشهادام

هدف احملكمة حتقيق ، ستواصل الشعبة، بالتعاون مع مكتب املدعي العام، اإلسهام يف وأخرياً -٣٥١
 األشخاص الذين تصدر حبقهم بإجراء عمليات التحقيق، باملساعدة يف تنسيق عمليات القبض على

 الدول األطرافتنظيم الدعم التشغيلي والقضائي مع أوامر بالقبض أو باملثول أمام احملكمة عن طريق 
  .وذلك يف امليدان ويف الهاي واملؤسسات الشريكة املعنية والدول غري األطراف يف نظام روما األساسي

  األهداف

احلاالت القائمة أو احلاالت ب  املتعلقةديدة يف القضايا حتقيقات جما بني أربعة ومخسةإجراء   -١
اهلدف . (أربع حماكمات على األقل، رهناً مبا يؤمن من التعاون اخلارجيإجراء اجلديدة، و

 )٤٠()١اإلستراتيجي 
لمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني لإرساء نظام يتصدى   -٢

  )٤١()٢اهلدف اإلستراتيجي . (ام روما األساسيمتشياً مع نظ
                                                      

  .املدعي العام ضد جان بيري مببا باعتماد التهم النهائية يف قضية رهناً  )٣٩(
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وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية   -٣
 يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم األطراف املشاركةوقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع 
  )٣ اإلستراتيجي اهلدف. (أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله وخاصة يف   -٤
 )٥اهلدف اإلستراتيجي  (. محاية الشهود، وتنفيذ األحكام األشخاص وتسليمهم،توقيفجمال 

 ٢٠١٢اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
   ١اهلدف 

 ات احملكمة وفقاً لالئحة احملكمةتوفري الدعم جللس •
 يوم ٢٠٠ويلزم الدعم ملا يعادل . والئحة قلم احملكمة

 .٢٠١٢احملكمة يف عام  العمل بمن أيام

 ٪ ١٠٠ .عدد أيام احملاكمات اليت متت بنجاح •

دمي خدمات تتميز بالكفاءة واجلدوى لألطراف اليت قت •
 .تطلبها والدوائر

 ٪٩٠ .األسبوععدد الطلبات اليت يستجاب هلا يف  •

   ٢اهلدف 

دائرة احتجاز تتميز بالتنظيم احملكم، يشعر فيها  •
 .احملتجزون باألمن، ويكونوا حقيقة يف أمان

عدد احلوادث اليت أدت إىل جروح خطرية تعزى  •
 .إىل إدارة تتميز باإلمهال

  صفر٪
 

اللوجستية /توفري الدعم واحلماية واخلدمات التنفيذية •
لضحايا والشهود وغريهم من الفئات ادية والفعالة ل

املعرضة للخطر بغض النظر عن املوقع الذي يوجدون 
  .فيه وقابلية هذا الدعم للتقييم

 ٪ ١٠٠ .عدد الشهود والضحايا الذين متت محايتهم بنجاح •

   ٣اهلدف 

دقة املصطلحات وتوحيدها لتأمني الترمجة التحريرية  •
 .ملةجبميع اللغات املستع الشفويةوالترمجة 

عدد البحوث املتعلقة باألدوات اللغوية من جانب  •
 .املستعملني الفعليني يف الشهر الواحد

 )على األقل (٢٠٠

االستفادة من مجيع خدمات الترمجة التحريرية بصورة  •
 .كاملة وفعالة

 العادي املزدوجة يف السياقعدد طلبات الترمجة  •
 .للعمل

 صفر٪

 الشفوينيعدد مناسب من املوظفني واملترمجني  •
 .املستقلني وامليدانيني املتاحني للعمل

العادية وامليدانية اليت  الشفويةعدد طلبات الترمجة  •
 .استجيب هلا

٩٠٪ 

رفع مستوى أوضاع االحتجاز وإدارة مركز  •
 .االحتجاز

 ٪١٠٠ .عدد عمليات االستعراض اإلجيابية •

   ٤اهلدف 

 .القبض على األشخاص ونقلهم بنجاح •
 

 اليت اختذا الدول بناء على طلب عدد اإلجراءات •
 .احملكمة

٨٠٪ 

عدد طلبات الضحايا اليت تلقّتها احملكمة وسجلتها  •  .نظم فعالة ملعاجلة طلبات الضحايا •
  .وأقرت ا خالل سبعة أيام من تلقّيها

٩٥٪ 

عدد طلبات الضحايا اليت سجلت يف قاعدة  •  
 . من تلقّيهايوماً ٣٠البيانات خالل 

٩٥٪  

                                                                                                                                       
العامة املوجودة يف اجلهات تنطوي عمليات احملكمة على خطر مالزم، وجتري حتت نوع من القيود، ناهيك عن احلالة األمنية   )٤٠(

إال أنه . وبالتايل ستظل هناك دوماً درجة من املخاطر.  للشرطة وال جيشاً تابعاً هلااليت جتري فيها العمليات، وكوا ال متلك جهازاً
طة جمموعة من إىل درجة مقبولة بواسا  للتقليل من املخاطر األمنية والتخفيف من حدا لكي تصل اًميكن للمحكمة أن تضع نظام

  . مع نظام روما األساسيالتدابري، تدافع عن أمن مجيع املشاركني متاشياً
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٠٠الربنامج : ٨٢ل اجلدو
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 شعبة خدمات احملكمة ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 صندوق الطوارئ اموع املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق + اموع 

 الطوارئ
 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٦,١ ٥١٥,٢ ٩١٧,٣ ٨ ٠٢٣,٤ ٥ ٨٩٣,٩ ٣ ٤٠٢,١ ٨ ٦٧٥,٩ ٤ ٧٢٦,٢ ٣ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٤,٠ ١١٤,٦ ٩٨٩,٨ ٢ ٣٥٩,٨ ٢ ٦٣٠,٠ ٨٧٥,٤ ٢ ٢٦٩,٤ ٢ ٦٠٦,٠ 

 ٥,٦ ٦٢٩,٨ ٩٠٧,١ ١١ ٣٨٣,٢ ٧ ٥٢٣,٩ ٤ ٢٧٧,٥ ١١ ٩٤٥,٣ ٦ ٣٣٢,٢ ٤ ٠٠٣,٥ ١١   ٠٠٣,٥ ١١ ١٠٥,٤ ٧ ٨٩٨,١ ٣ اموع الفرعي، املوظفون

 ٥,١ ٨٧,٠ ٧٨٤,٩ ١ ٧٨٤,٩ ١   ٦٩٧,٩ ١ ٦٩٧,٩ ١   ٧٦٧,٦ ٢ ٧٠٤,١ ١ ٠٦٣,٥ ١ ٠٥٤,٧ ١ ٨,٨ العامة املساعدة املؤقتة
 ٣٧,٦- ٢٦٦,٣- ٤٤١,٩ ٤٢٩,٩ ١٢,٠ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٥١٦,٤ ١ ١٥٨,١ ١ ٣٥٨,٣ ٧٢,٩ ٢٨٥,٤ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٨,٣- ٥,٧- ٦٣,٢ ٦٣,٢   ٦٨,٩ ٦٨,٩   ٣٦,٦ ١,٣ ٣٥,٣ ٣٤,٨ ٠,٥ العمل اإلضايف
 ٨,٢- ١٨,٣- ٢٠٤,٣ ١٦٠,٤ ٤٣,٩ ٢٢٢,٦ ١٨٩,٧ ٣٢,٩ ٣٢٦,٤ ٢٣٢,٤ ٩٤,٠ ٨٧,٠ ٧,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٧,٥- ٢٠٣,٣- ٤٩٤,٣ ٢ ٤٣٨,٤ ٢ ٥٥,٩ ٦٩٧,٦ ٢ ٢٤٩,٠ ٢ ٤٤٨,٦ ٦٤٧,٠ ٤ ٠٩٥,٩ ٣ ٥٥١,١ ١ ٢٤٩,٤ ١ ٣٠١,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٧,٩ ٧٩,٤ ٠٨٠,٥ ١ ٩٩٠,٩ ٨٩,٦ ٠٠١,٠ ١ ٩٤٣,٢ ٥٧,٨ ٠٨٨,٢ ١ ٧٣,٦ ٠١٤,٦ ١ ٩٨١,٧ ٣٢,٩ السفر
 ٣٩,٨- ٢٦٤,٥- ٣٩٩,٧ ٢٨٦,٣ ١١٣,٤ ٦٦٤,٢ ٣٠٣,٣ ٣٦٠,٩ ٦٩١,٦ ٢٥٠,٦ ٤٤١,٠ ١٧٠,٤ ٢٧٠,٦ اخلدمات التعاقدية

 ٧,٥- ٩,٣- ١١٤,٧ ٧٩,٨ ٣٤,٩ ١٢٤,٠ ١٠٤,١ ١٩,٩ ٩٧,١  ٩٧,١ ٦٩,٦ ٢٧,٥ التدريب

 ٤,٦ ١٧٥,٠ ٩٤٣,٥ ٣ ٤٦٢,٣ ٢ ٤٨١,٢ ١ ٧٦٨,٥ ٣ ٢٦٢,٩ ٢ ٥٠٥,٦ ١ ٩٤٤,٢ ٢ ١٦٩,٦ ٧٧٤,٦ ٢ ٨١٩,٧ ١ ٩٥٤,٩ نفقات التشغيل العامة
 ٥٦,٢ ٧٨,١ ٢١٧,٠ ١٨٧,٠ ٣٠,٠ ١٣٨,٩ ١١٠,٠ ٢٨,٩ ٧٣,٨  ٧٣,٨ ٥٥,٥ ١٨,٣ اللوازم واملواد

 ١٠٠,٠- ٥٩,٥-     ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥ ٣٩,١  ٣٩,١ ٢٨,٣ ١٠,٨ األثاث واملعدات
 ٠,٠ ٠,٨- ٧٥٥,٤ ٥ ٠٠٦,٣ ٤ ٧٤٩,١ ١ ٧٥٦,١ ٥ ٧٥١,٥ ٣ ٠٠٤,٦ ٢ ٩٣٤,٠ ٤ ٤٩٣,٨ ٤٤٠,٢ ٤ ١٢٥,٢ ٣ ٣١٥,٠ ١ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢,٢ ٤٢٥,٧ ١٥٦,٨ ٢٠ ٨٢٧,٩ ١٣ ٣٢٨,٩ ٦ ٧٣١,٢ ١٩ ٩٤٥,٨ ١٢ ٧٨٥,٤ ٦ ٥٨٤,٥ ٢٠ ٥٨٩,٧ ٣ ٩٩٤,٨ ١٦ ٤٨٠,٠ ١١ ٥١٤,٨ ٥ اموع

              

 ٢,٠ ١١,٣ ٥٦٥,٨ ٤٢٢,٧ ١٤٣,١ ٥٥٤,٥ ٤٢٧,٥ ١٢٧,٠ ٤٠١,٣   ٤٠١,٣ ٣٠٧,٨ ٩٣,٥ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٠٠الربنامج : ٨٣اجلدول 

وكيل أمني  شعبة خدمات احملكمة
 عام

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

 الفنية فما فوقها
اخلدمات 

الرتبة -العامة
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 

دمات اخل
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤٦ ١٠ ١٠   ٣٦ ٢ ٧ ١٢ ١١ ٣ ١       األساسية احلالية الوظائف

 ١٠٤ ٥٣ ٥٠ ٣ ٥١ ١ ٢٥ ٢٠ ٥           املتصلة باحلاالت  

 ١٥٠ ٦٣ ٦٠ ٣ ٨٧ ٣ ٣٢ ٣٢ ١٦ ٣ ١       اموع الفرعي  

                             األساسية الوظائف اجلديدة

                   تصلة باحلاالتامل  

                             اموع الفرعي  

                             األساسية
     ١- ١             املتصلة باحلاالت

 الوظائف
املعاد /املعادة

     ١- ١                     اموع الفرعي توزيعها

 ١٥٠ ٦٣ ٥٩ ٤ ٨٧ ٣ ٣٢ ٣٢ ١٦ ٣ ١       اموع  
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  مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة: ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

إن املهمة الرئيسية ملدير مكتب شعبة خدمات احملكمة هي ضمان الدعم التشغيلي لإلجراءات  -٣٥٢
لتنسيق وأثناء القيام بذلك يشرف املكتب على سري األقسام املختلفة يف الشعبة وينسق بينها . القضائية

إىل  وتقييم وتقدير املعلومات اخلاصة بطائفة عريضة من املواضيع من الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية
ظروف االحتجاز واحترام حقوق احملتجزين ومحاية الضحايا والشهود، والختاذ قرارات تشغيلية 

وينسق . لقرارات اليت يتخذهاولتصفية األسئلة املطروحة على املسجل عن السياسة العامة فيما يتعلق با
املكتب كذلك وييسر تنفيذ القرارات أو األوامر الصادرة عن الدوائر يف مواضيع منها نقل املشتبه فيهم 

  .أو األشخاص الذين تصدر أوامر مبثوهلم أمام احملكمة إىل احملكمة

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

   شهرا١٢ً ملدة ٢-ف قانوين معاون برتبة فموظ

نظراً للزيادة األخرى املتوقعة يف عبء العمل نتيجة للزيادة املتوقعة يف عدد . نفقات متكررة -٣٥٣
 ويف ضوء العدد املتزايد للحاالت والقضايا، فإن هذه الوظيفة مطلوبة ملراجعة ٢٠١٢اإليداعات يف عام 

حسني العام جلودة واتساق اإليداعات يف قلم احملكمة وملواكبة عبء مجيع اإليداعات وللمسامهة يف الت
 .العمل يف مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة

  أشهر ٦ الرتب األخرى ملدة –مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة 

ال تزال هذه الوظيفة مطلوبة ملواكبة عبء العمل يف مكتب املدير، أخذاً يف . نفقات متكررة -٣٥٤
  .بان مستوى النشاط القضائي للمحكمة يف املراحل املختلفة من اإلجراءاتاحلس

  اخلرباء االستشاريون

مكتب مدير شعبة إىل ة االستشارية لكي تقدم  اخلربيلزم احلصول على. نفقات متكررة -٣٥٥
للقيام  املتخصصة الالزمةشعبة خدمات احملكمة، املعرفة  إىل خدمات احملكمة، وعلى صعيد أكرب

 كل حالة من احلاالت اتميزو تراعي خصوصيات قائمة بأمساء اخلرباءومن األمثلة على ذلك ، اليتهابو
  . احملكمةعلى حالياًاملعروضة 
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   غري املوظفنيمن املوارد

  املوارد األساسية

  السفر

ة واملنظمات غري  مع ممثلي خمتلف املنظمات الدولياملنتظمةضور االجتماعات حل. نفقات متكررة -٣٥٦
مة للشعبة واكبة التطورات اجلارية، وتعد هذه االجتماعات ضرورية لإلدارة السليملاحلكومية األخرى 

  . موظف أقدمأن حيضرهاويلزم 

  اخلدمات التعاقدية والتدريب

تتطلب بعض ااالت مثل جتميد األصول تدريباً متخصصاً، فضالً عن . نفقات متكررة -٣٥٧
. نفيذ طائفة من الوظائف اليت يقوم ا مكتب مدير شعبة خدمات احملكمةاملهارات املختلفة الضرورية لت
 املدفوعة للشهود من اخلرباء الذين ميثلون أمام احملكمة بطلب من األتعابويشمل هذا البند كذلك 

  .القضاة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

. ةً وحضوراً على مستوى رفيع تتطلب الزيادة يف تعقيد عمليات اإلخطار إدار.نفقات متكررة -٣٥٨
والسفر ضروري كذلك ملقابلة السلطات احمللية، ولتحضري العمليات املتعلقة بإلقاء القبض على املشتبه 
فيهم واملثول طوعاً أمام احملكمة، ولتنظيم إجراءات اإلخطار، وملتابعة املشاريع اليت تنفذها خمتلف أقسام 

شبكات دعم الضحايا والشهود، ولتجهيز وسائل اتصال بني شعبة خدمات احملكمة يف امليدان، مثل 
وموارد السفر ضرورية كذلك لتنفيذ الوالية املناسبة لقلم احملكمة، مثل محاية . احملتجزين وأفراد أسرهم

  .من نظام روما األساسي) ٦(٤٣الشهود وفقاً للمادة 

  نفقات التشغيل العامة

 لألنشطة امليدانية املتعلقة بعمليات إلقاء القبض ودعم من أجل استئجار مرافق. نفقات متكررة -٣٥٩
 .الشهود التابعني للدوائر
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٣١٠ الربنامج الفرعي :٨٤اجلدول 
 املواردالنمو يف  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

)شعبة خدمات احملكمة(مكتب املدير  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  
  ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٤,٣ ١٨,٧ ٤٤٩,٣ ٢٨٢,٢ ١٦٧,١ ٤٣٠,٦ ٢٧٤,٥ ١٥٦,١ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم 

٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ 

 ٤,٣ ٢١,١ ٥١٢,٣ ٢٨٢,٢ ٢٣٠,١ ٤٩١,٢ ٢٧٤,٥ ٢١٦,٧ ٤٩٧,٣ ٢٣٢,٤ ٢٦٤,٩ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٣,٩ ٤,٨ ١٢٧,٢ ١٢٧,٢   ١٢٢,٤ ١٢٢,٤   ٢٩,٦ ٢٩,٦   املساعدة املؤقتة العامة

     ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩ ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩ ٣٢,٨ ٣٢,٨   اخلرباء االستشاريون

 ٢,٣ ٤,٨ ٢٠٩,١ ١٩٥,٢ ١٣,٩ ٢٠٤,٣ ١٩٠,٤ ١٣,٩ ٦٢,٤ ٦٢,٤   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٠,١- ٠,١- ٥٠,٩ ٣٧,٢ ١٣,٧ ٥٠,٩ ٤٤,٦ ٦,٣ ٥٥,٩ ٤٥,٩ ١٠,٠ السفر

             ٩,٨  ٩,٨ اخلدمات التعاقدية
     ١٨,٤  ١٨,٤ ١٨,٤  ١٨,٤ ٢٢,٨  ٢٢,٨ التدريب

     ٥,٠ ٥,٠   ٥,٠ ٥,٠   ٠,٢ ٠,٢   نفقات التشغيل العامة

 ٠,١- ٠,٠ ٧٤,٣ ٤٢,٢ ٣٢,١ ٧٤,٣ ٤٩,٦ ٢٤,٧ ٨٨,٧ ٤٦,١ ٤٢,٦ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣,٤ ٢٥,٩ ٧٩٥,٧ ٥١٩,٦ ٢٧٦,١ ٧٦٩,٨ ٥١٤,٥ ٢٥٥,٣ ٦٤٨,٤ ٣٤٠,٩ ٣٠٧,٥ اموع

            
 ٣,٥ ٠,٦ ١٨,٤ ١٢,٢ ٦,٢ ١٧,٨ ١٢,٣ ٥,٥ ١٢,٩ ٨,٥ ٤,٥ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣١٠ الربنامج الفرعي :٨٥اجلدول 

وكيل أمني  )شعبة خدمات احملكمة(مكتب املدير 
 عام

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

جمموع موظفي 
ا الفئة الفنية فم

 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١      ١    األساسية

 احلالية الوظائف ٣    ٣  ١ ٢       املتصلة باحلاالت
 ٥ ١ ١  ٤  ١ ٢   ١    اموع الفرعي

               ألساسيةا
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٥ ١ ١  ٤  ١ ٢   ١    اموع 
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  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠مج الفرعي الربنا  )ب(

حفظ سجل إلجراءات احملكمة وضمان أن : تنقسم والية قسم إدارة احملكمة إىل شقني مها -٣٦٠
ويتطلب حفظ سجل قضائي دقيق تنسيق التفاعل يف عدد من . جتري جلسات احملاكمات بسالسة

ظراً لعدم النضج النسيب وال تتوقف وظائف موظفي هذا القسم عن التطور ن. التخصصات الفنية
لعمليات احملكمة وإطارها اإلجرائي الفريد، ونظراً للحاجة إىل التطور متشياً مع التطورات التكنولوجية 

وخري مثال على تطور الوظائف هو الواجب الذي أسند . للوصل إىل أمثل وجه لسري عمليات القسم
  . نية اليت تكون يف حوزة قلم احملكمة مبعاجلة األدلة اإللكترو٢٠١١إىل القسم يف بداية عام 

وتشمل مسؤولية القسم عن عقد جلسات احملاكمات ضمان التخطيط الزمين املناسب  -٣٦١
لإلجراءات يف قاعة احملكمة وإعداد سجل مسعي بصري وسجل مكتوب ملا يقال أثناء جلسات 

االتصال مع األطراف ويقوم القسم مقام مركز . احملاكمات يف لغيت عمل احملكمة على حد سواء
واملشاركني والدوائر واألقسام املعنية من قلم احملكمة، مثل خدمات اللغات واالحتجاز ومحاية الشهود، 

ويشارك يف هذه الوظائف كل من . فيما يتعلق جبميع املواضيع املتصلة بتنظيم جلسات احملاكمات
  .صريةكتاب اجللسات وكتاب احملكمة ومتخصصي األجهزة السمعية الب

وتعزى الوفورات احملققة يف جزء . ٢٠١١وخفضت امليزانية اإلمجالية للقسم مقارنة مبيزانية عام  -٣٦٢
 ختلو من عقد جلسات حماكمات متزامنة، نظراً ألن ٢٠١٢كبري منها إىل أن افتراضات ميزانية عام 

ومع . زم أن يقدمها القسمعقد اجللسات املتزامنة أو عدم عقدها يؤثر مباشرة يف خدمات الدعم اليت يل
ذلك ويف ظل عدم عقد جلسات حماكمات متزامنة، يتعني على القسم أن يظل قادراً على االستجابة 

  .بسرعة للطلبات الواردة، خاصة من الدوائر، لكي يضطلع بواليته بفعالية
  )املكافئة للعمل على أساس التفرغالوظائف  (٢٠١١املالك املعتمد من املوظفني لعام : ٣٣١٠الربنامج الفرعي : ٨٦اجلدول 

 ٢٠١١عبء العمل املتوقع لعام 
عدد الوظائف يف عام 

٢٠١١ 
عبء العمل املتوقع 

 ٢٠١٢لعام 
عدد الوظائف يف عام 

٢٠١٢ 
الطاقة املتوقعة لعام 

٢٠١٢ 
النقص زائدة عليه 
 املوارد اإلضافية

النقص دون املوارد 
 اإلضافية

)٤٢(صفر ٢٠٠ ٢٦ ٢٠٠ ٢٦ )٤١(٢٠٠= عدد أيام العمل يف احملكمة   صفر 

  املوظفنياملوارد من 

  املوارد األساسية

إن املوارد األساسية لقسم إدارة احملكمة مكرسة أساساً للتعامل مع التنظيم واإلدارة التشغيلية  -٣٦٣
  .لنظام احملكمة اإللكترونية، فضالً عن اإلشراف على مجيع جوانب عمليات القسم وإدارا

  شاريوناخلرباء االست
سيلزم احلصول على مزيد من اخلدمات االستشارية املتخصصة يف جمال إدارة السجالت  -٣٦٤

ومل تتغري عمليات . ٢٠١١القضائية، مع تشغيل النظام اجلديد إلدارة الوثائق يف الربع األخري من عام 
 إلكتروين  وقد أنشئت هذه العمليات حول استخدام نظام٢٠٠٨إدارة السجالت القضائية منذ عام 

                                                      
 ٢٠١١، خفضت أيام العمل باحملكمة يف عام ٢٠١٢ألغراض االتساق، وإلمكان املقارنة بافتراضات امليزانية املقترحة لعام  )٤١(

وستقابل أيام . اً يوم٢٦٦الفعلي أليام العمل باحملكمة إىل دد عال سيزيد ،تزامنةاملمحاكمات ونتيجة لل.  يوم عمل٢٠٠نسبيا إىل 
  . وظائف مكافئة للعمل على أساس التفرغ إضافية يف العمود الثاين من اجلدول٩ يوماً ٦٦العمل اإلضافية البالغة 

 عن طريق امليزانية ٢٠١٢ يوما بني عبء العمل املتوقع والطاقة التقديرية لعام ١٥ميكن تغطية الفارق البسيط الذي يبلغ  )٤٢(
  .املقترحة

42  
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وقد يستلزم إدراج نظام إلكتروين جديد فضالً عن التطورات يف عمليات إدارة السجالت . واحد بعينه
 . حول العامل، خاصة يف جمال اإليداع اإللكتروين، إعادة هيكلة عمليات احملكمة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة
 ١٢ ملدة ٢-ر القضائية من املساعدة املؤقتة العامة برتبة فخمتزالن للمحاض. نفقات متكررة -٣٦٥

  .شهراً لكل منهما، أحدمها للغة الفرنسية واآلخر للغة اإلنكليزية
 الرتب األخرى من املساعدة –ومساعد واحد معين بسجالت احملكمة من فئة اخلدمات العامة  -٣٦٦

ستمرة منذ أن طلبها صندوق الطوارئ يف عام وتتعلق هذه الوظيفة امل. املؤقتة العامة ملدة ستة أشهر
 بالزيادة يف عدد املستندات املودعة للتسجيل يف سجالت القضايا وذلك أساساً بسبب القضايا ٢٠١١

 مستند إضايف يف قضيتني فقط من قضايا ٤ ٠٠٠ومن املتوقع أن يسجل حوايل . اجلديدة يف حالة كينيا
نغادجولو، سجل /ليت اعتمدت فيها التهم يف قضية كاتنغا، وهي السنة ا٢٠٠٨ويف عام . حالة كينيا

ومؤشر .  مستند٩ ٠٠٠ سجل حوايل ٢٠١٠ويف عام ). مبا فيها املرفقات( مستند ٢ ٠٠٠حوايل 
ويتألف .  مستنداً للعام لكل وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ٢ ٦٤٠عبء العمل احلايل هو 

ظائف مكافئة للعمل على أساس التفرغ، وستلزم وظيفة مكتب السجالت يف الوقت الراهن من مخس و
إضافية مكافئة للعمل على أساس التفرغ لتغطية اإليداعات املتوقعة يف قضية كينيا يف النصف األول من 

  ). للمشتبه فيهم الستة طلبات استئناف معلقة(، وإن مل تعتمد التهم يف هذه القضية ٢٠١٢عام 
.  الرتب األخرى ملدة ستة أشهر–نات من فئة اخلدمات العامة وكاتب واحد إلدخال البيا -٣٦٧

وجرياً على ما درجت عليه املمارسات يف . وهذا الكاتب ضروري ملواصلة معاجلة األدلة اإللكترونية
قضييت مببا ومباروشيمانا، وبالنظر إىل أن قضية كينيا فيها ما جمموعه ستة مشتبه فيهم من ذوي 

ى، فإن قلم احملكمة قد يتعني عليه أن يعاجل األدلة اإللكترونية اليت يستحوذ املناصب الرفيعة املستو
وعلى القسم أن يسعى جبد إىل احلصول على الطاقة الالزمة ملعاجلة األدلة يف الوقت املناسب . عليها

  .لكي ال يؤخر اإلجراءات

  العمل اإلضايف
قاد احملكمة أحياناً، فضالً عن العمليات متديد ساعات انعمن املتوقع أن يتطلب . نفقات متكررة -٣٦٨

. املتعلقة بإدالء الشهود بشهادام عن بعد، من موظفي قاعة احملكمة أن يضطلعوا بعمل إضايف
ويعاد . وسيكون من الضروري االضطالع بعمل إضايف لتسجيل اإليداعات العاجلة بعد ساعات العمل

وقد .  عدد أيام العمل يف احملكمة لكل حماكمةتوزيع العمل اإلضايف بني احملاكمات الثالث حبسب
ويلزم االضطالع بعمل . خفّض حجم العمل اإلضايف نظراً لعدم عقد جلسات حماكمات متزامنة

اإليداعات (إضايف كذلك عندما يكون على القسم أن يليب طلبات احلصول على املساعدة الفورية 
واد السمعية البصرية ما يستلزم معاجلة هذه املواد املتأخرة والطلبات العاجلة للحصول على نسخ من امل

؛ ويستغرق إعداد نسخة من السجل السمعي البصري حملاكمة واحدة وقتاً طويالً شأنه شأن "آنياً"
  ).جلسة احملاكمة الفعلية

  اخلرباء االستشاريون
لإلجراءات تعزيزات (يلزم احلصول على اخلدمات االستشارية يف جمال إعداد حماضر احملكمة  -٣٦٩

من حيث املواد املستخدمة (وإعداد املواد السمعية البصرية ) املتبعة واألدوات املستخدمة بالفعل
).  مشروع التشغيل اآليل املرتقب إلرساء بيئة خالية من املسجالت الصوتية–واإلجراءات املتبعة 

تقليل (دة أوجه الكفاءة وسيؤدي هذا املشروع على األجل الطويل إىل حتقيق وفورات كبرية وإىل زيا
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احلاجة إىل نسخ املواد السمعية البصرية، ما ينم عن ختفيض عدد ساعات العمل البشرية لالضطالع 
ذه الوظيفة وتقليل العمل اإلضايف؛ وختفيض تكاليف اللوازم السمعية البصرية؛ وجعل حفظ امللفات 

 احلصول على اخلدمات االستشارية يف ويلزم كذلك). أكثر فعالية بكثري من حيث التكلفة واملساحة
  .األدلة املستحوذ عليها/عندما تطلب الدوائر من قلم احملكمة معاجلة املواد(جمال معاجلة األدلة 

   املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  التدريب واخلدمات التعاقدية
أحدث تعليمية بشأن ال تالسفريايشمل هذا البند التدريب واملشاركة يف . نفقات متكررة -٣٧٠

. التطورات يف التكنولوجيا القانونية، وخاصة يف جمال إدارة السجالت القضائية واحملكمة اإللكترونية
 الرئيسية للقسم من أجل إدارة القسم واملوارد الوظائفمواكبة التطورات يف هذه الضروري من و

  .املخصصة له بصورة فعالة

  اللوازم واملواد
تشمل هذه التكاليف املتكررة أشرطة التسجيل السمعي البصري واملكاتب . كررةنفقات مت -٣٧١

  ".مراقبة النسخ السمعية البصرية"املستخدمة يف مرفق 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
 للشهادات اليت يديل ا الشهود عن بعد باستخدام الفيديو، يلزم وجود دعماً. نفقات متكررة -٣٧٢

يف املناطق النائيةكاتب جلسات/ال السمعي البصري وموظف قانوين مساعدموظف دعم يف ا  .
 ومخس شهود حوايل عشرة يف املائة من الشهادات عرب الفيديو، أي ١٥ تهنسبمبا دىل أن ييتوقع و

 لزيادة ٢٠١٠بعثات جتمع الشهود، كما درجت على ذلك املمارسة عندما كان ذلك ممكناً يف عام 
  . ما يترتب على ذلك من وفوراتالكفاءة وحتقيق 

  اخلدمات التعاقدية
 احملكمة اإللكترونية من أجل إدراج النماذج الراهنة لتشغيل وحتسنييلزم مواصلة تعزيز  -٣٧٣

ويلزم تعزيز وحتقيق أقصى قدر من الكفاءة يف العمل خاصة يف مناذج . االحتياجات اجلديدة للمحكمة
ومعاجلة سجالت وحماضر احملاكمات جلسات مواعيد انعقاد ة بدعم  احملكمة اإللكترونية املتعلقتشغيل

  ).مبا يف ذلك إخطار املشاركني يف اإلجراءات املعنية(احملكمة 

  التدريب
على اإلعداد اآلين حملاضر احملكمة للحفاظ على السرعة  متخصصيلزم تدريب . نفقات متكررة -٣٧٤
  .والدقة

  اللوازم واملواد
 السمعية واللوازمشمل أشرطة التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية العالية اجلودة ت. نفقات متكررة -٣٧٥

حملكمة، واملستهلكات الالزمة لتوفري وتوزيع األدلة املستخدمة، اجللسات الضرورية البصرية األخرى 
 .املواد الالزمة للصحافة واجلمهوروتزويد قاعات احملكمة ب
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  ٢٠١٢يزانية املقترحة لعام امل: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي : ٨٧اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 قسم إدارة احملكمة ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 صندوق الطوارئ اموع املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق + موع ا

 الطوارئ
 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٢,٩ ٣٣,٠ ١٧٠,٣ ١ ٧٦٠,٦ ٤٠٩,٧ ١٣٧,٣ ١ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٣,٨ ٣٠,٨ ٨٣٥,١ ٧٠٩,١ ١٢٦,٠ ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢ 

