
 

 

Advance version 

 ا��اف ا	�ول �����
 ا����� رو�� ���م ��

������	 ������  ا	�و	�� ا	

 #"�ةا	��د �  ا	�ورة
  �٢٠١٢,��+� /ا	*���("� )  ٢٢–١٤، &ه�ي

 ا	����� ا	,.��-
  ا	���� ا	*���



 

 

 مالحظة

 الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول مجعية وثائق رموز تتألف
 يف األطراف الدول مجعية وثائق إحدى إىل اإلحالة الرموز هذه أحد إيراد ام، ويعينوأرق حروف من

  .اجلنائية الدولية للمحكمة األساسي روما نظام
، يتوافر الد األول من الوثائق الرمسية جبميع لغات اجلمعية بينما يتوافر الد ICC-ASP/7/Res.6ووفقا للقرار 

  .ية والعربية والفرنسيةالثاين باألسبانية واإلنكليز

Secretariat, Assembly of States Parties 
International Criminal Court 

P.O. Box 19519 
2500 CM The Hague 

The Netherlands  

asp@asp.icc-cpi.int 
www.icc-cpi.int  

  )٣١ (٧٠ ٥١٥ ٩٨٠٦: اهلاتف
  )٣١ (٧٠ ٥١٥ ٨٣٧٦: الفاكس

ICC-ASP/11/20  
 الدولية اجلنائية احملكمة منشورات

ISBN No. 92-9227-270-5 
  ٢٠١٢ الدولية اجلنائية للمحكمة ©حمفوظة احلقوق كافة

All rights reserved 
Printed by Ipskamp, The Hague  

  



ICC-ASP/11/20 Advance version 

3 20-A-081112 

  احملتويات
 الصفحة 

 اجلزء ألف
 ٤  .........................................................الدوليةللمحكمة اجلنائية  ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 اجلزء باء
 ١٦٦ ..……………………………………………….…  جلنة امليزانية واملاليةان املقدمان منتقريرال

 ١٦٦ .....…………٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين،  جلنة املالية وامليزانية عن أعمال دورا الثامنة عشرةقرير ت -١

 ٢٠٨ ...…………………٢٠١٢ فمربنو/تشرينالثاين،  تقريرجلنةامليزانيةواملاليةعنأعمالدوراالتاسعةعشرة -٢

  اجلزء جيم
 ٢٩٥  ………………………………………………………..…….....…الوثائق ذات الصلة

 ٢٩٥ ..……………٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١إىل  يناير/كانون الثاين ١من   املالية للفترةالبيانات -١

ديسمرب / كانون األول٣١إىل يناير / كانون الثاين١ من فترةصندوق االستئماين للضحايا للالبيانات املالية لل -٢
٣٦٤ .……………………………………………………………….……٢٠١١ 



Advance version  ICC-ASP/11/20 

20-A-081112 4 

  اجلزء ألف
 الدوليةللمحكمة اجلنائية  ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  الفقرات  

  قائمة االختصارات واملختصرات 

  ٤١-١ ...................................................................................................................مقدمة  -أوال

  ٦٠٩- ٤٢ ........................................................................٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -ثانياً

  ١١٠- ٤٢ ..........................................................اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول -ألف 

  ٦٧- ٥٤ ..............................................................هيئة الرئاسة : ١١٠٠الربنامج  -١  

  ١٠٥- ٦٨ .....................................................................الدوائر : ١٢٠٠الربنامج  -٢  

  ١١٠-١٠٦ ........................................................مكاتب االتصال : ١٣٠٠الربنامج  -٣  

  ١٨٨-١١١ مكتب املدعي العام: يسي الثاينالربنامج الرئ -باء 

  ١٤٩-١٢٠ ..........................................................املدعي العام : ٢١٠٠الربنامج  ١  

قسم املشورة /ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي  )أ(   
 ................................. .............................................القانونية

 
١٣٤-١٢٥ 

 

  ١٤٩-١٣٥ .....................................قسم اخلدمات : ٢١٢٠الربنامج الفرعي  )ب(   

  ١٥٧-١٥٠  .............................شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج  -٢  

  ١٧٨-١٥٨ ....................................................يقات شعبة التحق: ٢٣٠٠الربنامج  -٣  

  ١٦٧-١٦٠ .....................قسم التخطيط والعمليات : ٢٣٢٠الربنامج الفرعي  )أ(   

  ١٧٨-١٦٨ ......................................أفرقة التحقيق : ٢٣٣٠الربنامج الفرعي  )ب(   

  ١٨٨-١٧٩ .............................................................شعبة االدعاء : ٢٤٠٠ الربنامج -٤  

  ٥٠٧-١٨٩ .............................................................قلم احملكمة : الربنامج الرئيسي الثالث -جيم 

  ٢٦٩-٢٠٥ ..........................................................مكتب املسجل : ٣١٠٠الربنامج  -١  

  ٢١٤-٢٠٩ .....................................ديوان املسجل : ٣١١٠الربنامج الفرعي  )أ(   

  ٢٢٠-٢١٥ ........قسم اخلدمات االستشارية القانونية : ٣١٣٠الربنامج الفرعي  )ب(   

  ٢٤٣-٢٢١ ............................م األمن والسالمة قس: ٣١٤٠الربنامج الفرعي  )ج(   

  ٢٦٢-٢٤٤ .........................قسم العمليات امليدانية : ٣١٨٠الربنامج الفرعي  )ه(   

  ٢٦٩-٢٦٣ ...............................قسم دعم احملامني : ٣١٩٠الربنامج الفرعي  )و(   

  ٣٤٩-٢٧٠ ................................. اخلدمات اإلدارية املشتركة شعبة: ٣٢٠٠الربنامج  -٢  

مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية : ٣٢١٠الربنامج الفرعي  )أ(   
 ................................................................................املشتركة 

 
٢٨٣-٢٨٠ 

 

  ٣٠٠-٢٨٤ .............................قسم املوارد البشرية : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  )ب(   

  ٣٠٩-٣٠١ .............................قسم امليزانية واملالية : ٣٢٤٠الربنامج الفرعي  )ج(   

  ٣٣٣-٣١٠ ............................قسم اخلدمات العامة : ٣٢٥٠الربنامج الفرعي  )د(   

  ٣٤٩-٣٣٤ ....قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال : ٣٢٦٠نامج الفرعي الرب )ه(   

  ٤٤٧-٣٥٠ ................................................شعبة خدمات احملكمة : ٣٣٠٠الربنامج  -٣  



ICC-ASP/11/20 Advance version 

5 20-A-081112 

  الفقرات  

  ٣٥٨-٣٥٧ ........مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة : ٣٣١٠الربنامج الفرعي  )أ(   

  ٣٧٠-٣٥٩ ...............................قسم إدارة احملكمة : ٣٣٢٠ الفرعي الربنامج )ب(   

  ٣٨١-٣٧١ ....................................قسم االحتجاز : ٣٣٣٠الربنامج الفرعي  )ج(   

قسم الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية : ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  )د(   
 ..............................................................................يف احملكمة 

 
٤٠٦-٣٨٢ 

 

  ٤٢٧-٤٠٧ ......................وحدة الضحايا والشهود : ٣٣٥٠الربنامج الفرعي  )ه(   

  ٤٤٧-٤٢٨ ............قسم مشاركة وتعويض الضحايا : ٣٣٦٠الربنامج الفرعي  )و(   

  ٤-  
٥-  

  ................................................قسم اإلعالم والوثائق : ٣٤٠٠الربنامج 
  ................................املكاتب املستقلة واملشاريع اخلاصة: ٣٧٠٠الربنامج 

 ................مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٧٤٠الربنامج الفرعي  )أ(
 .............احملامي العام للضحايامكتب : ٣٧٥٠الربنامج الفرعي  )ب(
 ...................مكتب املراجعة الداخلية: ٣٧٦٠الربنامج الفرعي  )ج(
  .............مكتب تسجيل املباين الدائمة: ٣٧٧٠الربنامج الفرعي  )د(

٤٧٧-٤٤٨  
٥٠٧-٤٧٨  
٤٨٧-٤٨٤  
٤٩٣-٤٨٨  
٥٠٢-٤٩٤  
٥٠٧-٥٠٣ 

 

  -دال 
 -هاء

  .........................................أمانة مجعية الدول األطراف: عالربنامج الرئيسي الراب

 ................................................أماكن العمل املؤقتة: الربنامج الرئيسي اخلامس

٥٢٦-٥٠٨  
٥٣١-٥٢٧ 

 

  ٥٥١-٥٣٢ ..........................أمانة الصندوق االستئماين للضحايا : الربنامج الرئيسي السادس -واو 

  -زاي 
 

  مشروع املباين الدائمة: ٢-١-الربنامج الرئيسي السابع
  .......)املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع : ١-الربنامج الرئيسي السابع .١

 ........................مدير املشروع: ٧١١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 ني والدعم اإلداريموارد املوظف: ٧١٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

معدات مستخدم غري : (٧١٣٠الربنامج الفرعي  )ج(
 )متكاملة

 

 
٥٠٧-٥٠٠  
٥٩٠-٥٦٠  
٥٨١-٥٦٠  
٥٨٥-٥٨٢  
٥٩٠-٥٨٦ 

 

  ٦٠١-٥٩١ ............................ الفائدة -مشروع املباين الدائمة: ٢-الربنامج الرئيسي السابع .٢ 

  ٦٠٩-٦٠٢ ................................................الرقابة املستقلة آلية ٥-الربنامج الرئيسي السابع _حاء  

  

  املرفقات

، ٢٠١٣مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -األول
  ، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة٢٠١٣وصندوق رأس املال العامل لعام 

 ، وصندوق الطوارئ ٢٠١٣لية، ومتويل االعتمادات لعام اجلنائية الدو

  

   اهليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية  -الثاين

   ٢٠١٣االفتراضات املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -الثالث

   قائمة األهداف والغايات اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية  -الرابع

    :معلومات بشأن مالك املوظفني -ساخلام

   .....املالك املقترح من املوظفني للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي  )أ( 

   التغيريات يف جدول مالك املوظفني  )ب( 

    القضاة –٢٠١٣املرتبات واالستحقاقات لعام  )ج( 

موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات  -٢٠١٣التكاليف القياسية للمرتبات لعام  )د( 
  )املقر(العامة 

  



Advance version  ICC-ASP/11/20 

20-A-081112 6 

  الفقرات  

   جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق  -السادس

   ٢٠١٣-٢٠١٠اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة  -السابع

الصندوق / برنامج املتدربني واملهنيني الزائرين–٢٠١٣بيانات اإليرادات املقدرة لعام  -الثامن
 حل أقل البلدان منوا االستئماين لصا

  

    ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  -التاسع 

    ٢٠١٣-٢٠١٠اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة  -العاشر 

   .........الصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منوا – ٢٠١٣بيانات اإليرادات املقدرة لعام  -احلادي عشر 

   مدخل إىل وظائف الربامج والربامج الفرعية -الثاين عشر 

   مسرد مصطلحات امليزانية -الثالث عشر 
 
  

 ����� ا����رات وا������ات
  

Arc ا���8 ا	�7� �� ���, �6، �� &ه�ي، 45,	+� 
ASG �#�9�	م ا��	ا���) ا 
ASP اف� ����� ا	�ول ا�
AU �7 �ا&(��د ا�� 

AULO �7 �ى ا&(��د ا���	ا&(;�ل  <=�� 
AV � �;+	����9 وا	ا 

Box 4 ء�� ا	�=;�� �5"�وع ا	�+��� ا	�ا���، و	�) 	� B	A# �4@� �+�?�ة �5	+
CAR 8D�,	4,ر � أ�� ��7 ا�� 

CASD "=�آ��	دار � اGت ا���I	ا �+�? 
CBF ��	��	ا��� واJ��	ا ���	 
CIV ار,K آ,ت د 

CMS إدارة M9@�����	ا  
CoCo -�9���B ا	=� 

D � ��	ا 
DCS �����	ت ا���N �+�? 
DRC �� ��4,ر � ا	�,�O, ا	� �7�ا
DSA ���,�	ا ���@G�5ل ا 
DSS  ع���	ا M#د M9@) ع���	ا M#د M9@ �� Q٢٠١٠ –ُأد�( 
DVC  ع���	وا � ��S	ا �+�?) �� T�O	٢٠١٠ُأ –	
�� ) ا����� ا����م إ� ���� ا

ECOS �������	 و���=�	Gا W�O"=	م ا�� 
FMU -ا���	ة إدارة ا�Xو 
FTE Wدل دوام آ����  �� 

GCDN +����ت	و?+�� ا ���	��	ا&(;�&ت ا 
GS ����	ت ا���I	ا 

GS-OL  ����	ت ا���I	ا)�NY 9=,ى�( 
GS-PL  ����	ت ا���I	�9(ا���	9=,ى ا�	ا( 

GSS ����	ت ا���I	ا M9@ 
GTA ����	�9#�ة ا�	]@=�ا�	ا  

HQ �7�	ا 
HR � �"+	,ارد ا�	ا 

IBA ��	و�	) ا�����	ا �D5را 
ICC ��	و�	ا ������ ا	����� ا	



ICC-ASP/11/20 Advance version 

7 20-A-081112 

ICCPP ��	و�	ا ������ ��X Q����5 � ا	����� ا	
ICT ,��ت وا&(;�&ت���	ا ���,	,��) 

ICTS ,��ت وا&(;�&ت���	ا ���,	,��) M9@ 
ICTY �,\,�	 ��	و�	ا ������ ���A ا	�75�9ا	����� ا	

IGO ��	دو ���,�X ����� 
ILOAT ��	و�	ا W��	ا ���� ا	����� اGدار � 	�

INTERPOL ������ ا	����� ا	�و	�� 	�"�� ا	
IOM ��7=9�	@��5 ا�	ا ��	Y 

IPSAS �	و�	م ا��	ع ا�D7	+� �� ا����	ا �� ��� 
IRS ��	�5 ا�و�� ���Nت ا&�=

IT ,��ت���	ا ���,	,��) 
JCCD =��ون	وا W���=	ص وا�;=N&ا �+�? 

LAS ���,��7	ا&�="�رة ا M9@ 
LASS  ���,��7	ت ا&�="�ر � ا���I	ا M9@)�����	ا M�@( 

LSU � ,O�	ت ا���I	ة ا�Xو 
LTU W7� و�Xة ا	=�DI_ وا	
MIS ,��ت���	م إدارة ا��� 

MORSS (�9�	 ����	ا ��� ا	��� �� ا	��W ا��
MOSS  W��	ا �� ���	ا����	ا ��� ا��
NGO ���,�X ��\ ����� 

NYLO ا&(;�ل �� ��, ,رك <=�� 
OLA ���Nا�	ا��� ا��	ا <=�� 

OPCD ع����	م ��	ا �����	ا <=�� 
OPCV � ��S�	 م��	ا �����	ا <=�� 

OTP م��	#� ا��	ا <=�� 
P ��4� 

PIDS -�9� @M9 ا	���,��ت ا	���� وا	=
PDO  � ��	+�(�"�وع ��=> ا�	ا���ا�	ا ��( 
SAP  ت��=��� ا	+����ت(ا	��M وا	=D+��7ت وا	�	���( 

SG �� ا	�4ف ا&�=�ا(�
SO �� ا	�4ف ا&�=�ا(�

SSS ��A9	ا��) وا M9@ 
STIC  ������	 � � ��=	=���� ا	ر � وا,K	=���� ا	ا M9@)��9��K	ر ا�;=Nا( 
TFV � ��S�	 ����� ا	;��وق ا&�=

TRIM �� ,ع ا	9�Aتإدارة ���,��ت �
UNDSS (وا�� ��A9�	 =��ة�	ا Mا�� M9@ 
UNDU ز��=XA	 =��ة�	ا Mة ا���Xو 
UNON �5=��ة �� ���و�	ا Mا�� <=�� 

UNSMS (دارة ا��G =��ة�	ا Mم ا����� 
VPRS � ��S	ا c ,�)رآ� و�"� M9@ 
VTC ��5 (# ات��)[�	ا , ��� 

VWU "4,د	وا � ��S	ة ا�Xو 
WCF  وق��dW���	ل ا��	رأس ا 

2gv �����=�	م \�� ا�I=9�	ات ا��� 
3gv �����=�	م ا�I=9�	ات ا��� 

 

 



Advance version  ICC-ASP/11/20 

20-A-081112 8 

  مقدمة  -أوال

 من القواعد املالية، يقدم مسجل ٢-١٠٣ من النظام املايل والقاعدة ١-٣عمالً بالبند  -١
قترحة  امليزانية الربناجمية امل٢٠١٢أغسطس / آب٩يف ) احملكمة(احملكمة اجلنائية الدولية 

أثناء الدورة احلادية ") اجلمعية(" إلقرارها من قبل مجعية الدول األطراف ٢٠١٣لعام 
  .عشرة

 :ومن هذا اموع.  مليون يورو١١٨,٧٥ويبلغ جمموع امليزانية املعروضة  -٢
 ؛)١ (للمحكمة نفسها)  يف املائة٩٧,٤٩( مليون يورو ١١٥,٧٧  )أ(
  .مانة مجعية الدول األطرافأل)  يف املائة٢,٥١( مليون يورو ٢,٩٨ )ب(

  :وتوزع امليزانية، داخل احملكمة، على النحو التايل -٣
  للهيئة القضائية؛)  يف املائة٩,٦٣( مليون يورو ١١,٤٣  )أ(
  ملكتب املدعي العام؛)  يف املائة٢٤,١٤( مليون يورو ٢٨,٦٧  )ب(
  لقلم احملكمة؛)  يف املائة٥٥,٩٨( مليون يورو ٦٦,٤٧  )ج(
  للمباين املؤقتة؛) يف املائة٥,٠٧( مليون يورو ٦,٠٢  )د(
  ألمانة الصندوق االستنمائي للضحايا؛) يف املائة١,٤٠( مليون يورو ١,٦٦  )ه(
  ؛)املباين الدائمة(ملكتب مدير املشروع )  يف املائة١,٠٣( مليون يورو ١,٢٣  )و(
  .آللية الرقابة املستقلة)  يف املائة٠,٢٤( مليون يورو ٠,٢٩  )ز(

 يف املائة مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٩,١٥ مليون يورو أو ٩,٩٥ميثل هذا زيادة تبلغ و  -٤
وتعزى هذه الزيادة أساساً إىل التكاليف املتعلقة بإجيار وصيانة املباين املؤقتة للمحكمة، فضالً . ٢٠١٢

وباإلضافة إىل ذلك، . يةعن عدد من االلتزامات وتكاليف النظام املوحد، وتشغيل نظام املساعدة القانون
  .مطلوب موارد أكثر للتعويضات اليت تتوقعها احملكمة وتنفيذ والية التحقيق يف آلية الرقابة املستقلة

  احملكمة اليوم

،أن تنظر يف عدد من القضايا يف سبع حاالت معروضة عليها يف سبع ٢٠١٣تتوقع احملكمة، يف   -٥
ث يكون املشتبه م إما يف السجون أو ميثلون طوعاُ أمام مواقف يف خمتلف املراحل من اإلجراءات، حي

باإلضافة إىل التحقيقات واإلجراءات القضائية يف أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية . احملكمة
ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور وبلغت سبع من هذه القضايا مراحل خمتلفة من التحقيق، ومت 

وعالوة على .  هذه القضايا أو قاموا بتسليم أنفسهم طوعياً إىل احملكمةالقبض على املشتبه م يف
التحقيقات اليت يقوم ا املدعي العام يف أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا 

، وكينيا، وليبيا، ومؤخراً كوت ديفوار، ويواصل مكتب املدعي العام )السودان(الوسطى ودارفور 
الت األخرى يف الفحص األويل، مبا يف ذلك أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا رصد احلا

  .وهندوراس ومجهورية كوريا ونيجريا ومايل
 أمراً بالقبض على أشخاص يشتبه )٢(ويف سياق احلاالت قيد البحث، أصدرت احملكمة عشرين  -٦

تجاز حالياً، ومل يتم بعد القبض يف ارتكام جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة، مخسة منهم قيد االح
                                                      

، وآلية الرقابة )املباين الدائمة( ع  يشمل هذا الرقم املوارد املتعلقة بأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب مدير املشرو)١(
 .املستقلة

 يف احلالة يف أوغندا بسبب املدعي العام ضد راسكا لوكويا قضية ٢٠٠٧يوليه / متوز١١ حفظت الدائرة التمهيدية الثانية يف )  ٢(
 . وفاة املتهم
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وأصدرت احملكمة أيضاً أوامر مبثول تسعة من املشتبه م أمام احملكمة . على األحد عشر الباقني
ومن بني القضايا املعروضة . وحضروا مجيعاً طوعياً أمامها ومل يوقع االحتجاز على أي منهم باحملكمة

ية، وواحدة يف مرحلة اعتماد مساع التهم يف خريف على احملكمة مخسة يف مرحلة احملاكمة االبتدائ
  .وال تزال ست قضايا معلقة لعدم القبض على املشتبه م حىت اآلن. ٢٠١٢

وال تزال احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مستمرة، بعد صدور حكم احملكمة األول يف   -٧
 ٢٠١٢يوليو / متوز١٠، يف ديلوبنغاويف قضية املدعي العام ضد توماس لو.وقت سابق من هذا العام

 ٧ من النظام األساسي، ويف ٧٦أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل قرارها على احلكم عمالً باملادة 
املعروضة على الدائرة . وضعت املبادئ واإلجراءات ليتم تطبيقها يف التعويضات٢٠١٢أغسطس /آب

تعلق حبالة املدعي العام ضد جرمان كاتانعا وماتيو وفيما ي. ٢٠١٢يوليو / متوز١٠االبتدائية األوىل يف 
 مع تعيني الدائرة االبتدائية ٢٠١٢مايو / آيار٢٣ إىل ١٥نغودجولو شوي مت اإلدالء ببيانات إغالق من 

 ١٢ويف حالة املدعي العام ضد كاليكست مباروشيمانا يف . الثانية لتسليم احلكم يف خريف العام احلايل
 يف الدائرة التمهيدية األوىل قررت باألغلبية االخنفاض لتأكيد التهم ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

وبناًء . املوجهة للسيد مباروشيمانا وإطالق سراحه من سجن احملكمة، لالنتهاء من الترتيبات الالزمة
 أكدت دائرة االستئناف قرار احملكمة ٢٠١٢مايو / أيار٣٠على استئناف مكتب املدعي العام يف 

ويف حالة املدعي العام ضد بوسكو . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦ة األوىل الصادر يف االبتدائي
يوليو / متوز١٣نتاغاندا، قبلت الدائرة التمهيدية األوىل التهم اإلضافية يف أمر قبض ثاين صادر يف 

يو يول/وأيضاً يف متوز.  إلضافة التهم٢٠١٢مايو / أيار١٤، يف أعقاب طلب املدعي العام يف ٢٠١٢
 أصدرت احملكمة االبتدائية الثانية أمراً بالقبض على سيلفستر موداكومورا، بناًء على طلب ٢٠١٢

  .واليزال املشتبه ا مطلقا السراح. املدعي العام
 يف احلالة يف مجهورية أفريقا املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبووبدأت احملاكمة يف قضية   -٨

وقام اإلدعاء بإكمال عرض . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ائية الثالثةيف الوسطى أمام الدائرة االبتد
  .٢٠١٢أغسطس / آب١٤ومن املقرر أن بتدأ الدفاع عرضه لألدلة يف . ٢٠١٢مارس /األدلة يف آذار

وبالنسبة للحالة يف دارفور، السودان، اليت أحاهلا جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل احملكمة  -٩
املدعيالعام ضد أمحد ، أصدرت احملكمة يف قضية ٢٠٠٥مارس / آذار٣١ الصادر يف ١٥٩٣بقراره 

ويف قضية حبر . أوامر بالقبض على املشتبه م الثالثةهارون وعلي كوشيب وعمر حسن أمحد البشري
، ومل توافق ٢٠٠٩مايو /إدريس أبو قردة، أصدرت احملكمة أمراً مبثوله أمامها، وحضر طوعياً يف أيار

املدعي العام ضد ويف قضية ثالثة، وهي قضية . لدائرة التمهيدية األوىل على اعتماد التهم املوجهة إليها
 اليت حضر فيها املشتبه ما طوعيا أمام احملكمة عبد اهللا باندا أبوبكر نورين وصاحل حممد جريبو جاموس

 اعتماد التهم ٢٠١١مارس /إذار٧ىل يف تلبية لألمر الصادر مبثوهلما أمامها، قررت الدائرة التمهيدية األو
 دائرة ابتدائية رابعة وأحالت هذه ٢٠١١مارس / آذار١٦وشكلت هيئة الرئاسة يف . املوجهة إليهما

إضافةً إىل أمر بالقبض . وعبد اهللا باندا وصاحل جريبو ليسا قيد االحتجاز باحملكمة حالياً. القضية إليها
 ٢٠١٢مارس / آذار١٥ويف . يم حممد حسني السيد ضد عبد الرح٢٠١٢مارس /صادر يف آذار

  .سلمت الرئاسة قضية السيد حسني إىل الدائرة االبتدائية االوىل
، أكدت احملكمة االبتدائية الثانية التهم الصادرة ضد السيد ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣ويف   -١٠

 موورا والسيد أوهورو ويليام صامويل روتو والسيد جوشوا أراب سانغ والسيد فرانسيس كريميي
موينعاي كينياتا وأكدت التهم الصادرة ضد السيد هنري كيربونو كوسغاي والسيد حممد حسني 

 شكلت رئاسة الدائرة االبتدائية اخلامسة لسماع حاالت املدعي العام ٢٠١٢مارس / آذار٢٩ويف .على
ريميي موورا وأهوهورو ضد ويليام صامويل روتو وجوشوا أراب، واملدعي العام ضد فرانسيس ك

وهناك طعن يف قبول الدعوى من قبل املشتبه م قيد النظر أمام دائرة ). حاالت كينيا(موينغي كينياتا 
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 ١١ و١٠واحلالتان حالياً يف حالية التحضري للمحاكمة، ومن املقرر بدء احملاكمات يف . االستئناف
  . قيد االحتجاز حالياًواملشتبه م ليسوا.  على التوايل٢٠١٣أبريل /نيسان

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

 ٢٧ويف . مهيدية األوىل بالنظر فيهاباب التحقيق يف هذه احلالة وكلفت هيئة الرئاسة الدائرة الت
، أصدرت ٢٠١١مايو / أيار١٦، بناء على الطلب املقدم من املدعي العام يف ٢٠١١يونيه /حزيريان

الدائرة التمهيدية األوىل أوامر بالقبض على معمر أبو منيار القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا 
 ٢٢ىل أمر القبض الصادر ضد معمر أبو املنيا القذايف يف وقد ات الدائرة التمهيدية األو. السنوسي

 ١٩وألقي القبض على السيد سيف اإلسالم القذايف يف ليبيا يف .  بعد وفاته٢٠١١يناير /تشرين الثاين
مايو، قدمت حكومة / أيار١ويف .  وبقي قيد وصاية امليليشيات يف الزنتان٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

من نظام روما ) ب)(٢( الدعوى الصادرة ضد سيف اإلسالم القذايف وفقاً للمادة ليبيا مناهضتها لقبول
ويف انتظار . األساسي، حبجة أنه حتقق يف نفس اجلرائم وجرائم إضافية والسلوك ذاته باسم املدعي العام

من ) ٧(١٩قرار الدائرة على التطبيق، توقفت التحقيقيات مع السيد سيف اإلسالم القذايف عمالً باملادة 
 ألقي القبض على السيد عبد اهللا السنوسي يف ٢٠١٢مارس /ويف آذار. نظام روما األساسي

وتواصل . ٢٠١٢مارس / آذار١٧موريتانياوأحيل طلب تسليمه إىل احملكمة إىل السلطات املوريتانية يف 
رائم اجلنسني كما تواصل مجع األدلة على ادعاءات ج. النيابة مجع األدلة ضد السيد عبد اهللا السنوسي

وسوف تنظر يف طلب مذكرات توقيف يف املستقبل القريب إذا وصلت األدلة اموعة إىل احلد الذي 
  .حيدده النظام األساسي

 ١٨وقبلت كوت ديفوار، وهي ليست طرفا يف نظام روما األساسي، اختصاص احملكمة يف   -١٢
، ٢٠١١مايو / أيار٣ أخرى يف ، ومرة٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٤ويف . ٢٠٠٣أبريل /نيسان

، ٢٠١١أكتوبر /ويف تشرين االول. أكدت رئاسة كوت ديفوار جمدداً قبوهلا الختصاص احملكمة
وافقت الدائرة التمهيدية الثالثة على طلب املدعي العام للصول على إذن لفتح التحقيقات التلقائية يف 

 ٢٨يت تدخل يف اختصاص احملكمة واملرتكبة منذ احلالة يف كوت ديفوار فيما يتعلق باجلرائم املزعومة ال
، وكذلك ما يتعلق باجلرائم اليت قد ترتكب يف املستقبل يف سياق هذا ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أرمراً بإلقاء القبض عليهم ٢٠١١نوفمرب /ويف تشرين الثاين. الوضع
ومت . عام ضد لوران غباغبو الرتكابه أربع م جرائم ضد اإلنسانيةمبوجب اخلتم يف حالة املدعي ال

نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كشف النقاب عن مذكرة اعتقال صادرة يف حق السيد لوران غباغبو يف 
 ٥ويف . ، ونقل السيد غباغبو إىل مركز احتجاز احملكمة يف الهاي من قبل السلطات اإليفورية٢٠١١

ومن املقرر أن تبدأ . ، عقدت الدائرة التمهيدية الثالثة جلسة مثول ومساع٢٠١١ديسمرب /كانون األول
وتواصل النيابة حتقيقاا يف اجلرائم األخرى، . ٢٠١٢جلسة النظر يف إقرار التهم يف خريف عام 

  وسوف تنظر يف طلب مذكرات توقيف يف املستقبل القريب
  .األساسيوصلت األدلة اموعة إىل احلد الذي حيدده النظام 

، نقل وفد من حكومة مايل، وعلى رأسه معايل وزير العدل مالك ٢٠١٢يوليو / متوز١٨ويف   -١٣
كوليبايل، خطاباً إىل مكتب املدعي العام تشري من خالله حكومة مايل، باعتبارها دولة طرف يف 

يد ما إذا كان  وتطلب إجراء حتقيق لتحد٢٠١٢يناير /احملكمة، إىل الوضع يف مايل منذ كانون الثاين
وأقرت حكومة مايل أا غري قادرة على مالحقة أو . ينبغي اام شخص أو أكثر باجلرائم اليت ارتكبت

وإحالة حكومة مايل، واليت متثل اإلحالة . وقدم وفد مايل أيضاً وثائق لدعم اإلحالة. حماكمة اجلناة
 من قبل جملس الوزراء يف مايل ٢٠١٢مايو / أيار٣٠الرابعة من دولة طرف، تلي القرار اللصادر يف 

 إىل احملكمة ٢٠١٢يوليو / متوز٧مبا يتمشى مع الطلب الصادر بتاريخ . إلحالة الوضع إىل احملكمة
واليت تتألف من بنني (اجلنائية الدولية من قبل جمموعة االتصال التابعة للجماعة االقتصادية يف مايل 
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من أجل بدء التحقيقات الالزمة من ) جر ونيجريا وتوغووبوركينا فاسو وكوت ديفوار وليربيا والني
وقد . أجل حتديد هوية مرتكيب جرائم احلرب هذه والشروع يف اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم

أوعزت املدعية العامة مكتبها للشروع فوراً يف إجراء فحص أويل للوضع من أجل تقييم ما إذا مت 
 .لفتح حتقيق) ١ (٥٣ املنصوص عليها يف املادة الوفاءمبعايري نظام روما األساسي

، قد أُصدرت مخسة أوامر اعتقال ٢٠٠٤وفيما يتعلق بالوضع يف أغندا، والذي افتتح يف عام   -14
وال . عقب بأكيد وفاة السيد لوكويا، وقد مت إاء اإلجراءات ضده. ضد أعضاء جيش املقاومة الرباين

وفيما يتعلق حبالة املدعي العام ضد جوزيف كوين وفنسنت . ن طلقاءيزال املشتبه م األربعة املتبقو
  .أويت وأكوت أوديامبو ودومينيك أوجنوين، تبقى معلقة أمام الدائرة التمهيدية الثانية

  ٢٠١٣افتراضات عام   .١
وتستند امليزانية املقترحة للمحكمة إىل االفتراضات واليت ميكن تقديرها بدقة يف الوقت الذي   -١٥

بيد أنه ال ميكن التنبؤ ا من طبيعةعمل احملكمة القضائية مما . م االتفاق عليها من قبل أجهزة احملكمةيت
جيعل من الصعب إنتاج افتراضات موثوق ا متاماً يف وقت مبكر من الفترة املالية اليت تنشأ فيها ميزانية 

 مالزمة لطبيعة عمليات احملكمة واستوعبت اجلمعية أن عدم القدرة على التنبؤ مثل هذه. احملكمة
الدراسة على اإلدارة، بالتشاور مع الفريق العامل يف الهاي، للتعامل مع وقررت أن مهمة فريقها 

ومن أجل . دف زيادة القدرة على التنبؤ من عملية امليزانية) اللجنة(احملكمة وجلنة امليزانية واملالية 
القضائية وضرورة امليزانية فقط لألنشطة املفروضة على حنو معاجلة عدم القدرة على التنبؤ باألنشطة 

كاف، كما قررت احملكمة إضافة عناصر السيناريوهات احملتملة لالفتراضاتواليت ال تزال غري مؤكدةأن 
واملمارسة األولية إلنشاء سيناريوهات امليزانية . حتدث ولكن ميكن ملستوى معني من القدرة على التنبؤ

االستجابة بسرعة ألي تطورات جديدة حتدث خالل هذا العام، وأن تقدم للجمعية تسمح للمحكمة ب
العامة، يف الوقت املناسب، ميزانيات تكميلية أو إخطارات صندوق الطوارئ، بناًء على توقيت 

  .األحداث
مة يف انتظار نتائج عملية التشاور،قررت احملكمة أا ستقوم بذاا مبراجعة االفتراضات املستخد  -١٦

ونتيجة لذلك، مت إضافة عدة افتراضات الفتراضات السنوات السابقة من . تقليدياً يف ممارستها امليزانية
ومع افتراضات أكثر تفصيالً،حتافظ احملكمة . أجل االستيالء على عناصر أكثر ذات أثر كبري يف امليزانية

ومثال .  بشكل معقول٢٠١٣ عام على سياستها يف امليزانية فقط لإلحداث اليت من املؤكد حدوثها يف
توضيحي هلذه املمارسة هو أنه، يف غياب اليقني بشأن نتائج تأكيد إجراءات التهم يف قضية املدعي 
العام ضد لوران غباغبو، ومل ختصص واحملكمة ميزانية ألي أنشطة حماكمة، نظراً النه ال ميكن افتراض 

ووضع ميزانية ملثل هذه األنشطة سيكون مبثابة حكم . أن احملكمة ستأكد التهم الصادرة السيد غباغبو
إال أن احملكمة . مسبق على قرار الدائرة التمهيدية، والذي ميكن اعتباره خارقاً الستقالل الغرفة القضائي

  .قدمت إىل اللجنة تكاليف تقديرية تقريبية، يف الوقت املناسب، ملرحلة اإلعداد هلذه  احملاكمة
جربو يف هذه امليزانية، /السلطة القضائية أي حكم جللسات احملاكمة يف بانداوباملثل، قد جعلت   -١٧

وبسبب ظروف معينة القضائية، مل يكن ممكنا . إذ إن الدائرة االبتدائية مل حتدد بعد موعد للمحاكمة
 إضافة إىل قرارات الدائرة االبتدائية اخلامسة. تقريب التكاليف التقديرية ملرحلة اإلعداد للمحاكمة

أبريل / نيسان١١ و١٠ لبدء احملاكمات يف القضييت كينيا يف ٢٠١٢يوليو / متوز٩الصادر بتاريخ 
 على التوايل، بعد عطلة الربيع القضائية، مما أدى إىل احلاجة إىل موارد إضافية يف الربناجمني ٢٠١٣

  .الرئيسيني األول والثالث الواردين يف هذه امليزانية
قد وصلت احملكمة إلىأن مستوى توقعات على نوع ومستوى كما أشارت اللجنة، فو  -١٨

وإذا ما واجهت خفض كبري يف امليزانية، ستواجه احملكمة خطراً . األنشطة وعلى مستوى املوارد متباينة
  .أن قيود امليزانية سوف تؤثر سلباً على أداء واجباا القضائية وغريها مبوجب نظام روما األساسي
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 إجراء سبعة حتقيقات يف الوضع يف البلدان السبعة، مبا ٢٠١٣العام يف عام مكتب املدعي نوى   -١٩
وحافظ مكتب املدعي العام احلايل على حالة احلمل من . يف ذلك احلالة األخرية يف كوت ديفوار

  .التحقيقات التسعة املتبقية وستواصل رصد حاالت ال تقل عن مثانية آخرين حمتملني
 دعم عمليات القضاء وتوفري اخلدمات جلميع األطراف واملشاركني يف وقلم احملكمةوسيواصل   -٢٠

وعلى وجه اخلصوص، فإن قلم . اإلجراءات، مبا يف ذلك مكتب املدعي العام وفقا لطلبات اخلدمة
اكمة سيضمن احلماية، وتقدمي املشورة وأي دعم مناسب للشهود، واملساعدة للضحايا يف املشاركة 

راءات والسعي لتقدمي تعويضات، وضمان احلصول على معلومات كافية عن يف خمتلف مراحل اإلج
وسيساهم قلم احملكمة يف جلسات السماع عن طريق . احملكمة وإجراءاا، سواء يف املقر أو يف اال

توفري األساسية يف احملكمة اخلدمات، مثل األمن والترمجة الفورية وإدارة احملكمة من خالل تأمينمرافق 
وعالوة على ذلك، باعتبار قلم احملكمة العمود الفقري اإلداريللمنظمة بأكملها، فإنه سوف . جازاالحت

يسعى إىل حتقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية من خالل ضمان التنسيق السليم ألنشطته يف مجيع 
  .مواقع عملياته، وسوف يظل على اتصال وثيقبأصحاب املصلحة اخلارجيني

 فريق ممثلي الضحايا سوف تستمر يف تلقي املساعدة ١٢أن سبع فرق دفاع ويتوقع قلم و  -٢١
  . وفقا خلطة املساعدة القانونية احلالية٢٠١٣القانونية خالل عام 

  ٢٠١٣التخطيط اإلستراتيجيوميزانية عام 

 ٢٠١٣واحملكمة حاليا يف املراحل النهائية من إعداد خطتها االستراتيجية اجلديدة للسنوات من   -٢٢
 أنه عامالتحول من النظام القدمي إىل اخلطة االستراتيجية ٢٠١٣وترى احملكمة عام . ٢٠١٧حىت عام 

اجلديدة، وبالتايل، يف حني ال تزال تتبع هذه امليزانية منطق خطتها االستراتيجية السابقة، تدرج عناصر 
 اليت أعقبت ٢٠١٤ية لعام وواحد من األهداف الرئيسية للمحكمة للميزان. اخلطة االستراتيجية اجلديدة

ذلك هو تنفيذ اخلطة االستراتيجية اجلديدة، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، حتسني االرتباط بني 
  .ميزانية احملكمة وخطتها االستراتيجية اجلديدة

استراتيجية احملكمة اجلديدة مقسمة إىل األهداف الرئيسية، واليت تعرف كذلك من وال تزال   -٢٣
 واملتوقع أن تظهر النتائج اليت ميكن حتقيقها من ٢٠١٤ و٢٠١٣التشغيلية  للسنوات حيث األهداف 

وتراقب احملكمة باستمرار خطتها االستراتيجية لتكون قادرة على التكيف . خالل تنفيذ األهداف
  .وحتديثها إذا اقتضى األمر

  ٢٠١٣التخطيط اإلستراتيجي وميزانية عام :  ١اجلدول 

  :١اهلدف 

  لة اجلنائية الدوليةللعدامنوذج 

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

 .املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

  :٢اهلدف 

مؤسسة مشهود هلا مبكانتها 
  وحتظى بالدعم املالئم

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة 
حيح الفهم هلذا الدور وتص

 .وتأمني الدعم املتزايد له

  :٣اهلدف 

  منوذج لإلدارة العامة

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؛ 

وظفني األكفاء وذوي وباالعتماد على عدد كاف من امل
اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري 

 .بريوقراطية

 حتقيقات جديدة ٥ و ٤  إجراء ما بني - ١
يف القضايا املتعلقة باحلاالت القائمة أو 

 حماكمات على األقل، ٤اجلديدة، وإجراء 
 .رهنا مبا يؤمّن من التعاون اخلارجي

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

 .اتمعات املتأثرة

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

 .لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء
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واصلة تطوير نظام التصدي   تعزيز وم- ٢
للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر 
األقصى من األمن لكافة املشاركني 
واملوظفني مبا يتماشى مع نظام روما 

 .األساسي

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

 وتنفيذ ومحاية الشهود،
 .األحكام

  تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية - ٩
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 

ت فيما ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبا
خيص مجيع األطراف املشاركة يف 
اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة 

 .احملكمة على حنو حيترم التنوع

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

 .على دور احملكمة واستقالليتها

من املوظفني الذين   اجتذاب فئات متنوعة -١٠
يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة، وتوفري بيئة مواتية 

 .لرعايتهم وفرص التطوير الوظيفي والترقي هلم

  ضمان الدعاية لكافة - ٧ 
اإلجراءات املوجهة إىل اجلمهور 

 .احمللي والعاملي

  مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية -١١
 .الدولية

  نظور كليالتحليل من م  .ب

ويقدم الرسم التايل، الذي يعرض ميزانية احملكمة من األنشطة بدال من الربامج الرئيسية، صورة   -٢٤
ومثل هذه األنشطة، مبا يف ذلك . واضحة عن تركيز احملكمة أساساً على أنشطة القضاء والنيابة العامة

والدعم اللغوي املتمثل يف خدمات .  يف املائة من ميزانية احملكمة٦٠,٣دعم الضحايا والشهود، متثل 
 يف املائة من امليزانية، يف حني أن وظائف الدعم غري ٥,٣الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية ميثل 

 يف املائة من ١١,٤متثل " األماكن"وأخرياً، .  يف املائة٢٣,٠القضائية للبنية التحتية للمحكمة متثل 
ويتم .  وصيانة املباين املؤقتة، واليت ال سيطرة للمحكمة عليهاامليزانية، وتعكس فقط متطلبات اإلجيار

  .استبعاد متطلبات مكتب مدير املشروع املباين الدائمة

  ٢٠١٣التخطيط اإلستراتيجي وميزانية عام :  ٢اجلدول 

، ويوضح ٢٠٠٩ويبني الشكل أدناه التطور الدينامي لألنشطة القضائية يف احملكمة منذ عام   -٢٥
ومن مث سجلت االعتمادات املخصصة للدعم التشغيلي يف . املوارد من حالة إىل أخرىكيف انتقلت 
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ومن املتوقع حتقيق . تلك السنوات بانتظام زيادة تتماشى مع الزيادة يف األنشطة القضائية للمحكمة
 حماسبة املزيد من الشفافية بني الدعم التشغيلي واألنشطة القضائية عند حتقيق املزيد من التقدم يف نظام

  .التكاليف باحملكمة
  نامي لألنشطة القضائية للمحكمةيالتطور الد

امليزانية بآالف 
 اليورو

 

)عدد القضايا(و   
 أوغندا الدعم التشغيلي

مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
 دارفور

مجهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

  ك ليبيا كينيا
 كوت ديفزار

 غري وارد صفر صفر ٧٣٩٠,٥٠ ٧٥٧٥,٦٠ ١٧٤٧٥,٤٠ ٣٢٣٣,٤ ١٦١٩٨,٩
٢٠٠٩املعتمدة  ) قضايا٩(  )قضية واحدة(  ) قضايا٤(  ) قضايا٣(  )قضية واحدة(   غري وارد غري وارد غري وارد 

٣ ٠٥٧,٨ ١٨١٥٨,٣  ١٧ ٥٠٦,١  ٦ ٧١٩,١  ٧ ٤٨٥,٩  غري وارد صفر صفر 
٢٠١٠املعتمدة  ) قضية١١(  )قضية واحدة(  ) قضايا٦-٥(  ) قضايا٣(   -قضية واحدة( 

)قضيتان  
 غري وارد غري وارد غري وارد

٢ ٢٦٩,٧ ٢١٩٢٧,٠  ١٣ ٤٩٩,٦  ٤ ٧٢٨,٩  ٥ ٦٥٣,٣  ٧ ٧٤٠,٨*  
٠٧٢,٦ 

٤**  
 غري وارد

٢٠١١املعتمدة   
)٢+ قضية١٣( )قضية واحدة(  ) قضايا٥(  ) قضايا٤(  )قضية واحدة(  )قضيتان(   غري وارد )قضيتان( 

١ ٦٥٣,٨ ٢١٩٧٣,١  ١٧ ١٣٣,٣  ٣ ٥٧٠,٤  ٤ ٦١٨,٤  ٨ ٠٣٦,٣  ٧ ٢٢٢,٠  3,165.92 
٢٠١٢املعتمدة  ) قضية١٧(  )قضية واحدة(  ) قضايا٦(  ) قضايا٤(  )قضية واحدة(  )قضيتان(   )قضية واحدة( )قضيتان( 

25127,40 970,70 7779,00 1777,3 3412,50 7721,20 1710,50 4,58370 
٢٠١٣املقترحة  ) قضية١٨(  )قضية واحدة(  ) قضايا٦(  ) قضايا٤(  )قضية واحدة(  )قضيتان(   )قضيتان( )قضيتان( 

.٢٠١١ديسمرب /يونيه إىل كانون األول/  يورو املوارد اإلضافية احملتملة للحالة يف كينيا يف الفترة من حزيران٢ ٦١٦يشمل اإلشعار مببلغ *   
 

 

  .٢٠١١ديسمرب /األولمايو إىل كانون/يشمل اإلشعار املوارد اإلضافية احملتملة للحالة يف ليبيا يف الفترة من أيار**
 لتيبلب

 

يف هذا اجلدول باملعىن العام، ويشمل ليس فقط مجيع احلاالت اليت يف مرحلة ما قبل احملاكمة " القضية"يستخدم مصطلح : مالحظة
أو احملاكمة أو االستئناف بل أيضا احلاالت اليت جيري التحقيق فيها من قبل مكتب املدعي العام إذ ال يوجد تطبيق مذكرة أمر 

  .أو باملثول/ جز احل

وفيما يتعلقباألوضاع يف أوغندا والسودان، وبعد املراحل األولية، حيث كان مطلوبا املزيد من   -٢٦
املوارد إلجراء التحقيقات، وتقدمي حاالت وفتح وإنشاء هياكل الدعم املطلوب، اخنفض مستوى 

ويف مثل هذه احلاالت، فإن . تاإلنفاق، ألن األنشطة القضائية ال تتقدم بسبب عدم وجود أي اعتقاال
احملكمة قادرة على إعادة توزيع املوارد لتغطية االحتياجات الناشئة يف حاالت أخرى، مع احلفاظ على 

  .احلد األدىن من البنية التحتية
وعلى النقيض، يف تلك احلاالت اليت يكون فيها النشاط القضائي ال يزال مستمراً، واملوارد   -٢٧

حتياجات املتغرية متصلة مباشرة اإلجراءات، اليت يف بعض احلاالت قد يؤدي إىل املطلوبة تعكس اال
زيادة حاالت إضافية بسبب أو احلاالت يف مراحل خمتلفة يف اإلجراءات، أو يف النقصان، كما هو 

ومن املهم مالحظة أن مراحل خمتلفة من مراحل اإلجراءات . احلال مع مجهورية الكونغو الدميقراطية
ئية تتطلب أيضا مستويات خمتلفة من الدعم من قلم احملكمةلعدد من اخلدمات األساسية اليت القضا

وعموما، فإن مستوى النشاط . يقدمها جلميع املشاركني، واألحزاب واجلهات الفاعلة يف اإلجراءات
 .لمؤسسةالقضائي الذي هو احملرك الرئيسي مليزانية احملكمة، مما يعكس ارتباطه بالوالية األساسية ل

وتنقسم مكونات ميزانية احلالة ذات الصلة إىل عمليات وأنشطة متعلقة باال وأنشطة  -8٢
  .احملاكماتعلى النحو املوجز يف اجلدول أدناه
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  امليزانية للمحاكمات اجلارية والعمليات امليدانية حبسب احلالة:   ٤اجلدول 

 البند
امليزانية املقترحة لعام 

٢٠١٣ 

 13.32 يالدعم التشغيل

 3.12 )لوبانغا (١احملاكمة 

 1.71 )نغودجولو/كاتنغا (٢ احملاكمة 

 1.84 )مببا (٣ احملاكمة 

 0.11 )٢ و١كينيا (احملاكمة 

 ٢٠,١٠  اموع الفرعي للمحاكمات اجلارية

   العمليات امليدانية

 ١١,٧٠  الدعم التشغيلي

 ٠,٩٧  أوغندا- ١ احلالة 

 ٧,٧٨ لدميقراطية الكونغو ا-٢ احلالة 

 ١,٧٨  دارفور-٣ احلالة 

 ٣,٤١  أفريقيا الوسطى– ٤ احلالة 

 ٧,٧٢  كينيا- ٥ احلالة 

 ١,٧١  ليبيا-٦ احلالة 

 ٤,٥٨  كوت ديفوار- ٧احلالة 

 ٣٩,٦٥  اموع الفرعي للعمليات امليدانية

 ٥٩,٧٥ اموع

 ٢٠١٣ العوامل املسببة للتكاليف الرئيسية لعام: حتليل النمو .١

 مليون ٩,٩٥، طلبت احملكمة أمواالً إضافية بقدر ٢٠١٣ويف اقتراح ميزانية عام   -٢٩  
�: وهذه الزيادة تتكون من أربعة عناصر أساسية.  يف املئة٩,١يورو أو ما يعادل ���! �م ا�"#��$ ،

�#,�ا�+��*وا)'
�ر �-�*��#* و.#�����0�ة ا���  .�و�7��ت ا�45��310 ا��12#!#، وا

  العوامل املسببة للتكاليف - ٢٠١٣زيادة ميزانية :   ٥اجلدول 

 امليزانية املقترحة مباليني اليويو البند
 3.88 النظام املوحد للتكلفة

 6.02 إجيار وصيانة املباين املؤقتة

 0.90 املساعدة القانونية

 2.04 جلسات كينيا

 (2.89) ختفيضات

 9.95 اموع
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   الربنامج الرئيسي٢٠١٣ منو ميزانية موارد:   ٦اجلدول 

  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

 النمو يف املوارد
 جمموع احملكمة اجلنائية الدولية ٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

موعا  ٪ املبلغ 

 :الربنامج الرئيسي األول
 

       
 11.2 1,150.7 11,434.7 2,713.2 8,721.5 10,284.0 1,242.7 9,041.3 اهليئة القضائية

         
         :الربنامج الرئيسي الثاين

 3.4 939.4 28,663.1 23,415.5 5,247.6 27,723.7 2,2689 5,034.7 مكتب املدعي العام
         

         :الربنامج الرئيسي الثالث

 2.2 1,431.7 66,473.4 32,732.7 33,740.7 65,041.7 32,874.9 32,166.8 قلم احملكمة
         

         :الربنامج الرئيسي الرابع
 7.4 206.2 2,983.5  2,983.5 2,777.3 ٠ 2,777.3 أمانة مجعية الدول األطراف

         
         :لرئيسي اخلامسالربنامج ا

  6,021.4 6,021.4  6,021.4 ٠,٠ 0 0 )املباين املؤقتة(مكتب مدير املشروع 
         

         :الربنامج الرئيسي السادس
 14.4 208.7 1,659.3 890.8 768.5 1,450.6 887.1 563.5 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

         
         ٥-عالربنامج الرئيسي الساب

 56.2 104.3 289.8  289.8 185.5 0 185.5 آلية الرقابة املستقلة
         :١-الربنامج الرئيسي السابع

 8.2- 109.0- 1,228.2  1,228.2 1,337.2 0 1,337.2 )املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع 
 9.١ 9,953.4 118,753.4 59,752.2 59,001.2 108,800.0 57,693.7 51,106.3 اموع

 ٢٠١٦ إىل ٢٠١٤العوامل املسببة للتكاليف الرئيسية لألعوام من : حتليل النمو .٢
ويقدم اجلدول أدناه خطة متوسطة األجل للتكاليف الرئيسيةاملسببةوميكن   -٣٠

إن اللجنة كانت تشجعاحملكمة : "معرفتهالسنوات عدة للمحكمة بناء على طلب اللجنة
ة أو ميكن معرفة العوامل املسببة للتكاليف لعدة سنوات مبا يف لتحديد ما إذا كانت معروف

ذلك استبدال رأس املال، أماكن العمل وتكاليف املوظفني وتقدميها بوضوح إىل اجلمعية 
 ".لضمان عدم وجود مفاجآت عند حتديد النفقات بوضوح

  حتليل العوامل املسببة للتكاليف:  7 اجلدول
 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

    ظفنيتكاليف املو

 71,313,574 69,102,300 66,939,000 إمجايل تكاليف املوظفني

    بدائل رأس املال االستثماري

 110,328 579,624 768,303 املركبات

 535,575 1,036,359 500,000 املعدات

 645,903 1,615,983 1,268,303 جمموع بدائل رأس املال االستثماري

    املباين

 1,550,875 6,021,400 6,021,400 باين املؤقتةإجيار وصيانة امل

 100,000 13,500,000 3,300,000 معدات املستخدم غري املتكاملة

 100,000 400,000 400,000 ميزانية املوظفني للمباين الدائمة

 6,970,132 3,627,525 1,659,706 دفع الفوائد املقدرة على قرض الدولة املضيفة

 5,745,297 0 0 كية املباين الدائمةالتكلفة اإلمجالية ملل

 14,466,304 23,548,925 11,381,106 جمموع املباين

    املشاريع اخلاصة/ الربامج
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 393,000 393,000 393,000 مكتب اتصال لدى االحتاد األفريقي

�i�K ��� �� ا	����+� �� ا	�D7ع ا	��م ا	�و	�) 0 64,350 285,200 
 393,000 457,350 678,200 اخلاصةاملشاريع / جمموع الربامج

 86,818,781 94,724,558 80,266,609 اموع اإلمجايل

 تكاليف النظام املوحد  ) أ(

فقد وصفت يف كتيب . تشمل تكاليف موظفي النظام املوحد الرواتب والبدالت واملزاياو  -٣١
 يتوفر غلى املوقع اإللكتروين ، والذي“النظام املوحد لألمم املتحدة للمرتبات والبدالت واملزايا”بعنوان 

وال تشكل جوانب أخرى من أحكام وشروط اخلدمة، مثل فترات العقد، . للجنة اخلدمة املدنية الدولية
وما إىل ذلك، جزءاً من هذا النظام املوحد للمرتبات والبدالت واملزايا، وعلى الرغم من إمكانية توفري 

وداخل النظام املوحد، ختتلف . ة اخلدمات املدنية الدوليةاألطر الالزمة ملثل هذه املسائل من قبل جلن
وهناك ما يقرب . جداول املرتبات، فضالً عن بعض البدالت واملزايا، ملوظفي اخلدمات الفنية والعامة

  . منظمة تتبع النظام املوحد لألمم  املتحدة، مبا يف ذلك احملكمة٥٠من 

 ٢٠١٣ إعداد جدول الرواتب املقترح لعام وتتماشى منهجية حساب الرواتب املستخدمة يف  -٣٢
وقد أدى هذا احلساب إىل زيادة يف تكاليف . مع املاضي وتستند إىل جداول رواتب األمم املتحدة

الرواتب، مبا يف ذلك زيادة طفيفة يف معدل آخر تعديل يف املخطط واملنفذ ملوظفي الفئة الفنية يف هذا 
ق مع نظام األمم املتحدة املوحد لتكون جزءاً من صندوق األمم ويتعني على احملكمة أن تتواف. اال

  .املتحدة املشترك للمعاشاتت التقاعدية

وهناك أيضاً تكاليف أخرى للنظام املوحد، واليت تشاطرها احملكمة على أساس تناسيب، كما   -٣٣
 التابعة لألمم املتحدة وتشمل هذه التكاليف عناصر مثل احملكمة اجلنائية الدولية. حددا األمم املتحدة

وتكاليف نظام ) رسوم العضوية ملنظومة األمم املتحدة إلدارة األمن(والتكاليف املشتركة لتشغيل األمن 
  .اقتناء املعلومات اإللكترونية لتقاسم قواعد البيانات لألمم املتحدة

 معدل الشواغر ) ب(

ق معدالت الشواغر التالية هلذه ويف ضوء معدل الشغور املاضية واالجتاهات احلالية، مت تطبي  -٣٤
 يف ١٠ يف املائة للربنامج الرئيسي الثاين و ٨ يف املائة للربنامج الرئيسي األول، و ٥: امليزانية املقترحة

وقد ظهر هذا االجتاه يف معدل الشواغر . املائة لقلم احملكمة ومجيع الربامج األخرى الرئيسية للمحكمة
  . اجلدول أدناهخالل السنوات الثالث املاضية يف

  االجتاه السائد يف معدل الشواغر خالل السنوات الثالث املاضية:  ٨اجلدول 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ الربنامج الرئيسي
 %2.1 %8.0 %11.6 األول

 %7.9 %6.5 %3.7 الثاين

 %8.2 %9.4 %11.3 الثالث

 %33.3 %33.3 %66.7 الرابع

 %14.3 %28.6 %37.5 السادس

 %0.0 %0.0 %33.3 ١.السابع

 %100.0 %100.0  ٥. السابع
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وكما جرت العادةعلى املمارسة يف احملكمة واملنظمات التالية يف النظام املوحد، مل يطبق أي   -٣٥
معدل شواغر إىل املساعدة العامة املؤقتة، وعقود املساعدة العامة املؤقتة يعكس عدد املوظفني املتوقع يف 

ألنشطة، وعدد أشهر العمل ميكن استخدامها بطريقة مرنة وأكثر أشهر العمل الالزمة ألداء بعض ا
على سبيل املثال اثنني من املوظفني ملدة ستة أشهر بدال من (كفاءة ألداء املهام يف إطار زمين منخفض 

فإن أي ختفيض من خالل تطبيق معدل الشواغر يؤدي حتماً إىل نقص يف ). واحد ملدة اثين عشر شهراً
  .القدرات

  ار املباين املؤقتةإجي) ج(

، تظهر احلاجة إىل تزويد أصحاب ٢٠١٦مع متديد عقد اإلجيار ملقر احملكمة املؤقت حىت عام و -٣٦
 the Arc and Haagse Veste(املصلحة بلمحة واضحة عن االحتياجات من موارد املباين املؤقتة 

buildings .(ملدفوعة سابقاً من قبل الدولة وسيتم تطبيق تكاليف جديدة من عقود اإلجيار والصيانة ا
وتقترح احملكمة إعادة الربنامج . املضيفة وتكون واحدة متكررة، حىت تتحرك احملكمة إىل مقرها الدائم

 ٢٠١٣الرئيسي اخلامس من أجل ضمان الكشف الذي يتمتعبالشفافية لتكاليف اعتباراً من عام 
 ٢٠٠٥ى امليزانية الربناجمية املقترحة عام وكان من برنامج الرئيسي اخلامس الذي أدخل عل. فصاعداً

من أجل تزويد أصحاب املصلحة بلمحة واضحة للموارد املطلوبة من قبل احملكمة إلعداد األماكن 
  .٢٠٠٩املناسبة لعملياا، ولكن توقفت يف عام 

  استثمارات رأس املال) د(

 واالستثمار الرأمسايل والبدائل كانت احملكمة تنقح باستمرار احتياجاا من عمليات االستحواذ  -٣٧
ونتيجة لذلك، متكنت . ٢٠١٦ يف ضوء االنتقال إىل مقرها الدائم، واملقرر لعام ٢٠١٥حىت عام 

احملكمة من حتقيق أقصى قدر من الكفاءة يف استخدام املوارد املتاحة هلا ودورات االستثمار املطولة 
  .كلما كان ذلك ممكنا

 املاضي، مت ترتيب أولوية متطلبات بدائل االستثمار الرأمسايل يف ميزانية وبعد املمارسة املتبعة يف -٣٨
  .احملكمة الربناجمية املقترحة وخفضت إىل احلد األدىن

  إدارة املخاطر) ه(

، وافق جملس التنسيق للمحكمة ورؤساء اهليئات على ٢٠١١ديسمرب /ويف جلسة كانون األول  -٣٩
  .اطر للمحكمةاستراتيجية لتحسني نظام إدارة املخ

  :وتتكون االستراتيجية من جزئني رئيسيني

احلفاظ على حتديث املخاطر وتدابري الرقابة اليت مت حتديدها خالل رسم اخلرائط الضمان من  ) أ(
يف ") مكتب خدمات الرقابة الداخلية("قبل مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية 

 ؛ بناًء على طلب من الدول األطراف٢٠١١عام 
 .وضع نظام حمسن متشياً مع املمارسات القياسية يف جمال إدارة املخاطر ) ب(

 شهراً لتغطية الفترة لتطوير وحتسني ١٨ومشل جزءاً من اخلطة إشراك اخلربات اخلارجية ملدة   -٤٠
.  ال يسمح للمحكمة باملضي قدما كما هو خمطط هلا٢٠١٢ومع ذلك، فإن الوضع املايل لعام . النظام

، اعتمد جملس التنسيق، بالتايل، جا متكيف مع الواقع ٢٠١٢مارس/ها يف أذارويف اجتماع
وخطر احلد األدىن املبين على تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية، والتركيز على : امليزانيللمحكمة



ICC-ASP/11/20 Advance version 

19 20-A-081112 

املخاطر االستراتيجية الرئيسية يكمن يف طور اإلنشاء، يف حني أن التنمية األكثر تفصيالًستتم إذا 
وهذا النهج يضمن،على األقل، أن تدار املخاطر . وعندما تتوفري األموال يف امليزانيات املقبلة

  .االستراتيجية الرئيسية إىل أقصى حد ممكن،لسد الفجوة لنظام إدارة اخماطر أكثر مشوالً يف املستقبل

  تدابري الكفاءة) و(

الل التعاون مع الدول، قد وضعت وباإلضافة إىل اجلهود الرامية إىل حتقيق الكفاءة من خ  -٤١
ومت تطوير . احملكمة استراتيجية تركز على اجلهود الداخلية املنسقة لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة

كفاءة إدارة ونزاهة األنشطة القضائية، فضال : استراتيجية احملكمة يف مجيع أحناء املناطق الرئيسية التالية
ات التنسيق والتبسيط من أجل جتنب أوجه القصور وتقييم أثر عن غريها من األنشطة، مبا يف ذلك آلي

ومع ذلك، فقد أصبح من الصعب على حنو . العالقات احلالية بني احملكمة واجلهات املعنية اخلارجية
فإا حتتاج إىل أن يوضع يف . متزايد للمحكمة حتقيق مكاسب يف الكفاءة نتيجة لقيود امليزانية احلالية

  .خفيضات املفرطة يف املوارد ميكن أن ختلق بأنفسهاعدم كفاءة وضعف يف األداءاالعتبار أن الت
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  ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   ثانياً 

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  ألف
  مقدمة

ن هلا تأثرياً عميقاً على   إن أنشطة اهليئة القضائية، واليت تتكون من الدوائر وهيئة الرئاسة، يكو-٤٢
ضمانقدرة كل منالدوائروهيئة ومن شأن . مفهوم احملكمة كمؤسسة وعلى تطور القانون اجلنائي الدويل

الكفاءة املهنية املمكنة، وبأقصى قدر ممكن من الرئاسة على القيامبمهامهاعلى أعلى املستوياتالقضائية و
 .ا األساسياألساسية لنظامروماملصلحة والفعالية، أن خيدم 

سيكون هناك . ، سيكون هناك نشاط موسع يف مجيع شعب اهليئة القضائية٢٠١٣   ويف عام -٤٣
أربعة قضايا على األقل يف مرحلة احملاكمة أو اإلعداد للمحاكمة، وستستمر األنشطة يف شعبة املرحلة 

لطعون النهائية، يف حني أنه التمهيدية، وستقوم دائرة االستئناف باالستماع إىل ما يصل إىل اثنني من ا
ومن . ٢٠١٢من املتوقع بأن تستمر أنشطة اهليئة القضائية املتعلقة بالتعويضات اليت بدأت يف عام 

املتوقع أن يرى حجم العمل اإلمجايل للدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف زيادة 
  . ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١٣أخرى يف عام 

الربنامج الرئيسي األول على أنشطة الدوائر التمهيدية واالبتدائية واالستئناف اليت ند ميزانية   تست-٤٤
 على النحو املتفق عليه يف ٢٠١٣ميكن التنبؤ ا وتقدير تكاليفها بدقة مبوجب افتراضات امليزانية لعام 

يوليو بسبب /عدلة يف متوز بني هيئة الرئاسة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة، امل٢٠١٢أبريل /نيسان
  . كينياالتطورات األخرية يف حالة  

ومجهورية الكونغو ) دارفور(   وأنشطة اإلجراءات التمهيدية يف حاالت ليبيا والسودان -٤٥
ويف حالة الكوت ديفوار مل يتم اعتماد أية ميزانية بشأن قضية املدعي العام . الدميقراطية سوف تستمر

، حبيث أنه ليس من املتوقع بأن تتوصل مرحلة إقرار التهم أمام الدائرة ")اغبوغب("ضد لوران غباغبو 
 أعاله، ١٦ولكن، كما مت ذكره يف الفقرة . ٢٠١٢التمهيدية الثالثة إىل نتيجة إال حىت أواخر عام 

  .سيتم تقدمي تقدير لتكاليف التحضري للمحاكمة يف الوقت املناسب
، فقد ")لوبانغا ("املدعي العام ضد توماس لوبانغا ديلويف قضية    وفيما يتعلق بنشاط احملاكمة -٤٦

، كما ٢٠١٢يوليو / متوز١٠مارس من هذا العام وصدرت العقوبة حبقه يف /متت إدانة املتهم يف آذار
ومن املتوقع أن .  أغسطس/ آب٧أصدرت احملكمة قرارها بشأن املبادئ اليت تنطبق على التعويضات يف 

 تشوينغودجولوجرماين كاتانغا و ماثيو ت النهائية بشأن قضية املدعي العام ضد يتم تقدمي القرارا
 من نظام روما األساسي وذلك حبسب ٧٤مت اختاذ القرار وفقاً إىل املادة ") (نغودجولو/ كاتانغا("

كما مت اعتماد خمصصات ملواصلة حماكمة . يف اية العام احلايل) مقتضى احلال والعقوبات والتعويضات
، مبا يف ذلك متديد والية رئيس احملكمة األمر ")مببا("قضية املدعي العام ضد جان بيار مببا جومبو 

  .  الضروري إلكمال اإلجراءات القضائية
   عالوة على ذلك، لقد مت اعتماد خمصصات إلجراءات حماكمة القضيتني املدعي العام ضد وليام -٤٧

و املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موثاورا و )  سانغروتو و("ساموي روتو و جاشوا آراب سانغ 
 ٩ وذلك بعد إصدار دائرة احملاكمة أوامر اإلدراج يف )٣(موثاورا و كينياتا،("أوهورو موجياي كينياتا 

.  على التوايل٢٠١٣أبريل / نيسان١١ و ١٠ اليت أدرجت تواريخ بدء احملاكمتني يف ٢٠١٢يوليو /متوز
، ")بندا وجربو (" العام ضد عبد اهللا بندا أباكري و صاحل حممد جربو جاموساملدعيوأيضاً يف قضية 