 ٣,٣ ٦٣,٨ ٠٠٥,٤ ٢ ٤٦٩,٧ ١ ٥٣٥,٧ ٩٤١,٦ ١ ٤٢٢,٦ ١ ٥١٩,٠ ٨٨٤,٦ ١   ٨٨٤,٦ ١ ٤٦٩,٦ ١ ٤١٥,٠ الفرعي، املوظفوناموع 

 ٤٠,٩- ١٧٦,٤- ٢٥٤,٤ ٢٥٤,٤   ٤٣٠,٨ ٤٣٠,٨   ٧٧٥,٩ ٦٠٧,١ ١٦٨,٨ ١٦٢,٢ ٦,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ٢٧,٣- ٧,٥- ٢٠,٠ ٢٠,٠   ٢٧,٥ ٢٧,٥   ٢٩,٧ ١,٣ ٢٨,٤ ٢٧,٩ ٠,٥ العمل اإلضايف

 ٢٦,٨- ١١,٠- ٣٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٥,٢ ١,٨ ٣,٤   ٣,٤ اخلرباء االستشاريون

 ٣٩,٠- ١٩٤,٩- ٣٠٤,٤ ٢٨٤,٤ ٢٠,٠ ٤٩٩,٣ ٤٨٨,٣ ١١,٠ ٨١٠,٨ ٦١٠,٢ ٢٠٠,٦ ١٩٠,١ ١٠,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٢,٠- ٠,٧- ٣٣,٦ ٣٣,٦   ٣٤,٣ ٣٤,٣   ٢٥,٢ ٤,٣ ٢٠,٩ ٢٠,٤ ٠,٥ السفر

 ٣٥,٣- ٥٤,٥- ١٠٠,٠ ١٠٠,٠   ١٥٤,٥ ١٥٤,٥   ١٦٤,٥ ١٦٢,٥ ٢,٠ ٢,٠   اخلدمات التعاقدية

 ٣١,٠- ١١,٦- ٢٥,٨ ١٠,٨ ١٥,٠ ٣٧,٤ ٣٧,٤  ١٧,٣  ١٧,٣ ١٧,٣  التدريب

     ٧,٨  ٧,٨ ٧,٨  ٧,٨        نفقات التشغيل العامة

 ٢١,٥ ٢٢,٣ ١٢٥,٨ ١١٢,٨ ١٣,٠ ١٠٣,٥ ٩١,٢ ١٢,٣ ٥٧,٨  ٥٧,٨ ٥٠,٢ ٧,٦ اللوازم واملواد

 ١٠٠,٠- ٥٣,٥-       ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥ ٣٦,٩   ٣٦,٩ ٢٦,١ ١٠,٨ األثاث واملعدات
 ٢٥,١- ٩٨,٠- ٢٩٣,٠ ٢٥٧,٢ ٣٥,٨ ٣٩١,٠ ٣٤٥,٤ ٤٥,٦ ٣٠١,٧ ١٦٦,٨ ١٣٤,٩ ١١٦,٠ ١٨,٩ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٨,١- ٢٢٩,١- ٦٠٢,٨ ٢ ٠١١,٣ ٢ ٥٩١,٥ ٨٣١,٩ ٢ ٢٥٦,٣ ٢ ٥٧٥,٦ ٩٩٧,١ ٢ ٧٧٧,٠ ٢٢٠,١ ٢ ٧٧٥,٧ ١ ٤٤٤,٤ اموع
              

 ١,٢ ١,٢ ١٠٠,٠ ٨١,٣ ١٨,٧ ٩٨,٨ ٨٢,٢ ١٦,٦ ٧٠,٤   ٧٠,٤ ٥٩,٣ ١١,١ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٢٠ الربنامج الفرعي :٨٨جلدول ا

أمني وكيل  قسم إدارة احملكمة
 عام

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

جمموع موظفي الفئة الفنية 
 فما فوقها

-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٦ ٢ ٢   ٤   ٢ ١   ١         األساسية الوظائف احلالية

 ٢٠ ١١ ١٠ ١ ٩  ٨ ١       احلاالتاملتصلة ب  

 ٢٦ ١٣ ١٢ ١ ١٣   ١٠ ٢   ١         اموع الفرعي  

                  األساسية الوظائف اجلديدة 

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  

                             األساسية

                  املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

 توزيعها
                             اموع الفرعي

 ٢٦ ١٣ ١٢ ١ ١٣   ١٠ ٢   ١         اموع  
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  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

شخاص الذين حتتجزهم يهدف قسم االحتجاز إىل توفري الظروف السليمة واآلمنة واآلدمية لأل -٣٧٦
وهدفه العام هو إرساء بيئة جسدية ونفسية . أو استئناف حماكمتهم/احملكمة إىل حني حماكمتهم و

سليمة للمشتبه فيهم واملتهمني يف كل مرحلة من مراحل االحتجاز املبدئي إىل حني يطلق سراحهم بأمر 
وتلتزم احملكمة مبجموعة من الواجبات فيما . من احملكمة أو ينقلوا إىل دولة تنفذ األحكام الصادرة فيهم

ويتمثل الواجب األساسي يف استيفاء املعايري الدولية الواردة يف املعاهدات . يتعلق جبودة مركز االحتجاز
واالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وحظر التعذيب، ومنع التمييز، وحقوق النساء واألطفال، 

  .م مبعاملة األشخاص اخلاضعني ألي شكل من السجن معاملة آدميةوإدارة العدالة اليت تلز

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  اخلرباء االستشاريون

أو أخصائي يف العالج النفسي /ي وأخصائي نفساحلصول على خدمات يلزم . نفقات متكررة -٣٧٧
  .لى حدةحتجاز على أساس كل حالة عألشخاص قيد االا لتحقيق رفاه

  املوظفنيغري املوارد من 

  األساسيةاملوارد 

  نفقات التشغيل العامة

، مبا يف ات زنزانستحددت املبالغ املتعلقة باستئجار الزنزانات على أساس . نفقات متكررة -٣٧٨
ومبغادرة احملكمة اخلاصة بسرياليون، سوف تتحمل .  االحتجاز االحتياطي واملوظفني برنامجذلك

ونتيجة تقليص حجم جناح االحتجاز التابع للمحكمة . يع التكاليف املتعلقة بالزنزاناتاحملكمة مج
. اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من املتوقع أن تتحمل احملكمة جزءها من الوظائف املشتركة

الذي  (٤املبىن وتشمل هذه الوظائف املشتركة دورات مراقبة على مدار الساعة على مركز املراقبة و
 ١٨ويف . ، وتوفري خدمات مشتركة أخرى كل أربعة أيام)٤الوحدة كان يعرف سابقاً باسم 

 وقعت احملكمة اجلنائية الدولية مع مملكة هولندا االتفاق بشأن مرافق وخدمات ٢٠١١فرباير /شباط
 .االحتجاز
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  التدريب

 عن ص يف جمال االحتجاز وإدارة السجون فضالًتشمل التدريب املتخص. نفقات متكررة  -٣٧٩
  .حقوق اإلنسان يف السياق الدويل

  نفقات التشغيل العامة

اخلاصة برفاه والبنود  ، مبا فيها الرعاية الصحية،تشمل التكاليف التشغيلية املتنوعة األخرى  -٣٨٠
 من الئحة احملكمة ١٠٢ للبند وفقاً(األشخاص احملتجزين فيما يتعلق باحترام خلفيام الدينية والثقافية 

 ). من الئحة قلم احملكمة١٩٩ والبند

  ٢٠١٢عبء العامل لعام : ٨٩اجلدول 

 ٢٠١٢عبء العمل املتوقع لعام 
عدد املوظفني 

 ٢٠٠٩يف عام 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠٠٩ 

عدد املوظفني 
الذين اضطلعوا 
بالعمل يف عام 

٢٠١٠ 

عبء العمل الفعلي 
 ٢٠١٠يف عام 

لعمل املتوقع عبء ا
 ٢٠١٢لعام 

 ٢٥٠ ٤١٧ ١٣٥ عدد التنقالت خارج سجن الدولة املضيفة

 ٥٠٠ ١ ١٣٨ ١ ٣٨٦ ١ ساعات الزيارة

 عدد األشخاص احملتجزين

اخلدمات  (٢
الرتب  –العامة 

 )األخرى
١ (٤*(+ 

اخلدمات  (٢
الرتب  –العامة 
 )األخرى

٥ +)١ (٤ 

 .اص احملتجزين لدى احملكمة اخلاصة لسرياليونالرقم الوارد بني قوسني هو عدد األشخ* 
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٣٠ الربنامج الفرعي :٩٠اجلدول  
 النمو يف املوارد  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 قسم االحتجاز ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

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

 ٣,٦ ١٠,٠ ٢٨٥,٩ ٨٢,٦ ٢٠٣,٣ ٢٧٥,٩ ٨٠,٣ ١٩٥,٦ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٤,٠ ٤,٨ ١٢٦,٠ ٦٣,٠ ٦٣,٠ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ 

 ٣,٧ ١٤,٨ ٤١١,٩ ١٤٥,٦ ٢٦٦,٣ ٣٩٧,١ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٢ ٣٧٢,٥ ١٢٢,٧ ٢٤٩,٨ اموع الفرعي، املوظفون

     ٦,٠ ٦,٠   ٦,٠ ٦,٠         اخلرباء االستشاريون

     ٦,٠ ٦,٠   ٦,٠ ٦,٠         اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣٥,٧ ١,٠ ٣,٨   ٣,٨ ٢,٨   ٢,٨ ٣٨,٤ ٣٢,٧ ٥,٧ السفر

     ٢,١ ٢,١   ٢,١ ٢,١       اخلدمات التعاقدية

     ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥ ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥ ١٤,١ ١٣,٦ ٠,٥  التدريب
     ٥٩١,٨ ١ ١١٨,٤ ٤٧٣,٤ ١ ٥٩١,٨ ١ ٩٤,٠ ٤٩٧,٨ ١ ٩٦٣,٨ ٨,٩ ٩٥٤,٩ نفقات التشغيل العامة

 ٥,٦ ٠,٤ ٧,٥  ٧,٥ ٧,١  ٧,١ ٣,١ ١,٤ ١,٧ اللوازم واملواد 

 ١٠٠,٠- ٦,٠-       ٦,٠   ٦,٠       األثاث واملعدات

 ٠,٣- ٤,٦- ٦٢٣,٧ ١ ١٣٧,٥ ٤٨٦,٢ ١ ٦٢٨,٣ ١ ١١٣,١ ٥١٥,٢ ١ ٠١٩,٤ ١ ٥٦,٦ ٩٦٢,٨ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٠,٥ ١٠,٢ ٠٤١,٦ ٢ ٢٨٩,١ ٧٥٢,٥ ١ ٠٣١,٤ ٢ ٢٦٠,٠ ٧٧١,٤ ١ ٣٩١,٩ ١ ١٧٩,٣ ٢١٢,٦ ١ اموع

            
 ١,٩ ٠,٣ ١٧,٥ ٨,١ ٩,٣ ١٧,١ ٨,٢ ٨,٣ ١٢,٣ ٥,٦ ٦,٧ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٣٠ الربنامج الفرعي :٩١اجلدول 

 قسم االحتجاز
وكيل أمني 

 عام

مساعد أمني 
 عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
جمموع موظفي الفئة 

 الفنية فما فوقها

خلدمات ا
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

 جمموع املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢  ١  ١      األساسية

 الوظائف احلالية ٢ ١ ١  ١  ١        املتصلة باحلاالت

 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع الفرعي

               األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف 

 املنقولة/اجلديدة
               اموع الفرعي

               األساسية

               املتصلة باحلاالت
املعاد /الوظائف املعادة

 تصنيفها/توزيعها
               اموع الفرعي

 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع 
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   والترمجة التحريرية يف احملكمةالشفويةقسم الترمجة : ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   ) د(

يقدم قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة اخلدمات اللغوية الالزمة لسري أعمال  -٣٨١
ويقدم القسم هذه اخلدمات اللغوية إىل الدوائر والرئاسة وقلم احملكمة، مبا يف ذلك . احملكمة سرياً فعاالً

الشفوية اخلصوص ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها وتدقيقها؛ ويقدم القسم خدمات الترمجة على وجه 
 ألغراض جلسات احملاكمات واملؤمترات الصحفية واالجتماعات واألحداث األخرى؛ املتتالية والفورية

امليدانيني ويقدم املساعدة واإلرشاد يف جمايل املصطلحات واملراجع؛ ويقوم بتعيني املترمجني الشفويني 
وكأي من املنظمات الدولية اليت تعمل بلغيت عمل أو أكثر، يواجه القسم . وتدريبهم واعتمادهم

وفضالً عن ذلك تتعلق التحديات . التحديات املعتادة، حبيث يواجه مهالً قصرية ونقصاً يف املوارد
وميكن للحاالت اليت . مةاخلاصة باحملكمة اليت يواجهها القسم باللغات املستخدمة يف إجراءات احملك

وغالبية اللغات املستخدمة . تنظر فيها احملكمة أن تتغري سريعاً، وبالتايل ميكن أن تتغري اللغات املعنية
ويتعاون . ، ويتاح هلا عدد هائل من املترمجني الشفويني واملترمجني التحريريني املؤهلني"معتادة"ليست 

ويف . ب املدعي العام على تنفيذ عدد من املشاريعالقسم كذلك مع وحدة خدمات اللغات يف مكت
حني يلزم احلصول على موارد إضافية لتغطية املتطلبات اإلضافية للحالة يف ليبيا، فقد حقق القسم 

، وذلك يف مجلة ٢٠١١ مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٢اخنفاضاً عاماً يف املوارد املقترحة له لعام 
  .د جلسات حماكمات متتابعةأمور بسبب التخطيط لعق

  )األساسية واملتصلة باحلاالت(موارد الترمجة الداخلية : ٩٢اجلدول 

عدد الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ  املترمجون
 ٢٠١٠يف عام 

عدد الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ 
 ٢٠١١يف عام 

 ٧,٢ ٧,٢ الفرنسية

 ٤,٨ ٤,٨ اإلنكليزية

 ٠,٨ ٠,٥ العربية

  
عدد الوظائف املكافئة للعمل على أساس متفرغ  املراجعون

 ٢٠١٠يف عام 

عدد الوظائف املكافئة للعمل على أساس متفرغ 
 ٢٠١١يف عام 

 ٢,٨ ٢,٨ الفرنسية

 ١ ١ اإلنكليزية

 ١ ١ العربية

  املوارد من املوظفني

 املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

املادة : متطلبات الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية الضرورية وفقاً ملا يلي. ةنفقات متكرر -٣٨٢
) ٣(٤ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، والبند ٤٢من نظام روما األساسي، والقاعدة ) ٢(٨٧

 الزمة لتكميل) ٢٠١١املخفضة ختفيضاً كبرياً مقارنة بعام (واألموال املطلوبة . من الئحة احملكمة
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وسيلزم االستعانة مبترمجني شفويني مستقلني إضافيني الجتماع . املترمجني الداخليني مبوارد خارجية
  .٢٠١٢واحد مع منظمة غري حكومية يف عام 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

وهذه . ٢-للترمجة الشفوية امليدانية برتبة ف/منسق واحد معاون للتشغيل. نفقات متكررة -٣٨٣
الوظيفة مطلوبة لضمان مواصلة االستعانة الفعالة مبصادر الترمجة الشفوية امليدانية وتعيينها وتدريبها فيما 

وتتطلب هذه الوظيفة مسؤوليات تدريبية خاصة فيما يتعلق . يتعلق جبميع احلاالت الراهنة واملستقبلية
ولقد جرى تدريب املترمجني الشفويني . دباملترمجني الشفويني امليدانيني، وهي شرط مسبق لالعتما

امليدانيني واعتمادهم بالتعاون مع قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية ووحدة خدمات اللغات 
  .، وبالتايل مت مجع املوارد لتحقيق مزيد من الفعالية والكفاءة٢٠٠٤التابعة ملكتب املدعي العام منذ عام 

وسيواصل مترجم .  للجلسات للغتني السواحيلية والكينيارواندامترجم شفوي. نفقات متكررة -٣٨٤
نغادجولو تقدمي خدمات الترمجة الشفوية لقضية /شفوي للغة السواحيلية عامل يف حماكمة كاتنغا

والبديل لذلك هو تعيني مترمجني مستقلني من أفريقيا على أساس مؤقت، ما ثبت أنه . مباروشيمانا
يتعذر ضمان جودة الترمجة اليت يقوم ا املترمجون الشفويون املستقلون من و. يكلف مزيداً من األموال

  .لغات احلاالت وإليها
فيتعني على شاغل ). تسعة أشهر( للغة اللنغاال ١-ومترجم شفوي واحد شبه مهين برتبة ف -٣٨٥

  .نغادجولو/هذا املنصب أن يقدم خدمات الترمجة الشفوية من لغة اللنغاال وإليها يف حماكمة كاتنغا
ويقدم ). تسعة أشهر لكل منهم( للغة السانغو ١-وأربعة مترمجني شفويني شبه مهنيني برتبة ف -٣٨٦

هؤالء املترمجون األربعة خدمات الترمجة الشفوية من لغة السانغو وإليها يف إجراءات قضية مببا، ألن 
  .أغلب الشهود يتحدثون السانغو

ويقدم ). تسعة أشهر( الرتبة الرئيسية للغة السانغو –عامة ومساعد لغوي من فئة اخلدمات ال -٣٨٧
ونظراً ألن أغلب . هذا املساعد اللغوي الدعم إىل الشهود أثناء التحضري ملرحلة الشهادة يف احملكمة

الشهود يتحدثون السانغو، فال ميكن ملوظفي وحدة الضحايا والشهود التواصل معهم من دون املساعدة 
  .ملساعد اللغوياليت يتلقوا من ا

وال تفتأ أمهية اللغة العربية تزداد يف احملكمة، . ٢-ومترجم معاون واحد للغة العربية برتبة ف -٣٨٨
وفضالً عن ذلك، يشارك . وتنفذ أنشطة الترمجة العادية يومياً يف القسم. خاصة مع حالة ليبيا اجلديدة

 على تدريب املترمجني الشفويني امليدانيني املترجم العريب من املساعدة املؤقتة العامة يف املساعدة
ويستلزم نقص املترمجني املستقلني املوثوقني الذين يتمتعون باخلربة يف جمال . واملترمجني شبه املهنيني

  .الترمجة القانونية وجود وحدة عربية صغرية داخل القسم للحفاظ على وضع العمل للغة العربية
والغرض من األموال املخفضة املطلوبة . ميدانيون/ن تشغيليونمترمجون شفويو. نفقات متكررة -٣٨٩

هو تقدمي الدعم لتلبية احتياجات األقسام املتعاملة مع القسم، من حيث الدعم امليداين والدعم يف إطار 
العمل، مع إيالء األولوية املطلقة للمسائل القضائية، واملقصود هو قسم دعم احملامني ووحدة الضحايا 
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. سم مشاركة وتعويض الضحايا وقسم األمن والسالمة ومكتب احملامي العام للضحاياوالشهود وق
ويعني كل واحد من هؤالء املتعاقدين من قائمة من املترمجني الشفويني املعتمدين على أساس االحتياج 

 أشهر منها ١٠ شهراً من أشهر العمل، تتعلق ٢٧,٥وقد حسبت املوارد الالزمة على أساس . إليهم
  .شطة ختص حالة ليبيابأن

  عبء العمل: ٩٣اجلدول 

  
عبء العمل يف عام 

٢٠٠٩ 

عبء العمل يف عام 
٢٠١٠ 

عبء العمل املتوقع لعام 
٢٠١١ 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٢لعام 

أيام عمل املترمجني الشفويني 
 امليدانيني

٣٥٥ ١ ٤١٢ ١ ٢٤٧ ١ ٧٣٧ 

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

زم تعيني مترمجني شفويني مستقلني لدعم املوظفني الداخليني يف احملكمة سيل. نفقات متكررة -٣٩٠
ودعم املترمجني الشفويني يف تقدمي خدمات الترمجة الشفوية للمحاكمات، مبا يف ذلك مقصورة اللغة 

 يوم عمل للمترمجني الشفويني ٦٠ومن املتوقع ختصيص . العربية للقضايا اجلارية يف حالة السودان
 أوروبا، وال ميكن للمترمجني الشفويني الداخليني يف احملكمة تقدمي خدمات الترمجة الشفوية املقيمني يف

  . باللغة العربية

  اخلرباء االستشاريون

إن املوارد الصغرية املطلوبة الزمة لترتيب اجتماع خرباء واحد بشأن . نفقات متكررة -٣٩١
  . واجتماع خرباء ألغراض الترمجة) قضاياال/املصطلحات القانونية يف لغات احلاالت(املصطلحات 

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية

إن النفقات املخفضة املقترحة الزمة إلسناد الترمجات إىل جهات خارجية . نفقات متكررة -٣٩٢
 من القواعد ٤٢من نظام روما األساسي والقاعدة ) ٢(٨٧لتلبية االلتزامات الدنيا مبوجب املادة 

ويدعم االشتراك يف مصادر املراجع . من الئحة احملكمة) ٣(٤٠اإلجرائية وقواعد اإلثبات والبند 
  .املترمجني واملراجعني واملترمجني الشفويني وأخصائيي املصطلحات يف عملهم اليومي

 والترمجة نظام تشغيل احملكمة اإللكترونية لنماذج الترمجةمواصلة تطوير . نفقات متكررة -٣٩٣
. وأجري اختبار متعمق ألداة إعداد احملاضر يف منوذج الترمجة. الشفوية والترمجة الشفوية امليدانية

واستلزم تقرير جدول املؤشرات اجلديد إدخال مزيد من التغيريات على هذا النموذج، ما سيؤثر يف 
 الترمجة الشفوية وبتطوير منوذج. مقدمي الطلبات ويف طريقة حساب جدول املؤشرات املذكور

والترمجة الشفوية امليدانية سيتعرف املنتفعون به على النظام وسيحددون املزيد من املتطلبات، ما 
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تطوير النظام والتحقيق يف /وسيلزم التدريب فيما يتعلق بتحديث. سيقتضي مواصلة حتديث النظام
  .أخطاء النظام اليت ال ميكن تصحيحها داخلياً

  اللوازم واملواد

إن املوارد املطلوبة الزمة لشراء القواميس واملواد املرجعية يف لغات العمل . نفقات متكررة -٣٩٤
واللغات الرمسية، ولسداد االشتراكات املتكررة على اإلنترنت يف قواعد البيانات املرجعية والقواميس 

  .اليت تلزم املترمجني واملراجعني واملترمجني الشفويني وأخصائيي املصطلحات

  وارد املتصلة باحلاالتامل

  السفر

التعرف على الشهود ألغراض الترمجة الشفوية يف إطار العمل، مبا يف ذلك . نفقات متكررة -٣٩٥
، ومواصلة الوفاء مبتطلبات الترمجة الشفوية امليدانية اليت ال يتاح هلا سوى وفرزهم واستنساخ أقواهلم

وللحفاظ على قائمة كافية من املترمجني الشفويني . ؤهلنيالقليل جداً من املترمجني الشفويني احملليني امل
، يتعني القيام ببعثات العتماد عدد )املتصلة باحلاالت(امليدانيني املعتمدين الذين يتحدثون اللغات املعنية 

  .من املترمجني الشفويني امليدانيني

  اخلدمات التعاقدية

 إىل جهات خارجية، واخلدمات املتعلقة يشمل هذا البند الترمجة املسندة. نفقات متكررة -٣٩٦
باملصطلحات والترمجة املسندة إىل جهات خارجية، وذلك إلسناد الترمجات إىل جهات خارجية، مبا 
يف ذلك ألغراض التعاون يف اال القضائي وترمجة املستندات من العربية وإليها وترمجة املستندات اليت 

ويشمل هذا البند كذلك خدمات الطباعة اخلارجية لطباعة ). اتمجيع اللغ(ال ميكن ترمجتها يف الداخل 
 نسخة من دليل املصطلحات ثالث مرات كل سنة باللغات الرمسية الست للمحكمة وبلغات ٦٠٠

  .قضايا خمتارة/حاالت

  التدريب

إن املوارد املخفضة الزمة ملشاركة موظف واحد يف الدورة الصيفية الدولية . نفقات متكررة -٣٩٧
جزء من برنامج التدريب اخلاص بقسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية  (٢٠١٢طلحات لعام للمص

يف تدريب ) مترجم ومراجع ومترجم شفوي(وملشاركة ثالثة مهنيني يف جمال اللغات ) يف احملكمة
  .متخصص

  اللوازم واملواد

للمترمجني واملراجعني واملترمجني الضرورية رجعية املدوات األقواميس والالقتناء . نفقات متكررة -٣٩٨
  .القضايا/احلاالتيف لغات الشفويني وأخصائيي املصطلحات 
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٤٠ الربنامج الفرعي :٩٤اجلدول 

 النمو يف املوارد ٢٠١٢قترحة لعام امليزانية امل ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  يف احملكمةقسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 اموع املتصلة باحلاالت األساسية
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ٣,٦ ١٤٧,٢ ٢٣٢,٧ ٤ ٤٦١,٩ ٢ ٧٧٠,٨ ١ ٠٨٥,٥ ٤ ٣٨٤,٨ ٢ ٧٠٠,٧ ١ ظفو الفئة الفنيةمو
 بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

٣,٨ ١٨,٨ ٥٢٠,١ ٢٦٨,١ ٢٥٢,٠ ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤ 
 ٣,٦ ١٦٦,٠ ٧٥٢,٨ ٤ ٧٣٠,٠ ٢ ٠٢٢,٨ ٢ ٥٨٦,٨ ٤ ٦٤٣,٧ ٢ ٩٤٣,١ ١ ٣٢٣,٢ ٤   ٣٢٣,٢ ٤ ٤٥٣,١ ٢ ٨٧٠,١ ١ اموع الفرعي، املوظفون

 ١,٢- ١١,٢- ٨٩٧,٩ ٨٩٧,٩   ٩٠٩,١ ٩٠٩,١   ٢٩٠,٨ ١ ٨٢٦,٦ ٤٦٤,٢ ٤٦٢,٠ ٢,٢ املساعدة املؤقتة العامة
 ٣٧,٦- ٢٦٦,٣- ٤٤١,٩ ٤٢٩,٩ ١٢,٠ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٥١٦,٤ ١ ١٥٨,١ ١ ٣٥٨,٣ ٧٢,٩ ٢٨٥,٤ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٤١,٤- ٢٦,٦- ٣٧,٦ ٣٧,٦   ٦٤,٢ ٦٤,٢   ٢٥٧,٩ ٢٣٠,٦ ٢٧,٣ ٢٧,٣   اخلرباء االستشاريون
 ١٨,١- ٣٠٤,١- ٣٧٧,٤ ١ ٣٦٥,٤ ١ ١٢,٠ ٦٨١,٥ ١ ٢٦٥,٨ ١ ٤١٥,٧ ٠٦٥,١ ٣ ٢١٥,٣ ٢ ٨٤٩,٨ ٥٦٢,٢ ٢٨٧,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣,٦- ٧,٦- ٢٠٤,٤ ١٩٧,٠ ٧,٤ ٢١٢,٠ ٢٠٢,١ ٩,٩ ١٨٧,٨   ١٨٧,٨ ١٨٠,٨ ٧,٠ السفر

 ٥٩,٩- ٢١٠,١- ١٤٠,٤ ٧٩,٠ ٦١,٤ ٣٥٠,٥ ٩٣,٠ ٢٥٧,٥ ٣٥٢,٦ ١,٨ ٣٥٠,٨ ٩٣,٧ ٢٥٧,١ اخلدمات التعاقدية

 ٥٠,٠- ٨,٩- ٨,٩ ٨,٩  ١٧,٨ ١٧,٨   ١٤,١  ١٤,١ ١٤,١  التدريب

     ١٩,٠ ٩,٥ ٩,٥ ١٩,٠ ٩,٥ ٩,٥ ١٢,٠  ١٢,٠ ٣,٠ ٩,٠ اللوازم واملواد
 ٣٧,٨- ٢٢٦,٦- ٣٧٢,٧ ٢٩٤,٤ ٧٨,٣ ٥٩٩,٣ ٣٢٢,٤ ٢٧٦,٩ ٥٦٦,٥ ١,٨ ٥٦٤,٧ ٢٩١,٦ ٢٧٣,١ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٥,٣- ٣٦٤,٧- ٥٠٢,٩ ٦ ٣٨٩,٨ ٤ ١١٣,١ ٢ ٨٦٧,٦ ٦ ٢٣١,٩ ٤ ٦٣٥,٧ ٢ ٩٥٤,٨ ٧ ٢١٧,١ ٢ ٧٣٧,٧ ٥ ٣٠٦,٩ ٣ ٤٣٠,٨ ٢ اموع 
              

 ٣,٣ ٥,٧ ١٨٠,١ ١١٧,٩ ٦٢,٢ ١٧٤,٤ ١١٩,٢ ٥٥,٢ ١٢٧,٠   ١٢٧,٠ ٨٤,٧ ٤٢,٣ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٤٠ الربنامج الفرعي :٩٥اجلدول 

وكيل أمني   يف احملكمةقسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية
 عام

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

 الفئة الفنية فما فوقها
-اخلدمات العامة

 لرئيسيةالرتبة ا
-اخلدمات العامة
 الرتب األخرى

جمموع 
موظفي 

 اخلدمات العامة
جمموع 
 املوظفني

 ٢٠ ٤ ٤   ١٦   ١ ٧ ٧ ١         األساسية الوظائف احلالية

 ٢٩ ٤ ٣ ١ ٢٥ ١ ٧ ١٢ ٥      املتصلة باحلاالت  

 ٤٩ ٨ ٧ ١ ٤١ ١ ٨ ١٩ ١٢ ١         اموع الفرعي  

                  األساسية الوظائف اجلديدة

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  

                             األساسية

                  املتصلة باحلاالت
املعاد /الوظائف املعادة

 توزيعها
                             اموع الفرعي

  ٤٩ ٨ ٧ ١ ٤١ ١ ٨ ١٩ ١٢ ١         موعا 
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  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

من نظام روما األساسي وحدة الضحايا والشهود بأن تكفل تدابري احلماية ) ٦(٤٣تكلف املادة  -٣٩٩
لشهود والضحايا وأن تتخذ الترتيبات األمنية وتقدم خدمات احملاماة وغريها من املساعدة املناسبة إىل ا
ووحدة الضحايا . الذين ميثلون أمام احملكمة وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب شهادام

. والشهود باعتبارها مقدماً للخدمات فإا عموماً وحدة تفاعلية وتعمل على أساس الطلبات احملالة إليها
وية إىل عدد الطلبات اليت تتلقاها وباملثل تستند وحدة الضحايا والشهود يف وضع ميزانيتها السن

للحصول على خدمات فيما يتعلق بطلبات محاية الضحايا والشهود أو دعمهم أو ملثول الشهود أمام 
  .وتقدم الوحدة خدماا إىل الدوائر واألطراف واملشاركني. احملكمة لإلدالء بشهادام

 قدر ٢٠١٢ للحالة يف ليبيا يف عام وسعياً إىل استيعاب تكلفة املوارد اإلضافية املطلوبة -٤٠٠
املستطاع، طبقت الوحدة مبادئ الكفاءة والتوفري، خمفضة يف بعض احلاالت عدد اخلدمات احملسوبة يف 

وتصل الزيادة يف املوارد نتيجة حلالة . ميزانيتها، وواضعة حداً لعدد الوظائف من املساعدة املؤقتة العامة
 تكاليف طلبات احلماية الواردة من مكتب املدعي العام وسفر  يورو ميثل٢٨٩ ٢٠٠ليبيا إىل مبلغ 

املوظفني لتلبية هذه الطلبات، وتكاليف مساعد دعم واحد للضحايا والشهود من املساعدة املؤقتة 
  . العامة

 يف قسمي نفقات ٢٠١٢وتأيت أعلى تكاليف من غري املوظفني يف اقتراح ميزانية الوحدة لعام  -٤٠١
وسفر املوظفني، وكل منهما يرتبط باآلخر ويدفعه عدد طلبات احلصول على اخلدمات التشغيل العامة 

 ٣٦وتشمل نفقات التشغيل العامة اليت متثل . اليت يودعها كل من األطراف واملشاركني لدى الوحدة
اية والدعم يف املائة من اقتراح امليزانية اإلمجالية للوحدة التكاليف املتعلقة باحملاكمات وتلبية طلبات احلم

  . فضالً عن إنشاء نظام االستجابة املباشرة يف امليدان وتطويره واختباره

ومع مراعاة عدد الطلبات املودعة للحصول على اخلدمات اخلاصة بنظام االستجابة املباشرة  -٤٠٢
ذ  دون أخ٢٠١٢والنقل وإعادة التوطني وتدابري احلماية احمللية، زادت نفقات التشغيل العامة لعام 

وسعياً إىل اإلبقاء على هذه النفقات عند مستوى . الطلبات اإلضافية اخلاصة حبالة ليبيا بعني االعتبار
ففيما يتعلق بطلبات احلماية، . ، أجرت الوحدة ختفيضات يف عدد من جماالت عملها٢٠١١عام 

ليف، خفضت الواردة أساساً من مكتب املدعي العام، على سبيل املثال، وسعياً إىل ختفيض التكا
الوحدة عدد ااالت اليت وضعت هلا ميزانية ألغراض نظام االستجابة املباشرة، وخفضت أعداد 
الشهود املنقولني يف حالة كينيا، وبذلت جهوداً لتخفيض تكاليف تدابري احلماية احمللية يف حاالت 

 التخفيضات تأثرياً مباشراً وأثرت هذه. مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا
وقد بدأت الوحدة يف . يف سفر املوظفني لتلبية طلبات احلماية، ما قلل من هذه التكاليف أكثر فأكثر

العمل بالفعل على رسم إستراتيجيات خروج للمشاركني احلاليني يف برنامج احلماية التابع للمحكمة؛ 
ل بكثري من حاالت النقل وإعادة التوطني من عام  عدداً أق٢٠١٢وبالتايل يشمل اقتراح ميزانية عام 

٢٠١١.  
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  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

   من املساعدة املؤقتة العامة٣-نفسية برتبة فخبري صدمات /نفسيأخصائي 
 تكفلها املادة خبري الصدمات النفسية هي الوظيفة الوحيدة اليت/وظيفة األخصائي النفسي -٤٠٣
ويعمل األخصائي النفسي حتت اإلشراف املباشر لرئيس الوحدة، . من نظام روما األساسي) ٦(٤٣

وهو أساسي لتقدمي ما لديه من خربة فيما يتعلق مبودعي الطلبات يف برنامج احلماية التابع للمحكمة أو 
 . شهاداماملشاركني فيه وفيما يتعلق مبثول الشهود أمام احملكمة لإلدالء ب

ويتعني على األخصائي النفسي أن جيري التقييمات النفسية ملودعي الطلبات يف برنامج احلماية  -٤٠٤
التابع للمحكمة؛ وأن يرسم التوجه اإلستراتيجي لتخطيط وتنفيذ اجلوانب املتعلقة بدعم املشاركني يف 

ا املشاركون يف برنامج احلماية برنامج احلماية التابع للمحكمة؛ وأن يرصد األزمات اليت يتعرض هل
الضحايا يف برنامج احلماية التابع /التابع للمحكمة ويستجيب هلا؛ وأن يدير برنامج دعم الشهود

للمحكمة؛ وأن يقيم أداء مجيع موظفي وحدة الضحايا والشهود املشاركني يف العمل مع الشهود 
فر التدريب هلم لإلبقاء على مستوى أدائهم والضحايا املشمولني بربنامج احلماية التابع للمحكمة ويو

مرتفعاً؛ وأن يقدم املشورة إىل املسؤول عن احلماية بشأن األنشطة املتعلقة بالدعم؛ وأن يعد برناجماً 
الضحايا وينفذه يف املقر الرئيسي وامليدان وأن يطوع هذا الربنامج مع احلاالت /إلدارة شؤون الشهود

كمة، باالستناد إىل أفضل املمارسات؛ وأن يضع الشروط املناسبة للدعم على املختلفة اليت حتقق فيها احمل
األجلني القصري والطويل؛ وأن يتواصل مع موظفي احلماية والدعم يف املقر الرئيسي وينسق العمل 

وسيتعني على األخصائي النفسي أن يعمل عن كثب مع مجيع املوظفني املعاونني يف شؤون . معهم
  .يدان لوضع إستراتيجيات خروج وإدارة للمشاركني يف برنامج احلماية التابع للمحكمةاحلماية يف امل

وباملثل يتعني على األخصائي النفسي أن جيري تقييمات نفسية للشهود الذين سيدلون  -٤٠٥
بشهادام أمام احملكمة، وخاصة الشهود املستضعفني مثل ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس 

والغرض من هذه . طفال الذين كانوا جنوداً واألشخاص املصابني بصدمات عنيفةواألطفال واأل
التقييمات هو حتديد ما إذا كان من املناسب أن يديل هؤالء الشهود بشهادام أمام احملكمة، وإن كان 
 األمر كذلك فيوصي األخصائي النفسي دائرة احملاكمة بأية تدابري خاصة ينبغي أن تنفذ لتيسري إدالء

ويقدم األخصائي النفسي كذلك املساعدة داخل احملكمة إىل الضحايا والشهود عندما . الشاهد بشهادته
يقتضي األمر ذلك، كما أنه يشرف على مساعدي دعم الضحايا والشهود الذين يقدمون املساعدة 

تضاء ويرصد األخصائي النفسي شهادة الشهود وينسق مع دائرة احملاكمة عند االق. داخل احملكمة
  .لتحقيق الرفاه للشهود



ICC-ASP/10/10 

 

10-A-010911 135 

  ٣-خبري الصدمات النفسية برتبة ف/مؤشرات عبء العمل لألخصائي النفسي: ٩٦اجلدول 

 

عدد املوظفني 
الذين اضطلعوا 
بالعمل يف عام 

٢٠٠٩ 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠٠٩ 

عدد املوظفني 
الذين 

اضطلعوا 
بالعمل يف 

 ٢٠١٠عام 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠١٠ 

 املوظفني عدد
الذين اضطلعوا 
بالعمل يف عام 

٢٠١١ 

عبء العمل يف 
الربع األول من 

 ٢٠١١عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 

٢٠١٢ 

عدد أيام العمل يف بعثات إلجراء 
التقييمات النفسية اخلاصة بربنامج 
احلماية التابع للمحكمة وغريها من 

 .التقييمات اليت تأمر ا الدوائر

١١٠ ١٦ ١,٣ ٧٧ ١,٣ ١٥ ١ 

التقييم النفسي للشهود يف املقر 
 .الرئيسي

٢٥ ١٣ ١,٣ ١٨ ١,٣ ١٥ ١ 

التقييمات األخرى اليت تأمر ا 
 .)امليدان/املقر الرئيسي(الدوائر 

٥ ١,٣ ٨ ١,٣ - ١  

املساعدة املقدمة داخل احملكمة 
أو يف /األخصائي النفسي جاهز و(

أو يراقب حترير /قاعة احملكمة و
طوال إدالء الشهود حماضر احملكمة 

 .)بشهادام

٢٥ ١٦ ١,٣ ٢٠ ١,٣ ١٠ ١ 

املشاركة يف جلسات 
 .املؤمترات عن الوضع/احملاكمات

٥ - ١,٣ ٢ ١,٣ ٨ ١ 

اإلسهام بشكل كبري يف ملفات 
 .)عدد امللفات(الوحدة 

١٠ ١ ١,٣ ٧ ١,٣ ١٥ ١ 

الدورات التدريبية املنظمة عن 
وعدد ندوات . الشهود املستضعفني

 . اليت يشارك فيهااحملكمة

١ - ١,٣ ٣ ١,٣ ٣ ١ 

 ١١ الرتب األخرى ملدة –ومساعد دعم واحد للضحايا والشهود من فئة اخلدمات العامة  -٤٠٦
وتشمل مسؤولياته تقدمي الدعم إىل الضحايا والشهود الذين ميثلون أمام احملكمة لإلدالء . شهراً

 الدعم يف حاالت يقدم، كما يعولومومن  األشخاص الذين يرافقون الشهود بشهادام، واصطحاب
ونظراً للزيادة العامة يف أنشطة الوحدة، . إعادة التوطني اخلاصة بربنامج احلماية التابع للمحكمة

والسيما مع مراعاة احلالة اجلديدة يف ليبيا، من الضروري إضافة وظيفة مساعد دعم للضحايا والشهود 
حلايل على االضطالع ذه الوظائف، ويساعده بوجه خاص  ليساعد فريق الدعم ا٢٠١٢أثناء عام 

على تقدمي خدمات دعم حاالت إعادة التوطني اخلاصة بربنامج احلماية التابع للمحكمة، وتشمل هذه 
اخلدمات الدعم التشغيلي أثناء املرحلة األولية من برنامج إعادة التوطني املتعلقة بالرعاية الطبية وتوفري 

املدارس والتعرف على البيئة اجلديدة؛ والتدريب للتكيف مع البيئة اجلديدة الذي قد املالبس والسكن و
يشمل التوعية الثقافية والتدريب اللغوي والنقل العام وقيمة العملة احمللية والتسوق والنظافة الصحية؛ 

  .وخدمات الدعم النفسي أثناء البقاء يف برنامج احلماية التابع للمحكمة
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مساعد الدعم الواحد للضحايا والشهود من فئة رات عبء العمل على مؤش: ٩٧اجلدول 
   الرتب األخرى–اخلدمات العامة 

 

عدد املوظفني 
الذين اضطلعوا 
بالعمل يف عام 

٢٠٠٩ 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠٠٩ 

عدد املوظفني الذين 
اضطلعوا بالعمل يف 

 ٢٠١٠عام 

عبء العمل 
الفعلي يف عام 

٢٠١٠ 

عدد املوظفني 
ذين اضطلعوا ال

بالعمل يف عام 
٢٠١١ 

عبء العمل يف 
الربع األول من 

 ٢٠١١عام 

عبء العمل املتوقع 
 ٢٠١٢لعام 

املساعدة املقدمة إىل برنامج 
احلماية التابع للمحكمة، حاالت 

عدد أشهر (إعادة التوطني 
 .)العمل

*٧,٦ غري متوفر ٦  

 سعات يعادلما 
 ١,٥عمل 

وظيفة مكافئة 
للعمل على 

 تفرغأساس ال

٨* 

 ساعات يعادلما 
عمل وظيفتني 
مكافئتني للعمل 

على أساس 
 ٣التفرغ ملدة 

 أشهر

وظيفتان مكافئتان 
للعمل على أساس 

 التفرغ

ساعات العمل اإلضايف ملساعدي 
الضحايا الذين يصطحبون الدعم 

والشهود الذين ميثلون أمام 
احملكمة لإلدالء بشهادام 

 ومن واألشخاص الذين يرافقوم
 يقدمون الدعم والذينعولوم، ي

ة يف حاالت إعادة التوطني اخلاص
 .بربنامج احلماية التابع للمحكمة

٠٨٣ ١ - ٨ ٩٨٥ ٧,٦ ٢٢٨ ٦ 

  .٢٠١١ لدعم احملاكمات املتوازية، ويتواصل تعيينهم يف عام ٢٠١٠مايو /عني املوظفون على أساس املساعدة املؤقتة العامة لشهر أيار* 

  العمل اإلضايف

أظهرت التجربة حىت اآلن أن موظفي وحدة الضحايا والشهود ميضون . نفقات متكررة -٤٠٧
ساعات طويلة من العمل اإلضايف نظراً للتحركات اليومية العديدة للشهود، والوصول املبكر للشهود 

عرف املزمع مثوهلم أمام احملكمة لإلدالء بشهادام، فضالً عن تأخر مغادرة الشهود الذين يقومون بالت
واملساعدون املعنيون واملشاركون األساسيون يف هذه العملية هم مساعدو الدعم . على احملكمة

  . ومساعدو احلمايةبعمليات احملاكمة

  اخلرباء االستشاريون

فيلزم :  للجنة اخلرباء٢٠١٢ يلزم احلصول على اخلدمات االستشارية يف عام .نفقات متكررة -٤٠٨
.  الستعراض نظم احلماية والعمليات اخلاصة بالضحايا والشهود القائمة حالياًاالستعانة بلجنة من اخلرباء

  . وتتألف هذه اللجنة من ستة خرباء يف جمال محاية الشهود ميثلون األقاليم اجلغرافية املختلفة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

فاوض من أجل وضع االتفاقات إلعادة توطني تللمن املتوقع السفر يف بعثات . نفقات متكررة -٤٠٩
  .محاية الشهود ومواكبة أفضل املمارسات الدولية يف هذا امليدان ات عنالشهود وحضور مؤمتر
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

إىل لتقدمي خدمات احلماية والدعم السفر يف إطار العمل  سفر املوظفنييشمل . نفقات متكررة -٤١٠
 احملاكمات وسفر املوظفني لتوفري خدمات ألغراض ذلك مرافقة الشهود يف رحالم لشهود مبا يفا

  .احلماية والدعم للشهود
واملوارد املطلوبة الزمة لتغطية تكاليف مرافقة الشهود ألغراض احملاكمات، وتتألف أساساً من  -٤١١

 وسفر املوظفني املتعلق بإعادة املرافقة الشخصية للشهود احملميني والشهود غري احملميني عند االقتضاء؛
توطني ونقل الشهود مبا يف ذلك السفر املتعلق بتقييم التهديدات والتقييم النفسي االجتماعي، وبعثات 
املوظفني التحضريية إىل بلدان إعادة التوطني؛ وإعادة التوطني أو النقل اجلسدي للشهود وإدارة احلاالت 

نهم أو املنقولني؛ والتقييم النفسي االجتماعي وتقدمي خدمات أو زيارات متابعة الشهود املعاد توطي
الدعم إىل الشهود؛ وتنفيذ تدابري احلماية احمللية؛ واإلشراف على نظام االستجابة املباشرة واختباره، مبا 
يف ذلك استئجار املنازل اآلمنة؛ والسفر إىل امليدان لتخطيط العمليات واإلشراف عليها وتدقيقها؛ 

  . ماعات تنسيق بني موظفي وحدة الضحايا والشهود يف املقر الرئيسي ويف امليدانوعقد اجت

  نفقات التشغيل العامة

املوارد املطلوبة لنفقات التشغيل املتعلقة بالشهود الزمة لتغطية التكاليف املتعلقة . نفقات متكررة -٤١٢
 ويف مكان مقر احملكمة، وسفر باحملاكمات، مبا يف ذلك سفر الضحايا والشهود وإقامتهم يف امليدان

األشخاص الذين يرافقون الشهود وجتهيز وثائق السفر واملالبس والبدالت والتأمينات الصحية 
وشاهداً  )٤٣( ضحية٥٩واستناداً إىل افتراضات احملكمة، من املتوقع أن ميثل . والبدالت املصروفة للشهود

خبصوص حماكمتني، ذلك باإلضافة ٢٠١٢م يف عام وشاهدان من اخلرباء أمام احملكمة لإلدالء بشهادا 
وستغطي املوارد كذلك إنشاء نظام االستجابة املباشرة لالستجابة . إىل مخسة أشخاص مرافقني للشهود

وبالنسبة إىل . إىل أية ديدات مباشرة يتعرض هلا الضحايا والشهود يف حاالت ثالث تنظر فيها احملكمة
ع نطاق نظام االستجابة املباشرة ليشمل احلالة يف كينيا واإلبقاء على  تعتزم احملكمة توسي٢٠١٢عام 

وتشمل النفقات . نظامي االستجابة املباشرة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى
 األخرى نفقات إعادة توطني الشهود بالنسبة إىل كينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا
الوسطى، ونفقات نقل الشهود بالنسبة إىل كينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى، وتدابري احلماية احمللية يف 

  .السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا: أربع حاالت هي

  التدريب

لتدريبية املتخصصة  من املزمع أن جتري وحدة الضحايا والشهود الدورات ا.نفقات متكررة -٤١٣
  :٢٠١٢التالية يف عام 

. التدريب على اإلسعافات األولية ملوظفي وحدة الضحايا والشهود يف املقر الرئيسي وامليدان -٤١٤
وهذه الدورة مصممة لضمان أن يستطيع موظفو املقر الرئيسي وامليدان أثناء اتصاهلم اليومي بالشهود 

                                                      
  .ون إىل تدابري خاصةج بعض الشهود ضحايا لإلعتداءات أيضاًً وحيتا)٤٣(
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وسيقوم هؤالء املوظفون باالستجابة املباشرة .  حالة الطوارئتقدمي اإلسعافات األولية األساسية يف
  . للطوارئ الطبية، على النحو املتفق عليه مع الطبيب املسؤول يف احملكمة

وتقدم هذه الدورة األسس املفيدة لتطوير وممارسة املهارات . ودورة تدريبية عن إدارة اإلشراف -٤١٥
امل بشكل أجنع يف بيئة العمل، وتربز املستويات املختلفة القيادية يف املستقبل، وترسخ كيفية التع

الواجبات اليت تسند /موعات املهارات اليت يتعني أن يتمتع ا خمتلف األشخاص لالضطالع باملهام
  . اإلدارة على جمموعة مهارات األشخاص/إليهم، وتبني كيف ميكن تطبيق ج القيادة

وتتناول هذه الدورة مبادئ إدارة شؤون الشهود يف بيئة . ودورة تدريبية عن محاية الشهود -٤١٦
سرية، وتشمل التدريب على مجلة أمور منها األمن الشخصي ملديري الدعاوى واالعتبارات العاملية اليت 

ومن املزمع . يتعني النظر فيها عند التعامل مع الشهود وإعادة توطينهم وإدارة املخاطر اليت يتعرضون هلا
 الدورة التدريبية اليت تدوم ستة أيام ألربعة موظفني من وحدة الضحايا والشهود وهم أن تستهل هذه

خبري يف /موظف معاون يف شؤون احلماية وموظفان ميدانيان معنيان بالشهود وأخصائي نفسي
  . الصدمات النفسية

ويرمي . التعامل مع الشهود املستضعفني واملصدومني نفسياً/والتدريب على مواجهة الصدمات -٤١٧
هذا التدريب إىل جتهيز مساعدي الدعم بالتقنيات الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع التزامهم بالتعامل 
مع الضحايا والشهود املصدومني نفسياً، والتعامل مع الصدمات النفسية غري املباشرة عندما يعمل معاجل 

التدريب مساعدي الدعم على ويعاون هذا . الصدمات على عالج الناجني من أحداث احلياة الصادمة
وسيستمر هذا التدريب ملدة . اكتساب القدرة على التعرف على الفروق بني االحتياجات يف املعاملة

  . يومني وسيقدم إىل مجيع مساعدي الدعم يف املقر الرئيسي
مفتوحة، وهو متابعة للتدريب الذي اضطلع به حملل  وتدريب متقدم يف جمال االستخبارات -٤١٨
وتساعد هذه الدورة على بناء واستدامة نظام وتنظيم استخبارايت مفتوح .  الضحايا والشهودوحدة
ويتعلم املوظفون من خالل التدريب العملي والوظيفي األساليب السليمة جلمع املعلومات . وناجح

 وحتليلها، وآليات نشر هذه املعلومات وعمليات إدارة تدفق العمل اليت تضمن االضطالع بعمليات
  .منتظمة
واهلدف من هذا التدريب . (RINO)والتدريب على الصدمات النفسية الذي تقدمه منظمة رينو  -٤١٩

هو اكتساب املعارف بشأن الصدمات النفسية وتقنيات التدخل أثناء األزمات لتطوير القدرة على 
  . التعرف على املشاكل وحتديدها

كتساب تقنيات القيادة املتخصصة للتعامل مع القيادة ال. والتدريب على القيادة واألمن امليداين -٤٢٠
  يف امليدان أثناء تنفيذ عمليات احلماية 

  اللوازم واملواد

تغطي تكاليف اللوازم واملواد احتياجات وحدة الضحايا والشهود ريثما تتاح . نفقات متكررة -٤٢١
  .ت اليت يستخدمها الشهود فقطهلا القاعات وجتدد االشتراكات السنوية يف النشرات اإلخبارية واال
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٥٠ الربنامج الفرعي :٩٨اجلدول  
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  والشهودالضحاياوحدة  ٢٠١١مقارنة بعام  ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

صندوق  اموع املتصلة باحلاالت األساسية
 الطوارئ

+ اموع 
 صندوق الطوارئ

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

 ١٤,١ ٢٣٣,٢ ٨٨٩,٤ ١ ٢٢١,١ ١ ٦٦٨,٣ ٦٥٦,٢ ١ ٠١٠,٩ ١ ٦٤٥,٣ موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم وظفو اخلدمات العامةم

٤,١ ٤٧,٦ ٢٠٥,٩ ١ ١٤٢,٩ ١ ٦٣,٠ ١٥٨,٣ ١ ٠٩٧,٧ ١ ٦٠,٦ 
 ١٠,٠ ٢٨٠,٨ ٠٩٥,٣ ٣ ٣٦٤,٠ ٢ ٧٣١,٣ ٨١٤,٥ ٢ ١٠٨,٦ ٢ ٧٠٥,٩ ٧٨٣,٤ ٢   ٧٨٣,٤ ٢ ٣٢٤,٠ ٢ ٤٥٩,٤ اموع الفرعي، املوظفون

 ٢٤,٧- ٥٧,٠- ١٧٤,٢ ١٧٤,٢   ٢٣١,٢ ٢٣١,٢   ٤٧٤,١ ٢٣١,٢ ٢٤٢,٩ ٢٤٢,٩   املساعدة املؤقتة العامة
 ٤,٣ ١,٨ ٤٣,٢ ٤٣,٢   ٤١,٤ ٤١,٤   ٦,٩  ٦,٩ ٦,٩   العمل اإلضايف

 ٠,٩- ٠,٢- ٢١,٣ ٢١,٣   ٢١,٥ ٢١,٥   ٢٦,٩   ٢٦,٩ ٢٦,٩   اخلرباء االستشاريون
 ١٨,٨- ٥٥,٤- ٢٣٨,٧ ٢٣٨,٧   ٢٩٤,١ ٢٩٤,١   ٥٠٧,٩ ٢٣١,٢ ٢٧٦,٧ ٢٧٦,٧   اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٨,٥ ٥٠,٠ ٦٣٨,٧ ٦٠٦,٩ ٣١,٨ ٥٨٨,٧ ٥٥٧,٢ ٣١,٥ ٦٦٨,٨ ٤٤,٩ ٦٢٣,٩ ٦١٤,٤ ٩,٥ فرالس

             ١٦,٤  ١٦,٤ ١٦,٤   اخلدمات التعاقدية
 ٨,٦- ٢,٣- ٢٤,٦ ٢٤,٦  ٢٦,٩ ٢٦,٩   ١٤,٦  ١٤,٦ ١٤,٦   التدريب

 ٨,١ ١٧٥,٠ ٣٣٨,٩ ٢ ٣٣٨,٩ ٢   ١٦٣,٩ ٢ ١٦٣,٩ ٢   ٩٨٠,٢ ١ ١٦٩,٦ ٨١٠,٦ ١ ٨١٠,٦ ١   نفقات التشغيل العامة
 ٣٨,٢- ٢,٩- ٤,٧ ٤,٧   ٧,٦ ٧,٦   ٠,٩  ٠,٩ ٠,٩   اللوازم واملواد

                 ٢,٢   ٢,٢ ٢,٢   األثاث واملعدات
 ٧,٩ ٢١٩,٨ ٠٠٦,٩ ٣ ٩٧٥,١ ٢ ٣١,٨ ٧٨٧,١ ٢ ٧٥٥,٦ ٢ ٣١,٥ ٦٨٣,١ ٢ ٢١٤,٥ ٤٦٨,٦ ٢ ٤٥٩,١ ٢ ٩,٥ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٧,٦ ٤٤٥,٢ ٣٤٠,٩ ٦ ٥٧٧,٨ ٥ ٧٦٣,١ ٨٩٥,٧ ٥ ١٥٨,٣ ٥ ٧٣٧,٤ ٩٧٤,٤ ٥ ٤٤٥,٧ ٥٢٨,٧ ٥ ٠٥٩,٨ ٥ ٤٦٨,٩ اموع
              

 ٠,٢ ٠,٤ ١٩٦,٥ ١٧٤,٨ ٢١,٨ ١٩٦,١ ١٧٦,٨ ١٩,٣ ١٣٧,٦   ١٣٧,٦ ١٢٤,٢ ١٣,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢قترح من املوظفني لعام املالك امل: ٣٣٥٠ الربنامج الفرعي :٩٩اجلدول 
وكيل أمني   والشهودالضحاياوحدة 

 عام
مساعد أمني 

جمموع موظفي الفئة الفنية  ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد عام
 فما فوقها

-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

-اخلدمات العامة
 الرتب األخرى

جمموع موظفي 
 جمموع املوظفني اخلدمات العامة

 ٦ ١ ١  ٥  ١ ١ ٢ ١     األساسية

 اليةالوظائف احل ٤٤ ٣٢ ٣١ ١ ١٢  ٦ ٦       املتصلة باحلاالت

 ٥٠ ٣٣ ٣٢ ١ ١٧  ٧ ٧ ٢ ١     اموع الفرعي

               األساسية

               املتصلة باحلاالت
الوظائف 

 املنقولة/اجلديدة
               اموع الفرعي

 ١    ١   ١       األساسية

عاد امل/الوظائف املعادة ١-  ١- ١ ١-   ١-       املتصلة باحلاالت
 تصنيفها/توزيعها

   ١- ١           اموع الفرعي

 ٥٠ ٣٣ ٣١ ٢ ١٧  ٧ ٧ ٢ ١     اموع 
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  قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٣٦٠الربنامج الفرعي   )و(

) ٩(٨٦ملتخصصة يف قلم احملكمة، حبسب البند قسم مشاركة وتعويض الضحايا هو الوحدة ا -٤٢٢
من الئحة احملكمة، املسؤولة عن مساعدة الضحايا فيما يتعلق مبشاركتهم يف اإلجراءات وعن 

وبالتايل فإن هذا القسم يضطلع بعمليات يف امليدان من ناحية لتمكني الضحايا من تقدمي . تعويضهم
 املقر الرئيسي من ناحية أخرى إلدارة املستندات طلبام واملشاركة الفعالة يف اإلجراءات، ويف

  . واملعلومات األخرى الواردة وملساعدة الدوائر
زيادة عدد ) أ: (وشهد القسم زيادة كبرية يف عبء العمل يف العامني املاضيني نظراً ملا يلي -٤٢٣

لنشاط القضائي وزيادة مستوى ا) ب(احلاالت والقضايا وزيادة عدد الطلبات الواردة من الضحايا؛ 
 ٢٠١٢الذي يؤثر يف مشاركة الضحايا، مبا يف ذلك إجراءات التعويض املرجح اختاذها يف عام 

والتغيريات يف منوذج العمل نتيجة للتجارب ) ج(والقدرات اجلديدة اليت تطلبها الدوائر من القسم؛ 
إىل آخر يف عدد طلبات وترد فيما يلي الزيادة من عام . املكتسبة يف امليدان بالعمل مع الوسطاء

  .املشاركة الواردة إىل القسم

  الشهري لطلبات املشاركة الواردةتوسط امل: ١٠٠اجلدول 
 العدد الشهري املتوسط لطلبات املشاركة الواردة

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 
يناير إىل /من كانون الثاين

٢٠١١مايو /أيار  

٣٦٢ ١٨٧ ٦٣ ٥٧ 

 بالرغم من استمرار عبء العمل ٢٠٠٦ املقر منذ عام ومع ذلك مل يزد عدد موظفي القسم يف -٤٢٤
يف الزيادة، األمر الذي فرض ضغوطاً كبرية على القسم يف كل عام، ويصعب استيعاب عبء العمل 

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن احلالة . اإلضايف الناجم عن حاليت كينيا وليبيا دون موظفني إضافيني
نشطة امليدانية النامجة عن احملاكمات املتعلقة حباليت مجهورية الكونغو الدميقراطية يف ليبيا تأيت على رأس األ

 .٢٠١٢ومجهورية أفريقيا الوسطى، اليت ستستمر وقد تستدعي اختاذ إجراءات تتعلق بالتعويض يف عام 
 ذلكومن املتوقع أن تتطلب إجراءات التعويض أن يضطلع القسم بأنشطة ميدانية أكثر كثافة، مبا يف 

 وبالتايل فإن هذا القسم. إعالم الضحايا ومتكينهم من إيداع طلبات وإعداد تقارير للدوائر بطلب منها
  .ليس يف وضع يسمح له بإعادة توزيع املوارد لتلبية املتطلبات اإلضافية للحالة اجلديدة يف ليبيا

ن، وذلك يف سياق وفضالً عن ذلك جيري إعداد منوذج جديد للعمل مع الوسطاء يف امليدا -٤٢٥
املتعلقة بالوسطاء يف مجيع أجهزة احملكمة، اليت تقتضي مستوى أعلى من االلتزام مع املبادئ التوجيهية 

ويعترب النموذج املعدل أكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف . الوسطاء الذين يساعدون الضحايا
ذا النموذج سيتطلب االستعانة مبوظفني لضمان زيادة اإلشراف على عمل الوسطاء، نظراً ألن البديل هل

  . إضافيني ملواصلة العمل الذي يضطلع به الوسطاء يف الوقت الراهن
وقد بلغ حجم هذه الزيادات درجة مل يعد من املمكن استيعاا باملوارد احلالية من املوظفني، إذا  -٤٢٦

تفاظ بالسيطرة يف امليدان واحترام أراد القسم أن يكون يف موقع يسمح له بتلبية طلبات الدوائر، واالح
 بذل القسم قصاراه لتقليل مبلغ املوارد ٢٠١٢وأثناء حتضري اقتراحات امليزانية لعام . حقوق الضحايا

اإلضافية املطلوب إىل احلد األدىن ولتحديد أوجه الفعالية واخليارات البديلة حيثما أمكن؛ ومع ذلك 
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الزيادة يف عبء العمل الناجم عن القضايا اجلديدة يف حالة سيحتاج القسم إىل موارد إضافية ليواكب 
  .كينيا، وخاصة احلالة اجلديدة يف ليبيا

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

 وهذه الوظيفة ضرورية .الرتب األخرى –واحد من فئة اخلدمات العامة مساعد ميداين . جديد -٤٢٧
وسيغطي املساعد امليداين األنشطة . الطاقة الدنيا لعمليات القسم فيما يتعلق باحلالة يف ليبيالتحقيق 

حتديد جمتمعات الضحايا؛ وحتديد الدعم وتدريب : امليدانية من املقر الرئيسي، مبا يف ذلك ما يلي
اردة الستكماهلا؛ الوسطاء؛ وإتاحة جمموعة من االستمارات املوحدة وترتيبها؛ والتحقق من الطلبات الو

وحتضري الرسائل األساسية للضحايا والوسطاء؛ وتنظيم التمثيل القانوين املشترك واملساعدة على تنفيذ 
  .أوامر الدوائر يف امليدان

وهذا املوظف اإلضايف ضروري ). منسق حلالة ليبيا (٢-موظف قانوين معاون برتبة ف. جديد -٤٢٨
املعاجلة القانونية : عن حالة ليبيا، ولالضطالع باملهام التاليةخاصة ملواكبة العمل اإلضايف الناجم 

للطلبات واستعراض الطبعات املصاغة من هذه الطلبات؛ وإعداد تقييمات فردية للطلبات وصياغة 
تقارير عنها للدوائر؛ واالستجابة إىل طلبات الدوائر وأوامرها؛ واالتصال باملوظفني امليدانيني ملتابعة 

يم التمثيل القانوين املشترك، وما إىل ذلك، وضمان أن املمثلني على علم بالتطورات الطلبات وتنظ
القضائية ذات الصلة؛ واملسامهة يف مسائل السياسة العامة، مبا يف ذلك اإلجراءات التشغيلية، والقيام 

  . باألحباث وصياغة الوثائق يف اال القانوين
وتطلب الدوائر من القسم أن جيري حتليالً ). املعاجلة (٢-موظف قانوين معاون برتبة ف. جديد -٤٢٩

وقد أشري بالفعل . قانونياً لكل طلب مشاركة على حدة باالستناد إىل التوجيهات الصادرة عن كل دائرة
إىل النقص يف قدرة املوظفني على معاجلة مجيع الطالبات الواردة إىل القسم من الضحايا يف مؤشرات 

  من القسم أن يويل٢٠١١وقد استلزم تأثري هذا النقص يف عام . ٢٠١١ عام عبء العمل يف ميزانية
 األولوية للعمل وفقاً لتقدم اإلجراءات القضائية، ومثة تأخري مسجل يف بعض احلاالت، وقد زاد هذا

 ومن املتوقع. التأخري يف العام املاضي، نظراً ألن عدد الطلبات الواردة كل شهر استمر يف الزيادة كذلك
  نظراً لزيادة عدد احلاالت والقضايا املفتوحة، والسيما٢٠١٢ن تسجل زيادة كبرية أخرى يف عام أ

  .القضايا اجلديدة يف حالة كينيا وإجراءات التعويض اليت قد تتخذ فيما يتعلق باحملاكمات اجلارية

  )للعمل على أساس التفرغالوظائف املكافئة (ني لموظفني القانونيني املعاونلعبء العمل مؤشرات : ١٠١اجلدول 