                                                      
 .ICC-01/09-02/11وICC-01/09-01/11 : "قضييت كينيا ")3(
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فقد مت اعتماد خمصصات ملرحلة اإلعداد املستمرة للمحاكمة حبيث أنه ليس من املمكن يف الوقت 
  . الراهن التنبؤ مبىت قد حتال القضية إىل جلسات احملاكمة وبالتايل حتديد قيمة التكاليف احملتملة

وباإلضافة إىل الطعون العارضة . ن املتوقع بأن تزداد أنشطة اهليئة القضائية يف دائرة االستئناف   م-٤٨
وإجراءات قضائية مماثلة كما كان األمر يف السنوات السابقة، فإنه من املتوقع بأن يكون هناك طعون 

  )٤(.نغودجولو/ انغاكاتلوبانغا و ائية ضد احلكم الصادر عن احملاكمة والقرارات األخرى يف قضية 
 روتو و سانغواحدة لقضية (    ومن أجل ملء املالك الوظيفي الالزم للدائرتني حملاكمات كينيا -٤٩

، من املتوقع يف الوقت الراهن بأنه سيلزم استدعاء ثالثة من القضاة اجلدد )موثاورا و كينياتاوواحدة 
 كامل من قبل هيئة الرئاسة يف النصف  للخدمة بدوام٢٠١٢مارس / آذار١١الذين مت انتخام يف 

سوف يلزم استدعاء القضاة قبل الوقت احملدد مبدة كافية ليتمكنوا من دراسة . ٢٠١٣األول من عام 
  .ملف القضية واختاذ اخلطوات التحضريية الالزمة لبدء إجراءات احملاكمة

فتراض بأنه ميكن عقد جلسات كال    وفقاً إىل املعلومات املتوفرة حالياً، تستند امليزانية على اال-٥٠
 ولكن، قد تدعو احلاجة أثناء السنة إىل إجراء ).٥ (٢٠١٣احملاكمتني بشكل متتابع حىت اية عام 

جلسات احملكمات بشكل متوازي بسبب الظروف اخلاصة لكل قضية والتطورات يف قضايا كينيا 
 أعمال الدائرة االبتدائية اليت ال ميكن باإلضافة إىل التطورات القضائية األخرى اليت تؤثر على حجم

  . حتديدها بدقة يف الوقت الراهن
   ال ميكن يف هذه املرحلة التنبؤ مبا إذا كان يلزم عملياً استدعاء القاضيني املتبقيني األخريين -٥١

 إن عب العمل الناشئ يف. املنتخبني حديثاً للعمل بدوام كامل من قبل هيئة الرئاسة ومىت سيتم ذلك
، قد يتطلب استدعاء قضاة بندا و جربو و غباجبو، سوية مع التوقيت الدقيق حملاكمات ٢٠١٣عام 

ستطلع . لطابع املتحفظ هلذه التوقعاتلولكن، ال ميكن تقدير هذا االحتمال بدقة نظراً . إضافيني
 احملكمة اجلمعية يف الوقت املناسب عن أي تطورات من شأا أن تؤثر بصورة ملموسة على

  .االحتياجات املقدرة يف امليزانية يف الوقت الراهن
 فإا ستمارس   وإذ تضع اهليئة القضائية التغريات املقبلةاحملتملة فيحجم العمل يف عني االعتبار،-٥٢

 ويوفر كل من .من استخدام املوارد املخصصة هلا بأفضل وجه ممكن من الكفاءة بشكل ميكّن وظائفها
لظروف املتغرية،  ملواجهة امن املرونةكافية درجةاآلليات القائمة للهيئة القضائيةيل ويكاللوظيفي احلااهل

 املتصلة بقضايا معينة ال ميكناستبعاد احلاجة إىل مواردإضافيةلتغطية املتطلباتالقضائيةعلى الرغم من أنه 
  . ٢٠١٣ عام خالل

. هيئة الرئاسة والدوائرومكاتباالتصالىل وإلتنقسم امليزانيةالربناجمية املقترحةللربنامج الرئيسياأل   -٥٣
وبينما .  من نظام روما األساسيجهازان من أجهزة احملكمة٣٤تشكل هيئة الرئاسة والدوائر وفقاً للمادة 

 ميع أجهزة ممثال عاماً جليتلقى مكتب االتصال يف نيويورك الدعم اإلداري من هيئة الرئاسة، فإنه يعد
الفريق العامل اجلديد التابع له صال أيضاًمكتب مجعيةالدول األطراف ووخيدم مكتب االت. احملكمة

بيناألجهزة، اهليئة  املشتركة وارد وهو أحد املوخيدم منسقالتخطيط االستراتيجي،. فينيويورك
 االعتماد الالزم هلذا الغرض يف لكن أدرج والقضائيةومكتب املدعي العاموقلم احملكمة على حد سواء،

  .لرئاسةميزانية هيئةا
 
 
 

                                                      
 . أدناه٨٨ – ٨٣  أنظر الفقرات األخرى )4(
 رصد ما يلزم إلجراء جلسات احملاكمتني يف ٢٠١٤نظراً إىل التطورات القضائية احملتملة، سيكون من املرجح بأنه سيلزم يف عام )5(

 .وقت واحد لتاليف حدوث تأخريات كبرية يف قضايا معينة
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي األول:     ٩اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

 مقارنة بعام ٢٠١٣
٢٠١٢  

 اهليئة القضائية
 اسيةاألس

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 القضاة
5,789.1   5,789.1  5,789.1 5,111.9   5,111.9 4,327.3 791.9  ٥١١١,٩ 7.3 0.1 

 12.1 387.7 3,596.0 509.2 3,086.8 3,208.3 ٤٥٢,٠ 2,756.3 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

تقسيمبدون   

٩٨٦,١ ١٨١,٨ ٨٠٤,٣ 901.5 200.2 1,101.7 115.6 11.7 

اموع الفرعي، 
 املوظفون 

3,369.3 ٥٢١,٠ 3,881.3  3,881.3 3,560.6 ٦٣٣,٨ 4,194.4 3,988.3 709.4 4,697.7 503.3 12.0 
املؤقتة املساعدة 

 العامة
621.2 304.5 925.7 484.1 1,409.8 99.3 608.9 708.2 114.7 1,172.6 1,287.3 579.1 81.8 

املساعدة املؤقتة 
لالجتماعات

             
ساعات العمل 

اإلضافية
             

اخلرباء 
 االستشاريون

17.9     17.9    17.9   14.4   14.4 25.0   25.0 10.6 73.6 
اموع الفرعي، 

 81.6 589.7 1,312.3 1,172.6 139.7 722.6 608.9 113.7 1,427.7 484.1 943.6 304.5 639.1 الرتب األخرى
 20.1 32.0 191.2  39.3 151.9 159.2  159.2 142.7   142.7   142.7 السفر

 41.7   ٥,٠  ١٧,٠  ١٧,٠ 12.0  12.0 14.1  14.1  14.1 الضيافة
اقدية اخلدمات التع       5.0   5.0 ٥,٠  ٥,٠   

 122.2  13.2  24.0  24.0 10.8  10.8 10.4  10.4  10.4 التدريب
نفقات التشغيل 

العامة
٣٤,٤  ٣٤,٤  ٣٤,٤ 63.3  63.3 ٦٣,٣  ٦٣,٣   

 ٤,٢ ٠,٢ ٥,٠  ٥,٠ ٤,٨  ٤,٨ 2.3  2.3  2.3 اللوازم واملواد 

املعدات مبا يف 
                 1.6   1.6   1.6 ذلك األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف  205.5  205.5  205.5 255.1  255.1 266.2 39.3 305.5 50.4 19.8 

 اموع
10,003.0 816.5 10,819.5 484.1 11,303.6 9,041.3 1,242.7 10,284.0 8,721.5 2,713.2 11,434.7 1,150.7 11.2 

 7.1 10.1 143.8 27.0 116.8 152.0 28.0٨ 124.0 141.9   141.9 28.8 113.1 الصيانة املوزعة

 

  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي األول: ٥اجلدول 

 اهليئة القضائية
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

 ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
-ف
٣ 

-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدما
 ت
-العامة

الرتبة 
الرئيس

 ية

اخلدما
ت 
العامة

-
الرتب 
األخر

 ى

جمموع 
موظف
ي 

اخلدما
ت 
 العامة

جممو
ع 
املوظ
 فني

  الوظائف
 احلالية

 ٤١ ١٣ ١٢ ١ ٢٨   ٤ ٢١ ١ ٢         األساسية 
 ٧ ٣ ٣  ٤  ١  ٢ ١      املتصلة باحلاالت 
 ٤٨ ١٦ ١٥ ١ ٣٢   ٥ ٢١ ٣ ٣         اموع الفرعي 

الوظائف 
ا/ديدةاجل

                             األساسية
                  املتصلة باحلاالت 
                             اموع الفرعي 

                             األساسية
                   املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد 

/توزيعها
  تصنيفها

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

 مقدمة

، مبا يتفق مع جماالت االختصاص ٢٠١٣حددت هيئة الرئاسة ثالثة أولويات إستراتيجية لعام   -٥٤
  :الرئيسية الثالثة لعملها

لقضائية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي، مبا اتنفيذ املهام القانونية و: قانونية  )أ(
  يف ذلك توفري الدعم للهيئة القضائية بأكفأ وأسرع وجه ممكن مع احلفاظ على أعلى املعايريالقانونية؛

حتسني هيكل تقدمي الدعم اإلداري إىل اهليئة القضائية بشفافية وكفاءة، و: إدارية )ب(
   وتعزيز اإلدارة اإلستراتيجية هليئة الرئاسة يف إطار هذه البنية؛الداخلية واخلارجيةالبنية اإلدارية 

احلفاظ علىوزيادة الدعم والتعاون الدوليللمحكمةلتشجيع : العالقات اخلارجية )ج(
التطبيق الكامل لنظام روما األساسي والتصديق العاملي عليه ولتعزيز التنسيق بني أنشطة العالقات 

  .  اخلارجية ضمن احملكمة
، تضمنت إجنازات هيئة الرئاسة يف إطار هذه املهام الثالث التوقيع على عدد ٢٠١٢   ويف عام -٥٥

من اتفاقات التنفيذ واتفاقات أخرى مع الدول األطراف واملنظمات الدولية، باإلضافة إىل توسيع 
الرئيس وعالوة على ذلك، واصلت هيئة الرئاسة تعزيز رقابة . النطاق العاملي لنظام روما األساسي

  )٦(.اإلدارية على احملكمة ككل
، تفاوض الفريق القانوين لدى هيئة الرئاسة بشأن عدد ٢٠١٢يف األشهر األوىل من عام )   أ(  

من اتفاقيات التعاون، مبا يف ذلك تنفيذ أحكام العقوبات، مع الدول األطراف واملنظمات الدولية واليت 
ومنذ بداية هذه السنة، قدم . ع املزيد منها حبلول اية العاممت إبرام اثنني منها حىت اآلن، ومن املتوق

الفريق أيضاً الدعم القانوين واللوجسيت ألربعة اجتماعات وأربعة جلسات عامة للقضاة كما دعم تقدمي 
ومن املتوقع بأن ترتفع هذه األرقام أكثر يف . ستة قرارات قضائية، معظمها كانت ذات طابع سري

  . غضون العام
وفيما يتعلق باملسائل اإلدارية، سهلت هيئة الرئاسة تقليد مخسة قضاة جدد يف مناصبهم )  ب(  

لألسف مل يكن القاضي السادس متوفراً مما يستلزم . بشكل سلس وتوزيعهم على األقسام القضائية
ارة وعالوة على ذلك، تواصل هيئة الرئاسة جهودها لتحسني إد. أداءه اليمني الدستورية يف وقت الحق

  . احملكمة التشغيلية واالستراتيجية بالتعاون مع قلم احملكمة ومكتب املدعي العام
ويف جمال العالقات اخلارجية، رفع الرئيس ونائب الرئيس الوعي بشأن احملكمة مع كبار )  ج(  

تعزيز تنسيق لقد اختذت هيئة الرئاسة زمام املبادرة يف . صناع القرار واتمعات القانونية واتمع املدين
  . اجلهود بني اجلهات الفاعلة لتعزيز عاملية نظام روما األساسي

وتشمل األعمال القانونية اليت تقوم ا هيئة الرئاسة املراجعة القضائية للقرارات اإلدارية فضالً    -٥٦
خالل ، ستواصل هيئة الرئاسة، من ٢٠١٣ويف عام . عن تيسري العمليات القضائية اجلارية يف احملكمة

اهلدف (وظيفتها القانونية، توفري الدعم للدوائر يف قيامها بإجراءاا القضائية املنصفة والفعالة وبسرعة 
وتقوم هيئة الرئاسة، من خالل فريقها القانوين، بتعيني القضاء إىل الشعب وتشكيل ). ١اإلستراتيجي 

اء القضاة من وظائفهم القضائية وتقدمي الدوائر وتوزيع احلاالت والقضايا عليها، ومعاجلة طلبات إعف
وتقوم هيئة الرئاسة أيضاً، مبساعدة فريقها القانوين، باالستعراض . الدعم القانوين جللسات القضاة العامة

القضائي لبعض قرارات املسجل، مثل القرارات املتعلقة باالحتجاز، واملساعدة القانونية، واإلدراج يف 
عالوة على ذلك، يقدم الفريق القانوين املساعدة هليئة الرئاسة يف أي شكاوى و. قوائم احملامني واخلرباء

                                                      
 .)من نظام روما األساسي) أ)(٣ (٣٨املادة (  باستثناء مكتب املدعي العام )6(
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والحتمال صدور حكمني قضائيني والحتمال صدور . متعلقة بسوء سلوك احملامني واملوظفني املنتخبني
، ينبغي أن يستمر الفريق القانوين بإعداد هيئة الرئاسة لتتمكن من ممارسة ٢٠١٣أحكام بالسجنفي عام 

 من القواعد اإلجرائية ١٢ئفها التنفيذية مبوجب الباب العاشر من نظام روما األساسي والفصل وظا
  .وقواعد اإلثباتاملتعلقة حتديداً بتنفيذ األحكام الصادرةبالسجن والغرامة واملصادرة والقرارات األخرى

.  بالعالقات اخلارجيةويوفر فريق العالقات اخلارجية الدعم هليئة الرئاسة يف اختصاصه املتعلق   -٥٧
، جتري هيئة الرئاسة اتصاالت مع الدول واملنظمات الدولية )٧(وبوصفها الواجهة اخلارجية للمحكمة

اهلدف (مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم واتمع املدين للتيقن من أن تكون احملكمة 
وعي بدور احملكمة وعملها يف مجيع أحناء العامل ويقوم رئيس احملكمة أيضاً بإذكاء ال). ٢اإلستراتيجي 

ويقدم فريق العالقات اخلارجية . ويشجع املزيد من الدول على االنضمام إىل نظام روما األساسي
الدعم هليئة الرئاسة يف جمال التنسيق والتشاور مع املدعي العام يف املسائل املتعلقة بالعالقات اخلارجية، 

يجي واإلرشاد لقلم احملكمة، واإلشراف على العالقات اخلارجية واألنشطة وتوفري التوجيه اإلسترات
  .اإلعالمية للعموم

من نظام روما األساسي، ميارس رئيس  ٤٣ و ٣٨   ويف إطار وظيفته اإلدارية وفقاً للمادتني - ٥٨
كمة احملكمة اإلشراف اإلستراتيجي على املسجل ويقدم الدعم الكامل هلدف قلم احملكمة لتكون احمل

ويساعد الفريق اإلداري رئيس احملكمة وكذلك هيئة ). ٣اهلدف اإلستراتيجي(منوذجاً لإلدارة العامة 
 الداخلية واخلارجية للمحكمة، وكذلك التنسيق مع مكتب للبنية اإلداريةالرئاسة على التنفيذ الناجح 

ريق اإلداري مسؤول أيضاً عن والف. املدعي العام بشأن مجيع املسائل اإلدارية ذات األمهية املشتركة
اإلدارة الداخلية للهيئة القضائية وإدارة املوارد املتعلقة باملسائل املالية وامليزانية واملوظفني، كما أنه 

ويقوم الفريق اإلداري هليئة . يتعاون مع الدائرة القانونية يف جمال تطوير السياسة للمحكمة ككل
الفريق الدراسي املعين ي مع الدول األطراف يف سياق جمموعة الرئاسة أيضاً بتسهيل التفاعل القضائ

  . للجمعية التابعالبنية اإلداريةب
  األهداف

  
 النتائج املتوقعة

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء

 ٪١٠٠   تقدمي الدعم اإلداري والقانوين للجلسة العامة للقضاة-

 التفاوض لعقد اتفاقني للتعاون التقدم يف جمال التعاون الدويل وتنفيذ األحكام -

 ١اهلدف 
القضائية املنصوص تنفيذ املهام 

عليهايف نظام روما األساسي مبا يف 
ذلك توفري الدعم للهيئة القضائية 

 وأسرع وجه ممكن مع احلفاظ بأكفأ
 .على مستويات قانونية عالية

 القرارات ضمن الوقت املتفق اختاذ مجيع إدارة الطلبات املقدمة إىل هيئة الرئاسة بصورة فعالة -
 عليه

 عقد اجتماعات رفيعة املستوى مع الدول األطراف واملنظمات الدولية -
 واتمع املدين

 إلقاء كلمات يف املؤمترات الرئيسية -

١٠٠ 
١٠ 

 ٢ + ٢ املشاركة يف اإلحاطات الدبلوماسية واملنظمات غري احلكومية -

  ٢اهلدف 
 احلفاظ على دعم احملكمة وزيادته

 ٢ + ١٥ إجراء مقابالت واملشاركة يف املؤمترات الصحفية -

                                                      
 .١٢. ، صICC-ASP/9/34انظر)7(
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 النتائج املتوقعة

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء

  ملالك الوظيفي للهيئة القضائية ضمن فيود امليزانية احلالية   إدارة ملء ا-
  تسهيل االتصاالت وتبادل املعلومات بني اهليئة القضائية وجمموعات -

 العمل التابعة للجمعية
 تعزيز اإلدارة اإلستراتيجية هليئة الرئاسة واإلشراف على قلم احملكمة -

  البنية اإلدارية الداخلية حتسني-

 تقدمي املساعدة واملشورة الشاملة والفعالة لرئيس ونائب رئيس احملكمة -
 مواصلة حتسني البنية اإلدارية اخلارجية بشكل متسق -

  ٣اهلدف 
تقدمي الدعم اإلداري وتعزيز اإلدارة 

  للهيئة القضائية بشكل فعال وشفاف؛ 
وحتسني البنية اإلدارية الداخلية 

واخلارجية وتعزيز اإلدارة 
اإلستراتيجية هليئة الرئاسة فيإطار هذه 

 .البنية

   اإلشراف على إجناز نظام الرقابة اإلدارية -

 
١٠٠٪ 

  املوارد من املوظفني

  البدالت اخلاصة هليئة الرئاسة
 يورو لتغطية البدالت اخلاصة ٢٨ ٠٠٠ مبلغ ٢٠١٣ة لعام ختصص امليزانية الربناجمية املقترح  -٥٩

ويرد االعتماد .)٩( والنائب األول أو الثاين لرئيس احملكمة عندما يعمل نائباً للرئيس)٨(لرئيس احملكمة
  .١٢٠٠املتعلق مبرتبات األعضاء الثالثة يف هيئة الرئاسة يف الربنامج الفرعي 

  املالك احلايل من املوظفني

باملهام اإلدارية والتوجيه اإلستراتيجي لألنشطة اليت يقوم ا ) ٥-ف(رئيس الديوان يقوم   -٦٠
 املساعدة املؤقتة ٣-ف(، واملوظف القانوين )٤-ف(ويقوم املستشار القانوين . موظفو هيئة الرئاسة

اسةوتوفري بتنسيق األعمال القانونية والقضائية هليئة الرئ) ٢-ف(، واملستشار القانوين املعاون )العامة
. الدعم املوضوعي هلا، مبا يف ذلك تقدمي املشورة حول اجلوانب القانونية للمهام اإلدارية هليئةالرئاسة

. الدعم للمهام املتعلقة بالعالقات اخلارجية هليئةالرئاسة) ٣-ف(ويقدم مستشار العالقات اخلارجية 
لقة حبسن سري العمل فياحملكمة، مبا يف الدعم ملهام الرئيس املتع) ٣-ف(ويقدم املساعد اخلاص للرئيس 

ذلك اإلشراف اإلستراتيجي على املهام اإلدارية للمسجل بالتنسيق مع مكتب املدعيالعام، واملساعد 
اخلاص مسؤول عن إعداد وتنسيق التفاعل مع األجهزة األخرى للمحكمة وكذلك مع اجلمعية 

ضاً بتنسيق إعداد ميزانية اهليئة القضائية حتت كما أن املساعد اخلاص يقوم أي. واهليئات التابعة هلا
مسؤول عن التفاصيل الفنية واحملاسبية ) ٢-ف(واملوظف اإلداري املعاون . إشراف رئيس الديوان

إلعداد امليزانية، ورصد تنفيذها وتقدمي التقارير املالية للربنامج الرئيسي األول، كما أن املوظف اإلداري 
ق موارد املالك الوظيفي للهيئة القضائية ويشرف على تنفيذ برنامج املتدربني املعاون يقوم أيضاً بتنسي

، ) ر ر-خ ع(ويقدم املساعد اإلداري الشخصي للرئيس .  والدوائرواملهنيني الزائرين يف هيئة الرئاسة
الذي يقدم اخلدمات للقضاة يف هيئة الرئاسة ) (ر أ-خ ع(واملساعد اإلداري جلهة لتنسيق القضائي 

خ (واملساعد اإلداري للعالقات اخلارجية ، )ر أ-ع خ(، واملساعد اإلداري لرئيس الديوان )لدوائروا
  .الدعم اإلداري واللوجسيت هليئة الرئاسة والدوائر) ر أ-ع

 من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٢مبوجب الباب العاشر من نظام روما األساسي والفصل   -٦١
ويشمل التنفيذ األحكام الصادرة بالسجن والغرامة . أيضاً عن التنفيذاإلثبات، هيئة الرئاسة مسؤولة 

                                                      
 .باء-ألف، أوالً- اجلزء الثالث، (ICC-ASP/2/10)٢٠٠٣... الدورة الثانية... الوثائق الرمسية)8(
 .جيم-ألف، أوال-املرجع نفسه، اجلزء الثالث)9(
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ولالستعداد ملا قد يتم توفيعه يف فترة العامني . واملصادرة والقرارات األخرى الصادرة من احملكمة
 من عقوبات ائية بصورة فعالة وضمان وجود أجهزة الرصد، لقد مت إنشاء وحدة ٢٠١٣-٢٠١٢

يتكون .  من اللوائح التنظيمية للمحكمة١١٣ن هيئة الرئاسة وفقاً لالئحة التنظيمية قانونية وتنفيذية ضم
باإلضافة إىل الوظائف القانونية ). ٤-ف(املالك الوظيفي هلذه الوحدة من فريق يترأسه مستشار قانوين 

 األحكام ستواصل الوحدة القانونية والتنفيذية األعمال التحضريية لتنفيذاألخرى لدى هيئة الرئاسة، 
  .٢٠١٣والتفاوض وإعداد نتائج اتفافيات التعاون والتنفيذ يف عام 

 املساعدة املؤقتة العامة

يف ضوء ما ورد أعاله، ونظراً إىل أنه من املتوقع أن يزدادحجم العمل يف هذا اال مرة   -٦٢
يذ األحكام واألوامر أخرى يف املستقبل القريب حيث ستقوم هيئة الرئاسة بتنفيذ وظائفها املتعلقة بتنف

القضائية األخرى، فإنه من األمهية مبكان من أجل أداء هيئة الرئاسة ملهامها القانونية والقضائية بكفاءة 
وبأخذ ). ٣ف-خ ع(وبسرعة أن حتافظ الوحدة القانونية والتنفيذية على دعم املوظف القانوين 

 ٢٠١٢ئف الدائمة على املستوى املعتمد لعام توصيات اللجنة بعني االعتبار بأنه يلزم إبقاء عدد الوظا
، فإن هيئة )١٠(شاملة هليكل احملكمة مبا يف ذلك إعادة تربير مجيع املناصبإىل حني إجراء مراجعة 

، ٢٠١٣املساعدة املؤقتة العامة إىل منصب دائم يف ميزانية عام الرئاسة لن تسعى إىل حتويل منصب 
  . قبلولكنها ستعود إىل هذا األمر يف املست

  منسق التخطيط االستراتيجي
جزءاً من املالك الوظيفي للمحكمة يف عام ) ٣-ف(أصبح منسق التخطيط اإلستراتيجي   -٦٣

وعلى الرغم من إدراج االعتماد الالزم هلذه الوظيفة يف ميزانية هيئة الرئاسة، فإن هذا املنصب . ٢٠١٠
ة يف إنشاء سجل شامل للمخاطر للمحكمة يف يليب الوظائف يف كافة أحناء احملكمة وذلك يف املساعد

وعلى هذا النحو فإنه يعترب رمسياً بأنه خيتلفعموماً . جمال دفع التخطيط اإلستراتيجي إىل األمام وتنفيذه
  . عن موظفي هيئة الرئاسة

  اخلرباء االستشاريون
ملؤقت إىل اخلربة التغري املستمر يف حجم العمل يئة الرئاسة، سيظل االحتياج ا  نظراً إىل -٦٤

االستشارية يف مواضيع ختصصية خمتلفة يف امليزانية املقترحة دون تغيري، وعلى وجه التحديد، قد تلزم 
من املتوقع أن حتتاج وحدة التنفيذ . مشورة اخلرباء بشأن بنود معينة تتعلق بتدابري احملكمة لتنفيذ األحكام

ئل املمارسات احمللية املتباينة املتعلقة بالشروط واألهلية القانوين إىل مشورة حمددة من اخلرباء بشأن مسا
لإلفراج املبكر وأي شروط أخرى تتعلق بطول فترة عقوبة السجناء املدانني؛ وبشأن ممارسات املراجعة 

  . لألوضاع السجن من قبل املنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر
 

 

 

 

 

                                                      
جلنة امليزانية واملالية بتاريخ  وتقرير ٨١. ، ف٢باء - اجلزء الثاين، (ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية)10(

 .٢٥. ، ف)ICC-ASP/11/15( حول دورا الثامنة عشرة ٢٠١٢مايو / أيار٢٢
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر
 يورو يف ميزانية هيئة الرئاسة لتغطية ١٨٠ ١٠٠لقد مت إدراج اعتماد مقداره . نفقات متكررة  -٦٥

 يورو هليئة الرئاسة ٦٢ ٧٠٠ومن هذا املبلغ، مت ختصيص مبلغ تقديري قيمته . )١١(تكاليف سفر القضاة
 إطار مهامه الذي يعكس األموال والنفقات التقديرية لالجتماعات اليت سيعقدها رئيس احملكمةيف

املتعلقة بالعالقات اخلارجية، مبا يف ذلك اعتماد لتغطية تكاليف السفر للموظفني املرافقني لرئيس 
  .احملكمة لدى اضطالعه مبهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية

 التدريب

ة تسليماً مبا يؤدي إليه التدريب الذي يرمي إىل تعزيز اخلربات املتخصصة ملوظفي هيئة الرئاس  -٦٦
من اإلسهام مباشرة يف حتقيق أهدافها اإلستراتيجية، فإن هيئة الرئاسة توفر التمويل إلتاحة فرص 
التدريب املتخصص ملوظفيها، على وجه اخلصوص، تشمل امليزانية احلالية اعتماد لتدريب معني للوحدة 

أحكام عقوبات السجن، مبا القانونية والتنفيذية حول أمور تتعلق باألحكام الدولية واملعايري حول تنفيذ 
إن هذا النوع من . يف ذلك صكوك املعاهدة الدولية بشأن ظروف االحتجاز ورصد هذه الظروف

 املتعلقة بتنفيذ العقوبات نتيجة ٢٠١٣التدريب ضروري يف ضوء أنشطة هيئة الرئاسة املتوقعة يف عام 
يكفي من التدريب ذا الصدد إن اعتماد املخصصات لتوفري ما . للتطورات القضائية يف احملكمة

سيكون له تأثرياً مباشراً على الكفاءة واجلودة اليت ستمكن هيئة الرئاسة من إجناز مهامها املتعلقة بتنفيذ 
العقوبات، وبالتايل تتالىف، بقدر اإلمكان، أي حاجة إىل تعزيز آخر ملواردها من املوظفني يف هذه 

  . الناحية
  الضيافة

 يورو يف ميزانية هيئة الرئاسة لتغطية ١٥ ٠٠٠لقد مت إدراج اعتماد مقداره .   نفقات متكررة-٦٧
. نفقات الضيافة املتعلقة بزيارات رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيني إىل الرئيس أو إىل نائب الرئيس

  زيارة رمسية منفصلة، ومن املرجح بأن يبقى هذا العدد٩١ استقبل الرئيس ما يقرب من ٢٠١١يف عام 
عالوة على ذلك، تستخدم ميزانية الضيافة لتغطية أي . ٢٠١٣ و ٢٠١٢مبستوى مماثل يف العامني 

، حفل االستقبال املتعلق بأداء اليمني ٢٠١٢احتفال قضائي له الصلة، على سبيل املثال، يف عام 
 احملكمة ذات كما أن هيئة الرئاسة تساهم أيضاً يف مناسبات. الدستورية للقضاة وإعطاء تعهدهم الرمسي

  .التمويل املشترك من قبل مجيع األجهزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 يعكس هذا املبلغ موافقة اجلمعية العامة على توصيات اللجنة بأن يدرج التخصيص الذي سبق حجزه لسفر القضاة يف الربنامج )11(

الد األول، ، (ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية. ( سةيف ميزانية هيئة الرئا) الدوائر (١٢٠٠الفرعي 
  .٨٣)، الفقرة ١-، دال٢- هاء، والد الثاين، اجلزء باء- اجلزء الثاين
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 ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ١١٠٠الربنامج :   ١١اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  نمو يف املواردال

 مقارنة بعام ٢٠١٣
٢٠١٢ 

 
 اهليئة القضائية

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 28.0  28.0 28.0   28.0 ٨..954  ٨..954   954.8 القضاة
 
  

 793.1 707.8  707.8 لفئة الفنيةموظفو ا
 
 793.1 85.3 12.1 

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

258.9  258.9 283.9  283.9 25.0 9.7 
اموع الفرعي، 

 11.٤ 110.3 1,077.٠  1,077.٠ 966.٧  966.٧ 846.٥  846.٥  846.٥ املوظفون 
املساعدة املؤقتة 

 العامة
 15.5 15.4 114.7  114.7 99.3  99.3 294.0  1.8-  295.8 نا

املساعدة املؤقتة 
              لالجتماعات

ساعات العمل 
              اإلضافية

  15.0 15.0   15.0             اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي، 

.٣٠ 1٢9.7  1٢9.7 99.٣  99.٣ 294.٠  294.٠ 1.٨- 295.٨ الرتب األخرى .٣٠ ٤q٦ 
 19.8 29.8 180.1  39.3 140.8 150.3  150.3 121.6   121.6   121.6 السفر

 50.0   ٥,٠  15.0  15.0 10.0  10.0 75.7  75.7  75.7 الضيافة
              اخلدمات التعاقدية 

  6.0 6.0  6.0    7.8  7.8  7.8 التدريب
نفقات التشغيل 

             العامة
 
 

              اللوازم واملواد
املعدات مبا يف ذلك 

                 1.6   1.6   1.6 األثاث
اموع 

الفرعي،التكاليف 
 25.٥ 40.٨ 201.١ 39.3 161.٨ 160.3  160.3 206.٧  206.٧  206.٧ غري املتصلة باملوظفني

 14.5 181.5 1,435.8 39.3 1,396.5 1,254.3  1,254.3 2,302.0 2,302.0 2,302.0 1.8- 2,303.8 اموع
              

 9.9 .30 33.4  33.4 33.3  33.3 30.3   30.3 30.3 30.3 الصيانة املوزعة

 

  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ١١٠٠الربنامج :   ١٢اجلدول 

 هيئة الرئاسة
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

-مد
٢ 

-مد
١ 

ف
-٥ 

ف
-٤ 

ف
-٣ 

ف
-٢ 

ف
-١ 

جمموع موظفي 
 فما الفئة الفنية
 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

جمموع 
املوظ
 فني

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧  ٢ ٣ ١ ١     األساسية 

املتصلة 
 باحلاالت

              
  الوظائف

  احلالية
اموع  

 الفرعي
    ١١ ٤ ٣ ١ ٧  ٢ ٣ ١ ١ 

               األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
              

الوظائف 
ا/اجلديدة
  ملنقولة

 
اموع 
 الفرعي

              
               األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
              

الوظائف 
املعاد 

/توزيعها
  تصنيفها

اموع 
 الفرعي

              

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧  ٢ ٣ ١ ١     اموع 
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  الدوائر: ١٢٠٠ امجالربن

من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ثالثة شعب وهي؛ الشعبة ) ب(٣٤املادة عمالً ب -٦٨
وتتخذ هيئة الرئاسة القرار بشأن تعيني القضاة إىل مجيع . التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف

ة واالبتدائية بينما تنظر شعبة االستئناف يف وتوزع القضايا على الشعبتني التمهيدي)١٢(الشعب القضائية
  .الطعون العارضة والنهائية املقدمة يف األحكام الصادرة من الشعبتني األخرى

  الشعبة التمهيدية

 الذي خول ٢٠١١أكتوبر /بعد القرار الصادر عن الشعبة التمهيدية الثالثة يف تشرين األول  -٦٩
 من نظام روما األساسي يف الكوت ديفوار، فإن الشعب ١٥املدعي العام فتح حتقيق وفقاً للمادة 

ومجهورية ) دارفور(التمهيدية تنظر اآلن بسبعة حاالت وهي مجهورية أفريقيا الوسطى والسودان 
، قامت هيئة ٢٠١٢مارس /يف آذار.  وكينيا وأوغندا وليبيا، واآلن الكوت ديفوارالدميقراطيةالكونغو 

لتمهيدية من ثالثة إىل اثنني وتعديل توزيع احلاالت إىل الدوائر وفقاً الرئاسة بتخفيض عدد الدوائر ا
  . لذلك

. )١٣(ستة قضاة معينني للشعب التمهيدية يف مجيع األوقات   ينبغي أن يكون هناك ما ال يقل عن -٧٠
 إىل واثنني من هؤالء القضاة معينني. ويعمل أربعة من هؤالء القضاة يف دائرة من الدائرتني التمهيديتني

مل يتم حىت اآلن استدعاء القاضي . لقد مت تعيني قاض آخر لكال الدائرتني التمهيديتني. الدوائر التمهيدية
، كان قد مت تعيني قضاة الشعبة التمهيدية مؤقتاً ٢٠٠٩ومنذ عام .  )١٤(السادس للخدمة بدوام كامل

  .للعمل بشعبة االستئناف من أجل النظر يف االستئنافات العارضة
   تتألف الشعبة يف الوقت الراهن من اثين عشر منصباً، وهي مستشار قانوين رئيسي واحد برتبة -٧١
، ومساعد ٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف)١٥(٣-، وستة موظفني قانونيني برتبة ف٥-ف

 الرتب األخرى، وثالثة مساعدين إداريني من فئة –واحد لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة 
  . الرتب األخرى–خلدمات العامة ا

 إىل زيادة يف عدد الطلبات ٢٠١١وقد تؤدي احلاالت السبع املعروضة على الشعبة يف عام    -٧٢
  . ٢٠١٢املقدمة من األطراف واملشاركني يف اإلجراءات املختلفة إىل الدوائر التمهيدية يف عام 

مهيدية، مثل املثول ألول مرة أمام احملكمة    وحبكم طبيعة اإلجراءات املاثلة أمام الدوائر الت-٧٣
لذلك، ال يسع الشعبة التمهيدية . والطلبات اجلديدة وغريها من الطلبات،فإنه ال ميكن التنبؤ ا مسبقاً

لقد أظهرت التجارب . ٢٠١٣إال االستناد إىل جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل االفتراضات لعام 
رد إضافية يف أوقات الذروة، وستستمر الشعبة إىل احلاجة للمرونة يف السابقة تكرار احلاجة إىل موا

 ملواجهة ٢-ف/١-معاون برتبة ف/التمويل من املساعدة املؤقتة العامة لتعيني موظف قانوين مساعد
الزيادة يف حجم العمل بصورة فعالة يف أوقات الذروة اليت مل تستدع حىت اآلن اللجوء إىل صندوق 

  . الطوارئ
 سوية مع امليزانية اإلضافية للحالة يف الكوت ديفوار، فإن ٢٠١٢ مقارنة مبيزانية احملكمة لعام   -٧٤

جمموع املوارد املطلوبة للشعبة التمهيدية يف مقترح امليزانية احلايل هو أقل مما كان عليه يف طلب العام 
  .املاضي

                                                      
 .القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات مكررا من ٤  تتخذ هذه القرارات بعد مشاورات مع القضاة، أنظر القاعدة )12(
 . من نظام روما األساسي٣٩نظر املادة  ا)٣١(
مبا أنه مليقم واحد من القضاة املنتخبني حديثاً بتأدية اليمني الدستورية، مل تكن هيئة الرئاسة بوضع ميكنها من تعيني ذلك ) 14(

 .القاضي إىل أي من الشعبتني التمهيدية واالبتدائية
يني للعمل على أكثر من قضية واحدة يف نفس الوقت أو ميكن نقلهم فيما من أجل حتقيق الكفاءة، يتم تعيني املوظفني القانون)15(

 . بني الشعب
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  الشعبة االبتدائية

ثالثة منهم مل يتم استدعائهم حىت اآلن للعمل .  قضاةتتألف الشعبة االبتدائية حالياً من ستة  -٧٥
 من ٣٩من املادة ) أ (٣ والفقرة ٣٦ من املادة ١٠باإلضافة على ذلك ووفقاً للفقرة . )١٦(بدوام كامل

نظام روما األساسي، مت متديد فترة والية ستة قضاة لتمكينهم من إمتام احملاكمات اليت كانت قد بدأت 
مارس / آذار٢٩ومنذ إنشاء الدائرة االبتدائية اخلامسة بتاريخ . تهم األصليةعندما انتهت مدة والي

، فقد مت تعيني القضاة إىل مخسة دوائر اليت تنظر حالياً يف قضايا )١٧( إليهاكينيا وإحالة قضايا ٢٠١٢
  .)١٨(ويف كال قضييت كينياجريبو/ يف قضية بانداوتستعد للنظر، مببا و نغودجولو/ كاتانغا و لوبانغا

، وسبعة ٤-   ويتكون املالك الوظيفي للشعبة االبتدائية من مستشار قانوين واحد برتبة ف-٧٦
، ٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف)١٩(٣-موظفني قانونيني ملساعدة القضاة برتبة ف

 الرتب األخرى، فضالً عن ثالثة مساعدين –ومساعد واحد لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة 
  . الرتب األخرى–يني من فئة اخلدمات العامة إدار
، واألموال مببا و نغودجولو/ كاتانغا و لوبانغا   لدى الشعبة اآلن ثالثة حماكمات جارية وهي-٧٧

 قد مت استخدامها ٢٠١٢اإلضافية احملدودة من املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة يف امليزانية الربناجمية لعام 
  . ذه اإلجراءاتجم العمل نتيجة هلملعاجلة الزيادة يف ح

 وكذلك القرار بشأن املبادئ اليت تنطبق على لوبانغا   لقد مت إصدار األحكام والعقوبة يف قضية -٧٨
 مع ٢٠١٢ يف خريف عام نغودجولو/ كاتانغاومن املتوقع أن يتم اختتام إجراءات قضية . التعويضات

 الذي سيتبعه ٢٠١٢ساسي يف الربع الثالث من عام  من نظام روما األ٧٤إصدار احلكم مبوجب املادة 
  . حسب االقتضاء أية قرارات بشأن العقوبة والتعويضات

، من املتوقع أن تواصل الدائرة التمهيدية الثالثة النظر يف األدلة املقدمة من الدفاع مببا   ويف قضية -٧٩
ركون يف احملاكمة قد يكون له إن عدد الضحايا الكبري الذين يشا. ٢٠١٣يف النصف األول من عام 

من املتوقع . تأثرياً على سري اإلجراءات، خاصة بشأن إجراءات التعويضات احملتملة يف حال إدانة املتهم
، وأن الدائرة ستصدر احلكم مبوجب ٢٠١٣يف هذه املرحلة بأنه سيتم تقدمي األدلة يف منتصف عام 

ال إصدار العقوبة واختاذإجراءات التعويضات بعد  مع احتم٢٠١٣ يف الربع األخري من عام ٧٤املادة 
  .  ذلك
، مت تشكيل الدائرة االبتدائية الرابعة وتعيني قضية ٢٠١١مارس /   بعد قرار إقرار التهم يف آذار-٨٠
وبسبب املسائل املعقدة اليت نشأت أثناء التحضري جللسة احملاكمة، فإنه من غري املمكن .  إليهاجربو/بندا

 . اهن التكهن مبوعد البدء باجللسةيف الوقت الر

                                                      
 . أعاله٣٢أنظر مالحظة التذييل رقم .  مل يتم تعيني واحد من القضاة املنتخبني حديثاً حىت اآلن إىل شعبة)16(
د وليام سامووي روتو و جاشوا آراب سانغ بتاريخ لتأسيسالدائرة االبتدائية اخلامسة واإلحالة غليها قضية املدعي العام ضالقرار)17(

 إلحالة قضية املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موثاورا و أوهورو والقرار، ICC-01/09-02/11-406، ٢٠١٢مارس / آذار٢٩
 .ICC-01/09-02/11-414، ٢٠١٢مارس / آذار٢٩بتاريخ مويغاي كينياتا للدائرة االبتدائية اخلامسة 

هو مبثابة حل ) الدائرة االبتدائية اخلامسة(كمة بأن إنشاء دائرة ابتدائية واحدة للمرحلة التحضريية لقضييت كينيا تالحظ احمل) 18(
مؤقت ليتيح للمحكمة إعداد املرحلة األولية من التحضريات الالزمة للمحاكمة لكال القضيتني باحلد األدىن املطلق من املوارد، على 

 القضاة املنتخبني حديثاً الذين سيلزم استدعائهم للخدمة بدوام كامل يف النصف األول من عام وجه التحديد فيما يتعلق بعدد
٢٠١٣  . 

 سيخصص إىل القاضي الذي سيتم تعيينه والذي مل يقم بأداء اليمني الدستوري ومل يتم تعيينه ٣-منصب املوظفالسابع برتبة ف)19(
 . دائية يعكس حجم عمل الشعبة احلايل الكبريإن تعيني هذا املورد يف الشعبة االبت. حىت اآلن
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، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارها بشأن إقرار ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣   بتاريخ -٨١
ويف حني أن الدائرة رفضت إقرار التهم املوجهة ضد السيد كوزجي . )٢٠(التهم يف كلتا قضييت كينيا

يد روتو والسيد سانغ والسيد مثاورا والسيد كينياتا والسيد علي، فإا أقرت التهم املوجهة ضد الس
ونظراً إىل عدد األشخاص اللذين متت إحالتهم إىل احملاكمة يف القضيتني . وإحالتهم إىل احملاكمة

باإلضافة إىل تعقيد القضية بشكل عام، فقد أصبح من الواضح أن الدائرة االبتدائية اخلامسة سوف 
لقد كانت هذه . ل إعداد القضايا للمحاكمة بطريقة سريعة ومالئمةحتتاج إىل موارد إضافية من أج

االحتياجات اإلضافية موضوع إشعار إىل صندوق االحتياط الذي مت تقدميه إىل جلنة امليزانية واملالية يف 
 من أجل وضع اللمسات األخرية ٢٠١٣سوف تستمر احلاجة إليه يف عام . ٢٠١٣يونيو / حزيران١

 خالل كينيا للمحاكمة واالستمرار يف تقدمي املساعدة للدائرتني املعنيتني مبحاكمة على مرحلة التحضري
  . املوارد يف اعتماد املساعدة املؤقتة العامة للدائرةلذلك لقد مت مشل هذه . إجراءات احملاكمة

   يف حني أن الشعبة االبتدائية تبقى مدركة بالواقع أن البعض من املوارد سوف يتم -٨٢
، وأن هذه ستكون متوفرة ٢٠١٢يف عام نغودجولو / لوبنغاوكاتانغانتيجةإلاء حماكمات حتريرها

 من أجل تاليف أي ٢٠١٢إلعادة نشرها إىل قضايا أخرى، فإنه بالرغم من ذلك واضحاً من جتربة عام 
كبري من تأخري يف اإلجراءات يف القضايا املتعلقة مبتهمني متعددين أو هلا حجم كبري من األدلة أو عدد 

طلبات الضحايا، فسيكون هناك حاجة متكررة ملوارد إضافية من املوظفني، وأن الشعبة االبتدائية 
ستكون حباجة إىل مرونة يف التمويلمن املساعدة املؤقتة العامة ومبستوى أعلى من املوارد اإلضافية 

  . ٢٠١٢املعتمدة يف عام 

  شعبة االستئناف

واملهمة النظامية األساسية . مخسة قضاة، أحدهم رئيس احملكمة   تتألف شعبة االستئناف من -٨٣
لشعبة االستئناف هي النظر يف االستئنافات العارضة ضد القرارات واألحكام الصادرة من الدوائر 
التمهيدية واالبتدائية اليت يتم تقدميها أثناء اإلجراءات القضائية ويف االستئنافات النهائية املقدمة ضد 

ادرة بالرباءة أو باإلدانة، وضد العقوبات الصادرة بشأا، والتعويضات احملتملة يف اية األحكام الص
وتنطوي االستئنافات النهائية على حجم أكرب بكثري من حجم العمل املتعلق باالستئنافات . احملاكمة

لزم النظر العارضة وذلك ألنه قد يلزم النظر يف إجراءات احملاكمة بأكملها وعالوة على ذلك، قد ي
  .بأدلة جديدة

، ٣-، ومخسة موظفني قانونيني برتبة ف٤-   ويعمل بالشعبة حالياً مستشار قانوين برتبة ف-٨٤
 الرتب –، ومساعد واحد لشؤون البحث من فئة اخلدمات العامة ٢-وموظف قانوين معاون برتبة ف

  . الرتب األخرى–األخرى، ومساعدان إداريان من فئة اخلدمات العامة 
، اختذت دائرة االستئناف قرارات بتسعة عشر طعون عارضة وإجراءات أخرى ٢٠١١   يف عام -٨٥

نغودجولو تشوي و  واملدعي العام ضد كاتانغا و املدعي العام ضد لوبنغا ديلومماثلة ناشئة عن قضايا 
ن معه واملدعي املدعي العام ضد بيما و املدعي العام ضد مباروشيمانا و املدعي العام ضد روتو واآلخري

، ٢٠١٢مايو / أيار٢٥يف الفترة بني و. العام ضد موثاورا واآلخرون معه واملدعي العام ضد بندا وجربو
استئنافات عارضة وإجراءات قضائية مماثلة أمام دائرة االستئناف، ومن املتوقع أنه يف عام مت إيداع مثانية 

املستوى الذي كان عليه يف السنوات  سيظل عدد االستئنافات العارضة تقريبا على نفس ٢٠١٣
  .وقد يزيد هذا العدد إذا أحيلت حاالت وقضايا أخرى إىل احملكمة. السابقة

                                                      
؛ والقرار ICC-01/09-01/11-373من نظام روما األساسي، ) ب(و ) أ (٧ الفقرة ٦١القرار بشأن إقرار التهم وفقاً للمادة )20(

 .ICC-01/09-02/11-382-Redمن نظام روما األساسي، ) ب(و ) أ (٧ الفقرة ٦١بشأن إقرار التهم وفقاً للمادة 
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 يف االستئنافات املقدمة ٢٠١٣   باإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عام -٨٦
لوبنغا ديلو ويف القرارات الصادرة ضد األحكام الصادرة باإلدانة وضد العقوبات والتعويضات يف قضية 

وبعد إصدار القرارات املتعلقة باإلدانة والعقوبة . نغودجولو تشوي/بشأن قضية املدعي العام ضد كاتنغا
 على التوايل، من املتوقع يصدر القرار ٢٠١٢يوليو / متوز١٠مارس و / آذار١٤يف قضية لوبانغا يف 

ومن املتوقع أيضاً بأن تصدر القرارات النهائية يف . ٢٠١٢أغسطس /بشأن التعويضات يف بداية آب
أي استئناف ضد هذه القرارات . ٢٠١٢الرابع من عام /قضية كاتنغا و نغودجولو يف الربع الثالث

، إبالغ لوبانغا يوم من إبالغ القرارات املطعون ا أو فيما يتعلق بقضية ٣٠سيلزم إيداعه ضمن مهلة  
  . القرار باللغة الفرنسية

 نغودجولو و كاتانغا و لوبانغا   يف ضوء التوقيت لقرارات الدوائر االبتدائية املختلفة يف قضايا -٨٧
تشوي، فإنه من املتوقع أن اإلجراءات القضائية يف الطعون النهائية سوف حتتاج عملياً إىل املضي قدماً 

من الصعب التنبؤ بطول مدة . ةيف وقت واحد، وستحتاج إىل مورِدين إضافيني مناملساعدة املؤقتة العام
ولكن، قد جتدر اإلشارة إىل أنه كمعدل، يلزم لدوائر االستئناف للمحكمة اجلنائية . هذه اإلجراءات

 اليت طورت ممارساا بشأن الطعون –اخلاصة ليوغوسالفيا السابقة واحملكمةاجلنائية اخلاصة لرواندا 
 أسبوع من ٧٩ مدة –ائل القانونية من خالل الفقه القانوين النهائية واليت مت فيها تسوية العديد من املس

إىل ) أي ما يعادل املستند الذي يدعم االستئناف يف احملكمة اجلنائية الدولية(إيداع االستئناف املوجز 
وبناء على ذلك، واستناداً إىل جتربة احملكمة اجلنائية اخلاصة . إصدار احلكم بشأن االستئناف

قة واحملكمةاجلنائية اخلاصة لرواندا، ونظراً إىل أن هذه أيضاً ستكون االستئنافات ليوغوسالفيا الساب
النهائية األوىل اليت ستنظر ا دائرة االستئناف للمحكمة اجلنائية الدولية، فإنه من املفترض أن دائرة 

 على ٢٠١٣م  طوال عالوبانغا و كاتانغا و نغودجولواالستئناف ستنظر يف الطعون النهائية من قضايا 
  . األقل

   يف حني أن القضايا األخرى أمام احملكمة هي يف مرحلة احملاكمة، فإنه ليس من املتوقع يف -٨٨
الوقت الراهن بأنه سينتج عن توقيت هذه القضايا استئنافات ائية تؤدي إىل حجم عمل إضايف يف 

  . ٢٠١٤دائرة االستئناف قبل عام 

  األهداف

ضائية علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي وألمسى القيام بإجراءات ق   -١
اهلدف اإلستراتيجي . (املعايريالقانونية مع ضمان ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

١(  
 

 النتائج املتوقعة
 ٢٠١٣اهلدف يف عام مؤشرات األداء

  هدف الشعبة التمهيدية
 

   -:ول للمشتبه به وجلسة إقرار التهم من خالل  ختفيض الوقت بني املثول األ-
على     الرصد الدقيق لعملية الكشف وفرض مواعيد ائية صارمة خاصة -     

  . مكتب املدعي العام
  ضمان تقدمي طلبات حجب املعلومات يف الوقت املناسب وبشكل منظم من -     

  .  الدائرةقبل مكتب املدعي العام وذلك لضمان سرعة معاجلتها من قبل  
تبسيط إجراءاتالتعامل بطلبات املشاركة من الضحايا مبا يف ذلك عن طريق  -       

  . تنفيذ عملية تقدمي الطلبات اجلماعية  
  إعداد القضايا للمحاكمة بأكرب قدر من الكفاءة املمكنة ولتحقيق ذلك؛-

بدقة وذلك    حتديد نطاق القضايا الواجب إرساهلا إىل احملكمة االبتدائية -     
  . دون إقرار التهم اليت ال تكون مدعومة بأدلة كافية للحول 

  تنفيذ كامل
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  .    ضمان جتميع ملف القضية بأفضل شكل لتلبية احتياجات الدائرة االبتدائية-     
ختفيض مدة اجلداول الزمنية بني قرار إقرار التهم وإحالة ملف القضية إىل   -     

  . االبتدائية الدائرة 
من أجل التوصل إىل ممارسات أكثر ل املعلومات بني الدوائر التمهيدية  تعزيز تباد-

  . كفاءة ومعايري مشتركة
 التأثري إجيابياً على اإلجراءات القضائية يف مرحلة احملاكمة بواسطة، أينما كان ذلك -

  .ممكناً، حل املشكالت يف املرحلة التمهيدية
كافية إىل احملاكمة من أجل حتقيق ضمان عدم إرسال القضايا غري املؤيدة بأدلة   -

  .االقتصاد القضائي
 . #�8 أ��س N+�ة ا	�ا��ة ا	=���4 �" ا	�روس ا	�9=�7ة"  د#M ���ر�� ا	����� ا	�=���7 5ـ -

هدفالشعبة االبتدائية   :  املتعلقة باإلجراءات القضائية-  
  ه؛  إصدار القرارات ضمن اإلطار الزمين املتفق علي-     
تبسيط إجراءاتالتعامل بطلبات املشاركة من الضحايا بالتعاون مع قلم   -     

  . احملكمة  
على أساس خربة الدائرة " الدروس املستقاة"دعم ممارسة احملكمة املتعلقة بـ   -     

دف حتديد املمارسات أو ) خاصة تلك احملاكمات اليت انتهت(التمهيدية   
  . إىل تعديل من أجل حتسني كفاءة اإلجراءاتاإلجراءات اليت قد حتتاج  

  :  املتعلقة باهليكل الداخلي-  
   احلفاظ، بقدر ما ميكن، على أمناط العمل املرن من خالل التخصيص املتعدد -     

  للموظفني القانونيني وغريهم من املوظفني القانونيني لقضايا خمتلفة؛  
ل الدوائر االبتدائية إىل اإلجراءات    بالتشاور مع قلم احملكمة، ضمان وصو-     

واملمارسات والقرارات املعتمدة يف كل قضية من القضايا قيد البحث بصورة   
  كاملة؛  

     تعزيز تبادل املمارسات بني الدوائر االبتدائية؛-     
   ضمان احلفاظ على خطوط االتصال املمتازة مع األقسام ذات الصلة يف قلم -     

  احملكمة؛  
يادة تعزيز التعاون والتواصل مع الدائرة التمهيدية يف املسائل ذات االهتمام   ز-

 .  املشترك، خاصة فيما يتعلق بإحالة ملفات القضية من الدوائر التمهيدية

  تنفيذ كامل

  هدفشعبة االستئناف
إجراء استئنافات ائية 
وطعون عارضة عادلة 

فعالية وبسرعة وفقاً إىل وب
سي نظام روما األسا

ومبعايري قانونية سامية 
لضمان املمارسة الكاملة 

  . حلقوق مجيع املشاركني
 

    إصدار القرارات واألحكام بشأن الطعون العارضة ضمن اإلطار  الزمين املتفق عليه؛ -
    حتقيق تقدم العمل بشأن االستئنافات ضمن اإلطار  الزمين املتفق عليه؛-
  االستئنافات النهائية األوىل؛ة، تعديلها، إلمتام   تنفيذ أساليب العمل، وعند الضرور-
  اإلعداد والتحسب للمسائل اإلدارية واإلجرائية من أجل التيقن من كفاءة الوقت مع -

  احترام حقوق األطراف؛
  مراقبة أساليب العمل يف االستئنافات العارضة ومراجعتها عند االقتضاء، السيما يف -

 يف االستئنافات العارضة واالستئنافات النهائية يف ضوء اخلربة املكتسبة من النظر
  نفس الوقت؛

  استخدام املبادئ التشغيلية القياسية الداخلية لضمان كفاءة اجلدول الزمين للتوصل إىل -
  االستئنافات العارضة واالستئنافات النهائية؛قرار بشأن 

 االستئناف تتعلق   استخدام قواعد البيانات الداخلية إلنشاء فقه متماسك لدائرة-
 . باملسائل املتكررة

 إصدار القرارات واألحكام يف -
  الوقت احملدد

    تقدم العمل يف الوقت احملدد-
  رصد أساليب العمل بشأن الطعون -

 . طوال العام
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  مرتبات وبدالت القضاة

ة الستة عشر  االعتماد الالزم ملرتبات القضا٢٠١٣تقدم امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٨٩
الدائمني، فضالً عن البدالت املستحقة هلم مثل االشتراكات يف املعاشات التقاعدية، واملنح التعليمية، 

 ويتضمن املرفق أيضاً التكاليف اإلضافية إلعادة ).ج)(ه(على النحو املبني بالتفصيل يف املرفق اخلامس 
  .)٢١(نقل القضاة

وقد مت متديد فترات الوالية .  ٢٠١٢مارس / آذار١٠   انتهت فترة والية ستة من القضاة يف-٩٠
واالفتراضات احلالية لعام .  من أجل استكمال احملاكمات احلالية٢٠١٢للبعض من القضاة خالل عام 

من نظام روما األساسي ملدة تسعة ) ٣(٣٩و ) ١٠(٣٦ تتوقع متديد قاض واحد عمالً باملادتني ٢٠١٣
 فيما ٢٠١٣وسيتم تكبد تكاليف إضافية يف عام . بيمبا تنظر يف قضية أشهر يف الشعبة االبتدائية اليت

  .بيمبايتعلق بنقل القاضي بعد انتهاء واليتها بعد انتهاء قضية 
من نظام روما األساسي، ستتخذ هيئة الرئاسة القرار بشأن مىت ) ٣(٣٥  عمالً مبوجب املادة -٩١

وعلى أساس االفتراضات . ٢٠١٣كامل خالل عام ستستدعي القضاة املنتخبني اآلخرين للخدمة بدوام 
، فقد مت حىت اآلن ٢٠١٢مارس / آذار١١احملدودة احلالية، فيما يتعلق بالقضاة املنتخبني بتاريخ 

سوف يلزم استدعاء ثالثة قضاة آخرين يف النصف . استدعاء قاض واحد فقط للخدمة بدوام كامل
 ٤٧ و ٤٥ و ١٧ و ١٦أنظر الفقرات، (سابقاً، ولكن، وعلى النحو املبني . ٢٠١٣األول من عام 

، فإن هذه االفتراضات ال تأخذ يف عني االعتبار التطورات املستقبلية احملتملة يف اإلجراءات )أعاله
 وقضية الكوت ديفوار، اليت قد تستلزم استدعاء واحد أو أكثر من القضاة جربو/بنداالقضائية يف قضية 

  . ٢٠١٣ كامل خالل عام املنتخبني حديثاً للخدمة بدوام

 املوارد من املوظفني

  املالك احلايل من املوظفني
استمرت اهليئة القضائية بتطوير جهودها لتحقيق أقصى قدر من املرونة التشغيلية ضمن هيكلها   -٩٢

احلايل من مالك املوظفني وذلك من أجل معاجلة تغيري توزيع حجم العمل ولتعزيز الكفاءة ضمن 
والنقص يف عدد املوظفني التشغيليني تتم معاجلته أينما كان ذلك ممكناً يف حدود . ينهاالشعب وفيما ب

ويتم ختصيص موظفي الدعم . املوارد واهليكلية املتوفرة من خالل اإلعارة ضمن الشعب وفيما بينها
 عن القانوين على أساس االحتياجات مع األخذ بعني االعتبار حجم العمل اخلاص بشعبة معينة فضالً

احلاجة إىل تبادل اخلربات دف تعزيز التعاون وتبسيط أساليب العمل بني الدوائر، مما يؤدي إىل 
  .  مكاسب يف الكفاءة بشكل عام

 املساعدة املؤقتة العامة

يوجد للشعبة التمهيدية حاجة متكررة للموارد اإلضافية خالل فترات . متكرر. الشعبة التمهيدية  -٩٣
لذلك، فإن الشعبة .  حبكم طبيعة العمل التمهيدي قد تنشأ يف وقت قصري جداًذروة األنشطة اليت

-املساعدة املؤقتة العامة ملوظف قانوين مساعد مبستوى ف شهر من ١٢التمهيدية تطلب التمويل ملدة 
 لتغطية االحتياجات القصرية األجل الفورية، ال سيما حجم العمل املتزايد الناتج من خالل ٢-ف/١

شاركة الضحايا، باإلضافة إىل هدف الشعبة لتقصري الفترات الزمنية لعملية الكشف وتقييم والية م
األدلة اليت تتطلب قدراً كبرياً من العمل يف مراحل معينة من إجراءات احملكمة التمهيدية، مما جعل هذه 

لعامة هذهتشمل املهام النموذجية ملوارد املساعدة املؤقتة ا. احلاجة أكثر إحلاحاً من أي وقت مضى
                                                      

 ٣٢أنظر مالحظيت التذييل (اليمني الدستورية حىت اآلن ولكن املرفق ال ينص استحقاقات القاضي املنتخب اجلديد الذي مل يؤد)  21(
 ) أعاله٣٤و 
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تنظيم أعمال الكشف عن األدلة ألغراض جلسات اإلقرار؛ حتليل وتلخيص : ولكنها ال تقتصر على
األدلة ذات الصلة بشأن املسائل املتعلقة حبماية الشهود؛ التحليل األويل لطلبات الضحايا لغرض 

رارات أو املذكرات الصادرة املشاركة يف اإلجراءات القضائية؛ التحليل القانوين والتحضري ملشاريع الق
عن القضاة بشأن أمور مثل طلبات حجب معلومات، ومسائل التعاون والتحديات املتعلقة باالختصاص 

  . باإلضافة إىل الطعون العارضة اليت تقدمها األطراف املتعلقة بقرار الدائرة
تة العامة اإلضافية مبستوى املساعدة املؤقاثين عشر شهراً من موارد . ، متكررالدائرة االبتدائية  -٩٤
 على التوايل سوف تبقى ضرورية من أجل التيقن من كفاءة وسرعة إاء القضايا املاثلة أمام ٣-ف

وباإلضافة . الدوائر االبتدائية ولتاليف تراكم العمل، مما يؤدي إىل متديد ال لزوم له لإلجراءات القضائية
 مبستوى من التعقيد مل يسبق كينيادء حماكمتني يف حالة إىل ذلك، فإن الشعبة االبتدائية سوف تواجه ب

إن استمرار املوارد املطلوبة اليت مت طلبها من . له مثيل واليت ستحتاج إىل النظر ا أمام دوائر منفصلة
ووفقاً لذلك، سوف يلزم .  لقضييت كينيا سوف تكون ضرورية٢٠١٢مايو /صندوق الطوارئ يف أيار

 ليتم متويليهما من املساعدة املؤقتة العامة، وثالثة موظفني قانونيني ٣- فموظفني قانونيني برتبة
خ  ليتم متويلهم من املساعدة املؤقتة العامة، ومساعد إداري واحد برتبة ٢ف/١-مساعدين برتبة ف

  . )٢٢(من كفاءة وسرعة اإلجراءات القضائيةر أ وذلك من أجل التيقن -ع
ة أمور أخرى، لألنشطة احملددة التالية؛ حتليل وتلخيص األدلة   سوف تلزم هذه املوارد، يف مجل-٩٥

ذات الصلة املقدمة من األطراف؛ التحليل األويل لطلبات الضحايا ألغراض املشاركة يف اإلجراءات 
القضائية؛ وحتليل قانوين وإعداد مشاريع القرارات أو املذكرات الصادرة عن القضاة املتعلقة مبسائل 

خالل اإلجراءات القضائية؛ إجراء حبوث معمقة وواسعة النطاق حول القانون الذي إجرائية الناشئة 
ينطبق على اجلرائم اليت مت إصدار التهم بشأا باإلضافة إىل املسائل اإلجرائية؛ حضور جلسات احملاكمة 

تقوم وإعداد حماضر اجللسات؛ التواصل مع قلم احملكمة ومع األطراف واملشاركني وصياغة التعليمات ل
  . الدائرة بإصدارها؛ ومساعدة القضاة يف صياغة أجزاء من األقسام القانونية والواقعية من احلكم النهائي

 ٣-سوف يلزم أربعة وعشرين شهراً من املساعدة املؤقتة العامة مبستوى ف. شعبة االستئنافات  -٩٦
الستئنافات النهائية يف قضييت لتغطية حجم العمل اإلضايف الناشئ عن اجللسة اجلارية يف نفس الوقت ل

تقوم . باإلضافة إىل حجم العمل العادي لالستئنافات العارضةنغودجولو تشوي،  و لوبانغا و كاتانغا
دائرة االستئناف بتنظيم موظفيها القانونيني على أساس فُرق، ويقوم بتنظيم الفرق مستشار قانوين 

ف لكل استئناف ائي؛ عالوة على ذلك، -برتبةسيتم تعيني فريق يتألف من ثالثة موظفني . رئيسي
ف -سيلزم تشكيل فريق منفصل من أجل االستئنافات العارضة الذي جيب أن يتكون من موظفني برتبة

 فإنه يلزم ستة موظفني على ٢٠١٣ووفقاً لذلك، ونظراً إىل افتراضات حجم العمل لعام . على األقل
 على أساس ٣-وبالتايل، سيلزم موظفني إضافيني برتبة ف. ةف لتغطية االستئنافات األخري-األقل برتبة

إن املهام النموذجية هلذه املوارد من املساعدة املؤقتة . املساعدة املؤقتة العامة لتغطية حجم العمل اإلضايف
:  العامةمماثلة إىل حد كبري لتلك يف الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية وتشمل ولكن ليس حصراً على

بحث املتعمق يف املسائل املوضوعية واإلجرائية القانونية اليت تثار يف االستئناف؛ تقييم وتلخيص ال
معطيات االستئناف من األطراف؛ مساعدة القضاة يف صياغة أجزاء من قرارات االستئناف؛ التواصل 

؛ حتضري املشاركة يف اجتماعات القضاة: عند الضرورة مع قلم احملكمة ومع األطراف واملشاركني
  . وتقدمي الدعم يف احملكمة يف جلسات االستئناف

  جتدر اإلشارة إىل أن حساب املتطلبات املتوقعة املكونة من موظفني إضافيني متحفظ جداً وذلك -٩٧
نظراً إىل أن عدد الطعون العارضة املتوقعة سيبقى كما كان عليه يف السنوات السابقة عندما كان مجيع 

لذلك فمن احملتمل أنه يف . ناف احلاليني متوفرون للعمل على االستئنافات العارضةموظفي دائرة االستئ
                                                      

للمهام احملددة اليت سيقوم ا موارد املوظفني املطلوبني، لقد متت اإلشارة إىل إخطار صندوق احملكمة للطوارئ يف حالة )  22(
 . ٢٠١٢يونيو / حزيران١يا يف مجهورية كين
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، ومبوظفني اثنني يعمالن على االستئنافات العارضة، فإن العمل على البعض من هذه ٢٠١٣عام 
االستئنافات قد يلزم تأخريه؛ ويف ضوء اخلربة السابقة، فإن احلاجة إىل موارد إضافية أخرى قد يلزم 

ومع ذلك، وفقاً إىل منهاج حذر لطلب موارد إضافية، فإن دائرة االستئناف سوف . دة النظر اإعا
  . حتاول تلبية حجم العمل الناشئ عن االستئنافات العارضة مع هذه املوارد احملدودة

  اخلرباء االستشاريون
ساعدة يف فترات ذروة  يورو للموارد التعاقدية اإلضافية لتوفري امل١٠ ٠٠٠  لقد مت اعتماد مبلغ -٩٨