 عدد احلاالت الوظائف املطلوبة لكل حالة 
عدد الوظائف احلالية يف عام 

٢٠١١ 
 النقص

 ٢- موظف قانوين معاون برتبة ف
 .يعمل كمنسق

٤ ٢ ٦ ١ 

 ١- موظف قانوين معاون برتبة ف
 يتنقل من وظيفة ٢- أو برتبة ف

 .إىل أخرى لتجهيز الطلبات

 ٦ صفر ٦ ٠,٥
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 الرتب األخرى، وهو مطلوب –ساعد واحد لتجهيز البيانات من فئة اخلدمات العامة م. جديد -٤٣٠
وتتمثل املهام الرئيسية ملوظفي جتهيز البيانات يف . ملواكبة الزيادة يف عدد الطلبات الواردة من الضحايا

وئياً؛ تسجيل طلبات املشاركة والتعويضات الواردة من الضحايا ومسحها ض: املقر الرئيسي فيما يلي
وإدخال البيانات الواردة يف الطلبات والبيانات الواردة على حدة يف قاعدة البيانات؛ وحتديث السجالت 
باملعلومات اجلديدة الواردة؛ واستخراج املعلومات من قاعدة البيانات إلعداد التقارير؛ التحقق من اجلودة 

 .طالع بغري ذلك من املهام اإلداريةوحتضري املستندات إليداعها؛ واالحتفاظ بسجالت مادية واالض
  .وهذه الوظيفة اإلضافية مطلوبة أساساً لضمان أال يتأخر القسم يف عمله نتيجة حلالة ليبيا اجلديدة

لدعم بعثات قسم مشاركة ) تشاد، لستة أشهر متواصلة (٤-مساعد ميداين واحد برتبة خ ع -٤٣١
  .وتعويض الضحايا إىل امليدان

  )الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ(وظفي جتهيز البيانات مل عبء العمل مؤشرات: ١٠٢اجلدول 
عدد الطلبات اليت يتم  

التعامل معها لكل وظيفة يف 
 كل عام

عدد الوظائف املتوقع تلقيها يف عام 
٢٠١٢ 

عدد الطلبات اليت ميكن جتهيزها بالعدد 
 احلايل من الوظائف

 النقص يف الوظائف

بيانات من فئة اخلدمات مساعد لتجهيز ال
  .الرتب األخرى يف املقر الرئيسي-العامة

٢ ٢٠٠ ١ ٤٠٠ ٢ ٦٠٠ 

  اخلرباء االستشاريون

اتضح من التجربة أن االستعانة باخلرباء االستشاريني لرسم خرائط مفصلة تمعات الضحايا يف  -٤٣٢
فادة من اخلربة الفريدة يف الوقت احلاالت اجلديدة من األمور الضرورية والفعالة من حيث التكلفة لالست

وبالتايل فإن املوارد مطلوبة لرسم خرائط . وتستند األنشطة امليدانية إىل هذه اخلرائط املفصلة. املناسب
  .تمعات الضحايا يف ليبيا

وفضالً عن ذلك يتفاعل قسم مشاركة وتعويض الضحايا مع الضحايا والوسطاء يف إطار  -٤٣٣
 املوظفون امليدانيون احلاليون واجلدد على حد سواء إىل تدريب ودعم مستمرين وحيتاج. حساس للغاية

لكي يتمكنوا من إدارة تفاعلهم مع الوسطاء والضحايا، مع حتقيق احلد األقصى من الرفاه للضحايا 
وهذه األموال الزمة كذلك جللب خربات معينة ملساعدة املوظفني امليدانيني التابعني للقسم . وألنفسهم

  . هذا الصدد، وستستخدم هذه األموال مع ميزانية التدريب الواردة أدناهيف

 املوارد من غري املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

إن الزيادة املطلوبة هي لتغطية تكاليف سفر املوظفني، يف حالة ليبيا اإلضافية، . نفقات متكررة -٤٣٤
وبشكل عام يبذل القسم جهوداً مضنية .  بعثات داخل البلدمن امليدان وإليه وسفر هؤالء املوظفني يف

لتقليل السفر من املقر الرئيسي وإليه إىل احلد األدىن ولكي تكون غالبية السفريات عبارة عن رحالت 
وكما درجت العادة يف األعوام السابقة، تكفل . يقوم ا املوظفون لالضطالع بأنشطتهم يف البلد املعين
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يع املوظفني امليدانيني للمقر الرئيسي مرة يف العام، وهذه الزيارة ضرورية ألغراض النفقات زيارة مج
  .التخطيط والتدريب السنويني ولتعزيز فهمهم للمحكمة

وتشمل ميزانية السفر عنصراً للسفر إىل أماكن يف أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا للعثور على  -٤٣٥
من مشروع مشترك مع قسم اإلعالم والوثائق للوصول إىل أهايل دارفور املشتتني، وذلك كجزء 

وتشمل امليزانية كذلك عنصراً صغرياً للسفر حلضور ندوات ومشاورات . جمتمعات الالجئني من دارفور
  . من أجل تطوير اإلستراتيجيات واحلصول على اخلربات

  التدريب

رية لتغطية االحتياجات اإلضافية من املقترحة زيادة نفقات التدريب زيادة صغ. نفقات متكررة -٤٣٦
وكما ذكر فيما يتعلق باخلرباء االستشاريني، فإن املوظفني امليدانيني التابعني للقسم . اخلاصة حبالة ليبيا

يتفاعلون مع الضحايا والوسطاء يف إطار عايل احلساسية، وحيتاجون إىل احلصول على تدريب ودعم 
ن إدارة التفاعل مع الوسطاء ومع الضحايا، مع حتقيق القدر مستمرين من خرباء مؤهلني لكي يتمكنوا م

  .األقصى من الرفاه للضحايا وألنفسهم

  اخلدمات التعاقدية

. ٢٠١٢سيستكمل تطوير قاعدة بيانات الطلبات يف إطار نظام تشغيل احملكمة اإللكترونية يف عام  -٤٣٧
  . ة األخرية من تطوير هذه القاعدة، لتنفيذ املرحل٢٠١١واألموال مطلوبة، ولكن بنصف مستوى عام 

للطباعة اخلارجية الستمارات الطلبات املوحدة وما يصاحبها من كتيبات ومواد . نفقات متكررة -٤٣٨
 إعالمية أخرى، وخاصة لتمكني الضحايا من إيداع طلبات للمشاركة يف اإلجراءات وللحصول على

 ملواد متاحة يف امليدان وتمعات الضحاياتعويضات، وذلك كي تكون هذه االستمارات والكتيبات وا
  .وتشمل النفقات زيادة طفيفة يف ضوء إضافة حالة ليبيا إىل احلاالت والقضايا واجلارية. احملتملة

ألنشطة املوظفني امليدانيني عندما يلتقون بالضحايا ومبودعي الطلبات منهم، . نفقات متكررة -٤٣٩
وهذه النفقات مطلوبة أساساً لتغطية . طاء واملمثلني القانونينيوعند تقدمي الدعم والتدريب إىل الوس

. تكاليف السفر، وتكاليف استئجار قاعات اجتماعات، وتكاليف استنساخ املستندات وما إىل ذلك
واملبلغ اإلضايف مطلوب يف ضوء املستوى العايل لألنشطة املتوقعة حلالة ليبيا اليت تأيت على رأس األنشطة 

  .تواصلة املتعلقة باحلاالت األخرىالقضائية امل

  اللوازم واملواد

 .تتعلق الزيادة يف امليزانية بالنموذج اجلديد للعمل مع الوسطاء، كما ذكر أعاله، يف حالة ليبيا -٤٤٠
والغرض من ذلك هو توفري جمموعات محاية لوسطاء خمتارين لتجهيزهم لكي حيموا املستندات واملعلومات 

 وال يتمتع أغلب الوسطاء ذه القدرة، ما يعرض البيانات اخلاصة. شطتهم بأمانالسرية ويضطلعوا بأن
 وسطاء حلالة ليبيا، ويشكل هذا العدد زيادة ١٠ومن املفترض أن يكون هناك . بالضحايا خلطر التلف

جية امليزانية مقارنة بالعام املاضي، ما يعكس نتائج دراسة رائدة أجريت يف كينيا يف سياق اإلستراتي يف
املتعلقة بالوسطاء يف مجيع أجهزة احملكمة، دف وفاء احملكمة بالتزاماا عن طريق توفري القدرة على 

 . السلبية لبعض الوسطاء لتاليف تعريض الضحايا والوسطاء العاملني مع احملكمة للخطر احلماية
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٦٠ الربنامج الفرعي :١٠٣اجلدول 

 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
  وتعويض الضحاياشاركقسم م

 اموع املتعلقة باحلاالت األساسية
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 ٪ املبلغ اموع املتعلقة باحلاالت األساسية اموع املتعلقة باحلاالت ساسيةاأل

 ٩,٠ ٧٣,١ ٨٨٩,٧ ٢١٥,٠ ٦٧٤,٧ ٨١٦,٦ ١٨٥,٩ ٦٣٠,٧ موظفو الفئة الفنية
 بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

٤,٤ ١٠,١ ٢٣٩,٨ ١٧٦,٨ ٦٣,٠ ٢٢٩,٧ ١٦٩,١ ٦٠,٦ 
 ٨,٠ ٨٣,٢ ١٢٩,٥ ١ ٣٩١,٨ ٧٣٧,٧ ٠٤٦,٣ ١ ٣٥٥,٠ ٦٩١,٣ ١٤٢,٥ ١   ١٤٢,٥ ١ ٥٠٣,٦ ٦٣٨,٩ اموع الفرعي، املوظفون

 ٤٢٧,٣ ٧ ٣٢٦,٨ ٣٣١,٢ ٣٣١,٢   ٤,٤ ٤,٤   ١٩٧,٢ ٣٩,٢ ١٥٨,٠ ١٥٨,٠   املساعدة املؤقتة العامة

 ٢٤٣,٨ ١٩,٥ ٢٧,٥ ١٧,٥ ١٠,٠ ٨,٠   ٨,٠ ٣,٦   ٣,٦   ٣,٦ اخلرباء االستشاريون
 ٧٩٢,٧ ٢ ٣٤٦,٣ ٣٥٨,٧ ٣٤٨,٧ ١٠,٠ ١٢,٤ ٤,٤ ٨,٠ ٢٠٠,٨ ٣٩,٢ ١٦١,٦ ١٥٨,٠ ٣,٦ رىاموع الفرعي، الرتب األخ

 ٣٢,٨ ٣٦,٨ ١٤٩,١ ١١٦,٢ ٣٢,٩ ١١٢,٣ ١٠٥,٠ ٧,٣ ١١٢,١ ٢٤,٤ ٨٧,٧ ٨٧,٥ ٠,٢ السفر

 ٠,١ ٠,١ ١٥٧,٢ ١٠٥,٢ ٥٢,٠ ١٥٧,١ ٥٣,٧ ١٠٣,٤ ١٤٨,٣ ٨٦,٣ ٦٢,٠ ٥٨,٣ ٣,٧ اخلدمات التعاقدية

 ٢٧٠,٠ ١٣,٥ ١٨,٥ ١٨,٥  ٥,٠ ٥,٠   ١٤,٢  ١٤,٢ ١٠,٠ ٤,٢ التدريب

 ٤٢٩,٤ ٣ ٥٨,٣ ٦٠,٠ ٦٠,٠   ١,٧ ١,٧          اللوازم واملواد 
 ٣٩,٤ ١٠٨,٧ ٣٨٤,٨ ٢٩٩,٩ ٨٤,٩ ٢٧٦,١ ١٦٥,٤ ١١٠,٧ ٢٧٤,٦ ١١٠,٧ ١٦٣,٩ ١٥٥,٨ ٨,١ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٤٠,٣ ٥٣٨,٢ ٨٧٣,٠ ١ ٠٤٠,٤ ١ ٨٣٢,٦ ٣٣٤,٨ ١ ٥٢٤,٨ ٨١٠,٠ ٦١٧,٩ ١ ١٤٩,٩ ٤٦٨,٠ ١ ٨١٧,٤ ٦٥٠,٦ اموع
              

 ٤,٨ ٢,٤ ٥٣,٣ ٢٨,٤ ٢٤,٩ ٥٠,٩ ٢٨,٨ ٢٢,١ ٤١,٠   ٤١,٠ ٢٥,٤ ١٥,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٦٠ الربنامج الفرعي :١٠٤اجلدول 

أمني وكيل   وتعويض الضحاياقسم مشارك
 عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٨ ١ ١   ٧ ٢ ٢ ٢ ١           األساسية الوظائف احلالية

 ٧ ٥ ٥  ٢  ٢        احلاالتاملتصلة ب  

 ١٥ ٦ ٦   ٩ ٢ ٤ ٢ ١           اموع الفرعي  

                  األساسية الوظائف اجلديدة

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  

                             األساسية
                  املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

                             اموع الفرعي توزيعها

 ١٥ ٦ ٦   ٩ ٢ ٤ ٢ ١           اموع  



ICC-ASP/10/10 

 

10-A-010911 145 

  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

وعملها، وذلك يساهم قسم اإلعالم والوثائق يف إذكاء الوعي وتعميق الفهم بوالية احملكمة  -٤٤١
أوالً بني اتمعات املتأثرة باحلاالت اليت تنظر فيها، ومع عامة اجلمهور ومنهم الصحفيون واتمع 

ويتألف القسم من وحدة التوعية ووحدة الشؤون . املدين واملنظمات واألوساط القانونية واألكادميية
  .العامة ووحدة االستقبال واملراسم واملكتبة ومركز الوثائق

وتنفذ أنشطة التوعية يف إطار املوارد املتاحة لضمان أن اتمعات املتأثرة باجلرائم اليت تدخل يف  -٤٤٢
وهلذه الغاية وكما ذكر يف عام . اختصاص احملكمة ميكنها أن تفهم أنشطة احملكمة القضائية وأن تتابعها

يسعى قسم اإلعالم والوثائق إىل  )٤٤( يف اخلطة اإلستراتيجية للتوعية للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٦
التقريب بني احملكمة وهذه اتمعات بوضع نظام فعال لالتصال يف االجتاهني يواجه شواغل هذه 

ونظراً ألن موارد احملكمة حمدودة فإا مل تستطع أن تليب طلب اجلمعية . اتمعات وجييب على أسئلتها
وتنفيذها يف البلدان املتأثرة، مبا يف ذلك عن  اتيجية للتوعيةمواصلة تطوير اخلطة اإلستر"[...] متاماً وهو 

طريق التوعية املبكرة منذ بداية تدخل احملكمة ويف أقرب فرصة ممكنة، عندما يكون ذلك ممكنا، 
وقد ضيق القسم نطاق عمله لكي يصل يف املقام األول . )٤٥("وكذلك أثناء مرحلة الفحص التمهيدي

ملتأثرة، وأخذ يستعني باإلعالم احمللي لتعزيز تأثريه ملساعدة قلم احملكمة على إىل الضحايا واتمعات ا
تيسري ممارسة الضحايا حلقوقهم أمام احملكمة على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وكذلك 

لوالية تؤكد على أمهية توعية الضحايا واتمعات املتأثرة من أجل تفعيل ا: "[...] يف قرارات اجلمعية
  . )٤٦("الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالضحايا

وسيواصل . ويشرف مكتب الرئيس على مجيع الوحدات وميثل القسم يف مجيع اللقاءات العامة -٤٤٣
. املكتب املسامهة يف تنفيذ خطة احملكمة اإلستراتيجية للتوعية بالعمل مع األوساط القانونية واألكادميية

غاية يتعني أن تنظم األنشطة دف زيادة عدد احملاميات األفريقيات الاليت ميارسن مهنتهن أمام وهلذه ال
وسيواصل القسم كذلك بذل اجلهود لتشجيع اجلامعات على إدراج . احملكمة، واجتذاب احملامني العرب

وسيواصل القسم . مسيةالقانون الدويل العام، واحملكمة اجلنائية الدولية خاصة، يف مناهجها التعليمية الر
بذلك أيضاً بذل اجلهود لتوسيع نطاق مسابقة احملكمة الصورية التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، وذلك 
من خالل تنظيم لقاءات بالفرنسية والصينية والعربية والروسية، تشارك فيها املؤسسات األكادميية من 

  .مجيع أحناء العامل

ومتشياً مع التقدم احملرز يف اإلجراءات .  التوعية أولوية للقسم ستظل أنشطة٢٠١٢ويف عام  -٤٤٤
القضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ستكون األولوية االضطالع بأنشطة تتعلق باختتام حماكميت 

نغادجولو، وسيتطلب استهالل حماكمة مبوروشيمانا زيادة العمليات يف واليات /لوبانغا وكاتنغا
                                                      

  .ICC-ASP/5/12  الوثيقة )٤٤(
   الد األول، اجلزء الثالث، القرار) ICC-ASP/9/20الوثيقة  (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية انظر   )٤٥(

ICC-ASP/9/Res.3 ٣٨، الفقرة .  
  . ، احليثية السادسة عشرة٢٢املرجع ذاته، الفقرة   )٤٦(
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وفيما يتعلق باحلالة . ٢٠١١ية أفريقيا الوسطى لن يتغري مستوى العمليات عن عام ويف مجهور. كيفوس
يف أوغندا ستقل أنشطة التوعية بسبب اخنفاض النشاط القضائي، وسيبقي القسم على وجود صغري 

فور أما بالنسبة إىل احلالة يف دار. لإلبقاء على الشبكات الراهنة وملواصلة دعم إنتاج برامج راديو تفاعلية
بالسودان، ستقلل وحدة التوعية من العمليات يف تشاد وإن واصلت العمل خلدمة الالجئني واتمعات 

وبعض املوارد احلالية اليت خصصت مبدئياً للحالتني األخريني سيعاد . املنفية والصحفيني واحملامني
وجتدر . ها التحقيقاتتوزيعها على بلدان احلاالت اليت لديها قضايا يف مرحلة احملاكمة وجتري في

وأن حوايل . اإلشارة إىل أن ثالثة مناصب خصصت مبدئياً ألوغندا ستنقل، على سبيل املثال، إىل كينيا
  .نصف امليزانية التشغيلية الالزمة للقسم للعمل يف البلدان ستغطيها املوارد احلالية

اء الوعي واالرتقاء بفهم وتتوىل وحدة الشؤون العامة يف القسم العالقات اإلعالمية وإذك -٤٤٥
وتتوىل الوحدة تنفيذ جزء من إستراتيجية . احملكمة أساساً بني الصحفيني وغريهم من عامة اجلمهور

وباإلضافة إىل العمل مع . )٤٨( اليت أيدا اجلمعية)٤٧(اإلعالم العام اليت تشمل مجيع هيئات احملكمة
 على اإلنترنت وهي مسؤولة عن إعداد املواد وسائل اإلعالم، فإن هذه الوحدة حتتفظ مبوقع احملكمة

  . اإلعالمية والنصوص القانونية األساسية وتعميمها

وسعياً إىل دعم أنشطة التوعية، وتلبية االحتياجات اإلعالمية للراديو والتليفزيون، فإن القسم  -٤٤٦
دها احملكمة لديه فريق صغري جيهز فقط السجالت السمعية البصرية جللسات احملاكمات اليت تعق

 ٢٠١٠ويف عام . لتعميمها على اجلمهور، وكذلك للقاءات األخرى اليت تعقد يف مقر احملكمة الرئيسي
 قرص فيديو رقمي ووزعها على الصحفيني واألوساط القانونية ١ ٠٦٥أعد هذا الفريق ما جمموعه 

 ملخصاً ٧٠وزع إمجاالً وقد . واألكادميية وأصحاب املصاحل يف املقر الرئيسي للمحكمة ويف امليدان
 برناجماً آخر عن لقاءات احملكمة ٦٤وأعد .  ملخصاً تليفزيونياً على وسائل اإلعالم الدولية٧٠إذاعياً و

ويتوىل نظام إدارة احملكمة . يف اخلارج، ألغراض إعالم اجلمهور ال غري وهي ال تعد من احملفوظات
لألغراض القانونية وال تدعم هذه احملفوظات املسؤولية عن حمفوظات الفيديو جللسات احملاكمات 

وتعين القيود املفروضة على املوارد البشرية املتاحة للفريق السمعي البصري أن . أنشطة إعالم اجلمهور
القسم لن يستطيع يف املستقبل متابعة جلسات احملاكمات يومياً وبالتايل لن يستطيع االستمرار يف إعداد 

  .٢٠١١ و٢٠١٠كمات اجلارية كما درجت العادة يف عامي امللخصات األسبوعية للمحا

وسيواصل القسم استضافة زيارات عامة وزيارات دراسية يف املقر الرئيسي للمحكمة من خالل  -٤٤٧
وحدة االستقبال التابعة له وهي مسؤولة عن مساعدة احملكمة على التحضري للزيارات الرفيعة، وتنظيم 

 زائر، مبا يف ذلك ١٠ ٣٠٢ استقبل القسم ٢٠١٠ويف عام . ستقبالاللقاءات على أعلى معايري اال
 زيارة دراسية متعمقة، ٦٥ونظمت كذلك .  زائر إعالمي وشخص حيضر اجللسات يف جمموعات٨٠٠

  .  جمموعة معلومات عن احملكمة يف املقر الرئيسي٧ ٥٠٠ووزعت 

                                                      
 تشرين ٢٢، بتاريخ ICC-ASP/9/29، الوثيقة ٢٠١٣- ٢٠١١انظر تقرير احملكمة عن إستراتيجية اإلعالم العام للفترة   )٤٥(

  . ، املتاح على موقع احملكمة على اإلنترنت٢٠١٠نوفمرب /الثاين
  .٣٩، الفقرة ICC-ASP/9/Res.3القرار   )٤٦(
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ل على خدمة األطراف واملشاركني وفضالً عن ذلك تركز املكتبة ومركز الوثائق يف املقام األو -٤٤٨
يف اإلجراءات القضائية واهليئات املستقلة املتعلقة باحملكمة، لضمان أن ميكنها النفاذ إىل اموعات 

وتستهل املكتبة تدرجيياً . والوثائق القانونية يف الوقت املناسب، مبا يف ذلك من خالل تدريب املوظفني
  .ات غري احلكوميةتقدمي اخلدمات إىل الباحثني واملنظم

 ١٠٧ نسبة ٢٠١٠وجتدر اإلشارة إىل أن املعدل العام لتنفيذ امليزانية املعتمدة للقسم بلغ يف عام  -٤٤٩
  .يف املائة، مبا يف ذلك صندوق الطوارئ

  األهداف

مواصلة إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها  -١
  )٤ اإلستراتيجي اهلدف. (ت املتأثرة ذه األنشطةكمة يف اتمعاأنشطة احمل

 )٧اهلدف اإلستراتيجي  (.ضمان إشهار مجيع اإلجراءات بالنسبة للجمهور احمللي والعاملي -٢
زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة  -٣

 )٦اهلدف اإلستراتيجي ( .استقالليتهاوالتشديد على دور احملكمة و
وجتدر اإلشارة إىل أن العمل سينجز . ٢٠١٢وأدرجت مؤشرات األداء واألهداف التالية لعام  -٤٥٠

 .٢٠١٠باملستوى نفسه من املوارد املخصصة للقسم يف عام 

 ٢٠١١اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
   ١اهلدف 

٪ يف حاالت مجهورية ٢٠زيادة بنسبة  .عدد األنشطة اليت تشارك فيها نساء •
الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا 

 .٢٠١١الوسطى والسودان مقارنة بعام 
 .ستجمع البيانات األساسية عن حالة كينيا .مباشر يف اجللسات التفاعليةعدد النساء املشاركات بشكل  •

كمة إذكاء الوعي بأنشطة احمل •
 .لدى اتمعات املتأثرةوفهمها 

وستتواصل يف هذا العام 
 . األنشطة اخلاصة إلشراك النساء

 .٢٠١١.دون تغيري عن عام  .العدد التقديري من السكان الذين يتم الوصول إليهم بواسطة اإلذاعة •
العدد التقديري من السكان الذين يتم الوصول إليهم بواسطة  •

  .التليفزيون
 .٢٠١١دون تغيري عن عام 

ندية االستماع إىل الراديو اليت تنشئها وحدة التوعية، حيثما كان عدد أ •
 .ذلك مناسباً

 أندية أخرى يف مجهورية الكونغو ٣
 .الدميقراطية ويف مجهورية أفريقيا الوسطى

  :يف البلدان املعنية ٢اهلدف 
لن يعد من املمكن بث ساعات ملخصات  . اإلذاعي للملخصات السمعيةبثال ساعات عدد •

 .أسبوعية للمحاكمات
ملخصات  لن يعد من املمكن بث ساعات .عدد ساعات البث التلفزيوين للملخصات بالفيديو •

 .أسبوعية للمحاكمات
زيادة مستوى رضا الصحفيني الذين يغطون أعمال احملكمة مبساعدة  •

 .لتوعية التابعة للقسم يف امليدانوحدة ا
 . من املستجيبني لالستقصاءات راضي٪٨٠

 . إمجاال٣٠ً ٠٠٠ .عدد املطبوعات اليت مت توزيعها •

وصول اجلمهور زيادة إمكانية  •
 إىل اإلجراءات احمللي والعاملي

 .القضائية للمحكمة

 . زائر١٠ ٠٠٠ بعدد ٢٠١١أكثر من عام  .خلدمات البث املرئي على موقع احملكمةعدد الزائرين زيادة  •
   ٣اهلدف 

إذكاء الوعي العاملي املتواصل  •
كمة بواسطة اإلعالم احملب

 .واحلمالت

يف املقر الرئيسي .زيادة عدد الزوار الذين حيضرون اإلحاطات اإلعالمية •
 .للمحكمة

 ٪٣٠ بنسبة ٢٠١١أقل من عام 
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 ٢٠١١اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
 احملكمة املقيمني يف الهاي وزيادة عدد املقابالت اليت أجراها مسؤول • 

 .مع وسائط اإلعالم
 ٪١٠ بنسبة ٢٠١١أكثر من عام 

 يقدمون الذين،  والعامل العريب خاصة من أفريقياحملامنيازيادة عدد  • 
 يف قائمة احملامني ومساعدي احملامني عقب احلملة إلدراجهمطلبات 

  .للمحامني األفريقينينداء اليت قامت ا احملكمة ورابطة احملامني الدولية 

  ٪٥ بنسبة ٢٠١١أكثر من عام 

كمة الصورية التابعة زيادة عدد اجلامعات اليت تشارك يف مسابقة احمل • 
 . للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٪١٠ بنسبة ٢٠١١أكثر من عام 

  ٢٠١١عام يف وارد املإحصاءات عبء العمل على قسم اإلعالم والوثائق بنفس مستوى : ١٠٥اجلدول 

 ٢٠١٢عبء العمل املتوقع يف عام 
عدد املوظفني يف 

 ٢٠٠٩عام 

عبء العمل الفعلي 
 ٢٠٠٩يف عام 

فني الذين عدد املوظ
اضطلعوا بالعمل يف 

 ٢٠١٠عام 

عبء العمل الفعلي 
 ٢٠١٠يف عام 

عبء العمل املتوقع يف 
 ٢٠١٢عام 

إعداد الفريق السمعي البصري مللخصات عن 
 .جلسات احملاكمات لقضايا يف مرحلة احملاكمة

٤٩(٢٩ ١٣٥ ٢ ٩٢ ١( 

 )٥٠(١٠ ١٣٦ ٤ ١٦٢ ٤ ٠تنظيم جلسات توعية يف أوغندا

وعية يف مجهورية الكونغو تنظيم جلسات ت
 .الدميقراطية

٢٥٠ ٢٢١ ٦ ١٩٢ ٥ 

 ٧٠ ٧٠ ١ ١٣ )٥١(١ .السودان(تنظيم جلسات توعية فيما يتعلق بدارفور 

 ٩٨ ٩٨ ٣ ٨٩ ٢ .تنظيم جلسات توعية يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٥٠٠ ٧ ٤٠٠ ١٠ ٣ ٢٧٦ ٦ ٣ .تنظيم زيارات إعالمية إىل املقر الرئيسي للمحكمة

وعات املعلومات العامة وجمموعات مجع جمم
  .املعلومات املتعلقة باحلمالت وتعميمها

٥٠٠ ٦ ٥٠٠ ٧ ٣ ٢٧٨ ٧ ٣ 

 ٠٠٠ ٣ ٣٩٠ ٢ ١ ٨٧٢ ١ .عدد الوثائق املنشورة على موقع احملكمة

 ١٧٠ ١٥٧ ٢ ١٤٥ ٢ .عدد النشرات اإلخبارية اهزة واملوزعة

عدد الوثائق اليت جتهزها احملكمة عن املستجدات 
 .ألسبوعية وتوزعهاا

٤٤ ٤٤ ٢ ١٠ ٢ 

 ٠٠٠ ٧ ٧٢٠ ٦ ٤ ٥١٩ ٦ ٤ .عدد الكتب املستعارة من املكتبة

عدد الدورات التدريبية للموظفني الداخلني على 
 .االنتفاع باملكتبة

٢٤ ٧٧ ٢ ١٠٢ ٢ 

                                                      
نظراً للقيود املفروضة على املوارد من املوظفني، لن يتمكن القسم من متابعة احملاكمات على أساس أسبوعي، وبالتايل لن يعود   )٤٩(

ا بعدد  اليت ميكن القيام  الربامج السمعية البصريةويعكس الرقم الوارد هنا عدد. باستطاعته إعداد ملخصات أسبوعية للمحاكمات
  .أقل من املوظفني

  .سينخفض عدد جلسات التوعية نظراً لنقل ثالث وظائف إىل بلدان أخرى هلا صلة باحلاالت  )٥٠(
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢استهل منسق التوعية القانونية امليدانية للحالة يف السودان االضطالع مبهام منصبه يف   )٥١(
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  املوارد من املوظفني

  ةاملوارد األساسي

اج مجيع برامج احملكمة السمعية ، يتوىل تصميم وإنت٢-منتج مواد مسعية بصرية برتبة ف -٤٥١
لوسائل اإلعالم الدولية (البصرية املستخدمة ألغراض إعالم اجلمهور وتوعيته يف مجيع أحناء العامل 

، ومتوهلا منذ ذلك ٢٠٠٨مايو / أيار٥وهذه الوظيفة موجودة من ). وللبلدان اليت هلا صلة باحلاالت
فترة التمويل باملساعدة املؤقتة العامة يف كانون وعندما انتهت . احلني املساعدة املؤقتة العامة

 من قسم اخلدمات العامة إىل قسم اإلعالم والوثائق ٢-، نقلت وظيفة برتبة ف٢٠١٠ديسمرب /األول
  . ملواصلة متويل هذا املنصب

  املوارد املتصلة باحلاالت

 للتطورات القضائية ونظراً). ، نقل من أوغندا٢-برتبة ف(منسق توعية ميدانية واحد لكينيا  -٤٥٢
يف حالة كينيا، تتطلب اخلطة اإلستراتيجية للتوعية منسقاً يف امليدان ليضمن فهم والية احملكمة وطريقة 

وترمي اجلهود املبذولة يف جمال التوعية . سريها، وأن الكينيني يصلون إىل اإلجراءات القضائية ويفهموا
  .ألكثر تأثراً باجلرائم املزعومةإىل تعزيز التفاعل بني احملكمة واموعات ا

)  الرتب األخرى، منقوالن من أوغندا–من فئة اخلدمات العامة (مساعدا توعية ميدانية لكينيا  -٤٥٣
ويستلزم منسق . لتنظيم أنشطة التوعية مع اتمعات ووسائل اإلعالم واألوساط القانونية واألكادميية

العتبارات األمنية احملتملة، ينبغي أن يكون األشخاص الذين ورهناً با. التوعية مساعدة موظفني حمليني
يتم تعينهم مواطنني كينيني أو إذا مل يكونوا كذلك فليكونوا من األشخاص املقيمني يف البلد ولديهم 

  . دراية جيدة ا
الرتب –من فئة اخلدمات العامة (مساعد توعية ميدانية واحد جلمهورية الكونغو الدميقراطية  -٤٥٤

لتنظيم أنشطة التوعية مع اتمعات ووسائل اإلعالم واألوساط القانونية ). ألخرى، منقول من تشادا
ورهناً باالعتبارات األمنية، . ويلزم تعزيز فريق التوعية مبوظف إضايف معني حملياً. واألكادميية يف كيفوس

  .ميكن أن يكون هذا املنصب يف كيفوس، وسينقل من تشاد

  ة العامةاملساعدة املؤقت
 الرتب األخرى، فيما –من فئة اخلدمات العامة (مصمم رسوم واحد ومصمم مواقع إنترنت  -٤٥٥

  .، لتناول تصميم الرسوم وتصميم مواقع اإلنترنت بالعربية)يتعلق باحلالة يف ليبيا
  .لتوعيةلدعم أنشطة ا)  شهراً، متواصلة١٢( الرتب األخرى –ومساعد إداري من فئة اخلدمات العامة   -٤٥٦
ومن املنظور القانوين ومنظور ).  شهراً، متواصلة١٢(ومساعد معين بإنتاج املواد السمعية البصرية  -٤٥٧

اخلربة يف جمال املعلومات العامة، فإن هذه الوظيفة الزمة للمساعدة على إنتاج برامج اإلذاعة والتليفزيون 
وحتليل امللخصات اليومية )  اليوم يف املتوسط ساعات يف٥(مبتابعة إجراءات احملكمة وتسجيلها بالفيديو 

لألنشطة القضائية وإعداد اخلطوط العريضة األسبوعية إلنتاج الربامج وضمان توزيع املنتجات على 
  . اإلعالم الدولية واإلقليمية ومكاتب احملكمة امليدانية وتلبية الطلبات الداخلية والعامة وسائل
ونظراً لفتح حتقيق يف حالة ليبيا، تستلزم ).  شهرا١٢ً(ية لليبيا ومنسق معين باإلعالم والتوع -٤٥٨

إستراتيجية اإلعالم منسقاً لتنسيق تنفيذ إستراتيجية احملكمة اإلعالمية يف العامل العريب، وإلعداد وتنفيذ 
خطة إستراتيجية تتعلق باحلالة يف ليبيا إلعداد خطة قصرية األجل تركز على إتاحة معلومات واضحة 
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مهور العريب يف شىت أرجاء العام عن دور احملكمة من خالل منصات احملكمة لالتصال ووسائل للج
ومن املقترح كذلك السعي جبد إلقامة شبكة من أصدقاء احملكمة ميكنها أن تساهم يف . اإلعالم الدولية

 تنشر بانتظام جعل احملكمة منظمة مستقلة وغري سياسية من خالل املقاالت االفتتاحية واملقابالت اليت
وسيكون إشراك أصحاب املدونات على اإلنترنت الرئيسيني وأصحاب . يف املنطقتني العربية واألفريقية

اآلراء الرئيسيني يف الوقت املناسب من العامل العريب، وخاصة من مصر وتونس، أولوية إستراتيجية عند 
وظيفة كذلك يف رسم خطط متوسطة وستساعد هذه ال. حماولة التأثري يف كيفية النظر إىل احملكمة

طويلة األجل تركز على إشراك اموعات اإلستراتيجية من البلدان الرئيسية، مثل الصحفيني /األجل
  . واألوساط القانونية واجلامعية واملنظمات غري احلكومية

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية
  السفر
مع منظمات  لقاءات تشاورية ر رئيس القسم إلجراءهذا البند سفيشمل . نفقات متكررة -٤٥٩

حلضور دورة اجلمعية يف نيويورك مع رئيس وحدة التوعية، لعرض واتمع املدين ووسائل اإلعالم 
ويشمل هذا البند . التقرير السنوي عليها؛ ومع املتحدث املصاحب للمسجل والرئيس مرتني يف العام

ع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت بشأن تبادل املعارف كذلك رحلة أمني املكتبة حلضور اجتما
  . وإدارة املعلومات يف نيويورك

  اخلدمات التعاقدية 
تشمل النفقات األخرى الطباعة يف اخلارج واالستعانة مبصور فين لتحديث . نفقات متكررة -٤٦٠

 اجلرائد يؤلفها الرئيس ورصد صور املسؤولني الكبار املنتخبني مؤخراً ونشر عشرة مقاالت افتتاحية يف
وسائل اإلعالم وتقدمي خدمات البث وتقدمي اجلوائز وتنظيم االحتفاالت اخلاصة بنهائيات منافسات 
احملكمة الصورية وجتهيز األعالم املكتبية الصغرية حلفالت استقبال الدول األطراف اجلديدة يف نظام 

ستعارة الكتب بني املكتبات واالشتراكات فيها وتشمل اخلدمات التعاقدية األخرى ا. روما األساسي
واملصنفني التعاقديني للمساعدة يف إعداد قوائم متعددة اللغات لألعمال باللغات األسيوية والعربية 

وتعكس التكاليف كذلك زيادة يف الطباعة اخلارجية نظراً للحاجة إىل حتديث مجيع مواد . والروسية
وهناك زيادة كذلك يف تكاليف خدمات البث عرب . ام والقضاة اجلدداملعلومات بعد انتخاب املدعي الع

السواتل اليت تشمل تكاليف بث ست مؤمترات صحفية عاملياً؛ وقد طلب مكتب املدعي العام احلصول 
  .٢٠١٢على مثاين خدمات من خدمات البث هذه يف عام 

  التدريب
بطة الدولية ألمناء املكتبات القانونية  يف الرااملتخصصتشمل تكاليف التدريب . نفقات متكررة -٤٦١

  . ونظام سرسيدنكس لإلداريني الدوليني
  نفقات التشغيل العامة

يات صيانة املكتبة الالزمة للوصول إىل قواعد البيانات اإللكترونية تكاليف برجم. نفقات متكررة -٤٦٢
  .يف قلم احملكمة ويف مكتب املدعي العام والتسجيالت املتعلقة بالدوائر
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  اللوازم واملواد
وقد . يلزم احلصول على متويل لشراء الكتب واألرقام التسلسلية ملكتبة احملكمة. نفقات متكررة -٤٦٣

زادت هذه املخصصات لتمويل الزيادة يف أسعار قواعد البيانات ومعدات الدعم اإللكتروين ونشر 
  .األرقام التسلسلية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
 قيد التحقيق مبا يف  الستضطالع بأنشطة التوعية يف احلاالتاليلزم السفر ل. متكررةنفقات  -٤٦٤

سفر موظف ذلك السفر الداخلي إىل املناطق اليت توجد فيها بكثافة اتمعات احمللية املتأثرة، وكذلك 
 عن التدريب وختطيط الدورات يف املقر الرئيسي فضالً/ميداين لكل حالة حلضور اجللسات اإلعالمية

  .رحالت املوظفني املعينني حديثاً إىل املقر الرئيسي للتدرب على شؤون احملكمة وممارسات تكوين األفرقة
 دورة ٥٢٥ شخصاً يف ٥٢ ٩٥٧ شارك برنامج التوعية مباشرة مع ٢٠١٠وإمجاالً يف عام  -٤٦٥

مة يف احلاالت اليت تنظر توعية منظمة يف املناطق البعيدة اليت يتكثف فيها وجود ضحايا اجلرائم املزعو
 مليون شخص بانتظام على معلومات عن ٧٠ويف الفترة ذاا حصل مجهور يقدر حبوايل . فيها احملكمة

وكان عدد املشاركني واألنشطة املنظمة لكل حالة كما . احملكمة من برامج اإلذاعة والتلفزيون احمللية
 –  مشاركا٢١ً ١٢٢: نغو الدميقراطيةكو دورة؛ ومجهورية ال١٣٦ – مشارك ٢٣ ١٠٠: أوغندا: يلي

 ٦ ٨٣٦:  دورة؛ ومجهورية أفريقيا الوسطى٧٠ – مشاركاً ١ ٨٩٩:  دورة؛ السودان٢٢١
وفيما يلي تقديرات عدد اجلمهور الذي تصل إليه احملكمة من خالل وسائل .  دورة٩٨ – مشاركاً

 مليون؛ ٢٥: كونغو الدميقراطية ماليني؛ ومجهورية ال٨,٥: أوغندا: اإلعالم فيما يتعلق بكل حالة
  . مليون١:  ماليني؛ ومجهورية أفريقيا الوسطى١٠: والسودان

  اخلدمات التعاقدية
تكاليف البث العاملي ألربع جلسات حماكمات رئيسية عرب تشمل املوارد . نفقات متكررة -٤٦٦

 حاليت مجهورية باالستناد إىل افتراض فتح حماكمتني يف حالة كينيا وإصدار حكمني يف(السواتل 
ويشمل هذا البند كذلك توزيع وبث امللخصات ). الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى

اسأل "البصرية والسمعية للقضايا وجلسات احملاكمات الرئيسية واملؤمترات الصحفية والربنامج التفاعلي 
فراد اتمعات يف كل بلد من الذي يقدم أجوبة من مسؤولني كبار على أسئلة يطرحها أ" احملكمة

وتشمل املوارد كذلك تكاليف تنظيم دورات للمجمعات املتأثرة اليت تتفاعل مع . البلدان له صلة حبالة
القرية؛ وعقد دورات إعالمية مع شبكات وحتالفات /أفرقة التوعية أثناء االجتماعات يف املدينة

واحملامني واملدارس واجلامعات اليت تساعد على الصحفيني ومنظمات اتمع املدين وجمموعات النساء 
ويف اية كل دورة، جترى استقصاءات وحتفظ يف قاعدة . تعزيز التواصل وتزيد من وقع األنشطة

  .بيانات داخلية ألغراض الرصد وإعداد التقارير والتخطيط

  اللوازم واملواد
لسنوية للمعدات السمعية البصرية املوارد الالزمة لتمويل تكاليف الصيانة ا. نفقات متكررة -٤٦٧

احلالية؛ وشراء األقراص املدجمة الرقمية واألشرطة واألقراص املدجمة والنسخ اجلديدة من برجميات 
الصياغة وإسناد اخلدمات إىل جهات خارجية لتلبية احتياجات املتعاملني اخلارجيني مع احملكمة ووسائل 

 .وفري املعدات الداخلية الراهنة هلا إىل املعلوماتاإلعالم واملنظمات الدولية اليت ال ميكن ت
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٠٠ الربنامج :١٠٦اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )اليوروبآالف ( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 قسم اإلعالم والوثائق
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع
 

 ١١,٦ ١٥٦,١ ٥٠١,٣ ١ ٥٦٤,٣ ٩٣٧,٠ ٣٤٥,٢ ١ ٥٢١,٢ ٨٢٤,٠ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٧,٧ ٥٣,٢ ٧٤٠,٤ ٢٣٦,٤ ٥٠٤,٠ ٦٨٧,٢ ٢٠٢,٤ ٤٨٤,٨ 

 ١٠,٣ ٢٠٩,٣ ٢٤١,٧ ٢ ٨٠٠,٧ ٤٤١,٠ ١ ٠٣٢,٤ ٢ ٧٢٣,٦ ٣٠٨,٨ ١ ٨٢٨,١ ١   ٨٢٨,١ ١ ٧٣٣,٣ ٠٩٤,٨ ١ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٩,١ ٢٥,٢ ٣٠١,٢ ٣٠١,٢   ٢٧٦,٠ ١٦٨,٠ ١٠٨,٠ ٣٦٨,٠ ١٣٧,٤ ٢٣٠,٦ ١٣,١ ٢١٧,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ٩,١ ٢٥,٢ ٣٠١,٢ ٣٠١,٢   ٢٧٦,٠ ١٦٨,٠ ١٠٨,٠ ٣٦٨,٠ ١٣٧,٤ ٢٣٠,٦ ١٣,١ ٢١٧,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٤٦,١ ٣٩,٣ ١٢٤,٦ ٧٩,٩ ٤٤,٧ ٨٥,٣ ٥٦,٦ ٢٨,٧ ١٧١,٥ ٢٠,٨ ١٥٠,٧ ١٣١,٤ ١٩,٣ السفر

 ٢٧,١ ٢٢٨,٩ ٠٧٣,٨ ١ ٦٧٩,٨ ٣٩٤,٠ ٨٤٤,٩ ٥٩٨,٩ ٢٤٦,٠ ٩٣٦,١ ٢٠١,٦ ٧٣٤,٥ ٥٠١,٠ ٢٣٣,٥ اخلدمات التعاقدية

 ٤٧,٤ ١,٨ ٥,٦  ٥,٦ ٣,٨  ٣,٨ ٠,٤  ٠,٤  ٠,٤ التدريب

 ١٥,٧ ١٥,٠ ١١٠,٥ ١٣,٥ ٩٧,٠ ٩٥,٥ ١٣,٥ ٨٢,٠ ٥٧,١ ٢,٨ ٥٤,٣  ٥٤,٣ نفقات التشغيل العامة

 ٣٨,١ ٤٧,٠ ١٧٠,٥ ٢٠,٠ ١٥٠,٥ ١٢٣,٥  ١٢٣,٥ ١٤٨,١  ١٤٨,١  ١٤٨,١ اللوازم واملعدات

 ٢٨,٨ ٣٣٢,٠ ٤٨٥,٠ ١ ٧٩٣,٢ ٦٩١,٨ ١٥٣,٠ ١ ٦٦٩,٠ ٤٨٤,٠ ٣١٣,٢ ١ ٢٢٥,٢ ٠٨٨,٠ ١ ٦٣٢,٤ ٤٥٥,٦ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٦,٤ ٥٦٦,٥ ٠٢٧,٩ ٤ ٨٩٥,١ ١ ١٣٢,٨ ٢ ٤٦١,٤ ٣ ٥٦٠,٦ ١ ٩٠٠,٨ ١ ٥٠٩,٣ ٣ ٣٦٢,٦ ١٤٦,٧ ٣ ٣٧٨,٨ ١ ٧٦٧,٩ ١ اموع

              
 ٧,٠ ٨,٠ ١٢٢,٠ ٦٩,١ ٥٢,٩ ١١٤,٠ ٦٩,٩ ٤٤,١ ٨٣,٦   ٨٣,٦ ٤٨,٠ ٣٥,٦ الصناعة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٤٠٠ الربنامج ١٠٧اجلدول 

وكيل أمني  قسم اإلعالم والوثائق
 عام

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

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 افما فوقه

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٦ ٨ ٨   ٨   ٣ ١ ٣ ١         األساسية احلاليةف الوظائ

 ١٧ ١١ ٨ ٣ ٦  ٦        املتصلة باحلاالت  

 ٣٣ ١٩ ١٦ ٣ ١٤   ٩ ١ ٣ ١         اموع الفرعي  

                            األساسية ئف اجلديدةالوظا

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  
 ١       ١   ١               األساسية

                  املتصلة باحلاالت

 الوظائف
املعاد /املعادة

 ١       ١   ١               اموع الفرعي توزيعها

 ٣٤ ١٩ ١٦ ٣ ١٥   ١٠ ١ ٣ ١         اموع  
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  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع -دال

  مقدمة

توفر األمانة جلمعية الدول األطراف ومكتبها وهيئاا الفرعية املساعدة اإلدارية والتقنية يف أداء  -٤٦٨
وتشمل مهام األمانة يف جمال خدمة املؤمترات وضع اخلطط . سيمهامها مبوجب النظام األسا

الجتماعات مجعية الدول األطراف وهيئاا الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها، واستالم وحترير وترمجة 
  .وإصدار واستنساخ وتوزيع الوثائق الرمسية والتقارير والقرارات الصادرة عن اجلمعية وهيئاا الفرعية

وتشمل مهام . فة إىل ذلك، توفر األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعيةباإلضاو -٤٦٩
اخلدمة املوضوعية توفري خدمات األمانة القانونية واملوضوعية مثل إتاحة الوثائق والتقارير وامللخصات 

. أعمال اجلمعيةالتحليلية وإسداء املشورة داخل األمانة بشأن املسائل القانونية واملوضوعية املتصلة ب
وتشمل املهام األخرى تقدمي املشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية وإعداد مشاريع القرارات بشأن 

  .املسائل املالية ومسائل امليزانية

 الرئيسي الرابع زيادة للربنامجامليزانية املقترحة تتوخى  ،بعد أربع سنوات من التخفيضاتو -٤٧٠
الدورة احلادية عشرة للجمعية انعقاد تعكس بالدرجة األوىل تكاليف هي زيادة و، ٢٠١٢عام بالنسبة ل

األمانة السعي للحد من التكاليف وستواصل .  أدناه٤٧٥يف الهاي، كما هو موضح يف الفقرة 
من خالل تدابري الكفاءة، وخاصة يف جمال الترمجة واستنساخ الوثائق، واملرونة املمنوحة من  اإلمجالية
  .قصرية األجلال للخدماتعامة الؤقتة املساعدة املمعية العامة يف استخدام قبل اجل

  األهداف

توفري مؤمترات عالية اجلودة لتنظيم الدورة احلادية عشرة للجمعية يف مدينة الهاي فضالً عن   -١
ـُعقدان يف الهاي مات باإلضافة إىل ذلك، ستوفر األمانة اخلد. الدورتني للجنة امليزانية واملالية ت

الجتماعات عدد من اهليئات الفرعية التابعة للجمعية منها باخلصوص الفريق العامل التابع 
  . للمكتب وجلنة املراقبة اخلاصة باملباين الدائمة

: متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ واليتها على حنو أكثر فعالية من خالل ما يلي  -٢
دة كخدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد الوثائق تزويدها خبدمات أوجه دعم عالية اجلو

وتنسيقها وتقدميها؛ ورصد امتثال خمتلف أجهزة احملكمة للوائح اليت حتكم إعداد الوثائق يف 
موعدها؛ وحتديد املوارد اإلضافية وحيازا لتمكني األمانة من تنفيذ واليتها على حنو فعال 

 ملا اخلدمات املؤمترية ووثائق املؤمترات وفقاًوكفؤ؛ وكفالة حصول الدول األطراف على 
وهي مكلّفة أيضا مبساعدة اجلمعية لبلوغ األهداف الواردة يف خطة . يقتضيه النظام األساسي

  .عمل اجلمعية
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إجراء البحوث وإعداد الدراسات التحليلية بشأن تطبيق وتفسري أحكام نظام روما األساسي   -٣
 .رعيةاملتعلقة باجلمعية وهيئاا الف

املساعدة يف توزيع الوثائق واملعلومات على الدول األطراف وغريها من املنظمات املهتمة،   -٤
  .وذلك عن طريق قنوات منها اإلنترنت

اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
٢٠١٢ 

   ١اهلدف 

انعقاد املؤمترات وفقاً للخطة املوضوعة  •
 .هلا

والفروغ منها يف الوقت املخصص حسن سري العمل يف اجللسات  •
 .هلا واعتماد التقارير

 غري وارد

  . النظر يف كافة البنود املدرجة يف جدول األعمال • 

تقدمي الدعم املوضوعي واللوجسيت للمشاركني يف اجللسات مبا يف  • 
 .ذلك التسجيل وتوفري الوثائق واخلدمات اللغوية

 

  . واملعلومات املقدمةارتياح املشاركني يف الدورات للترتيبات • 

   ٢اهلدف 

إعداد وثائق عالية اجلودة وتنقيحها  •
وترمجتها مث إصدارمها من أجل معاجلتها 
وإنتاجها وتوزيعها يف األوقات احملددة 

 . هلا

تزويد الدول خبدمات مؤمترية تتميز جبودا وتنقيح الوثائق  •
رمسية الست وترمجتها وإصدارها يف املوعد احملدد هلا باللغات ال

 .دعماً ألعماهلا

 غري وارد

مساعدة الدول حسب االقتضاء، السيما يف توفري املعلومات  • 
 .والوثائق املتعلقة باجلمعية واحملكمة

 

   ٣اهلدف 

تقدمي مشورة قانونية عالية اجلودة  •
 .للجمعية وهيئاا الفرعية

 تزويد الدول خبدمات قانونية موضوعية، وخاصة يف شكل وثائق •
 .مما يسهل ويدعم عملها

 غري وارد

  .ارتياح أعضاء اجلمعية واهليئات ذات الصلة للدورات • 

   ٤اهلدف 

التعميم الفعال للوثائق واملعلومات على  •
الدول األطراف عن طريق االنترنت، يف 

 .مجلة قنوات

 غري وارد .االستعمال املألوف ملوقع اجلمعية على اإلنترنت واإلكسترانت •

  .ل دون تأخري على املعلومات والوثائقاحلصو • 

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

لقد زاد عبء العمل املتعلق ). وظيفة حمولة (٢ –ف برتبة  معاون ةقانونيشؤون موظف  -٤٧١
فهناك . ٢٠٠٤باخلدمات املوضوعية للجمعية وهليئاا الفرعية زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة عام 

، وقد ٢٠٠٣ديدة، مل تتصور أبدا يف اإلطار األصلي الذي وضعته اللجنة التحضريية يف عام هيئات ج
وتشمل هذه اهليئات املكتب، وأفرقة . ارتفع عدد اجتماعات هذه اهليئات ارتفاعا أكرب مما كان متوقعاً

 وقد زاد أيضاً. ائمةالعمل التابعة له يف الهاي، ونيويورك، فضال عن جلنة املراقبة اخلاصة باملباين الد
عالوة على ذلك، فقد عقدت اجلمعية أيضاً جلسات مستأنفة مل . طول جلسات جلنة امليزانية واملالية
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وجتدر اإلشارة إىل أنه، على الرغم من أن مقر . يكن من املتوقع انعقادها يف املخطط األصلي لألمانة
نية لرئاسة اجلمعية وللمكتب وللفريق العامل يف األمانة يوجد يف الهاي، فإا تقوم بتقدمي اخلدمات الف
الشؤون موظف وسوف يساعد حتويل وظيفة . نيويورك، بإعداد وثائق ما قبل الدورة وبعد الدورة

 من فئة املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة ثابتة لألمانة بتقدمي دعم أفضل ٢ –ف برتبة عاون امل ةقانونيال
  .  لفرعيةللجمعية العامة وهليئاا ا

إذ إن ). وظيفة جديدة (الرتب األخرى-عامةالدمات  اإلنترنت من فئة اخلمساعد ملصمم موقع -٤٧٢
 اإلنترنت، وهي وظيفة كانت تؤخذ مواردها من املساعدة مساعد مصمم موقعمن شأن إنشاء وظيفة 

لة نشر الوثائق املؤقتة العامة على مدى السنوات الثالث املاضية، أن تسمح لألمانة العامة مواص
واألوراق واملنشورات على شبكة اإلنترنت، واحلفاظ على الشبكة اخلارجية للجمعية وجلنة امليزانية 
واملالية، وكذلك ضمان ونشر املعلومات يف الوقت املناسب بشأن االنتخابات، وتطورات التكامل، 

  .والبيانات الصحفية، اخل

إن زيادة أنشطة رئيس اجلمعية، ).  جديدةوظيفة (٢ –ف برتبة  خاص للرئيسموظف  -٤٧٣
 تتطلب إنشاء ٢٠١٤-٢٠١١واحلاجة إىل دعم رئيس جديد ومكتب جديد لفترة الثالث سنوات 

وظيفة ثابتة يف نيويورك لدعم هذا املنصب الرئيسي، إذ ال ميكن للرئيس االعتماد على موارد بعثاته 
عدة الرئيس، يف مجلة أمور، بتغطية املسائل املتصلة وسيقوم املوظف اجلديد مبسا. التابعة لألمم املتحدة

باجلمعية يف مقر األمم املتحدة، واملشاركة املستمرة مع الدول املراقبة لتعزيز عاملية نظام روما األساسي، 
وعالوة على ذلك، سوف يقدم . وحتضري مذكرات التحدث، وورقات املعلومات األساسية، اخل

كتب وللفريق العامل اجلديد يف نيويورك، وكذلك لدورات اجلمعية املوظفون اخلدمات الفنية للم
ويظلّ مكتب االتصال يقوم باخلدمات التقنية املتعلقة باملكتب . العامة، حتت إشراف أمانة اجلمعية

  .وباهليئات الفرعية التابعة للجمعية واليت يوجد مقرها يف نيويورك، وميكن للموظف أن يقاسم املكتب

  الجتماعات الرمسية اليت تقدم هلا اخلدمات أمانة اجلمعية العامةا: ١٠٨اجلدول 

 ٢٠١٠ يف عام عدد االجتماعات الرمسية اليت قدمت هلا اخلدمات

 ٢١ املكتب

 ٤٦ الفريق العامل بالهاي

 ١٧ الفريق العامل بنيويورك

 ٣٢ جلنة املراقبة
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.  بالنسبة للدورة احلادية عشرة للجمعية تتوقع أمانة مجعية الدول األطراف نقصاناً يف الوثائق-٤٧٤
وسيتطلّب إعداد هذه الوثائق حترير وترمجة ومراجعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف وجلنة 

مترجم (وعدد الوظائف اليت تكافئ العمل على أساس التفرغ هو وظيفتان . )٥٢( امليزانية واملالية
د من الكفاءة بسبل منها االعتماد على مصادر خارجية يف وستسعى األمانة لتحقيق املزي. )٥٣()ومراجع
  .الترمجة

 مؤشرات عبء العمل ألمانة مجعية الدول األطراف: ١٠٩اجلدول 

 البند
عدد الصفحات يف 

 )١(٢٠١٠عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠١١ 

ئوية النسبة امل
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠١١يف عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠١٢ 

ئوية  املالنسبة
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠١٢يف عام 

املكافئة عدد الوظائف 
ل على أساس لعمل

 ٢٠١١لعام  )٢(التفرغ

املكافئة عدد الوظائف 
لعمل على أساس ل

 ٢٠١٢ لعام )٢(التفرغ

الواردة ) اإلنكليزية(الوثائق الرمسية 
 .أو املراجعة/للتحرير والترمجة و

 

٢ ٢ ٠,٠ ٣٢٠٠ -٣,٢ ٣٢٠٠ ٣٣٠٧ 

ق الرمسية واألدوات الواردة الوثائ
أو املراجعة يف /للتحرير، والترمجة و

العربية، (اللغات الرمسية اخلمس 
والصينية والفرنسية والروسية 

 .)٣()واإلسبانية

  

١٠  ١٠  ٠,٠  ٥٢٠٠  -٣٠,٨  ٥٢٠٠  ٧٥١٠  

) اإلنكليزية ()٤(منشورات أخرى
  .ةأو املراجع/للتحرير والترمجة و

٠,٠  ١٨٤  ٠,٠  ١٨٤  ١٨٤  -  -  

 الواردة )٤(املنشورات األخرى
أو املراجعة /للتحرير والترمجة و

 .العربية والفرنسية واإلسبانية(

٠,٠ ٥٥٢ ٠,٠ ٥٥٢ ٥٥٢ - - 

 ١٢ ١٢ ٠,٠ ٩١٣٦ - ٢٠,٩  ٩١٣٦ ١١٥٥٣ اموع
  . كلمة٣٠٠ عدد الكلمات للصفحة الواحدة هو )١(
يناير إىل /وتعتمد األمانة ابتداء من كانون الثاين. نوفمرب من كل عام/يوليه إىل تشرين الثاين/ز مترجم ومراجع لكل لغة يعمالن على أساس التفرغ من متو)٢(

  . يونيه على االستعانة مبصادر خارجية/حزيران
  .)٥٤( معظم الوثائق إىل العربية، والفرنسية واإلسبانية فقطتترجم، ٢٠٠٩ ابتداء من )٣(
املتعلقة باحللقات الدراسية حول خطّة العمل؛ الكتيبات : الوثائق الرمسية، متت صياغة وطباعة عدد من املنشورات، منها إضافة إىل الوثائق املتعلقة بالدورة، و)٤(

 .ورسالة اجلمعية، وكتيب وقائع اجلمعية

                                                      
  .٩٦، الفقرة ٢-ثاين، اجلزء باء، الد ال)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨ ... رة السابعةالدو ...  الرمسيةالوثائق  )٥٢(
إن إصدار أمانة اجلمعية للوثائق الرمسية يف موعدها احملدد هلا متوقف على ما حيدث من تداخل وما يتحقق من تنظيم يف تقدمي   )٥٣(

ـُعده األمانة عمالً بدليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب مشاريع الوثائق من قبل احملكمة وفقاً للجدول الزمين السنوي الذ ي ت
  .اجلمعية

  نا، الد األول، اجلزء الثالث، القرار)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨  ... الدورة السابعة...الوثائق الرمسية   )٥٤(
 ICC-ASP/7/Res.6و ICC-ASP/7/Res.7.  
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 املساعدة املؤقتة العامة

ة باملقارنة مع  يف املائة يف امليزانية املقترحة للمساعدة املؤقتة العام١٤ينتج االخنفاض بنسبة  -٤٧٥
  . عن اقتراح حتويل وظيفة املوظف القانوين املعاون إىل وظيفة ثابتة أساسا٢٠١١ًامليزانية املعتمدة لعام 

. حتتاج األمانة إىل مساعدين خاصني وذلك لفترة املؤمتر السنوي واألشهر اليت تسبق هذه الفترة -٤٧٦
 اللوجستية املتعلقة باجتماعات اجلمعية مبا يف وسيساعد هؤالء املساعدون اخلاصون املدير يف اجلوانب

  .ذلك حتديد االحتياجات املتعلقة باحليز املكتيب واملعدات والتسجيل واالتصال بالوفود

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 يف املائة يف املساعدة املؤقتة لالجتماعات باملقارنة مع امليزانية ١١وقد حدث اخنفاض بنسبة  -٤٧٧
 لزم املساعدةتو. ، وهذا االخنفاض راجع إىل تدابري الكفاءة اليت طبقتها األمانة٢٠٠١لعام املعتمدة 

وما توزيعها، نطاق واسع و واستنساخ الوثائق علىاملؤقتة لتسجيل الوفود، وإصدارات شارات املرور، 
  .يف الهاي يف الدورة الوفود حضور، تسهيل عموماً وإىل ذلك،

 املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

 السفر

باملقارنة مع امليزانية ة  يف املائ١٧تعكس التغيريات الواردة يف ميزانية السفر اخنفاضاً بنسبة  -٤٧٨
، ويعود ذلك إىل اخنفاض يف تكاليف السفر لدى موظفي األمانة، بسبب انعقاد ٢٠٠١املعتمدة لعام 

 . الدورة احلادية عشرة يف الهاي وليس يف نيويورك

 دمات التعاقدية اخل

 تكلفة تنظيم الدورة احلادية  يورو يف اخلدمات التعاقدية أساسا٢٥٠ً ٠٠٠مببلغ زيادة ال تعكس -٤٧٩
خيتلف هيكل التكاليف عماّ كان عليه أثناء السنوات اليت و. ن نيويورك معشرة للجمعية يف الهاي بدالً

يث ليس هناك حاجة لدفع مثن استئجار كانت تعقد فيها جلسات اجلمعية يف مقر األمم املتحدة، ح
  .قاعات املؤمترات، أو لألمن أو لشارات املرور، ولغري ذلك من خدمات املؤمترات
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    ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي الرابع: ١١٠اجلدول 
٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢ة املقترحة لعام امليزاني   النمو يف املوارد 

 أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)

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

 ٣٦,٥ ٢٠٧,٣ ٧٧٥,٣   ٧٧٥,٣ ٥٦٨,٠   ٥٦٨,٠ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٢٨,٦ ٧٨,٨ ٣٥٤,٢  ٣٥٤,٢ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ 

 ٣٣,٩ ٢٨٦,١ ١٢٩,٥ ١   ١٢٩,٥ ١ ٨٤٣,٤   ٨٤٣,٤ ٥٧٥,٠   ٥٧٥,٠ اموع الفرعي، املوظفون 

 ١١,٢- ٤٧,٦- ٣٧٦,٤   ٣٧٦,٤ ٤٢٤,٠   ٤٢٤,٠ ٥٠٧,٠   ٥٠٧,٠ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠,٨- ٦٧,٨- ٥٥٧,٢  ٥٥٧,٢ ٦٢٥,٠  ٦٢٥,٠ ٦٥٦,١  ٦٥٦,١  املساعدة املؤقت لإلجتماعات 

     ٣٨,٠  ٣٨,٠ ٣٨,٠  ٣٨,٠ ٥٥,٥  ٥٥,٥  العمل اإلضايف
                 ٢٨,٤   ٢٨,٤ اخلرباء االستشاريني

 ١٠,٦- ١١٥,٤- ٩٧١,٦   ٩٧١,٦ ٠٨٧,٠ ١   ٠٨٧,٠ ١ ٢٤٧,٠ ١   ٢٤٧,٠ ١ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٧,٣- ٤٧,١- ٢٢٥,٧   ٢٢٥,٧ ٢٧٢,٨   ٢٧٢,٨ ٤٥٤,٨   ٤٥٤,٨ السفر

     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٣,٦  ١٣,٦ الضيافة
 ٥٦,٤ ٢٥٠,٠ ٦٩٣,٠  ٦٩٣,٠ ٤٤٣,٠  ٤٤٣,٠ ٢٢٣,٧ ١  ٢٢٣,٧ ١  اخلدمات التعاقدية

     ٩,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٩,٠     التدريب
 ١٦,٧- ٤,٩- ٢٤,٤  ٢٤,٤ ٢٩,٣  ٢٩,٣ ٦٠,٦  ٦٠,٦ نفقات التشغيل العامة