وهذه املوارد التعاقدية الفردية اإلضافية ستتيح للدوائر معاجلة الزيادة يف حجم العمل أثناء . األنشطة
وبشكل أكثر حتديداً، إن هذا االعتماد هو من أجل التعاقد مبوجب ما يسمى بـ . هذه الفترات

متعهدين فرديني إضافيني لفترة قصرية جداً ، اليت ميكن من خالهلا توظيف "اتفاقية خدمة قصرية األمد"
  . من الوقت من أجل القيام بأعمال عاجلة أثناء فترات ذروة األنشطة يف الشعب ويف الدوائر

اتفاقية خدمة قصرية "  يف حني أن احملكمة ليست يف وضع ميكنها من التنبؤ بدقة بتفاصيل عقود -٩٩
 يورو يستند على اخلربة الواقعية ١٠ ٠٠٠ اعتماد مبلغ ، فإن٢٠١٣اليت سيتم إصدارها يف عام " األمد

الذين يستخدمون " اتفاقية خدمة قصرية األمد"يتم توظيف املتعاقدين على أساس . يف السنوات األخرية
  :لفترات قصرية من الزمن لبضعة أسابيع أو أشهر للقيام باملهام التالية

  تقييم طلبات مشاركة الضحايا؛)   أ(  
  ف األدلة؛تصني) ب(  
  تقييم حجب املعلومات؛) ج(  
  . و صياغة ملخصات بيانات الشهود) د(  

 على وجه التحديد، إن حجم العمل املتزايد الناشئ عن والية احملكمة اخلاصة مبشاركة -١٠٠
الضحايا باإلضافة إىل جهود الدائرة االبتدائية لتحقيق كفاءة الوقت يف اإلجراءات القضائية، فإن ذلك 

ترات قصرية حبجم كبري من العمل الذي ميكن تلبيته بأكرب قدر من الكفاءة عن طريق موارد يولد ف
  ".اتفاقية خدمة قصرية األمد"

  يف حال نشوء أي حاجة أخرى غري متوقعة، فسيتم بذل كل جهد الستيعاب النفقات -١٠١
  .  قبل اللجوء إىل التمويل البديل٢٠١٣اإلضافية ذات الصلة ضمن ميزانية عام 

  املوارد من غري املوظفني

  التدريب
تقوم الدوائر بتوفري التمويل لفرص التدريب املتخصص ملوظفيها، آخذة بعني االعتبار .  متكرر-١٠٢

أن التدريب لغرض تعزيز خربة موظفيها سوف يساهم مباشرة يف حتقيق أهداف اهليئة القضائية 
  . االستراتيجية

ابقة، فإن اهليئة القضائية ترى أن الربامج التدريبية اليت دف   كما هو احلال يف السنوات الس-١٠٣
إىل تعزيز القدرات واخلربات فيما يتعلق باملسائل القانونية املتخصصة يف األمور القانونية ملوظفي 

. الدوائر، وحتديداً يف جماالت القانون اإلنساين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق اإلنسان
. هذا هو للتيقن من أن موظفي الدوائر مدركون بالكامل بأي تطورات هلا الصلة يف هذه ااالتفإن 

سيشمل هذا تنظيم دورات متخصصة يف أمور مثل مسؤولية القيادات، والقانون اإلنساين وفقه اآلليات 
عاهدة األوروبية املعاهدة الدولية اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية، وامل(املختلفة حلقوق اإلنسان 

. حلقوق اإلنسان، واملعاهدة األمريكية حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
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ستكون هذه الدورات مصممة خصيصاً لالحتياجات احملددة ملوظفي الدوائر دف جعل التدريب 
 برامج تدريبية هلا الصلة حول ميكن أيضاً ملوظفي الدوائر حضور. بأكرب قدر ممكن من الفعالية والكفاءة

باإلضافة إىل التدريب القانوين املتخصص، ميكن . هذه املواضيع اليت تقدمها معاهد البحوث وغريها
ملوظفي الدوائر حضور التدريب الذي يهدف إىل حتسني الكفاءة بشكل عام مثل دورات القراءة 

  . والصياغة القانونية واللغات, بسرعة
  السفر
لتوصيات اللجنة وعلى النحو الذي أقرته اجلمعية، لقد مت إدراج اعتماد لسفر القضاة يف   وفقاً -١٠٤

املبلغ املخصص لسفر القضاة ليس جزءاً من هيئة الرئاسة يعكس األموال . )٢٣(ميزانية هيئة الرئاسة
ث أساسية املقدرة لتلبية النفقات املرتبطة بسفر القضاة إىل املؤمترات وورشات العمل أو إىل أي أحدا

ال يوجد هناك أي اعتماد . أخرى تتعلق مبواضيع احملكمة باإلضافة إىل إجازة القضاة لزيارة أوطام
  . ٢٠١٣لزيارة أي مواقع يف عام 

  الضيافة
 يورو يف ميزانية الدوائر لتغطية تكاليف الضيافة الضرورية ١ ٠٠٠لقد مت إدراج مبلغ .   متكرر-١٠٥

 قبل السلك الدبلوماسي وغريهم من الزوار املهمني اآلخرين، مثل علماء املتعلقة بزيارة القضاة من
  . القانون الشهريين والشخصيات من اتمع القانوين الدويل
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ١٢٠٠الربنامج :   ١٣اجلدول 

  ٢٠١١نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٢ملعتمدة لعام امليزانية ا
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  النمو يف املوارد
 مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٢  
١٢٠٠ 
 األساسية الدوائر

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

املبلغ موعا ٪ 

 5,091.2 791.9 4,299.3 5,083.9   5,083.9 4,834.3  4,834.3   4,834.3 القضاة
 

7.3 0.1 
 12.2 288.1 2,648.5 509.2 2,139.3 2,360.4 452.0 1,908.4 موظفو الفئة الفنية
موظفو اخلدمات 

 العامة
 بدون تقسيم

484.8 181.8 666.6 533.9 200.2 734.1 67.5 10.1 
موع الفرعي، ا

 11.٧ 355.٦ 3,382.٦ 709.٤ 2,673.٢ 3,027.٠ 633.٨ 2,393.٢ 2,819.٦  2,819.٦ 512.٠ 2,307.6 املوظفون 
املساعدة املؤقتة 

 العامة
 92.6 563.7 1,172.6 1,172.6  608.9 608.9  1,115.8 484.1 631.7 306.3 325.4 نا

املساعدة املؤقتة 
              لالجتماعات

عات العمل سا
              اإلضافية

اخلرباء 
 30.6- 4.4- 10.0   10.0 14.4   14.4 17.9   17.9    17.9 االستشاريون

اموع الفرعي، 
484 649.٦ 306.3 343.3 الرتب األخرى ١.  1,133.٧ 14.٤ 608.٩ 623.٣ 10.0 1,172.٦ 1,182.٦ 559.٣ 89.٧ 

         13.4   13.4   13.4 السفر
ضيافةال  0.7  0.7  0.7 1.0  1.0 1.0  1.0   

              اخلدمات التعاقدية 
 66.7 7.2 18.0  18.0 10.8  10.8 2.6  2.6  2.6 التدريب

نفقات التشغيل 
             العامة

 
 

              اللوازم واملواد
املعدات مبا يف 

                        ذلك األثاث
اموع 

عي،التكاليف الفر
غري املتصلة 

 61.٠ 7.2 19.٠  19.٠ 11.٨  11.٨ 16.7  16.7  16.7 باملوظفني

 10.6 929.4 9,675.4 2,673.9 7,001.5 8,746.0 1,242.7 7,503.3 8,804.3 484.1 8,320.2 818.3 7,501.9 اموع
              

 6.2 .6.6 104.9 27.0 77.9 112.7 28.0 84.7 106.1   106.1 28.8 77.3 الصيانة املوزعة
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٢٠٠الربنامج :    ١٤اجلدول 

 الدوائر
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

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
الرئيس

 ية

اخلدما
ت 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدما
ت 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢٨ ٨ ٨  ٢٠  ٢ ١٨       األساسية 

املتصلة 
 باحلاالت

    ٧ ٣ ٣  ٤  ١  ٢ ١ 
  الوظائف

  احلالية
اموع  

 الفرعي
    ٣٥ ١١ ١١  ٢٤  ٣ ١٨ ٢ ١ 

               األساسية
املتصلة 
 تباحلاال

              

الوظائف 
املنق/اجلديدة

  ولة
 

اموع 
 الفرعي

              
               األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
              

الوظائف 
املعاد 

تص/توزيعها
  نيفها

اموع 
 الفرعي

              

 ٣٥ ١١ ١١  ٢٤  ٣ ١٨ ٢ ١     اموع 

 

  االرتباط مكاتب: ١٣٠٠ الربنامج

  مقدمة

كتب االتصال يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني يساهم م  -١٠٦
احملكمة واألمم املتحدة وتيسري التعاون بينهما، ويشارك باستمرار مع اجلهات املعنية باألمانة العامة 

ن بني لألمم املتحدة ووكاالا يف حل قضايا التعاون التشغيليمع احملكمة واستكشاف سبل تعزيز التعاو
  .املنظمتني، ويتابع أيضاً التطورات ذات الصلة باحملكمة ويقدم تقارير عنها، ويتدخل عند االقتضاء

ومع زيادة أنشطة التحقيق والفحص التمهيدي، اكتسبت احملكمة أمهية متزايدة يف أعمال   -١٠٧
املتحدة أعمال احملكمة ويناقش جملس األمن واجلمعية العامة وهيئات أخرى تابعة لألمم . األمم املتحدة

على أساس يومي تقريباً يف سياقات خمتلفة، مبا يف ذلك يف إطار بنود خاصة أو مواضيع معينة من 
ومن خالل التفاعل والتعامل املستمرمع املسؤولني يف أجهزة صنع القرار، يسعى . جداول أعماهلا

الدعم اإلداري من هيئة الرئاسة ولكنه ويتلقى املكتب . املكتب إىل ضمان احترام والية احملكمة وعملها
ويقدم املكتب أيضاً بعض الدعم . يقدم اخلدمات جلميع األجهزة األخرى للمحكمة ويقوم بتمثيلها

. ومكتب الفريق العامل التابع للمكتب يف نيويوركمجعية الدول األطراف وملكتبها اللوجسيت لدورات 
لتقارير احملدثة عن أعمال احملكمة على جمتمع األمم ويقوم املكتب عالوة على ذلكبنشراملعلومات وا

  .املتحدة يف نيويورك إلبقائه على علم بالتطورات ذات الصلة يف احملكمة

مكتب االتصال يف نيويورك مسؤولية مباشرة لتبادل املعلومات بني   وبشكل أكثر حتديداً، لدى -١٠٨
 وتيسري الزيارات واالجتماعات بني مسؤويل احملكمة واألمانة العامة لألمم املتحدة، وذلك لتنظيم

احملكمة ومسؤويل األمم املتحدة وممثلني من البعثات الدائمة يف نيويورك، وللحفاظ على اتصال وثيق 
مع البعثات الدائمة وغريها من أجهزة اتمع املدين اليت تتخذ من نيويورك مقراً هلا، ولرصد املناقشات 

ذات الصلة، ولتحليل تقارير األمم املتحدة املتعلقة بعمل احملكمة، ولنشر يف اجتماعات األمم املتحدة 
املعلومات املتعلقة باحملكمة إىل منظمة األمم املتحدة والبعثات يف نيويورك، وإلنشاء شبكات التواصل 
من خالل االتصاالت الشخصية املتواصلة واملستمرة مع املسؤولني الرئيسيني، ولتحويل الطلبات من 

إنه يشكل . كمة إىل منظمة األمم املتحدة والعكس بالعكس، ولعمل املتابعة الالزمة للتيقن من التنفيذاحمل
. املمثلة يف نيويورك) كال دول األطراف وغري األطراف(نقطة االتصال األوىل لالستفسارات من الدول 

  . مةعالوة على ذلك، يقوم رئيس املكتب حبضور اجتماعات الديوان نيابة عن احملك
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 األهداف

إنشاء مستوى من الوعي عن دور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها   -١
    )٤اهلدف اإلستراتيجي (. أنشطة احملكمة يف اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

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

  
   النتائج املتوقعة

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء

حني متابعة مجيع طلبات التعاون مع اجلهات املعنية باملقر الرئيسي لألمم املتحدة إىل  -
 .استيفاء تلك الطلبات

  معدل التنفيذ
 ١٠٠٪ 

  جلسات٣ . تنظيم جلسات إحاطة للدول األطراف يف نيويورك-

  زيارات١٠-٦ . توفري الدعم لزيارات املسؤولني باحملكمة-

رصد االجتماعات ذات الصلة باألمم املتحدة واملشاركة فيها، ومتابعة البنود بطريقة  -
 .رير أسبوعية إىل احملكمةثنائية، وتقدمي تقا

تقرير واحد إىل تقريرين 
 كل أسبوعني

  قرارات٨-٥مدخالت  . تقدمي مدخالت لتقارير وقرارات األمم املتحدة بشأن املواضيع املتصلة باحملكمة-

ورشات /راسية حلقات د٥ .املشاركة والتدخل يف احللقات الدراسية واملناقشات املتعلقة باملواضيع ذات الصلة باحملكمة -
 عمل

  ٢ و١اهلدفان 
مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى 

 بالدعم املالئم

  اجتماع٢٠- ١٥ . تقدمي الدعم اللوجسيت للجمعية ومكتبها والفريق العامل يف نيويورك-

 املوارد من املوظفني

  املالك احلايل من املوظفني
-ف(  يتكون املالك الوظيفي ملكتب االتصال يف نيويورك يف الوقت احلايل من رئيس املكتب -١٠٩

، الذي يقدم الدعم )٥-خ ع ( اجلوهرية للمكتب ومساعد إداري واحد الذي يقوم جبميع األنشطة) ٥
ويركز مكتب االتصال، نظراًحلجمه احملدود، على املهام . بشأن مجيع املسائل اإلدارية واللوجستية

الرئيسية للمكتب مثل االستجابة لطلبات التعاون العاجلة مع األمم املتحدة، وإقامة اتصاالت رمسية 
غري رمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة واحملافظة عليها، ومتابعة وشبكات تواصل 

أنشطة األمم املتحدة ذات الصلة باحملكمة وتقدمي تقارير عنها،وترتيب زيارات املسؤولني باحملكمة إىل 
  .األمم املتحدة، وتقدمي اخلدمات للجمعية واألجهزة الفرعية التابعة هلا

 ن غري املوظفنياملوارد م

، مبا يف ذلك إجيار املكتب ملكتب االتصال يف نيويورك يورو ٨٥ ٤٠٠اعتماد مبلغ .  متكرر -١١٠
يشمل هذا املبلغ أيضاً تكاليف السفر . واللوازم األساسية واملواد االستهالكية األخرى الالزمة للمكتب
  . اقديةونفقات التشغيل العامة، واإلمدادات، والضيافة، واخلدمات التع
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ١٣٠٠الربنامج :   ١٥اجلدول 

  ٢٠١١نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  النمو يف املوارد
 مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٢  
١٣٠٠ 

 األساسية مكاتب االتصال
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

              القضاة
 
  

 10.2 14.3 154.4  154.4 140.1  140.1 موظفو الفئة الفنية
موظفو اخلدمات 

 العامة
 بدون تقسيم

60.6  60.6 83.7  83.7 23.1 38.1 
اموع الفرعي، 

 18.6 37.4 238.1  238.1 200.7  200.7 215.2  215.2  215.2 املوظفون 
املساعدة املؤقتة 

 العامة
              نا

املساعدة املؤقتة 
              لالجتماعات

ساعات العمل 
              اإلضافية

اخلرباء 
                  االستشاريون

اموع الفرعي، 
              الرتب األخرى

 24.7 2.2 11.1  11.1 8.9  8.9 7.7   7.7   7.7 السفر
   1.0  1.0 1.0  1.0      الضيافة

              اخلدمات التعاقدية 
   5.0  5.0 5.0  5.0      التدريب

نفقات التشغيل 
  63.3  63.3 63.3  63.3 34.4  34.4  34.4 العامة

 
 

 4.2 0.2 5.0  5.0 4.8  4.8 2.3  2.3  2.3 اللوازم واملواد
املعدات مبا يف 

                        ذلك األثاث
اموع 

الفرعي،التكاليف 
غري املتصلة 

 2.9 2.4 85.4  85.4 83.0  83.0 44.4  44.4  44.4 باملوظفني

 14.0 39.8 323.5  323.5 283.7  283.7 259.6  259.6  259.6 اموع
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٣٠٠الربنامج :    ١٦اجلدول 

 مكاتب االتصال
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

-مد
٢ 

-مد
١ 

-ف
٥ 

-ف
٤ 

-ف
٣ 

-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
-العامة
ة الرتب

 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٢ ١ ١  ١     ١     األساسية 

املتصلة 
 باحلاالت

  الوظائف              
اموع  احلالية

 الفرعي
    ٢ ١ ١  ١     ١ 

               األساسية

املتصلة 
 احلاالتب

الوظائف               
اموع  املنقولة/اجلديدة

 الفرعي
              

               األساسية
الوظائف املعاد 

املتصلة  تصنيفها/توزيعها
 باحلاالت

              

اموع  
 الفرعي

              

 ٢ ١ ١  ١     ١     اموع 

 

 
 
 
 
 

  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء
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 مليون يورو ٢٨,٦٦ بقيمة ٢٠١٣لعام ") املكتب("امليزانية املقترحة ملكتب املدعي العام   -١١١
تعزى هذه الزيادة إىل االلتزامات املسبقة لتكاليف . ٢٠١٢من عام % ٣,٤واليت متثل زيادة بنسبة 

ال . ميكن تغطيتها بالكامل من التخفيضات والكفاءةالنظام املوحد والتضخم يف تكاليف السفر اليت ال 
وسيتم صقل السياسات . ٢٠١٣توجد هناك أية تغيريات هيكلية متوقعة للمكتب يف عام 

  .واالستراتيجيات بالقدر الالزم فقط لزيادة الكفاءة يف ممارسة العمل على غرار السنوات السابقة
م بزيادة معدل إنتاجيته بدون زيادة مقابلة يف   على مر السنوات السابقة، كان املكتب يقو-١١٢

  :، قام املكتب بالتايل٢٠١٢ويف عام . احتياجاته من املوارد
استيعاب أعمال التحقيق يف الكوت ديفوار باإلضافة إىل ختفيض جذري يف احتياجاته )  أ(  

  للموارد لليبيا؛
ى املستوى التشغيلي للسنة املزيد من التخفيض من متطلبات اخلدمة من قلم احملكمة عل)  ب(  

  الثالثة على التوايل؛
 واليت مت االعتراف ا بأا سامهت إىل حد )٢٤(أجنز مكاسب كبرية على أساس سنوي)  ج(  

كبري يف تاليف زيادات يف امليزانية السنوية، على سبيل املثال، تغيري أساليب التحقيق، جتربة االستعانة 
  . ت الصوتية، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الوطنية، اخلمبصادر خارجية لنسخ نصوص التسجيال

واصل استخدام املوارد بالقدر األقصى عن طريق تطبيق منوذج إعادة توزيع املوظفني )  د(  
إن هذا النموذج املنصوص عليه يف لوائح املكتب التنظيمية . على كافة أعمال التحقيق واحملاكمات

تيب التشغيل، يتيح للمكتب إعادة توزيع املوظفني عرب أقسامه املعنية والذي مت صقله وإدراجه يف ك
إن عدد احملققني وحمامي املرافعات ومستشاري التعاون يف . بالتحقيق واالدعاء وفقاً إىل حاجة املكتب

ويتم إجراء تقييم بشكل منتظم . كل فريق يتطور طوال العام من أجل التكيف مع متطلبات كل حالة
ينتج عن . املوارد عرب مجيع الفرق وبعد ذلك يتم إعادة توزيع املوارد وفقاً لالحتياجاتالحتياجات 

ولو أن املكتب حافظ على . ذلك هيكلية مرنة وكفئة جداً حيث يتم استخدام املوارد بالشكل األمثل
فياً فرق مشتركة منفصلة مبالك كامل من املوظفني لكل من احلاالت السبع، فكان سيلزمه مبلغاً إضا

  %. ١٦ مليون يورو الذي يشكل زيادة يف امليزانية مقدارها ٣,٤بقيمة 
 بناء على ٢٠١٢، سيقوم املكتب بزيادة مستوى األنشطة مقارنة بعام ٢٠١٣  يف عام -١١٣

سوف .  يف العام السابق١٧ حالة، مقارنة بـ ١٨ سيكون ٢٠١٣االفتراض بأن عدد احلاالت يف عام 
ي زيادة يف عدد املوظفني، وبالتايل يبني مزيد من مكاسب الكفاءة اليت تيسر حيقق املكتب هذا بدون أ

إن هذا االستيعاب ميثل تسوية بني املوارد الالزمة لتحقيق . االستيعاب على غرار السنوات السابقة
، وكما ورد هنا، هؤالء الذين يتمكنون ) مليون يورو٣٢,١يقدر حبدود (أقصى قدر ممكن من اإلنتاج 

، بدون تداعيات كبرية من حيث زيادة ) مليون يورو٢٨,٦٦(فري مستوى مقبول من اإلنتاج من تو
التكاليف يف جوانب أخرى من اإلجراءات القضائية أو يبدو بأم يتحملون أو يطيلون اإلفالت من 

  .العقاب عن طريق ختفيض كفاءة املكتب
 قدرته االستيعابية وأي ختفيضات ، فقد وصل املكتب إىل حدود٢٠١٣  وذا املقترح لعام -١١٤

اإلنتاج اآلنف الذكر وسيعيق / أخرى للموارد املطلوبة سيكون هلا تأثرياً بالغاً على توازن الكفاءة 
وبشكل أكثر حتديداً، إن إجراء مزيد من التخفيضات سيؤدي إما . مقدرة املكتب على حتقيق افتراضاته

ببطء أكثر إىل مستويات اليت من شأا أن تضفي زيادة حمتملة إىل إاء حتقيق ما أو إىل سري التحقيقات 
مثل محاية الشهود؛ التمثيل القانوين للضحايا والشهود؛ (يف التكاليف يف نواحي أخرى ذات الصلة 

، قد تطلبت من ٢٠١٢إن استيعاب ختفيضات امليزانية يف عام ). وطول مدة اإلجراءات القضائية
املناصب الرئيسية وإاء عدداً من مناصب املساعدة املؤقتة العامة مما أدى املكتب تأجيل ملء عدداً من 

                                                      
 السابقة املشار إليها هنا، والتقارير )CBF/17/5 (التقرير املرحلي السابع حول تقدم احملكمة فيما يتعلق بتدابري الكفاءة)24(
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 نظراً إىل عدد القضايا ٢٠١٣إىل بطء التحقيقات واالدعاء، واليت ميكن التوقع بأن ستستمر طوال عام 
  . اإلضافية

لوبانغا و املدعي العام ضد (  سوف حيافظ املكتب على مقدرة حمدودة للقضايا اليت مت إجنازها -١١٥
أو تنفيذ استراتيجية خروج كافية /لتغطية االستئنافات و) نغودجولو تشوي/ كاتانغااملدعي العام ضد 

للشهود املعنيني، وسيقوم بإعادة تعيني موارد لتغطية االحتياجات الستمرار التحقيقات، واإلعداد 
  . للمحاكمة واحملاكمات يف املستقبل يف قضييت كينيا

، وستستمر احلاجة إىل ٢٠١٣ الوظائف الثابتة يف املكتب دون تغيري يف عام   سيبقى عدد-١١٦
القدرة من املساعدة املؤقتة العامة للتحقيقات اجلارية يف احلاالت السبع، وإن كانت أقل من عام 

إن هذه القدرة من املساعدة املؤقتة العامة ستعطي املكتب املرونة اليت حيتاجها إلجراء مزيد من . ٢٠١٢
لتحقيقات ودعم اإلعداد للمحاكمات حلاالت كينيا ودارفور والكوت ديفوار باإلضافة إىل الدعاوى ا

عالوة على . واالستئنافات اجلارية يف حاليت مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى
تبقية اليت مل يتم ذلك، يواصل املكتب احلفاظ على األدلة وحشد اجلهود إللقاء القبض يف القضايا امل

  . تنفيذ مذكرات االعتقال الصادرة بشأا
  :  يواصل املكتب بتركيز أنشطته واستراتيجيته على أربعة مبادئ-١١٧

  حتقيقات ومقاضاة مركزة؛)  أ(  
  تكامل إجيايب؛)  ب(  
  مصاحل الضحايا؛ )  ج(  
  .زيادة التأثري باحلد األقصى)  د(  

لسنوية على مستوى فعال من حيث التكلفة نتيجة لسياسة التحقيقات يف هذا الصدد، ستبقى امليزانية ا
كما أن الفعالية من حيث التكلفة تساعدها أيضاً . واملقاضاة املركزة وفقاً إىل نظام روما األساسي

جهود املكتب املستمرة لزيادة التأثريالوقائي للمحكمة باحلد األقصى من خالل التركيز على أوالئك 
ون القسط األكرب من املسؤولية، وكذلك من خالل تشجيع اإلجراءات القضائية الوطنية الذين يتحمل

ويف أوغندا، لقد تعاون املكتب وشارك املعلومات مع املدعي العام . ضد اجلناة باملستوى املنخفض
وقد عمل . الوطين يف أعمال التحقيق واالدعاء ضد جناة جيش الرب للمقاومة باملستوى املنخفض

ب أيضاً بالتعاون الوثيق والتنسيق مع السلطات القضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وروندا، املكت
وفرنسا، وأملانيا يف حتقيقام بشأن القوات الدميقراطية لتحرير روندا يف منطقة كيفوس يف مجهورية 

.  يف النرويج وهولنداالكونغو الدميقراطية واستفاد من املزيد من املساعدة من وحدات جرائم احلرب
باإلضافة إىل ذلك، شارك املكتب خبرباته وساهم يف أعمال التدريب وقدم املساعدة إىل السلطات 
القضائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم اليت تقع حتت اختصاص 

  . احملكمة واليت يدعى بأنه مت ارتكاا يف مشال كيفو
 إن إنشاء واحلفاظ على شبكات للتعاون مع الدول وما بني الكيانات احلكومية وغري احلكومية  -١١٨

هي ناحية أخرى رئيسية من أنشطة املكتب يف إطار سعيه لتعزيز التعاون من خالل حث الدول لتقوم 
 إىل حد كبري وهذا التعاون املعزز سيقوم. بتبسيط اإلجراءات الداخلية الوطنية للتعامل بطلبات التعاون

  . بتيسري عمل املكتب وختفيض التكاليف
والقيام بتوسيع أو .   إن االستخدام املرن للموارد هو العنصر الرئيسي الثالث لعمل املكتب-١١٩

تقليص الفرق املشتركة ونقل املوظفني من فريق إىل آخر وفقاً لالحتياجات ميكن املكتب من إعادة 
لقد مت حتقيق الدمج وزيادة التوحيد يف املكتب عن . دام موارده بكفاءةتوزيعاملوظفني وبالتايل استخ

  . الذي يتم فيه تدوين مجيع نواحي طرق عمل وإجراءات املكتب" دليل املكتبالتشغيلي"طريق 
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   التغريات يف ميزانية مكتب املدعي العام وتوزيع املوظفني حبسب احلاالت  :١٧اجلدول
امليزانية باليورو 

)* ظفنيعدد املو(
)عدد القضايا(و  

 أوغندا الدعم التشغيلي
مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
مجهورية أفريقيا  دارفور

 ليبيا كينيا الوسطى
 كوت ديفوار

 ٥٠١٢٧٠٠  املعتمدة٢٠٠٩
) قضايا٩(  

٨٩٨٩٠٠ 
)قضية واحدة (  

٦١٢٤٣٠٠ 
) قضايا٤(  

٤٥٩٠٥٠٠ 
) قضايا٣(  

٤٢٠٦٣٠٠ 
)قضية واحدة(  

  واردغري غري وارد غري وارد

  املعتمدة٢٠١٠
٥٥٣٩٢٠٠ 

) قضية١١(  
٩٠٣٨٠٠ 

)قضية واحدة(  
٦٦٥٥٤٠٠ 

)  قضايا٦-٥(  
٤١٢١٤٠٠ 

) قضايا٣(  
٤٧٩٤٧٠٠ 

-قضية واحدة(
)قضيتان  

 

 غري وارد غري وارد غري وارد

  املعتمدة٢٠١١
٦٢٤٥٩٠٠ 

) قضية١٣(  
٣٤١٨٠٠ 

)قضية واحدة(  
٥٥١٠٨٠٠ 

)  قضايا٥(  
٢٢٨٨٢٠٠ 

) قضايا٤(  
٢١٢٢٥٠٠ 

)ية واحدةقض(  
٥٠٢٦٩٠٠ 

)قضيتان(  
 

صندوق 
)٢٥(الطوارئ  

2,225,800 
)قضيتان (  

 غري وارد

   املعتمدة٢٠١٢
5,101,400 

) قضية١٧ (  

106,500 
)قضية واحدة(  

5,643,900 
) قضايا٦ (  

2,300,000 
) قضايا٤ (  

1,444,500 
)قضية واحدة (  

5,044,500 
)قضيتان (  

1,523,900 
)قضية واحدة(  

����tا��� إJ�� 
1,524,000 

)قضية واحدة(  

 7,614,500   املقترحة٢٠١
) قضية١٨(  

158,400 
)قضية واحدة(  

4,280,400 
) قضايا٦(  

1,550,900 
) قضايا٤(  

1,620,300 
)قضية واحدة(  

3,855,200 
)قضيتان(  

1,455,000 
)قضيتان(  

2,880,700 
)قضيتان(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
   . ٢٠١١ديسمرب /مايو إىل كانون األول/املوارد املطلوبة من صندوق الطوارئ للحالة يف ليبيا يف الفترة من أيار)٢٢(
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : مج الرئيسي الثاينالربنا  :١٨اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

 مقارنة بعام ٢٠١٣
٢٠١٢ 

 
١٣٠٠ 

 مكاتب االتصال
 األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

موع ا 
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 6.2 955.9 16,428.4 12,677.8 3,750.6 15,472.5 11,778.3 3,694.2 موظفو الفئة الفنية
موظفو اخلدمات 

 العامة
 بدون تقسيم

997.2 2,937.6 3,934.8 1,179.3 2,852.2 4,031.5 96.7 2.5 
اموع الفرعي، 

 5.4 1,052.6 20,459.9 15,530.0 4,929.9 19,407.3 14,715.9 4,691.4 18,267.6  18,267.6 13,890.0 4,377.6 املوظفون 
املساعدة املؤقتة 

 العامة
 3.0 161.5 5,461.7 5,422.9 38.8 5,300.2 5,266.2 34.0 5,820.7 995.5 4,825.2 4,419.9 405.3 نا

املساعدة املؤقتة 
         4.6  4.6 2.4 2.2 لالجتماعات

ساعات العمل 
              اإلضافية

اخلرباء 
 43.3- 81.0  81.0  124.3  124.3  218.3  3.2 215.1  215.1  االستشاريون

-
34.8 

اموع الفرعي، 
 2.2 118.2 5,542.7 5,503.9 38.8 5,424.5 5,390.5 34.0 6,043.6  998.7 5,044.9  4,637.4 407.5 الرتب األخرى

 224.0- 1,884.1 1,697.1 187.0 2,108.1 1,901.8 206.3 1,873.6 160.3 1,713.3 1,419.5 293.8 السفر
-

10.6 
   5.0  5.0 5.0  5.0 150.5  150.5 141.7 8.8 الضيافة

 30.6 82.5 352.5 327.5 25.0 270.0 245.0 25.0 101.1 4.5 96.6 85.2 11.4 اخلدمات التعاقدية 
 0.2 0.1 55.9 32.0 23.9 55.8 31.9 23.9 61.2  61.2 50.2 11.0 التدريب

نفقات التشغيل 
 85.0- 285.0 285.0  370.0 370.0  356.0 24.0 332.0 332.0  العامة

-
23.0 

 
 15.0- 48.0 10.0 38.0 63.0 13.9 49.1 22.6  22.6 17.8 4.8 اللوازم واملواد

-
23.8 

املعدات مبا يف 
 50.0  10.0   30.0  30.0    20.0 20.0   46.2   46.2  46.2  ذلك األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف 

غري املتصلة 
 8.0- 231.4- 2,660.5 2,381.6 278.9 2,891.9 2,582.6 309.3 2,611.2 188.8 2,422.4 2,092.6 329.8 باملوظفني

 3.4 939.4 28,663.1 23,415.5 5,247.6 27,723.7 22,689.0 5,034.7 26,922.4 1,187.5 25,734.9 20,620.0 5,114.9 اموع
  

  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : الربنامج الرئيسي الثاين  :١٩اجلدول 

 مكتب املدعي العام
وكيل 
أمني 
 عام

مساع
د 

أمني 
 عام

مد
-٢ 

مد
-١ 

ف
-٥ 

ف
-٤ 

ف
-٣ 

ف
-٢ 

ف
-١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
–العامة 

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

  الوظائفاحلالية
 

 ٤٨ ١٦ ١٥ ١ ٣٢ ٢ ٧ ٤ ٨ ٦ ٢   ٢ ١ األساسية 
 ١٧٠ ٤٨ ٤٨  ١٢٢ ١٥ ٤٠ ٤٠ ٢١ ٦     املتصلة باحلاالت 
 ٢١٨ ٦٤ ٦٣ ١ ١٥٤ ١٧ ٤٧ ٤٤ ٢٩ ١٢ ٢   ٢ ١ وع الفرعيام 

الوظائف 
  اجلديدة

                            األساسية
                  املتصلة باحلاالت 
                             اموع الفرعي 

                             األساسية
                  ملتصلة باحلاالتا

الوظائف املعاد 
تصني/توزيعها

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

الربنامج (يتكون مكتب املدعي العام من ديوان املدعي العام، وقسم املشورة القانونية   -١٢٠ .١
، ويساعد مجيعها املدعي العام على تقدمي )٢١٢٠الربنامج الفرعي (، وقسم اخلدمات )٢١١٠الفرعي 

ويتم يف مكتب املدعي العام تقييم . اخلدمات إىل الشعب التنفيذية واألفرقة املشتركة وتنسيقها
ية ملكتب  من الالئحة التنظيم٢-٤املادة (وتقدم اللجنة التنفيذية . السياسات اخلاصة باملكتب وتعزيزها

املشورة للمدعي العام بشأن اجلوانب اإلستراتيجية جلميع العمليات واألنشطة اليت يقوم ) املدعي العام
  .ا املكتب، ويقوم ديوان املدعي العام بأعمال األمانة هلذه اللجنة

  ويقوم املدعي العام، من خالل اللجنة التنفيذية، بتوجيه األنشطة الرئيسية احملددة   -١٢١ .٢
  .حقيق األهداف اإلستراتيجية لالدعاء بأقل قدر ممكن من املوارد وأكرب قدر ممكن من املساءلةلت

ويف هذا الصدد، ينسق ديوان املدعي العام األنشطة الداخلية واألنشطة املشتركة بني األجهزة   -١٢٢
ثقافة مشتركة لضمان وجود موظفني مؤهلني وذوي مهة عالية، وتقاسم املعلومات بصورة فعالة، وبناء 

  .للمحكمة
ويقدم قسم املشورة القانونية الردود على طلبات املشورة القانونية املقدمة من املدعي   -١٢٣ .٣

  .العام ومجيع الشعب التنفيذية
ويقدم قسم اخلدمات ما يلزم من اخلدمات اإلدارية واللغوية والتقنية العالية اجلودة   -١٢٤ .٤

ن يف االستجابة الحتياجات العمالء بأقل قدر ممكن من املوارد ويف التوقيت املناسب بإتباع ج مر
  .وعن طريق االتصال بقلم احملكمة لتنسيق اخلدمات املشتركة املوحدة

  األهداف .٥

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف   -١ .٦
كني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشار

  )٣اهلدف اإلستراتيجي . (أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع
أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على   -٢

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

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء تائج املتوقعةالن
 ١اهلدف 

  تقدمي املشورة القانونية مبا يف ذلك ما يتعلق باملسائل التأديبية، وتطوير اإلطار -
 الداخلي التنظيمي ملكتب املدعي العام

مستوى رضا عمالء مكتب املدعي العام  -
 باملشورة القانونية

  من الدقة والرضا% ١٠٠
 

  ثالثة على األقل عدد السياسات اليت سيتم تكوينها - ثالثة سياسات استراتيجية على األقل تطوير -
  ٪ ٧٠> نسبة التحديث املئوية "دليل التشغيليال" حتديث -

 

  مفهوم الدروس املستقاة اليت مت مشلها باإلجراءات املؤسسية والنسبة املئوية من -
 الدروس اليت مت حتقيقها

 النقاط السنوية اليت مت  النسبةاملئوية من
 حتقيقها

 على األقل% ٩٠ 

 النسبة املئوية من خطة التدريب السنوية - . بالتواصل مع قسم املوارد البشرية، تنفيذ خطة التدريب السنوية للموظفني-
 .اليت مت حتقيقها

 على األقل% ٧٠ 
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  ٢اهلدف 
 واإلدارية واملالية حتسني اجلوانب اللغوية/حتقيق مجيع األهداف املتعلقة بتطوير -

 .٢٠١٢والتقنية اليت ختص مكتب املدعي العام يف عام 

 
النسبة املئوية الفعلية من  -

 .التطوير اليت مت حتقيقها/التحسينات

  
<٩٠ ٪  
 

 تسوية من امليزانية% ٥  نسبة الكفاءة املكتسبة  حتقيق استراتيجيات لزيادة مستوى ختفيض نفقات املكتب التشغيلية واإلدارية-
 السنوية

 عدم حدوث أي حادث مع الشهود أو املوظفني نتيجة إلساءة معاجلة األدلة أو -
 الكشف عن املعلومات من قبل قسم اخلدمات

  صفر  عدد اخلروقات األمنية

) دليل التشغيليال( زيادة نسبة االمتثال جلميع لوائح مكتب املدعي العام التنظيمية -
 نتيجة لنظام التدريب واالمتثال

  زيادة على أساس سنوي  نسبة االمتثال

  

تشمل أشكال جممعة للربامج الفرعية  (٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٢١٠٠الربنامج   :٢٠اجلدول 
  )٢١٢٠ و٢١١٠

  ٢٠١١نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٣م امليزانية املقترحة لعا
 )بآالف اليورو(

  النمو يف املوارد
 مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٢  
٢١٠٠ 

 املدعي العام
 األساسية 

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 5.6 139.5 2,622.1 448.3 2,173.8 2,482.65 424.6 2,058.0 موظفو الفئة الفنية
موظفو اخلدمات 

 العامة
 بدون تقسيم

630.0 673.2 1,303.2 727.1 646.0 1,373.1 69.9 5.4 
اموع الفرعي، 

 5.5 209.4 3,995.2 1,094.3 2,900.9 3,785.8 1,097.8 2,688.0 3,385.1   3,385.1 1,066.0 2,319.1 املوظفون 

املساعدة املؤقتة 
عامةال  
 21.1 371.5 2,128.9 2,090.1 38.8 1,757.4 1,723.4 34.0 1,793.8 193.1 1,600.7 1,313.6 287.1 نا

املساعدة املؤقتة 
         4.6  4.6 2.4 2.2 لالجتماعات

ساعات العمل 
              اإلضافية

اخلرباء 
 34.8- 43.3- 81.0 81.0   124.3 124.3   218.3 3.2 215.1 215.1   االستشاريون

اموع الفرعي، 
 17.4 328.2 2,209.9 2,171.1 38.8 1,881.7 1,847.7 34.0 2,016.7 196.3 1,820.4 1,531.1 289.3 الرتب األخرى

 22.2- 117.6- 412.8 349.3 63.5 530.4 462.2 68.2 314.2 30.0 284.2 188.4 95.8 السفر

     5.0  5.0 5.0  5.0 150.5  150.5 141.7 8.8 الضيافة

 12.8 27.5 242.5 217.5 25.0 215.0 190.0 25.0 19.4  19.4 8.0 11.4 اخلدمات التعاقدية 

 0.2 0.1 55.9 32.0 23.9 55.8 31.9 23.9 48.6  48.6 37.6 11.0 التدريب

نفقات التشغيل 
     10.0 10.0   10.0 10.0   5.7  5.7 5.7   العامة

 23.8- 15.0- 48.0 10.0 38.0 63.0 13.9 49.1 11.3  11.3 6.5 4.8 اللوازم واملواد

املعدات مبا يف 
 50.0 10.0 30.0 30.0   20.0 20.0   38.7   38.7 38.7   ذلك األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف 

غري املتصلة 
 10.6- 95.0- 804.2 648.8 155.4 899.2 728.0 171.2 588.4 30.0 558.4 426.6 131.8 باملوظفني

 6.7 442.6 7,009.3 3,914.2 3,095.1 6,566.7 3,673.5 2,893.2 5,990.2 226.3 5,763.9 3,023.7 2,740.2 اموع
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٠٠الربنامج   :٢١اجلدول 

 املدعي العام
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

 ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
-ف
٣ 

-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

ة الفنية الفئ
 فما فوقها

اخلدما
ت 

العامة 
–

الرتبة 
الرئي
 سية

اخلدما
ت 
العامة

-
الرتب 
األخر

 ى

جمموع 
موظفي 

اخلدما
ت 
 العامة

جمموع 
املوظ
 فني

الوظائفاحلا
  لية

 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 

/توزيعها
 تصنيفها

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

  

  قسم املشورة القانونية/ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني .١

  .ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي  -١٢٥ .٢

  املساعدة املؤقتة العامة .٣
غرار السنوات املاضية،يطلب املساعدة املؤقتة العامة ملدة مخسة أشهر برتبة على   -١٢٦ .٤

 لدعم املشاريع املخصصة أو الذروة املتوقعة حلجم العمل بالنسبة لطاقة املشورة القانونية يف ٢-ف
املكتب؛ تبقى هذه القدرة ضرورية لضمان التنفيذ الكامل واملراجعة الضرورية للدليل التشغيلي ملكتب 

  . ملدعي العاما

  العمل اإلضايف .٥
مبا أن مكتب املدعي العام ال يستخدم نظام املناوبة يف العمل وأنه متكن من تعويض  -١٢٧ .٦

أغلبية كبرية من العمل اإلضايف من خالل اإلجازات التعويضية، فإن وجهة نظر املكتب هي أنه ميكن 
  . مليزانية املتوفرة للموظفنياستيعاب أي طلبات مشروعة للعمل اإلضايف املدفوع أجره ضمن ا

  اخلرباء االستشاريون .٧
 تعيني خرباء استشاريني وشهود من أهل اخلربة ٢٠١٣سيواصل املكتب يف عام   -١٢٨ .٨

ولكن، ويف حماولة لتخفيض هذا البند من بنود . ذات الصلة باحلاالت لدعم التحقيقات واحملاكمات
داً بشكل صارم، وبقدر اإلمكان سيتم اللجوء إىل امليزانية، فإن هذا النوع من التعيني سيكون حمدو

لذلك، لقد خفّض املكتب طلب اخلرباء االستشاريون . خرباء استشاريون طوعيون لألعمال االستشارية
أشهر ٦,٧ يورو ميثل ما يعادل ٨١ ٠٠٠واملبلغ املخفض بقيمة . ٢٠١٢مقارنة بعام % ٣٤,٨بنسبة 

،وإن كان سيتم حتديد املستوى الفعلي للخرباء ٥- فعملمن خدمات اخلرباء االستشاريني برتبة
وهذا التخصيص هو للتطورات املتوقعة يف قضايا . االستشاريني على أساس العمل املطلوب وخربم

وتركيز امليزانية ال يزال يف الديوان لضمان . الكوت ديفوار، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، وكينيا
  . يليةالتنسيق عرب األقسام التشغ
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 من نظام روما األساسي، يستمر املدعي العام بتعيني ٤٢ من املادة ٩  ووفقاً للفقرة -١٢٩ .٩
ومبا أن هؤالء األشخاص . مستشارين قانونيني خارجيني للجرائم املتعلقة باجلنس ومسائل أخرى

  . ملطلوبةيقدمون خدمام االستشارية على أساس طوعي، فإن تعيينهم ال يستلزم زيادة يف املوارد ا

  املوارد من غري املوظفني .١٠

  السفر .١١
يعترب سفر املدعي العام ضروريا من أجل تعزيز الدعم والتعاون امللموسفي   -١٣٠ .١٢

التحقيقات اليت يقوم ا املكتب وإلقاء القبض على األشخاص الذين يطلب مثوهلم أمام احملكمة على 
ويتضمن االعتماد املدرج .  بأقصى قدر ممكنأعلى املستويات، ولإلسهام يف تأثري نظام روما األساسي

لديوان املدعي العام دائما توقعات لسفراملدعي العام واملستشارين القانونيني وموظفي اإلعالم واملوارد 
البشرية باإلضافة إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين يدعون ملقابلة املدعي العام غري القادرين على 

  .حتمل تكاليف السفر
% ٢٣,٥ يورو املخصص للسفر، ميثل ختفيضاً بنسبة ١٣٦ ٠٠٠ واملبلغ بقيمة حوايل  -١٣١ .١٣

يشمل هذا التخفيض استيعاب الزيادة يف تكاليف السفر نتيجة للتضخم والناتج .  ٢٠١٢مقارنة بعام 
  . عن التخفيض يف عدد البعثات

وحدة اإلعالم وقسم   وتشمل ميزانية السفر بعثات املدعي العام فضالً عن بعثات ممثلي -١٣٢ .١٤
ويتعلق هذا . املشورة القانونية ووحدة املوارد البشرية التابعة ملكتب املدعي العام والزائرين للمكتب

  ). من أيام السفر١٢٥( بعثة ٣٧الطلب بنحو 

  اخلدمات التعاقدية .١٥
 يورو، على النحو الذيتمت املوافقة عليه يف العام املاضي، ٣٠ ٠٠٠يطلب مبلغ   -١٣٣ .١٦

وتتعلق التكاليف . كاليف اإلعالم للبعثات املستقلة وبعثات التوعية املشتركة يف بلدان العملياتلدعم ت
النموذجية املتكبدة باإلذاعة وإجيار املرافق املناسبة للمؤمترات الصحفية وتكاليف إنتاج وتوزيع مواد 

  .اإلعالم يف بلدان العمليات

  التدريب .١٧

لقد مت إبقاء مستوى ميزانية التدريب .  يف الديوان  ال يزال تركيز ميزانية التدريب-١٣٤ .١٨
 يورو ميثل ٥٥ ٩٠٠واملبلغ بقيمة . ٢٠١٢باملستوى الذي خفضت إليه من قبل اجلمعية العامة يف عام 

فقط من تكاليف املوظفني، وهو أقل بكثري من النسب التنظيمية النموذجية اليت هي حبدود % ٠,٠٣
دمي برنامج تدرييب وفقاً إىل األولويات احملددة ملكتب املدعي العام ستستخدم هذه األموال لتق%.  ٠,٥

املتعلقة بالتدريب واملتعلقة بشكل رئيسي بالتحقيقات، والدعاوى القضائية واالستئناف والتكامل 
سيقوم املكتب، أينما كان ذلك ممكناً، بالعمل مع املنظمات األخرى والسلطات الوطنية . والتعاون

ر من الفعالية من حيث التكلفة، على سبيل املثال، املشاركة مع احملاكم اخلاصة يف لضمان أقصى قد
  .  التدريب السنوي يف جمايل الدفاع واالستئناف
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي   :٢٢اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢ة لعام امليزانية املعتمد

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

 مقارنة بعام ٢٠١٣
٢٠١٢  

٢١٠٠ 
 املدعي العام

 األساسية 
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ ملبلغا اموع

 4.9 48.7 1,043.3   1,043.3 994.6   994.6 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

324.0  324.0 339.5   339.5 15.5 4.8 

اموع الفرعي، 
 4.9 64.2 1,382.8   1,382.8 1,318.6   1,318.6 1,129.2 1,318.6   1,318.6 1,129.2 املوظفون 

ملؤقتة املساعدة ا
 العامة

 14.1 4.8 38.8   38.8 34.0   34.0 266.8 34.0   34.0 216.4 نا

املساعدة املؤقتة 
                   لالجتماعات

ساعات العمل 
                    اإلضافية

اخلرباء 
 34.8- 43.3- 81.0 81.0   124.3 124.3   218.3 124.3 124.3     االستشاريون

عي، اموع الفر
 24.3- 38.5- 119.8 81.0 38.8 158.3 124.3 34.0 485.1 158.3 124.3 34.0 216.4 الرتب األخرى

 23.5- 41.8- 136.0 94.9 41.1 177.8 122.4 55.4 128.7 177.8 122.4 55.4 77.8 السفر

     5.0  5.0 5.0  5.0 8.8 5.0  5.0 8.8 الضيافة

 20.0 5.0 30.0 30.0   25.0 25.0   6.7 25.0 25.0     اخلدمات التعاقدية 

 0.2 0.1 55.9 32.0 23.9 55.8 31.9 23.9 48.6 55.8 31.9 23.9 11.0 التدريب

نفقات التشغيل 
                      العامة

                     اللوازم واملواد

املعدات مبا يف 
                       ذلك األثاث

اموع 
ليف الفرعي،التكا

غري املتصلة 
 13.9- 36.7- 226.9 156.9 70.0 263.6 179.3 84.3 192.8 3.9 188.9 91.3 97.6 باملوظفني

 0.6- 11.0- 1,729.5 237.9 1,491.6 1,740.5 303.6 1,436.9 1,807.1 57.5 1,749.6 306.4 1,443.2 اموع
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  ٢٠١٣املقترح من املوظفني لعام املالك : ٢١١٠الربنامج الفرعي : ٢٣اجلدول 

  قسم املشورة/ديوان املدعي العام
 القانونية

وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

-مد
٢ 

-مد
١ 

-ف
٥ 

-ف
٤ 

-ف
٣ 

-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة 
الفنية 
فما 
 فوقها

اخلدمات 
–العامة 

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

ع جممو
 املوظفني

 ١٤ ٥ ٤ ١ ٩ ١ ٤ ١ ١ ١    ١ األساسية 

املتصلة 
 باحلاالت

              
  الوظائفاحلالية

اموع  
 الفرعي

١٤ ٥ ٤ ١ ٩ ١ ٤ ١ ١ ١    ١ 

               األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

              
  الوظائف اجلديدة

اموع  
 الفرعي

              

               األساسية

املتصلة 
 باحلاالت

              
عاد الوظائف امل

 تصنيفها/توزيعها

اموع 
 الفرعي

              

 ١٤ ٥ ٤ ١ ٩ ١ ٤ ١ ١ ١    ١ اموع 

 

  قسم اخلدمات: ٢١٢٠مج الفرعي الربنا  )ب(

  املوارد من املوظفني

  .لفرعي  ال توجد هناك أي مناصب مطلوبة يف هذا الربنامج ا-١٣٥

  املساعدة املؤقتة العامة
ال تزال وحدة اخلدمات حباجة إىل موارد املساعدة املؤقتة العامةمن أجل الترمجة التحريرية  -١٣٦

وتدعو احلاجة أيضاً إىل املوارد . واملراجعات والترمجة الشفوية امليدانية اليت تقدم الدعم لبعثات التحقيق
  .  بإدارة القضايا والكشف عن املعلوماتلدعم قاعدة بيانات املعرفة املتعلقة

  وفيما يتعلق بوحدة اخلدمات اللغوية، ستبقى احلاجة إىل موارد املساعدة املؤقتة ضرورية من -١٣٧
أجل خدمة العديد من اللغات اإلثنية اليت تصادف أثناء مجع األدلة، باإلضافة إىل توفري اخلدمات اللغوية 

 ما يعادل منصب بدوام كامل ٢٠لقد مت اعتماد مبلغ يعادل . العاملة إىل الشعب التنفيذية
ومن هذا الطلب، تتوفر ثالثة وظائفمكافئة من الوظائف . للترمجةالتحريرية والترمجة الشفوية امليدانية

 وظيفة مكافئة من اعتماد املساعدة املؤقتة العامة ١٧وظائف املتبقية البالغ قدرها لالثابتة، وتتوفر ا
  .  يورو١ ٧٩٨ ٠٠٠رنة بقيمة الشهرية امل

  يف حني أن هذا املورد مطلوب بشكل موارد املساعدة املؤقتةالعامة، فقد استمرت احلاجة إىل -١٣٨
وأخذاً بعني االعتبار توصيات . عدد من هذه املناصب لعدة سنوات حيث يتم عادة طلب حتويلها

 إىل حني إجراء مراجعة شاملة هليكل ٢٠١٠م اللجنة لتجميد عدد الوظائف الثابتة باملستوى املعتمد لعا
، فإن مكتب املدعي العام لن يطلب حتويل )٢٦(احملكمة مبا يف ذلك إعادة تقدمي املربرات جلميع املناصب

، ولكنه سيعود إىل هذه ٢٠١٣مناصب املساعدة املؤقتةالعامة هذه إىل مناصب ثابتة يف ميزانية عام 
  . النقطة يف املستقبل

                                                      
وتقرير جلنة امليزانية : ٨١، الفقرة ٢- الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية)  26(

 ).ICC-ASP/11/15( حول أعمال دورا الثامنة عشرة ٢٠١٢مايو / أيار٢٢ملالية املؤرخ يف وا
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جل حد الزيادات إىل احلد األدىن يف هذه الناحية، ستستمر وحدة اخلدمات اللغوية   ومن أ-١٣٩
بوضع ميزانيتها مع بعض النقص يف املوارد كما كانت يف السابق، وبالتايل يتعني عليها إدارة األعمال 

ام  يف ع١,٤٨مقارنة بـ ( وظيفة مكافئة أقل من املطلوب ١,٥٧يوجد لديها . املتراكمة غري املنجزة
 صفحة ترمجة اليت حتتاج إىل معاجلتها عن طريق مكاسب يف ١ ٢١١يعادل هذا النقص ). ٢٠١٢

إن العدد الكبري للغات املختلفة اليت تتم . الكفاءة واالستعانة مبصادر خارجية حيث تسمح السرية بذلك
  .خدمتها، خيفض من الطاقة لالستيعاب مقارنة بالسنوات السابقة

والطاقة الترمجية الناجتة عن ) املساعدة املؤقتة العامة والوظائف القائمة(مترمجني التحريريني التوزيع الوظيفي لل
  *٢٠١٣ذلك على أساس أعباء العمل املتوقعة لعام 

 الطاقة مقابل الطلب  توزيع الوظائف املكافئة للعمل على أساس التفرغ

   اخلدمات اللغوية األخرى الترمجة

 اللغة
الترمجة 

 يريةالتحر

إدارة الترمجة 
التحريرية 

والترمجة الشفوية 
 امليدانية

اختبار الترمجة 
الشفوية 

والتدريب عليها 
 ودعمها

بعتاث 
الترمجة 
 الشفوية

الترمجة 
الشفوية 

 اهلاتفية
 فرز الوثائق

دعم 
االستنساخ 

مراقبة (
 )اجلودة

الترمجة 
التحريرية 

 باملوقع
 

  
حجم العمل   اموع

) صفحة(املتوقع 
اقة يف عام الط

٢٠١٢ 
 )صفحة(

العجز /الفائض
 )صفحة(

 -١,٠٠٦,٠٠ ٢,٦١٨ ٣,٦٢٤ ٦     ٠,١ ٠,٨ ٠,٢ ١,٤ ٣,٤  الفرنسية-اإلنكليزية

 -٢٠١,٠٠ ٢,٥٤١ ٢,٧٤٢ ٦  ٠,١ ٠,٢ ٠,٨ ١  ٠,٢  ٣,٣ الكونغو

 ٦٤,٠٠ ٣٠٨ ٢٦٢ ٢,٥  ٠,١ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٥  ٠,٢ ٠,٥ ٠,٤ السواحيلي

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

١٠١,٠٠ ٢٣١ ١٣٠ ١    ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١  ٠,٣ 

 كوت ديفوار
 

٥٩,٠٠ ١٥٤ ٩٥ ٠,٥    ٠,١ ٠,١ ٠,٢ ٠,١  ٠,٢ 

 ٢١٠,٠٠ ٢,٣١٠ ٢,٥٢٠ ٤    ٠,٢ ٠,٢ ٠,٥   ٣- 

جمموع الوظائف 
املكافئة للعمل على 

 أساس التفرغ
١ ٢١١,٠٠ ٨,١٦٢ ٩,٣٧٣ ٢٠  ٠,٢ ٠,٤ ١,٦ ٢,١ ١,٥ ٠,٧ ١,٩ ١٠,٦- 

  .ا ترمجات مكتوبة، كما ال يوجد أي شكل معيار املكتوب للغةووظيفتني ال تنتج

 الرتب -من فئة اخلدمات العامة شهر عمل ٣٤  باإلضافة إىل ما ورد أعاله، يطلب املكتب -١٤٠
يتم .  لتوفري خدمات املتعاقدين من املترمجني امليدانيني املستقلني لدعم التحقيقات اجلارية واملتبقيةاألخرى

ؤالء األشخاص من قائمة املترمجني امليدانيني اليت أنشأها منسق الترمجة الشفوية التابع إىل التعاقد مع ه
املكتب لكل من احلاالت مع التركيز على ضمان التوافر الفوري للمترمجني جلميع املتطلبات اللغوية 

قة فريق التحقيق لتوفري يتم التعاقد مع هؤالء املتعهدين لفترة البعثات فقط ملراف. احملتملة ألي حالة كانت
لقد مت ختفيض مستوى أشهر العمل املطلوبة بنسبة . الترمجة الشفوية من اللغات اإلثنية إىل   لغات العمل

  .  لتغطية مجع األدلة يف مجيع احلاالت٣٤ إىل ٤٦، من %٢٦
 من أجل منسق قاعدة بيانات إضايف لدعم ٢-  يطلب اثين عشر شهر ملا يعادل رتبة ف-١٤١

إحدى األعمال الرئيسية هلذا املنصب هو ملساعدة الفرق املشتركة وفرق .  تحقيقات واحملاكماتال
من أجل ) مبا يف ذلك حجب املعلومات(احملاكمات يف أعمال مراجعة األدلة والكشف عن املعلومات 

 حتضري الوثائق تشمل املهام املفصلة؛. هيئة الدفاع، والضحايا، وقلم احملكمة يف اإلعداد جللسات احملكمة
اليت قام فرق مكتب املدعي العام حبجب البعض من املعلومات منها، وحجب البعض من املعلومات 
البصرية، وحجب البعض من املعلومات الوصفية، واالمتثال إىل بروتوكول احملكمة االلكتروين، باإلضافة 

مكتب املدعي العام مثل مسودات إىل إعداد تقارير بيانات النظام والتحديثات الشاملة ملنتجات عمل 
" كايسماب"و " رينغتايل"يقوم املنسقون أيضاً بتحضري قاعدة البيانات لنظام برنامج احلاسوب . اإليداع

لدعم مراجعة األدلة ويقومون بإجراء التدريب على برامج احلاسوب وتقدمي الدعم إىل أعضاء الفريق 
وبينما تستمر أنشطة مراجعة التحقيق يف حالة . ن املواردإن هذا العمل بتطلب مقداراً كبرياً م. اجلدد



Advance version  ICC-ASP/11/20 

20-A-081112 54 

وحجم . مجهورية الكونغو الدميقراطية، فقد تراكمت كمية كبرية من األدلة يف حتقيق الكوت ديفوار
العمل اإلضايف الناتج عن ذلك مل يعد ممكناً استيعابه من قبل املنصبني الثابتني لتنسيق قاعدة البيانات 

  . يانات املعرفةضمن وحدة قاعدة ب

  املوارد من غري املوظفني 

  السفر
وتشمل امليزانية األساسية للسفر مرة أخرى املبالغ الالزمة لثماين بعثات للموظفني التقنيني  -١٤٢

  . واللغويني واإلداريني للمشاركة يف املؤمترات املهنية
إنه يوفر املبالغ الالزمة . اً جداً  يبني العنصر املتصل باحلاالت يف ميزانية السفر اخنفاضاً كبري-١٤٣

للبعثات املتعلقة بالتحقيق من أجل موظفي الدعم من وحدة املعلومات واألدلة واملترمجني الشفويني 
الضروريني لدعم بعثات التحقيق جلميع احلاالت يف املرحلتني التمهيدية ) احملليني والدوليني(امليدانيني

لبعثات إىل بلدان احلاالت إلجراء أعمال التقييم وتوظيف واالبتدائية، وتشمل كذلك عدداً من ا
 ٩٦، من املتوقع بأن يكون عدد البعثات املتصلة باحلاالت ٢٠١٣ويف عام . املترمجني الفوريني احملليني

 يورو، ٧٥ ٨٠٠وبشكل عام، اخنفضت ميزانية السفر بقيمة ). ٢٠١٢ يف عام ١٥٦مقارنة بـ (بعثة 
  .  ٢٠١٢مقارنة بعام % ٢١,٥أو 

  اخلدمات التعاقدية
 املعلومات اليت ختص مكتب املدعي العام يف عام تقنيةتتعلق التكاليف الرئيسية ملشاريع  -١٤٤

بالعمليات اجلارية لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة يف العمل، خاصة فيما يتعلق باخلدمات ٢٠١٣
؛ وأنظمة حتسني كفاءة استخراج واالدعاءاالستشارية من أجل إدارة أنظمة املعلومات اخلاصة بالتحقيق 

املعلومات واستيعاا وربط املعلومات التحليلية اليت مت استخراجها من منتج عمل الفريق واإليداعات 
؛ إعداد املتطلبات ) يورو٤٤ ٠٠٠(؛ تنفيذ أنظمة إدارة املهام املوحدة واملمارسات ) يورو١٢ ٠٠٠(

؛ حتسني الطاقة للتعامل باألدلة اإللكترونية ) يورو١٢ ٠٠٠(ألنظمة إدارة التحكم لفرق التحقيق 
  . بشكل عام، اخنفضت هذه التكاليف قليالً).  يورو٥٠ ٠٠٠(والبيانات 

  ويطلب اعتماد لالستعانة مبصادر خارجية للترمجة التحريرية لدعم قدرة الترمجة الداخلية -١٤٥
يدة بأوقات معينة وحلاالت معينة ومن أجل للمكتب يف أوقات الذروة املتعلقة بأعباء العمل املق

إن . تواصالت يتم استالمها بلغات غري لغات العمل أو حيث تكون املهارات الداخلية غري متوفرة
تكلفة االستعانة باملصادر اخلارجية تزداد سنوياً بشكل ثابت األمر الذي تطلب إعادة توزيع األموال من 

 يورو لتغطية مجيع ٨٥ ٠٠٠ يورو إىل ٣٠ ٠٠٠د بقيمة لذلك لقد ازداد االعتما. مصادر أخرى
لقد مت استيعاب هذه الزيادة جزئياً من ختفيض الكلفة اإلمجالية للمشاريع اخلاصة مبكتب . احلاالت

  . املدعي العام، على النحو الذي ورد يف الفقرة السابقة، ومن خالل ختفيض ميزانية السفر
و لالستعانة مبصادر خارجية يف مسح ورقمنة وطبع األعداد  يور١٠ ٠٠٠  ويطلب أيضاً مبلغ -١٤٦

. الكبرية من األدلة اليت حتتاج إىل أجهزة خمتصة غري متوافرة وال جدوى اقتصادية من توفريها باحملكمة
كما سيستخدم هذا املبلغ أيضاً لالستعانة مبصادر خارجية ملعاجلة الوسائل اإلعالمية االلكترونية الكبرية 

  . احلجم

  نفقات التشغيل العامة
 يورو الستيعاب جزء من تكاليف املشاريع املبينة أعاله ١٠ ٠٠٠يظل االعتماد املطلوب هو  -١٤٧

  .   ولتغطية تكاليف الشحن والنقل املتعلقة باملشاريع اخلاصة مبكتب املدعي العام حتديداً
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  اإلمدادات واملواد
كات السنوية اخلاصة مبكتب املدعي العام يف  يورو لتجديد االشترا٣٨ ٠٠٠يشمل هذا مبلغ  -١٤٨

) على سبيل املثال، الرابطة العاملية ألعضاء االدعاء العام(قواعد البيانات واالت واالشتراكات املهنية 
بشكل عام، تبني . وكذلك لشراء الكتب املرجعية الرئيسية الالزمة لدعم األنشطة الرئيسية للمكتب

  .٢٠١٢مقارنة بعام % ٢٣,٨ يورو أو ١٥ ٠٠٠ هذه امليزانية ختفيض بقيمة
  املعدات مبا يف ذلك األثاث

 يورو من أجل وحدة قاعدة بيانات املعرفة لضمان ترقية برامج ٢٠ ٠٠٠  يلزم اعتماد مبلغ -١٤٩
احلاسوب اخلاصة مبكتب املدعي العام ولربامج تطبيقية جديدة للحاسوب للمساعدة يف القضايا، خاصة 

والربنامج " كايسماب" اإلعالمية االلكترونية وبشكل أكثر حتديداً برنامج اخلرائط وسائالالستخراج
 يورو لوحدة ١٠ ٠٠٠يشمل بند امليزانيةهذا أيضاً مبلغ ". أناليستس نوتبوك"اخلاص باحملللني 

املعلومات واألدلة فيما يتعلق بصيانة واستبدال وترقية معدات البعثات اخلاصة مبكتب املدعي العام 
  ). ومجع البيانات للتحقيقات/الدعم السمعي والبصري(
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام   :٢٤اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
   يف املواردالنمو

 مقارنة ٢٠١٣
  ٢٠١٢بعام 

٢١٢٠ 
 قسم اخلدمات

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 6.1 90.8 1,578.8 448.3 1,130.5 1,488.0 424.6 1,063.4 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

306.0 673.2 979.2 387.6 646.0 1,033.6 54.4 5.6 

اموع الفرعي، 
 5.9 145.2 2,612.4 1,094.3 1,518.1 2,467.2 1,097.8 1,369.4 2,255.9   2,255.9 1,066.0 1,189.9 املوظفون 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

 21.3 366.7 2,090.1 2,090.1   1,723.4 1,723.4   1,527.0 142.7 1,384.3 1,313.6 70.7 نا

املساعدة املؤقتة 
           4.6  4.6 2.4 2.2 لالجتماعات

ساعات العمل 
                    اإلضافية

اخلرباء 
                  االستشاريون

اموع الفرعي، 
 21.3 366.7 2,090.1 2,090.1   1,723.4 1,723.4   1,531.6 142.7 1,388.9 1,316.0 72.9 الرتب األخرى

 75.8- 276.8 254.4 22.4 352.6 339.8 12.8 185.5 26.1 159.4 141.4 18.0 السفر
-

21.5 

           141.7  141.7 141.7   الضيافة

 11.8 22.5 212.5 187.5 25.0 190.0 165.0 25.0 12.7  12.7 1.3 11.4 اخلدمات التعاقدية 

              التدريب

نفقات التشغيل 
     10.0 10.0   10.0 10.0   5.7  5.7 5.7   العامة

 15.0- 48.0 10.0 38.0 63.0 13.9 49.1 11.3  11.3 6.5 4.8 اللوازم واملواد
-

23.8 

املعدات مبا يف 
 50.0 10.0 30.0 30.0   20.0 20.0   38.7   38.7 38.7   ذلك األثاث

اموع 
رعي،التكاليف الف

غري املتصلة 
 9.2- 58.3- 577.3 491.9 85.4 635.6 548.7 86.9 395.6 26.1 369.5 335.3 34.2 باملوظفني

 9.4 453.6 5,279.8 3,676.3 1,603.5 4,826.2 3,216.0 1,462.3 4,183.1 168.8 4,014.3 2,717.3 1,297.0 اموع

   ٤,٢ ٤,٥ ١١١,٧ 109.4 64.0 45.4 107.2   107.2 65.8 41.4 الصيانة املوزعة
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام   :٢١٢٠الربنامج الفرعي : ٢٥اجلدول 

 قسم اخلدمات
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

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
الرئيس

 ية

اخلدما
ت 
-العامة

الرتب 
األخر

 ى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٥ ٥ ٥  ١٠ ١ ٢ ٢ ٤ ١     األساسية 

املتصلة 
الوظائفاحلالي ١٦ ١١ ١١  ٥ ٣ ١ ١       باحلاالت

  ة
اموع  

 الفرعي
    ٣١ ١٦ ١٦  ١٥ ٤ ٣ ٣ ٤ ١ 

               األساسية
املتصلة 

 االتباحل
              

الوظائف 
  اجلديدة

اموع  
 الفرعي

              

               األساسية
املتصلة 

 باحلاالت
              

الوظائف 
املعاد 

تص/توزيعها
اموع  نيفها

               الفرعي

 ٣١ ١٦ ١٦  ١٥ ٤ ٣ ٣ ٤ ١     اموع 

 

  نوالتعاو والتكامل االختصاص شعبة: ٢٢٠٠ الربنامج  -٢

  مقدمة

تساهم هذه الشعبة بشكل رئيسي يف إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم والتعاون  -١٥٠
مع الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين الضرورية لتمكني املكتب من تنفيذ واليته 

املتعلقة باالختصاص وتقوم الشعبة بدور القيادة ضمن املكتب يف املسائل . القضائية بصورة فعاّلة
وتتناول الشعبة مجيع الطلبات املقدمة للمساعدة وتنسق بينها، . واملقبولية ومصاحل الضحايا والتعاون

وجتري املفاوضات الالزمة التفاقات التعاون حسب االقتضاء، وتقيم شبكات تبادل املعلومات، وحتشد 
علقة بالعالقات اخلارجية وتقوم بالفحص وتنسق الشعبة مجيع املسائل املت. الدعم يف عمليات القبض

  .التمهيدي للمعلومات املتعلقة باجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة
يف سياق تعزيز االضطالع بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، يقدم قسم   ويف إطار الشعبة، -١٥١

التكامل واالختصاص والتعاون حتليل احلاالت املشورة بشأن املسائل املعقدة املتصلة بالوقائع والقانون و
  .وتقييم مصاحل العدالة، والسيما فيما يتعلق مبصاحل الضحايا

  األهداف

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

تيسري جمرى سبعة حتقيقات كاملة ومثانية : ٢٠١٣هدف سنوي ملكتب املدعي العام لعام 
 ٥٣ و ١٥حتقيقات حمدودة؛ إجراء ما ال يقل عن سبعة فحوصات أولية حلاالت وفقاً للمادتني 

 . من نظام روما األساسي

قيق والقبض استحداث آليات خاصة تتيح جلميع أشكال التعاون الالزم وخاصة يف جمال التح  -٢
  )٥اهلدف اإلستراتيجي . (على األشخاص وتسليمهم ومحاية الشهود
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تعزيز التواصل وإدارة العالقات مع الدول والشركاء اآلخرين لتيسري فهم أفضل للمحكمة،   -٣
. خاصة بشأن واليتها القضائية واستقالليتها، دف زيادة الدعم للمحكمة والتعاون معها

  )٦اهلدف اإلستراتيجي (

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

  ١اهلدف 
 االمتثال بصورة فعالة ويف الوقت املناسب لإلجراءات الداخلية املتعلقة بطلبات -

 .املساعدة

 النسبة املئوية من الطلبات اليت تتم -
معاجلتها وفقاً للمواد، وللمتطلبات الرمسية 

  .نسبة االمتثال: ويف املوعد احملدد

  
<٩٥٪ 

  ٢اهلدف 
   مواصلة توفري جمموعة موسعة من موردي املعلومات وأنواع أخرى من الدعم،مبا -

احملاكمة وإبرام /يف ذلك وعلى وجه التحديد التعاون ألغراض التحقيق
 .ترتيبات عند االقتضاء/اتفاقات

 النسبة املتوقعة من التعاون والدعم -
وترتيبات التعاون املعقودة حسب 

 .اءاالقتض

١٠٠٪  
 

  ٣اهلدف 
 موافاة اللجنة التنفيذية بتقارير حتليلية دورية عن البالغات واالتصاالت الواردة -

أو مصاحل العدالة بالنسبة للحاالت /واملسائل املتعلقة باالختصاص واملقبولية و
 .رهن الفحص التمهيدي أو التحقيق

النسبة املئوية من التقارير التحليلية املقدمة 
د احملدد واملؤيدة باألدلة إىل يف املوع

 ..اللجنة التنفيذية

١٠٠٪  
 

  ٤اهلدف 
 .إحراز تقدم كاف يف تنفيذ استراتيجيات التعاون والقبض اليت توضع لكل حالة -

  
 . التنفيذ الفعلي مقارنة بالتنفيذ املخطط له-

  
١٠٠٪  

 

  ٥اهلدف 
عالقات اخلارجية  تنفيذ األهداف السنوية الواردة يف استراتيجيات التعاون وال-

 .واملتعلقة مباشرة مبكتب املدعي العام

  
  . معدل التنفيذ الفعلي لألهداف السنوية-

 

  
١٠٠٪ 

  
  املوارد من املوظفني

  .   ال توجد هناك مناصب جديدة مطلوبة هلذا الربنامج الفرعي-١٥٢

  املساعدة املؤقتة العامة
 ٢- وحملل حالة معاون واحد برتبة ف٢-ف تطلب الشعبة مستشارين معاونني للتعاون برتبة  -١٥٣

جتدر اإلشارة إىل أنه ).  شهر عمل لكل منهما١٢ملدة (لدعم احلاالت يف مرحليت التحقيق واحملاكمة 
 وظيفة مكافئة لكل قضية للتعاون والتحليل حلالة على ٠,٢٧وظيفة مكافئة و  ٠,٤يوجد ما يقل عن 

لذلك إن هذه املناصب ليست ألي قضية معينة حتديداً بل . ٢٠١٣التوايل لدعم احلاالت املتوقعة لعام 
لتوفري املستوى الالزم من الدعم لضمان استمرار أعمال التحقيق والتعاون اجلاري لبعثات التحقيق 

  . وحلشد اجلهود إللقاء القبض والتسليم
ب األخرى بصفة الرت/ اخلدمات العامة   لقد مت أيضاً اعتماد منصباً ملدة اثين عشر شهر برتبة -١٥٤

لقد ازداد حجم العمل فيما يتعلق بالتعاون . مساعد التعاون القضائي لدعم مستشار التعاون القضائي
 طلب يف السنة، ومجيعهم ٢٩٠ طلب إىل ١٥٠، من ٢٠٠٨منذ عام % ١٠٠القضائي بنسبة 

  . حيتاجون إىل التنسيق فضالً عن املتابعة مع اجلهات اخلارجية
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الرتب األخرى لتوفري / اخلدمات العامة  إضافياً ملدة اثين عشر شهر برتبة منصباً  ويطلب -١٥٥
مساعد إداري ثاين لدعم األعمال اإلدارية والتحضريية لبعثات الشعبة، خاصة فيما يتعلق بالعالقات 

  . اخلارجية والتعاون

  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  السفر
الذي يشمل % ٩,٤ بنسبة ٢٠١٢اضاً بسيطاً من عام  ميزانية السفر اخنفتبنيبشكل عام،   -١٥٦

). )٢٧(ارتفاع تكاليف السفر اجلوي ولبدل املعيشة اليومي(استيعاب الزيادات النامجة عن التضخم 
. تشمل امليزانية األساسية البعثات من قبل شعبة حتليل احلاالت فيما يتعلق باحلاالت قيد الدراسة األولية

شمل تكاليف السفر ملدير الشعبة مع املدعي العام أو نيابة عنه حلضور باإلضافة على ذلك، إا ت
اجتماعات رفيعة املستوى لتحقيق التعاون بشكل عام من الدول واملنظمات، وعند الضرورة بصحبة 

 بعثة يف عام ٤,٥مقارنة بـ ( بعثة يف الشهر ٢,٧٥توفر امليزانية األساسية ملعدل . مستشاري التعاون
٢٠١٢ .(  

  وتطلب بعثات ذات الصلة باحلاالت لغرض حتقيق التعاون جلميع احلاالت وإجراء -١٥٧ .١٩
 يف عام ١١٦مقارنة بـ  (٧٩ينخفض عدد البعثات إىل . التحليل املستمر للحاالت قيد التحقيق

إن رصد امليزانية هذا من أجل حمللني حلاالت معينة ومستشاري التعاون إما مسبقاً أو لدعم ). ٢٠١٢
 . لتحقيقبعثات ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
   تقوم جلنة األمم املتحدة الدولية للخدمة املدنية بتحديد قيمة بدل املعيشة اليومي )27(
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٠٠الربنامج : ٢٦اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  دالنمو يف املوار

 مقارنة ٢٠١٣
 ٢٠١٢بعام 

 
٢٢٠٠ 

شعبة االختصاص 
 األساسية والتكامل والتعاون

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

األساس
 ية

املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 6.1 97.7 1,707.8 936.3 771.5 1,610.1 882.9 727.2 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

122.4  122.4 129.2  129.2 6.8 5.6 

اموع الفرعي، 
 6.0 104.5 1,837.0 936.3 900.7 1,732.5 882.9 849.6 1,655.2   1,655.2 834.2 821.0 املوظفون 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

 331.4 322.8 420.2 420.2   97.4 97.4   259.8 37.9 221.9 221.9  نا

املساعدة املؤقتة 
                لالجتماعات

ساعات العمل 
                    اإلضافية

اخلرباء 
                  االستشاريون

اموع الفرعي، 
 331.4 322.8 420.2 420.2   97.4 97.4   259.8 37.9 221.9 221.9   الرتب األخرى

 9.4- 40.5- 391.5 282.9 108.6 432.0 312.1 119.9 374.9 17.7 357.2 217.4 139.8 السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية 

                   التدريب

نفقات التشغيل 
                      العامة

                        اللوازم واملواد

املعدات مبا يف ذلك 
                           األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف 

غري املتصلة 
 9.4- 40.5- 391.5 282.9 108.6 432.0 312.1 119.9 374.9 17.7 357.2 217.4 139.8 باملوظفني

 17.1 386.8 2,648.7 1,639.4 1,009.3 2,261.9 1,292.4 969.5 2,289.9 55.6 2,234.3 1,273.5 960.8 اموع
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٠٠الربنامج : ٢٧اجلدول 

شعبة االختصاص والتكامل 
 والتعاون

وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

-مد
٢ 

-مد
١ 

-ف
٥ 

-ف
٤ 

-ف
٣ 

-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة 
  الفنية
فما 
 فوقها

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
وظفي م

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٨ ٢ ٢   ٦   ١ ١ ٢ ١ ١       األساسية  الوظائفاحلالية
املتصلة  

 ٩     ٩  ٣ ٣ ٣      باحلاالت
اموع  

 ١٧ ٢ ٢   ١٥   ٤ ٤ ٥ ١ ١       الفرعي

                            األساسية الوظائف اجلديدة
املتصلة  

                  باحلاالت
اموع  

                             الفرعي
                             األساسية
املتصلة 

          ١ ١-       باحلاالت

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/توزيعها

اموع 
             ١ ١-             الفرعي

 ١٧ ٢ ٢   ١٥   ٥ ٣ ٥ ١ ١       اموع 

  

 التحقيقات شعبة: ٢٣٠٠ جالربنام

  مقدمة

تساهم الشعبة يف نوعية العدالة بدعم مكتب املدعي العام للقيام بتحقيقات نزيهة وسريعة   -١٥٨
وهي مسؤولة عن إعداد اخلطط األمنية وسياسات احلماية الالزمة لكل . وفقاً لنظام روما األساسي

فني التابعني للمكتب، واألشخاص حالة من أجل ضمان سالمة ورفاه الضحايا والشهود، واملوظ
املعرضني للخطر بسبب تفاعلهم مع احملكمة، مع االلتزام باملمارسات اجليدة، وعند االقتضاء بالتعاون 

وتقدم الشعبة اخلربة والدعم للتحقيقات، وتساعد على إعداد وتنسيق . والتنسيق مع قلم احملكمة
  . االنتشار امليداين للموظفني التابعني للمكتب

وتقوم الشعبة أيضاًبتحليل املعلومات واألدلة املتعلقة بالوقائع اجلنائية، وذلك دعماً للفحوص  -١٥٩
  .والتقييمات األولية، والتحقيقات واحملاكمات

  األهداف

إجراء من أربعة إىل مخسة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربعة   -١
 )١اهلدف اإلستراتيجي . (نا مبا يؤمن من التعاون اخلارجيحماكمات على األقل، ره

إجراء سبعة حتقيقات كاملة على األقل ومثانية : ٢٠١٣هدف سنوي ملكتب املدعي العام لعام 
  . حتقيقات حمدودة

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية   -٢
ت فيما يتعلق باملشاركني يف اإلجراءات القضائية واألشخاص الذين تضرروا من وقواعد اإلثبا

 )٢اهلدف اإلستراتيجي (أنشطة احملكمة بشكل حيترم التنوع 
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ضمان التنفيذ املتسق ملعايري اجلودة جلمع : ٢٠١٣هدف سنوي ملكتب املدعي العام لعام 
 . وحتليل األدلة

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

منع أو إدارة مجيع املخاطر األمنية املتوقعة : ٢٠١٣هدف سنوي ملكتب املدعي العام لعام   
ليت تقع حتت للموظفني وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب تفاعلهم مع احملكمة ا

 . نطاق مسؤولية مكتب املدعي العام

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

 ١اهلدف 

األهداف املتعلقة باجلمع والتحليل املنصوص عليها يف خطة -
 .التحقيق اليت مت الوصول إليها

 
 .التحليل الفعلي/التجميع حسب اخلطة مقارنة بالتجميع

قات إجراء مجيع التحقي
وفقاً للخطة ما مل توجد 

 ظروف طارئة

  ٢اهلدف 

استعراض واستنساخ املواد اليت يتم جتميعها دعما لفرضية   -
 .الدعوى والكشف عنها حسب اخلطة

   تلبية معايري اجلودة
اإلنتاج املخطط هلمقابل اإلنتاج الفعلي من البيانات الوصفية 

  .وعمليات االستنساخ واملراجعة
  نسبة األخطاء

 <٩٠ ٪  
  ٪ وفقاً للخطة٩٠> 

 ٪١٠أقل من 

 ٣اهلدف 

   تنفيذ أنظمة التحكم باجلودة وفقاً للخطة-

تعريف أنظمة التحكم   اخلطة مقارنة بالفعلي 
باجلودة بالكامل وتنفيذ 

 األجزاء املخطط هلا

 ٤اهلدف 

عدم وقوع حوادث أمنيةنتيجة للتعرض بغري مقتض أو عدم   -
 .دعي العاماختاذ جراء من جانب مكتب امل

 
عدد احلوادث األمنية الناجتة عن التعرض بغري مقتض أو   -

 .عدم اختاذ إجراء من جانب مكتب املدعي العام

 
 صفر
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٠٠الربنامج : ٢٨اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢ام امليزانية املعتمدة لع

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

 مقارنة بعام ٢٠١٣
٢٠١٢  

٢٣٠٠ 
األساس قسم التحقيقات

 ية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

+ اموع 
صندوق 
 * الطوارئ

األساس
 ية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
األساس

 ية
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ غاملبل اموع

 7.9 581.0 7,961.9 7,661.5 300.4 7,380.9 7,095.8 285.1 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

122.4 1,836.0 1,958.4 129.2 1,818.6 1,947.8 -10.6 -0.5 

اموع الفرعي، 
 املوظفون 

431.2 8,488.9 8,920.1   8,920.1 407.5 8,931.8 9,339.3 429.6 9,480.1 9,909.7 570.4 6.1 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

  1,551.4 1,551.4 578.0 2,129.4   2,022.1 2,022.1   706.1 706.1 -
1,316.0 

-65.1 

املساعدة املؤقتة 
لالجتماعات

               
ساعات العمل 

اإلضافية
                   

اخلرباء 
                  االستشاريون

موع الفرعي، ا
 706.1 706.1   2,022.1 2,022.1   2,129.4 578.0 1,551.4 1,551.4   الرتب األخرى

-
1,316.0 -65.1 

 8.2- 80.4- 894.8 894.8   975.2 975.2   1,000.3 105.4 894.9 894.9   السفر

                      الضيافة

 100.0 55.0 110.0 110.0   55.0 55.0   81.7 4.5 77.2 77.2   اخلدمات التعاقدية 

             12.6  12.6 12.6   التدريب

نفقات التشغيل 
العامة

  326.3 326.3 24.0 350.3   360.0 360.0   275.0 275.0 -85.0 -23.6 

                 11.3  11.3 11.3   اللوازم واملواد

املعدات مبا يف 
                 7.5   7.5 7.5   ذلك األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف    1,329.8 1,329.8 133.9 1,463.7   1,390.2 1,390.2   1,279.8 1,279.8 -110.4 -7.9 

 اموع
431.2 11,370.1 11,801.3 711.9 12,513.2 407.5 12,344.1 12,751.6 429.6 11,466.0 11,895.6 -856.0 -6.7 

              

  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٠٠الربنامج   -٢٩اجلدول 

 شعبة التحقيقات
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

 ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة 
  الفنية
فما 
 فوقها

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
الرئيس

 ية

اخلدما
ت 
-العامة

الرتب 
األخر

 ى

جممو
ع 
موظ
يف 
ااخلدم
ت 
 العامة

جمموع 
املوظ
 فني

الوظائفاحل
 الية

 األساسية 

  ٣       ١   ١   ١   2 2 5 

 105 29 29  ٧٦ ٦ ٢٨ ٣١ ٨ ٣     املتصلة باحلاالت 

 110 31 31   ٧٩ ٦ ٢٨ ٣١ ٩ ٣ ١   ١   اموع الفرعي 

الوظائف 
 اجلديدة

 األساسية

                           

                  املتصلة باحلاالت 

                             اموع الفرعي 

                             األساسية

 1 1 1            املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد 

/توزيعها
 تصنيفها

 اموع الفرعي
                   1 1 1 

 111 32 32   ٧٩ ٦ ٢٨ ٣١ ٩ ٣ ١   ١   اموع 
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  والعمليات التخطيط قسم: ٢٣٢٠ الفرعي الربنامج  )أ(

 املوظفني من املوارد

، وسيظل مستوى الوظائف على النحو املعتمد يف عام ٢٠١٣ال تطلب وظائف جديدة لعام  -١٦٠
٢٠١٢.  

  املساعدة املؤقتة العامة
 ٩,٣ىل  بشكل كبري إ٢٠١٣لعام العامةلقد مت ختفيض االعتماد املطلوب من املساعدة املؤقتة -١٦١

يف هذا الربنامج الفرعي لشعبة التحقيق بعد جتربةناجحة ) ٢٠١٢أقل من عام % ٦٠(وظيفة مكافئة 
  .لالستعانة مبصادر خارجية ألعمال االستنساخ وزيادة الكفاءة أيضاً يف أساليب املراجعة القانونية

 أشهر ١١٠فة مكافئة أو وظي ٩,١العامة املذكور أعاله، لـ اعتماد من املساعدة املؤقتة  يطلب -١٦٢
مقارنة بعام % ٦٢إن هذا ميثل اخنفاضا بنسبة . معاجلة البيانات داخلياً/عمل إلجراء أعمال االستنساخ

.  يورو٩٧٨ ٦٠٠ وظيفة مكافئة، ومتثل وفورات بقيمة ٢٤، اليت متت من أجله املوافقة على ٢٠١٢
 يف اخلدمات التعاقدية لالستعانة  يورو٥٥ ٠٠٠جزء من هذه الوفورات سيستوعب الزيادة بقيمة 

هناك أيضاً توفري بقيمة . باملصادر اخلارجية، الذي يشكل حالً له فعالية كبرية جداً من حيث التكلفة
، حيث أن أعمال )٢ ٤٠٠( يورو نتيجة لنقل املراجعني القانونيني إىل شعبة االدعاء ٣٠٠ ٠٠٠

  ).  أدناه١٧٢أنظر الفقرة (ة ومنسقة املراجعة القانونية أصبحت اآلن بشكل رئيسي مركزي
من االستعانة ) موثوقة( وظيفة مكافئة إىل عدم وجود إمكانيات ٩,١  تعود الطاقة املتبقية بنسبة -١٦٣

. أو األدلة اليت مت احلصول عليها باللغات اإلثنية/باملصادر اخلارجية من أجل استنساخ أقوال الشهود و
املساعدة املؤقتة العامة ملعاجلة البيانات الوصفية توفري الطاقة من وكما متت اإلشارة إليه، سوف يتم 

  . أو املراجعة القانونية للوثائق من أجل احملققني/و
 للتعاقد مع خرباء يف األمور ٢-  باإلضافة إىل ذلك، يلزم توفري ما يعادل شهرين عمل برتبة ف-١٦٤

ا وحدة األطفال واجلنس، بصفة متعاقدين فرديني االجتماعية املدرجني يف القائمة اليت حتتفظ /النفسية
لدعم احملققني بالتقييم الالزم يف امليدان لألطفال والشهود املصابون بصدمات نفسية قبل إجراء 

  . املقابالت
  املوارد من غري املوظفني

  السفر
ملمثلي قسم )  ٢٠١٢أقل من عام % ٢٢,٨( يورو ٦٥٢٢٤٢يطلب اعتماد للسفر بقيمة  -١٦٥

  :لتخطيط والعمليات اخلاص بالتحقيق من أجل القيام مبا يليا
  بعثات للتحليل املتقدم والتحليل اجلاري للجرائم لدعم أعمااللتحقيق؛ )أ(
أو أخصائي يف الطب النفسي من /البعثات اليت يقوم ا خبري مساعد لشؤون الضحايا و  )ب(

أو للمساعدة يف مقابالت /ات واملدرجني بالقائمة ألداء التقييمات السابقة لالستجواب
  الشهود املصابني بصدمات نفسية شديدة؛/احملققني مع الضحايا

بعثات لغرض تقييم املخاطر، واستراتيجيات احلماية وضمان االمتثال للنظم القائمة   )ج(
وتشغيلها بصورة فعالة، ومعاجلة حاالت الطوارئ وبالتايل ضمان أمن املوظفني 

  امليدانيني والوسطاء؛
بعثات املوظفني امليدانيني لدعم التحقيقات وإدارة املهام املتعلقة بالشهود يف القضايا قيد   )   د(

  البحث والقضايا املعلقة؛
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  .بعثات الطب الشرعي الداعمة للحاالت قيد التحقيق أو يف مرحلة احملاكمة)   هـ(
  .  بعثة٧٩للقيام مبا جمموعه    لقد مت االعتماد -١٦٦
  اقديةاخلدمات التع

 يورو ملواصلة االستعانة مبصادر خارجية لالستنساخ بلغات ١١٠ ٠٠٠   يطلب مبلغ -١٦٧  
العمل وغري لغات العمل لدعم األعمال التحضريية للمحاكمات ومجع وحتليل األدلة والذي يشكل 

يض ترجع هذه الزيادة إىل ختف أعاله، ١٦٣ولكن، وكما ورد يف الفقرة . ضعف املبلغ للعام السابق
للخدمات نفسها وتنفيذ حل االستعانة باملصادر اخلارجية ذات الفعالية املساعدة املؤقتة العامة طاقة 

  . الكبرية من ناحية الكلفة ألعمال االستنساخ للغات حاالت حمددة أينما كان ذلك ممكناً
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٠٠الربنامج : ٣٠اجلدول 

  ٢٠١١نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  النمو يف املوارد
 مقارنة بعام ٢٠١٣

٢٠١٢ 
 

٢٣٢٠ 
قسم التخطيط 

ملياتوالع  األساسية 
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
 املتصلة

 باحلاالت
 اموع

األساس
 ية

املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 3.6 117.0 3,411.7 3,111.3 300.4 3,294.7 3,009.6 285.1 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

122.4 1,530.0 1,652.4 129.2 1,495.6 1,624.8 -27.6 -1.7 

اموع الفرعي، 
 1.8 89.4 5,036.5 4,606.9 429.6 4,947.1 4,539.6 407.5 4,492.1   4,492.1 4,060.9 431.2 املوظفون 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

 1,263.0 59.7- 978.6- 659.5 659.5   1,638.1 1,638.1   1,668.2 405.2 1,263.0 1,263.0 نا

املساعدة املؤقتة 
                لالجتماعات

ساعات العمل 
                    اإلضافية

اخلرباء 
                  االستشاريون

اموع الفرعي، 
 659.5 659.5   1,638.1 1,638.1   1,668.2 405.2 1,263.0 1,263.0   الرتب األخرى

-
978.6 -59.7 

 22.8- 71.8- 242.7 242.7   314.5 314.5   327.8 15.4 312.4 312.4   السفر

                      الضيافة

 100.0 55.0 110.0 110.0   55.0 55.0   79.6 4.5 75.1 75.1   اخلدمات التعاقدية 

               6.8  6.8 6.8   التدريب

نفقات التشغيل 
                      العامة

                 6.5  6.5 6.5   اللوازم واملواد

املعدات مبا يف 
                 1.0   1.0 1.0   ذلك األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف 

غري املتصلة 
 4.5- 16.8- 352.7 352.7   369.5 369.5   421.7 19.9 401.8 401.8   باملوظفني

  اموع
 431.2 5,725.7 6,156.9 425.1 6,582.0 407.5 6,547.2 6,954.7 429.6 5,619.1 6,048.7 

-
906.0 -13.0 

      240.1 228.0 12.1 245.3   245.3 234.3 11.0 الصيانة املوزعة
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام     :٢٣٠٠الربنامج -٣١اجلدول 

 قسم التخطيط والعمليات
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

 ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة 
  الفنية
فما 
 فوقها

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
الرئيس

 ية

خلدماا
ت 
-العامة

الرتب 
األخر

 ى

جممو
ع 
موظ
يف 

اخلدما
ت 
 العامة

جمموع 
املوظ
 فني

الوظائفاحل
 الية

 األساسية 

  ٥ ٢ ٢   ٣       ١   ١   ١ 
 ١٠٩ ٣٠ ٣٠  ٧٩ ٦ ٣٠ ٣٠ ١٠ ٣     املتصلة باحلاالت 
 ١١٤ ٣٢ ٣٢   ٨٢ ٦ ٣٠ ٣٠ ١١ ٣ ١   ١   اموع الفرعي 

الوظائف 
 اجلديدة

 األساسية

                           
                  املتصلة باحلاالت 
                             اموع الفرعي 

                             األساسية
 ٤-     ٤-  ٢-  ٢-      املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد 

/توزيعها
 تصنيفها

 اموع الفرعي
          -٤-       ٤-   ٢-   ٢ 

 ١١٠ ٣٢ ٣٢   ٧٨ ٦ ٢٨ ٣٠ ٩ ٣ ١   ١   اموع 

 

  التحقيق فُرق: ٢٣٣٠ الفرعي الربنامج )ب(

  املوارد من املوظفني

  .ال توجد طلبات لوظائف جديدة ضمن هذا الربنامج الفرعي-١٦٨
 اليت  تستويف معظم املوارد املطلوبة من املوظفني بإعادة توزيع احملققني من القضايا األخرى-١٦٩

دخلت مرحلة احملاكمة؛ فيمكن مثالً إعادة توزيع املوظفني من قضية إىل أخرى على كال األسس 
وعندما ينخفض مستوى األنشطة يف قضية ما، يتم نقل احملققني إىل قضايا : الطويلة والقصرية األمد

 بني أفرقة التحقيق وبالتايل، هناك تطور ديناميكي مستمر. أخرى تكون حباجة إىل قدر أكرب من املوارد
  .طوال مرحليت التحقيق واحملاكمة

  متثل هذه الطريقة حالً وسطاً بني حل نظام الوحدات، اليت من شأا توفري الطاقة باحلد -١٧٠
األقصى والوترية األمثل جلميع احلاالت بشكل متواز وبني طريقة توزيع املوظفني األكثر فعالية من 

تشري التقديرات إىل أن هذا النهج يوفر . ة أقل مع احلفاظ على وترية مقبولةناحية الكلفة واليت توفر طاق
  .  مليون يورو٣,٤للمكتب حبدود 

التخطيط والتوجيه لتنفيذ ج إعادة توزيع املوظفني هذا هو أمر أساسي، ويشرف عليه منسق   -١٧١
ل احملققون إىل شعبة االدعاء ويعمل هذا النهج عرب برامج املكتب املختلفة، حيث ينتق. أعمال التحقيق

لدعم أعمال الدعوى القضائية عند الضرورة والعودة إىل شعبة التحقيق عندما تتقدم احملاكمة إىل 
املساعدة املؤقتة العامةعند الضرورة، كما كان احلال وهذا النهج تكمله . مراحل الدفاع واالستئنافات

  . الوسطى وليبيايف السنوات السابقة يف حاليت مجهورية أفريقيا 
، حمقق واحد ٢٠١٣   يف سياق توزيع املوظفني فيما بني الربامج املذكور أعاله، سيعود يف عام -١٧٢

.   ليؤدي عمل حمامي للمحكمة االبتدائية٢٠١٢ من شعبة االدعاء، اليت أحيل إليها يف عام ٣-برتبة ف
 اليت ٢٣٣٠دة يف الربنامج الفرعي ينعكسهذا بشكل إعادة التوزيع يف جدول مالك املوظفني، مع زيا

، حيث يكون التأثري الصايف لذلك متعادل ٢٤١٠سيوازوا يف املقابل ختفيض مماثل يف الربنامج الفرعي 
الذي ) ٢٣٣٠الربنامج الفرعي  (٣-باإلضافة إىل ذلك يوجد هناك حمقق برتبة ف. بالنسبة إىل امليزانية

، ٢٠١٢ يف بداية عام ٢٣٢٠التحكم من الربنامج الفرعي مت إنشائه بإعادة توزيع موظف التخطيط و
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وبني ) ٢٣٣٠ (٥-وتتم مشاركة منصب موظف التخطيط والتحكم اآلن بني منسق التحقيق برتبة ف
وهذا أيضاً له تأثري صايف متعادل بالنسبة إىل امليزانية الذي ). ٢٣٢٠(رئيس قسم التحقيق والعمليات 

  . ٢٣٣٠ و ٢٣٢٠ناجمني يعكس التوزيع املتبادل بني الرب
  ا	��9#�ة ا	�]@=� ا	����

الطلب من املساعدة املؤقتة العامة هلذا الربنامج الفرعي مبقدار كبري من   لقد مت ختفيض -١٧٣
  .  يورو٤٦ ٦٠٠ يورو إىل ٣٨٤ ٠٠٠
 الوارد أعاله، هناك ما يكفي من موارد املناصب الثابتة ٣-   وبإعادة توزيع منصبني برتبة ف-١٧٤

  . ٢٠١٣عم ج إعادة التوزيع لتخفيف وطء حجم العمل املتوقع يف عام لد
 يورو للدعم املستمر لوحدة جرائم احلرب وشبكات ٤٦ ٦٠٠  يطلب املبلغ احملتفظ به بقيمة -١٧٥

  . من ما متت املوافقة عليه يف العام السابق% ٥٠إن هذا ميثل أيضاً أقل من . التواصل إلنفاذ القانون

  غري املوظفنياملوارد من

  السفر
إن ). ٢٠١٢أقل من % ١,٣بنسبة ( يورو ٦٥٢ ١٤٣ يبلغ االعتماد هلذا البند من امليزانية   -١٧٦

سفر احملققني ضروري جلمع األدلة وبالتايل تقدم التحقيق يف الوقت املناسب للحفاظ على األدلة بطريقة 
، وبالتايل محاية االستثمارات اليت )ق معلقةحيث أن مذكرات التحقي(إدارة الشهود يف احلاالت املتبقية 

وقام املكتب يف السنوات السابقة . مت عملها وسالمة القضية يف حال إلقاء القبض والتسليم الحقاً
باستيعاب زيادات التضخم املتعلقة بالسفر بواسطة طرق التكيف للحفاظ على التوازن الفعال بني 

 بعض ٢٠١٣بالتايل،سوف يشكل هذا التخفيض اإلضايف لعام تكاليف الطريان وبدل املعيشة اليومي؛ و
  . التحديات يف التنفيذ

  نفقات التشغيل العامة
يتعلق هذا البند من بنود امليزانية فقط بالتكاليف اليت يلزم تكبدها لتمكني الشهود من حضور   -١٧٧

مبا (قدمون املساعدة يف القضايا املقابالتوالتكاليف املتعلقة بواجب املكتب لتوفري الرعاية للشهود الذين ي
وبنجاح املكتب للحد من عدد الشهود ). يف ذلك التحقيقات اجلارية، واحملاكمات، والقضايا املتبقية

إىل أدىن حد ممكن وختفيض مستوى املخاطر األمنية بطريقة إشراك الشهود بوقت متأخر يف التحقيقات 
 ٢٧٥ ٠٠٠ املدى الطويل، وبالتايل، اعتماد مبلغ بالقدر املمكن، هناك فرصة لتخفيض التكاليف على

  . ٢٠١٢من عام % ٢٣,٦ يورو أو ٨٥ ٠٠٠ يشكل ختفيضاً بقيمة ٢٠١٣يورو لعام 
   ا	�,ازم وا	���ات

، بالرغم من أن ٢٠١٣  لقد توقف املكتب عن توفري املالبس للميدان ومعدات البعثات لعام -١٧٨
 .  مقترحات امليزانية الالحقةهذا ال حيول دون طلب تكاليف االستبدال يف
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام   :٢٣٣٠الربنامج الفرعي: ٣٢اجلدول 
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

مقارنة بعام  ٢٠١٣
٢٠١٢  

٢٣٣٠ 
األساس أفرقة التحقيق

 ية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 األساسية اموع
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 4,086.2 11.4 464.0 4,550.2 4,550.2   4,086.2 4,086.2 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

306.0 306.0   323.0 323.0 17.0 5.6 306.0 

اموع الفرعي، 
 11.0 481.0 4,873.2 4,873.2   4,392.2 4,392.2   4,428.0   4,428.0 4,428.0   املوظفون 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

 46.6 46.6   384.0 384.0   461.2 172.8 288.4 288.4  نا
-

337.4 -87.9 

املساعدة املؤقتة 
                     لالجتماعات

ساعات العمل 
                      اإلضافية

اخلرباء 
                           االستشاريون

اموع الفرعي، 
 46.6 46.6   384.0 384.0   461.2 172.8 288.4 288.4   الرتب األخرى

-
337.4 -87.9 

 1.3- 8.6- 652.1 652.1   660.7 660.7   672.5 90.0 582.5 582.5   السفر

                      الضيافة

             2.1  2.1 2.1   اخلدمات التعاقدية 

               5.8  5.8 5.8   التدريب

نفقات التشغيل 
 23.6- 85.0- 275.0 275.0   360.0 360.0   350.3 24.0 326.3 326.3   العامة

ازم واملواداللو    4.8 4.8  4.8             4.8 

املعدات مبا يف 
                 6.5   6.5 6.5   ذلك األثاث

اموع 
الفرعي،التكاليف 

غري املتصلة 
 9.2- 93.6- 927.1 927.1   1,020.7 1,020.7   1,042.0 114.0 928.0 928.0   باملوظفني

  اموع
  5,644.4 5,644.4 286.8 5,931.2   5,796.9 5,796.9   5,846.9 5,846.9 50.0 0.9 

      195.1 192.0 3.0 216.6   216.6 213.8 2.8 الصيانة املوزعة
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  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٣٠الربنامج الفرعي: ٣٣اجلدول 

 أفرقة التحقيق
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

 ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
-ف
٢ 

-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة 
  الفنية
فما 
 فوقها

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
الرئيس

 ية

اخلدما
ت 
-العامة

الرتب 
األخر

 ى

جممو
ع 
موظ
يف 

اخلدما
ت 
 العامة

جمموع 
املوظ
 فني

الوظائفاحل
 الية

 األساسية 

  ١       ١               ١ 
 ٥٢ ٦ ٦  ٤٦ ٦ ١٣ ١٨ ٨ ١     املتصلة باحلاالت 
 ٥٣ ٦ ٦   ٤٧ ٦ ١٣ ١٨ ٨ ١     ١   لفرعياموع ا 

الوظائف 
 اجلديدة

 األساسية

                           
                  املتصلة باحلاالت 
                             اموع الفرعي 

                             األساسية
 ٤- ١- ١-  ٣-   ١- ٢-      التاملتصلة باحلا

الوظائف 
املعاد 

/توزيعها
 تصنيفها

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

 ٤٩ ٥ ٥   ٤٤ ٦ ١٣ ١٧ ٦ ١     ١   اموع 

 

  االدعاء شعبة: ٢٤٠٠ الربنامج  -٤

  مقدمة

شعبة االدعاء هي احملور يف العمل الرئيسي الذي تقوم به احملكمة أال وهو االضطالع بإجراءات  -١٧٩
نية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي، وهي املسؤولة عن الدعاوى القضائية املعروضة عل

على الدوائر التابعة للشعب القضائية الثالث وإعداد كافة املعطيات اخلطية اليت تقدم إىل الدوائر 
  .شتركةواملشاركة يف أنشطة التحقيق والعمل التمهيدي املتصل بالقضايا ضمن أفرقة م

  تتكون شعبة االدعاء من فرق االدعاء وفرق االستئناف ويقوم مبساعدم مديري القضايا -١٨٠
واالستخدام الفعال للموارد وتوحيد أعمال حتضري القضايا وإيداعها، . وموظفي دعم احملاكمات

 . ويشرف عليها منسق االدعاء

  األهداف

قضايا ضمن احلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربع إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات جديدة يف ال  -١
  ) ١اهلدف اإلستراتيجي . (حماكمات على األقل، رهناً مبا يؤمن من التعاون اخلارجي

إجراء سبعة حتقيقات كاملة على األقل ومثانية : ٢٠١٣هدف سنوي ملكتب املدعي العام لعام   
  )االستئنافاتمبا يف ذلك (حتقيقات حمدودة ومخسة حماكمات على األقل 

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

جودة عالية وإجياز يف الطلبات اليت تقدم يف اإلطار   -  
 .الزمين احملدد

 معدل قبول املعطيات واملوافقة على الطلبات املقدمة -
 . إىل الدوائر

≤٨٠ ٪ 
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  ٢اهلدف 
ة إىل الدوائر  تقدمي األدلة بشكل يتصف بالكفاء-

 .التمهيدية واالبتدائية

أيام ( الوقت الذي يستغرقه تقدمي قضية االدعاء -
 .لكل قضية) احملاكمة الفعلية

 ستة أشهر≤

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

 على األقل ما يعادل - أقل ما ميكن-
 )٣٥-٣٠(معدل  احملاكمات اجلارية 

 من املوظفنياملوارد 

  .٢٠١٣ال تطلب وظائف جديدة لشعبة االدعاء يف عام  -١٨١
عمالً بنموذج التناوب، وتلبية لالحتياجات التشغيلية من املوارد القائمة، عاد منصب واحد  -١٨٢

 إىل شعبة التحقيق بعد إكمال أعمال الدعوى القضائية واحلاجة إىل طاقة إضافية للتحقيق ٣-برتبة ف
  . فني لديهم اخلربة واخللفية الالزمةعن طريق موظ

  املساعدة املؤقتة العامة
العامة نظراً إىل االنتقال من  مرحلة من املساعدة املؤقتةللشعبة  هناك زيادة يف املوارد املطلوبة  -١٨٣

هذا باإلضافة إىل املتطلبات . أعمال التحقيق املتقدم إىل مرحليت إعداد القضية واإلعداد للمحاكمة
، باإلضافة إىل االستئنافات ٢٠١٣يف عام املدعي العام ضد مببا قضية فية للمحاكمة اجلارية يف اإلضا

، اليت نغودجولو تشوي/ كاتانغااملدعيالعام ضدقضية  ولوبانغااملدعي العام ضد املتوقعة يف قضية 
العامة لعام املؤقتةاملساعدة جتاوزت بالفعل طاقة مناصب املوارد الثابتة وحتتاج إىل موارد تكميلية من 

  : العامة على النحو التايلاملساعدة املؤقتةوتطلب موارد .  ٢٠١٣
  )إعداد متقدم للدائرة التمهيدية(كينيا األوىل والثانية الفريق املعين باحلالة يف   )أ(

   شهراً ؛١٢ملدة ) ٥-ف(حمامي مرافعات رئيسي واحد  )  ١(    
   شهراً ؛١٢ ملدة) ٤-ف(حمامي مرافعات واحد  )  ٢(    
   شهراً لكل منهما؛١٢ملدة ) ١-ف(حمامي مرافعات مساعد عدد اثنني  )  ٣(    
   شهراً لكل منهما؛١٢ملدة ) ر أ/ خ ع (مراجع قانوين عدد اثنني )  ٤(    

يتم توفري مجيع موارد الفريق التمهيدي من املناصب الثابتة، مما يؤدي إىل  )  ٥(
.  قضيتني تنطويان على عدة متهمني عشر موظف من أجل١٧فريق يتألف من 

  .   ضمن هذه الطاقة٢٠١٣وسيتم استيعاب أي نشاط للمحاكمة يف عام 
  مجهورية أفريقيا الوسطىالفريق املعين باحلالة يف   ) ب(

   شهراً؛١٢ملدة ) ٤-ف(حمامي مرافعات واحد ) ١(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ٢-ف(حمامي مرافعات معاون واحد )  ٢(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ١-ف(ي مرافعات مساعد واحد حمام)  ٣(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ر أ/ خ ع (مراجع قانوين واحد)  ٤(    

يتم توفري مجيع املوارد األخرى للفريق التمهيدي من املناصب الثابتة مما )  ٥(
يؤدي إىل فريق يتألف من تسعة موظفني من أجل قضية املدعي العام ضد جان 

  .بيار بيمبا
  الثانية /ليبيا األوىليق املعين باحلالة يف الفر  )  ج(
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   شهراً؛١٢ملدة ) ٤-ف(حمامي مرافعات واحد  ) ١(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ٣-ف(حمامي مرافعات واحد )  ٢(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ١-ف(حمامي مرافعات مساعد واحد )  ٣(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ١-ف(مدير قضية واحد)  ٤(    

لة جزئياً من اعتماد صندوق الطوارئ املخصص إن هذه الوظائف منقو)  ٥(
ويتم توفري . ٢٠١٢ والذي متت املوافقة عليه يف ميزانية عام ٢٠١١يف عام 

مجيع أفراد الفريق التمهيدي اآلخرين من الوظائف الثابتة مما يؤدي إىل فريق 
وسيقوم . يتألف من أربعة موظفني من أجل قضيتني تنطويان على عدة متهمني

  .  ٢٠١٣رد بدعم أي حتقيقات إضافية يف قضية ليبيا يف عام هذا املو
  مجهورية الكونغو الدميقراطية الثالثة والرابعة واخلامسةالفريق املعين باحلالة يف )  د(

   شهراً؛١٢ملدة ) ٣-ف(حمامي مرافعات واحد  )  ١(      
   شهراً؛١٢ملدة ) ر أ/ خ ع (مراجع قانوين واحد)  ٢(      

كافة موارد الفريق التمهيدي من املناصب يتم توفري )  ٣(  
الثابتة مما يؤدي إىل فريق يتألف من مخسة موظفني من أجل ثالثة قضايا 

  .قيد التحقيق
  الكوت ديفوار األوىل والثانيةالفريق املعين باحلالة يف )  هـ(

   شهراً؛١٢ملدة ) ٣-ف(حمامي مرافعات عدد اثنني )  ١(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ١-ف(احد  حمامي مرافعامتساعد و)  ٢(    
   شهراً لكل منهما؛١٢ملدة ) ١-ف(مدير قضية واحد  )  ٣(    
   شهراً؛١٢ملدة ) ر أ/ خ ع (مراجع قانوين واحد )  ٤(    

يتم توفري مجيع موارد الفريق التمهيدمين املناصب الثابتة مما يؤدي إىل فريق )  ٥(
 ٢٠١٣ة يف عام وأي نشاط حماكم.  موظف من أجل قضيتني١١يتألف من 

  .سيتم استيعابه ضمن هذه الطاقة
، متثل موظفني ٤- ومنصب واحد برتبة ف٥-  هذه املناصب، باستثناء منصب واحد برتبة ف-١٨٤

الذين سبق للمكتب أن تعاقد معهم باستخدام املرونة اليت توفرها اجلمعية لتلبية االحتياجات ذات 
املساعدة املؤقتة العامة يف تعكس التوجه إلنفاق منخفض من األولوية عن طريق املوارد املتوفرة واليت 

  . ٢٤٠٠ مقارنة باالحتياجات املتزايدة يف برنامج ٢٣٠٠برنامج 
 يورو من هذه ٣٠٠ ٠٠٠ أعاله، لقد مت استيعاب مبلغ ١٦٢  كما مت توضيحه يف الفقرة -١٨٥

، إذ ٢٤٠٠ إىل الربنامج الفرعي ٢٣٢٠التكاليف بواسطة نقل املراجعني القانونيني من الربنامج الفرعي 
  .أن هذا النوع من املراجعة أصبحتاآلمنركزية بشكل رئيسي ويتم تنسيقها يف شعبة االدعاء

فقد استمرت احلاجة املساعدة املؤقتة العامة،   يف حني أن هذه املوارد مطلوبة بشكل موارد من -١٨٦
هلا الصلة ( حتويلها إىل مناصب ثابتة إىل عدد من هذه املناصب لعدة سنوات حيث يتم عادة طلب

وأخذاً بعني االعتبار توصيات اللجنة لتجميد عدد الوظائف الدائمة باملستوى املعتمد لعام ). باحلاالت
 إىل حني إجراء مراجعة شاملة هليكل احملكمة مبا يف ذلك إعادة تقدمي املربرات جلميع ٢٠١٠
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 حتويل مناصب املساعدة املؤقتة العامةهذه إىل مناصب ، فإن مكتب املدعي العام لن يطلب)٢٨(املناصب
  .، ولكنه سيعود إىل هذه النقطة يف املستقبل٢٠١٣ثابتة يف ميزانية عام 

  املوارد من غري املوظفني

  السفر
ال يقتصر املبلغ املطلوب على بعثات الفريق املشترك املتعلقة بدعم التحقيقات وحسب ولكنه  -١٨٧

ثيل اليت يقوم ا نائب املدعي العام والرامية إىل توسيع املعرفة بأنشطة احملكمة يشمل أيضاً مهام التم
  .والتعاون معها من أجل أنشطة املكتب

حيث أنه من املتوقع أن يكون هناك ما جمموعه % ٨,٥ بنسبة ٢٠١٣  لقد ازداد اعتماد عام -١٨٨
  ). ٢٠١٢ بعثة يف عام ٧٠مقارنة بـ  (٢٠١٣ بعثة يف عام ٤٩

 2013امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٠٠الربنامج : 33ول اجلد
  ٢٠١١نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  النمو يف املوارد

 مقارنة ٢٠١٣
  ٢٠١٢بعام 

٢٣٣٠ 
 أفرقة التحقيق

 األساسية
املتصلة 
 باحلاالت

 اموع 
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 * الطوارئ

األساس
 ية

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
األساس

 ية
املتصلة 
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 3.4 137.7 4,136.6 3,631.7 504.9 3,998.9 3,375.0 623.9 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم

122.4 428.4 550.8 193.8 387.6 581.4 30.6 5.6 

اموع الفرعي، 
 3.7 168.3 4,718.0 4,019.3 698.7 4,549.7 3,803.4 746.3 4,307.2   4,307.2 3,500.9 806.3 املوظفون 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

 55.0 783.2 2,206.5 2,206.5   1,423.3 1,423.3   1,637.7 186.5 1,451.2 1,333.0 118.2 نا

 املؤقتة املساعدة
                     لالجتماعات

ساعات العمل 
                      اإلضافية

اخلرباء 
                           االستشاريون

اموع الفرعي، 
 55.0 783.2 2,206.5 2,206.5   1,423.3 1,423.3   1,637.7 186.5 1,451.2 1,333.0 118.2 الرتب األخرى

 8.5 14.5 185.0 170.1 14.9 170.5 152.3 18.2 184.2 7.2 177.0 118.8 58.2 السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية 

                   التدريب

نفقات التشغيل 
                   العامة

 4.8                   اللوازم واملواد

 املعدات مبا يف
                       ذلك األثاث

                                                      
وتقرير جلنة امليزانية : ٨١لفقرة ، ا٢-الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية))  28(

 . ٢٥ا	7K�ة ). ICC-ASP/11/15( حول أعمال دورا الثامنة عشرة ٢٠١٢مايو / أيار٢٢واملالية املؤرخ يف 
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اموع 
الفرعي،التكاليف 

غري املتصلة 
 8.5 14.5 185.0 170.1 14.9 170.5 152.3 18.2 184.2 7.2 177.0 118.8 58.2 باملوظفني

  اموع
 982.7 4,952.7 5,935.4 193.7 6,129.1 764.5 5,379.0 6,143.5 713.6 6,395.9 7,109.5 966.0 15.7 

      178.2 160.0 18.2 164.5   164.5 147.9 16.6 يانة املوزعةالص

 

  2013املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٠٠الربنامج : 35اجلدول 

 شعبة اإلدعاء
وكيل 
أمني 
 عام

مساعد 
أمني 
 عام

 ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
-ف
١ 

جمموع 
موظفي 

الفئة 
  الفنية
فما 
 فوقها

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
رئيسال

 ية

اخلدما
ت 
-العامة

الرتب 
األخر

 ى

جممو
ع 
موظ
يف 

اخلدما
ت 
 العامة

جمموع 
املوظف

 ين

 ٦ ٢ ٢   ٤         ٣     ١   األساسية  الوظائفاحلالية
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 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث -جيم

وقلم احملكمة هو اهليئة املسؤولة . يرأس قلم احملكمة املسجل، وهو املوظف اإلداري الرئيسي يف احملكمة -١٨٩
  .ليهاعن اجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة وعن تقدمي اخلدمات إ

شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة وشعبة : ولكي يضطلع قلم احملكمة مبهامه فقد نظم نفسه يف شعبتني مها -١٩٠
وتشمل هذه األقسام . خدمات احملكمة، عالوة على عدد من األقسام واملكاتب التابعة مباشرة إىل مكتباملسجل

ية، وقسم اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم واملكاتب قسم الدعم االستشاري، وقسم العمليات امليدان
ويتكون ديوان املسجل من عدد قليل من املوظفني الذين يقدمون . اإلعالم والوثائق، وقسم األمن والسالمة

ولألغراض اإلدارية، فإن قلم احملكمة يتبعه . الدعم إليه يف أداء مهامه، مبا يف ذلك العالقات اخلارجية والتعاون
 احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا، ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات، وآلية مكتبأيضاً

الرقابة املستقلة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ومكتب مدير مشروع 
  .املباين الدائمة للمحكمة

 وهو يشمل ٣٧٠٠على حنو أفضل، أُنشىء الربنامج اجلديد لغرض جتسيد هيكلة قلم احملكمة وعملياته  -١٩١
مكتب احملامي العام للدفاع، مكتب احملامي العام للضحايا، ومكتب املراجعة الداخلية : الربامج الفرعية التالية

للحسابات، ومكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة، وقد كانت مجيع هذه الربامج توجد سابقا ضمن الربنامج 
وجيسد وجودها ضمن برنامج منفصل بصورة أفضل عالقتها مع املسجل .  اخلاص مبكتب املسجل،٣١٠٠

و عالوة على ذلك، فبما أن نطاق مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة . ويزيد يف إدراك استقالليتها التشغيلية
ه اخلاص يف سياق يعىن مبشروع خاص، فوجوده ضمن هذا الربنامج اجلديد املنفصل سوف يركز على طابع

  .جمموعة واسعة من الوظائف والعمليات اليت تدخل ضمن نطاق قلم احملكمة
ودف مجيع وظائف قلم احملكمةوعملياإىل دعم تنفيذ والية احملكمة القضائية، فضال عن أدائها التنظيمي  -١٩٢

ت الصلة، وبالتايل فميزانيته فهو يشكل هيكل الدعم الرئيسي لعمل احملكمة ككل وملختلف هيئاا ذا. السليم
  .تتوقّف أساساً على التطورات القضائية والتطورات املتعلقة باالدعاء العام واالفتراضات اليت تقوم عليها

ويضمن قلم احملكمة باخلصوص تقدمي اخلدمات الضرورية بفعالية إىل خمتلف املشاركني يف اإلجراءات  -١٩٣
وتشمل هذه املهام . تحقيقات واحملاكمات وسائر اإلجراءات القضائية بفعاليةالقضائية تيسرياً وضماناً إلجراء ال

األمن امليداين وأمن قاعة احملكمة والعمليات امليدانية واملساعدة اإلدارية وسائر املساعدات املقدمة إىل احملامني 
دمات املتعلقة باإلجراءات للدفاع واحملامني للضحايا و تعميم اإلجراءات وإدارة قاعة احملكمة وغري ذلك من اخل

واتباع هذا . القضائية، من قبيل الترمجة التحريرية و الشفوية والدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال
النهج املمركز يف تقدمي اخلدمات األساسية داخل احملكمة ميكّن قلمها من دعم جماالت عملها املختلفة عن 

وعلى نفس املنوال، يسعى قلم احملكمة من خالل منصته املشتركة . ملني معهاطريق التركيز على متطلبات املتعا
  .إىل ضمان حتقيق أقصى قدر من الفعالية وتاليف االزدواجية يف موارد احملكمة

 وإضافة إىل ذلك، يتوىل قلم احملكمة مسؤوليات أساسية أخرى، من قبيل تأمني التعاون الكايف مع -١٩٤
الشهود واالحتجاز وتقدمي املساعدة والدعم للدفاعوالضحايا املشاركني يف اإلجراءات الدول ومحاية الضحايا و

وتعد هذه املهام أساسية للوصول إىل احلد األقصى من تأثري النظام . القضائية والتواصل مع اتمعات املتأثرة
ألحكام القضائية تنفيذاً القضائي املنشأ مبوجب نظام روما األساسي ولضمان سري هذا النظام ولضمان تنفيذ ا

وعالوة على ذلك ويف حالة أنشطة التواصل ومشاركة الضحايا حتقق احملكمة العدالة من خالل هذه . فعاالً
املهام األساسية بطريقة تلمسها اتمعات املتأثرة فعالً باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، وذلك بالتأكد 

.  اإلجراءات القضائية املتخذة لدى احملكمة ومن أا تدير توقعاا بفعاليةمن أن هذه اتمعات هلا مصلحة يف
كما أن التواصل الناجع وما ينتج عنه من فهم معزز للمحكمة وأنشطتها يشجع الشهود والوسطاء احملليني على 

لقواعد اإلجرائية من ا) و (٢٠وفيما يتعلق بالدفاع، ووفقا للقاعدة .التعاون احلاسم لسري اإلجراءات القضائية
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وقواعد اإلثبات، يسهل املسجل التخصص والتدريب للمحامينويشجع عليه، دون طلب موارد إضافية حمددة 
  .من ميزانية احملكمة

واليت مل تكن تتضمن أي حكم لعقد (ستناداً إىل االفتراضات املتعلقة بامليزانية األولية للمحكمة ا-١٩٥
 اليت ظلت على نفس ٢٠١٣ى املسجل إلعداد مقترح امليزانية لعام ، سع)جلسات استماع يف حاليت كينيا

مت بذل كل جهد ممكن من خالل ختفيضات جذرية، والوفورات وزيادة . ٢٠١٢مستوى امليزانية املعتمدة لعام 
 الكفاءة لكي تظلّ خمتلف الربامج والربامج الفرعية ضمن الربنامج الرئيسي الثالث على نفس املستوى من املوارد

  .، وحىت  على مستوى منخفضفي بعض احلاالت٢٠١٢فيما يتعلق باملوارد املعتمدة لعام 
 تلقى كل قسم من أقسام قلم احملكمة تعليمات من املسجل بإعداد ميزانية أقل من مستوى اعتمادات -١٩٦
 تكاليف ومع ذلك، تبني أن هذا األمر صعب للغاية بسبب الزيادات اليت ال ميكن جتنبها يف. ٢٠١٢سنة 

هلذا الغرض، قام قلم احملكمة مبراجعة شاملة ملوارده الالزمة، وإعادة تقييم . املوظفني واملساعدة القانونية وغريها
وباملثل، مت فحص دقيق لطلبات اخلرباء االستشاريني . مستوى الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة

وكما هو احلال يف السنوات املاضية، ومتشيا مع .  كان هناك مربر قويومل تقبل إال على أساس استثنائي عندما
  . يف قلم احملكمة٢٠١٣توصيات اللجنة، مل يطلب إعادة تصنيف أي وظيفة ثابتة أو وظائف ثابتة جديدة لعام 

يف  يبني هذا النهج كيف كفل قلم احملكمة احلد األدىن من الزيادة يف امليزانية، من خالل االستمرار -١٩٧
وسيتم كل من إعادة التوزيع والتآزر الستيعاب . تنفيذ دوره كمقدم للخدمات املركزية على نطاق احملكمة

  .٢٠١٢أكرب قدر ممكن من الزيادات املطلوبة يف األموال داخل اخلط األساسي للميزانية املعتمة لعام 
 فجوة صغرية، واليت مل يكن من  ومع ذلك، على الرغم من هذه اجلهود وأوجه الكفاءة، ال تزال هناك-١٩٨

وهكذا، قبل اختاذ قرار عقد جلسات استماع . املمكن رأا دون املساس بشكل كبري مبستوى اخلدمات املقدمة
 ٠٠٠ زيادة إمجالية صافية لقلم احملكمةتزيد قليال على٢٠١٣يف حالة كينيا، أُدرجت يف امليزانية الربناجمية لعام 

  .٢٠١٢ يف املائة على مستوى املخصصات يف امليزانية املعتمدة لعام ٢.امسية قدرهامما ميثل زيادة . يورو١٨٠
 وفيما خيص الزيادة يف تكاليف املساعدة القانونية املقدمة فإا تعزى إىل تطبيق نظام املساعدة القانونية -١٩٩

عية الدول األطراف، مثّ مت ووافقت عليه مج٢٩احلايل مباشرة على النحو الذي أيدته اللجنة يف دورا الثامنة
 بعد ٢٠١٢،٣٠مارس / آذار٢٢، بقرار من املكتب مؤرخ ٢٠١٢أبريل / نيسان١تعديله وذلك اعتبارا من 

 وكجزء من الدعم األساسي املقدم إىل حمامي ٢٠١٢.٣١فرباير / شباط١٥مناقشة اقتراح قدمه قلم احملكمة يف 
املوارد الالزمة لتغطية الرسوم القانونية والنفقات األخرى ذات الدفاع وممثلي الضحايا يقوم قلم احملكمة بإدارة 

وجتدر، مع ذلك، اإلشارة إىل أنه على الرغم من .  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢١الصلة وفقا للمادة 
ال بصورة أن ميزانية قلم احملكمة تتضمن أموال تغطية تكاليف املساعدة القانونية، فإن قلم احملكمة ال يتحكم إ

  .حمدودة يف استخدام هذه املوارد وهو يعمل أساسا بصفة مدبر لتلك األموال
.  يف مقرره أعاله، طلب املكتب إىل قلم احملكمة إعداد اقتراح آخر الستعراض نظام املساعدة القانونية-٢٠٠

لذي يقترح فيه قلم احملكمة وفقا لذلك، وبعد التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، مت إعداد االقتراح الثاين، ا
وقد أجريت هذه املراجعة يف ضوء اخلربة املكتسبة من قبل احملكمة حىت اآلن، مع مراعاة . املزيد من الكفاءة

ضرورة ضمان النظام األكثر فعالية من حيث التكلفة باختاذ تدابري الكفاءة، مع ضمان االحترام الكامل حلقوق 
ونتيجة هلذه املراجعة، حدد قلم . املشاركة اهلادفة والفعالة يف اإلجراءاتالدفاع، وكذلك حقوق الضحايا يف 

 املتعلقة باملساعدة القانونية، واليت، يف حال اعتمادها من ٢٠١٣احملكمة وفورات حمتملة أخرى يف ميزانيته لعام 
  .٢٠١٢ 	��متمدةمبستوى أقل من امليزانية املع٢٠١٣قبل اجلمعية، ستسفر عن مليزانية املقترحة مليزانية 

                                                      
 .٨٠، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/6/20 (٢٠٠٧... الدورة السادسة ... الوثائق الرمسية )29
30http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2012-Bureau-9-D-23Mar2012.pdf. 
 .٢٠١١سمرب دي/ كانون األول٢١ ، املؤرخ ICC-ASP/10/Res. 4اقتراح ملراجعة املساعدة القانونية للمحمكةوفقاللقرار 31
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 أدناه، قبل أخذ اجللسات املتعلقة بكينيا يف االعتبار، كانت ستكون  هناك ٣٦ كما يتبين من اجلدول -٢٠١
زيادة يف تكاليف املساعدة القانونية ‘ ا‘:  مليون يورو، تعزى أساسا إىل عاملني٣,٦زيادة إمجالية ملا يناهز 

 مليون يورو، ويرجع ذلك أساسا إىل تنفيذ ٢،٥وظفني حبوايل زيادة يف تكاليف امل‘ ٢‘تبلغمليون يورو، و 
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف . نظام األمم املتحدة املوحد للرواتب والبدالت واالستحقاقات على نطاق احملكمة

  . مليون دوالر٣,٤مقابل هذه الزيادة، قد متكّن قلم احملكمة من إجياد ختفيضات يقارب جمموعها 
 على مستوى امليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٣سعى قلم احملكمة إىل حتقيق امليزانية املقترحة لعام  لذا فقد -٢٠٢

 ببدء احملاكمات يف ٢٠١٢يوليو / متوز٩لكن، قرار الدوائر األخرييف . ، وقد اقترب من ذلك للغاية٢٠١٢
ة يف تكاليف قلم احملكمة يف  قد أدى إىل زيادة مقابل٢٠١٣أبريل من عام / نيسان١٠حاليت كينيا اإلثنني يف 

 سوف تتجاوز - وعلى الرغم من تضافر اجلهود وتصميما لعكس ذلك -ونتيجة لذلك . مرحلة متأخرة جدا
هذه التكاليف، اليت تتفق . ٢٠١٢ مستوى امليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٣حتما ميزانية قلم احملكمة املقترحة لعام 

امليزانية مليزنة االفتراضات املمكنة والقابلة للقياس الكمي، ختص حصرا دعم متاما مع ممارسة احملكمة فيما يتعلق ب
وقد نتجت هذه التكاليف . األنشطة القضائية وتقدمي اخلدمات إىل األطراف واملشاركني يف هاتني احملاكمتني

وتوفري عن األنشطة مبا يف ذلك عمليات الدعم وأنشطة مكتب املدعي العام، ومحاية الضحايا والشهود، 
  .خدمات قاعات احملكمة مبا يف ذلك الترمجة الفورية واألمن

 بعد العثور على أوجه إضافيةيف جمال الكفاءة والتدقيق املعمق يف أنشطتها، خفّض قلم احملكمة املبلغ -٢٠٣
  . يورو١ ٢٤٧ ٤٠٠املطلوب هلاتني اجللستني إىل 

احملكمة السعي إىل حتقيق الفعالية يف عملياته  ومتشياً مع رغبات اجلمعية واللجنة، سيواصل قلم -٢٠٤
وسيواصل قيادة األنشطة اليت تشمل احملكمة كلها واليت ترمي إىل حتسني أعماهلا، بترتيب أولوياته واخلدمات 
اليت يقدمها، وختفيض التكاليف مسامهاً بذلك مسامهة أكرب يف حتقيق هدفها االستراتيجي بأن تصبح منوذجاً 

  .ةلإلدارات العام
   للربنامج الرئيسي الثالث٢٠١٣البيان التفصيلي للميزانية املقترحة لعام : ٣٦اجلدول 

 ٢٠١٢ امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث لعام
 اموع

 )مباليني اليورو(
 65.0 ٢٠١١خط األساس يف عام 

  منقوصاً منه
 1.2  فيما يتعلق جبلسات احملاكمات املتزامنةاملساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة لالجتماعات

 0.2 السفر واخلدمات التعاقدية وخالفه
 0.5 اموع الفرعي

 0.6 مضافاً إليه 
 0.8 )تكاليف املوظفني مبا فيها العالوات والزيادة يف املرتبات(االلتزامات اآلجلة 

 3.4 تثبيت الوظائف
ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واستبدال املساعدة املؤقتة العامة وتنفيذ مشروع ا

  التجهيزات
 2.0 احلالة املتعلقة بكينيا
 0.1 احلالة املتعلقة بليبيا

 0.4 احملامون للدفاع
 0.9 احملامون للضحايا 

 0.1 اموع الفرعي
 3.6 ٢٠١٢جمموع امليزانية املقترحة لعام 
 65.2 جمموع النمو مباليني اليورو 

 0.2 نسبة املئوية للنموال
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي الثالث  :٣٧اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
  مقارنة بعام٢٠١٢

٢٠١١  
 قلم احملكمة

املتصلة  األساسية
صندوق  اموع باحلاالت

 الطوارئ
+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

املتصلة  األساسية
ملتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

موظفو الفئة 
 6.8 1,323.1 20,729.1 8,409.3 12,319.8 19,406.0 7,976.0 11,430.0 الفنية

و موظف
 اخلدمات العامة

 بدون تقسيم

8,557.8 6,129.6 14,687.4 9,249.3 6,213.2 15,462.5 775.1 5.3 

اموع 
الفرعي، 
 6.2 2,098.2 36,191.6 14,622.5 21,569.1 34,093.4 14,105.6 19,987.8 33,351.7  33,351.7 14,130.0 19,221.7 املوظفون

املساعدة 
 1.0 43.3 4,293.5 2,455.3 1,838.2 4,250.2 2,229.4 2,020.8 6,581.3 752.6 5,828.7 3,471.7 2,357.0 املؤقتة العامة

املساعدة 
املؤقتة 

 99.5- 353.2 153.2 200.0 452.7 420.7 32.0 1,190.8 480.9 709.9 358.9 351.0 لالجتماعات
-

22.0 

 3.3- 11.9- 353.3 138.8 214.5 365.2 120.7 244.5 430.8  430.8 159.2 271.6 العمل اإلضايف

اخلرباء 
 228.3- 122.7 36.1 86.6 351.0 180.5 170.5 372.9 24.1 348.8 62.1 286.7 االستشاريون

-
65.0 

اموع 
الفرعي، الرتب 

 5.5- 296.4- 5,122.7 2,783.4 2,339.3 5,419.1 2,951.3 2,467.8 8,575.8 1,257.6 7,318.2 4,051.9 3,266.3 األخرى

 1.0 18.8 1,893.6 1,709.1 184.5 1,874.8 1,632.0 242.8 1,702.4 157.2 1,545.2 1,312.1 233.1 السفر

 1.0- 4.0  4.0 5.0  5.0 6.1  6.1  6.1 الضيافة
-

20.0 

اخلدمات 
 2.4 63.9 2,777.0 1,633.6 1,143.4 2,713.1 1,304.1 1,409.0 2,435.1 323.4 2,111.7 1,222.5 889.2 التعاقدية

 77.0- 565.4 178.0 387.4 642.4 211.5 430.9 599.9  599.9 291.3 308.6 التدريب
-

12.0 

 59.8 1,166.6 3,117.4 3,117.4   1,950.8 1,950.8  3,844.7 521.6 3,323.1 3,323.1  احملامون للدفاع

احملامون 
 6.3- 268.9- 4,010.1 4,010.1   4,279.0 4,279.0  1,995.4 307.1 1,688.3 1,688.3  للضحايا

نفقات التشغيل 
 10,684.2 4,368.4 6,315.8 12,070.2 6,113.6 5,956.6 10,493.7 312.2 10,181.5 5,028.9 5,152.6 العامة

-
1,386.0 

-
11.5 

 3.3- 33.3- 966.7 273.5 693.2 1,000.0 327.0 673.0 955.5 10.5 945.0 342.3 602.7 اللوازم واملواد 

األثاث 
 14.8 146.8 1,140.7 36.7 1,104.0 993.9  993.9 1,467.7 554.1 913.6 302.0 611.6 واملعدات

اموع 
الفرعي، 

التكاليف غري 
املتصلة 

 1.4- 370.1- 25,159.1 15,326.8 9,832.3 25,529.2 15,818.0 9,711.2 23,500.5 2,186.1 21,314.4 13,510.5 7,803.9 باملوظفني

 2.2 1,431.7 66,473.4 32,732.7 33,740.7 65,041.7 32,874.9 32,166.8 65,428.0 3,443.7 61,984.3 31,692.4 30,291.9 اموع

              
 3.8- 40.0 1,005.8- 702.6- 303.2- 1,045.8- 728.1- 317.7- 1,037.9-   1,037.9- 748.2- 289.7- الصيانة املوزعة
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  ٢٠١٣الك املقترح من املوظفني لعام امل: الربنامج الرئيسي الثالث: ٣٨اجلدول 

 قلم احملكمة
وكيل 

 أمني عام
مساعد 

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

موظفي الفئة 
 الفنية فيما فوقها

اخلدمات 
-العامة
الرتبة 

 الرئيسية

اخلدما
ت 
-العامة

الرتب 
األخر
 ى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

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

 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  
الوظائف 

                             األساسية اجلديدة

                  املتصلة باحلاالت  

                             اموع الفرعي  

 ٢ ٢ ٢                       األساسية

 ٢- ٢- ٣- ١             املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

     ١- ١                     اموع الفرعي توزيعها

 ٤٧٩ ٢٨٤ ٢٦٧ ١٧ ١٩٥ ٧ ٦١ ٦٦ ٣٩ ١٧ ٤   ١   اموع  

  

  املسجل مكتب: ٣١٠٠ الربنامج  -١

  مقدمة

املسجل هو املوظف اإلداري الرئيسي يف احملكمة، وبالتايل فإنه يتوىل جمموعة من املسؤوليات يف جماالت  -٢٠٥
  . خمتلفة تتعلق باجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة ويتوىل كذلك تقدمي اخلدمات إليها

، قام املسجل مبدئيا بإعادة تنظيم الربنامج الرئيسي ٢٠١٣ية املقترحة لعام  ألغراض امليزانية الربناجم-٢٠٦
ومت إنشاء برنامج جديد، . الثالث لكي يعكس على حنو أفضل هيكل خطوط اإلبالغ وسري عمل قلم احملكمة

ي العام مكتب احملام: ٣١٠٠، ويشتمل على الربامج الفرعية التالية املوجودة سابقا يف برنامج ٣٧٠٠الربنامج 
للدفاع، ومكتب احملامي العام للضحايا؛ ومكتب املراجعة الداخلية، ومكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة ، وعلى 

ومن شأن جعل هذه الربامج الفرعية متميزة ضمن الربنامج الرئيسي الثالث يسلط الضوء على . جملس املوظفني
  . قلم احملكمة ألغراض إداريةطبيعتها املستقلة أو اخلاصة مع احلفاظ عليها داخل

  ::، يشمل مكتب املسجل الربامج الفرعية اخلمسة التالية٢٠١٣ ألغراض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام -٢٠٧
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 يقوم ديوان املسجل بتقدمي الدعم وإسداء املشورة للمسجل ونائب املسجل فيما يتعلق جبميع -٢٠٨
لدول األطراف، وتدبري امليزانيةواإلدارة املالية، وسياسات واستراتيجيات مسؤولياما، مبا يف ذلك التعاون مع ا

ويقدم قسم االستشارات القانونية تقاريره إىل املسجل . قلم احملكمة على نطاق القسم وعلى نطاق احملكمة
يف نطاق ويقدم املشورة القانونية بشأن املسائل املتعلقة باإلطار القانوين للمحكمة يف األمور اليت تدخل 

ويدير قسم العمليات امليدانية ويدعم املكاتب امليدانية املوجودة يف بلدان احلاالت للوفاء . مسؤولية قلم احملكمة
وتعد االحتياجات التشغيلية لقلم احملكمة، ومكتب املدعي العام، والصندوق . بوالية احملكمة يف امليدان

ويوفر قسم . سية الدافعة للخدمات واملوارد يف املكاتب امليدانيةاالستئماين للضحايا والدفاع هي العوامل الرئي
األمن والسالمة بيئة عمل آمنة، ساملة وسرية، سواء يف الهاي أو يف امليدان، حلماية مجيع األشخاص الذين 

ة اتلتزم حملكمة بواجب توخي العناية م، وكذلك بأصول احملكمة امللموسة وغري امللموسة واملوارد املتعلق
أما قسم خدمات الدعم االستشاري فيقوم بتنسيق مجيع املساعدات املقدمة للمحامني من قبل . باملعلومات

كل هذه الربامج الفرعية يف مكتب املسجل ختضع إلشراف . احملكمة، ويدير نظام املساعدة القانونية يف احملكمة
  .املسجل مباشرة

  األهداف

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

إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية، والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني   -٢
  )٢ اهلدف االستراتيجي. (متشياً مع نظام روما األساسي

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

 النتائج املتوقعة

  ٢٠١٣اهلدف يف عام مؤشرات األداء

١ 

مثل اتفاقات املقار مع ( عدد االتفاقات اإلطارية املربمة دعماً لعمليات احملكمة  . محاية املصاحل القانونية للمحكمة
 ).الدول؛ واتفاقات العالقات مع األمم املتحدة؛ واتفاقات نقل الشهود

  . عدد حاالت عدم التعاون اليت تكتشفها الدوائر

٢ 

  . عدد حاالت اإلصابات اخلطرية النامجة عن إمهال اإلدارة .األفرقة القانونية تقدمي الدعم الفعلي والفعال إىل املوظفني و

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

عايري امل/ نظام إدارة األمن امليداين وفقاً ملعايري األمم املتحدة
. 