 ٣٨,٠- ٩,٠- ١٤,٧  ١٤,٧ ٢٣,٧  ٢٣,٧ ١٣,٧  ١٣,٧  اللوازم واملواد

 ٥٠,٠- ٥,٠- ٥,٠   ٥,٠ ١٠,٠   ١٠,٠ ٠,٩   ٠,٩  األثاث واملعدات

 ٢٣,١ ١٨٤,٠ ٩٨١,٨   ٩٨١,٨ ٧٩٧,٨   ٧٩٧,٨ ٧٦٧,٣ ١   ٧٦٧,٣ ١ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٣,٠ ٣٥٤,٧ ٠٨٢,٩ ٣   ٠٨٢,٩ ٣ ٧٢٨,٢ ٢   ٧٢٨,٢ ٢ ٥٨٩,٣ ٣   ٥٨٩,٣ ٣ اموع

            
 ١٢,٩ ٣,٢ ٢٨,٠   ٢٨,٠ ٢٤,٨   ٢٤,٨ ٢٠,٠   ٢٠,٠ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي الرابع: ١١١اجلدول 

مساعد  وكيل أمني عام طرافأمانة مجعية الدول األ
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
جمموع موظفي 

  الفئة الفنية
 فما فوقها

-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

 جمموع املوظفني
أمانة مجعية الدول 

 األطراف

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    األساسية 

 احلالية الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    اموع الفرعي
 ٢    ٢  ٢        األساسية

 املنقولة/الوظائف اجلديدة               املتصلة باحلاالت
 ٢    ٢  ٢        اموع الفرعي

               األساسية
               املتصلة باحلاالت

 تصنيفها/الوظائف املعاد توزيعها

 -١    -١    -١      اموع الفرعي

 ١٠ ٤ ٢ ٢ ٦  ٢ ١ ٢  ١    اموع 



ICC-ASP/10/10 

 

10-A-010911 159 

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا:  الربنامج الرئيسي السادس-هاء

  مقدمة 

الربامج اليت تتصدى لألضرار النامجة عن ") صندوقال("يدعم الصندوق االستئماين للضحايا  -٤٨٠
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وذلك من خالل مساعدة الضحايا على العودة إىل العيش 

) ١: (ويضطلع الصندوق بواليتني. بكرامة و اإلسهام بدورهم يف اتمعات احمللية اليت ينتمون إليها
استخدام مصادر ) ٢(، و)٥٥(ا احملكمة على األشخاص احملكوم عليهمإدارة أوامر التعويضات اليت تصدره

 وتوفر الواليتان الدعم )٥٦( من نظام روما األساسي٧٩أخرى لفائدة الضحايا املنصوص عليهم يف املادة 
  .)٥٧(٢٠٠٢يوليه / متوز١لضحايا اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد البشرية وجرائم احلرب املرتكبة منذ 

تكثيف جهود حشد املوارد وحتسني نتائج : ٢٠١١أولويات الصندوق الرئيسية لعام تشمل و -٤٨١
وتقييم احلالة ) مما سيساعد يف تقدمي التقارير املالية(مجع األموال، وبدء استعمال نظام ساب إلدارة املنح 

ية يف كينيا، والشروع يف أنشطة مجهورية أفريقيا الوسطى، وتقييم األنشطة وتوسيعها يف مجهور
الكونغو الدميقراطية ويف مشال أوغندا، كجزء من استراتيجيات إطار الربنامج املتعلق بالبلدان النامية، 

  .وحتليل ونشر نتائج دراسة التأثري على الضحايا، والتحضري للتعويضات اليت تأمر ا احملكمة

تعلقة بإدارة أوامر بالنسبة لتنفيذ اإلجراءات امل، سنة حيوية ٢٠١٢أن تكون سنة ويتوخى  -٤٨٢
ومراعاة ألن توسيع األنشطة إال حاالت جديدة مثل كينيا مجهورية . التعويضات اليت تصدرها احملكمة

                                                      
  .توقواعد اإلثبامن القواعد اإلجرائية ) ٤(، )٣(، )٢ (٩٨القاعدة   )٥٥(
للمزيد من املعلومات بشأن الصندوق، املرجو االطالع على موقع . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٥ (٩٨القاعدة   )٥٦(

  .http://trustfundforvictims.org/legal-basis: اإلنترنت يف العنوان التايل
  . من نظام روما األساسي٨ و٧ و٦كما هي معرفة يف املواد   )٥٧(
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أفريقيا الوسطى سيزيد من عبء العمل على أمانة حجمها صغري، يلزم تقدمي الدعم لضمان قدرات 
ري وفعالية الربنامج يف مجهورية إضافية إلدارة هذه األولويات اجلديدة وتنفيذها، وللحفاظ على تأث

  .الكونغو الدميقراطية ويف مشال أوغندا

، ٢٠١١مارس / من شهر آذار٢٢-٢١وعقد جملس اإلدارة اجتماعه الثامن يف الهاي يف  -٤٨٣
، وكذلك مالك املوظفني يف األمانة مبا فيها ٢٠١٢حيث استعرض واعتمد مشروع امليزانية لعام 

مستشار قانوين، وموظف يف الشؤون املالية، ومساعد ميداين يف الربامج (لعامة وظائف املساعدة املؤقتة ا
دىن من القدرات أ وإىل ضرورة ضمان حد ٢٠١٢ونظرا لعبء العمل املتوقّع يف عام ). يف كينيا

القانونية، تعد الوظائف السبع الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة، وكذلك وظائف 
  .املؤقتة العامة املطلوبة، ضرورية من أجل تشغيل الصندوق تشغيال فعاالاملساعدة 

  األهداف

ألشد حتياجات ذات األولوية الا تلبية إىل بلوغه هوصندوق سعى الياهلدف العام الذي و -٤٨٤
أو /الضحايا ضعفاً، وألسرهم، والذين خيضعون الختصاص احملكمة، مبنحهم املساعدة التأهيلية و

ستراتيجية للمحكمة  للهدف العام للصندوق أن يتواءم مع األهداف اإلوميكن أيضاً. اتمنحهم تعويض
  :مبا يف ذلك ما يلي

الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة  -١
  )٦ستراتيجي اهلدف اإل. (والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

اطية تركز على النتائج ليس على العمليات وتعتمد على اللوائح عند أن تصبح غري بريوقر -٢
 )٨ستراتيجي اهلدف اإل. (االقتضاء لضمان احلقوق والتخفيف من املخاطر

 ٢٠١٢اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

التعويضات الفردية واجلماعية، حيثما  •
 .حكمت الدوائر بذلك

ية املوجودة للدفع يف الوقت احملدد، واملراقبة اآلليات األساس •
 .وتقدمي التقارير عن دفع التعويضات

  ٪ من معدل التنفيذ٩٥

   ٢اهلدف 

 بالزيادة يف قاعدة املواردحتسني  •
االشتراكات الطوعية، وتنويع اجلهات 

 القدرة على التنبؤ املسامهة وحتسني
 . باإليرادات

وضع (حتسيناً كبرياً إليرادات حتسني ا .مجع األموالإستراتيجية  •
ستراتيجية مجع إأهداف حمددة يف 

 .األموال

      ٣اهلدف 
وبأنشطة الصندوق تزايد بدور املوعي ال •

 .االستئماين للضحايا
زيادة استعمال أدوات االتصال من طرف وسائط اإلعالم  •

واملنظمات الشريكة والوسطاء وغري ذلك من أصحاب 
 .املصلحة

اال العمومي  يف حتسني الرؤية
 .ولدى اتمعات املتأثرة
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 ٢٠١٢اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

      ٤اهلدف 
وجود هيكل إداري فعال وعمليات  •

  .تتالءم مع األنظمة والقوانني
تقارير مرضية من مراجعي احلسابات اخلارجيني ومن  •

  .مراجعي احلسابات الداخليني
غياب املالحظات من مراجعي 
احلسابات اخلارجيني ومن مراجعي 

 بشأن ممارسات احلسابات الداخليني
  .األمانة املتعلقة باملراقبة واإلدارة

      ٥اهلدف 
زيادة فعالية الوظائف، مبا فيها إدارة  •

املنح، وإخطار الدوائر وتقدمي 
 .العطاءات

حتسني كبري يف عمليات ونظم غدارة املشاريع بتنسيق مع  •
أقسام قلم احملكمة مثل قسم اخلدمات االستشارية 

 . ، وامليزانية واملاليةالقانونية، واملشتريات

املزيد من الشفافية والفعالية فيما 
غدارة موارد ومنح املاحنني مبا  خيص

النظام املايل والقواعد يتماشى مع 
 .املالية

  املوارد من املوظفني

 املوارد األساسية

  املوظفون

  .نفقات متكررة -٤٨٥

  املساعدة املؤقتة العامة
يف الوقت احلاضر، ال متلك أمانة ).  شهراً، وظيفة جديدة١٢( ٤ -مستشار قانوين من فئة ف -٤٨٦

وقد قدمت اخلربة . الصندوق االستئماين للضحايا التمويل اخلاص مبستشار قانوين يف امليزانية العادية
،  كان ٢٠١٠أبريل /ومنذ شهر نيسان. القانونية يف املسائل غري اإلدارية حىت اآلن على أساس مؤقت

  من املسامهة الطوعية٤ -ين خيصص متويل اخلربة القانونية على مستوى فئة فالصندوق االستئما
، وبالتايل ضمان اخللفية املهنية املناسبة ألداء املهام ٤-األملانية لتوفري اخلربة القانونية يف مستوى ف

 وينتهي. التحضريية املتنوعة واملعقدة اليت ينطوي عليها تنفيذ أوامر التعويضات اليت تصدرها احملكمة
ونظرا لآلثار املتوقعة لوالية الصندوق على . ٢٠١١ديسمرب /التمويل املخصص بنهاية كانون األول

 فصاعدا، فإن وجود اخلربة القانونية املناسبة الداخلية ستكون ذات أمهية ٢٠١١التعويضات من عام 
ية ذات مصداقية يف جمال أساسية لالستجابة للدوائر وتلبية التوقعات بشأن تطوير الصندوق كأداة دول

  .العدالة الترميمية

، ٢٠٠٩خالل عام ).  شهراً، وظيفة جديدة١٢(٣-ويلزم موظف يف الشؤون املالية من فئة ف -٤٨٧
، نقل من قلم احملكمة ملدة ٥-اعتمدت األمانة للصندوق يف عملها على موظف إداري أقدم من فئة ف

وملا كان تعيني املدير التنفيذي يف شهر . ملدير التنفيذيسنة واحدة، لدعم اإلدارة املالية يف غياب ا
 حىت ذلك ٥-، فقد مدد املسجل مدة تفرغ املوظف اإلداري األقدم من فئة ف٢٠١٠سبتمرب /أيلول

وقد اعترف باحلاجة إىل قدرات . وقد أعيدت الوظيفة إىل من جديد إىل ديوان املسجل. التاريخ
احلسابات اخلارجيون يف تقريرهم األخري املقدم إىل اجلمعية العامة واإلدارة املالية الداخلية مراجعو 

  .٢٠١٠ديسمرب /خالل دورا التاسعة يف كانون األول
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  اخلرباء االستشاريون
 بشأن عدد كبري من املسائل التقنية، مبا يف ذلك متثيل الصندوق وإقامة إسداء مشورة اخلرباء -٤٨٨

  . ستراتيجيةإشراكات 

  ة باحلاالتاملوارد املتصل

  املوظفون
  .تكاليف متكررة -٤٨٩

  املساعدة املؤقتة العامة
، سيعمل ) شهراً، وظيفة جديدة٢ (مساعد ميداين من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى  -٤٩٠

هذا املوظف يف كينيا من أجل دعم أنشطة الصندوق يف ذلك البلد، مبشاركة املوظف امليداين اإلقليمي 
  . وكينيا القائم يف كمباالاملكلف بأوغندا 

 شهراً، ١٢ مجهورية أفريقيا الوسطى؛(مساعد ميداين من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى  -٤٩١
لضمان املراقبة والدعم ). مجهورية أفريقيا الوسطى (٣-، بدل موظف الربامج امليدانية من فئة ف)مستمرة

  .كونغو الدميقراطية كما طلب ذلك جملس اإلدارةالتقين املباشرين ملشاريع الصندوق يف مجهورية ال

مجهورية ( الرتب األخرى –ويلزم موظفان مساعدان للدعم امليداين من فئة اخلدمات العامة  -٤٩٢
لدعم تصميم وتنفيذ مشاريع الصندوق يف مجهورية ).  شهراً، مستمرة١٢ الكونغو الدميقراطية؛

  .ة املشاريع والدعم اللوجسيت واإلداريالكونغو الدميقراطية، بتركيز خاص على متابع

 اخلرباء االستشاريون

 يف االضطالع بأنشطة التوعية مع الضحايا سوف يساعد اخلرباء االستشاريون الصندوق أيضاً -٤٩٣
التعويض، والتقييم اخلارجي، ومراجعة احلسابات املتعلقة باملشاريع  واتمعات املتأثرة كجزء من تنفيذ

كما سيستخدم اخلرباء . هوية الضحايا وعمليات التقييم اليت تأمر ا احملكمةالقائمة، وحتديد
االستشاريون أيضاً لدعم تنفيذ التعويضات اليت تأمر ا احملكمة، والقيام التقييم اخلارجي لربامج 

 .املساعدة العامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف مشال أوغندا

  املوارد من غري املوظفني
  وارد األساسيةامل

  السفر
لغرض سفر أعضاء الس، ولألنشطة املتعلقة جبمع األموال واالجتماعات مع . نفقات متكررة -٤٩٤

 .املاحنني والشركاء

  الضيافة

  .للمراسيم والضيافات اليت ترمي إىل التعريف بالصندوق، وملبادرات حشد املوارد. نفقات متكررة -٤٩٥
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  التعاقديةاخلدمات

يشمل هذا االعتماد التكاليف املتعلقة باالجتماع السنوي لس إدارة . ت متكررةنفقا -٤٩٦
الصندوق، وأتعاب املراقبني اخلارجيني، وأدوات الطباعة واالتصال لس اإلدارة وللدول األطراف 

  .وغري ذلك من أصحاب املصلحة

  نفقات التشغيل العامة

  .خمتلف النفقاتلتغطية نفقات االتصاالت و. نفقات متكررة -٤٩٧

  اللوازم واملواد

تستخدم القتناء اللوازم املكتبية األساسية وغريها من املواد االستهالكية الالزمة . نفقات متكررة -٤٩٨
  .للمكتب

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

د وقد زي. ا واإلبالغ بشأا وتقييمهاملشاريعورصد أُدرج هذا االعتماد لدعم . نفقات متكررة -٤٩٩
يف االعتماد املخصص بسبب املبادرات الرامية إىل حشد املزيد من املوارد، خاصة للتعويضات، وتوسيع 

  . نطاق األنشطة إىل مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا

  اخلدمات التعاقدية

الستئجار السيارات يف املناطق النائية، وللطباعة اخلارجية للمواد املتعلقة . نفقات متكررة -٥٠٠
إضافة إىل ذلك، ستدعو احلاجة على خدمات من أجل دعم . طة حشد املوارد، ولتوعية الضحايابأنش

عن يف امليدان ستقصائية االدراسة  ومن أجل املرحلة الثانية من ال٢٠١٢نظام ساب إلدارة املنح يف عام 
  .  الواقع على الضحاياتأثريال

  التدريب

 نظامغة التقارير بشأن الربامج واملشاريع باستعمال لتدريب املوظفني على صيا. نفقات متكررة -٥٠١
  .دارةاملعلومات املتعلق باإل

  نفقات التشغيل العامة

لتغطية النفقات اللوجستية ألن موظفي الصندوق يعملون يف مواقع نائية وعالية . نفقات متكررة -٥٠٢
عتماد التكاليف املتعلقة ويشمل هذا اال. املخاطر حيث تنعدم أبسط املرافق األساسية أو تكون معيبة

 .باللوازم واملواد املكتبية الالزمة للمكاتب اجلديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف كينيا
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  ٢٠١٢ لعام ة املقترحامليزانية:  الربنامج الرئيسي السادس:١١٢جدول 
٢٠١٠عام نفقات  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢يزانية املقترحة لعام امل   النمو يف املوارد 

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢   
 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع

 ٤,٥ ٢٦,٠ ٦٠٧,٤ ٤٤٠,٣ ١٦٧,١ ٥٨١,٤ ٤٢٢,٤ ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٤,٠ ٤,٨ ١٢٦,٠ ٦٣,٠ ٦٣,٠ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ 

 ٤,٤ ٣٠,٨ ٧٣٣,٤ ٥٠٣,٣ ٢٣٠,١ ٧٠٢,٦ ٤٨٣,٠ ٢١٩,٦ ٥٥٩,١ ٤٥٣,٥ ١٠٥,٦ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٤٢٣,٥ ٢٥٩,٢ ٣٢٠,٤ ٧٥,٦ ٢٤٤,٨ ٦١,٢ ٦١,٢   ١١٢,٦ ٧٨,٠ ٣٤,٦ املساعدة املؤقتة العامة

              ٣,٠  ٣,٠ املساعدة املؤقتة العامة لالجتماعات
              ١,٢ ٠,٨ ٠,٤  العمل اإلضايف

 ٣٥٦,١ ١٠١,٥ ١٣٠,٠ ٩٠,٠ ٤٠,٠ ٢٨,٥ ٨,٠ ٢٠,٥        اخلرباء االستشاريون

 ٤٠٢,١ ٣٦٠,٧ ٤٥٠,٤ ١٦٥,٦ ٢٨٤,٨ ٨٩,٧ ٦٩,٢ ٢٠,٥ ١١٦,٨ ٧٨,٨ ٣٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٣٤,٣ ٧٣,٤ ٢٨٧,٤ ٢٣٠,٩ ٥٦,٥ ٢١٤,٠ ١١٦,٤ ٩٧,٦ ١٢٠,٩ ٤٢,٨ ٧٨,١ السفر

     ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ ٠,٦  ٠,٦ الضيافة
 ٣٦,١ ٥٢,٥ ١٩٨,٠ ٨٢,٠ ١١٦,٠ ١٤٥,٥ ٦٢,٠ ٨٣,٥ ١٢٢,٩ ٣٣,٩ ٨٩,٠  اخلدمات التعاقدية

 ٧٢,٦ ١٩,٦ ٤٦,٦ ٤٢,٠ ٤,٦ ٢٧,٠ ٢٤,٤ ٢,٦ ١١,٣ ١١,٣  التدريب

 ١٨,٣ ٣,٤ ٢٢,٠ ١٧,٠ ٥,٠ ١٨,٦ ١٣,٧ ٤,٩ ١١,٠ ١٠,٠ ١,٠ نفقات التشغيل العامة

 ٧,١ ٠,٢ ٣,٠  ٣,٠ ٢,٨  ٢,٨ ١,٣  ١,٣  اللوازم واملواد

   ١٠,٠ ١٠,٠   ١٠,٠       ٠,٠ ٠,٠    األثاث واملعدات

 ٣٨,٥ ١٥٩,١ ٥٧٢,٠ ٣٧١,٩ ٢٠٠,١ ٤١٢,٩ ٢١٦,٥ ١٩٦,٤ ٢٦٨,٠ ٩٨,٠ ١٧٠,٠ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٤٥,٧ ٥٥٠,٦ ٧٥٥,٨ ١ ٠٤٠,٨ ١ ٧١٥,٠ ٢٠٥,٢ ١ ٧٦٨,٧ ٤٣٦,٥ ٩٤٣,٩ ٦٣٠,٣ ٣١٣,٦ اموع

            

 ١,٧ ٠,٤ ٢٦,٥ ٢٠,٣ ٦,٢ ٢٦,١ ٢٠,٦ ٥,٥ ١٨,٦ ١٤,١ ٤,٥ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢رح من املوظفني لعام املالك املقت:  الربنامج الرئيسي السادس:١١٣اجلدول 

  أمانة الصندوق االستئماين
 للضحايا

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

 فوقها

-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

-اخلدمات العامة
 الرتب األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

 جمموع املوظفني

 ٣ ٢ ٢  ١      ١    األساسية
 احلالية وظائفال ٤    ٤   ٣ ١ ١     املتصلة باحلاالت
 ٧ ٢ ٢  ٥   ٣ ١ ١ ١    اموع الفرعي

               األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

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

الوظائف املعاد 
               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٧ ٢ ٢  ٥   ٣  ١ ١    اموع 
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  )املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع : ١-الربنامج الرئيسي السابع  -واو

  مقدمة

يف عام . لمحكمة املباين الدائمة الالزمة اهلدف من مكتب مدير املشروع هو أن تتوفر ل-٥٠٣
. ، شرعت أنشطة مكتب مدير املشروع بإطالق املنافسة واالختيار يف جمال التصميم املعماري٢٠٠٩

 مواصلة مرحلة تصميم املشروع، وخاصة وضع التخطيط يف صيغته النهائية ٢٠١١وشهدت سنة 
 على مواصلة عملية ٢٠١٢التركيز يف عام وسيتم . والشروع يف عملية العطاءات للمقاولني العامني

  .ومن مثّ سوف ينتقل املشروع إىل مرحلة البناء. العطاءات للمقاولني العامني ومنح العقود
   ٢٠١٢اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

     ١اهلدف 

أن تتوفر للمحكمة املباين  •
الدائمة لتحقيق الغايات 
 واألهداف اليت تتوخاها هذه

  .املنظمة

 ٪١٠٠  .يؤدي املشروع وفقا للميزانية املعتمدة •
  

إاء عملية العطاءات الختيار مقاول عام  •  
  .ومنح العقود

١٠٠٪ 
  

  ٪٢٠  .الشروع يف بناء املباين الدائمة •  

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

ثالثة أشهر، (الرتب األخرى -خلدمات العامةمساعد واحد يف معاجلة الوثائق من فئة ا -٥٠٤
وتقدمي املساعدة يف . لتوفري الدعم اخلاص بتحضري نظام الوثائق الورقية ملرحلة تنفيذ املشروع). متواصلة
  .تهاوأرشفالوثائق تصنيف 

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

  .كة التصميم وموردي املعدات واخلدماتلالجتماع بأعضاء اجلمعية، وشر. نفقات متكررة -٥٠٥
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  اخلدمات التعاقدية

تشمل هذه التكاليف خدمات الترمجة اخلارجية والطباعة اخلارجية ألدوات . نفقات متكررة  -٥٠٦
  .األنشطة/االتصال، واخلدمات املتعلقة بتنظيم االجتماعات

  التدريب

مشاريع البناء، كجزء من احتياجات تشمل هذه التكاليف التدريب على إدارة . نفقات متكررة-٥٠٧
  .  حتديدها أثناء تقييم األداءالتطور املتعلق بالكفاءة، اليت متّ

  نفقات التشغيل العامة

تتعلق هذه التكاليف بعرض للتصميم، وتكاليف النقل املتعلقة بأنشطة االتصال . نفقات متكررة -٥٠٨
  .اخلارجية

  اللوازم واملواد

  . هذه التكاليف باقتناء الكتب التقنية، واملنشورات وباالشتراكاتتتعلق. نفقات متكررة -٥٠٩

  األثاث واملعدات

 وضع التصاميم املعمارية مبساعدة برجمياتيتعلق هذا البند باختصاصيني . نفقات متكررة -٥١٠
  .الكمبيوتر إلدارة املشاريع تصاميم أوتوكاد، إينديزاين، أعمال فكتور، وما إىل ذلك
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  ٢٠١٢ امليزانية املقترحة لعام ١-الربنامج الرئيسي السابع :١١٤اجلدول 
 النمو يف املوارد  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام   ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٠نفقات عام 

٢٠١١ بعام مقارنة ٢٠١٢  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  مكتب مدير املشروع 
  املتصلة  األساسية  اموع  التاملتصلة باحلا  األساسية

 ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت

 ٤,٧ ١٣,٠ ٢٨٧,٨   ٢٨٧,٨ ٢٧٤,٨   ٢٧٤,٨  موظفو الفئة الفنية
 ٤,٠ ٢,٤ ٦٣,٠  ٦٣,٠ ٦٠,٦  ٦٠,٦ بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

 ٤,٦ ١٥,٤ ٣٥٠,٨   ٣٥٠,٨ ٣٣٥,٤   ٣٣٥,٤ ٣١٥,٦   ٣١٥,٦  اموع الفرعي، املوظفون
 ٣,٦ ٠,٦ ١٧,٤   ١٧,٤ ١٦,٨   ١٦,٨ ٢٦,٤   ٢٦,٤  املساعدة املؤقتة العامة

 ٣,٦ ٠,٦ ١٧,٤   ١٧,٤ ١٦,٨   ١٦,٨ ٢٦,٤   ٢٦,٤  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٦,١ ١,٦ ٢٧,٨   ٢٧,٨ ٢٦,٢   ٢٦,٢ ١٤,٩   ١٤,٩  السفر

     ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠ ٨,٦  ٨,٦  الضيافة
 ٣٥,٨ ٢٩,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠ ٨١,٠  ٨١,٠ ٩,٤  ٩,٤  اخلدمات التعاقدية

 ٩١,٩ ٥,٧ ١١,٩  ١١,٩ ٦,٢  ٦,٢     التدريب
 ٣,١ ٠,٣ ١٠,٠  ١٠,٠ ٩,٧  ٩,٧ ٢٠,٠  ٢٠,٠  نفقات التشغيل العامة

 ٨٤,٢ ١,٦ ٣,٥  ٣,٥ ١,٩  ١,٩       اللوازم واملواد
     ١٠,٠   ١٠,٠ ١٠,٠   ١٠,٠ ٠,٥   ٠,٥  األثاث واملعدات 

 ٢٧,٣ ٣٨,٢ ١٧٨,٢   ١٧٨,٢ ١٤٠,٠   ١٤٠,٠ ٥٣,٤   ٥٣,٤  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني
 ١١,٠ ٥٤,٢ ٥٤٦,٤   ٥٤٦,٤ ٤٩٢,٢   ٤٩٢,٢ ٣٩٥,٤   ٣٩٥,٤  اموع

            

 ١٢,٥ ١,٠ ٩,٣   ٩,٣ ٨,٣   ٨,٣ ٦,٧   ٦,٧ الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام :١- الربنامج الرئيسي السابع:١١٥ل اجلدو

وكيل أمني  مكتب مدير املشروع
  عام

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

  فما فوقهاالفنية 

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  جمموع املوظفني  دمات العامةاخل

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١     األساسية 

                املتصلة باحلاالت
  الوظائف

  احلالية
 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١     اموع الفرعي

                األساسية
                املتصلة باحلاالت

الوظائف 
  املنقولة/اجلديدة

                اموع الفرعي
                األساسية 

                املتصلة باحلاالت
الوظائف املعاد 

  تصنيفها/توزيعها
                اموع الفرعي

 ٣ ١ ١  ٢    ١  ١     اموع 
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   الفائدة–مشروع املباين الدائمة : ٢ –الربنامج الرئيسي السابع   -زاي

  مقدمة  

 لإلبالغ عن الفائدة املتوقع دفعها ٢٠١١ اجلديد يف عام ٢ –لسابع  أنشئ الربنامج الرئيسي ا-٥١١  
وتتوقع احملكمة أن تسحب يف عام . على القروض اليت تتلقاها احملكمة بشأن مشروع املباين الدائمة

وتبلغ الفائدة املستحقة على هذا القرض عند حساا على .  مليون يورو من القرض١٦ حنو ٢٠١٢
 يورو، وستكون مستحقة يف كانون ١٢٠ ٠٠٠ حنو ٢٠١٢تة األخرية لعام أساس خطي للشهور الس

، فإنه سيحتسب يف امليزانية ٢٠١٢وعلى الرغم من استحقاق هذا املبلغ يف عام . ٢٠١٣يناير /الثاين
  . فقط٢٠١٣املقترحة لعام 

   املستقلةالرقابةآلية : ٥-الربنامج الرئيسي السابع  -حاء

  مقدمة

آلية   من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٤ول األطراف، مبوجب الفقرة أنشأت مجعية الد -٥١٢
ويشمل نطاق األنشطة املُتوخى آللية .  املستقلة من أجل توفري مراقبة فعالة وجمدية للمحكمةالرقابة

وقد . فين للتحقيقاتال املراقبة، التحقيق، والتقييم والتفتيش؛ ويقتصر التنفيذ يف الوقت احلايل على اال
رهنا بقرار من يدخل حيز التنفيذ العنصران اإلضافيان املتعلقان بالتفتيش والتقييم يف مرحلة الحقة، 

 .)٥٨(اجلمعية

املستقلة استالم التقارير عن سوء التصرف أو سوء الرقابة تتضمن وظيفة التحقيق يف آلية  –٥١٣
غري املشروعة، من جانب املسؤولني املنتخبني السلوك اخلطري احملتمل والتحقيق فيها، مبا يف ذلك األفعال 

 باستقاللية حتتمكتب خدمات الرقابة الداخلية مهامه ويؤدي . االستشاريني/واملوظفني واملتعاقدين
 وقد متّ اعتماد. رئيس اجلمعية، وتقدم تقارير فصلية وسنوية عن أنشطتها إىل اجلمعية العامةسلطة 

ة التاسعة للجمعية العامة، ومن املتوقع أن تعمل اآللية بصورة كاملة الوالية التنفيذية لآللية يف الدور
  ).٥٩(٢٠١٢حبلول عام 

  األهداف 

توفري مراقبة فعالة وجمدية للمحكمة بتقدمي خدمات مستقلة وفنية تستند  دف اآللية عموماً إىل -٥١٤
حكمة تتوزع على فترات ستراتيجية للمإ هذا اهلدف إىل أهداف وميكن تقسيم. املهارات واملعرفةإىل 
  : سنواتثالثعام إىل من 

                                                      
)٥٨ (

ICC-ASP/8/Res.1.  
)٥٩( ICC-ASP/9/Res.5 .  
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 توفري السعي إىلوتعزيزه من أجل التصدي جلميع املخاطر األمنية،  احملافظة على هذا النظام  -١
اهلدف (مع نظام روما األساسي املوظفني مبا يتوافق املشاركني و جلميع احلد األقصى من األمن

  ؛)٢ستراتيجي اإل

غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على أن تتحول إىل إدارة   -٢
  )٢ستراتيجي ف اإلاهلد( .قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

 ٢٠١٢اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

توفري مراقبة فعالة وكفؤة ملوظفي  •
ن  احلد مويف نفس الوقت احملكمة

 .املخاطر األمنية

ال ميكن تقييم مستوى األنشطة  .إعداد التقارير املتعلقة بعمليات التحقيق •
 ما تزال يف مرحلة بدء ةألن اآللي
 .أنشطتها

   ٢اهلدف 

التأكد من الرتاهة والشفافية فيما يتعلق  •
باإلجراءات من أجل ضمان احلقوق يف 

 . تنفيذ التحقيق

ة لضمان االمتثال دليل إجراءات لآللي •
 .الرتاهة أثناء عملية التحقيق بكاملها

ال ميكن تقييم مستوى األنشطة 
 ما تزال يف مرحلة بدء ةألن اآللي
 .أنشطتها
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  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام : ٥- الربنامج الرئيسي السابع:١١٦اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢زانية املقترحة لعام املي ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

  املستقلةالرقابة آلية  ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
  

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

 ٣,٧ ٧,٢ ٢٠٣,٣   ٢٠٣,٣ ١٩٦,١   ١٩٦,١  موظفو الفئة الفنية 

  موظفو اخلدمات العامة 
 بدون تقسيم

              

 ٣,٧ ٧,٢ ٢٠٣,٣   ٢٠٣,٣ ١٩٦,١   ١٩٦,١        اموع الفرعي، املوظفون

                ١٠٤,٢   ١٠٤,٢ املساعدة املؤقتة العامة
                 ١٠٤,٢   ١٠٤,٢  أخرىالرتبمن  املوظفوناموع الفرعي، 

 ١٥٠,٠ ١٣,٥ ٢٢,٥   ٢٢,٥ ٩,٠   ٩,٠ ٣,٠   ٣,٠ السفر

  ٦٥,٠ ٦٥,٠  ٦٥,٠         اخلدمات التعاقدية
 ١٠٠,٠- ٣٩,٠-     ٣٩,٠  ٣٩,٠      نفقات التشغيل العامة

 ٤٧,٤- ٩,٠- ١٠,٠  ١٠,٠ ١٩,٠  ١٩,٠      اللوازم واملواد

 ٥٠,٠- ٢٠,٠- ٢٠,٠   ٢٠,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠       األثاث و املعدات 