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

٣ 

 . قيام اإلدارة بتنفيذ توصيات مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني . احلد من املخاطر املالية واإلدارية
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  ٢٠١٣يزانية املقترحة لعام امل: ٣١٠٠الربنامج -٣٩اجلدول 
 النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام 

 )بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(
 مقارنة بعام ٢٠١٢

٢٠١١  
 قلم احملكمة

املتصلة  األساسية
صندوق  اموع باحلاالت

 الطوارئ
+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

املتصلة  األساسية
ملتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 11.3 422.9 4,169.9 1,603.4 2,566.5 3,747.0 1,329.6 2,417.4 موظفو الفئة الفنية

موظفو اخلدمات 
 العامة

 بدون تقسيم
2,578.2 1,878.5 4,456.7 2,624.6 2,014.0 4,638.6 181.9 4.1 

اموع الفرعي، 
 7.4 604.8 8,808.5 3,617.4 5,191.1 8,203.7 3,208.1 4,995.6 8,094.4   8,094.4 3,544.2 4,550.2 املوظفون

املساعدة املؤقتة 
 22.5- 374.3- 1,290.9 208.5 1,082.4 1,665.2 305.1 1,360.1 1,658.5 47.5 1,611.0 343.3 1,267.7 العامة

قتة املساعدة املؤ
                  لالجتماعات

 4.0- 7.3- 174.7 50.3 124.4 182.0 57.6 124.4 199.5  199.5 63.5 136.0 العمل اإلضايف

اخلرباء 
 51.0-     51.0  51.0       االستشاريون

-
100.0 

اموع الفرعي، 
 22.8- 432.6- 1,465.6 258.8 1,206.8 1,898.2 362.7 1,535.5 1,858.0 47.5 1,810.5 406.8 1,403.7 الرتب األخرى

 1.4 6.4 476.0 445.9 30.1 469.6 430.0 39.6 486.5 62.0 424.5 349.3 75.2 السفر

 20.0- 1.0- 4.0  4.0 5.0  5.0 6.1  6.1  6.1 الضيافة

 0.1 0.2 375.3 263.3 112.0 375.1 263.1 112.0 359.4 73.4 286.0 201.8 84.2 اخلدمات التعاقدية

 16.0- 39.1- 205.3 107.7 97.6 244.4 145.9 98.5 142.2  142.2 59.4 82.8 التدريب

 59.8 1,166.6 3,117.4 3,117.4   1,950.8 1,950.8   3,844.7 521.6 3,323.1 3,323.1   احملامون للدفاع

 6.3- 268.9- 4,010.1 4,010.1   4,279.0 4,279.0   1,995.4 307.1 1,688.3 1,688.3   احملامون للضحايا

نفقات التشغيل 
 10.6- 92.2- 781.6 616.6 165.0 873.8 685.8 188.0 811.8 21.3 790.5 700.5 90.0 العامة

 12.3- 31.3- 222.6 159.3 63.3 253.9 186.2 67.7 352.9  352.9 291.3 61.6 اللوازم واملواد 

 170.0 1.7 2.7 1.7 1.0 1.0   1.0 108.6 14.4 94.2 93.4 0.8 األثاث واملعدات

اموع الفرعي، 
التكاليف غري 

 8.8 742.4 9,195.0 8,722.0 473.0 8,452.6 7,940.8 511.8 8,107.6 999.8 7,107.8 6,707.1 400.7 املتصلة باملوظفني

 4.9 914.6 19,469.1 12,598.2 6,870.9 18,554.5 11,511.6 7,042.9 18,060.0 1,047.3 17,012.7 10,658.1 6,354.6 اموع

 19.0 56.2 579.2 301.1 278.1 523.0 296.1 226.9 516.5   516.5 312.4 204.1 الصيانة املوزعة

 
  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠الربنامج -٤٠اجلدول 

 املسجل
وكيل 
 أمني عام

مساعد 
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
جمموع 

موظفي الفئة 
 لفنيةفما فوقهاا

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدما

 ت العامة

جمموع 
 املوظفني

الوظائف 
 ٧٣ ٤٣ ٤١ ٢ ٣٠ ١ ٦ ٦ ٦ ٨ ٢   ١   األساسية 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  
الوظائف 

                             األساسية اجلديدة
                   املتصلة باحلاالت  
                             اموع الفرعي  

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

الوظائف 
املعا/املعادة

 ١- ١- ١-                       اموع الفرعي د توزيعها

 ١٤٨ ٩٣ ٩٠ ٣ ٥٥ ٤ ١١ ١٥ ١٣ ٩ ٢   ١   اموع   
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 املسجل ديوان: ٣١١٠ الفرعي الربنامج  )أ(

يقوم ديوان املسجل بتقدمي الدعم وإسداء املشورة للمسجل ونائب املسجل فيما يتعلق باجلوانب غري  -٢٠٩
فمن املهم أن يكون لدى املسجل هيكل متني يتيح له التواصل . ونية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات هلاالقان

وبالتايل يتعني على . داخل احملكمة ومع الدول األطراف وغريها من الشركاء الرئيسيني وأصحاب املصاحل
ل داخلياً على نطاقي قلم احملكمة ديوان املسجل أن يضمن اإلدارة املناسبة لقلم احملكمة وأن يعزز التواص

  .واحملكمة، وخارجياً مع أصحاب املصلحة اخلارجيني
 كجزء من التنظيم اإلداري، يشرف ديوان املسجلعلى اإلدارة الفعالة ملوارد احملكمة ويوجهها، ويرصد -٢١٠

ئمانية احملكمة واحلسابات تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية واخلارجية، ويقوم بدور املدير العام للصناديق االست
ويساعد الديوان دور املسجل فيما يتعلق بإعداد امليزانية السنوية، والتشاور مع الفريق العامل التابع . اخلاصة

للمكتب يف الهاي، وتنسيق املبادرات على نطاق اجلهاز مثل االستراتيجية فيما يتصل بالضحايا، واملبادئ 
يقوم املكتب أيضاً بتنسيق تقدمي الشكاوى إىل .  نظام املساعدة القانونيةالتوجيهية بشأن الوسطاء واستعراض

  .الدوائر بشأن القضايا الشاملة حتت مسؤولية املسجل
 وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا للدور احلاسم الذي قام به املسجل يف ضمان الدعم والتعاون من الدول -٢١١

. ية من أجاللتعاون إىل الدول ذات الصلة ويضمن تنفيذهااألطراف، يقوم املكتب بتوجيه املطالبات القضائ
ويتفاوض املكتب على بعض االتفاقات الطوعية مع الدول، مثل االتفاقات بشأن محاية الشهود، واإلفراج 

واملكتب مسؤول أيضا عن إدارة العالقات مع الدولة املضيفة بوصفه احملاور الرئيسي . املؤقت عن املعتقلني
  .م احملكمة مع الفريق العامل يف الهاي للجمعيةوقل/ للرئاسة 

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر
يتعني على املسجل أو ممثله أن يسافر لكي يزيد الدعم والتعاون على أعلى املستويات . نفقات متكررة -٢١٢

جلهات املاحنة واملنظمات احلكومية بني الدول األطراف والشركاء الرئيسيني اخلارجيني مثل األمم املتحدة وا
وفضالً عن ذلك تسمح هذه املوارد للمسجل بأن يفي بواليته فيما يتعلق . الدولية واملنظمات غري احلكومية

  . بالضحايا والشهود والدفاع
  الضيافة

دول  يوفر قلم احملكمة الضيافة يف نطاق حمدود لزيادة الدعم والتعاون على أعلى املستويات بني ال-٢١٣
األطراف والشركاء الرئيسيني اخلارجيني مثل األمم املتحدة واجلهات املاحنة واملنظمات احلكومية الدولية 

  .واملنظمات غري احلكومية
  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
زادت احملكمة عملياا يف العديد من البلدان، وختتلف طبيعة الرتاعات اجلارية، . نفقات متكررة -٢١٤
رافية احمللية واملتطلبات األمنية بعيداً عن املقر من حالة إىل أخرى وسيتطلب ذلك من املسجل أن يزور واجلغ

  . الدول األطراف والشركاء احملليني يف امليدان ليكتسب دعمهم ويعزز التعاون معهم
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 قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي   )ب (

املتعلقة باإلطار القانوين العام الذي حيكم ا	�W��9دمات االستشارية القانونية القسم املسؤوليعد قسم اخل -٢١٥
عمل احملكمة مادامت هذه املسائل تتعلق بالواجبات املسندة إىل قلم احملكمة مبوجب نظام روما األساسي 

 إسداء املشورة القانونية إىل ويف هذا الصدد فإن هدف القسم الرئيسي هو. والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
املسجل ونائب املسجلّ، وأقسام قلم احملكمة واملسؤولني اآلخرين يف احملكمة بشأناملسائل املتعلقة باإلطار 

ومبا أن احملكمة قد تطورت من إنشاء للبنية التحتية إىل مؤسسة يتم . القانوين العام الذي حيكم عمل احملكمة
 تطور أيضا دور قسم اخلدمات االستشارية القانونية لالستجابةللتغريات التنظيمية تشغيلهما بشكل مكتمل، فقد

ويظل متاشياملرافق والنظم املُستحدثة وفقا لإلطار القانوين للمحكمة، وال يزال، احملور . والتحديات اجلديدة
  .الرئيسي ألنشطة هذا القسم

  :قسم إلجناز واليته فيااالت العشرة التالية وميكن تلخيص األنشطة واخلدمات اليت يضطلع ا ال-٢١٦
إسداء املشورة بشأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية، وصياغة موقف املسجل يف إجراءات : إدارةالعدالة) أ (

مفاوضات /والتوفيق)احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية/املسائل التأديبية / املراجعة اإلدارية (التقاضي 
 حالة من حاالت املراجعة اإلدارية؛ وتسعقضايا معروضة على جملس ١٤، عاجل القسم ٢٠١١يف عام . يةالتسو

 حالة تأديبية، و رأي ١١الطعون، وأربع قضايا معروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ؛ و
 .مشورة، واستعراض الوثائق القانونية، مبا يف ذلك تقارير التحقيق/قانوين

تقدمي املشورة القانونية يف الوقت املناسب للموارد البشرية لضمان منح : استحقاقات املوظفني) ب(
 طلبا ٢٧ عاجل القسم ٢٠١١ويف عام . استحقاقات املوظفني وفقا للنظام األساسي للموظفني والنظام اإلداري

  .رمسيا
 وتوفري خدمات السكرتارية هلا املشاركة يف جلنة استعراض املشتريات: استعراض حاالت املشتريات) ج(

ويف . لضمان امتثال إجراءات االشتراء للنظام املايل والقواعد املالية وغريها من الصكوك القانونية املعمول ا
  .  حالة٥٢ عاجل القسم ٢٠١١عام 

 صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض عليها مع الشركاء اخلارجيني، مبا يف ذلك االتفاقات: العقود) د(
  . عقدا، مبا يف ذلك متويل املشاريع٧٨، عاجل القسم ما جمموعه ٢٠١١ويف عام . ومذكرات التفاهم

أو الوحدات التابعة لقلم احملكمة، وإىل /أو األقسام و/إسداء املشورة القانونية إىل املسجل و:املشورة القانونية)ه(
 تفسري وتطبيق اإلطار القانوين للمحكمة املذكرات اإلعالمية بشأن‘ ١‘مسؤولني آخرين يف احملكمة، بشأن 

 قدم ٢٠١١يف عام . اآلراء القانونية وغري ذلك من األساليب التشغيلية املتعلقة بوالية احملكمة/املشورة‘ ٢‘و
  . مشورة قانونية٨٧القسم 

الرئاسية أو مراجعة التعليمات اإلدارية والتعميمات اإلعالمية والتوجيهات /صياغة و: املنشوراتاإلدارية) و(
  . إصدارا٢٠ً عاجل القسم ٢٠١١ويف عام . والسياسات الداخلية األخرى للمحكمة

 رصد وحتديث أقسام املسجل وقلم احملكمة يف اإلجراءات القضائية يف :الدعم يف اإلجراءات القضائية) ز(
تقدمي املساعدة . الرئاسةخمتلف احلاالت والقضايا واإلشراف على الوثائق اليت يقدمها قلم احملكمة إىل الدوائر و

أو املراجعة القانونية، لضمان االتساق بشأن مواقف /أو الصياغة و/إىل أقسام قلم احملكمة بواسطة البحوث و
قلم احملكمة اليت أعدا أقسام خمتلفة يف خمتلف القضايا واحلاالت ومنع التضارب احملتمل يف املصاحل من التأثري 

  .ويف عام شارك القسم بصورة مباشرة يف ست طلباتإىل الدوائر. على العمل القضائي يف كل قسم
يؤدي دور احملاور بني احملكمة والدولة املضيفة فيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات، : شؤون الدولة املضيفة) ح(

القسم  تدخل  ٢٠١١ويف . وتفسري وتنفيذ اتفاق الدولة املضيفة واالتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة
  . مسألة١٢يف 
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املمثل للمحكمة أمام اتمع الدويل، حلماية وحتسني /يؤدي دور احملاور: متثيل احملكمة يف اهليئات اخلارجية) ط(
الظروف املعيشية للموظفني يف املنظمات الدولية والشركات العاملية داخل هولندا، لكييكون العمل باحملكمة 

  . مبوظفيهاجذابا وتزيد قدرا على االحتفاظ
مراجعة املنشورات من قبل املوظفني قبل موافقة املسجل للتأكد من أن وجهات نظرهم : طلباتالنشر) ي(

، قام القسم مبراجعة  ٢٠١١يف . ومعتقدام الشخصية ال تؤثر سلبا على واجبام الرمسية أو مصلحة احملكمة
  . طلبا للنشر٦١

  : النتائج املتوقعة-٢١٧
  قانونية سليمة ومتسقة للمحكمة يف الوقت املناسب على مجيع املواضيع املدرجة أعاله؛تقدمي مشورة ) أ(
  التعاون الفعال فيما خيصالوثائق القانونيةداخلية فيما بني خمتلف أركان احملكمة؛) ب(
  .ضمان احلد األدىن من تعرض حملكمةالقانوين للتقاضي) ج(

،ويتكون يتألف القسم من مستشارين قانونيني من )٥-ف(  ويرأس القسم مستشار قانوين أقدممن فئة -٢١٨
ومساعد )٦خ ع (، ومساعد قانوين )٢-ف(، وموظف قانوين معاون )٣-ف(، وموظف قانوين )٤-ف(فئة 

ويتكون القسم من وحدتني تابعتني مباشرة إىل رئيس القسم، ومها وحدة اإلصدارات ). ٤خ ع (إداري 
عقود واالمتيازات واحلصانات، يرأس كال منهما مستشار قانوين ويساعده كل اإلدارية وإقامة العدل، ووحدة ال

وتعاجل وحدة اإلصدارات اإلدارية وإقامة العدل . من املوظف القانوين املعاون واملوظف القانوين على التوايل
جل ووحدة من القائمة أعاله، يف حني تعا) و(، و)ب(و) أ(أساسا األنشطة واخلدمات املذكورة يف النقاط 

) ط(و) ح(، )ه(و) د(و) ج(العقود واالمتيازات واحلصانات أساسا األنشطة واخلدمات املذكورة يف النقاط 
  ).ي(و

وخيضع املساعد .  يضطلع باخلدمات القضائية أساساً موظف قانوين حتت اإلشراف املباشر لرئيس القسم-٢١٩
ن حيث البحوث األولية والصياغة جلميع موظفي القسم القانوين مباشرة لرئيس القسم، ويقدم الدعم القانوين م

  .الدعم اإلداري للقسم/وباملثل،يوفر املساعد اإلداري دعم خدمات السكرتارية. على النحو املطلوب

  املوارد من غري باملوظفني

  اخلدمات التعاقدية 
 اخلاصة باملقاضاة الضرورية يلزم تقدمي اخلدمات التعاقدية لتغطية نفقات اخلدمات االستشارية واخلربات -٢٢٠

إذ إن أنشطة احملكمة تسفر عن املزيد من أعمال البحث والصياغة، فضال عن الدعم العام . يف امليدان ويف املقر
ويتطلب قسم االستشارات القانونية اخلربة القانونية اخلارج يف . املتعلق باملسائل القانونية والتشغيلية واإلدارية

فتاالت اليت يجري اقَر فيها إىل اخلربة والدراية الداخليتني، ال سيما بشأن التشريعات احمللية يف البلدان اليت ت
  .فيها احملكمة حتقيقات أو يف بلدان احلاالت

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي    )ج(

ة والسرية لقضاة احملكمة تكمن مهمة قسم األمن والسالمة يف توفري بيئة عمل يكتنفها األمن والسالم -٢٢١
واملسؤولني املنتخبني واملوظفني واخلرباء واحملامني واملتهمني والشهود والزوار وغريهم يف املقر الرئيسي وامليدان 

وحيمي هذا القسم مجيع األشخاص الذين تلتزم احملكمة برعايتهم، كما حيمي األصول املادية . على حد سواء
  . ات للمحكمةوغري املادية وموارد املعلوم

ويقدم هذا القسم خدماته يف املقر الرئيسي دون انقطاع على مدار الساعة إىل مجيع هيئات احملكمة، مبا  -٢٢٢
فيها الرئاسة والدوائر ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة، بل وأيضاً إىل أمانة الدول األطراف وأمانة الصندوق 
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ات األمن والسالمة الضرورية إلجراء جلسات احملاكمات بسالمة االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك خاصة خدم
  .ودون مضايقات

 فيما يتعلق بالعمليات امليدانية، يقدم القسم الدعمللمتطلبات احملددة من العمالء جلميع أجهزة احملكمة، -٢٢٣
  .وخاصة مكتب املدعي العام وقلم احملكمة، والصندوق االستئماين للضحايا

  ظفنياملوارد من املو

 أعاد القسم تقييم هيكله العملي يف امليدان لتحديد مواطن الفعالية ولالستجابة للتغريات يف أنشطة -٢٢٤
ولذا فقد أعاد تقييم املوارد املخصصة للميدان املوجودة، كما أعاد ترتيب . احملكمة، وفتح حاالت جديدة

  :املوظفني امليدانيني من أجل الزيادة يف الفعالية
 الرتب األخرى يف مجهورية –تعيني موظف أمين ميداين مساعد من فئة من فئة اخلدمات العامة  أعيد -٢٢٥

الكونغو الدميقراطية من أجل تعزيز قدرات قسم األمن والسالمة على تقدمي الدعم لألنشطة امليدانية اجلارية يف 
كينشاسا (هوريةالكونغوالدميقراطية البلد، مبا يف ذلك كيفو، واستكمال الوجود األمين فياملكاتبامليدانيةيف مج

  ). وبونيا
 الرتب األخرى ومساعد –موظف أمين ميداين مساعد من فئة اخلدمات العامة ( يلزم متويل منصبني -٢٢٦

كما متّت إعادة تعيني موظف واحد إىل كوت ديفوار، . ، متّت إعادة تعيينها إىل كوت ديفوار)أمنيعين حمليا
 –ضا عن اإلشراف على املوظف األمين امليداين املساعد من فئة اخلدمات العامة وسوف يكون مسؤوالً أي

  .الرتب األخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٣-يشرف موظف أمين ميداين واحد من فئة ف:  يف كينيا وأوغندا، متّ االحتفاظ باألمن امليداين القائم -٢٢٧

 الرتب األخرى ، عين –ني مساعدين اثنني من فئة اخلدمات العامة يقيم يف كينيا على موظفني أمنيني ميداني
  .أحدمها يف كينيا واآلخر يف أوغندا

  املوارد األساسية

  اعدة املؤقتة العامةاملس
 شهراً ١٢( الرتب األخرى – مساعداً للدعم األمين من فئة اخلدمات العامة ٢٢يلزم . نفقات متكررة -٢٢٨

م بعمليات التدقيق األمين، والدوريات العامة باملباين، واالستقبال يف مبىن اآلرك، للقيا) متواصالً لكل منهم
  .واالستجابة األولية يف حاالت الطوارئ الالزمة ألمن وسالمة مباين احملكمة وموظفيها وأصوهلا

  العمل اإلضايف، مبا يف ذلك بدل العمل الليلي
ر الساعة تزويد عدد من املراكز بشكل دائم ببعض يتطلب الوجود األمين على مدا. نفقات متكررة -٢٢٩

  .لذا جيب توفري أجر العمل اإلضايف والعمل الليلي. املوظفني
  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة
  .٢٠١٣لن يلزم أي متويل إضايف للمساعدة املؤقتة العامة يف ضوء اجلدول الزمين للمحكمة يف عام  -٢٣٠

  يفالعمل اإلضا
يلزم أجر عمل إضايف لتغطية عبء العمل اإلضايف، وباخلصوص طول ساعات العمل جللسات احملكمة  -٢٣١

ومن دون ختصيص أية أموال للعمل اإلضايف ال ميكن . والنقص يف املوظفني لعدم كفاية عدد املوظفني األمنيني
  .هلذا القسم أن يضطلع بأية أنشطة للدعم
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  املوارد من غري املوظفني

  وارد األساسيةامل

  السفر
 املنظمات الدولية األخرى مثل حلضور اجتماعات اإلحاطة اإلعالمية والتنسيق اليت تعقد مع الشركاء يف -٢٣٢

إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة والشبكة املشتركة بني الوكاالت إلدارة املسائل األمنية واإلنتربول، ويف 
ن االمتثال ألفضل املمارسات واملعايري، ولتحسني القدرة على رصد مواطن الضعف مؤمترات األمن، وذلك لضما

بأجنع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكاليف، وإلنشاء الشبكات وتيسري احملتملة يف األمن والسالمة ومعاجلتها 
  .تقاسم املعلومات

  اخلدمات التعاقدية 
مين واحلجز واالستجابة الرئيسية فيما يتعلق بأماكن إقامة تشمل اخلدمات التعاقدية خدمات التثبت األ -٢٣٣

وبتوصية وردت يف تقرير مراجعة احلسابات ونتيجة لعملية إدارة املخاطر، وسع نطاق التثبت . كبار املسؤولني
  .األمين ليشمل املتدربني والزائرين الفنيني واخلرباء االستشاريني واملقاولني إىل جانب املوظفني العاديني

  التدريب
يلزم تدريب مجيع املوظفني األمنيني بانتظام على تقدمي اإلسعافات األولية واالستجابة للحرائق  -٢٣٤

والطوارئ واستخدام األسلحة النارية، ويلزمهم احلفاظ على املؤهالت والتصاريح وفقاً للوائح احملكمة والدولة 
ومات واإلدارة األمنية وإدارة حوادث االختطاف وتشمل التكاليف أيضاً التدريب على أمن املعل. املضيفة

  . واحلماية املباشرة، وتعترب هذه األمور كلها ضرورية ألمن احملكمة
  نفقات التشغيل العامة

تشمل صيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق األمين والتدريب واختبار البنية التحتية ألمن املعلومات  -٢٣٥
نظرا لتأجيل استبدال معدات التدقيق األمين، من املتوقع . م املتحدة لإلدارة األمنيةورسوم العضوية يف نظام األم

إذ تعد معدات التدقيق األمنيالسليمة . وقوع زيادةفيتكاليفالصيانة، نظراً ألن هذه املعدات قدمية ومعرضة للعطل
  .ضروريةلنظامأمناحملكمة

  اللوازم واملواد
م املكتبية الضرورية لتوفري تصاريح املرور وبطاقات اهلوية واألزياء املوحدة تشمل اللوازم واملواد اللواز -٢٣٦

والدروع اجلسدية للموظفني األمنيني واألدوات الالزمة للتدريب على األسلحة النارية، ودورات إعادة 
  .االعتماد

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
وحدات قلم / والسالمة من األجهزة األخرى وأقسامبناء على طلبات اخلدمة املقدمة إىل قسم األمن  -٢٣٧

كما أُدرِجت أيضاً تكاليف . احملكمة، هناك زيادة يف تكاليف السفر ملوظفي هذا القسم لدعم بعثات حمددة
السفر فيما يتعلق باألمن يف جمايل االتصال والدعم لكبار مسؤويل احملكمة، واملقابالت األمنية أثناء عمليات 

وسامهت متطلبات دعم بعثات حمددة إىل . حقيقات األمنية والتقييمات األمنية يف خمتلف احلاالتالتوظيف، والت
وسيتم توفري الدعم للبعثات احملددة يف . ليبيا عندما مل يكن للقسم هناك وجود دائم أيضا يف زيادة يف التكاليف

  .حالة ليبيا من قبل موظفي األمن التابعني للمقر
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٣١١٠ج الفرعي الربنام :٤١اجلدول 
٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    النمو يف املوارد 

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   
 مقارنة بعام ٢٠١٢

٢٠١١ 
 

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

املتصلة  األساسية
 احلاالتب

 اموع
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 الطوارئ

املتصلة  األساسية
 باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع

 ٥,٢ ١٩,١ ٣٨٧,٦   ٣٨٧,٦ ٣٦٨,٥   ٣٦٨,٥ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

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 موع الفرعي، املوظفونا 

                 ٩,٤   ٩,٤   ٩,٤ املساعدة املؤقتة العامة

     ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٩٠,٠   ٩٠,٠ ٤٢,٠   ٤٢,٠   ٤٢,٠ اخلرباء االستشاريون

     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

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
 ٢,٠ ١,٤ ٧٠,٧ ٢٦,٥ ٤٤,٢ ٦٩,٣ ٢٠,٤ ٤٨,٩ ٤٣,٨   ٤٣,٨ ٦,٢ ٣٧,٦ باملوظفني

 اموع
٥٥٢,

٦,٢ ٨ 
٥٥٩,

٠   
٥٥٩,

٠ 
٥٦٨,

٢٠,٤ ٠ 
٥٨٨,

٤ 
٥٨٤,

٢٦,٥ ٨ 
٦١١,

٣,٩ ٢٢,٩ ٣ 

              

 ١٢,٧ ١,٤ ١٢,٤   ١٢,٤ ١١,٠   ١١,٠ ٨,٩   ٨,٩   ٨,٩ الصيانة املوزعة

 
  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي   -٤٢اجلدول 

مكتب املراجعة الداخلية 
 للحسابات

وكيل 
أمني 
 عام

ساعد 
أمني 
 عام

٢-مد ١-مد  ٥-ف  ٤-ف  ٣-ف  ٢-ف  ١-ف   

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

 الرتب
 األخرى

جمموع 
موظفي 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    األساسية
املتصلة 

               باحلاالت
  الوظائف

 احلالية
 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    اموع الفرعي

               األساسية
املتصلة 

               باحلاالت
الوظائف 

املنقو/اجلديدة
               موع الفرعيا لة

               األساسية
املتصلة 

               باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

تصني/توزيعها
               اموع الفرعي فها
 ٤ ١ ١  ٣   ١ ١  ١    اموع 

  
 جلسات اإلحاطة اإلعالمية  يتعني على كل موظف من موظفي األمن امليداين أن يسافر إىل املقر حلضور-٢٣٨

ويلزم رئيس القسم ومدير وحدة األمن امليداين زيارة مواقع احملكمة امليدانية . والتدريب للحفاظ على مؤهالته
وتشمل املتطلبات كذلك .للتنسيق بينها وتفتيشها وإقامة االتصاالت بينها وبني السلطات احمللية واألمم املتحدة

 اليت تنظمها األمم املتحدة يف جمال تنسيق األمن امليداين، وتشمل كذلك حضور االجتماعات والتدريبات
احلماية املباشرة لكبار مسؤويل احملكمة يف امليدان وبعثات الدعم األمين، مثل املقابالت والتحقيقات األمنية 

  .والتقييمات األمنية
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  اخلدمات التعاقدية 
 اخلاصة باخلدمات التعاقدية يف جمال األمن والسالمة  فوق وقد مت االحتفاظ باملستوى العام للتكاليف -٢٣٩

تشمل اخلدمات التعاقدية تكاليف . املستوى السابق بقليل، على الرغم من فتح املكتب امليداين يف كوت ديفوار
ني يف مكاتب احملكمة امليدانية ووكاالت إنفاذ القوان) احلراسة األمنية(موردي خدمات األمن احملليني الضرورية 

ويتعني على القسم ضمان السالمة واألمن يف مجيع املكاتب امليدانية ومواصلة دعم ).الشرطة واجليش(احمللية 
  .اجليش على الصعيد احمللي/بعثات احملكمة مبساعدة من الشرطة

  التدريب
وظفون يلزم حصول مجيع املوظفني األمنيني امليدانيني على نفس مستوى التدريب الذي حيصل عليه امل -٢٤٠

األمنيون باملقر، فضالً عن التدريب املتخصص على املسائل ذات الصلة باألمن امليداين مثل التدريب على 
  .احلماية املباشرة والتدريب على نقل املتهمني

، اليت نفّذت يف عام "ج السالمة واألمان يف البيئات امليدانية"، )املنقحة(سوف تستمر الدورة التدريبية  -٢٤١
ويعد هذا .  وتصبح جزءا فعليا من برنامج توعية املوظفني وسالمتهم منتظم وشامل٢٠١٣، خالل عام ٢٠١٢

التدريب األمين امليدانياملقدم إلىاملوظفني املقيمني باملقرالذين 
 مستوى على. يسافرونبانتظامإلىامليدانوإلىاملوظفيناملعينينبشكلدائمفيامليدانأمراضروريالتعزيزمهاراتاألمنوالسالمة

املقر، تقدم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة يف هولندا؛ وبالنسبة للموظفينامليدانيني 
اآلخرين، تقدمهااألمم املتحدة حتت إدارة وإشراف موظفي احملكمة األمنية امليدانية؛ وقد حدد مواقعان ميدانيان 

وال تشمل تكاليف الدورة السفر ). باللغة اإلنكليزية(ويف كينيا ) بالفرنسية(كينشاسا : إلجراء هذه الدورات
وقد أسهمت إعادة النظر يف تكاليف . األقساماملشاركة/وبدل اإلقامة اليومي، واليت ينبغي أن تتكبدها األجهزة

  .الدورة من قبل مقدمي اخلدمات إىل زيادة يف تكاليف التدريب

  نفقات التشغيل العامة
كمة، باعتبارها عضواً يف نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة، بتحمل حصتها يف ترتيبات تقاسم تلتزم احمل -٢٤٢

وكذلك تتوىل احملكمة، باتباع سياسات نظام إدارة األمن . التكاليف احمللية يف كل منطقة هلا حضور طويل فيها
إلقامة فيما يتعلق بأماكن إقامة موظفي يف األمم املتحدة، مسؤولية ضمان معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن ا

  .احملكمة الدوليني يف امليدان، وجيب عليها أن تغطي أية تكاليف يتحملها املوظفون يف هذا الصدد

  اللوازم واملواد
تشمل توفري األزياء املوحدة الضرورية وأدوات احلماية الشخصية واللوازم واملواد األخرى الضرورية  -٢٤٣

  .ألمنية يف امليدان أو يف احملكمةألداء الواجبات ا
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  امليدانية العمليات قسم: ٣١٨٠ الفرعي الربنامج  )د(

، أثناء اضطالع قسم العمليات امليدانية بواليته التنسيقية، واصل تنفيذ استراتيجيته ٢٠١٢يف عام  -٢٤٤
ونتيجة لذلك، حتقّق املزيد من أوجه ٣٢.يةللعمليات امليدانية وفقاً لتقرير احملكمة عن استراتيجية للعمليات امليدان

يف عام . الكفاءة اليت أتاحت امتصاص التكاليف املتصلة بتنسيق ودعم أنشطة احملكمة يف حالة كوت ديفوار
، وسيتواصل حتديد قدرة املكاتب امليدانية ووجودها وفترته حبسب وترية التطورات القضائية يف كل ٢٠١٣

غيلية لقلم احملكمة ومكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا وستظل االحتياجات التش. حالة
  .واحملامني هي العوامل الدافعة الرئيسية لتقدمي اخلدمات واملوارد الالزمة للعمليات امليدانية

 ونتيجة لذلك، فإن املسجل سوف حيتفظ بالوجود امليداين يف ست حاالت من أصل احلاالت السبع -٢٤٥
وسيواصل . أمام احملكمة، مع اخنفاض يف املالك امليداين يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطيةاليت توجد 

مجهورية (والثاين يف كينشاسا ) مجهورية أفريقيا الوسطى(مكتبان ميدانيان أنشطتهما، أحدمها يف بانغي 
مجهورية الكونغو (يا وباإلضافة إىل ذلك، سيواصل وجود ميداين آجل يف بون). الكونغو الدميقراطية

، يرتبط باملكتب الرئيسي يف كينشاسا،دعم أنشطة احملاكمات اجلارية يف قضييت لوبانغا واإلعداد )الدميقراطية
نغودجولو،فضال عن األنشطة املتصلة بالتحقيقات اجلارية املتعلقة بالتحقيقات يف واليات /حملاكمة  كاتانغا

ملواصلة تقدمي خدمات الدعم التشغيلي إىل مكتب ) أوغندا(مباال وسيبقى حضور ميداين حمدود يف ك. كيفوس
املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا فيما يتعلق بعملهما يف أوغندا واجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو 

ينيا، وستظلّ التحقيقات اجلارية يف ك. الدميقراطية، ولدعم عدد حمدود جداً من أنشطة قلم احملكمة املتبقية
واألعمال التحضريية إلجراءات احملاكمة يف قضييت كينيا، وبدء احملاكمات تستفيد من دعم وجود فرقة العمل 

وأنشئت إدارة ميدانية صغرية يف كوت ديفوار، وذلك بتمويل من املوارد . التابعة لقلم احملكمة يف نريويب
  .املوجودة

 ٢٠١٣م العمليات امليدانية،سيطلب املتعاملون معه يف عام إضافة إىل الدور التنسيقي الذي يقوم به قس -٢٤٦
وتبين األرقام التالية عن عددأيام العمل امليدانية املتوقع ٣٣.مواصلة تقدمي الدعم وفقا أليام العمل امليداين املقدرة

  .٢٠١٣يف 
ويقوم قلم احملكمة . ، سوف يقتصر الوجود امليداين يف كمباال على احلد األدىن من طاقته٢٠١٣يف عام  -٢٤٧

حاليا بالنقاش مع مركز عنتييب للوجستياتلبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو 
ويف الوقت نفسه، يقوم  قسم العمليات امليدانية . الدميقراطيةإمكانية استضافة هذه الطاقة املتبقية ضمن جممعهم

وسوف تقوم هذه الطاقة الدنيا . لى خيارات اإلجياراألكثر تنافسيةبدراسة السوق احمللية دف احلصول ع
ستكون أيضاً جاهزة للتشغيل بصورة كاملة إذا ما اقتضى . املتبقيةبتقدمي اخلدمات للعمالء املتبقيني يف امليدان

  .٢٠١٣األمر بسبب التطورات القضائية غري املتوقعة يف احلالة يف أوغندا يف 
رات إمجالية يف األصول الرئيسية مثل معدات االتصاالت واألثاث واملركبات،  وسيتم حتقيق وفو-٢٤٨

لكن ينبغي التأكيد على أن قيود امليزانية ألقت بأعباء جسيمة على قدرة القسم على . وبتجميد أربع وظائف
يتها يف بلدان تقدمي اخلدمات وتلبية االحتياجات التشغيلية للعمالء وبالتايل على قدرة احملكمة على تنفيذ وال

  .احلاالت
 

 

 

 

                                                      
ICC-ASP/10/26.32 

 ).بعثات خارجية(تشمل أيام العمل امليدانية أيام العمل السنوية للموظفني امليدانيني وأيام البعثات يف إقليم بلد احلالة 33



ICC-ASP/11/20 Advance version 

89 20-A-081112 

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  الوظائف املعاد توزيعها
متشياً مع االفتراضات واملتطلبات التشغيلية يف كل من بلدان احلاالت، ستنقل تسع وظائف ستنقل  -٢٤٩

  )).ب(انظر املرفق اخلامس . ( أعاله٢٤٥ نتيجة التغريات الواقعة يف املكتب امليداين على النحو املبني يف الفقرة

  املساعدة املؤقتة العامة
، ٢٠١٣ يف فرقة العمل التابعة لقلم احملكمة يف عام ٤-ال تزال هناك احلاجة إىل منسق واحد برتبة ف -٢٥٠

، ليشرف على احلضور امليداين لفرقة العمل التابعة لقلم احملكمة يف نريويب على النحو الذي اعتمده الرئيس
وليكون مسؤوالً عن تنسيق األنشطة ودعمها عموماً فيما يتعلق حبالة كينيا، وعلى مرحلة التحضري للمحاكمة 

  .يف القضيتني
وألجل تغطية احلاالت السبع واملكاتب امليدانية الستة، سيلزم االستعانة مبوظف معين خبدمات    -٢٥١

ب األخرى لالضطالع مبهام تتعلق بالدعم واملساعدة الرت–مساعد لوجسيت من فئة اخلدمات العامة/املعلوماتية
دعم التنسيق وتنفيذ خطط الدعم التشغيلي واإلدارة الفعلية /اإلدارة وختطيط/ ومؤشرات البيانات٣٤التشغيليني

 .ألنشطة احملكمة، ولضمان تنفيذ اإلجراءات التشغيلية املوحدة اخلاصة بكل ميدان يف احلاالت السبع

  وظفنياملوارد من غري امل

 وذلك نتيجة لزيادة الرقابة والرصد يف -على مر السنوات، حقّق القسم اخنفاضاً يف متطلبات املوارد  -٢٥٢
  .بالرغم من زيادة عدد احلاالت اليت جيب إدارا–ميزانيته

وجيدر الذكر أن .  اخنفاضا كبريا بشكل عام٢٠١٣ شهدت التكاليف غري املتعلقة باملوظفني لعام -٢٥٣
لكن، يف .  بتنسيق العمليات امليدانية بواسطة مخسة مكاتب ميدانيةووجود ميداين٢٠١٢ قد قام يف القسم

مثل استئجار : ، سيقوم القسم بتنسيق وجود ميداين يف ستة أماكن، مع احلفاظ على التكاليف الثابتة٢٠١٣
يبني الرسم البياين املرفَق، فإن كما .  تقريبا٢٠١٢أماكن العمل والتأمني واملرافق العامة، يف نفس مستوى عام 

األثر الرئيسي قد وقع على التكاليف املتغرية، باخلصوص السفر والتدريب والعنصر املتغري من النفقات التشغيلية 
  .العامة، واليت شهدت أكرب اخنفاض باملقارنة مع العام السابق

  السفر
 السفر إىل امليدان ألغراض املراقبة والدعم، نظرا لنوع العمل الذي يقوم به القسم، سوف يتطلب دائما -٢٥٤

جيب أن يفكر القسم أيضاً قدرات موظف سائق داخل البلد . وللمديرين التنقّل إىل الهاي ألغراض التدريب
ومع ذلك يسعى القسم إىل حتسني . لدعم متطلبات البعثات املخططة، وحتديدا، من حيث بدل اإلقامة اليومي

 .إنشاء إجياد أوجه الكفاءة املتصلة بالتكلفةاملوارد احلالية من أجل 
ومكّنت . ٢٠١٠ على الرغم من زيادة عدد احلاالت، زادت تكاليف السفر يف االخنفاض منذ عام -٢٥٥

  .إعادة هيكلة لقسم من حتسني العناصر الداخلية للمراقبة التشغيلية، ومن مثّ ختفيض تكاليف السفر تدرجييا

                                                      
إذ إن هناك حاجة .  تبين مؤشرات عبء العمل ضرورة وجود موظف مكتب لتغطية بلدانني اثنني على األقل من بلدان احلاالت34

 طُلبت وظيفة منها يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة، إضافة إىل الوظيفتني املوجودتني لدعم سبع -ىل ثالث موظفني على األقلإ
وتضمن مواصلة طلب هذه الوظيفة استمرارية عمليات القسم لدعم أنشطة احملكمة يف امليدان وجتنب . حاالت وستة مكاتب نيدانية

 . التشغيلي والتنسيق بني مواقع امليدان ومقر احملكمةتعطّلها، وكذلك جودة الدعم 
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  اخلدمات التعاقدية
٢٥٦-ن النفقات املتعلقة باخلدمات التعاقدية اخنفاضا طفيفا، وسوف يستمر يف دعم العمليات يف امليدان تبي .

سوف تتعلق التكاليف باخلدمات املطلوبة من مكتب األمم املتحدة يف نريويب لدعم العمليات يف كينيا، فضال 
  .يدانية األخرىللمكاتب امل) مبا يف ذلك التبخري ملكافحة املالريا(عن خدمات النواقل 

وتعزى الزيادة يف هذه النفقات إىل . سيتواصل اإلنفاق على اخلدمات التعاقدية دعماً للعمليات امليدانية  -
التكاليف املتعلقة باخلدمات اليت يلزم احلصول عليها من مكتب األمم املتحدة يف نريويب لدعم العمليات يف 

  .فيضات يف جماالت أخرىكينيا، غري أن هذه الزيادة الطفيفة تعوضها خت

  التدريب
 إىل احلد األدىن، وباخلصوص التدريب ٢٠١٣سيتم ختفيض أهداف القسم يف جمال التدريب لعام  -٢٥٧

  .٢٠١٢املتخصص املتعلق بإدارة األزمة التشغيلية، وبالتايل ظهر اخنفاض كبري باملقارنة مع عام 

  نفقات التشغيل العامة
 أعاله، وكما هو مبين يف الرسم البياين، فقد استمر العنصر املتغري من ٢٥٣كما هو موضح يف الفقرة  -٢٥٨

، يف حني ٢٠١٢ باملقارنة مع عام ٢٠١٣النفقات التشغيلية العامة يف االخنفاض، مع اخنفاض كبري يف عام 
 امليدان، سيظل الطلب على ما هو عليه نسبيا يف البنود الثابتة مثل اإلجيار والصيانة واملرافق للمكاتب يف

  .وسيتم استيعاب الزيادة املتوقعة يف أنشطة حمددة لكوت ديفوار. وكذلك تكاليف التأمني والتخليص اجلمركي

  اللوازم واملواد
 لكلّ من السيارات ٢٠١٣وجيب استمرار النظر فيتوقعات استهالك الوقود واستخدامه ايف عام  -٢٥٩

نشطة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة البحريات الكربى واملولدات الكهربائية، وخباصة فيما يتعلق باأل
وعلى نطاق أصغر، . ٢٠١٣وكوت ديفوار وكينيا، واليت من املتوقع أن تشهد أعلى مستوى من النشاط يف 

  .يظل شراء األحبار واخلراطيش من املتطلبات الثابتة
وقد مت استيعاب جزء . مع قيود امليزانية شهدت اللوازم واملواد اخنفاضا صغريا ولكن هاما، وذلك متشيا -٢٦٠

كبري من اللوازم واملواد يف حاالت تشغيلية أخرى نتيجة إلغالق املكتب وتقليص مكتب تشاد وتصغري حجم 
  .العمليات يف أوغندا

 وسوف يستمر تعزيز أوجه الكفاءة من خالل عناصر حتسني املراقبة والرصد، فضال عن ارتفاع يف -٢٦١
وسيتم احلفاظ على ضوابط صارمة يف جمال املسافات والوقود الذي تستهلكه . عائلية املعتمدةمراكز العمل ال

  .املركبات، واملولدات الكهربائية لدعم العمليات امليدانية

  األثاث واملعدات

ة للعام الثاين على التوايل، ليس هناك طلب هلذا البند من امليزانية، وذلك بفضل اإلدارة الفعالة وإعاد -٢٦٢
  .توزيع األصول واملوارد املوجودة
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  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٣١٤٠الربنامج الفرعي : ٤٦اجلدول 
٢٠١٠نفقات عام  ٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام    النمو يف املوارد 

) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) روبآالف اليو ) 
 مقارنة بعام ٢٠١٢

٢٠١١  
 قسم األمن والسالمة

املتصلة  األساسية
صندوق  اموع باحلاالت

 الطوارئ
+ اموع 
صندوق 
 الطوارئ

املتصلة  األساسية
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٥١٦,٤ ٥٤٢,٢ موظفو الفئة الفنية
١٠٥٨,

٦٠٥,١ ٥٦٨,٥ ٦ 
١١٧٣,

١٠,٩ ١١٥,٠ ٦ 

 موظفو اخلدمات العامة
 بدون تقسيم

٢٠٧٢,
١٥٠٧,٢ ٤ 

٣٥٧٩,
٦ 

٢١٥٨,
١٣٧٢,٣ ١ 

٣٥٣٠,
١,٤- ٤٩,٢- ٤ 

 ١٣٥٦,١ ٢٤٤٢,٥ اموع الفرعي، املوظفون 
٣٧٩٨,

٦   

٣٧٩٨,
٦ 

٢٦١٤,
٢٠٢٣,٦ ٦ 

٤٦٣٨,
٢ 

٢٧٢٦,
١٩٧٧,٤ ٦ 

٤٧٠٤,
١,٤ ٦٥,٨ ٠ 

 ٢٨٤,٣ ٩٩٢,٩   ٩٩٢,٩ املساعدة املؤقتة العامة
١٢٧٧,

٢ 
١٠٩٠,

١٣٤,٤ ٧ 
١٢٢٥,

١ 
١٠٢٩,

٦   
١٠٢٩,

٦ 
-

١٦,٠- ١٩٥,٥ 

 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

 ٢٤,٦ ١١٠٥,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
١١٢٩,

٢٨٦,١ ٨ 
١٤١٥,

٩ 
١٢١٥,

٢٢٠,٨ ١ 
١٤٣٥,

٩ 
١١٥٤,

٥٧,٦ ٠ 
١٢١١,

٦ 
-

١٥,٦- ٢٢٤,٣ 

 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

 ٠,٤ ١,٢ ٣٢٩,٧ ٢٣٥,٢ ٩٤,٥ ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥ ٢٩٢,٤  ٢٩٢,٤ ٢٣٧,٦ ٥٤,٨ اخلدمات التعاقدية

     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

 ٧٤,٠ ٧٥,٠   ٧٥,٠ ١,٠   ١,٠ ١٤,٨   ١٤,٨ ١٤,٠ ٠,٨ األثاث واملعدات
٧٤٠٠

,٠ 

اموع الفرعي،التكاليف غري 
 ٧٠٥,١ ٤٧٩,٧ ٩٥٠,٠ ٤٤,٥ ٩٠٥,٥ ٥٦٩,١ ٣٣٦,٤ املتصلة باملوظفني

١١٨٤,
٧٣٠,٠ ٥٤٤,٣ ٨ 

١٢٧٤,
٧,٦ ٨٩,٥ ٣ 

 ٣٨٨٤,١ اموع
١٩٤٩,

٨ 
٥٨٣٣,

٣٣٠,٦ ٩ 
٦١٦٤,

٥ 
٤٣٠٩,

٤ 
٢٩٤٩,

٥ 
٧٢٥٨,

٩ 
٤٤٢٤,

٩ 
٢٧٦٥,

٠ 
٧١٨٩,

٩ 
-

١,٠- ٦٩,٠ 

              

 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

  
  ٢٠١٣املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٤٠الربنامج الفرعي : ٤٧اجلدول 

 قسم األمن والسالمة
وكيل 
 أمني عام

مساعد 
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
في موظ

اخلدما
 ت العامة

جمموع 
 املوظفني

  الوظائف
 ٣٩ ٣٤ ٣٣ ١ ٥   ١ ١ ٢ ١         األساسية احلالية

 ٢٤ ١٩ ١٩  ٥  ١ ٣ ١      املتصلة باحلاالت  

 ٦٣ ٥٣ ٥٢ ١ ١٠   ٢ ٤ ٣ ١         اموع الفرعي  
الوظائف 

                            األساسية اجلديدة
                  املتصلة باحلاالت  
                             اموع الفرعي  

                             األساسية
 ٢- ٢- ٢-             املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

 ٢- ٢- ٢-                       اموع الفرعي توزيعها

 ٦١ ٥١ ٥٠ ١ ١٠   ٢ ٤ ٣ ١         اموع  
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  للمحامني الدعم قسم: ٣١٩٠ الفرعي الربنامج  )ه (

ويعمل هذا . يتوىل قسم الدعم للمحامني مجيع املساعدات اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني وتنسيقها -٢٦٣
كما القسم كمنسق يف قلم احملكمة ملكاتب احملامني العامة، اليت تعتمد على قلم احملكمة لألغراض اإلدارية فقط، 

ويدير كذلك برنامج املساعدة القانونية اليت . يقدم القسم املساعدة اللوجستية واإلدارية إىل هذه املكاتب
  .تقدمها احملكمة إىل املتهمني والضحايا املعوزين 

  .٣١٩٠تندرج مجيع االلتزامات املتصلة بأنشطة هيئات احملكمة التأديبية حتت الربنامج الفرعي  -٢٦٤
   املوظفنياملوارد من غري

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة القانونية للدفاع
حسبت تكاليف املساعدة القانونية لكل مدعى عليه معوز بتطبيق نظام املساعدة القانونية احلايل وفقاً  -٢٦٥

 وأدرج مبلغ إضايف للمحامني املنتدبني. ٢٠١٣ ومتشيا مع افتراضات ميزانية ٢٠١٢الفتراضات ميزانية عام 
واحملامني املخصصني الذين يعينهم قلم احملكمة والدوائر على التوايل مبوجب الشروط الواردة يف النظام األساسي 

  . للمحكمة والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة
  املساعدة القانونية للضحايا

تعريف الوارد يف االفتراضات حسبت تكاليف املساعدة القانونية لكل جمموعة من الضحايا حبسب ال -٢٦٦
وأدرج مبلغ إضايف لسداد املساعدة القانونية يف املرحلة الراهنة . على أساس نظام املساعدة القانونية احلايل

  .للحالة
  السفر
أدرج السفر يف امليزانية أساسا ألعضاء األجهزة التأديبية للسفر إىل الهاي لغرض عقد جلستني، وللقسم  -٢٦٧

  .ماعني مع الرابطات القانونية اليت متثل احملكمةللحضور يف اجت
  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 حسبت تكاليف املساعدة القانونية للدفاع للضحايا حسبنظام املساعدة القانونية الساري تطبيقه وأدرج -٢٦٨
  .مبلغ إضايف للمحامني املكلّفني واحملامني املخصصني

  ىالتكاليف التشغيلية ا األخر
  . ختضع مشاركة احملكمة يف شبكة االتصال من أجل استرجاع األصول لدفع رسوم سنوية-٢٦٩

  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

. تقدم شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة طائفة من اخلدمات غري القضائية املتخصصة دعماً للمحكمة -٢٧٠
، وقسم املوارد البشرية وامليزانية واملالية وقسم اخلدمات العامة وقسم تكنولوجيا وتشمل الشعبة مكتب املدير

وتكمن وراء هذه املهام متطلبات اخلدمات الضرورية، وتوفر التنسيق ضروري . املعلومات واالتصال
 رأس أولوياا وقد وضعت الشعبة على.لضماناستخدام املوارد البشرية واملوارد املالية االستخدام األمثل واألجنع

إىل احملكمة عن طريق تقدمي اخلدمات املوقوتة واملوثوقة والفعالة والعالية اجلودة " منوذجاً لإلدارة العامة"تقدمي 
وتنبثق هذه األولوية عن . تلبية الحتياجات املتعاملني مع احملكمة يف املقر الرئيسي وامليدان على حد سواء

، وتظل تتماشى مع البيان املنقح للمخطط االستراتيجي، )٣اهلدف (محكمة املرامي واألهداف االستراتيجية لل
  ".مسؤولة إداريا وشفافة وفعالة"الذي تتعهد فيه احملكمة بأن تظلّ 
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 بالتنسيق مع خمتلف اجلهات املعنية الداخلية يف احملكمة، تنتج الشعبة معلومات دقيقة ويف الوقت -٢٧١
ابة واجلمهور الداخلي واخلارجي بشأن خمتلف املسائل مثل امليزانية واملوارد املناسب ووثائق رمسية هليئات الرق

البشرية واملشاريع اخلاصةعلى نطاق احملكمة، مبا يف ذلك املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإدارة املخاطر 
  .واملساءلة التحليلية

ولويات االستراتيجية للمحكمة احلالية  على أساس األ٢٠١٣ وقد أعدت الشعبة اقتراحهامليزانية -٢٧٢
  .وخمطط األهداف االستراتيجية احملدثة، وعلى متطلبات اخلدمات الضرورية ملختلف الربامج الرئيسية

 وتتفهم الشعبة متاماً ضرورة حتقيق وفورات يف ميزانية احملكمة، وبذلت جهودا مضنية للحفاظ على -٢٧٣
، على الرغم من الزيادات التضخمية ٢٠١٢تماشى مع امليزانية املعتمدة لعام  مبا ي٢٠١٣ميزانيتها املقترحة لعام 

وقد أصبح هذا ممكنا من خالل اجلهد . يف السلع واخلدمات وعبء العمل اإلضايف املتوقع يف بعض احلاالت
ى وعالوة عل. املتواصل لتحقيق مكاسب الكفاءة يف جمال املشتريات، ومن خالل االستخدام املرن للموارد

ذلك، فقد امتنعت عن طلب املوارد لتنفيذ خطة احملكمة الستثمار رأس املال ولتحويل وظائف املساعدة املؤقتة 
  .العامة الطويلة األمد، لكن سوف حتتاج إىل إعادة النظر يف هذه املسائل يف موعد الحق

عايري احملاسبية  يورو لتنفيذ مشروع امل٦٠٠ ٢٠٠ ختصيص ٢٠١٣ يشمل اقتراح القسم للميزانية -٢٧٤
  .الدولية، الذي يندرج ضمن قسم امليزانية واملالية

وقد مت إجراء .  سيقوم قسم امليزانية واملالية، داخل الشعبة، مواصلة تطوير وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية-٢٧٥
 احملاسبية حتليل مفصل جلوانب القصور، فضال عن حتليل متعمق الحتياجات وتأثري كل معيار من املعايري

كما مت حتديدالتغيريات املطلوبة على النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة بوضوح وحتليلها بعناية . الدولية
  .ومناقشتها مع اجلهات املعنية الداخلية، وكذلك مع املستخدمني اخلارجيني

 املوارد البشرية  سوف يواصل قسم املوارد البشرية التقدم الذي مت إحرازه حنو وضع سياسات-٢٧٦
  .واستراتيجياا وأدواا وتنفيذها ورصدها ؛ ووضع إطار التصنيف اجلديد

 وتشارك الشعبة يف إدارة ودعم مشاريع عدة على صعيد املنظمة، تستهدف حتسني الكفاءة املستمرة -٢٧٧
دير يف إدارة وباخلصوص، يشارك مكتب امل. داخل احملكمة، وإدارة املخاطر ووضع استراتيجيات مستهدفة

مشروع املساءلة التحليلية، التذي يهدف إىل توفري معلومات إحصائية حمسنة عن تكاليف اخلدمات اليت تقدمها 
وقد كانالتقدم يف مشروع املساءلة التحليلية أبطأ من التوقعات، حيث أنه . احملكمة إىل خمتلف أصحاب املصلحة

وتتوقع الشعبة االنتهاء من حتليل .  املوارد املتاحة، قدر اإلمكانكان يتعين على الشعبة تنفيذ املشروع يف حدود
 والتنفيذ ٣٥مواطن القصور اليت طلبته اللجنة رهناً بقدرة احملكمة على توفري التكاليف احملددة لكل حماكمة،

 ومع ذلك، كما هو موضح يف. األويل ألحد احللول العالية املستوى اليت تتطلب استثمارات إضافية حمدودة
فإن تطوير أداة لإلبالغ أداة لإلبالغ يف جمال املساءلة التحليلية يف ٣٦التقارير السابقة املقدمة إىل اللجنة،

  .املستقبل، وطرحها وتنفيذها على نطاق واسع سوف يتطلب موارد إضافية قد تطلب يف مرحلة الحقة
مي الدعم ملشروع املباين الدائمة بواسطة  باإلضافة إىل تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة، ستواصل الشعبة تقد-٢٧٨

قسم اخلدمات العامة وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما بتوفري خدمات املشتريات وإدارة 
  .املرافق، وكذلك بإسداء املشورة بشأن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ستراتيجية احملدثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ، سيتم تنفيذ املرحلة األوىل من اخلطة اال٢٠١٣ يف عام -٢٧٩
واالتصاالت يف احملكمة، وستواصل الشعبة تنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة القائمة 

  .اليت دف إىل زيادة الكفاءة والفوائد من حيث التكلفة
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  األهداف

تائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على الن  -١
  )٨اهلدف االستراتيجي . (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد   -٢
  )٩ اهلدف االستراتيجي. (املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

 .اجتذاب خمتلف املوظفني من ذوي الكفاءات العالية، ورعايتهم وتوفري التطوير الوظيفي وفرص التقدم  -٣
  )١٠اهلدف االستراتيجي (

 ٢٠١٢اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
١  

بريوقراطية تركز   أن تتحول إىل إدارة غري  
 .على النتائج وليس علىالعمليات

 .للعمليات اإلدارية يف احملكمة  يام خبمسحاالت إعادة هيكلة

٢  
تصويب واحد مليزانية شعبة اخلدمات  . ضبط املبلغ املقترح وتوزيع املوارد يف شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة .تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية 

 ٪٥اإلدارية املشتركة حبد أقصى يبلغ 
٣  

اجتذاب خمتلف املوظفني ورعايتهم وتوفري التطوير  
 .الوظيفي وفرص التقدم

 . عدد املوظفني الذين حصلوا على أعلى درجات بواسطة التنافسية

  
  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ (

اتيجية إىل رؤساء األقسام داخل الشعبة، ويشرف على يوفر مكتب املدير القيادة والتوجيهات االستر -٢٨٠
خدمات الدعم املقدمة إىل احملكمة بالكامل من قبل املوارد البشرية وامليزانية واملالية، واخلدمات العامة واإلعالم 

 .وأقسام تكنولوجيا االتصاالت، وينسقها
حملكمة، ويوفر معلومات دقيقة ويف الوقت  يقوم مكتب املدير، بالتنسيق مع خمتلف الربامج الرئيسية يف ا-٢٨١

. املناسب هليئات الرقابة واجلمهور الداخلي واخلارجي يف شؤون متنوعة مثل امليزانية والتخطيط االستراتيجي
ويشمل عمل املكتب هذا إعداد وتنسيق الوثائق املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية، وكذلك الوثائق املقدمة إىل 

ويعد املكتب مسؤوالً أيضا عن جتهيز إخطار احملكمة للوصول إىل .  التابع للمكتب عند الطلبالفريق العامل
  .صندوق الطوارئ

  املوارد من غري املوظفني

 املوارد األساسية

  السفر
  .تتعلق بعقد اجتماعات وإقامة أنشطة تعاون مع الدول األطراف وعقد اجتماعات إلقامة شبكات -٢٨٢
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  احلاالتاملوارد املتصلة ب

  السفر
  .لتغطية سفر املدير فيما يتعلق بالعمليات امليدانية -٢٨٣

 

  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي    )ب(

  املقدمة

. يقدم قسم املوارد البشرية اخلدمات املتعلقة باملوارد البشرية إىل مجيع الربامج الرئيسية يف احملكمة -٢٨٤
  .رأسه رئيس القسمويشمل هذا القسم أربع وحدات وي

، إىل جانب مهام إدارة القسم، املسؤولية املباشرة عن تقدمي املشورة اإلستراتيجية رئيس القسمويتوىل  -٢٨٥
إىل رؤساء اهليئات بشأن القضايا واملبادرات املتعلقة باملوارد البشرية؛ وعن إعداد الوثائق واملعلومات عن أنشطة 

طة ليقدمها إىل اللجنة واجلمعية وإدارة احملكمة؛ وعن تطوير سياسات املوارد املوارد البشرية ونتائج هذه األنش
ويساعد الرئيس يف . البشرية واملظامل والشؤون القانونية والتعاون مع إدارة املوظفني يف جمال املوارد البشرية

  .عمله مساعد إداري ومساعد رئيسي يف جمال السياسات والشؤون القانونية
 املسؤولية عن مجيع الشؤون املتعلقة بتعيني املوظفني وتنسيبهم وإعادة دة تعيني املوظفنيوحوتتوىل  -٢٨٦

توزيعهم وبإدارة الوظائف وتصنيفها وإعادة تصنيفها وببدالت الوظائف اخلاصة واالنتداب واإلعارة والنقل 
 تطلب وظيفة معتمدة وقد مت ختفيض فريق وحدة التوظيف يف املاضي، ظلت الوحدة. وتطوير املسار الوظيفي

وباإلضافة إىل ذلك، يف عام . ٢٠٠٥من رتبة اخلدمات العامة الرتب األخرى للمساعدة املؤقتة العامة منذ عام 
، ستقوم وحدة التوظيف مبعاجلة عدد من املشاريع اليت طلبتها اللجنة واليت دف إىل حتسني جودة ٢٠١٣

وتشمل هذه املشاريع وضع .   الطويل وعلى املدى القصرياخلدمات دف تعزيز أوجه الكفاءة، على املدى
وتنفيذ استراتيجية لتدابري بديلة لزيادة الوعي بفرص العمل يف احملكمة يف البلدان غري املمثلةوالبلدان املمثلة متثيال 

  .يفيناقصا، وإنشاء جلنة لالختيار وتقدمي اخلدمات هلا، ووضع سياسة التصنيف اجلديد وإطار التطوير الوظ

وتتحمل وحدة إدارة شؤون املوظفني مسؤولية إصدار العقود املبدئية ومتديد العقود وإدارة الرواتب  -٢٨٧
وصرف اإلعانات واالستحقاقات ونظم إدارة سجالت احلضور وإدارة األداء وتسوية املنازعات والوساطة فيما 

 التقارير اخلاصة باملوارد البشرية، مبا يف ذلك وتتوىل الوحدة كذلك املسؤولية عن إعداد. يتعلق بأداء املوظفني
تقدمي معلومات عن التمثيل اجلغرايف إىل السفارات وإىل اللجنة واجلمعية وتطوير نظم تكنولوجيا املعلومات 
املتعلقة باملوارد البشرية وحتديثها، ودعم تكنولوجيا املعلومات للموظفني يف نظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة 