 ٩,٨ ١٠,٥ ١١٧,٥   ١١٧,٥ ١٠٧,٠   ١٠٧,٠ ٣,٠   ٣,٠  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٥,٨ ١٧,٧ ٣٢٠,٨   ٣٢٠,٨ ٣٠٣,١   ٣٠٣,١ ١٠٧,٢   ١٠٧,٢  اموع

             
 ١٣,٢ ٠,٧ ٦,٢   ٦,٢ ٥,٥   ٥,٥ ٤,٥   ٤,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٥-نامج الرئيسي السابع الرب:١١٧اجلدول 

وكيل أمني    املستقلةالرقابةآلية 
  عام

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

  فما فوقها الفنية

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  جمموع املوظفني  لعامةاخلدمات ا

 ٢    ٢  ١  ١       األساسية

  احلالية الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ٢    ٢  ١  ١       اموع الفرعي

                األساسية
  املنقولة/الوظائف اجلديدة                املتصلة باحلاالت
                اموع الفرعي

                األساسية
                املتصلة باحلاالت

ملعاد الوظائف ا
  تصنيفها/توزيعها

                اموع الفرعي
 ٢    ٢  ١  ١       اموع  
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  املرفقات

  املرفق األول

 ،٢٠١٢مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة ٢٠١٢لعامل لعام وصندوق رأس املال ا

  ، وصندوق الطوارئ٢٠١٢اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

  ،إن مجعية الدول األطراف

 للمحكمة اجلنائية الدولية ويف االستنتاجات ٢٠١٢ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وقد نظرت يف   
  واردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا السابعة عشرة،والتوصيات ذات الصلة ال

  ٢٠١٢امليزانية الربناجمية لعام   -أوالً 

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية١١٧ ٧٣٣ ٠٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على  -١
  بآالف اليورو  باب االعتماد

 ١٠ ٣٠٨,٣ ضائية اهليئة الق- الربنامج الرئيسي األول 

 ٣١ ٨٠٢,٧  مكتب املدعي العام- الربنامج الرئيسي الثاين

 ٦٩ ٩١٦,١  قلم احملكمة- الربنامج الرئيسي الثالث

 ٣ ٠٨٢,٩  أمانة مجعية الدول األطراف- الربنامج الرئيسي الرابع

 ١ ٧٥٥,٨  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا- الربنامج الرئيسي السادس

 ٥٤٦,٤ )املباين الدائمة( مكتب مدير املشروع - ١-الرئيسي السابعالربنامج 

 ٣٢٠,٨   املستقلةالرقابة   آلية-  ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ١١٧ ٧٣٣,٠  اموع
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  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله توافق أيضاً  -٢

مكتب املدعي  اهليئة القضائية 
أمانة مجعية الدول  حملكمةقلم ا العام

 األطراف
أمانة الصندوق 

 االستئماين للضحايا
مشروع 

 املباين الدائمة

 آلية
الرقابة 
  املستقلة

 اموع

 ١      ١  وكيل أمني عام

 ٣     ١ ٢  أمني عام مساعد

 صفر        ٢-مد

 ٩  ١ ١ ١ ٤ ٢  ١-مد

 ٣٤   ١  ١٨ ١٢ ٣ ٥-ف

 ٧٤ ١ ١  ٢ ٣٨ ٢٩ ٣ ٤-ف

 ١٣٥   ٣ ١ ٦٦ ٤٤ ٢١  ٣-ف
 ١١٥ ١   ٣ ٦١ ٤٧ ٥ ٢-ف

 ٢٤     ٧ ١٧  ١-ف
 ٣٩٥ ٢ ٢ ٥ ٧ ١٩٥ ١٥٤ ٣٢  اموع الفرعي

 ٢١    ٢ ١٧ ١ ١ الرتبة الرئيسية-اخلدمات العامة

 ٣٥٠  ١ ٢ ٣ ٢٦٧ ٦٣ ١٥  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

 ٣٧١  ١ ٢ ٥ ٢٨٤ ٦٤ ١٦ اموع الفرعي
 ٧٦٦ ٢ ٣ ٧ ١٢ ٤٧٩ ٢١٨ ٤٨ اموع

  ٢٠١٢صندوق رأس املال العامل لعام   -ثانياً 

  إن مجعية الدول األطراف،
 وتأذن يورو، ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠١٢ إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام تقرر

للمسجل بتقدمي سلف من الصندوق وفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية 
  .للمحكمة

  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية  - ثالثاً

  إن مجعية الدول األطراف،

، جدول األنصبة الذي تعتمده ٢٠١٢ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر
ند إليها  للمبادئ اليت يست، مع إجراء التسويات الالزمة وفقا٢٠١٢ًاألمم املتحدة مليزانيتها العادية لعام 

  .)١(ذلك اجلدول

أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنصبة للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد الحظ 
  .أقصى مقرر بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

                                                      
  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١١٧ املادة )١(
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  ٢٠١٢متويل االعتمادات لعام   -  رابعاً

  إن مجعية الدول األطراف،

 ١١٧ ٧٣٣ ٠٠٠ ، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها٢٠١٢ما يتعلق بعام فيتقرر، 
 يورو، اللذين وافقت عليهما ٧ ٤٠٥ ٩٨٣يورو، ورصيد صندوق رأس املال العامل البالغ قدره 

 ١-٥ للقواعد  هذا القرار، وفقاً من اجلزء ألف واجلزء باء، على التوايل، من١اجلمعية مبوجب الفقرة 
  . من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و٢-٥و

  صندوق الطوارئ  - خامساً

  إن مجعية الدول األطراف،

 ١٠ الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res. 4قرارها   إىلشريتإذ 
ديد موارد طلبت فيه إىل املكتب النظر يف إمكانيات جت الذي ICC-ASP/7/Res. 4والقرار ماليني يورو، 

  صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،

  ،١٣ و١١ توصية جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن أعمال الدورتني وإذ تأخذ يف االعتبار

  ؛، إبقاء صندوق الطوارئ يف املستوى الذي هو عليه حاليا٢٠١٢ً فيما يتعلق بعام تقرر  -١

 ماليني يورو بنهاية السنة، ينبغي أن تقرر اجلمعية ٧ أقل من وتقرر، يف حالة ما وصل الصندوق إىل -٢
   ماليني يورو؛٧إعادة جتديد موارده باملبالغ املناسبة، لكن ليس أقل من 

 ماليني يورو قيد النظر، يف ضوء املزيد من اخلربة يف جمال ٧ إىل املكتب إبقاء عتبة مبلغ تطلبو -٣
  .تشغيل صندوق الطوارئ
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  املرفق الثاين
 هليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدوليةا
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 املرفق الثالث
  ٢٠١٢االفتراضات املتعلقة بامليزانية الربناجمية لعام 

 اموع البند
 ٢١٥ .................لعمل باحملكمة يف اثين عشر شهراًعدد أيام ا

 ٥٩ ....................عدد الشهود الذين حيضرون إىل احملكمة
 ٢ ............عدد الشهود من أهل اخلربة الذين يدلون بأقواهلم

 ٥ ................شخاص الذين يقدمون الدعم للشهودعدد األ
 ١٥ .......................ملدة القصوى اليت يبقاها كل شاهدا

 ٥ ........................................*عدد املتهمني
 ٧ ...................................**د أفرقة الدفاععد

 ١٢ ...................................عدد ممثلي الضحايا
 ٦ ................................عدد الزنزانات املطلوبة
 ٥ .................................عدد الزيارات املوقعية

 ١٩ ........................اةعدد التمديدات املتعلقة بالقض
  . متهمني٧: عدد املتهمني* 
 .مبا يف ذلك مببا. دة القانونية فحسباألتعاب اخلاصة باملساع **

  املرفق الرابع
  ستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية،قائمة األهداف والغايات اإل

   لفترة تتراوح من سنة واحدة إىل ثالث سنوات
  :١اهلدف 

  لة اجلنائية الدوليةمنوذج للعدا
  :٢اهلدف 

  مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم
  :٣اهلدف 

 منوذج لإلدارة العامة
االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة 
وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي وألمسى 
املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع 

 .املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

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

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام 
أدىن قدر من املوارد عن طريق هياكل وعمليات 
رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة 
 وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على عدد كاف

املوظفني األكفاء وذوي اهلمة العالية ويف من 
 .بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية

جديدة يف القضايا   حتقيقات٥ إىل ٤ إجراء -١
املتعلقة باحلاالت املوجودة أو اجلديدة وحماكمة أربع 

 .على األقل رهناً مبا يؤمّن من التعاون اخلارجي

ر احملكمة  إشاعة مستوى من الوعي بدو-  
والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها 
أنشطة احملكمة يف اتمعات املتأثرة ذه 

 .األنشطة

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

 .لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

 يتصدى للمخاطر األمنية  إرساء نظام-٢
والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن 

 .كافة املشاركني متاشيا مع نظام روما األساسي

 استحداث آليات خاصة بكل حالة على -٥
حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله، 
وخاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم، 

 .ومحاية الشهود وتنفيذ األحكام

مي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة  تقد-٩
للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف 
مقدار املوارد املقترحة من مجعية الدول األطراف 

 .وتوزيعها

 وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة -٣
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف 
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص 

يف اإلجراءات واألشخاص الذين مجيع املشاركة 
 .متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

 زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق -٦
تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب 

 .املصلحة والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 جذب خمتلف املوظفني من ذوي - ١٠
توفري التطوير الكفاءات العالية، ورعايتهم و

 .الوظيفي وفرص التقدم

 ضمان إشهار مجيع اإلجراءات بالنسبة -٧ 
 .للجماهري احمللية والعاملية

 . مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة- ١١
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  )أ(املرفق اخلامس 

 املالك املقترح من املوظفني للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي

  اموع الكلي
 للمحكمة

  وكيل أمني
 عام

مساعد 
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد

جمموع موظفي 
وما  الفئة الفنية

 فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 

 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

 جمموع

 املوظفني

 الوظائف ٣٥١ ١٧٣ ١٦١ ١٢ ١٧٨ ٥ ٣٨ ٦٠ ٣٨ ٢٤ ٩   ٣ ١ األساسية
 ٤١٥ ١٩٨ ١٩٠ ٨ ٢١٧ ١٩ ٧٧ ٧٥ ٣٧ ٩      املتصلة باحلاالت  احلالية

 ٧٦٦ ٣٧١ ٣٥١ ٢٠ ٣٩٥ ٢٤ ١١٥ ١٣٥ ٧٥ ٣٣ ٩   ٣ ١  اموع الفرعي  

 الوظائف ٣ ١ ١   ٢   ٢               األساسية
                  املتصلة باحلاالت اجلديدة

 ٣ ١ ١   ٢   ٢                اموع الفرعي  

 ٢ ٢ ٢                       األساسية

 ٢- ٢- ٣- ١             املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

     ١- ١                      اموع الفرعي توزيعها

 ٧٦٩ ٣٧٢ ٣٥١ ٢١ ٣٩٧ ٢٤ ١١٧ ١٣٥ ٧٥ ٣٣ ٩   ٣ ١ اموع  
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   مالك املوظفنيالتغيريات يف جدول - )ب(املرفق اخلامس 

 ٢٠١٢  لعامقترحةإىل امليزانية امل  املعتمدة٢٠١١من ميزانية عام  الرتبة عدد الوظائف

 مكتب املدعي العام
    املتصلة باحلاالت

 قسم التخطيط والعمليات شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ٣-ف ١
 نشعبة االختصاص والتكامل والتعاو قسم التخطيط والعمليات ٢-ف ١
 شعبة االدعاء قسم التخطيط والعمليات ٢-ف ١
 شعبة االدعاء أفرقة التحقيق ٤-ف ٢
 شعبة االدعاء أفرقة التحقيق ٣-ف ١
٦    

   قلم احملكمة
     األساسية

 وحدة التوعية   اخلدمات العامة قسم  ٢-ف ١

١     

     باحلاالت - املتصلة 
 املوارد البشريةقسم  من والسالمةقسم األ  األخرى الرتب-اخلدمات العامة ١
  امليزانية واملاليةقسم  قسم األمن والسالمة  األخرى الرتب-خلدمات العامةا ١
٢     
٣    

  ٩=  اموع  

  ٢٠١١قائمة الوظائف من فئة اخلدمات العامة املعاد تصنيفها يف عام  - )ج(املرفق اخلامس 
 عدد املناصب الرتبة

 اجلديد، املعتمد ميالقد

 املنصب القسم

مكتب املدعي العام   

 مساعد يف اخلدمات العامة واملالية قسم اخلدمات ٥- عخ ٤- عخ ١

١     
     

   قلم احملكمة
 مساعد يف شؤون املوظفني قسم املوارد البشرية ٥ - خ ع  ٤ - خ ع  ٣

 كاتب يف خدمات املرافق قسم اخلدمات العامة ٤ - خ ع  ٣ - خ ع  ١

 عامل عام قسم اخلدمات العامة ٣ - خ ع  ٢ - خ ع  ١

 مساعد أقدم يف شؤون امليزانية واملالية قسم امليزانية واملالية ٦ - خ ع  ٥ - خ ع  ٣

 ٥ - خ ع  ٤ - خ ع  ١
قسم الترمجة التحريرية والترمجة 

 )الترمجة الفورية(مساعد إداري  الفورية 

 ٥ - خ ع  ٤ - خ ع   ١
الترمجة قسم الترمجة التحريرية و

  )الترمجة الفورية يف امليدان(مساعد إداري   الفورية

 ٥ - خ ع  ٤ - خ ع   ٣

قسم مشاركة الضحايا 
  مساعد ميداين  وتعويضهم

١٣          
          

 ١٤=اموع 
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  )د(املرفق اخلامس 

  الوظائف احملولة من املساعدة املؤقتة العامة
 ظيفةعنوان الو القسم/الربنامج الفرعي الرتبة عدد الوظائف

 أمانة مجعية الدول األطراف 

    األساسية

  مساعدموظف قانوين أمانة مجعية الدول األطراف ٢-ف ١

١    

   ١= اموع  

  

    )ه(املرفق اخلامس 

  )بآالف اليورو(  القضاة– ٢٠١٢املرتبات واالستحقاقات لعام 
 التكاليف   هيئة الرئاسة

 ٢٨,٠ البدالت اخلاصة للرئيس ونواب الرئيس

    قاضيا١٨ً: الدوائر

 ٢ ٩٣٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات

 ١ ٤٩٧,٢ )يف انتظار رد شركة أليانز(املعاشات التقاعدية للقضاة 

  ٢٢٧,١   تهمبعد انتهاء خدمالقضاة إىل الوطن إعادة اخلاص ببدل ال
 ١٢٥,٠  التكاليف املشتركة

 ٤ ٧٧٩,٣ اموع الفرعي للدوائر

  ٢٠١٢ضافية لعام املتطلبات اإل

 ٣٠٤,٦  موارد خاصة للقضاة اليت انتهت واليتهم واجلدد

 ٣٠٤,٦ اموع الفرعي ملتطلبات اإلضافية

 ٥ ١١١,٩  جمموع اهليئة القضائية
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  )و(املرفق اخلامس 

  - ٢٠١٢التكاليف القياسية للمرتبات لعام 
  )ليوروبآالف ا( )املقر(موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

  التكاليف املشتركة صايف املرتبات رتبة الوظيفة
 اخلاصة باملوظفني

 اموع بدل التمثيل

 ]٤]=[٣]+[٢]+[١[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٢٤٦,٥ ٤,٠ ٧٨,١ ١٦٤,٤ وكيل أمني عام

 ٢١٥,٠ ٣,٠ ٦٨,٣ ١٤٣,٧ أمني عام مساعد

 ١٨٥,٧  ٥٩,٨ ١٢٥,٩ ١-مد

 ١٦٠,٧  ٥١,٨ ١٠٩,٠ ٥-ف

 ١٣٤,١  ٤٣,٢ ٩٠,٩ ٤-ف

 ١١٠,٩  ٣٥,٧ ٧٥,٢ ٣-ف

 ٩١,٨  ٢٩,٦ ٦٢,٢ ٢-ف

 ٩١,٨  ٢٩,٦ ٦٢,٢ ١-ف

 ٨٧,٩  ٢٨,٣ ٥٩,٦ الرتبة الرئيسية-اخلدمات العامة

 ٧٠,٠   ٢٢,٦ ٤٧,٥  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

 :عوامل تأخري التعيني

 :الرئيسي الثاين الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربنامج ) أ(

   الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربامج الرئيسية األخرى)ب(

٨٪  
١٠٪ 

 

 عوامل تأخري التعيني

 ]٪١٠[ ]٪٨[ ]صفر٪[ رتبة الوظيفة

 ٢٢١,٩ ٢٢٦,٨ ٢٤٦,٥ وكيل أمني عام

 ١٩٣,٥ ١٩٧,٨ ٢١٥,٠ أمني عام مساعد

 ١٦٧,١ ١٧٠,٨ ١٨٥,٧ ١-مد

 ١٤٤,٧ ١٤٧,٩ ١٦٠,٧ ٥-ف

 ١٢٠,٧ ١٢٣,٤ ١٣٤,١ ٤-ف

 ٩٩,٨ ١٠٢,٠ ١١٠,٩ ٣-ف

 ٨٢,٦ ٨٤,٥ ٩١,٨ ٢-ف

 ٨٢,٦ ٨٤,٥ ٩١,٨ ١-ف

 ٧٩,١ ٨٠,٨ ٨٧,٩ الرتبة الرئيسة-اخلدمات العامة 

 ٦٣,٠ ٦٤,٤ ٧٠,٠ الرتب األخرى-اخلدمات العامة 
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  املرفق السادس

  جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 جمموع املوظفني ٢٠١٢ بعام مقارنة ٢٠١١ )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
 صندوق
  الطوارئ

اموع مبا فيه 
 الصندوق

 ٪ املبلغ  اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع التاملتصلة باحلا األساسية

 ١١,٢- ٦٤٥,٣- ١١١,٩ ٥   ١١١,٩ ٥ ٧٥٧,٢ ٥   ٧٥٧,٢ ٥ ٠٢١,٢ ٦  ٠٢١,٢ ٦   ٠٢١,٢ ٦ القضاة

 ٥,٤ ١٣٦,٨ ٢ ٨٠٨,٤ ٤١ ٨٩٦,٤ ٢١ ٩١٢,٠ ١٩ ٦٧١,٦ ٣٩ ٩٠٦,٥ ٢٠ ٧٦٥,١ ١٨ موظفو الفئة الفنية

 مةموظفو اخلدمات العا
 بدون تقسيم

٤,١ ٨٢٧,٥ ٠٠٥,٠ ٢١ ٧٤٢,٤ ٩ ٢٦٢,٦ ١١ ١٧٧,٥ ٢٠ ٤٨٩,١ ٩ ٦٨٨,٤ ١٠ 

 ٥,٠ ٩٦٤,٣ ٢ ٨١٣,٤ ٦٢ ٦٣٨,٨ ٣١ ١٧٤,٦ ٣١ ٨٤٩,١ ٥٩ ٣٩٥,٦ ٣٠ ٤٥٣,٥ ٢٩ ٧٤٦,٣ ٥٥   ٧٤٦,٣ ٥٥ ٦٩٨,٩ ٢٨ ٠٤٧,٤ ٢٧ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٥١,٠ ٥٦٢,٠ ٤ ٥١٢,١ ١٣ ٩٠٨,٠ ١٠ ٦٠٤,١ ٢ ٩٥٠,١ ٨ ٧٣٤,٤ ٦ ٢١٥,٧ ٢ ٤١٠,٢ ١١ ٥٣٧,٥ ٢ ٨٧٢,٧ ٨ ٤٧٨,٩ ٥ ٣٩٣,٨ ٣ املساعدة املؤقتة العامة

 ٢٤,٧- ٣٣٤,١- ٠١٩,١ ١ ٤٢٩,٩ ٥٨٩,٢ ٣٥٣,٢ ١ ٢٩٢,٥ ٠٦٠,٧ ١ ١٧٥,٥ ٢ ١٥٨,١ ١ ٠١٧,٤ ١ ٧٢,٩ ٩٤٤,٥  جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

 ٥,٩- ٢٦,٠- ٤١٨,٢ ١٢٠,٨ ٢٩٧,٤ ٤٤٤,٢ ١٥٥,٣ ٢٨٨,٩ ٣٦٠,٧ ٣,٦ ٣٥٧,١ ٦٠,٢ ٢٩٦,٩  العمل اإلضايف

 ٧٣,٤ ٣٥٤,٠ ٨٣٦,٥ ٤٢١,٢ ٤١٥,٣ ٤٨٢,٥ ٣٠٣,٧ ١٧٨,٨ ٧١٣,٠ ٢٣٢,٤ ٤٨٠,٦ ٣٢٩,٠ ١٥١,٦ اخلرباء االستشاريون

 ٤٠,٦ ٥٥٥,٩ ٤ ٧٨٥,٩ ١٥ ٨٧٩,٩ ١١ ٩٠٦,٠ ٣ ٢٣٠,٠ ١١ ٤٨٥,٩ ٧ ٧٤٤,١ ٣ ٦٥٩,٤ ١٤ ٩٣١,٦ ٣ ٧٢٧,٨ ١٠ ٩٤١,٠ ٥ ٧٨٦,٨ ٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٩,٢ ٨٨٥,٧ ٤٨٧,٥ ٥ ٣٠٩,٦ ٤ ١٧٧,٩ ١ ٦٠١,٨ ٤ ٥٠٦,٤ ٣ ٠٩٥,٤ ١ ٦٩٧,٨ ٤ ١٥٨,٥ ٥٣٩,٣ ٤ ٣٥٠,٢ ٣ ١٨٩,١ ١ السفر

     ٥٧,٠  ٥٧,٠ ٥٧,٠  ٥٧,٠ ٤٦,٨  ٤٦,٨  ٤٦,٨ الضيافة

 ٢٠,٤ ٧١٦,٢ ٢٣٣,٢ ٤ ٧٣٢,٨ ١ ٥٠٠,٤ ٢ ٥١٧,٠ ٣ ٥٩١,٨ ١ ٩٢٥,٢ ١ ٦٢١,٩ ٤ ٤٥٢,٢ ١٦٩,٧ ٤ ٢١٨,٦ ١ ٩٥١,١ ٢ اخلدمات التعاقدية 

 ٦,٥ ٦١,٧ ٠١١,٥ ١ ٣٣٣,٢ ٦٧٨,٣ ٩٤٩,٨ ٤٨٣,٣ ٤٦٦,٥ ٨٥٠,٧  ٨٥٠,٧ ٤٠٣,٨ ٤٤٦,٩ التدريب

 ٢٢٥,٩ ٤٨٣,٨ ٢ ٥٨٣,٢ ٣ ٥٨٣,٢ ٣   ٠٩٩,٤ ١ ٠٩٩,٤ ١   ٨٩٦,٠ ٢  ٨٩٦,٠ ٢ ٨٩٦,٠ ٢    حمامو الدفاع

 ١٤٧,٦ ٣٧٨,٧ ٢ ٩٩٠,٥ ٣ ٩٩٠,٥ ٣   ٦١١,٨ ١ ٦١١,٨ ١   ٢٣٥,٠ ١  ٢٣٥,٠ ١ ٢٣٥,٠ ١   الدفاع

 ٠,٤- ٥٦,٨- ٥٨٧,١ ١٢ ٣٨٥,٤ ٦ ٢٠١,٧ ٦ ٦٤٣,٩ ١٢ ٢٠٥,٧ ٦ ٤٣٨,٢ ٦ ٢٩٣,١ ١١ ١٩٠,٩ ١٠٢,٢ ١١ ٤٧٢,٧ ٥ ٦٢٩,٥ ٥ نفقات التشغيل العامة

 ٢,٨ ٣٦,٣ ٣١٦,٨ ١ ٤٣٤,٥ ٨٨٢,٣ ٢٨٠,٥ ١ ٤٢٠,٥ ٨٦٠,٠ ٠٥٨,١ ١  ٠٥٨,١ ١ ٤٣٥,٧ ٦٢٢,٤ اللوازم واملواد

 ٧٣,٧ ٧٤٤,٦ ٧٥٥,٠ ١ ٣٠,٠ ٧٢٥,٠ ١ ٠١٠,٤ ١ ٤٠٢,٩ ٦٠٧,٥ ٤٣١,٣ ١ ٤٠٦,٢ ٠٢٥,١ ١ ٦٥٥,٢ ٣٦٩,٩ عداتاألثاث مبا فيها امل

 ٢٧,١ ٢٥٠,٢ ٧ ٠٢١,٨ ٣٤ ٧٩٩,٢ ٢٠ ٢٢٢,٦ ١٣ ٧٧١,٦ ٢٦ ٣٢١,٨ ١٥ ٤٤٩,٨ ١١ ١٣٠,٧ ٢٨ ٢٠٧,٨ ١ ٩٢٢,٩ ٢٦ ٦٦٧,٢ ١٥ ٢٥٥,٧ ١١ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٣,٦ ١٢٥,١ ١٤ ٧٣٣,٠ ١١٧ ٣١٧,٩ ٦٤ ٤١٥,١ ٥٣ ٦٠٧,٩ ١٠٣ ٢٠٣,٣ ٥٣ ٤٠٤,٦ ٥٠ ٥٥٧,٦ ١٠٤ ١٣٩,٤ ٥ ٤١٨,٢ ٩٩ ٣٠٧,١ ٥٠ ١١١,١ ٤٩  عامو
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  املرفق السابع

  )مباليني اليورو( ٢٠١٢ -٢٠١٠اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة 

  
  
  
  
  

  
 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ الوصف

 ١١٧,٧ ١٠٣,٦ ١٠٣,٦ *االشتراكات املقررة 

 ١,٠ ٠,٢ ٠,٤ الفوائد املكتسبة

 ١١٨,٧ ١٠٣,٨ ١٠٤,٠ اموع

  )مباليني اليورو(    ٢٠١٢- ٢٠١٠اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة 
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  املرفق الثامن

  ٢٠١٢يرادات املقدرة لعام بيانات اإل

  برنامج املتدربني واملهنيني الزائرين
 يورو البند

  ٢٠١٢اإليرادات املقدرة لعام 

 ٨٣٩ ١٧٩ ١ تربعات اجلهات املاحنة

 ٨٣٩ ١٧٩ ١ اموع الفرعي لإليرادات

  ٢٠١٢النفقات املقدرة لعام 
  ٠٠٠ ١٤٠  نفقات املوظفني

 ٣٥٠ ٦١٦ املتدربني واملهنيني الزائرين

 ٠٠٠ ١٨٠ السفر

 ٥٢٨ ٩٩ نفقات التشغيل العامة

 ٧٧٥ ٦٦ اللوازم واملواد

 ١٨٦ ٧٧ التكاليف اإلدارية

 ٨٣٩ ١٧٩ ١ اموع الفرعي للنفقات

 صفر ٢٠١٢اإليرادات الصافية لعام 

  
  الصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً

 يورو البند

  ٢٠١٢اإليرادات املقدرة لعام 

 ٠٠٠ ٦٠ تربعات اجلهات املاحنة

 ٠٠٠ ٦٠ اموع الفرعي

  ٢٠١٢النفقات املقدرة لعام 

 ٢٠٠ ٥٢ السفر

 ٨٠٠ ٧ التكاليف اإلدارية

 ٠٠٠ ٦٠ عي للنفقاتاموع الفر

 صفر ٢٠١٢اإليرادات الصافية لعام 
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  املرفق التاسع

  )مكتب االتصال(امليزانية املقترحة ملكتب االتصال التابع لالحتاد األفريقي 

، مل يتم ختصيص أي موارد ملكتب االتصال ICC-ASP/9/Res.4  من القرار)١( مع الفصل التاسعشياًمت
 حال موافقة االحتاد األفريقي على طلب يفو .٢٠١٢امليزانية الربناجمية لعام التابع لالحتاد األفريقي يف 

احملكمة بفتح مكتب اتصال يف أديس أبيبا، أثيوبيا، فإن احملكمة ستخطر جلنة امليزانية واملالية بلزوم 
 حةاملقتراحملكمة  يف ميزانية يورو، وهو املبلغ الوارد ٤٢٠٩٠٠يف حدودطوارئ ال اللجوء إىل صندوق

  .  مكتب االتصال يف إنشاءغراض املضي قدماًأل ٢٠١١عام ل

 ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 
  )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(

املتصلة  األساسية مكتب االتصال التابع لالحتاد األفريقي
املتصلة  يةاألساس اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 اموع باحلاالت

       ٣,٦  ٣,٦ القضاة
 ١٦٥,٤  ١٦٥,٤       موظفو الفئة الفنية

 ٦٣,٠  ٦٣,٠       موظفو اخلدمات العامة

 ٢٢٨,٤  ٢٢٨,٤    ٢٣,٥  ٢٣,٥ اموع الفرعي، املوظفون 

 ٦٩,٩  ٦٩,٩    ٠,١  ٠,١ املساعدة املؤقتة العامة
           جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

           العمل اإلضايف
          اخلرباء االستشاريون

 ٦٩,٩  ٦٩,٩    ٠,١  ٠,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ١٥,٢  ١٥,٢    ١١,٥  ١١,٥ السفر

 ١,٠  ١,٠       الضيافة

 ١٥,٦  ١٥,٦       اخلدمات التعاقدية 
          التدريب

 ٤٩,٦  ٤٩,٦       نفقات التشغيل العامة

 ٥,٠  ٥,٠       اللوازم واملواد

 ٤٧,٧  ٤٧,٧       األثاث مبا فيها املعدات

 ٤٣٢,٤  ٤٣٢,٤    ٣٨,٧  ٣٨,٧ األثاث مبا فيها املعدات

                                                      
  .ICC-ASP/9/Res.4اجلزء الثالث، ، الد األول، (ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠... الدورة التاسعة ...   الوثائق الرمسية )١(
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  شرااملرفق الع

  ٢٠١٢ديسمرب /يوليو إىل كانون األول/ وصيانة املباين املؤقتة من متوزإجيار

ونيو ي/ حزيران٣٠ينتهي اتفاق الدولة املضيفة على توفري املباين املؤقتة للمحكمة يف الهاي من دون مقابل حبلول 
  .يوليو تكاليف إجيار وصيانة املباين املؤقتة/ متوز١وبالتايل سوف تتحمل احملكمة ابتداًء من . )١(٢٠١٢

ويف انتظار . ٢٠١١جيب على الدولة دفعها يف عام ويبين اجلدول أدناه تكاليف اإلجيار والصيانة اليت 
املفاوضات النهائية، وبافتراض أن التكاليف سوف تضلّ على ما هي عليه، سوف تبلغ تكاليف ستة أشهر 

  . يورو٣ ١١٢ ٥٠٠، ٢٠١٢اليت سوف تتحملها احملكمة يف النصف األخري من عام  من إجيار وصيانة

  :وميكن توزيع ما سبق إىل ما يلي
   يورو٢ ٧٦٢ ٥٠٠: جياراإل

   يورو٣٥٠ ٠٠٠: الصيانة

ال تتضمن هذه األرقام تكاليف املستهلكات، بل تدرج هذه التكاليف سنويا يف امليزانية يف الربنامج 
 .، حتت عنوان النفقات التشغيلية العامة)قسم اخلدمات العامة (٣٢٥٠الفرعي 
٢٠١١  ٢٠١١إجيار عام 

٠٠٠ ٤٥٠ ٢  ألف-إجيار األرك 
٠٠٠ ٩٨٠ جيم-إجيار األرك 
٠٠٠ ٦٧٥ ١ إجيار هاكس فيست 
٠٠٠ ١٣ إجيار ريكولوس فيغ 
٠٠٠ ٣٣٠ إجيار ساتورنوسترات مأرب السيارات 
٥٠٠ ٣٢ إجيار مانفيغ بدون ترقيم 
٥٠٠ ٤٤  مأرب السيارات- إجيار فيغاسترات ساتيليت  
٠٠٠ ٥٢٥ ٥ اموع الفرعي لإلجيار  

   ةالصيان

٠٠٠٠ ٤٠٠ التوقعات/األرك استناداً إىل التجربة  
٠٠٠ ٣٠٠ هاكس فيست استناداً إىل العقود اجلديدة املتعلقة بالصيانة  
٠٠٠ ٧٠٠ اموع الفرعي للصيانة  
  
٠٠٠ ٢٢٥ ٦ ٢٠١١اموع يف عام   

 
، ٢٠١٢ديسمرب /وليوليو إىل كانون األ/ باألشهر من متوزالتقدير اإلمجايل املتعلق

 ٢٠١١استناداً أرقام 

٥٠٠ ١١٢ ٣

                                                      
... الدورة التاسعة ... ، والوثائق الرمسية ١٠٥، الفقرة )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩... الدورة الثامنة... انظر الوثائق الرمسية   )١(