وتعاجل وحدة إدارة شؤون املوظفني أيضاً جمموعة كبرية من املشاريع املعقدة املتصلة بتنفيذ . ارد البشريةباملو
سياسات جديدة، وإدارة األداء، وعملية إعادة اهلندسة، واخلالفات حول املسائل التعاقدية وإحاطة املوظفني 

  . بشأن خمتلف القضايا املتعلقة باملوارد البشرية

٢٨٨-يئة ظروف واضحة للخدمة وتطبيقها  ويتضم ن عمل الوحدة أيضا معاجلة توصيات اللجنة على
بشكل متساوٍ يف مجيع األجهزة، مبا يف ذلك باخلصوص مبادئ توجيهية واضحة لتمديد العقود، مبا يف ذلك 

ة يف مجيع الروابط مع نظام التقييم، وتعزيز هذا األخري وتقويته وذلك لضمان تطبيقه بصورة متسقة وموحد
  .أحناء احملكمة وصلته باألهداف االستراتيجية للمحكمة

 املسؤولية عن مسائل الصحة املهنية واملسائل الطبية ملوظفي املقر الرئيسي وحدة الصحة والرفاهوتتوىل  -٢٨٩
 املسافرين واملوظفني امليدانيني، مبا يف ذلك الشؤون الطبية السابقة للتعني والرعاية قبل السفر وبعده للموظفني

وتتوىل الوحدة كذلك املسؤولية . يف بعثات وإصدار الشهادات اخلاصة بالعطل املرضية والرعاية الطبية الطارئة
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وتقدم الوحدة بانتظام دورات تدريبية وإعالمية حول املواضيع ذات الصلة، مثل . عن مسائل املشورة والرفاه
  قائية، وتشارك يف حاالت التدخل يف األزماتالصدمات النفسية الثانوية والتدابري الصحية الو

 وتدير وحدة التعليم والتطوير ميزانية التدريب املركزية وتقدم املشورة بشأن استخدام خمصصات -٢٩٠
وتساعد هذه الوحدة إدارة احملكمة على إعداد خطط التعليم السنوية وتطور برامج . التدريب غري املركزية

ساعد قلم احملكمة يف تصميم وتنفيذ املشروع التجرييب لنظام مراقبة اإلدارة وتقوم وت.التدريب والتعليم وتنفذها
وتنتج الوحدة أيضا التقارير اليت توفر معلومات تفصيلية . بإعداد وبدعم احملكمة يف تنفيذ خطط التعلم السنوية

  .عن أنشطتها إىل اللجنة يف دورتيها فيفصل الربيع
  املوارد من املوظفني

  ألساسيةاملوارد ا

  املساعدة املؤقتة العامة
.  الرتب األخرى، ستة أشهر–مساعد معين باملوارد البشرية من فئة اخلدمات العامة .  نفقات متكررة -٢٩١

  . يف املائة حاليا للكشف مساعد لرئيس القسم٥٠لتغطية 
 على مواكبة مجيع  شهراً،ليساعد احملكمة١٢مساعد واحد معين بالتوظيف والتعيني، .  نفقات متكررة-٢٩٢

  .األنشطة اجلارية يف وحدة التوظيف
 

  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام : ٣١٣٠الربنامج الفرعي   -٤٤اجلدول 
٢٠١١امليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٠نفقات عام   النمو يف املوارد ٢٠١٢امليزانية املقترحة لعام  

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   
 مقارنة بعام ٢٠١٢

٢٠١١ 
 

 قسم اخلدمات االستشارية القانونية

املتصلة  األساسية
 باحلاالت

 اموع
صندوق 
 الطوارئ

اموع 
 +

صندوق 
 الطوارئ

املتصلة  األساسية
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٣,٧ ٢٠,٣ ٥٦٨,٥   ٥٦٨,٥ ٥٤٨,٢   ٥٤٨,٢ موظفو الفئة الفنية

 موظفو اخلدمات العامة
 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

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
 ١٢,٠ ٥,٠ ٤٦,٦ ١٤,٣ ٣٢,٣ ٤١,٦ ١٤,١ ٢٧,٥ ١٥,٩   ١٥,٩ ٢,٥ ١٣,٤ باملوظفني

,٧٨١ اموع
٢,٥ ٠ 

٧٨٣,
٥   

٧٨٣,
٥ 

٦٩٦,
١٤,١ ٩ 

٧١١,
٠ 

٧٢٦,
١٤,٣ ٨ 

٧٤١,
٤,٢ ٣٠,١ ١ 

              

 ١٢,٩ ٢,٥ ٢١,٨   ٢١,٨ ١٩,٣   ١٩,٣ ١٥,٦   ١٥,٦   ١٥,٦ الصيانة املوزعة
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  ٢٠١٢املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٣٠ الربنامج الفرعي  -٤٥اجلدول 

قسم اخلدمات االستشارية 
 القانونية

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

اخلدما
ت 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

مااخلد
ت 
-العامة

الرتب 
 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 

املنقول/اجلديدة
               اموع الفرعي ة

               األساسية

               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املعاد /املعادة

تصنيف/توزيعها
               اموع الفرعي ها

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     اموع 

  
.  شهرا١٢ً الرتب األخرى – اخلدمات العامة  ومساعد معين باملعلوماتية للموارد البشرية من فئة-٢٩٣

 وهي وظيفة أساسية يساعد صاحبها املساعد . ٢٠٠٥وتوجد هذه الوظيفة يف وحدة املوارد البشرية منذ 
الرئيسي املعين باملعلوماتية للموارد البشرية يف تطوير وتنفيذ وحتسني مشاريع املعلوماتية للموارد البشرية، مثل 

 البشرية والتعيني اإللكتروين ونظام الصحة البيئية، يف إنتاج اإلحصاءات والتقارير املتعلقة منوذج ساب للموارد
باملوارد البشرية للجنة واجلمعية، وغريها من املسائل املعلوماتية املتعلقة باملوارد البشرية فضال عن املشاريع 

  .اجلديدة املذكورة أعاله
وقد وجدت هذه الوظيفة يف وحدة إدارة .شهرا١٢ البشريةمساعد معين باملوارد.  نفقات متكررة-٢٩٤

وتعد وظيفة رئيسية يف الوحدة، يقوم شاغلها هذه الوظيفة باملساعدة يف . ٢٠٠٤شؤون املوظفني منذ عام 
  .إصدارومتديد العقود، واإلدارة الدقيقة للمزايا واالستحقاقات

  اخلرباء االستشاريون
تعلقة باملوارد البشرية، وإدخال املعايري الرئيسية اجلديدة لتقييم  للمساعدة يف وضع السياسات امل-٢٩٥

  .الوظائف وتوفري اخلدمات لفرادى املتعاقدين ألجل قصري
  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر
لتمكني املديرين املعنيني باملوارد البشرية من املشاركة يف االجتماعات املتخصصة ذات الصلة  -٢٩٦

املوضوع، مبا يف ذلك شبكات املوارد البشرية ومنتدى مديري التعلم واملائدة املستديرة السنوية املكرسة ب
  .للتطوير الوظيفي ومجعية مديري املوارد البشرية يف املنظمات الدولية

  التدريب
جهات احملكمة، ملواصلة تقدمي برنامج القيادة اإلدارية، إحاطاتللموظفني اجلدد حول تو. نفقات متكررة -٢٩٧

والتدريب القانوين، والتدريب اللغوي والتدريب على املهارات الفنية للموظفني غري القانونيني، على نطاق 
  .صغري

  اخلدمات التعاقدية
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 التلقيح عمليات مثل الطبية، املتطلبات لتلبية خارجية جهات مع التعاقد خدمات  -٢٩٨
  .التوظيف قبل ما والفحوصات

  اللوازم واملواد
 معظمهالوازم وموادطبية، مبا يف ذلك الصحة والسالمة اإللزامية واملعدات ذات الصلة لكل مسافر -٢٩٩

  .لدوليةالالمتثاللمعايري الصحة والسالمة
  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
م  بعثات املسؤول الطيب، واملسؤول عن موظفيالرعاية االجتماعية وغريها من املوظفني التابعني لقس-٣٠٠

بأنه ينبغي للموارد " املخاطر الكربى"يلزم االمتثال توصيات املراجعة الداخلية بشأن . املوارد البشرية إىل امليدان
  .البشرية زيارة املكاتب امليدانية على حنو أكثر تواتراً وبصورة منتظمة، وعلى مستويات مرتفعة بشكل مناسب

  اليةقسم امليزانية وامل: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   )ج (

إن املهمة الرئيسية لقسم امليزانية واملالية هي تنسيق ميزانية احملكمة وجتهيزها، وإعداد البيانات املالية للمحكمة   -٣٠١
ويدير قسم امليزانية واملالية كذلك استالم االشتراكات املقررة وختصيصها وما يقابلها . وللصندوق االستئماين للضحايا

ويرصد القسم كذلك االشتراكات املقررة والتربعات . اجات احملكمة التشغيلية واالستثماريةمن أموال الزمة لتلبية احتي
ويعد التقارير عنها يومياً وفقاً ملتطلبات اجلمعية واجلهات املاحنة، ويتوىل القسم االضطالع جبميع األنشطة اخلاصة 

وتضمن . احلصول على مجيع السلع واخلدماتبكشوف املرتبات واإلنفاق، مبا يف ذلك سداد األموال للبائعني مقابل 
وحدة امليزانية واحلسابات التابعة هلذا القسم أن حتسب مجيع هذه املعامالت وتعد التقارير عنها، مع التركيز على 

ومن املهام الرئيسية األخرى للقسم إدارة شؤون اخلزانة واملصارف واستثمار األموال الفائضة . جوانب الرقابة الداخلية
  .حلفاظ على إعداد حسابات احملكمة وتقاريرها املالية يف إطار أنظمة ساب املطبقة يف احملكمةوا

ويوائم القسم بني تنظيم الشؤون املالية واحتياجات اإلدارة املالية للمحكمة وأصحاب املصاحل فيها، ويدعم   -٣٠٢
ة وضمان أن املعامالت تتم وفقاً للنظام املايل مجيع ااالت التشغيلية يف احملكمة دف تعزيز تنظيم الشؤون املالي
وتتسق أهداف قسم امليزانية واملالية مع النتائج . والقواعد املالية والنظام األساسي واألولويات املتفق عليها يف امليزانية

ام السابقة والزيادة وباالستناد إىل أرقام األعو.  ومع املوارد الالزمة لتحقيق هذه النتائج٢٠١٢املتوقع حتقيقها يف عام 
  . املتوقعة يف أنشطة احملكمة، يتوقع القسم زيادة مضاهية يف أحجام عبء العمل

وتشمل املبادرات .  وتبذل اآلن جهود متواصلة لترشيد وحتقيق الكفاءة دف تعزيز األداء وخفض التكاليف-٣٠٣
يدوي، وحتسني الوثائق وحفظ السجالت احلالية باخلصوص وضع تقارير جديدة يف نظام ساب للحد من التدخل ال

  .املالية اهلامة والتشغيل اآليل لتجهيز الفواتري
  :  املسؤوليات واملهام اليت يقوم ا موظفو قسم امليزانية واملالية-٣٠٤

 :مكتب رئيس القسم وامليزانية واملالية، اليت تقدم اخلدمات املالية جلميع الربامج الرئيسية للمحكمة، مبا يف ذلك  ) أ(
تقدمي املشورة االستراتيجية بشأن املسائل املالية واملبادرات، وإعداد الوثائق واملعلومات عن األنشطة والنتائج املالية 

وميثل رئيس اللجنة احملكمة يف االجتماعات . للجنة، وإدارة اجلمعية واحملكمة؛ ووضع السياسات املالية واملسائل القانونية
  .م املتحدة املاليةذات الصلة بشبكة منظومة األم

 تعد وحدة امليزانية هي املسؤولة عن إعداد امليزانية، ورصد أداء امليزانية، والتوقعات املالية، واستعراض وحتليل   ) ب(
توزيع املوارد وتقدمي املعلومات واملشورة بشأن املسائل األساسية يف امليزانية، وذلك دف حتقيق االستخدام األكثر 

 .اقتصادا للموارد
وم وحدة احلسابات بتحضري  البيانات املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك اجلداول تق  ) ج(

مبا يف ذلك البيانات االلكترونية وجتهيز (وتضفي التحسينات على اجلوانب اإلدارية واحملاسبية للوظيفة . الداعمة
ملعلقة وتقدم املعلومات والبيانات ذات الصلة إىل الدول ، وتدون املسامهات الواردة وا)وتطبيقات إعداد التقارير

 .األطراف عند االقتضاء
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وتفي بااللتزامات . تضمن وحدة املدفوعات توافق املنتجات وتقدمي اخلدمات مع معايري املشتريات وشروطها  ) د(
دة تؤكد اخلدمات وااللتزامات بالنفقات املستحقة الدفع وتضمن وتتحقق من أن أوراق بنود اخلدمة والسلع الوار

 .أو البضائع املسلمة تتماشى مع املعايري وتوافق لشروط نظام املشتريات، وحتيلها للموافقة عليها/املقدمة و
)x (   تعاجل وحدة صرف املرتبات نيابة عن منظمة الرواتب والبدالت ومدفوعات االستحقاقات ملوظفي الفئة الفنية

وتضمنسداد املدفوعات يف الوقت املناسب . ات واخلرباء االستشارينيوفئة اخلدمات العامة والقضاة وموظفي املؤمتر
 .وبأمان للموظفني امليدانيني واملوردين والشهود

تضمن وحدة اخلزانة أن أموال كافية لتلبية االحتياجات النقدية، وتوفر عمليات الدفع وبكفاءة وفعالية من   ) و(
وتقوم مبعاجلة أذون التحويالت . الية، وتقترح االستثماراتوتتفاوض على االتفاقات مع املؤسسات امل. حيث التكلفة

وحتضر . املصرفية وحتيل البيانات إىل املؤسسات املصرفية للمحكمة يف الوقت املناسب واألكثر فعالية من حيث التكلفة
 .اإللكترونيةالتقارير عن التدفقات النقدية وتدبر صندوقوحدة اخلزانة للسلف، فضال عن حتميل البيانات املصرفية 

تضع وحدة املعايري احملاسبية الدولية املعايري احملاسبية الدولية يف عملية إعداد التقارير احلالية احملاسبة واملالية   ) ز(
 .للمحكمة وتساهم يف وضع استراتيجية مركزية للمحاسبة وتنفيذ نظام ساب متطور للمحاسبة وامليزانية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  وظفنياملوارد من امل

  املساعدة املؤقتة العامة
لكي حيقق القسم أهدافه يف ضوء الزيادة املسجلة يف عبء العمل، فإنه يطلب االحتفاظ باملساعد املايل  -٣٠٥

لدعم عبء العمل وإجراء )متواصلة( شهرا١٢ً الرتب األخرى املوجود ملدة –من فئة اخلدمات العامة 
ولقد فرض عبء العمل . ٢٠١٣بات التابعتني للقسم يف عام املعامالت يف وحديت اإلنفاق وصرف املرت

اإلضايف املتراكم على مر األعوام دون زيادة املوظفني ضغطاً هائالً على املهام اليت يضطلع ا قسم امليزانية 
. لواملالية، على الرغم من التعزيزات املختلفة اليت أدخلت يف األعوام السابقة على النظام وعلى تنظيم األعما

وتزداد احلاجة إىل املوظفني زيادة خاصة أثناء اختتام احلسابات وإعداد التقارير املالية واملراجعة اخلارجية 
  .للحسابات وإعداد امليزانية، وإعداد اإلجناز ومعاجلة صرف املرتبات الشهرية

  املوارد األساسية

  املوارد من غري املوظفني

  السفر والتدريب
ر والتدريب، غري املتعلق مبشروع املعايري احملاسبية الدولية، مراعاةللقيود املفروضة مت حذف الطلب للسف -٣٠٦

وستبذل اجلهود لنقل التدريب امليداين من خالل وسائل اإلعالم املرئية . على املوارد داخل احملكمة
  .واإللكترونية

  اخلدمات التعاقدية 
جلديد، وديوان احملاسبة، اللذين وافقت على تعيينهما تتعلق بتوفري أتعاب املراجع اخلارجي للحسابات ا -٣٠٧

 ٢٠١٢ وسوف يبدأ املراجع اجلديدمراجعة شؤون احملكمة منذ العام املايل ٣٧.اجلمعية ملدة أربع سنوات
  .فصاعدا

 

                                                      
 .١٠، الفصل دال، الفقرة ٢- الد الثاين، اجلزء دال ، ICC-ASP/10/20)(٢٠١١...الدورة العاشرة ... الوثائق الرمسية )37



Advance version  ICC-ASP/11/20 

20-A-081112 100 

  نفقات التشغيل العامة
  .تكاليف املصارف املتعلقة باحلجم املتوقع للمعامالت -٣٠٨

  لية للقطاع العاممشروع املعايري احملاسبية الدو
 إىل ٢٠١٣يصل املبلغ املطلوب لتمويل مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام  -٣٠٩
 على النحو الذي ٢٠١٣ويتمشى هذا املبلغ مع خطة تنفيذ مشروع هذه املعايري يف عام .  يورو٦٠٠ ٢٠٠

 اليت مل –وترد مجيع تفاصيل هذه اخلطة . )٣٨(يةأوصت به اللجنة يف دورا اخلامسة عشرة ووافقت عليه اجلمع
. ٢٠١١أبريل / املعروض على اللجنة يف دورا السادسة عشرة املنعقدة يف نيسان)٣٩(يف التقرير–تتغري إىل اآلن

وتغطي هذه التكلفة تكاليف املوظفني، وتطبيع نظام ساب، والتدريب، والسفر، وغريها من تكاليف التشغيل 
لك التدريب املتخصص املتعلق باملعايري احملاسبية الدولية وتعزيز املهارات جلميع املوظفني يف قسم العامة، مبا يف ذ
  .امليزانية واملالية

  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(

وحدة إدارة املرافق : يرأس قسم اخلدمات العامة رئيس القسم، ويتضمن هذا القسم أربع وحدات هي -٣١٠
  . اللوجستيات واملواصالت ووحدة املشتريات ووحدة السفر وشؤون الدولة املضيفةووحدة 

 ٤ وقد اخنفضت ميزانية القسم من املوارد من غري املوظفني منذ أن بلغت ذروا مبا يزيد قليال على -٣١١
 املقترحة لغري املوظفني وتبلغ امليزانية.  حيناالنتقال إىل املبىن الثاين املؤقت يف الهاي٢٠٠٩ماليني يورو يف عام 

  .  مليون يورو٢,٨٥ ٢٠١٣لعام 

 يف ال ٢-، مع مراعاة إلغاء وظيفة برتبة ف٢٠١٢ال يزال العدد املقترح من املوظفني كما يف عام  -٣١٢
  .٢٠١٢ميزانية األساسية يف 

تريات وذلك  أن تقدم خدمات موقوتة وعادلة وشفافة متاماً يف جمال املشوحدةاملشتريات ويتعني على -٣١٣
برتاهة، موفرة بذلك أعلى جودة بأفضل سعر من خالل املنافسة الدولية الفعالة لتحقيق أفضل الفوائد 

وتعكف الوحدة كذلك على ضمان أن تدار مجيع أنشطة الشراء على حنو مناسب يف احملكمة، على . للمحكمة
  .الرغم من الزيادة الكبرية يف حجم هذه األنشطة

يف عام . العقود اليت ميكن إبرامها مع كل مشتري/مؤشر لعبء العمل يف عدد أوامر الشراء يتمثّل أول -٣١٤
 مليون ٢٦ من أوامر الشراء والعقود، تقدر قيمتها مببلغ ١٧٠٠، من املتوقع أن يدير ستة مشترين ٢٠١٣

  .يورو

واخلدمات اللوجستية،  تتوىل وحدة النقل واإلمداد توفري اخلدمات املتعلقة باستالم وتفتيش السلع، -٣١٥
والشحن، ومسألة اللوازم املكتبية، وإدارة األصول، والتخزين، وتوزيع السلع، والطباعة اخلارجية، وصيانة 

، واحملفوظات اخلارجية، والربيد، وإعادة توجيه الربيد )غري املتعلق باملوارد البشرية(أسطول، وإدارة التأمني 
. وتقتصر األنشطة املتعلقة باحملاكمات يف الغالب حلركة الشهود يف املقر. ةالرقمي والفاكس واحلقيبة الدبلوماسي

ويعين حتديد مواعيد اجللسات املتتالية أن املوارد ستكون من الداخل بتخفيض اخلدمات اللوجستية وخدمات 
 هذا ممكن بسبب التآزر املكتسبةمن خالل التدريب املتبادل ملوظفي اخلدمات اللوجستية. املراسالت

                                                      
 .٩ و٨دال، الفقرتان -، الد األول، اجلزء ثانياً)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية )٥٦(
 . ICC-ASP/9/3 تقرير احملكمة عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، )٥٨(
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ويستخدم هذا التضافر خالل أوقات الذروة وليس لالحتياجات العادية . واملراسالت يف مهارات السياقة
  .وتستخدم سيارات األجرة والعمل اإلضايف للوفاء مبتطلبات النقل احمللي. واملنتظمة للنقل احمللي

. لتأشريات واالمتيازاتاملسؤولية عن السفر والنقل واوحدة السفر وشؤون الدولة املضيفة وتتوىل  -٣١٦
وترتب الوحدة السفر الرمسي للموظفني ولغري املوظفني، وحجز التذاكر للموظفني املسافرين يف بعثات، 

وتساعد كذلك على تقدمي الطلبات الرمسية للحصول على . وإعادم إىل الوطن وشحن متعلقام الشخصية
صدرها األمم املتحدة، وبطاقات اهلوية اهلولندية، كما التأشريات، وطلبات احلصول على جوازات املرور اليت ت

تقدم املساعدة يف جماالت، منها رخص القيادة واإلعفاء الضرييب والطلبات اخلاصة باملركبات، ورد الضرائب 
  .٢٠١٣وال تتوقع الوحدة أي تغيري كبري يف مستويات اخلدمات اليت ستطلب خالل .وما إىل ذلك

وتشمل هذه املرافق صيانة املباين .  إدارة املباين املؤقتة وصيانتهاة املرافقوحدة إداروتتوىل    -٣١٧
  . والتعديالت واإلصالحات الصغرية فيها وشراء أثاث املكاتب

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية 

٣١٨- قترح حتويلها من وظائف متعلقة باحلاالت إىل وظائفأساسية، ألا يتضمن القسم مخس وظائف ي
وتلك هي . وظائف ال يضطلع ا إال يف املقر ونادرا ما تنطوي على مهام تتعلق باحلاالت أو جبلسات احملكمة

كاتب، فضال عن كاتب سابق /كهربائي املرافق، مساعدين لشؤون املشتريات وسائق واحد: الوظائف التالية
  .ائقس/املرافق ، متّ تدريبه اآلن ليكون كاتب اإلمداد/يف اللوجستيات

  املساعدة املؤقتة العامة
 الرتب األخرى من املساعدة –حسبت يف امليزانية السابقة وظيفة عامل عام من فئة اخلدمات العامة  -٣١٩

وال تعمل هذه الوظيفة سوى يف مباين احملكمة يف الهاي وال تزال . املؤقتة العامة يف إطار املوارد األساسية
فة لتقدمي خدمات الدعم املادي لتلبية طلبات اخلدمة املتزايدة لإلصالح، تلزم هذهالوظي. ٢٠١٣مطلوبة لعام 

سوف تزيد مستويات اخلدمة بشكل كبري عندما . ومرافقة املتعاقدين، وصيانة أصول احملكمة وبناء البنية التحتية
  .٢٠١٣تتوىل احملكمة مسؤولية اإلشراف على صيانة املباين من الدولة املضيفة يف عام 

  إلضايفالعمل ا
تتواصل اجلهود املبذولة للحفاظ على مستوى العمل اإلضايف يف حدود معينة عن . نفقات متكررة -٣٢٠

طريق املراقبة الصارمة وتضافر املساعي، على الرغم من أن األنشطة اليومية تتطلب عمالً إضافياً من السائقني يف 
  . أيضا إىل العمل اإلضايف لالستجابة للنداءاتوحتتاج وحدة إدارة املرافق . وحدة اللوجستيات واملواصالت

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر
.  يورو حلضور اجتماعات بشأن إدارة املرافق والسفر١٤ ٨٠٠وسيتم تكبد تكاليف السفر البالغة  -٣٢١

نية حمددة، إىل جانب وسوف يسافر موظفون قسم اخلدمات العامة لعمليات التفتيش التقنية يف مكاتب ميدا
  .إدارة األصول والتحقق العيين
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  التدريب
 يورو، سيشمل التدريب إدارة التأمني التجاري، على النحو املوصى به يف ١٦ ٣٠٠ بتكلفة تبلغ -٣٢٢

 وجتديد املعلومات للسائقني، فضال عن اخلدمات اللوجستية والتدريب على ٢٠١١املراجعة الداخلية لعام 
وسيتلقى . دورات التدريب األخرى حول أنشطة إدارة املرافق واملشتريات وسفر األعمالسلسلة التوريدو

  .٢٠١٣ موظفا من قسم اخلدمات العامة يف عام ١٤التدريب ما جمموعه 

  اخلدمات التعاقدية
 تشمل اخلدمات التعاقدية األخرى خدمات الطباعة لوثائق املرور اليت تصدرها األمم املتحدة اليت حيصل -٣٢٣

 يورو، وتبلغ ٢٤ ٠٠٠عليها من اخلارج وبطاقات اهلوية  وغريها من خدمات الطباعة البالغ جمموع تكاليفها 
  . يورو١ ٨٠٠تكاليف العضوية يف احتاد النقل اجلوي الدويل 

  نفقات التشغيل العامة
يف وقد متّت هذه التخفيضات .  يورو١٤٣ ٠٠٠مت ختفيض نفقات التشغيل العامة مببلغ قدره -٣٢٤

إصالحات األثاث واستبدال وإصالح السجاد، واستبدال اللوازم الكهربائية، واحلد من استهالك الكهرباء 
بزيادة استخدام النظم وحذف صيانة النبات يف املكاتب، واخنفاض يف برنامج استبدال األقفال، وختفيض 

للبيع، واستخدام قاعة " ون تكلفةد"تكاليف صيانة األرضيات، واحلد من إعادة توزيع املكاتب، وشراء آالت 
  .، وحذف مجيع اإلصالحات والصياناتغري الضرورية٢٠١٣واحدةيف احملكمة يف عام 

 ونتيجة هلذه التخفيضات سيحصل نقص يف مباين احملكمة يف الداخل كما يف اخلارج ويف املناطق -٣٢٥
  .نة واإلصالحوسيسبب ذلك أيضا متديدا يف املهل يف غري ادولة للصيا. ااورة

 يورو للحفاظ على أنظمة املباين، مبا يف ذلك منشآت قاعة احملكمة ١٧٩ ٠٠٠ حتتاج احملكمة ملبلغ -٣٢٦
  .وصيانة أصول صاحب البناية، واليت تلتزم احملكمة بدفعه بصفتها املستأجرة

رافق، واألمن  يورو، ويشمل التنظيف، وامل٢ ٤٥٧ ٦٠٠ يصل جمموع نفقات التشغيل العامة األخرى  -٣٢٧
  .وصيانة النظم واخلدمات الربيدية والتأمني وصيانة املركبات

 يورو الستعراض حمفظة التأمني ٥٠ ٠٠٠ وفقا لتوصيات املراجع الداخلي احملكمة، يقترح مبلغ -٣٢٨
، ويوصي التجاري للمحكمة، وحتديد أي خماطر كبرية غري مؤممنة، أو مؤمنة تأمينا غري كاف أو تأمينا زائداً

وسوف تتلقى احملكمة أيضا املساعدة يف حتديد وسيط دويل للتعامل مع حمفظة . بتغطية تليب احتياجات احملكمة
  .التأمني للمحكمة

  اللوازم واملواد
 يورو ومتّ امتصاص التضخم من خالل ختفيض مستويات ٧ ٤٠٠مت ختفيض اللوازم واملواد بأكثر من  -٣٢٩

  .فيض يف تكلفة مواد البناءالصيانة ويترتب على ذلك خت
 شخصا، أي ما ١٠٠٠ يورو للشخص الواحد شهريا حلوايل ٥,٥ وتستهلك اللوازم املكتبية مبعدل -٣٣٠

  . يورو٤٤ ٠٠٠وتقدر خراطيش احلرب للطابعات ميبلغ .  يورو٦٦ ٠٠٠جمموعه 
  األثاث واملعدات

ارة واحدة، وأربع كامريات أمنية  واحلد يغطي استبدال سي.  يورو٦٨ ٠٠٠ويقترح هلذا البند مبلغ  -٣٣١
 بسبب احلاجة إىل استبدال بعض الكامريات ٢٠١٢وتعزى الزيادة على عام . األدىن من استبدال األثاث

  .األمنية، وإدراج مبلغ صغري الستبدال األثاث
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  العمل اإلضايف
  .هود والضحايا يف املقر الذين ميثلون أمام احملكمة ويقترح العمل اإلضايف للسائقني لنقل الش-٣٣٢

  نفقات التشغيل العامة
  .  هناك حاجة إىل املوارد املتعلقة باملرافق أثناء اجللسات-٣٣٣

 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

لتكنولوجيا املعلومات وضع قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خطة استراتيجية جديدة ل -٣٣٤
ففي عام . واالتصاالت خلمس سنوات ملواصلة توفري التوجيه بشأن نشاطها وضمان توافقه مع عمل احملكمة

 قام القسم بإجراء مراجعة شاملة خلدمامن أجل حتسني الكفاءة ولكي تكون أكثر فعالية من حيث ٢٠١١
تتجه احملاكم يف مجيع أحناء العامل حنو . ىل املباين الدائمةالتكلفة يف حني يبحث حنو مستقبل احلوسبة واالنتقال إ

احلوسبة السحابية والتكنولوجيات اجلديدة، وقد أظهرت ردود الفعل أن للمشاركني القانونية فعالية أكثر إذا 
. كانت لديهم إمكانية احلصول على املعلومات ذات الصلة كلما كانوا يف حاجة إليها، بغض النظر عن املوقع

لذا سوف يركز على تبسيط النظم واهلياكل التحتية اخلاصة باملعلومات يف احملكمة على مدى السنوات القليلة 
  .املقبلة، ويف احلني نفسه ضمان املساءلة الكاملة، وتوافر املعلومات واألمن

تكنولوجيا  يف تنفيذ املرحلة األوىل من اخلطة االستراتيجية لل٢٠١٣  ويكمن اهلدف الرئيسي لعام -٣٣٥
املعلومات واالتصاالت والتركيز على املشاريع احملددة واألكثر فائدة للمهنيني القانونية ومواصلة املشاريع 

كما يستمر دعم النظم اإلدارية ونظم استخدام نظام . املعتمدة ودعم املبادرات التجارية القائمة داخل املنظمة
  .تبدال املعدات األساسية يف قاعة احملكمةساب ونظُم التعاون شريبوينت يف املنظمة، واس

  :وترد فيما يلي املؤشرات الرئيسية لألداء-٣٣٦
  يف املائة؛٩٩,٢احلفاظ على احلد األمثل جلميع نظم املعلومات عند نسبة   ) أ(
 ؛٢٠١٣ إجناز املرحلة األوىل املتعلقة باملشاريع التجريبية احملددة يف اخلطة االستراتيجية لعام    ) ب(
 ة شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصال من املخاطر اخلارجية؛مواصلة محاي  ) ج(
 ؛e-Discoveryإنشاء منصة تكامل جلميع مصادر البيانات املتعلقة بالقضايا لدعم برنامج   ) د(
  تبسيط اهلياكل التحتية للتحضري للحوسبة السحابية والتنقل؛) ه(
  تقنية لدعم العمليات التجاريةدعم مبادرات األعمال يف ااالت األخرى اليت تتطلب خربة) و(

  املوارد املتصلة باملوظفني

  املساعدة املؤقتة العامة
 شهراً، ١٢(الرتب األخرى -موظفتقين واحد معين خبدمات املساعدة املعلوماتية من فئة اخلدمات العامة -٣٣٧

وقد يسفر . اتوقد حقق قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال اخنفاضا بتخفيض مستويات اخلدم).متواصلة
  . املزيد من االخنفاض على إجنازات غري مقبولة، وقد يؤثر تأثرياً سلبيا على املنظمة

 شهراً، ١٢(الرتب األخرى -ومساعد تقين واحد للمحكمة اإللكترونية من فئة اخلدمات العامة -٣٣٨
د عدد األفرقة القانونية اخلارجية وسيزي. ويتضمن اجلدول الوارد أدناه املساعدة املؤقتة العامة احلالية). متواصلة

  . ، وبالتايل تظل املوارد املطلوبة على ما هي٢٠١٢زيادة كبرية يف عام 
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  العمل اإلضايف
 يلزم العمل اإلضايف من أجل تغطية عبء العمل اإلضايف يف جلسات احملكمة للموظفني املوجودين يف  -٣٣٩
  .القسم

  املوارد من غري املوظفني

 من ميزانية غري املوظفني يف ١,٢ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبصادر خارجية حاليا  يستعني قسم-٣٤٠
 يورو وبعض عقود الصيانة حتت بند مصروفات التشغيل العامة ٤٤٠ ٠٠٠إطار اخلدمات التعاقدية 

أو أنتوظيف موظفني متفرغني /ويستعان مبصادر خارجية يف جماالت متخصصة و).  يورو٧٦٠ ٠٠٠(
من األمثلة على ذلك، صيانة قاعة احملكمة، ودعم شبكة التخزين وخدمات . مات املطلوبة جد مكلّفللخد

 أي أا ال -وتعد هذه اخلدمات غري منتظمة . أمن الشبكات واملوقع اإللكتروين للمحكمة اجلنائية الدولية
ومن . تخصصة لبضعة أشهر من السنةحتتاج إىل أحد املوظفني على مدار السنة، وإمنا نوع معني من املعرفة امل

دون هذه اخلدمات، لن يتمكن قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قادراً على احلفاظ على العديد من 
وتسفر االستعانة مبصادر خارجية يف بعض ااالت على وفورات يف التكلفة . اخلدمات املدعومة حاليا

  .للمنظمة

  السفر
كاتب امليدانية للتحقق من هذه املنشآت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال تزال  السفر إىل مواقع امل-٣٤١

اجتماع الفنيني امليدانيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقر إلطالعهم على األنظمة . مناسبة
السفر ).  مرة كل سنتنيكان ينظم االجتماع سنويا وأصبح اآلن ينظم(ذات الصلة والتكنولوجيات املستخدمة 

حلضور االجتماعاتاملتعلقة بالتكنولوجيا وباحملكمة اإللكترونية للحصول على املستجدات من التغيريات وكيف 
السفر إىل اجتماعات فريق املستخدمني يف األمم املتحدة الستخالص الدروس . ميكن أن تؤثر على احملكمة

.  منظمات األمم املتحدة وكانت ناجحة وفعالة من حيث التكلفةاملستفادة لتنفيذ املمارسات اليت جربت يف
  .ويلزم متويل السفر أيضا لدعم الشهادات عن بعد

  اخلدمات التعاقدية 
اخلدمات التعاقدية هي اخلدمات اليت تتعلق بالنظم التجارية املتاحة يف السوق عندما حتتاج هذه األخرية  -٣٤٢

يا املعلومات واالتصاالت يف احملكمة أداؤها نظرا لطبيعة العقود أو الدراية إىل تغيريات ال ميكن ملوظفيتكنولوج
 الف يورو لتنفيذ نظام التخطيط ٤٠ ألف يورو املطلوبة، طُلب مبلغ  ٤٤٠ ومن إمجايل. احملددة املطلوبة

ل وضع واملراقبة ووضع التقارير بشأن امليزانية على أساس نظام ساب، من أجل رقابة داخلية أفضل يف جما
 ألف يورو لتغطية العقد السنوي للتمويل، وامليزانية، ٥٠امليزانية والتخطيط هلا والتنبؤ ا والتحكم فيها، و

 ألف يورو الستضافة املوقع اإللكتروين ١٢٠ويلزم مبلغ قدره . والسفر والتحسينات يف املوارد البشرية
ة، ونظام اجللسات اإللكترونية، دعم نظام إدارة  ألف يورو لتعزيز نظام احملكمة اإللكتروني٢٢٥للمحكمة، و

االستنساخ، وخدمات تدفق املواد السمعية البصريةإىل اإلنترنت، ونظام شهادة آمنة للوصول إىل املعلومات 
  . يورو املتبقي لعقد إدارة املكتب امليداين اجلديد يف أوغندا٥٠٠٠ويستخدم مبلغ . بطريقة آمنة وقابلة للتحقق

  التدريب
للتدريب التقين ملوظفي تكنولوجيا املعلومات )  يورو٤٠ ٩٠٠( ويطلب مبلغ حبدأدىن قدره -٣٤٣

وتتطلب . إذ إن التدريب التقين مهم ألفضل استفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. واالتصاالت
ى ذلك هندسة الشبكات، ومن األمثلة عل. بعض ااالت املعينة من التدريب مناملوظفني احلفاظ على شهادام

وتلزم جماالت أخرى من التدريب للحفاظ على البنية التحتية، وإدخال . والشهادات املهنية األمنية وإدارة النظام
  .تكنولوجيات جديدة
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  نفقات التشغيل العامة
املات مع تشمل نفقات التشغيل العامةتكاليف االتصاالت باهلاتف املتنقل واهلاتف احمللي يف املقر واملك -٣٤٤

وقد متّ ختفيض . وتبذل جهود كربى للحد من استخدام اهلواتف ورسوم التجوال اهلاتفية. املكاتب امليدانية
رأس املال االستثماري ( بسبب اخنفاض صيانة شبكة منطقة التخزين٢٠١٣نفقات التشغيل العامة يف عام 

ت ا بسبب إغالق املكتب امليداين يف أبشي وقد أمكن من إجراء املزيد من التخفيضا). ٢٠١٢املعتمد يف عام 
وقد أصبحت هذه التخفيضات ممكنة نتيجة خفض . والعملية املقررة لتقليص حجم املكتب امليداين يف أوغندا

  .التكاليف وحتديد األولويات وليست على مثيلها يف نفس الفترة من العام السابق

 اهلاتف يف احملكمة،واألدوات املتعلقة بالشبكة واألمن،  ويلزم متويل وصيانة املعدات والربجميات لشبكة-٣٤٥
واألدوات اجلديدة املتعلقة بشكل الوثيقة احملمولة، وإدارة الترمجة، وختم الوثيقة، صيانة نظام املكتبة، ونظام 
كشف التسلل، وأنظمة الربيد اإللكتروين واألرشيف، ومكافحة الفريوسات، والوصول اآلمن عن بعد 

قاعدة البيانات، وأمن الكمبيوتر احملمول، وصيانة الترخيص لنظام ترمي، وصيانة اجلهاز للحصول والتراخيص ل
على شبكة مناطق التخزين، وأنظمة النسخ االحتياطي لصيانة الربجميات، وجتميع البيانات، وجعل شبكة مناطق 

 الشبكة وأنظمة التخزين افتراضية يف موقعني، ورخص مايكروسوفت، ورخص برجميات ساب، وصيانة
وتغطي التكاليف األخرى  نظام سيتريكس للوصول . التداولبالفيديو وصيانة نظام اإلرسال واالستقبال بالراديو

 مركز االحتجاز واستئجار خطوط احملكمة لإلنترنت بالفيديو، و التسجيل بالصوت يفعن بعد، ونظم التداول 
ؤجرة ملختلف املكاتب امليدانية والربط بقاعدة برينديسي الرئيسية واالحتياطية، مبا يف ذلك خطوط مجيع امل

  .اللوجستية من أجل توفري البيانات الرابطة بني اتصاالت أفريقيا ومقر احملكمة

  اللوازم واملواد
وتصرف األموال املتبقية على . تعد تكلفة خراطيش احلرب للطابعات الكبرية احلجم أكرب التكاليف -٣٤٦

ح الذاكرة، ولوحة املفاتيح بلغات خمتلفة، وأجهزة خارجية لتشغيل أقراص الفيديو  وشرائUSBحملركات 
الرقمية، ومستلزمات األجهزة السمعية البصرية، مثل السماعات شبكة الكابالت وبطاريات الكمبيوتر 

ىل ست وجتدر اإلشارة إىل أن احملكمة قد مددت دورة استبدال أجهزة الكمبيوتر احملمول من مخس إ. احملمول
) بل ومستحيل أحيانا(وأصبح من الصعب . سنوات، ونتيجة لذلك، فقد أُبلغت بأعطال أكرب يف البطاريات

  . سنوات٥ومن املكلف استبدال البطاريات لنماذج الكمبيوتر احملمول اليت جتاوز عمرها 

  األثاث واملعدات
نية التحتية لتكنولوجيا املعلومات إدارة الئقة  تلزم الطلبات التالية لضمان إدارة استثمارات احملكمة يف الب-٣٤٧

وتشمل معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شراء أجهزة . وحتديثها باستمرار لكي تفي مبعايري القطاع
نظم احملكمة اإللكترونية وتراخيص الربامج اجلاهزة : احلاسوب مبا يف ذلك تراخيص الربجميات على النحو التايل

جميات الالزمة ملبادرة كتايب حول احملكمة فياخلطة االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات واألجهزة والرب
، تراخيص ) ألف يورو٥٠(لتوسيع مساحة قرص نظم امللفات على الشبكة )  ألف يورو١٧٠(واالتصاالت 

 ١٥٠ج استبدال التخطيط للميزانية ومراقبتها بنظام ساب؛ برنام/الربامج للمرحلة املقبلة من وضع التقارير
جهازاً يف السنة من أجهزة الكمبيوتر احملمولة، والنافثات للحرب والطابعات والشاشات واألجهزة السمعية 

، واستبدال احلواسيب املكتبية اليت  مضى عليها ) ألف يورو٨٠( سنوات ٤البصرية اليت  مضى عليها أكثر من 
السماعات، واملعدات السمعية البصرية املتعلقة  ألف يورو؛ وامليكروفونات، و١٥٠( سنوات ٥أكثر من 

، وشبكة املعدات والربجميات لزيادة املساءلة بشأن الوصول إىل امللفات على ) ألف يورو٢٠(بقاعات احملكمة 
؛ واألجهزة والربامج لتقسيم اخلدمات املتعلقة مبشروع التعايف من الكوارث ) ألف يورو٣٠(شبكة احملكمة 

  ).و ألف يور٧٠(مشروع 
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ميكن أن تستوعب أجهزة .  وقد سبب طلب متديد أجهزة الكمبيوتر املكتبية مشكلة يف توافق الربامج-٣٤٨
، اليت جيب إجنازه من أجل التوافق مع أحدث اإلصدارات ٧الكمبيوتر املكتبية القدمية حتديث برنامج ويندوز 

ن احملكمة عادت إىل  املمارسة القدمية لذا فإ. من الربجميات، وقد اتضح أن حتديث منوذج الذاكرة مكلفة
باستبدال احلواسيب املكتبية بعد مخس سنوات، واحلواسيب احملمولة بعد أربع سنوات لتجنب اإلنفاق على 

  .صيانة املعدات املتقادمة أكثر مما يوفّر بعدم استبداهلا

  استثمارات رأس املال
 القسم على تبسيط بنيته ٢٠١٢ التخزين يف عام ساعدتاملوافقة على استثمار رأس مال شبكة منطقة -٣٤٩

وتشمل هذه الفوائد البنية التحتية بإتاحة . التحتية وجلبت فوائد إضافية مل تكن متوقعة يف الطلب األصلي
التعايف من الكوارث بتكلفة أفضل من تلك اليت أوصت ا الشركة االستشارية اخلارجية املستخدمة يف 

من ) ٣من  (٢ملطلوبة املتبقية الضرورية للحد من املخاطر على املنظمة يف املرحلة وتتمثالملبالغ ا.الدراسة
لضمان احلفاظ على البيانات القدمية بأكثر الطرق كفاءة وفعالية )  الف يورو١٠٠(حمفوظات بيانات املؤسسة 

سوف يسمح .  ٢٠١٢من حيث التكلفة؛ واستخدم مبلغ صغري من امليزانية العادية لربنامج جترييب يف عام 
حفظ البيانات للمحكمة بتخزين البيانات القدمية بتكلفة أقل، باالمتثال للقوانني القائمة بشأن االحتفاظ 

 ألف يورو لتحديث العناصر النظريية يف قاعة احملكمة التحديث عناصر قاعة ٢٠ويلزم مبلغ قدره . بالبيانات
 من أجل استخدام الصور والبيانات احملصلة أثناء اجللسات احملكمة التناظرية وإضفاء بيئة رقمية كاملة عليها

وذلك باالستناد إىل تقرير مراجعة مستقلة حلسابات . على حنو أكثر فعالية ودجمها مع البيانات الرقمية األخرى
  .٢٠١٢احملكمة اإللكترونية أجري يف عام 

 

 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

 مقدمة

 ستواصل شعبة خدمات احملكمة التركيز على دعم احملاكمات اجلارية، سعياً إىل ،٢٠١٢يف عام  -٣٥٠
  .االضطالع بأعماهلا األساسية واملتمثلة يف إتاحة السري السريع والعاجل إلجراءات احملاكمات اجلاريةيف  احملكمة

حكمة اإللكترونية، وستقوم الشعبة بتوفري اخلدمات املتخصصة، من قبيل اخلدمات العالية اجلودة للم -٣٥١
وخاصة منها توفري احملاضر املباشرة فيلغيت العمل، وهي مسامهة أساسيةيف إجراء حماكمات نزيهة وفعالة 

وستواصلدعم الترمجة الشفوية بالفرنسية واإلنكليزية، فضالً عن اللغات اليت يتحدث ا الشهود أو . وسريعة
وستتوىل أيضاًحتقيق رفاه . ر مبثوهلم أمام احملكمةاألشخاص احملتجزون أو األشخاص الذين تصدر أوام

  .األشخاص احملتجزين أثناء املرحلة احلامسة من احملاكمة
ولكي تتمكن الشعبة من تقدمي الدعم بفعالية وكفاءةلإلجراءات، فإا جتمع كل العناصر الفعالة لتقدمي  -٣٥٢

مة وقسم االحتجاز وقسم الترمجة قسم إدارة احملك: املساعدة القضائية السليمة والشاملة وهي
  .الشفويةوالتحريرية التابع للمحكمة ووحدة الضحايا والشهود وقسم مشاركة وتعويض الضحايا

ونظراً ألن احملكمة تقترب من مرحلة التعويض يف إحدى القضايا املعروضة عليها، فأثناء مواصلة شعبة  -٣٥٣
ايا خصوصاً، تنفيذ استراتيجية الضحايا ومعاجلة مجيع خدمات احملكمة عموماً، وقسم مشاركة وتعويض الضح

  .طلبات املشاركة بسالسة، ستويل الشعبة اهتماماً خاصاً هلذا اجلانب اجلديد من إجراءات احملكمة
ومن املهم مع ذلك أن أن تظلّ مدركة . وتتفهم الشعبة متاماً ضرورة حتقيق وفورات يف ميزانية احملكمة -٣٥٤

، "غري معتادة"لتكاليف، املتعلقة مثال ال حصراً بتوفري طاقات الترمجة الشفويةيف لغات أا ستتكبد بعض ا
  .إلتاحة سري إجراءات احملكمة بسرعة
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وفضالً عن ذلك ستواصل الشعبة إيالء االهتمام لدعم الشهود الذين يدلون بشهادام أثناء احملاكمات  -٣٥٥
  . وبعد اإلدالء بشهادام

اصل الشعبة، بالتعاون مع مكتب املدعي العام، اإلسهام يف حتقيق هدف احملكمة املتمثّل يف وأخرياً، ستو -٣٥٦
إجراء عمليات التحقيق، باملساعدة يف تنسيق عمليات القبض على األشخاص الذين تصدر حبقهم أوامر بالقبض 

اف والدول غري األطراف يف أو باملثول أمام احملكمة عن طريق تنظيم الدعم التشغيلي والقضائي مع الدول األطر
  .نظام روما األساسي واملؤسسات الشريكة املعنية وذلك يف امليدان ويف الهاي

  األهداف

إجراء ما بني أربعة ومخسة حتقيقات جديدة يف القضايا املتعلقةباحلاالت القائمة أو احلاالت اجلديدة،   -١
 )١اهلدف االستراتيجي . (ون اخلارجيوإجراء أربع حماكمات على األقل، رهناً مبا يؤمن من التعا

إرساء نظام يتصدى جلميع املخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني   -٢
  )٢اهلدف االستراتيجي . (واملوظفني متشياً مع نظام روما األساسي

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

  )٣اهلدف االستراتيجي . (على حنو حيترم التنوع
 استحداث آليات لتوفري التعاون الالزم والكامل، خاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم، محاية  -٤

  )٥اهلدف االستراتيجي  (.الشهود، وتنفيذ األحكام

 ٢٠١٣اهلدف يف عام  مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة
١ 

.  توفري الدعم جللسات احملكمة وفقاً لالئحة احملكمةوالئحةقلم احملكمة
 .٢٠١٢ يوم من أيام العمل باحملكمة يف عام ٢٠٠ويلزم الدعم ملا يعادل 

  .مات اليت متت بنجاحعدد أيام احملاك  

 .عدد الطلبات اليت يستجاب هلا يف األسبوع   . تقدمي خدمات تتميز بالكفاءة واجلدوى لألطراف اليت تطلبها والدوائر
٢ 

 دائرة احتجاز تتميز بالتنظيم احملكم، يشعر فيها احملتجزون باألمن، 
 .ويكونوا حقيقة يف أمان

أدت إىل جروح خطرية والناجتة عن اإلمهال من عدد احلوادث اليت   
 .قبل اإلدارة

اللوجستية ادية والفعالة / توفري الدعم واحلماية واخلدمات التنفيذية
للضحايا والشهود وغريهم من الفئات املعرضة للخطر بغض النظر عن 

 .املوقع الذي يوجدون فيه وقابلية هذا الدعم للتقييم

  .لضحايا الذين متت محايتهم بنجاحعدد الشهود وا  

٣ 
 دقة املصطلحات وتوحيدها لتأمني الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 

 .جبميع اللغات املستعملة
عدد البحوث املتعلقة باألدوات اللغوية من جانب املستعملني   

 .الفعليني يف الشهر الواحد
 )على األقل

 .عدد طلبات الترمجة املزدوجة يف السياق العادي للعمل   .يع خدمات الترمجة التحريرية بصورة كاملة وفعالة االستفادة من مج
 عدد مناسب من املوظفني واملترمجني الشفويني املستقلني وامليدانيني 

 .املتاحني للعمل
 .عدد طلبات الترمجة الشفوية العادية وامليدانية اليت استجيب هلا  

  . عدد عمليات االستعراض اإلجيابية .فع مستوى أوضاع االحتجاز وإدارة مركز االحتجاز
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٤ 
 . القبض على األشخاص ونقلهم بنجاح

 .عدد اإلجراءات اليت اختذا الدول بناء على طلب احملكمة

 احملكمة وسجلتها وأقرت ا عدد طلبات الضحايا اليت تلقّتها   . نظم فعالة ملعاجلة طلبات الضحايا
 .خالل سبعة أيام من تلقّيها

 ٣٠عدد طلبات الضحايا اليت سجلت يف قاعدة البيانات خالل   
 .يوماً من تلقّيها

 

  مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة: ٣٣١٠الربنامج الفرعي  )أ(

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

اعات منتظمة مع ممثلي خمتلف املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية األخرى ملواكبة  عقد اجتم-٣٥٧
التطورات اجلارية، وتعد هذه االجتماعات ضرورية لإلدارة السليمة للشعبة وتستلزم حضور ممثلني رفيعي 

(  قبيل محاية الضحايا وهذه املوارد املخصصة للسفر ضرورية لتنفيذ املهام املنوطة بقلم احملكمة من. املستوى
ويلزم السفر للقاء السلطات احمللية يف بلدان احلاالت وغريها، وإعداد العمليات املتعلقة ). ٦(٤٣املادة 

  . .باالعتقال واملثول الطوعي، وتنظيم إجراءات اإلبالغ

  التدريب

رورية بشكل خاص إن هذه املهارات ض. تتطلب جماالت حمددة من قبيل جتميد األصول تدريباً خاصاً-٣٥٨
ومتثل أدوات قيِّمة يف تنفيذ املهام املتعددة اليت يضطلع  ا مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة والشعبة بشكل 

  .عام
  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

سات احملاكمات حفظ سجل إلجراءات احملكمة وضمان أن جتري جل:  تنقسم والية قسم إدارة احملكمة إىل شقني مها-٣٥٩
 أُسندت لقسم إدارة احملكمة مهمة جديدة تتمثل يف معاجلة األدلة اإللكترونية اليت حيوزها قلم ٢٠١١ومنذ عام . بسالسة

من خالل تدريب أحد املوظفني احلاليني المتالك (احملكمة؛مماتطلب اكتساب معرفة داخلية يف علم األدلة اجلنائية الرقمي 
ويتطلب حفظ سجل قضائي دقيق تنسيق . فضال عن إنشاء خمترب تتوفر فيه معايري هذا االختصاص) متنيالكفاءة واخلربة الالز

وال تتوقف مهام موظفي هذا القسم عن التطور مبا يكس عمليات احملكمة   . التفاعل بني عدد  من التخصصات املهنية
ورات التكنولوجية من أجل االستعمال األمثل ملوارد وإطارها اإلجرائي الفريد، وكذلك احلاجة إىل التطور متشياً مع التط

   .القسم

 وتشمل مسؤولية القسم عن سري جلسات احملاكمات ضمان التخطيط الزمين املناسب لإلجراءات يف قاعة احملكمة -٣٦٠
. واءوإعداد سجل مسعي بصري وسجل مكتوب ملا يقال أثناء جلسات احملاكمات يف آنه يف لغيت عمل احملكمة على حد س

ويقوم القسم مقام مركز االتصال مع األطراف واملشاركني والدوائر واألقسام املعنية من قلم احملكمة، مثل خدمات اللغات 
ويشارك يف هذه الوظائف كل من . واالحتجاز ومحاية الشهود، فيما يتعلق جبميع املسائل املتصلة بتنظيم جلسات احملاكمات

  .الساعدين للمسائل احملاضر وخمتزيل احملاضر باحملكمةكتاب اجللسات وكتاب احملكمة و
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 وتشمل مسؤولية القسم حلفظ سجل دقيق إلجراءات احملكمة أيضا، إىل جانب السجالت املتصلة باجللسات، تلقي  -٣٦١
 وبزيادة عدد .وتسجيل وتوزيع مجيع القرارات واألوامر والوثائق من الدوائر واألطراف واملشاركني يف مجيع احلاالت والقضايا

احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة، تزايد عبء العمل ومسؤولية القسم يف هذا اال، بصرف النظر عن أنشطة 
وتقع املسؤولية الرئيسية عن هذه املهام على عاتق مساعدي سجالت احملكمة، مع املوظفني . اجللسات داخل قاعات احملكمة

ني عن قاعة احملكمة، وبدعم من املساعد اإلداري يف نظم احملكمة اإللكترونية يف وضع وصيانة املسؤول/ القانونيني املعاونني
  .وحتديث قاعدة البيانات اإللكترونية والتطبيقات األساسية

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

دارة التشغيلية لنظام إن املوارد األساسية لقسم إدارة احملكمة مكرسة أساساً للتعامل مع التنظيم واإل-٣٦٢
  .احملكمة اإللكترونية، فضالً عن اإلشراف على مجيع جوانب عمليات القسم وإدارا

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

خمتزالن للمحاضر القضائية من املساعدة املؤقتة العامة : املساعدون املؤقتون املوجودون. نفقات متكررة- ٣٦٣
  . شهراً لكل منهما، أحدمها للغة الفرنسية واآلخر للغة اإلنكليزي وذلك لتكميل األفرقة١٢ ملدة ٢-برتبة ف

 مساعد واحد إضايف معين بسجالت احملكمة من فئة اخلدمات املؤقتة العامة ملدة اثين عشرة شهرا -٣٦٤
ومن املتوقع . يف السجالت لغرض معاجلة العدد املتزايد من اإليداعات املقدمة للتسجيل ٢٠١٢مستمرة لعام 

و استنادا إىل جتربة السنة املاضية، تتحدد .  مستند إضايف يف قضييت حالة كينيا٤ ٠٠٠أن يسجل حوايل 
 عملية إعادة ترتيب و ١٤٤١ مستند إضافة إىل ٤٠٠٠ينبغي تسجيل حنو :متطلبات القدرات املتوقعة كما يلي

 يوم عمل يف ١٩٠ويتمثل مؤشر عبء العمل يف .م عمل يو٩٢٠ طلب ترمجة، ما يستغرق يف اموع ١٢٢٣
.  وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ٨،٤ومثة حاجة إيل ما جمموعه .العام لكل مساعد لسجالت احملكمة

ويتألف الفريق  من مخسة مساعدين لسجالت احملكمة  يقومون مبعاجلة اإليداعات ومساعد أقدم لسجالت 
و . ات ولكنه يقوم باإلشراف على العمل ورصده و مراقبة  سريته والوصول إليهاحملكمة ال يعاجل اإليداع

يكتسي توفر احملكمة على قدرات كافية يف هذا اال أمهية خاصة، ذلك أنه من احملتمل أن يكون ألي تأخر أو 
قلم واحملكمة خطأ يف معاجلة سجالت احملكمة عواقب خطرية تؤثر سلبا ليس فقط على القسم وإمنا أيضا على ال

، ترى احملكمة أا حتتاج ٢٠١٣ولتغطية اإليداعات املتوقعة يف مجيع احلاالت والقضايا املفتوحة يف سنة .  ككل
  .إىل وظيفة إضافية مكافئة للعمل على أساس التفرغ

  العمالإلضايف

ملتعلقة بإدالء الشهود  من املتوقع أن يتطلب متديد ساعات انعقاد احملكمة أحياناً، فضالً عن العمليات ا-٣٦٥
وسيكون من الضروري االضطالع . بشهادام عن بعد، من موظفي قاعة احملكمة أن يضطلعوا بعمل إضايف

و ال ميكن للمحكمة تفادي العمل اإلضايف عندما . بعمل إضايف لتسجيل اإليداعات العاجلة بعد ساعات العمل
اإليداعات املتأخرة والطلبات العاجلة للحصول على (ية يكون عليه تلبية طلبات احلصول على املساعدة الفور

، ما يعين أن إعداد نسخة من السجل السمعي البصري "آنية"نسخ من املواد السمعية البصرية تستلزم معاجلة 
وحيثما كان ذلك متوقعا سعى قسم ). جللسة واحدة يستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه اجللسة الفعلية

  . إىل تفادي العمل اإلضايف واحلد من مقداره مثال من خالل تنفيذ نظام العمل التناويبخدمات احملكمة دائما
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اللوازم واملواد

 تشمل هذه التكاليف املتكررة أشرطة التسجيل السمعي البصري و أقراص تستخدم لتقدمي الدعم - ٣٦٦
  ."مراقبة النسخ السمعية البصرية"للنشطة من غري اجللسات وملرفق 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

دعماً للشهادات اليت يديل ا الشهود عن بعد باستخدام الفيديو، يلزم وجود موظف دعم يف اال -٣٦٧
 يف ١٥ويتوقع أن يدىل مبا نسبته . كاتب جلسات يف املواقع البعيدة/السمعي البصري وموظف قانوين معاون

   .ويلزم أيضا ختصيص موارد جللسات حالة كينيا. ائة من الشهادات عرب الفيديوامل

  اخلدمات التعاقدية

ميكن أن تظهر مثة حاجة إىل خدمات االستشارة اخلارجية، بشراكة مع قسم تكنلوجيا املعلومات -٣٦٨ 
 ومن املخطط إعادة .واالتصال، من أجل ترقية وصيانة و حتسني  وحدات نظام تشغيل احملكمة االلكترونية

كتابة مجيع وحدات نظام تشغيل احملكمة االلكترونية يكل برجميات أكثر فعالية مع وضع تشديد اكرب على 
  .التكامل بني الوحدات وحتسينقابلية استخدام النظام وقيمته

  التدريب

حلفاظ على السرعة  يلزم تدريب متخصص يف االختزال اآلين حملاضر احملكمة لإلعداد اآلين من أجل ا- ٣٦٩
  .والدقة وصيانة وحتديث القدرة الداخلية للمحكمة يف معاجلة األدلة اجلنائية

  اللوازم واملواد

 تشمل أشرطة التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية العالية اجلودة وغريها من اللوازم السمعية البصرية -٣٧٠
مة، واستخدام املستهلكات الالزمة لتقدمي  يوما من جلسات احملك٢١٥لتقدمي الدعم السمعي البصري ملدة 

  .وتوزيع األدلة املستخدمة يف احملكمة، وتوفري مواد جلسات قاعات احملكمة للصحافة وللجمهور

 

  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي ) ج(

 يهدف قسم االحتجاز إىل توفري الظروف السليمة واآلمنة واإلنسانية لألشخاص الذين حتتجزهم -٣٧١
وهدفه العام هو توفري بيئة جسدية ونفسية سليمة للمشتبه فيهم . أو االستئناف/كمة يف انتظار  احملاكمة واحمل

واملتهمني يف كل مرحلة من مراحل االحتجاز األويل إىل حني اطالق سراحهم بأمر من احملكمة أو نقلهم إىل 
  .دولة تنفذ األحكام الصادرة فيهم
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، استقبل مركز االحتجاز الشهد األربعة املعتقلون الذين احتجزوا منذ ٢٠١١مايو / أيار٣١ يف يوم -٣٧٢
وحىت اآلن ال .  جبناح االحتجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدوليةليوغوسالفيا السابقة٢٠١١مارس /  أذار٢٧

  .زالوا يف مركز االحتجاز يف انتظار نتيجة اجراءات طلب اللجوء

حدثت زيادة هائلة يف عدد طلبات أذون الزيارة الواردة من زوار  منذ وصول احملتجزين اجلدد، -٣٧٣
ويتم تلقي املزيد من .وحصلت زيادة مماثلة يف حجم الربيد الوارد الذي يتعني فرزه وتسجيله و معاجلته. حمتملني

 مئات املكاملات اهلاتفية يف قسم  إدارة مركز االحتجاز نتيجة عدد من محالت الدعم املنسقة اليت تشمل
. استعمال املواقع الشبكية ومقع فيسبوك والرسائل الفريوسية ما ينتج عنه زيادة يف عبء عمل مركز االحتجاز

  .ومت توسيع مؤشرات عبء العمل لتعكس هذه الزيادة

  املوارد األساسية

  نفقات متكررة

  السفر

  . حضور مؤمتر الرابطة الدولية للسجون-٣٧٤

  استئجار املباين

لغ املتعلقة باستئجار الزنزانات على أساس ست زنزانات، مبا يف ذلك برنامج االحتجاز حددت املبا -٣٧٥
ونتيجة تقليص حجم جناح االحتجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا . االحتياطي واملوظفني

 املشتركة دورات وتشمل هذه الوظائف. السابقة، من املتوقع أن تتحمل احملكمة جزءها من الوظائف املشتركة
 وتقدمي خدمات مشتركة ٤مراقبة على مدار الساعة على مركز املراقبة، واجناز مهام أمنية عند مدخل املبىن 

  .أخرى مرة كل أربعة أيام

  اللوازم واملواد

  ).للموظفني البدالء والستبدال األزياء اليت بليت باالستعمال( األزياء -٣٧٦

  املوارد املتصلة باحلاالت

  نفقات متكررة -٣٧٧

  نفقات التشغيل العامة

تشمل التكاليف التشغيلية املتنوعة األخرى الرعاية الصحية، واملواد اخلاصة برفاه األشخاص احملتجزين  -٣٧٨
 من الئحة قلم ١٩٩ من الئحة احملكمة والبند ١٠٢عمال (فيما يتعلق باحترام خلفيام الدينية والثقافية 

  ).احملكمة

  ريوناخلرباء االستشا

أو أخصائي يف العالج النفسي لتحقيق رفاه األشخاص / يلزم احلصول على خدمات أخصائي نفسي و-٣٧٩
  .قيد االحتجاز على أساس كل حالة على حدة
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  التدريب

تشمل التدريب املتخصص يف جمال االحتجاز وإدارة السجون فضالً عن حقوق اإلنسان يف سياق  -٣٨٠
  .دويل

  اخلدمات التعاقدية

  . تكاليف إضافية نتيجة استعمال زنزانات املركز الطيب القضائي-٣٨١

 

  قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  ) د(

يقدم قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة اخلدمات اللغوية الالزمة لسري أعمال احملكمة  -٣٨٢
وتشمل هذه اخلدمات ترمجة . سدي القسم اخلدمات اللغوية إىل الدوائر والرئاسة وقلم احملكمةوي. سرياً فعاالً

وثائق احملكمة ومراجعتها وتدقيقها؛ و الترمجة الشفوية املتتالية والفورية جللسات احملاكمات واملؤمترات 
 أخرى؛ و تقدمي املساعدة الصحفية واالجتماعات وغريها من األنشطة اليت جتري يف مقر احملكمة ويف أماكن

واإلرشاد يف جمايل املصطلحات واملراجع؛ و إدارة األدوات اللغوية بشكل  يكفل استخدام مصطلحات متسقة 
ويتكفل القسم ايضا بتوظيف املترمجني الشفويني امليدانيني وتدريبهم واعتمادهم وذلك .يف مجيع أجهزة احملكمة

و عالوة على الترمجة التحريرية والشفوية من . بعة ملكتب املدعي العامباشتراك مع وحدة اخلدمات اللغوية التا
وإىل لغيت عمل احملكمة املتمثلتني يف الفرنسية واإلجنليزية، يواجه القسم حتديا خاصا تطرحه اللغات األخرى 

راءاا على فغالبا ما ال يتوفر العديد من اللغات اليت حتتاجها احملكمة إلج.املستخدمة يف اجراءات احملكمة
ويعين هذا أنه يكون على القسم تدريب مترمجني شفويني كي . مترمجني حتريريني وشفويني حمترفني مؤهلني

وبدون هذا التدريب املصمم حسب .  يتمكنوا من الترمجة من وإىل لغة يتحدثها املتهمون أو عدد من الشهود
، ماكان ميكن عقد ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٦لفترة مناحلاجة الذي نظمه القسم ل لفائدة مخس لغات خمتلفة خالل ا

،، من جهة، جيري القسم ختفيضا كبريا ملوارده يف ٢٠١٣وبالنسبة لسنة .  أية جلسة حمكمة يف أية إجراءات
ومن جهة أخرى، متثل حماكمات . لغات سواهيلي  ولينغاال وصانغو بسب تغيري األولويات باللغات املعنية

سيلزم توفري غرفة للغة سواحيلي املعيارية خالل احملاكمتني معا؛ : ثل يف ما يلياحلالتني الكينيتني حتديا يتم
؛ وسيتم استعمال عدة لغات كينية أخرى يف قاعة ٢وستوفَر غرفة للغة كاالجنني حماكمة كينيا 

و لوو لوحيا : وهذه اللغات م احلالتني معا وهي. احملكمةتستوجب الترمجة الشفوية من وإىل اللغة اإلجنليزية
  .وليكويو وكيسي و كامبا

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

قانوين ملدة قصرية لفحص وحترير الوثائق لعرضها على اجتماعات اللجنة، /حمرر لغوي.  نفقات متكررة-٣٨٣
ويتأكد ذا العمل أن مجيع الوثائق . قترحةمبا يف ذلك وباخلصوص تقارير احملكمة وميزانية احملكمة الربناجمية امل