٢٠١٠ )ICC-ASP/9/20( ١٣٩-١٣٨، الفقرتني.  
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  ادي عشر املرفق احل

  ديوان املسجليف الرئيسي التنفيذي وظف املمهام   

  معلومات أساسية

 ٥-، أنشئ قسم امليزانية واملراقبة للمحكمة ومتّ تعيني رئيس القسم من فئة ف٢٠٠٤يف عام  -١
مليزانية، وكان ميارس وظيفة الرصد واملراقبة على  عن إعداد اوكان القسم مسؤوالً. بشكل تنافسي
  .احملكمة بأكملها

، اعترف بالقسم على مكتب املراقب حتت إشراف املسجل، متاشيا مع توصية جلنة ٢٠٠٦يف عام و -٢
 لتوثيق عالقته "، ٢٠٠٤أغسطس /يف دورا الثالثة املعقودة يف شهر آب") اللجنة("امليزانية واملالية 

  .)١("بالقسم وملا تتسم به وظائف التخطيط وامليزنة واملراقبة من أمهية] مةقلم احملك[

، متّ دمج مكتب املراقب املايل مع قسم امليزانية واملالية، ومتت إعادة نقل وظائف ٢٠٠٨يف عام و -٣
. بشرية إىل قسم امليزانية واملالية وقسم املوارد الالقسم إىل شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة، وأساساً

  .  يف قسم امليزانية واملالية الذي أعيد تنظيمه٥-ونتيجة لذلك، أصبحت هناك وظيفتان من فئة ف

، ٢٠٠٨يوليو /أوصى تقرير مراجع احلسابات اخلارجي الذي أُصدر يف نفس السنة، يف شهر متوزو -٤
إضافة على هذا، فقد . )٢(مبوارد إدارية مناسبة") األمانة("بتزويد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا 

، الصادر يف شهر )٣(بينت مديرة مكتب مراجعي احلسابات الداخلية يف تقرير مراجعة احلسابات
  .، أن األمانة تتطلّب منصباً ثابتاً رفيع املستوى٢٠٠٨أغسطس /آب

 ، اقترحت اللجنة أن توافق٢٠٠٨سبتمرب /الحقاً، يف دورا احلادية عشرة املعقودة يف أيلولو -٥
اجلمعية على التوصيات الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، وان تضمن احملكمة تنفيذ هذه 

 يف قسم امليزانية ٥-وأوصت اللجنة أيضاً بنقل أحد املنصبني من فئة ف. )٤(التوصيات تنفيذاً كامالً
  .)٥(واملالية الذي أعيد تنظيمه من قلم احملكمة إىل األمانة

 ملدة سنة من ٥-اعتمدت اجلمعية نقل الوظيفة من فئة ف، ٢٠٠٨نوفمرب / الثاين شهر تشرينيفو -٦
  . )٦(٢٠٠٩قلم احملكمة إىل األمانة لعام 

                                                      
  .٨١، الفقرة )ب (٨ اجلزء الثاين، ألف  ،)ICC-ASP/3/25( ٢٠٠٤... الدورة الثالثة  ... الوثائق الرمسية   )١(
 ٢ والتوصيتان ١٦ و٦، الفقرتان ٢- جيم  اجلزء الثاين، ،)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨...الدورة السابعة  ... الوثائق الرمسية   )٢(
  .  من ضمن فقرات وتوصيات أخرى٣و
  .OIA 07.08 التشغيل اإلداري ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا،  )٣(
  .١٩ ، الفقرة٢- باء  اجلزء الثاين، ،)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨...الدورة السابعة  ... الوثائق الرمسية   )٤(
  .٨٣نفس املرجع، الفقرة   )٥(
  .٢٣، الفقرة ٢- نفس املرجع، اجلزء األول، هاء  )٦(
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 إىل األمانة لالضطالع بالوظائف املتعلقة بامليزانية واملراقبة ٥-بناء عليه، نقلت الوظيفة فو -٧
  .٢٠٠٩والشؤون املالية واإلدارية خالل سنة 

 عودة ٢٠١٠حق، وافقت مجعية الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية للمحكمة لعام يف وقت الو -٨
  .)٧( إىل ديوان املسجل٥-منصب ف

 للحاجة املستمرة إىل اخلربات اإلدارية واملالية يف األمانة، والسيما بسبب املناصب اليت أصبحت نظراًو -٩
توصيات  صد والتقييم، واملساعد التنفيذي، ومتاشيا معشاغرة، وهي منصب املدير التنفيذي، واملسؤول عن الر

، واصلت املسجلة دعمها النشط لألمانة يف عام ٢٠١٠ و٢٠٠٩كل من املراجع اخلارجي واللجنة لعامي 
 مبساعدة األمانة والصندوق حىت يتوىل املدير التنفيذي ٥- من فئة فرئيسي وكلّفت املسؤول التنفيذي ال٢٠١

 مع ، ومتاشيا٢٠٠٤ًسبتمرب /لشهر أيلول ICC-ASP/3/Res.7ا أيد قرار املسجل القرار كم. )٨(اجلديد مهامه
 كل من يقتضيها حسن أداءيوفر املساعدة اليت "هذا القرار، وهو القرار الذي تطلب فيه اجلمعية إىل املسجل أن 

  .)٩("الس واألمانة لوظائفهما

أبريل، واُدمج مكتب /مهامها يف شهر نيسان، عندما تولت املسجلة احلالية ٢٠٠٨منذ عام و  -١٠
وعالوة . املراقب املايل مع قسم امليزانية واملالية، زادت احملكمة توسعا مع زيادة كبرية يف عدد املوظفني

، ومتّ ٢٠٠٩على ذلك، كثفت مجيع األقسام عملياا، السيما منذ بدء احملاكمات األوىل يف أوائل عام 
 ٢١املؤرخ   ICC-ASP/7/Res.1آلثار اإلدارية املترتبة على ذلك، مثل القراراختاذ قرارات هامة مع ا

  . )١٠(املباين الدائمة ، الذي اختذته اجلمعية بشأن٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

" وتؤثر هذه الزيادة يف عدد املوظفني، والعمليات وامليزانية خاصة يف قلم احملكمة، الذي يعد   -١١
 القضائية من إدارة احملكمة وتزويدها باخلدمات، وذلك دون املساس بوظائف  عن اجلوانب غريمسؤوالً

  ).  من نظام روما األساسي٤٣املادة " (٤٢وسلطات املدعي العام وفقاً للمادة 

. ونتيجة لذلك أصبح رصد املوارد والتخطيط هلا يف جماالت مسؤولية املسجل أكثر تعقيداً  -١٢
التحدي، حددت املسجلة حاجة مستمرة للخربة الرفيعة املستوى ولكي تظلّ فعالة وللتصدي هلذا 

                                                      
  ).ب(ملرفق اخلامس  وا٣٨٣ للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرة ٢٠١٠بامليزانية الربناجمية املعتمدة لعام   )٧(
يوليو /، والصادر يف متوز"يا الصندوق االستئماين للضحاالبيانات املالية"إضافة إىل هذا، فإن تقرير املراجع اخلارجي املعنون   )٨(

كان الصندوق يعمل :" وقد كتب املراجع اخلارجي.  ضمان إدارة وإشراف ماليني مالئمني أكد حاجة الصندوق إىل ،٢٠١٠
وفهمنا أنه بتعيني مدير جديد سيحذف .  للقيام بالعمليات املالية لعدد من السنوات٥- مسؤول إداري برتبة فحتت إشراف 

املنصب اإلداري داخل أمانة الصندوق االستئماين ويرجع إىل مكتب املسجل، وحتال املسؤوليات اإلدارية واملالية احلالية إىل املدير 
، ٥- التأكد من عدم فقدان املستوى الالزم من اخلربة املالية حبذف الدور اإلداري من رتبة فسيكون من املهم. واملساعد التنفيذي

أما الزيادة املتوقعة يف التربعات عندما . ومن أن املدير اجلديد ستكون له املوارد الكافية للقيام بالوظائف املالية واإلدارية الضرورية
 بأن احملكمة ستصدر أوامر التعويض يف املستقبل القريب، فستزيد من ضرورة ضمان يعمل مرفق التربعات اإللكترونية، والتوقعات

، والوثيقة ١٠٣ و٨٣ ، الفقرتني ICC-ASP/7/20اُنظر أيضاً توصيات اللجنة الواردة يف الوثيقة "  .إدارة وإشراف ماليني مالئمني
ICC-ASP/8/15 ١٠٦، الفقرة .  

  .٣ الفقرة ، ICC-ASP/3/Res.7 ، اجلزء الثالث ،)ICC-ASP/3/25( ٢٠٠٤... ثة  الدورة الثال... الوثائق الرمسية   )٩(
  .ICC-ASP/7/Res. 1 الد األول، اجلزء الثالث،   ،)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨...الدورة السابعة  ... الوثائق الرمسية   )١٠(
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 املؤسسات الدولية املماثلة، فإا وصلت إىل أن طبقة إضافية من علم من جتربةوإذ تت. داخل ديواا
  . املراقبة املستقلة من شأا أن تقوي اإلدارة املالية يف احملكمة

 مبشاركة أعضاء آخرين من – ٥- من فئة فيسيكلفت بالتايل املسؤول التنفيذي الرئو  -١٣
لتحديد التكاليف املتعلقة ) النموذج( مبهمة وضع منوذج لتوزيع التكاليف استناداً إىل األنشطة -احملكمة 

 يف املرحلة التمهيدية؛ جريبو جاموس/أباكري نورينمن قبيل تكاليف قضية (بالقضية واملتعلقة باملرحلة 
بادئ ذي بدء، قد شرع ).  يف مرحلة االستئنافلوبنغاهيدية؛ وقضية  يف املرحلة التمبامبوقضية 

 يف صياغة النموذج لقلم احملكمة وللمكاتب األخرى  حاليا٥ً-املسؤول التنفيذي الرئيسي  من فئة ف
  . بقلم احملكمةرتبطة إدارياًامل

 سوف ٥-فوهكذا فإن استخدام قلم احملكمة بالتايل للمسؤول التنفيذي الرئيسي من فئة   -١٤
يتصدى للمخاطر احملتملة اليت حددت يف إحدى مراجعات احلسابات الداخلية بشأن مراقبة امليزانية يف 

نظرة عامة على مستوى الشعب لتيسري /، الذي انتقد عدم وجود جهاز)١١(٢٠١٠مارس /شهر آذار
 مديري الربامج بشأن حتسني التخطيط املايل وختصيص املوارد، وغياب الرقابة املستمرة وآلية ملساءلة

  .كيفية استخدام املوارد املعتمدة يف امليزانية يف حتقيق أهدافهم

 إىل معاجلة الصعوبات اإلدارية األخرى، والسيما تلك الواردة يف تقرير تسعى املسجلة أيضاًو -١٥
، الذي يوصى فيه من مجلة أمور، إدراج )١٢(٢٠١٠مارس /مراجعة احلسابات الداخلية لشهر آذار

إذ من شأن هذه . جتماعات الستعراض امليزانية بشكل منتظم على مستوى الشعبة ومستوى اجلهازا
وتؤيد املسجلة . االجتماعات أن توفر منرباً للمزيد من املساءلة واإلشراف الوثيق على أنشطة الربامج

 أداء منتصف هذه التوصية وتقترح أن يساعدها للمسؤول التنفيذي الرئيسي يف إعداد وتقييم استعراض
  .  واية السنة

عالوة على ذلك، متّ تعيني مسؤول تنفيذي رئيسي لضمان تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات و -١٦
؛ للمصادقة على تنفيذ توصيات املراجعني هذه اليت يعد ٢٠٠٨الداخلية واخلارجية اليت أُصدرت عام 

هذه التوصيات ملسجل، ولنائب املسجل، قلم احملكمة مسؤوال عنها مباشرة؛ وتقدمي تقرير عن وضع 
  . ومكتب مراجعة احلسابات الداخلي، وجلنة مراجعة احلسابات

تعيني املسؤول  ٢٠١١يناير /وأخرياً، قرر جملس التنسيق للمحكمة يف شهر كانون الثاين -١٧
ملسؤولية املتعلقة التنفيذي الرئيسي مديراً عاما للصناديق االستئمانية، وللحسابات اخلاصة، مبا يف ذلك ا

، يقوم املسؤول التنفيذي الرئيسي بتصميم  وحالياً. الزم لنظام ساب اخلاص باحملكمةبأي تكييف
واختبار نظام جديد محسن ملراقبة امليزانية بالنسبة للصناديق االستئمانية واألموال اخلاصة يف نظام ساب 

  .يسري إعداد التقارير املاليةلتعزيز الرقابة على األموال اخلارجة عن امليزانية وت

                                                      
)١١(  Audit on Budget Control, Audit Project number OIA.03-A.09 of 8 March 2010, p. 20.   
  .٢٠نفس املرجع، الصفحة   )١٢(
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 عشر ينثااملرفق ال

  مدخل إىل وظائف الربامج والربامج الفرعية

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -ألف
  هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -١

  .إدارة احملكمة والتنسيق بني األجهزة: وظيفة إدارية    )أ(
األحكام وغري ذلك من الوظائف املنوطة يئة دعم الدوائر، تنفيذ : وظيفة قضائية  )ب(

 .الرئاسة وفقاً لنظام روما األساسي والنصوص الفرعية
توسيع دائرة الفهم للعمل الذي تقوم به احملكمة وتنسيق أنشطة : وظيفة عالقات خارجية  )ج(

 .االتصال اخلارجي اليت تضطلع ا احملكمة
 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  .تمهيديةالشعبة ال    )أ(
 .الشعبة االبتدائية   )ب(
 .شعبة االستئناف   )ج(

  مكاتب االتصال : ١٣٠٠الربنامج   -٣
 .تعزيز التفاعل وتيسري التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة: مكتب االتصال يف نيويورك  ) أ(

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء
  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام: ٢١١٠ الفرعي الربنامج  ) أ(
إدارة اإلستراتيجيات الداعمة؛ تقييم املعايري والسياسات : وظيفة إستراتيجية  ‘١’

 .القانونية؛ إستراتيجية توزيع املوارد البشرية
تقدمي املشورة القانونية للشعب التنفيذية التابعة للمكتب : وظيفة املشورة  ‘٢’

 . شبكة املؤسسات األكادميية القانونيةوتنسيق
 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

مسائل امليزانية واملسائل املالية، إدارة املوارد البشرية، مبا يف : وحدة اإلدارة العامة  ‘١’
 .ذلك التدريب والتطوير والدعم التشغيلي لألفرقة املشتركة وللشعب

مجة التحريرية والترمجة الفورية امليدانية للعمليات اليت التر: وحدة اخلدمات اللغوية  ‘٢’
 .يضلع ا مكتب املدعي العام

خدمات تكنولوجية األساس خيتص ا مكتب املدعي : وحدة قاعدة املعارف  ‘ ٣’
 .العام

األدلة املادية، إدارة األدلة ذات الصلة باحملاكمات : وحدة املعلومات واألدلة  ‘٤’
 .تملةوعمليات اإلحالة احمل

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج -٢
  احلاالتحتليل   )أ(
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من منظور ) اجلديدة والقائمة(حتليل احلاالت اليت حتظى باالهتمام : وظيفة تنفيذية  ‘١’
مصاحل العدالة وقضايا التكامل واملقبولية؛ التحليالت اليت تتناول البالغات الوافدة 

توفر قدرة .  من نظام روما األساسي٥٣ و١٥دتني واإلحاالت مبوجب املا
  .مكرسة لتحليل احلاالت حتظى ا األفرقة املشتركة بالنسبة لكلّ حالة

 .تقارير وتوصيات ترفع إىل اللجنة التنفيذية: وظيفة املشورة  ‘٢’
 التعاون الدويل  )ب(

تفاقات بناء شبكة دولية، إجراء املفاوضات بشأن ا: وظيفة عالقات خارجية  ‘١’
 .ينسق طلبات املساعدة. التعاون والتعاون ذو الصلة باحلاالت

 .تنسق املساعدة القضائية: وحدة التعاون القضائي  ‘ ٢’
تنفذ استراتيجيات التعاون : وحدة التعاون الدويل والقبض على األشخاص  ‘٣’

 .الدويل، تعزز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل بشأن قضايا القبض
 . قدرة املشورة يف جمال التعاون الدويل لكلّ فريق من األفرقة املشتركةوفر  ‘٤’

 شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣
 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )أ(

تدعم وترصد العمليات امليدانية وإجراءات : وحدة دعم العمليات والتحقيق  ‘١’
شرعي والنسخ بلغيت العمل وفهارس توفر املشورة املتصلة بالطب ال. األمن

 .البيانات الشرحية
توفر املشورة والدعم املتصلني بالقضايا اليت م : الوحدة املعنية باملرأة والطفولة  ‘٢’

 .الشهود/الضحايا
تطور استراتيجيات للتحقيق وجتري : وحدة استراتيجيات التحقيق والتحليل  ‘٣’

ل يف جمال التحليل والتحقيق وتعمل على تطور معايري التشغي. حتليالت للجرائم
 .تنمية وتطوير الشبكات اليت تربطها بالوكاالت الوطنية وهيئات إنفاذ القوانني

  أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي   )ب(
تشتمل على قدرة إلجراء التحقيقات واالضطالع بالعمليات : وظيفة تنفيذية  ‘١’

ة املعنية حباالت حمددة واملسؤولة عن مجع األدلة امليدانية املنوطة باألفرقة املشترك
 .يف امليدان وتنفيذ استراتيجيات وخطط التحقيق

 .موارد مكرسة للتعاون مع فريق احملاكمة أثناء مرحليت احملاكمة واالستئناف  ‘٢’
 شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  االدعاء  )أ(
على الدائرة التميهدية والدائرة الترافع يف القضايا املطروحة : وظيفة قضائية  ‘١’

 ٦١االبتدائية، ويتوىل القسم صياغة املستند املتضمن للمتهم مبوجب املادة 
 .من نظام روما األساسي ويعد املذكرات القانونية) أ) (٣(الفقرة 

املشتركة أثناء وضع  تقدمي املشورة القانونية لألفرقة: وظيفة املشورة  ‘٢’
 .إلعداد للقضايااستراتيجيات التحقيق وا

 االستئناف  )ب(
الترافع أثناء إجراءات االستئناف؛ يعد املذكرات القانونية املتعلقة : وظيفة قضائية  ‘١’

 .بالطعن التمهيدي والطعن النهائي ويعرض احلجج الشفوية أثناء االستئناف
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 .ةتقدمي املشورة القانونية ملكتب االستئناف والطعون احملتمل: وظيفة املشورة  ‘٢’
 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم

  لمكتب املسج: ٣١٠٠الربنامج   -١
  لديوان املسج: ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

يعد الصكوك . يسدي املشورة للمسجل ولسائر أجهزة احملكمة: وظيفة املشورة  ‘١’
 .عرضهاالقانونية والسياسات الداخلية واملبادئ التوجيهية ويتفاوض بشأا ويست

. ينسق مع الدولة املضيفة عملية تنفيذ اتفاق املقر: وظيفة عالقات خارجية  ‘٢’
 .ويرصد تعاون الدول األطراف ويسن التشريعات

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(
فء حيدد ما إذا كانت التعامالت املالية جتري بشكل مقتصد وك: وظيفة تنفيذية  ‘١’

  .وفعال ومع التقيد بالسند التشريعي املنطبق واللوائح والقواعد
 خدمات املشورة القانونيةقسم : ٣١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

ضمان ج موحد ومنسق للقضايا القانونية املشتركة جلميع : وظيفة تنفيذية  ‘١’
لتعرض أجهزة احملكمة، ومحاية املصاحل القانونية للمحكمة وموظفيها وتقليل ا

القانوين، والتفاوض وإعداد الصكوك القانونية مبا يف ذلك العقود واالتفاقات 
الدولية ومذكرات التفاهم، وصياغة ومراجعة السياسات الداخلية واملبادئ 

  . التوجيهية، ومتثيل احملكمة يف اإلجراءات القانونية
أو الوحدات /ام وإسداء املشورة القانونية إىل املسجل واألقس: وظيفة املشورة  ‘٢’

التابعة لقلم احملكمة، وإىل مسؤولني آخرين يف احملكمة، بشأن املسائل املتعلقة 
  .باإلطار القانوين العام الذي حيكم عمل احملكمة املتصل مبهام املسجل

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠لربنامج الفرعي   )د(
 .مسؤول عن األمن املادي للمحكمة: وظيفة تنفيذية  ‘٣’
 .يسدي املشورة بشأن السالمة عموماً: ظيفة املشورةو   ‘٤’

 مكتب املباين الدائمة لقلم احملكمة: ٣١٦٠الربنامج الفرعي   )ه(
يضمن االستجابة ملتطلبات احملكمة مبا يف ذلك النوعية، : وظيفة تنفيذية  ‘١’

 .والتوقيت، واملراقبة املالية
عمارية والتقنية للمباين يسدي املشورة بشأن اجلوانب امل: وظيفة املشورة  ‘٢’

 .اجلديدة
 قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي   )و(

 .ينسق أنشطة املكاتب امليدانية ورصد إدارا: وظيفة تنفيذية  ‘١’
  .يسدي املشورة بشأن أنشطة العمليات امليدانية: وظيفة املشورة  ‘٢’

  حملامنياقسم دعم : ٣١٩٠الربنامج الفرعي   )ز(
يساعد األشخاص امللتمسني ملساعدة قانونية ويساعد كذلك : ظيفة تنفيذيةو  ‘١’

أفرقة الدفاع ويؤمن استقاللية أفرقة الدفاع ويتواصل مع سائر أجهزة احملكمة 
  .واجلهات اخلارجية اليت تتحاور معها احملكمة

 مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج الفرعي   )ح(
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ر الدعم واملساعدة للمدعى عليهم وألفرقة الدفاع وللدوائر يوف: وظيفة تنفيذية  ‘١’
 .كذلك

’٢‘  لاملكتب مستقل عن املسج.  
 مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢الربنامج الفرعي   )ط(

يوفر الدعم واملساعدة للضحايا وللممثلني القانونيني هلؤالء : ظيفة تنفيذيةو  ‘١’
 .الضحايا

’٢‘  لاملكتب مستقل عن املسج  
 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(
 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  .وحدة التوظيف  ‘١’
  .وحدة إدارة ومتابعة شؤون املوظفني  ‘٢’
 .وحدة التدريب والتطوير  ‘٣’
 .وحدة الصحة والرفاه  ‘ ٤‘

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠فرعي الربنامج ال  )ج(
 .اإلدارة املالية: وحدة احلسابات  ‘١’
 .وحدة املرتبات  ‘٢’
 .وحدة املدفوعات  ‘٣’
 .وحدة اخلزانة  ‘٤’
 .وحدة االشتراكات  ‘٥’
  .ةانيإعداد وإدارة امليز: ة امليزانيةوحد  ‘٦’

 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(
 .وحدة السفر  ‘١’
 .وحدة إدارة املرافق  ‘٢’
 .وحدة العمليات اللوجستية والنقل  ‘٣’
 .وحدة املشتريات  ‘٤’

 قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(
. توفر املعدات والربامج والتطبيقات والبنية التحتية لالتصال: وحدة العمليات  ‘١’

 .تؤمن دعم العمالء
 .تطور وتدعم نظم املعلومات والتطبيقات: وحدة خدمات املعلومات  ‘٢’

  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣
  .مكتب املدير: ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  .قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

. تنظم جلسات االستماع، وتوفر قاعات احملكمة اجلاهزة متاما: وظيفة تنفيذية  ‘١’
 تدير املعلومات املتعلقة جبلسات االستماع اليت تعقدها .تدعم الربط الفيديوي

 .احملكمة
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 قسم االحتجاز: ٣٣٣٠: الربنامج الفرعي   )ج(
مسؤول عن أمن وسالمة احملتجزين واحتجازهم يف ظروف : وظيفة تنفيذية  ‘١’

 .إنسانية يف ظل السلطة املخولة للمحكمة
 الترمجة التحريرية باحملكمةقسم الترمجة الفورية و: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   )د(

مسؤول عن الترمجة التحريرية والترمجة الفورية خدمة جللسات : وظيفة تنفيذية  ‘١’
االستماع اليت تعقدها احملكمة، وألنشطتها والبعثات امليدانية التابعة لقلم احملكمة 

 .والدوائر وهيئة الرئاسة
 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

 .تسهل عملية تفاعل الشهود والضحايا مع احملكمة: وظيفة تنفيذية  ‘١’
تسدي املشورة للمحكمة بشأن التدابري احلمائية املالئمة : وظيفة املشورة  ‘٢’

 .والترتيبات األمنية والنصح واملساعدة
 قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٣٦٠الربنامج الفرعي   )و(

يرفع مستوى وعي . وجمموعات الضحايايساعد الضحايا : وظيفة تنفيذية  ‘١’
ينسق مع أمانة الصندوق . الضحايا حبقوقهم مبوجب نظام روما األساسي

 .االستئماين للضحايا املسائل املتعلقة بتنفيذ أوامر التعويض
 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  املكتبة ومركز الوثائق  )أ(
علومات القانونية املطبوعة وغري املطبوعة يشرف على موارد امل: وظيفة تنفيذية  ‘١’

 .واإللكترونية
 اإلعالم  )ب(

تعزز الفهم . تتوىل الدعاية لألنشطة اليت تضطلع ا احملكمة: وظيفة تنفيذية  ‘١’
تقيم احلوار مع اتمعات احمللية يف املناطق اليت تنشط . األفضل ملبادئ احملكمة

 .فيها احملكمة
 أمانة مجعية الدول األطراف: الرابعالربنامج الرئيسي  -دال

 عن خدمات السكرتارية القانونية توفر املساعدة اإلدارية والتقنية فضالً: وظيفة تنفيذية  )أ(
  .واملوضوعية جلمعية الدول األطراف وملكتبها وهيئاا الفرعية

لية ومسائل تساعد يف جمال وضع النصوص والبيانات املتعلقة باملسائل املا: وظيفة املشورة  )ب(
 .امليزانية وتعد هذه النصوص والبيانات

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس -هاء
  .يوفر املساعدة لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا: وظيفة تنفيذية  )أ(
 .غراض اإلداريةختضع األمانة للسلطة الكاملة لس اإلدارة وهو ملحق بقلم احملكمة لأل  )ب(

 )املباين الدائمة(مكتب مشروع : ١-الربنامج الرئيسي السابع -واو
يوفر أفضل اإلسكان املمكن الطويل األجل للمحكمة بأقل تكاليف : وظيفة تنفيذية  )أ(

 .ممكنة
  املستقلة الرقابةآلية : ٥-الربنامج الرئيسي السابع  -زاي

الة وجمدية بواسطة عمليات التحقيق، والتقييم مراقبة مستقلة وفعوفر ت: وظيفة تنفيذية  )أ(
 . والتفتيش
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 عشر ثالثاملرفق ال

  مصطلحات امليزانيةمسرد

املبلغ الذي تصوت عليه مجعية الدول األطراف ألغراض حمددة لفترة مالية ما وميكن تكبد  االعتماد
 . متّ التصويت عليهاالتزامات مقابل هذا املبلغ أو لتلك األغراض مبا ال يتجاوز املبالغ اليت

أكرب تقسيم فرعي مليزانية أي منظمة وميكن يف داخل الباب إجراء عمليات نقل أموال  باب االعتماد
 .دون موافقة مسبقة من مجعية الدول األطراف

التكاليف املطلوبة إلنشاء وتشغيل احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة تتمتع بطاقة أساسية  التكاليف األساسية
وتشمل التكاليف األساسية . ي تكون مستعدة للتصرف يف احلاالت قبل فتح التحقيقك

القضاة واملوظفني املنتخبني ودعمهم واخلدمات اجلوهرية لتسيري الوظائف اإلدارية 
األساسية للمحكمة وأماكنها والطاقة الالزمة ألداء التحليل األويل وأداء مهام التحقيق 

 .ح أي حتقيقواالدعاء والقضاء قبل فت

 .خطة بتعبريات مالية للقيام بربنامج أنشطة لفترة حمددة امليزانية

 مليزانية معتمدة بغرض إبقاء النفقات يف حدود االعتمادات مراقبة املنظمة أو إدارا وفقاً مراقبة امليزانية
 .املتاحة واإليرادات املتاحة

التكاليف املشتركة اخلاصة 
 باملوظفني

 .ف تكاليف املرتبات تنشأ عن شروط استخدام املوظفنيأي تكاليف خال

 .صندوق لتمويل النفقات غري املتوقعة صندوق الطوارئ

 .مجيع املوارد اليت تديرها املنظمة، خالف موارد امليزانية العادية املوارد اخلارجة عن امليزانية

 .ديسمرب وتشمل هذين التارخيني/ول كانون األ٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من  السنة املالية

 .مهمة رئيسية للمنظمة وميكن حتديد هدف أو أكثر هلا الربنامج الرئيسي

 .البنود اجلديدة املدرجة يف امليزانية نتيجة ألنشطة جديدة أو زيادة يف األنشطة القائمة املتطلبات اجلديدة

 .اط أو أكثرحالة يرجى الوصول إليها أو استمرارها من خالل نش اهلدف

 .تصريح بتعيني شخص أو سلسلة من األشخاص ألداء العمل املطلوب من املنظمة الوظيفة

االلتزام الذي ال يتحقق فيه التأثري الكامل للقرار الذي يرتب آثاراً مالية إال يف السنة  االلتزام السابق
 .القادمة أو السنوات التالية

  .إلحراز هدف حمدد أو أكثرجمموعة من األنشطة املوجهة  الربنامج
يف هيكل الربامج يكون الربنامج هو التقسيم الفرعي األقل والتايل يف برنامج رئيسي 

 .ويساهم يف هدف أو أهداف ذلك الربنامج الرئيسي
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: ميزانية تركز على العمل الذي يتعني القيام به واألهداف املرسومة من خالل ذلك العمل امليزانية الربناجمية
 تؤكد على األهداف اليت يتعني حتقيقها وتترجم ذلك إىل تكاليف مطلوبة لتنفيذها؛ وهي

 .وتتصل القرارات مبستويات املوارد وبالنتائج اليت يتعني حتقيقها على السواء

مثال الربامج الرئيسية، فالربامج، فالربامج الفرعية، فالعناصر (هو ترتيب هرمي للربامج  هيكل الربامج
 .)الربناجمية

  :عملية لوضع امليزانية تتسم مبا يلي امليزانية على أساس النتائج
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(

  ذه النواتج؛ومرتبطة 
 .لنتائج املتوقعة مبؤشرات األداءيقاس األداء الفعلي إلحراز ا) ج(

املبالغ املستعملة ألغراض وضع امليزانية ومراقبة امليزانية وهي متثل إما األهداف أو املتوسط  التكاليف املعيارية
 .التقديري لتكاليف الوحدة

سواء من (ة عن األنشطة عند اختاذ قرار بفتح حتقيق يف إحدى احلاالت التكاليف املتولد التكاليف املتصلة باحلاالت
 أو من جانب دائرة احملاكمة التمهيدية مبوجب ٥٣جانب املدعي العام مبوجب املادة 

 ). من نظام روما األساسي١٥ من املادة ٤الفقرة 

الربامج ويساهم يف حتقيق يف هيكل الربامج هو التقسيم الفرعي األقل التايل يف أحد  الربنامج الفرعي
 .هدف أو أهداف ذلك الربنامج

وظائف ملدة حمددة توافق عليها السلطة املالئمة يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية هلذا  الوظائف املؤقتة
 .الغرض

حساب ينشأ باختصاصات حمددة ومبوجب اتفاقات حمددة لتسجيل إيرادات ونفقات  الصندوق االستئماين
عات بغرض متويل تكلفة أنشطة كليا أو جزئيا مبا يتمشى مع أهداف وسياسات الترب

 .املنظمة

صندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املالئم لتمويل اعتمادات امليزانية انتظارا الستالم  صندوق رأس املال العامل
 .املسامهات من الدول األطراف وألي أغرض أخرى يتم التصريح ا

وال . قا لتعريف جلنة امليزانية واملالية، ال يوجد تغيري يف القيمة العددية للبند أو امليزانيةطب النمو الصفري
 .ويعرف هذا أحياناً بالنمو الصفري االمسي. يضاف التضخم

تعزى الزيادة يف امليزانية املعتمدة للعام احلايل إىل التضخم أو زيادات أخرى يف أسعار  النمو الصفري احلقيقي
 .لقادمة فقط مع بقاء العناصر األساسية األخرى ثابتةالسنة ا

________________ 