ومل يعد من املمكن القيام ذا العمل . مكتوبة بوضوح، ومنسقة أسلوبيا، وسليمة من حيث التنظيم واملراجع
  .داخل القسم نظرا للمتطلبات القضائية املتزامنة للترمجة
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رئيسي الثالث من وثيقة امليزانية إىل يلزم مترمجني ملدة قصرية لترمجة الربنامج ال.  نفقات جديدة-٣٨٤
إذ كان يتم ذلك داخل القسم يف السنوات السابقة، لكن يتعذر ذلك اليوم، بسبب عبء العمل . الفرنسية

  .احلايل املتعلق بالوثائق قضائية

 يلزم مترمجني فوريني إضافيني الجتماعني يف مائدة مستديرة تنظمهما منظمة غري حكومية وجلستني -٣٨٥
  .، ألنه يفترض استمرار حماكمة بيمبا٢٠١٣اطة دبلوماسية يف عام إلح

يلزم توظيف مترمجني شفويني مستقلني ناطقني باإلسبانية بسبب الزيارة اليت سيقوم ا .  نفقات جديدة-٣٨٦
  .إىل احملكمة وفدناطق باإلسبانية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املوارد من غري املوظفني

  .١-، من فئة ف٨٩٥٩#فة مترجم شفوي شبه مهين  متّ حذف وظي-٣٨٧

  .إىل قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم # ٩٠٠٢  ٢- ومتّ نقل وظيفة من فئة ف-٣٨٨

  املساعدة املؤقتة العامة

  نفقات متكررة

إذ ال تفتأ أمهية اللغة العربية تزداد يف احملكمة، ليس فقط . ٢- مترجم معاون واحد للغة العربية برتبة ف-٣٨٩
لغة رمسية، ولكن، مع اتساع احلاالت والقضايا يف العامل العريب، وتعقيدها القانوين املتزايد، تتطلب حتديدا ك

ويستلزم نقص املترمجني . وتنفذ أنشطة الترمجة العادية يومياً يف القسم) .مترجم ومراجع(وحدة دائمة صغرية 
مجة القانونية وجود وحدة عربية صغرية داخل القسم املستقلني املوثوقني الذين يتمتعون باخلربة يف جمال التر

وقد مت متويل هذه الوظيفة . للحفاظ على وضع العمل للغة العربية، ال سيما يف ضوء املواعيد النهائية القضائية
  . ٢٠٠٧من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم الترمجة والترمجة الفورية يف احملكمة منذ عام 

وهذه الوظيفة مطلوبة لضمان . ٢-للترمجة الشفوية امليدانية برتبة ف/للتشغيل منسق واحد معاون -٣٩٠
مواصلة االستعانة الفعالة مبصادر الترمجة الشفوية امليدانية وتعيينها وتدريبها فيما يتعلق جبميع احلاالت الراهنة 

الشفويني امليدانيني، وهي وتتطلب هذه الوظيفة مسؤوليات تدريبية خاصة فيما يتعلق باملترمجني . واملستقبلية
وقد متّ تدريب املترمجني الشفويني امليدانيني واعتمادهم بالتعاون مع قسم الترمجة . شرط مسبق لالعتماد

، وبالتايل مت ٢٠٠٤الشفوية والترمجة التحريرية ووحدة خدمات اللغات التابعة ملكتب املدعي العام منذ عام 
ومت متويل هذه الوظيفة من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم . والكفاءةمجع املوارد لتحقيق مزيد من الفعالية

  .٢٠٠٩الترمجة والترمجة الفورية يف احملكمة منذ عام 

ويقدم هؤالء ). ستة أشهر لكل منهم( للغة السانغو ١- أربعة مترمجني شفويني شبه مهنيني برتبة ف-٣٩١
السانغو وإليها يف إجراءات قضية مببا، ألن أغلب الشهود املترمجون األربعة خدمات الترمجة الشفوية من لغة 

  ال يوجد مترمجون حمترفون مستقلون بلغة السانغو، ف. يتحدثون السانغو

  . ٢٠١٠قد قام قسم الترمجة والترمجة الفورية بتدريب فرقة الترمجة سنة 

ويقدم هذا املساعد ).ستة أشهر( الرتبة الرئيسية للغة السانغو – ومساعد لغوي من فئة اخلدمات العامة -٣٩٢
ونظراً ألن أغلب الشهود يتحدثون . اللغوي املساعدة إىل الشهود أثناء التحضري ملرحلة الشهادة يف احملكمة
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السانغو، فال ميكن ملوظفي وحدة الضحايا والشهود التواصل معهم من دون املساعدة اليت يتلقوا من املساعد 
  .اللغوي

ويتم تدريبهم ). تسعة أشهر لكل منهم( للغة كالينجني ١-ويني شبه مهنيني برتبة ف أربعة مترمجني شف-٣٩٣
وتظل . لتقدمي خدمات الترمجة الشفوية من لغيت كالينجني واإلنكليزية وإليهما يف إجراءات قضييت كينيا

ملهين نسخ وترمجة ويطلب من املترجم الشفوي شبه ا. مقصورة أربعة شيئا عاديا ملا يترجم املترمجون إىل لغتني
  .املواد من لغة كالينجني إىل اللغة اإلنكليزية

ألن هناك بعض املوارد يف املرتل ).  أشهر٥ (٣- مترجم واحد للغة السواحيلي الفصحى برتبة ف-٣٩٤
 أو) لينغاال(الذين ميكنهم الترمجة يف حماكمة واحدة، إما حماكمة بيمبا ) لينغاال/املترمجني الشفويينالسواحيلي(

  .، وينبغي توظيف مترجم إضايف الستكمال مقصورة السواحيلي٢ أو ١قضية كينيا 

والغرض من هذه األموال هو تقدمي الدعم لتلبية احتياجات . ميدانيون/ مترمجون شفويون تشغيليون-٣٩٥
طلقة للمسائل األقسام املتعاملة مع القسم، من حيث الدعم امليداين والدعم يف إطار العمل، مع إيالء األولوية امل

قسم الدعم للمحامني ووحدة الضحايا والشهود وقسم مشاركة وتعويض الضحايا وقسم األمن : القضائية
وهناك حاجة أيضا لتوفري خدمات املترمجني الفوريني قبل اجللسات . والسالمة ومكتب احملامي العام للضحايا

. ت مثللوحيا، وكيكويو، كامبا وكيسيللتمهيد للشهود وجلسات االستماع للشهود الذين يتكلمون لغا
ويتم توظيف هؤالء املتعاقدين . وهناك حاجة إىل الترمجة الشفوية يف امليدان يف جمال التوعية يف نفس اللغات

  .بعقود حسب االحتياجات من قائمة املترمجني امليدانيني املعتمدين

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 مستقلني لدعم املترمجني املوظفني الداخليني يف احملكمة ودعم املترمجني  سيلزم تعيني مترمجني شفويني-٣٩٦
وتشمل هذه . الشفويني يف تقدمي خدمات الترمجة الشفوية الزائدة عما ميكن تقدميه من طرف املترمجني املوظفني

 لوبانغا  حلقات دراسية للمحامني، وجلسات االستئناف يف قضايا٢٠١٣االحتياجات اإلضافية املخططة لسنة 
جنودجولو، ومقصورة العربية للقضايا اجلارية يف الوضع يف السودان، واملؤمترات الصحفية الثالثة /وكاتانغا

. واملترمجني املستقلني لدعم موظفي احملكمة للترمجة من وإىل لينغاال يف حالة بيمبا، من أجل تشكيل فريق كامل
الترمجة الشفوية اليت ال ميكن تغطيتها بواسطة املترمجني ويبلغ جمموع تكلفة هذه االحتياجات اإلضافية يف 

  . يورو١٥٣ ٢٠٠املوظفني  

  اخلرباء االستشاريون

  . أفرقة اخلرباء يف اللغات الكينية الذين من دوم ال ميكن القيام بتدريب املترمجني الشفويني-٣٩٧

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية

 مواصلة تطوير نظام تشغيل احملكمة اإللكترونية لنماذج الترمجة والترمجة الشفوية والترمجة الشفوية  -٣٩٨
  .ال ميكن القيام ذه التطويرات والصيانة داخل احملكمة. امليدانية

االعتماد على مصادر خارجية لترمجة تقارير املراجعة املقدمة إىل اللجنة، بناء على .  نفقات جديدة-٣٩٩
  .ب مكتب املراجعة الداخليةطل
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  اللوازم واملواد

 القتناء القواميس واألدوات املرجعية يف لغات العمل واللغات الرمسية، ولسداد االشتراكات املتكررة يف -٤٠٠
قواعد البيانات والقواميس اإللكترونية الضرورية للمترمجني واملراجعني واملترمجني الشفويني وأخصائيي 

  .املصطلحات

  د املتصلة باحلاالتاملوار

  السفر
 للترمجة الشفوية التشغيلية، مبا يف ذلك تأنيس الشهود والرصد والنسخ، وكذلك مواصلة الوفاء -٤٠١

وللحفاظ . مبتطلبات الترمجة امليدانيةإذ ال يوجد إال عدد قليل جدا من املترمجني الشفويني امليدانيني املؤهلني حمليا
، ينبغي إيفاد عدد من )املتصلة باحلاالت(املعتمدين يف امليدان باللغات املعنية على قائمة كافية من املترمجني 

  .البعثات  العتماد املترمجني امليدانيني
  اخلدمات التعاقدية

من ) ٢ (٨٧ املوارد املقترحة لالستعانة مبصادر خارجية من الترمجات للوفاء بااللتزامات مبوجب املادة -٤٠٢
من ) ٣ (٤٠ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والقاعدة ٤٢ب املادة نظام روما األساسي، مبوج

  .الئحةاحملكمة
 االستعانة مبصادر خارجية للترمجة استناداً إىل اخلدمات اليت يطلبها قسم اإلعالم والوثائق ووفقا -٤٠٣

  .الحتياجاته
املسندة إىل جهات خارجية،  يف املائة، الترمجة ٥٠,٣ يشمل هذا البند، الذي يشهد زيادة تبلغ -٤٠٤

واخلدمات املتعلقة باملصطلحات والترمجة املسندة إىل جهات خارجية، املتعلقة باملستندات اليت ال ميكن ترمجتها 
ويستعان . تنطوي املوارد الداخلية على قدرة حمدودة للترمجة الفرنسية واإلجنليزية والعربية. داخل احملكمة

ويشمل هذا البند كذلك خدمات الطباعة اخلارجية لطباعة .  اللغات األخرىمبصادر خارجية بالنسبة جلميع
 نسخة من دليل املصطلحات ثالث مرات كل سنة باللغات الرمسية الست للمحكمة وبلغات ٦٠٠

  .قضايا خمتارة/حاالت

  التدريب
 ٢٠١٣ات لعام  تلزم هذه املوارد املخفضة ملشاركة موظف واحد يف الدورة الصيفية الدولية للمصطلح-٤٠٥

  ).جزء من برنامج التدريب اخلاص بقسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة(

  اللوازم واملواد
القتناء القواميس واألدوات املرجعية الضرورية للمترمجني واملراجعني واملترمجني الشفويني وأخصائيي  -٤٠٦

  .القضايا/املصطلحات يف لغات احلاالت

 

  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠مج الفرعي الربنا  )ه(

من نظام روما األساسي تكلف وحدة الضحايا والشهود بأن تكفل تدابري ) ٦(٤٣مبوجب املادة   -407
احلماية وأن تتخذ الترتيبات األمنية وتقدم خدمات احملاماة وغريها من املساعدة املناسبة إىل الشهود والضحايا 

ووحدة الضحايا والشهود . ريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب شهادامالذين ميثلون أمام احملكمة وغ
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باعتبارها مقدماً للخدمات تعمل على أساس الطلبات احملالة إليها من األطراف وغريهم وتقدر ميزانيتها السنوية 
 احملكمة لإلدالء وفقا لعدد الطلبات املتوقع تلقيها للحصول على خدمات احلماية والدعم أو ملثول الشهود أمام

  .وتقدم الوحدة خدماا إىل الدوائر واألطراف واملشاركني. بشهادام
 يف املائة ١,٣، تقدم وحدة الضحايا والشهود ميزانية خفض إمجاليها بنسبة ٢٠١٣وبالنسبة لعام  -٤٠٨

ض دقيق للتكاليف وحتقق هذا االخنفاض إىل حد كبري نتيجة استعرا. ٢٠١٢مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام 
وأساليب العمل، وترتيب طلبات اخلدمات حسب األولوية بالتشاور مع املتعاملني مع وحدة الضحايا 

، وفقا ٢٠١٣وباإلضافة إىل ذلك متثل امليزانية اخنفاضا يف عدد الشهود املتوقع مثوهلم أمام احملكمة يف . والشهود
ر املساعدة املؤقتة العامة فيتعني فهمها يف ضوء تزايد حجم أما طلب موارد إضافية يف إطا. الفتراضات احملكمة
ويرجع ذلك من ناحية إىل ضرورة إجراء تقييمات نفسية اجتماعية وتقييمات . ٢٠١٣عمل الوحدة يف 

للمخاطر بالنسبة للشهود يف امليدان وإىل كون املشاركني يف برنامج احلماية الذي وضعته احملكمة اجلنائية 
  .ت رعاية الوحدة لفترات طويلة وما فتئوا يتزايدون باستمرار من ناحية أخرىالدولية ظلوا حت

وختاما، وعقب التقييم الذي أجراه للوحدة مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وما تلى ذلك من قرار  -٤٠٩
يد، املسجل القاضي جبعل إعادة هيكلة الوحدة أولوية قصوى، توجد الوحدة بصدد إعداد مقترح هليكل جد

ووفقا لتوصيات املراجع الداخلي للحسابات، . بالتنسيق والتشاور الوثيقني مع مدير شعبة خدمات احملكمة
يتجلى اهلدف من اهليكل اجلديد يف تعزيز التسلسل اإلداري داخل الوحدة وتعزيز طرائق املراقبة املالية 

وموافقة املسجل عليه، أن يؤدي إىل عدد من ومن شأن اهليكل اجلديد، بعد وضعه يف صيغته النهائية . واإلدارية
  .٢٠١٤وبعدئذ ستقترح طلبات إعادة التصنيف وستقدم يف ميزانية عام . حاالت إلعادة تصنيف الوظائف

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت
  املساعدة املؤقتة العامة

  قتة العامة من املساعدة املؤ٣-خبري صدمات نفسية برتبة ف/أخصائي نفسي
يف مقترح امليزانية للعام املاضي، أوضحت وحدة الضحايا والشهود بتفصيل حاجتها . نفقات متكررة -٤١٠

وبالتحديد، تود .  وال يزال ما ذُكر يف املقترح ساريا٤٠ً.إىل هذه الوظيفة كما أوضحت مهام شاغل الوظيفة
من نظام ) ٦(٤٣ الوظيفة مطلوبة مبوجب املادة الوحدة أن تغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لكي تشري إىل أن هذه

تضم الوحدة موظفني ذوي خربة يف جمال الصدمات النفسية، مبا يف ذلك ’’أنروما األساسي، اليت تنص على 
 ٤١وأن الوحدة تلقت قرارا شفوياً من الدائرة االبتدائية األوىل،، ‘‘الصدمات ذات الصلة جبرائم العنف اجلنسي

  .ى أن يكون من بني فريقها الدائم أخصائي نفسي من الفئة الفنيةبأن حترص الوحدة عل
   شهرا١٢ً –)  الدعم التشغيلي–جلسات احملكمة ( باملقر ١-موظف قانوين معاون واحدبرتبة ف

نظرا إىل زيادة األنشطة القضائية للمحكمة، كان من الالزم توظيف موظف قانوين . وظيفة متواصلة -٤١١
من أجل مساعدة املوظف القانوين املعاون داخل الوحدة يف التغلب على حجم  ٢٠١٠يف ) ١-ف(مساعد 

ومنذئذ، وحجم عمل املوظف القانوين للوحدة يف ارتفاع مطرد، وال . العمل القانوين الذي ما فتئ يتراكم
  .٢٠١٣يتوقع اخنفاضه يف 

  :اون يف االضطالع باملهام التاليةويتعني على املوظف القانوين املساعد أن يساعد املوظف القانوين املع -٤١٢
 من ٤١أو القاعدة ) مكرراً (٢٤بناء على طلب من الدائرة أو على أساس القاعدة : حفظ امللفات  )أ(

  .لوائح احملكمة

                                                      
 .٤٠٥ إىل ٤٠٣الد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات من (ICC-ASP/10/20) ٢٠١١ ... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية 

ICC-01/04-01/06-T-118-Conf-Exp ١٣، البند ١٦ إىل الصفحة ٢٥، البند ١٥، من الصفحة. 
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  .تقدمي التقارير إىل الدائرة عن طريق الربيد اإللكتروين  )ب(
  .املشاركة يف اجللسات وما يتصل ا من أعمال حتضريية  )ج(
  .إجراء املقابالت/حلقات العمل/تنظيم الدورات التدريبية/قدمي العروضت  )د(
املشاركة يف عملية التفاوض مع الدول األطراف، مبا يف ذلك صياغة االتفاقات واملراسالت، وحضور   )ه(

  .االجتماعات، وتدوين احملاضر وحفظ السجالت
انونية واإلدارية املتعلقة بعمل وحدة دعم الضحايا إسداء املشورة واآلراء القانونية بشأن مجيع املسائل الق  )و(

والشهود واملساعدة يف صياغة أو مراجعة املراسالت واملذكرات، والورقات السياساتية، واإلجراءات، واملبادئ 
  .التوجيهية اليت يعدها موظفو الوحدة

 كل من املقر وامليدان، استعراض وثائق احملكمة، ومتابعة إجراءات احملكمة وإطالع موظفي الوحدة، يف  )ز(
  .على مجيع املسائل ذات الصلة بعمل الوحدة

صون وحتديث نظام السجالت جلميع سياسات الوحدة وإجراءاا ومبادئها التوجيهية  باللغتني   )ح(
  .اإلنكليزية والفرنسية

  ).على صعيد احملكمة(املشاركة يف األفرقة العاملة   )ط(
 –) كوت ديفوار-العمليات امليدانية( لكوت ديفوار ٣-احلماية برتبة فمنسق للعمليات ومستشار يف شؤون 

   أشهر٦
، يف طور عملية التوظيف حالياً، وقد طُلبت لدعم ٢٠١٢توجد هذه الوظيفة، اليت أُقرت يف ميزانية  -٤١٣

مانا وطُلبت هذه الوظيفة ملدة ستة أشهر كتدبري لفترة فاصلة ض. ٢٠١٣عمليات الوحدة يف كوت ديفوار يف 
-الستمرارية عمل الوحدة يف ذلك البلد إىل أن يعاد نشر الوظيفة الثابتةملوظف شؤون الشهود امليداين برتبة ف

 نتيجة اخنفاض ٢٠١٣، املسندة حاليا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، بنقلها من كينشاسا إىل أبيدجان يف ٣
  .أنشطة احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

وتتحدد مسؤوليات منسق العمليات ومستشار شؤون احلماية يف إدارة مثول أي شهود إذا لزم األمر  -٤١٤
ويف إسداء املشورة إىل الوحدة بشأن عمليات الضحايا والشهود يف امليدان؛ وإدارة نظام االستجابة الفورية؛ 

 منطقة املسوؤلية وإدارة وتنسيق مجيع أي متثيل الوحدة يف: والتنسيق العام ألنشطة الوحدة يف منطقة املسؤولية
أو الدوليني عند (أنشطة الوحدة والعمليات امليدانية يف منطقة املسؤولية؛ وتدريب موظفي الوحدة احملليني 

على كل من نظام االستجابة الفورية وغريه من تدابري احلماية احمللية؛ وتقدمي الدعم التشغيلي ) االقتضاء
تنقالت املوظفني مع موظف /يات احلماية والدعم واحملاكمة؛ وتنسيق بعثات الوحدةواللوجسيت إىل مجيع عمل

األمن واملشاركة يف اجتماعات تنسيق األمن امليداين؛ والتواصل مع السلطات احلكومية، ووكاالت األمم 
مل مع أي إقامة عالقات عمل جيدة وشبكات ع: املتحدة وغريها من اجلهات بشأن املسائل املتصلة بالوحدة

؛ والتواصل مع )املنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية(السلطات احمللية والوطنية واتمع املدين 
األطراف واملشاركني يف امليدان وتقدمي التدريب بشأن املمارسات اجليدة لفائدة ممثلي القانون والوسطاء لدى 

 من أجل تدريب املمثلني القانونيني والوسطاء بشأن طلبهم، بالتعاون مع مكتب موظف احلماية املعاون
املمارسات اجليدة لدى طلبهم، والعمل يف تعاون وثيق مع رئيس شؤون احلماية من أجل ختطيط وتيسري 
متطلبات محاية الشهود؛ وإدارة ومساعدة الشهود املستفيدين من برنامج احلماية التابع للمحكمة يف منطقة 

التهديدات بالنسبة إىل الضحايا، والشهود وغريهم من األشخاص /يمات املخاطراملسؤولية؛ وإجراء تقي
الوكاالت احمللية واإلقليمية فيما يتعلق /املعرضني للخطر بسبب اإلدالء بشهادم؛ والتواصل مع السلطات

نامج حبماية الشهود؛ وتطوير القدرات على محاية الشهود يف مناطق املسؤولية؛ والتخطيط لتنقل شهود بر
  .الشهادة/االنتقال/احلماية التابع للمحكمة لغرض التقييم
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   أشهر١٠ –) الدعم التشغيلي-جلسات احملكمة( يف املقر ٢-أخصائي نفسي معاون واحد برتبة ف
أصبح حجم العمل فوق طاقة موظف ).  أعاله٤١٠انظر الفقرة (ملساعدة األخصائية النفسية احلالية  -٤١٥
يادة كبرية يف عدد اإلحاالت إىل برنامج احلماية التابع للمحكمة، مما أدى إىل زيادة وحتديداً طرأت ز. واحد

وباإلضافة على ذلك، ونظرا إىل اخلطر . عدد التقييمات النفسية االجتماعية ملقدمي الطلبات وأفراد أسرهم
قال املؤقت إىل مواقع دولية الذي يتهدد األفراد املقبولني يف برنامج احلماية، طلب عدد كبري من املشاركني االنت

وقد أدى ذلك إىل زيادة كبرية يف الدعم النفسي املقدم إىل هؤالء . يف انتظار نقلهم ائيا إىل بلد آخر
األشخاص ومعاليهم، وإىل تداخل الطلبات أحياناً، مما ال يتيح لشخص واحد إمكانية النظر فيها لوحده، 

  . نفسي يف أوساط الضحايا الضعفاءفيؤدي ذلك إىل التأخر واحتمال وقوع ضرر
وباإلضافة إىل ذلك، زاد عدد البعثات امليدانية اليت قامت ا األخصائية النفسية زيادة كبرية، نظراً ملا هلا  -٤١٦

ومع ذلك تطلب خمتلف الدوائر االبتدائية . من دور حاسم يف تقييم مقدمي طلبات برنامج احلماية يف امليدان
ية النفسية بشكل دائم يف مقر احملكمة عند انعقادها، من أجل تقدمي تقييمات الضعف أيضا حضور األخصائ

لذا من غري املمكن تنظيم بعثات . وتقارير أخرى إىل الدائرة وكذا تقدمي املساعدة داخل احملكمة عند الضرورة
احلضور يف مكانني يف آن ميدانية ملا تكون إحدى الدوائر االبتدائية منعقدة، إذ ال ميكن لألخصائي النفساين 

وستساعد الوظيفة اإلضافية يف حل هذه املشكلة، ويف تقليص مدة التأخر يف تقدمي الدعم األساسي إىل . واحد
  .الضحايا الضعفاء

 –)  الدعم التشغيلي–العمليات امليدانية (موظف محاية مساعد من فئة اخلدمات العامة الرتب األخرى باملقر 
   شهرا١٢ً

وتقتضي أفضل املمارسات الدولية يف جمال . وحدة حاليا وظيفة ثابتة واحدة ملوظف محاية مساعديف ال -٤١٧
وتعد . محاية الشهود من املوظفني العمل دائما يف فريق من فردين ضمانا لسالمة كل من املوظفني والشهود

حدة، الذي تتمثل وظيفته هذه املمارسة السليمة للعمل وجيهة بشكل خاص ملوظف احلماية املساعد التابع للو
  .األساسية يف إدارة قضايا الشهود املشاركني يف برنامج احلماية التابع للمحكمة

، قام موظف احلماية ٢٠١٢، كما يف النصف األول من عام ٢٠١١وعالوة على ذلك، وطيلة عام  -٤١٨
فاع حجم العمل، مل يسمح  ساعة شهرياً، ومع ارت٣٠املساعد احلايل بقدر كبري من العمل اإلضايف، مبعدل 

  .ختطيط العمل ملوظف احلماية املساعد أن يأخذ إجازة سنوية كافية أو إجازة تعويضية
: وسيقوم موظف احلماية املساعد اإلضايف مبساعدة شاغل الوظيفة احلايل يف االضطالع باملهام التالية -٤١٩

 دولياً؛ القيام بدور مركز التنسيق جلميع الشهود تنفيذ إدارة القضايا لشهود الدولة املضيفة والشهود املنقولني
املنقولني حمليا أو دوليا يف إطار برنامج احلماية التابع للمحكمة واالتصال بالسلطات احمللية يف البلد املنقول إليه؛ 

مرافقة وتنظيم وتيسري سفر شهود برنامج احلماية املاثلني أمام احملكمة من أجل اإلدالء بالشهادة، مبا يف ذلك 
الشهود يف أثناء السفر، وتقدمي مجيع اخلدمات اللوجستية الالزمة واحلماية؛ ومرافقة الشهود لغرض النقل 

  .الدويل؛ والقيام جبميع الواجبات اإلدارية لغرض إدارة املعلومات للوحدة الفرعية يف شؤون احلماية
ة يف إجراء االستبيانات األمنية بعد الشهادة وسيقوم موظف احلماية املساعد اجلديد أيضا بتقدمي املساعد -٤٢٠

وتقييمات الشهود الذين انتهوا من شهادم؛ وتطوير وتقدمي التدريب ملوظفي الوحدة يف املقر ويف امليدان بشأن 
أفضل املمارسات؛ ومساعدة موظفي احلماية املعاونني يف جمال ختطيط وإعداد عمليات الشهود وتقدمي مجيع 

ة واحلماية عند اللزوم بتوجيه من رئيس شؤون احلماية؛ ووضع إجراءات العمل النموذجية؛ املهام اللوجستي
واالضطالع جبميع املهام املتعلقة بالشهود يف املقر على مدار الساعة، مبا يف ذلك رصد هاتف الدوام جلميع 

لية وغريها من اجلهات املعنية املشاركني يف برنامج احلماية املنقولني دوليا؛ والتواصل يف املقر مع السلطات احمل
  .إلدارة الربنامج، وكذا مسائل أخرى
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  العمل اإلضايف
 السيما موظفو احلماية املساعدون، –ال يزال موظفو وحدة الضحايا والشهود . نفقات متكررة -٤٢١

ة فيما  يقومون بعمل إضايف لساعات كثري–وموظفو الدعم املساعدون، وموظفو عمليات احملاكمة املساعدون 
وتقترح احملكمة عدم تغيري إمجايل . خيص إدارة قضايا الشهود املشاركني يف برنامج احلماية التابع للمحكمة

  .املبالغ املدفوعة إىل هؤالء املوظفني للتعويض عن العمل اإلضايف
  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر
ثة من أجل التفاوض بشأن اتفاقات لنقل الشهود وحضور من املنظور السفر يف بع. نفقات متكررة -٤٢٢

ويظهر بند السفر زيادة هامشية، . مؤمترات عن محاية الشهود ومواكبة أفضل املمارسات الدولية يف هذا امليدان
  ).انظر الفقرة التالية(يعوضها االخنفاض الشديد يف السفر املتصل باحلاالت 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
يشمل سفر املوظفني السفر التشغيلي املتعلق بتقدمي خدمات احلماية والدعم للشهود . نفقات متكررة -٤٢٣

مبا يف ذلك السفر ملرافقة الشهود لغرض احملاكمة، وكذا سفر املوظفني املتصل بتقدمي احلماية والدعم إىل 
  .الشهود

  :ليةسفر املوظفني املتصل باحلاالت من أجل تغطية األنشطة التا -٤٢٤
تتضمن مرافقة الشهود ألغراض احملاكمة أساساً املرافقة الفردية للشهود احملميني، ومرافقة الشهود غري   )أ(

  .احملميني عند اللزوم
إعادة توطني الشهود ونقلهم، مبا يف ذلك السفر املتصل بإجراء تقييم اخلطر والتقييم النفسي   )ب(

مهيدية إىل بلد النقل، وإعادة توطني الشهود ونقلهم جسدياً وإدارة االجتماعي، وبعثات املوظفني التحضريية الت
  .القضايا أو زيارات املتابعة لتفقد الشهود املعاد توطينهم أو املنقولني

  .التقييم النفسي االجتماعي وتقدمي خدمات الدعم إىل الشهود  )ج(
  .تنفيذ تدابري احلماية احمللية  )د(
  .، واإلشراف عليه واختبارهوضع نظام االستجابة الفورية  )ه(
  .السفر امليداين من أجل التخطيط، واإلشراف ومراجعة احلسابات للعمليات امليدانية  )و(
السفر امليداين من أجل التدريب على املسائل النفسية االجتماعية واملسائل املتعلقة باحلماية فيما خيص   )ز(

  .الضحايا
  .داناجتماعات التنسيق ملوظفي املقر واملي  )ح(

  نفقات التشغيل العامة
  :املوارد ضرورية لتغطية النفقات التالية. نفقات متكررة -٤٢٥

التكاليف املتصلة باحملاكمة، مبا يف ذلك سفر الضحايا والشهود وإيواؤهم يف امليدان ويف مقر احملكمة،   )أ(
ت، والتأمني الصحي، وبدالت وكذا تكاليف أفراد الدعم املرافقني، وإعداد وثائق السفر، واملالبس، والبدال

 من الضحايا والشهود أمام احملكمة لإلدالء بالشهادة يف ٤٢ووفقا الفتراضات احملكمة، يتوقع مثول . الشهود
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 يف املائة من الشهود قد يدلون ١٥تقوم ميزانية السفر على افتراض أن حوايل (، يف ثالث جلسات ٢٠١٣
  ).بشهادم عن طريق وصلة الفيديو

امة نظم االستجابة الفورية، من أجل التصدي الفوري للخطر احملدق بالضحايا والشهود، يف أربع إق  )ب(
، ستواصل احملكمة احلفاظ على نظام االستجابة الفورية ٢٠١٣ويف عام . حاالت تكون فيها احملكمة قيد العمل

أة هناك نظرا إىل اخنفاض يف مجهورية الكونغو الدميقراطية دف اخلفض التدرجيي لعدد هذه النظم املنش
وستواصل احملكمة أيضا احلفاظ على نظام . األنشطة واستمرار تنفيذ استراتيجيات اخلروج لفائدة الشهود

  .االستجابة الفورية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويف كينيا وكوت ديفوار
  .نفقات نقل الشهود يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا وكوت ديفوار  )ب(
نفقات إعادة توطني الشهود لكل من مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا   )ج(

ونظرا ألن استراتيجيات اخلروج لشهود مجهورية أفريقيا الوسطى قد بدأ تنفيذها فعال يف . وكوت ديفوار
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ، خصص مبلغ خمفَّض إلعادة توطني الشهود والتكاليف املتصلة بذلك يف٢٠١٢

  .٢٠١٣يف ميزانية 
  .نفقات املساعدة على االنتقال لفائدة الشهود يف كينيا وكوت ديفوار  )د(
  .مشورة احلماية وتدابري احلماية احمللية يف كينيا وكوت ديفوار  )ه(

  التدريب
  :٢٠١٣يتوقع تنظيم الدورات التدريبية التخصصية التالية لفائدة الوحدة يف  -٤٢٦

هذه الدورة اإللزامية ):دورة لتجديد املعارف(تدريب اإلسعافات األولية لفائدة موظفي الوحدة   )أ(
لتجديد املعارف املتعلقة باإلسعافات األولية ضرورية لضمان صالحية دبلوم اإلسعافات األولية الذي حيصل 

رة مع الشهود، مما ميكنهم من مواكبة عليه موظفو الدعم املساعدون التابعون للوحدة الذين يتعاملون مباش
  .املستجدات مبعرفتهم وتدريبهم، ومن التصدي بفعالية للحاالت الطبية الطارئة

ستزود الدورة : دورة عمليات التحليل األمين واملمارسة إلدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن  )ب(
كتسب املشاركون املهارات الالزمة فيما يتعلق وسي. املشاركني بأدوات التحليل األمين الضرورية للوحدة

بكيفية ومكان احلصول على خمتلف أنواع املعلومات، من خمتلف املصادر وكيفية جتميع قواعد البيانات 
  .وصيانتها

 ستحضرها األخصائية النفسية التابعة للوحدة من أجل مواكبة آخر :حلقتان دراسيتان بشأن الصدمات  )ج(
 ميدان الصدمات، والصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي، ودف التواصل وتعزيز التطورات احلاصلة يف

  .الروابط يف أوساط األخصائيني النفسيني واخلرباء
 سيحضرها إما املوظف القانوين املعاون التابع للوحدة أو املوظف :تدريب بشأن نظم القانون العام  )د(

ز مهاراما القانونية ذات الصلة بوالية الوحدة، مبا يف ذلك استعراض القانوين املساعد، مما ميكنهما من تعزي
وصياغة الوثائق املتصلة مبختلف قضايا القانون الدويل واإلجراءات الدولية واآلثار العملية والعواقب املترتبة على 

  .هذه األخرية
د ومساعد واحد  سيحضرها موظف محاية معاون واح:دورة حلماية البيانات وأمن املعلومات  )ه(

أعدت هذه الدورة التدريبية العملية للموظفني العاملني يف ميدان محاية البيانات وتقدم . للحسابات السرية
جمموعة تدريبية كاملة بشأن أسس محاية البيانات وتعليما دقيقا ألهم اجلوانب املتعلقة مبمارسة محاية البيانات، 

بيانات إىل أطراف ثالثة، واحلاالت االستثنائية الرئيسية، واجلرائم مبا يف ذلك االحتفاظ بالبيانات، ونقل ال
اجلنائية، وسلطات منظم محاية البيانات، والتسويق، واملراسلة بالربيد اإللكتروين وبالفاكس، واستخدام 

  .البصمات يف املواقع الشبكية، وتقييمات املخاطر وتدمري البيانات
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  اللوازم واملعدات
يشمل هذا البند تكاليف اللوازم واملعدات الحتياجات قاعات االنتظار يف الوحدة . نفقات متكررة -٤٢٧

  .وجتديد االشتراكات السنوية يف الرسائل اإلخبارية واالت املعدة للشهود فقط
  قسم مشاركة وتعويض الضحايا:٣٣٦٠الربنامج الفرعي 

من الئحة ) ٩(٨٦حملكمة، حبسب البند قسم مشاركة وتعويض الضحايا هو الوحدة املتخصصة يف قلم ا -٤٢٨
احملكمة، املسؤولة عن مساعدة الضحايا فيما يتعلق مبشاركتهم يف خمتلف مراحل اإلجراءات والتعويضات وفقا 

ويضطلع هذا القسم .  من النظام الداخلي وقواعد اإلثبات٩٦ إىل ٨٩ واملواد من ١٦لعدة أحكام منها املادة 
ن لتمكني الضحايا من تقدمي طلبام ومتثيلهم قانونيا ومن املشاركة الفعالة يف من ناحية بعمليات يف امليدا

اإلجراءات، وبعمليات يف املقر الرئيسي إلدارة طلبات الضحايا وتسجيلها واملعلومات األخرى الواردة 
ساعدة منناحية ومساعدة الدوائر من خالل حتليل وإعداد التقارير املتعلقة بالطلبات، والصياغة وغري ذلك من امل

  .أخرى
يتوقف حجم عمل القسم على عدد احلاالت اليت تشمل إجراءات قضائية، ومرحلة اإلجراءات، وعدد  -٤٢٩

وال يرتبط عمل القسم أساسا بعدد األيام الفعلية للجلسات؛ ذلك أن . طلبات املشاركة والتعويض الواردة
 التحضري للمحاكمة أو مرحلة اإلجراءات السابقة فترات الذروة يف حجم العمل تكون عادة يف أثناء مرحلة

للمحاكمة، عندما يتعني جتهيز أعداد كبرية من طلبات الضحايا يف الوقت املناسب من أجل متكني الدوائر من 
  .البت يف طلبات الضحايا قبل اجللسات ذات الصلة اليت يودون املشاركة فيها

، يتوقع قسم مشاركة وتعويض الضحايا حجم ٢٠١٣انية ويف هذا السياق، وعلى أساس افتراضات ميز -٤٣٠
  :٢٠١٣العمل التايل يف 

. تلقي طلبات الضحايا وجتهيزها وتسجيلها: جربو/بندا وقضية كينياالتحضري للمحاكمة يف قضييت   )أ(
 مشرد ٤٠٠ ٠٠٠حسب تقديرات املدعي العام، أزيد من  (كينياونظرا إىل نطاق التهم املوجهة يف قضييت 

، يتوقع أن تقدم أعداد كبرية من الضحايا احملتملني املرتبطني بالتهم املوجهة طلبات من أجل املشاركة )ياًداخل
 ٥ ٠٠٠ويفترض تقدمي عدد . يف اإلجراءات يف األشهر السابقة للمحاكمة، حبجم أكرب مما عهد يف السابق

  طلب لكل قضية، أي ما جمموعه
أو التعويض يف قضية /يل من الطلبات اجلديدة من أجل املشاركة ووال يتوقع سوى عدد قل.  طلب١٠ ٠٠٠

  ). طلب كحد أقصى٢٥٠(جربو /بندا
دعم الدائرة يف إجراءات احملاكمة، مبا يف ذلك إدارة الوثائق املتعلقة بالضحايا : كينيا/بيمباحماكمة   )ب(

مة، ال سيما إعداد وتسجيل خمتلف املشاركني ومقدمي طلبات التعويض وتنفيذ أوامر الدائرة يف أثناء احملاك
  .النسخ احملررة من الوثائق والتقارير، وتوجيه الرسائل املالئمة إىل الضحايا يف امليدان

، إن مل تكتمل لوبانغا، ويف قضية بيمبا ونغودجولو/كاتانغاإمكانية استمرار مراحل التعويض يف قضييت   )ج(
 طلب تعويض يف كل ٥٠٠ويفترض ورود . ا وتسجيلهاتلقي طلبات الضحايا وجتهيزه: ٢٠١٢املراحل يف 

، نظراً إىل أن معظم الضحايا الذين قدموا طلبات من أجل املشاركة نغودجولووبيمبا/كاتانغاقضية من قضييت 
مل يبدأ العمل بنموذج مشترك لكل من املشاركة (يف هذه اإلجراءات من املتوقع تقدميهم لطلبات تعويض 

 طلب للتعويض، على أساس األعداد ٥ ٠٠٠ويف قضية بيمبا، يتوقع أن يرد ). ٢٠١٠والتعويض إال يف عام 
وباإلضافة إىل ذلك، تتوقع الدوائر مالحظات من قلم . الكبرية لألشخاص الذين طلبوا املشاركة يف اإلجراءات

تعويض، والواقع السائد احملكمة بشأن طائفة واسعة من املسائل املتعلقة بالتعويض، مبا يف ذلك املبادئ، ومناذج ال
  .يف امليدان

يلزم حضور ميداين من أجل تقدمي املعلومات الدقيقة فيما يتعلق مبعايري القبول : إدارة سبع حاالت  )د(
بصفة ضحية وعملية تقدمي الطلب، حىت ال تمطر احملكمة بوابل من الطلبات اليت ال صلة هلا باإلجراءات أو 



Advance version  ICC-ASP/11/20 

20-A-081112 122 

ءة االستعمال، وقصد متكني الضحايا املرتبطني باإلجراءات من اختاذ قرارات عن الطلبات الناقصة، وتفاديا إلسا
ومبا أن قسم . علم سواء فيما خيص طلب املشاركة يف اإلجراءات أو طلب التعويض ومن تقدمي طلبام

لقى مشاركة وتعويض الضحايا هو نقطة الدخول إىل احملكمة بالنسبة لطلبات الضحايا للمشاركة والتعويض، يت
لذا أمرت الدوائر التمهيدية القسم بتقدمي تقارير دورية عن هذه . القسم أيضا طلبات غري متصلة بأي قضية

الطلبات وأن تكون مستعدة يف أي حلظة لتسجيل طلبات غري متصلة بقضايا حمددة قد حيق ألصحاا املشاركة، 
  .إذا ظهرت إجراءات قضائية مرتبطة حبالة ما

 طلب، ١٤ ٤٠٠اإلمجايل لطلبات الضحايا اليت يتعني جتهيزها بناء على ما ذُكر أعاله ويقدر العدد  -٤٣١
ويرد أدناه بيان بالزيادة السنوية يف عدد طلبات املشاركة اليت يتلقاها . بزيادة كبرية على السنوات السابقة

  .وترد أسباب الزيادة املفترضة يف الفقرة السابقة. القسم
اخلطوة األوىل هي فرز .  من جانب قسم مشاركة وتعويض الضحايا مبرحلتنيمير جتهيز الطلبات -٤٣٢

الطلبات، وتسجيلها وختزينها يف قاعدة بيانات؛ وتدخل بيانات معينة تطلبها الدوائر يف قاعدة البيانات وتعد 
اعد واحد بإمكان مس: ويقوم ذه العملية مساعدو جتهيز البيانات، وفيما يلي مؤشر حجم العمل. نسخ حمررة

وتطلب الدوائر إىل القسم أيضا إجراء حتليل قانوين فردي ووضع .  طلباً شهريا١٢٠ًلتجهيز البيانات أن يعاجل 
: وفيما يلي مؤشر حجم هذا العمل. موجز لكل طلب للمشاركة على أساس التعليمات الواردة من كل دائرة

  . طلبا للتعويض شهريا١٥٠ًة شهرياً، و طلب للمشارك١٠٠بإمكان موظف قانوين معاون واحد أن يعاجل 
فنتيجة ملسؤولية القسم . ال يتضمن حجم العمل باملقر التجهيز الفعلي للطلبات اجلديدة الواردة فقط -٤٣٣

عن إدارة الوثائق املتعلقة بطلبات الضحايا للمشاركة أو التعويض، قد تطلب دائر يف أي حلظة إحالة أي وثيقة 
.  نسخة حمررة بشكل خمتلف، أو خطوة أخرى يتعني اختاذها فيما يتعلق بالوثائقمعينة، أو إعداد وإحالة

وتطلب الدوائر إىل القسم اختاذ خطوات وتقدير تقارير عن طائفة واسعة من املسائل، منها تنظيم التمثيل 
  .امليدانيةالقانوين املشترك، وتنظيم املشاركة بالنسبة ملراحل حمددة من اإلجراءات، والوسطاء والعمليات 

، رغم تزايد ٢٠٠٦مل تقع أي زيادة يف عدد موظفي قسم مشاركة وتعويض الضحايا باملقر منذ عام  -٤٣٤
وتعد هذه الزيادات من . وقد أدى ذلك إىل ضغط شديد جداً على القسم كل عام. حجم العمل عدة أضعاف

ن املوظفني إذا أُريد للقسم أن يكون قادرا الضخامة حبيث مل يعد باإلمكان استيعاا يف نطاق املوارد احلالية م
وقد سبقت مالحظة . على تلبية طلبات الدوائر، واحلفاظ على املراقبة يف امليدان واحترام حقوق الضحايا

النقص احلاصل يف قدرة املوظفني على جتهيز مجيع الطلبات اليت يتلقاها القسم من الضحايا يف معرض بيان 
 بالقسم إىل ٢٠١٢ و٢٠١١وقد أدى تأثري النقص احلاصل يف . ٢٠١٢ة عام مؤشرات حجم العمل مليزاني

ترتيب أولويات العمل حسب التقدم احملرز يف اإلجراءات القضائية، وتوجد أعمال متراكمة يف بعض احلاالت، 
ومن املتوقع حدوث زيادة كبرية أخرى . نظرا أيضا لوقوع ارتفاع آخر يف عدد الطلبات الواردة يف كل شهر

 وفقا الفتراضات امليزانية، ومتثل، بسبب النطاق الواسع للتهم املوجهة يف قضييت كينيا إىل حد كبري، ٢٠١٣يف 
 طلب ١٤ ٤٠٠ إىل توقع عدد ٢٠١١ طلباً ورد عام ٦ ٧٧١زيادة يف عدد الطلبات املتوقعة من الضحايا، من 

ني على املسجل أصال أن خيصص موارد ونتيجة هلذا النقص الشديد يف عدد املوظفني بالقسم، تع. ٢٠١٣يف 
 لتلبية احتياجات ملحة من املوظفني، قصد متكني القسم من االستجابة ٢٠١٢ و٢٠١١إضافية للقسم يف أثناء 

ونفذ القسم أيضا مشروعا جتريبيا استؤجر مبوجبه سبعة متعاقدين ملدة ستة أشهر مببلغ . ملطالب مجيع الدوائر
ولدى . ، دف القيام بتجهيز مكثف لطلبات الضحايا، السيما يف قضية بيمبا يورو شهرياً لكل متعاقد١٠٠٠

، بذل القسم كل جهد من أجل التقليل إىل أدىن حد من مبلغ املوارد ٢٠١٣إعداد مقترحات امليزانية لعام 
 من تلبية اإلضافية املطلوبة وإجياد سبل حتقيق الكفاية واخليارات البديلة ما أمكن ذلك، لكن القسم لن يتمكن

  .مجيع الطلبات يف ضوء القيود املفروضة على امليزانية
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  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  نقل وظيفة من قسم الترمجة التحريرية والفورية التابع للمحكمة 
رية والفورية  مل يعد قسم الترمجة التحري٢-برتبة ف) اللغة السواحلية(يقترح نقل وظيفة ملترجم فوري  -٤٣٥

يف حاجة إليها إىل قسم مشاركة وتعويض الضحايا مسامهةً يف مواجهة النقص الشديد يف املوظفني بقسم 
ويقترح نقل هذه الوظيفة باسم موظف قانوين معاون برتبة . مشاركة وتعويض الضحايا حسبما ذُكر أعاله

  .٢-ف
  املساعدة املؤقتة العامة

  .ورة أعاله، هناك اخنفاض كبري يف احلاجة إىل املساعدة املؤقتة العامةنتيجة لنقل الوظيفة املذك -٤٣٦
تدعو احلاجة إىل هذه الطاقة من .  الرتب األخرى–مساعدان لتجهيز البيانات من فئة اخلدمات العامة  -٤٣٧

 اجلدول أجل املساعدة يف تغطية بعض النقص احلاصل يف القدرة على جتهيز البيانات على النحو املشار إليه يف
تسجيل ومسح : وفيما يلي املهام الرئيسية ملوظفي جتهيز البيانات يف املقر.  استنادا إىل افتراضات امليزانية٨٥

ضوئي لطلبات املشاركة والتعويض الواردة من الضحايا، إدخال البيانات من الطلبات إىل قاعدة بيانات، وكذا 
 باملعلومات اجلديدة الواردة، وإخراج املعلومات من قاعدة البيانات الواردة بصورة مستقلة، وحتديث السجالت

البيانات إلعداد التقارير، وحتضري النسخ احملررة، ومراقبة النوعية وإعداد الوثائق لتسجيلها، واحلفاظ على 
  .سجالت مادية وغري ذلك من املهام اإلدارية

 الطاقة من أجل املسامهة يف تلبية تدعو احلاجة إىل هذه. ٢-موظفان قانونيان معاونان برتبة ف -٤٣٨
 والناشئة من افتراضات امليزانية، ومن أجل القيام باملهام التالية ٨٥متطلبات التجهيز املذكورة يف اجلدول 

التجهيز القانوين للطلبات واستعراض النسخ احملررة للطلبات؛ وإعداد التقييمات الفردية للطلبات : حتديداً
ة بالطلبات لتقدميها إىل الدوائر؛ وتلبية طلبات وأوامر الدوائر؛ والتواصل مع املوظفني وصياغة التقارير املتعلق

امليدانيني من أجل متابعة الطلبات، وتنظيم التمثيل القانوين املشترك وتنفيذ أي أوامر أخرى صادرة عن الدوائر 
امهة يف القضايا السياساتية مبا فيها يف امليدان، واحلرص على إطالعها على التطورات القضائية ذات الصلة؛ واملس

  .إجراءات التشغيل، والقيام بالبحث القانوين وصياغة الوثائق القانونية
ال توجد لقسم مشاركة وتعويض الضحايا أية موارد .  لكينيا٢-موظف ميداين واحد برتبة ف -٤٣٩

. حد، ممول من صندوق الطوارئ، كان للقسم موظف ميداين وا٢٠١٢للموظفني امليدانيني يف كينيا؛ ففي عام 
واحلضور امليداين يف كينيا أساسي للقسم من أجل إجراء وتنسيق عمليات القسم يف امليدان يف أثناء التحضري 

وسيقوم املوظف امليداين بتخطيط وتنفيذ األنشطة املستهدفة يف أوساط الضحايا . للمحاكمة ومراحل احملاكمة
اسبني ودعمهم وتدريبهم؛ وإتاحة استمارات الطلب النموذجية والترتيب احملددين؛ وبتحديد الوسطاء املن

جلمعها؛ والتحقق من كمال الطلبات الواردة؛ وإعداد الرسائل الرئيسية للضحايا والوسطاء تبني مرحلة 
ر اإلجراءات وأي تعليمات صادرة عن الدائرة؛ وتنظيم التمثيل القانوين املشترك واملساعدة يف تنفيذ أية أوام

ولدى ابتداء احملاكمات، سيكون املوظف امليداين مسؤوال عن نقل . صادرة عن الدائرة تتطلب التنفيذ يف امليدان
معلومات دقيقة إىل الضحايا، وتقدمي الدعم للممثلني القانونيني املشتركني، وإتاحة ومجع طلبات التعويض، 

  .وتنفيذ أوامر الدائرة اليت تقتضي التنفيذ يف امليدان
). مساعد ميداين واحد لكل قضية(الرتب األخرى لكينيا -مساعدان ميدانيان من فئة اخلدمات العامة -٤٤٠

ويتعني أن يكون الشخصان . يتعني استئجار مساعدين ميدانيني حملياً من أجل دعم أنشطة القسم يف امليدان
ة بالسياق احمللي، ويتواصال مع على اطالع على لغات البلد املعين وثقافته وجمتمعه حىت جيلبا للقسم معرف

وسيدعمان املوظف امليداين فيما خيص مجيع األنشطة امليدانية، السيما يف متابعة الضحايا . السكان املتأثرين
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بشأن طلبام وطلب أي وثائق إضافية قد تلزم إلكمال طلبام أو توضيحها، وتقدمي التدريب والدعم إىل 
  .الوسطاء واملمثلني القانونيني

 يف ٥٠(الرتب األخرى، على أساس العمل اجلزئي -مساعد إداري واحد من فئة اخلدمات العامة -٤٤١
هذه الوظيفة مطلوبة من أجل إنشاء طاقة دنيا لدى القسم الستيعاب عملياته امليدانية ودعم العمليات ). املائة

ية واملالية ورصدمها، ودعم مجيع موظفي امليدانية يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك ختطيط البعثات، وإعداد امليزان
وهذا الدعم اإلداري اخلاص مطلوب باإلضافة إىل وظيفة املساعد اإلداري، املشغولة . القسم امليدانيني عموماً

  .كلياً مبهام إدارية أخرى وتدعم قسماً كثري العمل على صعيد كل من العمليات امليدانية واألنشطة يف املقر
  ناخلرباء االستشاريو

اتضح من التجربة أن االستعانة باخلرباء االستشاريني لرسم خرائط مفصلة تمعات الضحايا ضرورية  -٤٤٢
وفعالة من حيث التكلفة، تتيح االستفادة من اخلربة الفريدة يف الوقت املناسب، وإليها تستند األنشطة امليدانية 

  .ني من أجل وضح خرائط للضحاياوعليه تطلب أموال لالستعانة باخلرباء االستشاري. للقسم
  املوارد من غري املوظفني

  السفر
عموماً، يبذل . لتغطية تكاليف سفر املوظفني إىل امليدان ومنه، وبعثات املوظفني امليدانيني داخل البلد -٤٤٣

ن القسم جهودا مضنية من أجل جعل السفر إىل املقر ومنه يف حده األدىن، وغالبية الرحالت يقوم ا موظفو
وكما هو الشأن يف العام السابق، يرصد اعتماد لزيارة مجيع . ميدانيون يضطلعون بأنشطتهم داخل البلد املعين

املوظفني امليدانيني إىل املقر مرة يف السنة، وذلك ضروري للتخطيط والتدريب السنويني وكذا لتعزيز فهمهم 
  .للمحكمة
  التدريب

عون للقسم مع الضحايا والوسطاء يف بيئة شديدة احلساسية تتطلب يتواصل املوظفون امليدانيون التاب -٤٤٤
تدريبا ودعما مستمرين من خرباء مؤهلني قصد متكينهم من إدارة هذا التواصل وجتنب الصدمات، هلم 

  .وللضحايا
  اخلدمات التعاقدية

واحلاجة . اناتأجنز قسم مشاركة وتعويض الضحايا املرحلة األوىل من مشروعه املتعلق بقاعدة البي -٤٤٥
إدخال بيانات الطلبات، التحليل : تدعو إىل متويل من أجل إجناز املراحل املقبلة، اليت تشمل الوحدات التالية

وسيمكن التجهيز اآليل . القانوين ووصول املكاتب امليدانية التابعة للقسم وغريها من األقسام إىل قاعدة البيانات
. لتكامل مع النظم األخرى للمحكمة من خفض زمن التجهيز والتكلفةللطلبات والوثائق ذات الصلة وكذا ا

وعالوة على ذلك، ستؤدي زيادة التكامل مع امليدان إىل حتقيق وفورات يف السنوات املقبلة، إذ سيصبح من 
از املمكن القيام باملزيد من اخلطوات يف جمال التجهيز يف امليدان، مع حتقيق وفوارات يف التكاليف مقارنة بإجن

  .املهام ذاا يف املقر
وتطلب األموال أيضا من أجل الطباعة اخلارجية الستمارات الطلب النموذجية املخصصة للضحايا  -٤٤٦

قصد املشاركة يف اإلجراءات أو طلب التعويض، وكتيب توضيحي مرفق باالستمارة وغري ذلك من املواد 
شاركة يف اإلجراءات أو طلب التعويض، من أجل اإلعالمية املعدة خصيصا لتمكني الضحايا من طلب امل

إتاحتها يف امليدان وألوساط الضحايا احملتملني، وكذا لدعم أنشطة املوظفني امليدانيني عند لقاء الضحايا 
  .املقدمني للطلبات والضحايا، وعند تقدمي الدعم للوسطاء واملمثلني القانونيني
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  اللوازم واملعدات
 أدوات احلماية لوسطاء خمتارين من أجل جتهيزهم مبعدات لضمان سرية الوثائق لتقدمي جمموعات من -٤٤٧

وليست ملعظم الوسطاء هذه القدرة، مما يهدد بتعريض البيانات املتعلقة . واملعلومات، والقيام بأنشطتهم يف أمان
 التزامات احملكمة ويدخل ذلك يف نطاق استراتيجية احملكمة بشأن الوسطاء، دف تنفيذ. بالضحايا إىل اخلطر

من خالل تقدمي قدرة على احلماية الساكنة إىل وسطاء معينني تفاديا لتعريض الضحايا والوسطاء املتعاملني مع 
  .احملكمة للخطر

 

  والوثائق اإلعالم قسم:٣٤٠٠ الربنامج  -٤

  مقدمة
ا، وذلك أوالً بني يساهم قسم اإلعالم والوثائق يف إذكاء الوعي وتعميق فهم والية احملكمة وعمله -٤٤٨

ويتعامل أيضا مع أصحاب املصلحة الرئيسيني من قبيل األوساط . اتمعات املتأثرة باحلاالت اليت تنظر فيها
القانونية واألكادميية واملنظمات غري احلكومية، والصحفيني واجلمهور العام عن طريق برامج خاصة، هدفها 

  .تيجية احملكمة اإلعالميةاألمسى زيادة الدعم الدويل للمحكمة والسترا
وأمكن ذلك بفضل اجلهود العامة .  بل حقق اخنفاضا طفيفاً جداً–وقد جنح القسم يف تثبيت ميزانيته  -٤٤٩

املبذولة داخل القسم من أجل االنتقال إىل األدوات الرقمية كلما أمكن ذلك، وإىل نقل املوارد يف وحدة 
 والربوتوكول عرب تنقيح العمليات وترتيب أولويات اخلدمات املقدمة التوعية، وحتقيق الكفاية يف وحدة املكتبة

وعالوة على ذلك، بالنسبة إىل املؤمترات اليت ينظمها مكتب املدعي العام، ال يتحمل قلم احملكمة . إىل املوكلني
  .سوى تكاليف السواتل

ىل وحدة التوعية، وكذا وحدة  بالنسبة إ٢٠١٣وسيكون لبدء حماكمتني يف حالة كينيا أثر يف ميزانية  -٤٥٠
وسيجري تكثيف أنشطة التوعية من أجل تعزيز فهم إجراءات احملاكمة وضمان فهم اتمعات . الشؤون العامة

وستشمل أنشطة الشؤون العامة رصد وسائط اإلعالم، ونشرات األخبار . املتأثرة إلجراءات احملاكمة ومتابعتها
  .ينييف الصحف الكينية وبناء قدرات الصحف

ويتألف القسم من مكتب الرئيس، ووحدة التوعية، ووحدة الشؤون العامة، ووحدة الربوتوكول  -٤٥١
وتسترشد الوحدات يف عملها باخلطة االستراتيجية للتوعية اليت وضعتها . واألحداث ووحدة املكتبة والوثائق

  .٤٣، وبتقرير استراتيجية اإلعالم العام٤٢احملكمة
 مسؤوال باألساس عن عمل الوحدات األربع داخل القسم على مستوى التخطيط ويعد مكتب الرئيس -٤٥٢

  .واإلدارة، والتنسيق واإلشراف، مع ضمان أعلى معايري األداء من أجل تلبية االحتياجات اإلعالمية للمحكمة
 اليت –ية وميكن برنامج التوعية احملكمة من االضطالع مبسؤولياا املتعلقة بعلنية اإلجراءات القضائ -٤٥٣

 وضمان قدرة اتمعات املتأثرة يف احلاالت والقضايا –تشكل عنصرا أساسيا من عناصر احملاكمة العادلة 
املعروضة أمام احملكمة على فهم ومتابعة األنشطة القضائية، ولو كانوا يف مناطق نائية جداً عن مقر احملكمة يف 

  .الهاي
ور الدويل على علم باإلجراءات املتعلقة باحلاالت السبع أما وحدة الشؤون العامة فتجعل اجلمه -٤٥٤

وعالوة على ذلك، ووفقا الستراتيجية احملكمة اإلعالمية، تتعامل . ومدركا هلا بشكل دقيق ويف الوقت املناسب
وحدة الشؤون العامة مع أصحاب املصلحة من قبيل األوساط القانونية واألكادميية، واملنظمات غري احلكومية، 

  .حفيني واجلمهور العاملي عن طريق برامج خاصة ترمي إىل تعزيز الدعم املقدم إىل احملكمةوالص

                                                      
ICC-ASP/5/12. 
ICC-ASP/9/29. 
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، ستواصل وحدة الربوتوكول واألحداث تيسري وصول اجلمهور إىل اجللسات ودعم ٢٠١٣ويف  -٤٥٥
ملراسيم الزيارات الرفيعة املستوى إىل احملكمة، وكذا سائر الزيارات اجلماعية، وا/زيارات كبار الشخصيات

  .القضائية وغريها من األحداث ذات الصلة املنظمة على صعيد احملكمة
. وتعد وحدة املكتب والوثائق اجلهة الوديعة للوثائق والصور واملواد السمعية البصرية التارخيية للمحكمة -٤٥٦

لبحثية واإلعالمية وتقوم الوحدة بصيانة وحتديث منتظم موعة من الكتب والدوريات اليت تدعم االحتياجات ا
لألجهزة األربعة التابعة للمحكمة، وكذا اهليئات املستقلة املتصلة باحملكمة، من قبيل أفرقة حمامي الدفاع 

وتقدم املكتبة، يف حدود مواردها املمكنة، خدمات باملوعد لفائدة الباحثني وتسمح بالدخول إىل . والضحايا
  .موقع يوروجوست يف عني املكان

  األهداف
مواصلة إذكاء مستوى الوعي باحملكمة وفهمها مبا يناسب مرحلة أنشطة احملكمة يف األوساط املتأثرة   -١
  )٤اهلدف االستراتيجي (
  ).٧اهلدف االستراتيجي (تعزيز علنية مجيع اإلجراءات للجمهور احمللي واجلمهور العاملي   -٢
ع أصحاب املصلحة، والتشديد على دور مواصلة زيادة الدعم للمحكمة عرب حتسني االتصال والتفاهم م  -٣

  )٦اهلدف االستراتيجي (احملكمة واستقالليتها 
20.  

 ٢٠١٣ مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة 

 ١اهلدف  
ضمان وصول األوساط األشد تأثرا  

جبرائم القضايا املعروضة على احملكمة، السيما القضايا اليت 
اكمة، إىل توجد يف مرحلة احملاكمة أو قيد اإلعداد للمح

 ستبذل جهود ٢٠١٣ويف معرض . اإلجراءات وفهمها
خاصة إلشراك األوساط األشد تأثرا يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى، وكينيا، وكوت ديفوار وليبيا، السيما النساء، 

 . واألطفال وفئات الشباب

 يف البلدان املعنية 
 عدد األنشطة اليت م النساء فقط 
 رات التوعية عدد النساء املشاركات يف دو 
تقدير السكان الذين مت الوصول إليهم عرب  
 اإلذاعة والتلفزيون 
 عدد دورات التوعية لكل حالة  
عدد املشاركني أثناء دورات التوعية لكل  

 ٢٠١٢مجهورية أفريقيا الوسطى، نفس هدف  
  ٢٠١٢كينيا، مخسة أهداف زيادة على أهداف  
 عدكوت ديفوار، حيدد اخلط األساس فيما ب 
 ليبيا، حيدد خط األساس فيما بعد  
نفس العدد جلميع احلاالت باستثناء كوت ديفوار وليبيا حيث سيحدد اخلط األساس فيما  

 ٢٠١٢مجهورية أفريقيا الوسطى، نفس عدد  
 زاد يف كينيا، وكوت ديفوار وليبيا 
 أقل يف السودان، وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية  
 نفس الشيء 

 
 زيادة مستوى الوصول إىل إجراءات احملكمة القضائية 

زيادة مستوى رضا الصحفيني املتعاملني مع  
دراسة (املقر واملمثلني لوسائط اإلعالم والوكاالت الدولية 

 
 زيادة مستوى زوار موقع احملكمة على الشبكة  

  أجريت  يف املائة من الذين ردوا على الدراسة االستقصائية اليت٨٠ 
 ٢٠١٢ يف املائة زيادة على ١٠ 

  
 زيادة الوعي العاملي باحملكمة عرب وسائط اإلعالم 

زيادة عدد املقابالت اليت جيريها مسؤولو  

 زيادة عدد التابعني يف تويتر  
 عدد الزوار الذين حيضرون اجللسات  
الزيارات /عدد زيارات كبار الشخصيات 

 ىل مسؤويل احملكمةالرفيعة املستوى إ
 عدد زيارات أصحاب املصلحة  
 عدد األحداث 
 عدد الزيارات االستطالعية العامة املقرر تلقيها  

 ٢٠١٢ يف املائة زيادة على ١٠ 
 ٢٠١٢ يف املائة زيادة على ٢٠ 
جلسات بيمبا وكينيا؛ واجللسات الرئيسية يف ( يوما من اجللسات ٢١٥ زائر أثناء ٢٠٠٠ 

 ). تشوي/نغاقضييت لوبانغا وكاتا
، وممثلني خاصني لألمم املتحدة )للخارجية والعدل أساساً( زيارة لرؤساء الدول، ووزراء ٩٠ 

 . واالحتاد األورويب، وقضاة يف احملاكم العليا، ومدعني ومدعني عامني وبرملانيني
 زيارة ألصحاب املصلحة وقضاة ومدعني عامني وطنيني وإقليميني ودبلوماسيني ٧٥ 

 .  جلسات ائية حملاكمات متثيلية٥فيني، وعسكريني، وشرطة ومؤسسات أكادميية و، وصح
 حدثا مثل حفالت الترحيب بالدول األطراف اجلديدة، واحلدث الرمزي لالحتفال بيوم ١٥ 

يوليه، اليوم الدويل للعدالة اجلنائية الدولية، وكذا االجتماعات العادية للمحكمة مثل اإلحاطات 
وماسية، واملوائد املستديرة للمنظمات غري احلكومية، واملائدة املستديرة لألمم املتحدة واحملكمة اجلنائية 

 . الدولية، وحلقات دراسية أخرى ذات صلة
 . زائر٧ ٧٠٠ زيارة استطالعية عامة مبا جمموعه ٤٤٠ 
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  املوارد من املوظفني

، من خالل إعادة انتداب ونقل ٢٠١٢لتوعية يف حتققت الكفاية عرب إحداث تغيريات على وحدة ا -٤٥٧
الرتب األخرى ملساعد يف شؤون التوعية من -فنقلت وظيفة من فئة اخلدمات العامة. وظائف من بلد إىل آخر

مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل شغل وظيفة مساعد إنتاج مسعي بصري يف الهاي، مما أتاح للوحدة 
وأيضا، أعيد انتداب وظيفة ملنسق توعية . ملؤقتة العامة املطلوبة يف السنوات السابقةوقف اللجوء إىل املساعدة ا

.  ومساعد يف شؤن التوعية امليدانية من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل كوت ديفوار٢-ميدانية برتبة ف
  .ويغطي أنشطة التوعية فيما خيص احلالة الليبية املوظف املسؤول عن احلالة يف السودان

 ٢٠١٣ ملوظف توعية قانونية معاون يف املقر يف ٢-وعالوة على ذلك، تقرر جتميد وظيفة برتبة ف -٤٥٨
ومن أجل التغلب على التحدي الذي يطرحه هذا التخفيض يف عدد . وفقا للقيود املفروضة على امليزانية

  .تعويضاملوظفني، ستركز الوحدة أوال على القضايا املوجودة يف مرحليت احملاكمة وال

  املساعدة املؤقتة العامة
  املساعدة املتصلة باحلاالت

تشمل ). متواصلة( شهراً ١٢الرتب األخرى ملساعد إداري ومايل، ملدة -وظيفة من فئة اخلدمات العامة -٤٥٩
وهذه الوظيفة مطلوبة من أجل القيام يف الهاي . العمليات يف امليدان عددا كبريا من املهام اإلدارية واملالية

بتجهيز خطط البعثات وعمليات نقل األموال إىل امليدان من أجل دفع إجيار األماكن وتعبئة املشاركني يف 
شراء وقت البث (دورات التوعية، وكذا دفع بدالت اإلعاشة اليومية عند االقتضاء ومعاجلة مسائل الشراء 

ويعد هذا املوظف مسؤوال أيضا ). فة، واحلمالت اإلعالمية، واإلشهار يف الصحا)للنشرات اإلذاعية(اإلذاعي 
  .عن استعراض التقارير املالية الشهرية الواردة من املكاتب الستة العاملة حاليا يف امليدان

سيكون ):  أشهر٦( ملوظف شؤون عامة معاون لليبيا والبلدان العربية ٢-وظيفة واحدة برتبة ف -٤٦٠
ن أجل تلبية الطلبات اإلعالمية املتصلة بقضية ليبيا املوظف مسؤوال عن خطط االتصاالت للعامل العريب، م

وسيساعد املوظف أيضا . الشهرية، وعن قضايا أخرى حمتملة وعن استراتيجية خروج ممكنة من هذه احلالة
املتحدث الرمسي وسيكون مسؤوال عن إعداد مضمون املنتجات اإلعالمية الرقمية، مبا يف ذلك ورقات األسئلة 

. الوقائع، ومالحظات لإللقاء وردود متعلقة حبالة ليبيا والعالقة بني احملكمة والعامل العريبواألجوبة، وصفحات 
وباإلضافة إىل ذلك، سيوصي املوظف بإجراءات، وسيشجع املدونني على استضافة النقاشات املتعلقة بقضايا 

دردشات واملدونات، احملكمة، وسينسق عند االقتضاء مع مسؤويل احملكمة من أجل ضمان مشاركتهم يف ال
  .وسيساهم يف اإلنتاجات السمعية البصرية

 ٦(الرتب األخرى لواضع تصميمات بيانية ومطور مواقع شبكية -وظيفة من فئة اخلدمات العامة -٤٦١
، تشمل املسؤولية عن وضع أقسام عربية يف موقع احملكمة الشبكي أو يف املواقع الشبكية الفرعية املرتبطة، )أشهر

نتجات إعالمية باللغة العربية، مبا فيها ورقات األسئلة واألجوبة، وصفحات الوقائع، وصفحات وتصميم م
  .معلومات، لتلبية الطلبات املتزايدة على اإلعالم العام فيما يتعلق باحلاالت العربية املعروضة على احملكمة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

وباإلضافة إىل ذلك، . سفر حمدود لرئيس القسم من أجل االتصال بأصحاب املصلحةتدعو احلاجة إىل  -٤٦٢
سيتعني على املتحدث الرمسي السفر داخل أوروبا من أجل لقاء ممثلي وسائط اإلعالم، السيما من أفريقيا 
 والعامل العريب، وكذا مرافقة املسجل يف بعثة تشمل االجتماع مع الصحفيني وإطالعهم على احملكمة
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وكما كان احلال يف العام املاضي، يتوقع أن يسافر موظف املكتبة إىل الواليات املتحدة حلضور . وإجراءاا
  ).UN-LINKS(اجتماع شبكة معلومات ومكتبات األمم املتحدة لتبادل املعارف 

  اخلدمات التعاقدية
. خالل ترتيب أولويات املواردمن )  يف املائة٦,٢( يورو ٦٣ ٠٠٠اخنفضت اخلدمات التعاقدية مبقدار  -٤٦٣

وسيحافظ موظف املكتبة على خدماته املتعلقة باالستعارة ما بني املكتبات وعلى خدمات املفهرس املتعدد 
وستشترى كتب أقل، مما سيؤدي .  وسيخفض التجليد٢٠١٣وستلغى خدمات جتهيز املراجع يف . اللغات

  .أيضا إىل تقلص ساعات الفهرسة

ويف مجيع . لشؤون العامة ختفيضات كبرية أيضا، ال سيما يف جمال الطبع اخلارجيوحققت وحدة ا -٤٦٤
ااالت، ستعطى األولوية عموما إىل تقدمي املعلومات عرب اإلنترنت، أو يف شكل رقمي من قبيل األقراص 

 الفئات وبعد حتليل متأن لنوع املعلومات اإلخبارية املنتجة ومنط). USB(املدجمة ووحدات ختزين نقالة 
املستهدفة، ستجري وحدة الشؤون العامة ختفيضا شديداً يف طبع املنشورات، وورقات املعلومات، وورقات 

وسيتوقف طبع الوثائق القانونية لألغراض الداخلية . احلاالت وغري ذلك من وثائق املعلومات األساسية
من وثائق املعلومات األساسية وعالوة على ذلك، ستوزع نسخ مطبوعة . والستخدام بعض أصحاب املصلحة

وختاماً، ستكون وحدة الشؤون العامة . على الزوار يف الهاي فقط يف مناسبات استثنائية وبكميات حمدودة
وبدال من ذلك، . صارمة يف ترتيب أولويات شحن الوثائق إىل أماكن األحداث اليت تنظمها أطراف ثالثة

بيد أن وحدة الشؤون العامة . ظمو األحداث مىت احتاجوا إليهاستتاح الوثائق على اإلنترنت، لكي يطبعها من
ستستمر يف طبع املواد اإلعالمية بالنسبة لألحداث واجلمهور يف البلدان احملدودة فيها إمكانية الوصول إىل 

وستكون هناك أيضا ختفيضات كبرية يف تعميم النشرات الصحفية . اإلنترنت، السيما يف بلدان احلاالت
ت االفتتاحية يف الصحف ويف البث اإلذاعي والتلفزيوين يف البلدان غري املرتبطة حباالت، وكذا يف رصد واملقاال

  .وسائط اإلعالم وبناء قدرات الصحفيني

وسيخفَّض التصوير الفين لألحداث الكربى يف احملكمة، مبا يف ذلك أخذ صور القضاة وكبار املسؤولني  -٤٦٥
  .نشورات نتيجة اللجوء إىل مصادر داخليةيف احملكمة الستعماهلا يف امل

وتشمل امليزانية أيضا تكاليف السواتل لتغطية مؤمتر صحفي واحد على صعيد احملكمة وأربعة مؤمترات  -٤٦٦
وهذه التكاليف أدىن . ، على حنو ما طلبه مكتب املدعي العام)ساعة لكل مؤمتر(صحفية ملكتب املدعي العام 

بقة، بفضل جودة السعر نتيجة الثقة اليت نشأت لدى مقدم اخلدمة، ولتقليص مدة من تكاليف امليزانيات السا
  .كل مؤمتر من ساعة ونصف إىل ساعة واحدة

  .وتلزم املوارد أيضا إلحداث جوائز للمحاكم التمثيلية، ولتغطية تكاليف ضيافة حفل توزيع اجلوائز -٤٦٧

  التدريب

انظر الفقرة (تطوير قدرة داخلية على التصوير : ويل ما يليتلزم موارد حمدودة للتدريب، السيما لتم -٤٦٨
؛ وتعزيز مهارات املصمم، مما ميكن الوحدة من االستفادة أكثر من قدرات الربنامج اجلديد ملوقع ) أعاله٤٦٥

احملكمة على الشبكة؛ وتقدمي تدريب خاص إىل موظفي الوحدة لتحسني مهارام يف التعامل مع أسئلة وسائط 
  .ماإلعال

  نفقات التشغيل العامة
وسيحتفظ باملنتجات . أُلغي عدد كبري من قواعد البيانات، منها مجيع االشتراكات يف الصحف الرقمية -٤٦٩

  .وستغطي هذه الوفورات الزيادة احلاصلة يف اشتراكات املطبوعات املسلسلة. الرئيسية لألمم املتحدة
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  اللوازم واملعدات
طبوعات املسلسلة يف املكتبة أداة أساسية للمحكمة، حيث تزود مجيع األجهزة تعد جمموعة الكتب وامل -٤٧٠

ومن أجل احلفاظ على مواكبة املستجدات، يتعني على املكتبة أن تستمر يف . بتسهيالت رئيسية يف جمال البحث
 يورو إىل ٩٩ ٨٠٠ونتيجة الرتفاع األسعار وللتضخم، تعني عليها الزيادة يف ميزانيتها من . اقتناء مواد جديدة

وهناك بند صغري أيضا متعلق بالتصوير الداخلي، يشمل شراء العدسات العاكسة، ومنصب .  يورو١٢٢ ٠٠٠
  .ثالثي القوائم وغري ذلك من التوابع

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

صلة حباالت طُلبت موارد حمدودة للسفر لفائدة مكتب الرئيس من أجل إجراء أربع بعثات إىل بلدان مت -٤٧١
بغية التشاور مع أصحاب املصلحة الرئيسيني ولقاء موظفي قسم اإلعالم والوثائق يف امليدان ملناقشة 

  .االستراتيجيات اجلديدة والتقدم احملرز بشأن تنفيذ استراتيجييت اإلعالم والتوعية

وسائط اإلعالم واألكادمييني وتطلب املوارد أيضا لتمكني املتحدث الرمسي من التعامل املباشر مع ممثلي  -٤٧٢
، من أجل إطالع هؤالء )مبدئيا يف كوت ديفوار، وكينيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية(يف بلدان احلاالت 

وسيغتنم املتحدث الرمسي أيضا املناسبة للتعامل املباشر مع . على أنشطة احملكمة بالتنسيق مع وحدة التوعية
ااورة، حيث لدى هذه الوسائط مجهور ونفوذ يف بلدان احلاالت اليت ال ممثلي وسائط اإلعالم يف البلدان 

  .توجد فيها للمحكمة حاليا مكاتب ميدانية

والسفر ضروري أيضا لتمكني موظفي قسم اإلعالم والوثائق يف امليدان من إجراء دورات توعية يف  -٤٧٣
أي : فئات الرئيسية من بني األوساط املتأثرةاملناطق اخلارجة عن مراكز عملهم، والسيما عقد اجتماعات مع ال

ويلتقي الصحفيون، واملدرسون والعاملون يف جمال . النساء واملسنون، والشباب، واألشخاص ذوو اإلعاقة
  .القانون أيضا كلما قام موظفو القسم ذه الزيارات

ئدة املوظفني العاملني يف ويلزم أيضا القيام برحالت دولية من أجل التدريب والتنسيق يف املقر لفا -٤٧٤
حاالت كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية، وكينيا، وكوت ديفوار، وكذا القيام برحلة سنوية واحدة لفائدة 

  .منسقي شؤون التوعية الثالثة من مركز عملهم إىل الهاي ألغراض التقييم والتدريب والتخطيط

  اخلدمات التعاقدية
 إىل خدمات لطبع منشورات احملكمة يف البلدان اليت تعد فيها املنشورات حتتاج وحدة الشؤون العامة -٤٧٥

اإللكترونية غري جمدية بسبب حمدودية إمكانية الوصول إىل اإلنترنت وحيث اإلجراءات القضائية تفرض احلاجة 
ىل ذلك، وباإلضافة إ. إىل توضيح احملكمة لألوساط املتأثرة وتلقي آخر املستجدات بشأن التطورات القضائية

أدت احلالة يف ليبيا إىل نشوء حاجة إىل رصد وسائط اإلعالم االجتماعي العريب وإىل خدمات تغطية الصحافة 
  .احمللية

وتتطلب وحدة التوعية امليدانية موارد كثرية لتمويل اخلدمات التعاقدية بغية مساعدا يف عملياا  -٤٧٦
فاعلية مع األوساط املتأثرة وغريها من الفئات املستهدفة وتعزيز املتعلقة بالتوعية، السيما تنظيم اجللسات الت

ومثة حاجة إىل موارد الستئجار األماكن ومتويل . األثر والتغطية عرب استخدام البث اإلذاعي والتلفزيوين
خدمات املؤمترات، وكذا البث اإلذاعي والتلفزيوين وترمجتها إىل لغات حملية، وإنتاج محالت إعالمية 

سية، واختبار الرسائل، ووضع خرائط للفئات الرئيسية وإجراء دراسات استقصائية عامة ألغراض وحتسي
وبالنسبة للتطورات القضائية اهلامة، يلزم القيام بث ساتلي ملدة ساعة، حىت يتسىن لوسائط . التخطيط والتقييم

  .اإلعالم احمللية التزود مبوجزات لإلجراءات يف اليوم نفسه من وقوعها
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  ات التشغيل العامةنفق
  .صيانة معدات التحرير والتصوير، وشراء مواد وقطع غيار صغرية -٤٧٧

  املكاتب املستقلة واملشاريع اخلاصة: ٣٧٠٠برنامج ال

  مقدمة

، قام املسجل بإعادة تنظيم أولية للربنامج الرئيسي ٢٠١٣بالنسبة للميزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٤٧٨
، ويتألف من ٣٧٠٠وقد أُحدث برنامج جديد .  أفضل هليكل وسري عمل قلم احملكمةالثالث من أجل جتسيد

مكتب احملامي العام للدفاع؛ ومكتب احملامي العام للضحايا؛ ومكتب املراجعة الداخلية : الربامج الفرعية التالية
ها موجودة ضمن وقد كانت هذه الربامج الفرعية مجيع. للحسابات؛ ومكتب املباين الدائمة لقلم احملكمة

  .، ديوان املسجل٣١٠٠الربنامج 

وميثل مكتب احملامي العام للدفاع مصاحل الدفاع ويسدي املشورة القانونية وخدمات البحث إىل أفرقة  -٤٧٩
وعلى غرار ذلك، يقدم مكتب احملامي العام للضحايا الدعم القانوين واملساعدة القانونية . الدفاع واملدعى عليهم

يا واملمثلني القانونيني للضحايا، وميثل أمام احملكمة بشأن املسائل املتصلة مبشاركة الضحايا يف لفائدة الضحا
ويقوم مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بتحليل املخاطر وينشئ خططا ملراجعة احلسابات ويقوم . اإلجراءات

  .بتنفيذها

د مجيعا فريدة من نوعها، فهي تلتقي مع ذلك وبينما يعد موضوع هذه الربامج الفرعية متنوعا، كما تع -٤٨٠
وحتديداً، جمع مكتبا احملامي العام للدفاع وللضحايا ومكتب . يف نقاط تشابه من حيث مركزها التشغيلي

 نظرا إىل عملهم بصورة مستقلة رغم ارتباطهم إدارياً ٣٧٠٠املراجعة الداخلية للحسابات يف إطار الربنامج 
يز هذه الربامج الفرعية داخل الربنامج الرئيسي الثالث يربز طبيعتها املستقلة ويعزز كوا ولعل متي. بقلم احملكمة

بل إن العمل . تعمل من غري إشراف مباشر من املسجل وإن كانت موجودة داخل قلم احملكمة ألغراض إدارية
 جيسد بشكل أفضل ومجعها يف برنامج مستقل. املستقل عنصر مركزي من عناصر عمل هذه الربامج الفرعية

  .عالقتها بقلم احملكمة ويعزز صورة استقالليتها

وفيما يتعلق مبكتب املباين الدائمة لقلم احملكمة، يقوم هذا املكتب بدور الصلة بني املشروع واملنظمة  -٤٨١
ومبا أن نطاق عمل هذا . املستخدمة، وحيرص على سري عمل املشروع ودقته فيما يتعلق مبتطلبات احملكمة

ملكتب يتعلق مبشروع خاص ويتميز وظيفيا عن بقية عمليات قلم احملكمة، ارتئي من خالل جعل املكتب ا
 أن طبيعته الفريدة ستفهم بشكل أفضل يف سياق الطائفة الواسعة من املهام والعمليات ٣٧٠٠داخل الربنامج 

  .الواقعة ضمن اختصاص قلم احملكمة

ىل هذا الربنامج اجلديد موظف جملس املوظفني، على وظيفة مستقلة وباإلضافة إىل ذلك، أُضيف أيضا إ -٤٨٢
وميثل جملس نقابة . كانت يف السابق حتت السلطة املباشرة ملكتب املسجل ألغراض متعلقة بامليزانية فقط

ووفقا . املوظفني املصاحل اجلماعية ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية من خالل تعزيز رفاه املوظفني وحقوقهم
من النظام األساسي للموظفني، أنشئت هيئة متثيلية للموظفني، تتألف من وظيفة واحدة برتبة ) ب(٨،١للقاعدة 

 ألغراض – ٣٧٠٠وإذا كانت الوظيفة تابعة للربنامج . وهي املوظف املنتخب يف جملس املوظفني: ٣-ف
إلشارة إىل أن أية أموال مل ختصص هلذه وجتدر ا.  فإن هذه الوظيفة ال ختدم قلم احملكمة–متعلقة بامليزانية فقط 

  ٤٤.الوظيفة، حيث تقتسم األجهزة مجيعها تكاليف الوظيفة

                                                      
 .ترد هذه الوظيفة يف جدول مالك املوظفني باملرفق األول
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، مكتب قلم ٣١٠٠وتبسط عملية إعادة اهليكلة هاته الربنامج الرئيسي الثالث، وجتعل الربنامج  -٤٨٣
وختاما، ينبغي . باشر للمسجلاحملكمة، أكثر متاسكا، مبا أن مجيع الربامج الفرعية املتبقية هي حتت اإلشراف امل

  .مالحظة أن إعادة اهليكلة هاته ال تكاليف فيها ولن تترتب عليها أية آثار يف ميزانية احملكمة

 

  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٧٤٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

مشاركة مكتب احملامي العام للدفاع يف األحداث اخلارجية يلزم هذا البند لضمان . نفقات متكررة -٤٨٤
  .الرئيسية املتعلقة حبقوق الدفاع أمام احملكمة اجلنائية الدولية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

هناك أيضا حاجة إىل السفر املتصل باحلاالت، من أجل تيسري قدرة املكتب على القيام . نفقات متكررة -٤٨٥
املناوب لتمثيل مشتبه به يف امليدان، أو متثيل حقوق الدفاع فيما يتعلق بفرصة فريدة للتحقيق يف بدور احملامي 

  . من النظام األساسي٥٦امليدان مبوجب املادة 

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
حملامي التدريب ضروري لضمان الفعالية يف استخدام املوارد احملدودة داخل مكتب ا. نفقات متكررة -٤٨٦

العام للدفاع، وضمان الكفاءة فيما يتعلق جبميع جوانب اإلجراءات القضائية اليت من شأا أن تكون ذات صلة 
وسيستفيد املكتب من هذا التدريب من خالل تقدمي الدعم املتواصل يف هذه . بإعداد الدفاع وبوالية املكتب

ومن شأن عدم احلصول على هذه املوارد أن حيدث . ااالت إىل مجيع أفرقة الدفاع يف احلاضر واملستقبل
حاجة إىل موارد إضافية، حيث ستضطر احملكمة إىل االعتماد على املدربني اخلارجيني لتقدمي مستوى مشابه من 

  .اخلربة إىل أفرقة الدفاع

حملتمل، وما إىل وسيجري املكتب أيضا متارين تدريبية يف امليدان لفائدة حمامي القائمة واحملامي املناوب ا -٤٨٧
ذلك، يف حالتني، من أجل زيادة الوعي باإلجراءات ذات الصلة باحملكمة وضمان قدرة احملامي احملتمل على 

  .حتمل مسؤوليام فوراً حلماية مصاحل الدفاع، إذا عينا لتمثيل مشتبه به يف امليدان

 

  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٧٥٠الربنامج الفرعي   )ب(

 من الئحة احملكمة، وعلى حنو ما هو مفسر باستمرار يف ممارسة الدوائر، يقوم ٨١ و٨٠للقاعدتني وفقا  -٤٨٨
مكتب احملامي العام للضحايا بدور املمثل القانوين للضحايا يف اإلجراءات املعروضة على احملكمة؛ ويقدم الدعم 

  .مام الدوائر فيما خيص قضايا حمددةواملساعدة إىل املمثلني القانونيني اخلارجيني عند االقتضاء؛ وميثل أ

 ضحية يف ٣ ٤٩٤، عني مكتب احملامي العام للضحايا ممثال قانونيا لعدد ٢٠١٢مايو /يف بداية أيار -٤٨٩
وعالوة على ذلك، عادة ما تعهد الدوائر إىل املكتب بتقدمي . خمتلف احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة

القانوين للضحايا يف إجراءات خاصة، من قبيل الطعن يف االختصاص القضائي أو املساعدة القانونية والتمثيل 
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، وأخريا يف إجراءات )القذايف وآخرينأثري مؤخراً يف قضية ( من النظام األساسي ١٩املقبولية مبوجب املادة 
.  مجاعيالتعويض لتمثيل مصاحل الضحايا الذين مل يقدموا طلبات، لكن قد يقعون يف نطاق األمر بتعويض

وعليه يعد عدد الضحايا الذين سيمثلهم املكتب عالياً للغاية، إذ يف القضية األوىل ال ميكن للضحايا الذين سبق 
للضحايا ’’اإلذن هلم باملشاركة يف اإلجراءات أن يقدموا مالحظات فحسب بل ميكن ذلك أيضا بشكل عام 

وختاما، .  جيوز للضحايا أن يدرجوا طائفة من األفراد؛ بينما يف القضية الثانية،‘‘الذين تواصلوا مع احملكمة
وينبغي إضافة اموع املذكور أعاله إىل . خيتار عدد متزايد من الضحايا املكتب أيضا بصفته ممثال قانونيا هلم

ونتيجة لكل العوامل املذكورة .  اتصلوا باملكتب من بلدان قيد الدراسة التمهيدية– فرد تقريباً ١٠٠عدد 
 يف املائة ٣١,٥، ازداد عدد الضحايا الذين ميثلهم املكتب يف مرحلة أو يف أخرى من اإلجراءات بنسبة أعاله

 إىل جمموع ٢٠١١ديسمرب / يف كانون األول٢٦٥٤، حيث زاد من ٢٠١٢على مدى األشهر األوىل من عام 
 يف مجيع احلاالت والقضايا  ممثال قانونيا خارجيا٤٣ًويقدم املكتب أيضا الدعم واملساعدة إىل .  حاليا٣٤٩٤ً

 قدم املكتب ٢٠١٢ويف األشهر األربعة األوىل من . املعروضة على احملكمة عرب تقدمي املشورة القانونية والبحث
  . من هذه اخلدمات٣٠٠

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 ذلك أن املقابالت وجها لوجه ضرورية .السفر حادث ضروري يف والية املكتب. نفقات متكررة -٤٩٠
يقيم الضحايا الذين يساعدهم (لتقدمي املساعدة والدعم والتمثيل بشكل هادف، مهما كانت مرحلة اإلجراءات 

، ويف مجهورية أفريقيا )بكينشاسا، وإيتوري، وكيفوس(املكتب حىت اآلن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
، وكينيا، وكوت ديفوار، والسودان، وتشاد، واململكة املتحدة، )ساساًيف الشمال أ(الوسطى، وأوغندا 

والواليات املتحدة األمريكية، وفرنسا، وبلجيكا، ونيجرييا، وبوتسوانا، والكامريون، والسنغال، وجنوب 
جها لوجه القضايا احلالية واملتوقعة إىل أن احلاجة إىل مقابالت و/وتشري التطورات احلاصلة يف احلاالت). أفريقيا

وإىل العمل امليداين ستزداد، السيما عند بدء إجراءات التعويض، عندما سيتعني على أعضاء املكتب السفر 
وعوضت الزيادة . جلمع األدلة ومناقشة االستراتيجية مع املوكلني، مما يترتب على ذلك احتياج موارد إضافية

  .التعاقديةاحلاصلة يف هذه امليزانية باخنفاض يف احتياج اخلدمات 

  اخلدمات التعاقدية
من أجل تقدمي مساعدة فعالة أكثر إىل الضحايا، وضع املكتب ملساته األخرية على مشروعه املتعلق  -٤٩١

بقاعدة بيانات تراعي الضحايا يف توجهها، وضعت إلدارة خدمات املساعدة القانونية والتمثيل القانوين املقدمة 
ورغم . وتوجد قاعدة البيانات قيد العمل ويف مرحلة االختبار. ني اخلارجينيإىل الضحايا واملمثلني القانوني

 يورو، على النحو املوصوف يف الفقرة السابقة، ستلزم أموال لتغطية اخلدمات ٨ ٨٠٠االخنفاض العام مبقدار 
دماج نظام السيما إ( من أجل تكييف طريقة عمل قاعدة البيانات لتالئم احتياجات املكتب ٢٠١٣التعاقدية يف 

  ).إدارة معلومات الوثائق ونظام رينغتيل، اللذين يعدان أساسيني لتمكني املستخدمني من متابعة اإلجراءات

دليل ’’ولتعزيز املساعدة والدعم لفائدة املمثلني القانونيني اخلارجيني، جيري املكتب حتديثا منتظما على  -٤٩٢
ل قسماً يبني التطورات احلاصلة يف جمال االجتهاد القضائي يف الذي وضعه املكتب، ويشم‘‘ املمثلني القانونيني

وتدعو احلاجة إىل أموال يف هذا الصدد لتمكني املكتب من . مجيع احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة
  .مجع املستجدات وترمجتها ونشرها مرتني يف السنة
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  نفقات التشغيل العامة
تئجار األماكن، حيث ميكن للضحايا االجتماع يف أمان، وبطريقة يلزم أموال الس. نفقات متكررة -٤٩٣

وجرى احلفاظ على التكاليف عند املستوى نفسه لعامي . حتفظ العالقة املتميزة القائمة بني احملامي واملوكل
  .٢٠١٣ و٢٠١١

 

  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣٧٦٠الربنامج الفرعي   )ج(

ومنذ ذلك احلني، وميزانية احملكمة تتوسع . ٢٠٠٦كتب آخر مرة عام استعرضت موارد موظفي امل -٤٩٤
غري أن عدد موظفي مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مل يتطور لتغطية املخاطر اإلضافية الناشئة من . كثرياً

طلبات وقد درج املكتب على تقدمي . ازدياد أنشطة احملكمة، السيما يف امليدان، ومن مشروع املباين الدائمة
وبينما سيواصل املكتب ما أمكن حماولته تغطية حجم العمل . للحصول على موارد إضافية، مل حتظ بالقبول

اإلضايف يف حدود املوارد احلالية، لديه اآلن حاجة ملحة إىل وظيفة ختصصية يف تكنولوجيا املعلومات، يرد 
  . أدناه٤٩٧تفسريها الحقا يف الفقرة 

وع املباين الدائمة حتديد استراتيجية مراجعة احلسابات لألماكن الدائمة بالتشاور يتعني على مكتب مشر -٤٩٥
ومل تدرج ضمن ميزانية مكتب املراجعة الداخلية للحسابات املوارد . مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

املباين الدائمة، مع لذا ينبغي رصد االعتمادات الالزمة يف ميزانية مشروع . الالزمة إلجراء هاته املراجعات
إجراء املراجعات من جانب مراجعني خارجيني للحسابات حتت اإلشراف العام ملكتب املراجعة الداخلية 

  .للحسابات

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

ينظم املدير برنامج العمل العام للمكتب، مبا يف ذلك حتليل املخاطر وخطة مراجعة . نفقات متكررة -٤٩٦
سابات، وعمليات اإلشراف على أداء مراجعة احلسابات، والطلبات املخصصة، ومجيع األنشطة اإلدارية احل

ويعد املدير أيضا أمني جلنة مراجعة احلسابات وينظم ثالثة اجتماعات يف السنة، ال يتلقى . واملالية للمكتب
مبراجعات احلسابات ويقدمون الدعم ويقوم موظفو الفئة الفنية . مقابلها املكتب موارد إضافية من املوظفني

وقد زادت الطلبات املخصصة وعمليات الدعم العرضي . ملختلف االحتياجات اخلاصة لكل قسم داخل احملكمة
.  يف املائة تقريباً من موارد الوقت٤٠ و٣٠زيادة كبرية على مدى السنوات األربع األخرية ومتثل ما بني 

 باملهام اإلدارية للمكتب، وما فتئ يقدم دعما هاما متزايدا ألداء ويكلَّف موظف من فئة اخلدمات العامة
  .مراجعات احلسابات ويف جمال مساعدة املكتب على إكمال خطة مراجعة احلسابات

ونفذت احملكمة برناجما لتخطيط موارد املؤسسة يدير مجيع عمليات احملكمة وغريها من نظم املعلومات  -٤٩٧
 توجد لدى مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مهارات كافية يف نظم املعلومات وال. لتلبية احتياجات خاصة

وبالتايل يطلب مدير املكتب وظيفة ثابتة ملدة . لتغطية القضايا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وبأمن املعلومات
  .ة احلساباتويدعم هذا الطلب مراجعو احلسابات اخلارجيون وأعضاء جلنة مراجع. ٣- شهراً برتبة ف١٢

  املوارد من غري املوظفني

  التدريب

 ٢٠١٢ شبيهة بالنفقات الواردة يف ميزانية ٢٠١٣تعد نفقات التدريب املخطط هلا يف . نفقات متكررة -٤٩٨
وتشمل اخلطة التدريبية ملوظفي مكتب املراجعة الداخلية للحسابات دورة واحدة من ثالثة أيام لكل . املعتمدة
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بشأن موضوع ذي صلة مبراجعة احلسابات، وفقا خلطة مراجعة احلسابات واحتياجات موظف داخل أوروبا 
 يورو لكل ٥ ٠٠٠ يورو و٢ ٥٠٠وتتراوح أسعار الدورات ما بني . مراجعي احلسابات يف جمال التطوير

  ).ثالثة أيام يف املتوسط(موظف، حسب املوضوع وعدد األيام املعنية 

 حلقتني دراسيتني من يومني، تنظمها شبكة مراجعي حسابات املنظمات وتشمل النفقات املتوقعة أيضا -٤٩٩
الدولية واملنظمات الدولية األوروبية واليت سيحضرها مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات كل سنة يف 

  .العادة

ملعهد  ١٢٣٠فبموجب املعيار : ويعد التطوير املهين املتواصل ضروريا ملراجعي احلسابات الداخليني -٥٠٠
ينبغي ملراجعي احلسابات الداخليني تعزيز معارفهم ومهارام، وغري ذلك من ’’مراجعي احلسابات الداخليني، 

 ساعة من ٤٠ ويتعني على مراجعي احلسابات املعتمدين حضور .‘‘الكفاءات عرب التطوير املهين املستمر
  .التدريب كل سنة من أجل احلفاظ على صالحية شهادام

  ملتصلة باحلاالتاملوارد ا

  السفر
باستثناء سفر واحد داخل أوروبا، لالجتماع مبراجعي احلسابات التابعني ملنظمات . نفقات متكررة -٥٠١

وتتاماشى خطط السفر إىل املكاتب امليدانية خمطط . دولية أخرى، مجيع األسفار تتجه حنو املكاتب امليدانية
ضمن بعثة واحدة يف السنة ويوضع املخطط بشكل ي.  امليزانيةمراجعة احلسابات، الذي يحضر عادة بعد تقدمي

 .)كينشاسا حاليا، وبانغي ونريويب وأبيدجان(لكل واحد من أهم املكاتب وفقا لألنشطة احملكمة 
 عام ميزانية مع مقارنة املائة يف ٦٠ مبايقرمبن للسفر املقترحة امليزانية اخنفضت ،٢٠١٣ لعام بالنسبة -٥٠٢

  .ةاملعتمد ٢٠١٢
 

  مكتباملبانيالدائمةبقلماحملكمة: ٣٧٧٠ الربناجمالفرعي) د(

 املواردمناملوظفني

  املوارداألساسية

  )املشروع مستخدم (املشروع إدارة
 نفقات (٢-ف رتبة من الشروع يف مساعد وموظف) متكررة نفقات (٥-ف رتبة من املشروع مدير -٥٠٣

  ).متكررة
٥٠٤- 

وبصفتهالرابطالرئيسيبيناملشروعواملنظ.لدائمةويكونعضواًفيمجلسإدارةاملشروعيرأمسديراملشروعمكتبمشروعاملبانيا
. احملكمة داخل املكتبجهةاالتصااللرئيسية يعد ؛ مةالتيتستخدمه

وبذلكفإيمثالحملكمةفيمجلساملشروعوينسقاملشروعمنداخالحملكمةباعتبارهامستخدماملشروع،كماأيقدجمميعامل
. مديراملشروعتقاريرهإلىاملسجلويتشاورمعمجلساملشروعويتعاومنعه ويقدم. روعسامهاتالالزمةفيمايتعلقباملش

  .استشاريون خرباء يعاونه كما ويعاوفيذلكموظفمعاونفيشؤوناملشروع،
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  املواردمناملوظفني

  املوارداألساسية

  التعاقدية اخلدمات
م فيما يتعلق بالربنامج خدمات الدعم املقدمة للمستخد/اخلدمات االستشارية.  نفقات متكررة-٥٠٥

  . االنتقايل
التابع ملكتب مدير املشروع جبمعية (دون اإلخالل باخلدمات اليت يقدمها الفريق الرئيسي املعين بإدارة املشروع 

خدمات الدعم فيما يتعلق بتحضري /أو احلد منها، يلزم احلصول على اخلدمات االستشارية)الدول األطراف
الرحيل، وترحيل األمن، ونقل :  املباين اجلديدة، مبا يف ذلك املشاريع الفرعية التاليةوإدارة عملية االنتقال إىل

. تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وترحيل خدمات املرافق، والتحضري النتقال املنظمة إىل املباين اجلديدة
  .ونة عبء العملوتفضل اخلدمات االستشارية على التوظيف الدائم بسبب اختالف جماالت اخلربة ومر

  النفقات التشغيلية العامة
ضرورة طباعة كميات كبرية من الرسوم التقنية الواسعة النطاق بانتظام من أجل .  نفقات متكررة-٥٠٦
  .التقييم
  السفر
تشمل نفقات السفر سفراً من أجل تبادل اآلراء مع الشبكة بشأن مشاريع البناية، .  نفقات متكررة-٥٠٧

  .م ما املوردون واملهندسونوكذلك سفرين يقو

 

 

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

  مقدمة

وفر أمانة مجعية الدول األطراف ومكتبها وهيئاا الفرعية، املساعدة اإلدارية والتقنية يف أداء   ت-٥٠٨
رات، وضع اخلطط وتشمل مهام األمانة يف جمال خدمة املؤمت. مهامها مبوجب النظام األساسي

الجتماعات مجعية الدول األطراف وهيئاا الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها واستالم وترمجة واستنساخ 
  .وتوزيع الوثائق والتقارير والقرارات الصادرة عنها

وتشمل مهام .  باإلضافة إىل ذلك، توفر األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعية-٥٠٩
ملوضوعية توفري خدمات األمانة القانونية واملوضوعية مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخصات اخلدمة ا

. التحليلية وإسداء املشورة ضمن األمانة بشأن املسائل القانونية واملوضوعية املتصلة بأعمال اجلمعية
ة وإعداد مشاريع القرارات وتشمل املهام األخرى تقدمي املشورة بشأن القوانني والقواعد التنظيمية املالي

  .بشأن املسائل املالية ومسائل امليزانية
 باملائة ٧,٤ زيادة إمجالية قدرها ٢٠١٣تتوقع امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الرابع لعام  -٥١٠

لتعكس بشكل رئيسي الزيادة يف تكاليف السفر لألعضاء اجلدد يف جلنة امليزانية واملالية، وترمجة 
ق املتعلقة مبا قبل الدورة االستعراضية وأثنائها من أجل اعتبار اللجنة، ولسفر رئيسة اجلمعية اليت األورا

من خالل تدابري  األمانة السعي للحد من التكاليف اإلمجاليةوستواصل . تعمل على أساس دوام كامل
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ة من قبل اجلمعية يف املرونة املمنوحباستخدام الكفاءة، وخاصة يف جمال الترمجة واستنساخ الوثائق و
  .قصرية األجلال للخدماتعامة الؤقتة املساعدة املاستخدام 
 ا�ه�اف

تنظيم مؤمترات عالية اجلودة للدورة الثانية عشرة للجمعية يف الهاي فضالً عن دورتني للجنة  - ١
ـُعقدان يف الهاي عات باإلضافة إىل ذلك، ستوفر األمانة اخلدمات الجتما. امليزانية واملالية ت

  الهاي يفعدد من اهليئات الفرعية التابعة للجمعية منها باخلصوص اجتماعات الفريق العامل
  .التابع للديوان وجلنة الرصد اخلاصة باملباين الدائمة

: متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ واليتها على حنو أكثر فعالية من خالل ما يلي  -٢
 اجلودة مثل خدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد الوثائق تزويدها باخلدمات والدعم عالية

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 

ل الدول األطراف إىل خدمات املؤمترات والوثائق وفقاً ملا وكفؤ؛ والتيقن من إمكانية وصو
كما أن األمانة مكلّفة أيضا مبساعدة اجلمعية لبلوغ األهداف الواردة . يقتضيه النظام األساسي

  .يف خطة عمل اجلمعية
إجراء البحوث وإعداد الدراسات التحليلية بشأن تطبيق وتفسري أحكام نظام روما األساسي   -٣

 .باجلمعية وهيئاا الفرعيةاملتعلقة 

متكني توزيع الوثائق واملعلومات على الدول األطراف وغريها من املنظمات املهتمة بشكل   -٤
  .فعال، عن طريق اإلنترنت ضمن مجلة قنوات أخرى

اهلدف لعام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
٢٠١٣ 

 
حسن سري العمل يف اجللسات والفروغ منها يف الوقت املخصص هلا واعتماد  -

 .التقارير
 . النظر يف كافة البنود املدرجة يف جدول األعمال -
تقدمي الدعم املوضوعي واللوجسيت للمشاركني يف اجللسات مبا يف ذلك التسجيل  -

 .وتوفري الوثائق واخلدمات اللغوية

 ١اهلدف 

 .انعقاد املؤمترات وفقاً للخطة املوضوعة هلا

 .شاركني يف الدورات للترتيبات واملعلومات املقدمةارتياح امل -

ال ينطبق

  
تزويد الدول خبدمات مؤمترية تتميز جبودا وتنقيح الوثائق وترمجتها وإصدارها يف  -

 . دعماً ألعماهلا وارتياح الدول هلا)٤٥(عد احملدد هلا بأربعة لغات رمسيةاملو

 ٢اهلدف 

  إعداد وثائق عالية اجلودة وتنقيحها
   وترمجتها مث إصدارها من أجل معاجلتها

مساعدة الدول حسب االقتضاء، السيما يف توفري املعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية  - .  وإنتاجها وتوزيعها يف األوقات احملددة هلا
 .واحملكمة

ال ينطبق

                                                      
ة، ، تصدر الوثائق الرمسية للجمعية بأربعة لغات رمسية، العربية، اإلجنليزية، الفرنسي٢٠٠٩اعتباراً من عام     )45(

  . واألسبانية فقط
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اهلدف لعام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
٢٠١٣ 

  
دمات قانونية موضوعية، وخاصة يف شكل وثائق مما يسهل ويدعم تزويد الدول خب -

 .عملها

 ٣اهلدف 

  تقدمي مشورة قانونية عالية اجلودة للجمعية
 . وهيئاا الفرعية

 .ارتياح أعضاء اجلمعية واهليئات ذات الصلة للدورات -

ال ينطبق

 

على اإلنترنت، واإلكسترانت التابع للجنة امليزانية واملالية استعمال دائم ملوقع اجلمعية  -
 .وجلنة اإلشراف

 ٤اهلدف 

  التعميم الفعال للوثائق واملعلومات على
  عن طريق اإلنترنت، الدول األطراف 

 .إمكانية الوصول دون تأخري إىل املعلومات والوثائق -  ضمن مجلة قنوات أخرى

ال ينطبق

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

لقد ). من العام السابقمكرر، مستمر  ( واحد٢ –ف برتبة  معاون ةقانونيشؤون موظف    -٥١١
زاد عبء العمل املتعلق باخلدمات املوضوعية للجمعية وهليئاا الفرعية زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة 

فهناك هيئات جديدة، مل تكن متوقعة أبدا يف اإلطار األصلي اليت اعتربا اللجنة . ٢٠٠٤عام 
. هليئات ارتفاعا أكرب مما كان متوقعاً، وقد ارتفع عدد اجتماعات هذه ا٢٠٠٣التحضريية يف عام 

وتشمل هذه اهليئات الديوان، وفرق العمل التابعة هلا يف الهاي، ونيويورك، فضال عن جلنة الرصد 
وجتدر اإلشارة إىل أنه، على . وقد زاد أيضاً طول جلسات جلنة امليزانية واملالية. اخلاصة باملباين الدائمة

د يف الهاي، فإا تقوم بتقدمي اخلدمات الفنية لرئاسة اجلمعية وللديوان الرغم من أن مقر األمانة يوج
وسوف يساعد هذا املنصب . وللفريق العامل يف نيويورك، بإعداد وثائق ما قبل الدورة وبعد الدورة

  . بتقدمي دعم أفضل للجمعية العامة وهليئاا الفرعية
مكرر، مستمر من ( الرتب األخرى-عامةالدمات  اإلنترنت من فئة اخلمساعد ملصمم موقع  -٥١٢

 اإلنترنت أن يسمح لألمانة العامة مواصلة نشر مساعد مصمم موقعمن شأن منصب . )العام السابق
الوثائق واألوراق واملنشورات على شبكة اإلنترنت، واحلفاظ على الشبكة اخلارجية للجمعية وجلنة 

ونشر املعلومات يف الوقت املناسب بشأن االنتخابات، امليزانية واملالية وجلنة اإلشراف، وكذلك ضمان 
  .وتطورات التكامل، والبيانات الصحفية، اخل

يقوم هذا املنصب . )مكرر، مستمر من العام السابق (٢ –ف برتبة  خاص للرئيسة مساعد  -٥١٣
الثالث باملساعدة يف دعم زيادة أنشطة رئيسة اجلمعية، واحلاجة إىل دعم الرئيسة والديوان لفترة 

، وحبيث أن الرئيسة ال تستطيع االعتماد على بعثتها يف األمم املتحدة سيقوم ٢٠١٤-٢٠١١سنوات 
املساعد اخلاص للرئيسة، ضمن مجلة أمور أخرى، بإعداد االتصاالت الرمسية مثل املذكرات الشفوية 

سائل املتصلة والرسائل واملذكرات ومالحظات اخلطب وأوراق املعلومات اخللفية اخل؛ وتغطية امل
باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ واملشاركة املستمرة مع الدول املراقبة لتعزيز عاملية نظام روما األساسي؛  
وعالوة على ذلك، سوف يقدم املوظف اخلدمات املوضوعية للديوان وللفريق العامل يف نيويورك، 

يظلّ مكتب االتصال يقوم باخلدمات و. وكذلك لدورات اجلمعية العامة، حتت إشراف أمانة اجلمعية
  .التقنية املتعلقة باملكتب وباهليئات الفرعية التابعة للجمعية واليت تتخذ من نيويورك مقراً هلا
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سوف حتتاج األمانة إىل مساعدين . )مكرر، مستمر من العام السابق(خاصني  مساعدين  -٥١٤
سيقوم املساعدين اخلاصني بتقدمي املساعدة إىل . اخاصني أثناء األشهر اليت تسبق الدورة السنوية وأثنائه

املدير يف مجيع اجلوانب اللوجستية الجتماعات اجلمعية، مبا يف ذلك حتديد متطلبات املساحة الالزمة، 
  . وتسجيل الوفود وممثلي املنظمات غري احلكومية والتواصل مع املندوبني

خ برتبة (يغطي موظفو الدعم . )العام السابقمكرر، مستمر من (املعلومات تقنية موظفو دعم   -٥١٥
االحتياجات لفرق الترمجة الذين يقدون خدمام إىل دورة اجلمعية، والتيقن من تقدمي اخلدمة ) ر أ-ع

للدورة السنوية للجمعية بالشكل الصحيح من حيث معدات احملكمة اخلاصة بتقنية املعلومات والربجميات 
عقاد الدورة، وكذلك التيقن من وجود موظفني عند الطلب حلل أي اليت يتعني تركيبها يف مكان ان

  . مشكلة قد تنشأ
يتم تقدمي اخلدمات املوضوعية إىل اجلمعية وإىل . )مكرر من العام السابق(موظفني قانونيني   -٥١٦

حمدود لعدد ) األوراق ومشاريع التقارير/أعمال التحضري قبل الدورة وخالهلا للوثائق(جمموعاا العاملة 
؛ يقوم هذين )٤-ف(وموظف قانوين برتبة ) ٥-ف(من األيام من قبل موظف قانوين رئيسي برتبة 
  . املوظفني بتكملة املوظفني األساسيني لدى األمانة

وسيتطلّب إعداد هذه . ٢٠١٣  تتوقع أمانة مجعية الدول األطراف نفس عدد الوثائق يف عام -٥١٧
وعدد الوظائف اليت . )٤٦ (ثائق الرمسية للجمعية وجلنة امليزانية واملاليةالوثائق حترير وترمجة ومراجعة الو

وستسعى األمانة لتحقيق . )٤٧()مترجم واحد ومراجع واحد(تكافئ وظائف الترمجة واملراجعة هي اثنني 
  .املزيد من الكفاءة بسبل، من مجلة أمور أخرى، االستعانة مبصادر خارجية للترمجة

 مة لالجتماعاتاملساعدة املؤقتة العا

 يف املائة يف املساعدة املؤقتة لالجتماعات مقارنة بامليزانية املعتمدة ١٧,٤ هناك اخنفاض بنسبة   -٥١٨
تطلب هذه املساعدة املؤقتة من أجل .  الناجم عن تدابري الكفاءة اليت اعتمدا األمانة٢٠١٢لعام 

وبشكل عام تيسري . د كبرية وتوزيعها، اخلتسجيل املندوبني، وإصدار التصاريح، ونسخ الوثائق بإعدا
  . حضور املندوبني إىل الدورة يف الهاي

  العمل اإلضايف
 يتم دفع العمل اإلضايف ملوظفي فئة اخلدمات العامة على أساس فترة قصرية األمد، الذين يطلب -٥١٩

لعمل بعد ساعات  أعاله كما يتعني عليهم بالضرورة ا٥١٨منهم تقدمي املساعدة الواردة يف الفقرة 
دوام العمل العادي، مبا يف ذلك عطالت اية األسبوع وأثناء دورة اجلمعية ودورات اللجنة وفيما 

  . يتعلق ا

 

 

 

 

                                                      
  . ٩٦، الفقرة ٢- ، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨... الدورة السابعة ... الوثائق الرمسية  )٥٢(
 يتوقف إصدار الوثائق الرمسية يف موعدها احملدد على مدى امتثال احملكمة للجدول الزمين السنوي الذي تعده األمانة لتقدمي )٥٣(

  .ئق إىل األمانة عمالً بدليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب اجلمعيةمشاريع الوثا
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 املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

 السفر

ذلك تعكس ميزانية السفر تكاليف السفر ألعضاء جلنة امليزانية واملالية إىل دورام، مبا يف   -٥٢٠
 والذين يأتون من أماكن أبعد من ٢٠١١ديسمرب /األعضاء اجلدد الذين مت انتخام يف كانون األول

الفريق العامل يف أماكن األعضاء السابقني، والرحالت املتوقعة ألعضاء اجلمعية حلضور الدورات مع 
ملكتب رئيسة اجلمعية، مبا يغطي هذا البند من امليزانية أيضاً تكاليف السفر .  مع مسؤويل احملكمةالهاي

  .  يف ذلك مزيد من الزيارات إىل مقر احملكمة ورحالت إىل أديس أبابا وأماكن أخرى يف أفريقيا

  الضيافة
 ولتغطية الفريق العامل يف الهاي  تقتصر الضيافة على تقدمي املرطبات األساسية الجتماعات -٥٢١

  . سيني وكبار مسؤويل احملكمةاخللوات اليت تعقدها رئيسة اجلمعية مع الدبلوما

  التدريب
  .   يستخدم التدريب لتحديث معلومات املوظفني ضمن نطاق حقول عملهم-٥٢٢

  مصاريف التشغيل العامة
  تغطي هذه مصاريف إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية واملنشورات بالربيد إىل الدول -٥٢٣

ت لترويج عاملية نظام روما األساسي، وذلك إما األطراف وإىل أعضاء اللجنة وأحياناً إىل املؤمترا
  . باستخدام الربيد العادي أو الربيد املسجل أو خدمات املراسلني

  اللوازم واملواد
  تغطي اللوازم واملوارد تكاليف اللوازم املكتبية مبا يف ذلك القرطاسية اليت يستخدمها موظفو -٥٢٤

يشمل هذا القرطاسية لدوريت اللجنة ). ات، ملفات اخلالورق، أحبار، أقالم، دفاتر املذكر(األمانة 
  .  لفريق العامل يف الهايوالدورة السنوية للجمعية وكذلك االجتماعات املنتظمة ل

  األثاث واملعدات
اليت توزع إىل " فالش يو إس يب"  متكنت األمانة من زيادة الكفاءة عن طريق استخدام الـ -٥٢٥

حتتوي هذه على الوثائق الرمسية املتعلقة مبا قبل الدورة باللغات . عيةالوفود املشاركة يف دورة اجلم
 يورو من تكاليف الطباعة والنقل وختزين وتوزيع النسخ ٦٠ ٠٠٠الرمسية مما أدى إىل توفري بقيمة 

  . الورقية من هذه الوثائق

 اخلدمات التعاقدية 

رة الثانية عشرة للجمعية يف  تعكس اخلدمات التعاقدية بشكل رئيسي تكاليف تنظيم الدو-٥٢٦
 هلذا ٢٠١٣لقد مت إبقاء امليزانية املقترحة لعام . وتشمل أيضاً تكاليف الترمجة وطباعة الوثائق. الهاي

  . ٢٠١٢البند بنفس مستوى امليزانية املعتمدة لعام 
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  املباين املؤقتة:  الربنامج الرئيسي اخلامس  -هاء

 من أجل تزويد ٢٠٠٥امس أصالً ميزانية احملكمة املقترحة لعام الربنامج الرئيسي اخل  مت تقدمي -٥٢٧
أصحاب املصلحة بنظرة عامة واضحة للموارد املطلوبة من قبل احملكمة فيما يتعلق مببىن كاف ومالئم 

، على ٢٠٠٩كان من املتوقع أصالً أن يدوم إشغال املباين املؤقتة حىت عام .  )٤٨(يتناسب مع عملياا
نظراً إىل اجلدول الزمين املتوقع لبناء مقر احملكمة : "٢٠٠٥يف امليزانية املقترحة لعام النحو املوضح 

 على ٢٠٠٩ أو ٢٠٠٨الدائم، فقد كان من املتوقع بأن مدة إشغال املباين املؤقتة ستمتد إىل عام 
الرئيسي ونتيجة لذلك، وبعد أن يتم إعداد االستثمارات الرئيسي، فقد مت إلغاء الربنامج . )٤٩(األقل

 وبقيت أنشطة الصيانة يف النفقات التشغيلية العامة للمحكمة التابعة إىل أقسام ٢٠٠٩اخلامس يف عام 
  ). ٣٢٥٠املشروع الفرعي (اخلدمة العامة 

، تنشأ احلاجة مرة أخرى لتزويد أصحاب ٢٠١٦  وبتمديد مدة اتفاقية عقد اإلجيار حىت عام -٥٢٨
والتكاليف اجلديدة لعقود . د املطلوبة من قبل احملكمة لتلك املبايناملصلحة بنظرة عامة واضحة للموار

اإلجيار والصيانة اليت كانت تدفعها الدولة املضيفة سابقاً سوف تتكرر سنوياً حىت تنتقل احملكمة إىل 
تعتقد احملكمة أن إظهار هذه التكاليف يف برنامج رئيسي منفصل سوف يضمن . مبانيها اجلديدة

مشروع  (١ –يزانيتها العادية وأن هذا يتمشى مع النهج املتبع يف الربنامج الرئيسي السابع الشفافية يف م
  ).مكتب املدير

 

  املباين املؤقتة: ٥١٠٠برنامج 

  مقدمة

لذلك فإن برنامج .   ال ميكن للمحكمة أن تقوم بأعماهلا بالشكل الصحيح بدون مباين مالئمة-٥٢٩
  . احملكمة االستراتيجية وله تأثري هام عليهااملباين املؤقتة مرتبط جبميع أهداف

  األهداف

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد   -١
  )٨اهلدف اإلستراتيجي . (لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

 اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني اعتماد نظام ملعاجلة مجيع املخاطر األمنية، والسعي
  )٢اهلدف اإلستراتيجي . (متشياً مع نظام روما األساسي

  

  

  

                                                      
   .٢٤-٢٢ الفقرات ٢، اجلزء الثاين، ألف )ICC-ASP/3/25 (٢٠٠٤....الدورة الثالثة....الوثائق الرمسية    )48(
  .٤٨٧، الفقرة ٧، ألف اجلزء الثاين  ...Ibidمناقصة    )49(
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  ٢٠١٣اهلدف يف عام    مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة 
   ١اهلدف  

 يعملون يف مكاتب وفقاً ملمارسة املنظمات الدولية من املوظفني% ١٠٠
 املعياري

ن يعملون يف ظروف مطابقة الذيعدد املوظفني 
للمعايري الدولية، مقسوماً على عدد املوظفني 

 اإلمجايل

 ١٠٠  %  
 

من مجيع االحتياجات املكتبية تتم معاجلتها ضمن إطار الوقت وامليزانية % ٩٥ 
 املتفق عليهما

االحتياجات املكتبية املعتمدة، مقسوماً على عدد 
 عدد االحتياجات املكتبية املطلوبة

 ٩٥%

  املوارد األساسية

   إجيار وصيانة املباين املؤقتة

 املقترحة للمرة األوىل، واملبالغ املقدرة قدمتها وكالة ٢٠١٣  يتم مشل هذا البند يف ميزانية عام -٥٣٠
التكاليف اإلمجالية اليت كانت تدفعها سابقاً الدولة املضيفة، سيتم . املباين التابعة للحكومة اهلولندية

  .  يورو٦ ٠٢١ ٤٣٨لى احملكمة بتكلفة سنوية تقدر بقيمة فرضها اآلن ع

 يف تقريرها إىل الديوان ٢٠١١ديسمرب /  على النحو الذي أوضحته احملكمة يف كانون األول-٥٣١
 ١١٧ ٦٨٢هناك تكاليف إدارية بقيمة : "حول مفاوضات إجيار املباين املؤقتة للمحكمة اجلنائية الدولية

ين التابعة للحكومة اهلولندية اليت أبرمت عقد اإلجيار نيابة عن احملكمة، ولكن، وكالة املبايورو مرتبطة ب
فإا تعترب بأا تستوعب يف التكاليف اليت قد يتم تكبدها خبالف ذلك لو أن احملكمة قد أبرمت عقد 

  ". هاغسي آرك"اإلجيار مباشرة أصحاب امللك للمساحة اليت تشغلها يف مبىن 

 

   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا:  الرئيسي السادسالربنامج    -واو

  مقدمة وأهداف

الربامج اليت تقوم مبعاجلة األضرار النامجة ") الصندوق("يدعم الصندوق االستئماين للضحايا   -٥٣٢
عن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وذلك من خالل مساعدة الضحايا على العودة إىل العيش 

إدارة ) ١: (ويفي الصندوق بواليتني. سهام بدورهم يف اتمعات احمللية اليت ينتمون إليهابكرامة و اإل
استخدام مصادر ) ٢(، و)٥٠(أوامر التعويضات اليت تصدرها احملكمة ضد األشخاص احملكوم عليهم

الدعم وتوفر الواليتان . )٥١( من نظام روما األساسي٧٩أخرى لفائدة الضحايا وفقاً إىل أحكام املادة 
  .)٥٢(٢٠٠٢يوليو / متوز١لضحايا اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ 

تكثيف جهود حشد املوارد وحتسني نتائج : ٢٠١٣ وتشمل أولويات الصندوق الرئيسية لعام -٥٣٣
وتقييم ) التقارير املاليةالذي سيساعد يف تقدمي (إلدارة املنح " ساب"مجع األموال، وبدء استعمال نظام 

ومتديد األنشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى كجزء من 
                                                      

  .اعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن القو) ٤(، )٣(، )٢ (٩٨ القاعدة )٦٩(
للمزيد من املعلومات بشأن الصندوق، املرجو اإلطالع على موقع . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٥ (٩٨ القاعدة )٧٠(

  .http://trustfundforvictims.org/legal-basis: اإلنترنت يف العنوان التايل
  . من نظام روما األساسي٨ و٧ و٦ كما هي معرفة يف املواد )٧١(
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إطار برنامج الصندوق املتعلق بتنمية البلدان، واالستراتيجيات االنتقالية، وحتليل ونشر نتائج دراسة 
تأمر ا احملكمة، وعمل دراسات التقييم ألنشطة يف التأثري على الضحايا، والتحضري للتعويضات اليت 

بلدان أخرى غري بلدان احلاالت املعنية ا احملكمة اجلنائية الدولية مبا يف ذلك رمبا كينيا و الكوت 
  . ديفوار
  اعتباراً بأن توسيع األنشطة إىل حاالت جديدة سيزيد من عبء العمل على أمانة صغرية -٥٣٤

 الدعم للتيقن من وجود قدرات كافية ضمن أمانة الصندوق للقيام بإدارة احلجم، هناك حاجة إىل
وتنفيذ األولويات اجلديدة وللحفاظ على تأثري وفعالية الربنامج يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية 

  . الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا
، وافق الس على عملية ٢٠١٢مارس /  ويف االجتماع السنوي لس إدارة الصندوق يف آذار-٥٣٥

سيتم تقدمي هذه . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٣تطوير اخلطة االستراتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة 
  . ٢٠١٣مارس /اخلطة للموافقة عليها من قبل الس يف اجتماعه يف آذار

لس على ، وافق ا٢٠١٢مارس /   ويف االجتماع السنوي لس إدارة الصندوق يف آذار-٥٣٦
وسيتم . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٣عملية تطوير اخلطة االستراتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة 

حىت ذلك احلني، . ٢٠١٣مارس /تقدمي هذه اخلطة للموافقة عليها من قبل الس يف اجتماعه يف آذار
ويف . شادي فقط تكون كمؤشر إر٢٠١٣أي صياغة ألهداف الصندوق االستئماين االستراتيجية لعام 

، وافق الس أيضاً على النهج املقترح مليزانية الربنامج الرئيسي الرابع لعام ٢٠١٢مارس /اجتماع آذار
والية تقوم بدفعها النتائج ) ١: (يشمل هذا النهج املؤشرات األولية لثالثة أهداف عامة. ٢٠١٣

وقد تكون هلا ). تلك املقيمة والتربعات(ة واالستدامة املالي) ٣(حتسني الرؤية املؤسسية؛ ) ٢(والتأثري؛ 
  : عالقة بأهداف احملكمة على النحو التايل

  أهداف الصندوق االستئماين للضحايا: ١٠٨اجلدول 

   أهداف احملكمة اجلنائية الدولية االستراتيجية 
 

  أهداف الصندوق االستئماين للضحايا 
 )٢٠١٣ميزانية الربنامج الرئيسي الرابع لعام  (

املساعدة ( والية تقوم بدفعها النتائج والتأثري  )٣ و ٢الرقمني (ة العدالة  جود
 ):والتعويضات

   مؤسسة معترف ا بشكل جيد ومدعومة بالقدر الكايف 
 )٧ و ٦ و ٤األرقام  (

  حتسن مدى الرؤية املؤسسية واالعتراف

األمانة؛ التربعات؛ اجلوائز؛ الغرامات (الية  االستدامة امل ) ١٠ و ٩ و ٨األرقام ( منوذج مثايل لإلدارة العامة 
 )واملصادرات

  تسلط أهداف الصندوق الضوء على األمهية املتزايدة لالستراتيجية اليت يوليها الس اإلداري -٥٣٦
على الربنامج وعلى أداء اإلدارة، والرؤية، واالعتراف، واالستدامة املالية، وذلك لضمان املزيد من تنمية 

 ليصبح مؤسسة ناضجة تستجيب إىل نظام روما األساسي على النحو املتوخى من قبل الدول الصندوق
ويف حني أن استراتيجيات احملكمة والصندوق تتعلق ببعضهما البعض، فإن أهداف الصندوق . األطراف

حمددة للوالية املزدوجة لتقدمي املساعدة والتعويضات للضحايا مبوجب اختصاص احملكمة وإلطارها 
يشمل هذا الواقع بأن دعم الصندوق للضحايا ضمن اختصاص احملكمة ليس مموالً من . ملؤسسيا
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املسامهات املقررة، ولكن بشكل رئيسي عن طريق التربعات باإلضافة إىل، فيما يتعلق بالتعويضات، 
 . باملنح والغرامات واملصادرات

  النتائج املتوقعة ومؤشرات األداء : ١٠٩اجلدول 

دوق االستئماين الصن أهداف 
 للضحايا

 مالحظات األهداف/ مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

  :والية املساعدة تأثري تدفعه الوالية والنتائج
تكرار، وتوسيع وختفيض نطاق 

الصندوق االستئماين مداخالت 
 للضحايا

 الصندوق االستئماين للضحايايقوم 
بتنفيذ الربامج يف بلدان حاالت 

دعم حوايل ، و٤-٣احملكمة  
 من مستفيدي ١٠٠  ٠٠٠

 الضحايا مباشرة

الصندوق يعتمد التوسع على أمانة 
 وعلى الدخل االستئماين للضحايا

  من التربعات
 

املباشرة والتصميم :  والية التعويضات 
 بشكل فعال ملنح التعويضات

 الصندوق االستئماين للضحايايقوم 
بتنفيذ خطط التعويضات املتعلقة 

 . ٢-١مة بقضايا احملك

يعتمد على نتيجة الدعاوى القضائية 
مبا يف ذلك مرحلة التعويضات 

واالستئنافات الالحقة يف قضايا 
نغودجولو تشوي / لوبانغا وكتانغا 

 . وبيما

حتسني الرؤية املؤسسية 
  واالعتراف

يظهر الصندوق االستئماين للضحايا 
بارزاً ويعترف به بأنه أداة فعالة لعدالة 

سياق القانون اجلنائي التعويض يف 
  الدويل

تتم اإلشارة إىل الصندوق االستئماين 
وسائل (للضحايا يف اال العام 

بطريقة إجيابية ) اإلعالم واملؤمترات
  ]اهلدف النوعي[وبناءة 

 قدرات التواصل اخلارجي 
للصندوق االستئماين للضحايا 

  حمدودة 

والييت (تبني نتائج استطالع التأثري     
تقدير إجيايب )  والتعويضاتاملساعدة

للتأثري من قبل الضحايا واتمعات 
  ]اهلدف النوعي[

يعتمد على توافر املوارد إلجراء 
  استطالعات التأثري

يستفيد الصندوق االستئماين للضحايا     
من التربعات العينية والشراكات 

اتمع العام واملدين والقطاع (
  لدعم الرؤية) اخلاص

  

يتم متويل قدرة أمانة الصندوق   اليةاالستدامة امل
االستئماين للضحايا األساسية عن 

  املسامهات املقررةطريق 

محاية القدرة املوجودة، ضمان القدرة 
  ) املالية(اإلضافية اإلدارية 

عدم اإلجناز سيعرض أمانة الصندوق 
االستئماين للضحايا خلطر الزيادة يف 

 أو عدم الرضاء بشان –العبء 
 نظراً –انة األساسية أعمال األم

ملستوى الطلب على كال الواليتني، 
  املساعدة والتعويضات

توحيد الدخل من الدول؛ : التربعات  
  تنوع املتربعني من القطاع اخلاص 

 ٢مببا ) األطراف(ستساهم الدول 
  مليون يورو أو أكثر بشك تربعات

يعتمد على التوقعات االقتصادية 
  واملالية للمتربعني الرئيسيني

يتلقى الصندوق االستئماين للضحايا     
تربعات من القطاع اخلاص من كال 

  املؤسسات واألفراد

يعتمد على قدرة أمانة الصندوق 
االستئماين للضحايا لتطوير قدرة 

تسويقية وجلمع األموال خارج 
  القدرة األساسية املوجودة
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دوق االستئماين الصن أهداف 
 للضحايا

 مالحظات األهداف/ مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

 من الصندوق االستئماين للضحايايستفيد    
العموم، (الشراكات التربعات العينية و

للتسويق ) اتمع املدين، والقطاع اخلاص
 ومجع األموال

   

زيادة النتائج من املنح والغرامات   
واملصادرات لتستخدم يف التعويضات 

  اليت تأمر ا احملكمة 

يتم إنشاء هذا النوع من الدخل 
كعنصر أساسي لتمويل التعويضات 

اليت تأمر ا احملكمة؛ ومشل 
 يف بروتوكول احملكمة الصندوق

  املتعلق باالحتجاز وجتميد األصول

 بالتعاون –يعتمد على قدرة احملكمة 
 الحتجاز –مع الدول األطراف 

وجتميد األصول لغرض التعويضات؛ 
وحتصيل الغرامات املفروضة على 

  األشخاص املدانني

  املربرات

هداف املذكورة أعاله بشكل فعال   يف الوقت الراهن، أمانة الصندوق ليست جمهزة لتصدي األ-٥٣٧
والقدرة على القيام بتنفيذ كلتا الواليتني، مبا يف ذلك إطالق والية التعويضات يف فترة . إال جزئياً

، تضع حالياً الضغط على قدرة األمانة اليت تستمر بالشعور بأا تفتقر إىل القدرة على ٢٠١٣-٢٠١٢
رة الصندوق على تعزيز أنشطة الرؤية ومجع األموال مل يتم وقد. اإلدارية/معاجلة اإلجراءات املالية

احتوائها يف املناصب الثابتة احلالية ومناصب املساعدة املؤقتة العامة، وينبغي تيسريها عن طريق بنود 
ستحتاج أمانة الصندوق إىل موارد لتغطية ) املتوسط(وعلى املدى الطويل . امليزانية من غري املوظفني

ذكورة أعاله، ومواصلة تعزيز قدرة إدارا املالية على املستوى املهين، ومتكني الصندوق االحتياجات امل
على معاجلة إيراداته املعقدة واملتنامية وتوزيع املخصصات؛ وتعزيز قدرته على تصميم وتنفيذ 

 .التعويضات املتعددة يف حاالت احملكمة املختلفة

 هي ٢٠١٣شطة أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف عام   إن افتراضات امليزانية املتعلقة بأن-٥٣٨
 يف مشال أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والية املساعدةاستمرار متويل برامج :  كاآليت

ونظراً إىل وضع التربعات للصندوق يف املستقبل القريب الذي ال ميكن . ومجهورية أفريقيا الوسطى
ة املساعدة يف بلدان احلاالت األخرى ليست متوقعة، وبالتايل فإا ليست التنبؤ به، فإن أنشطة والي

 يف حني أنه والية التعويضات،واألنشطة يف إطار . ٢٠١٣واردة يف ميزانية الربنامج الرئيسي الرابع لعام 
، فهي حالياً ليست متوقعة بنفس النطاق والشكل، وبالتايل، يف ٢٠١٣من احملتمل أن حتدث يف عام 

مبا يف ذلك السفر ( أن أمانة الصندوق االستئماين للضحايا قد أدرجت تكاليف بصفة مؤقتة حني
ولكلتا الواليتني، املساعدة والتعويضات، تفترض . ٢٠١٣فإا مل تدرجها يف ميزانية ) واالستشارات

قلم احملكمة أمانة الصندوق االستئماين للضحايا أن اهليكل امليداين املطلوب سيتم القيام به من قبل 
  . لتيسري الدعم املالئم يف الوقت احملدد
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  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

   املساعدة املؤقتة العامة

املكرسة يف األمور املالية واإلدارية ضمن األمانة، استجابة إىل احلاجة املؤكدة للخربة .    متكرر-٥٣٩
ملساعد ميداين برتبة  منصب ا٢٠١٢ل الصندوق يف عام ونظراً إىل خيارات امليزانية احملدودة، فقد حو

 املؤقتة العامة املساعدةاملتوقع حلالة كينيا، إىل منصب إداري من  املساعدة املؤقتة العامةمن ) ر أ-خ ع(
إن هذا سيعاجل جزئياً عبء العمل اإلداري املتزايد لألمانة املتعلق بأعمال . يف الهاي) ر أ-خ ع(برتبة 

وتزايد احلاالت يف نطاق والية املساعدة، وتنفيذ ". ساب"من برجمية " إدارة املنح"تشغيل وحدة 
 واملستشار القانوين برتبة املؤقتة العامة املساعدةفإن هذا املنصب من . التعويضات اليت تأمر ا احملكمة

  .  مطلوبان لدعم املدير التنفيذي وجملس اإلدارة٤-ف

  اخلرباء االستشاريون

ري مشورة اخلرباء بشأن عدد كبري من املسائل التقنية، مبا يف ذلك الرؤية للصندوق،   لتوف-٥٤٠
  . والشراكة االستراتيجية ومجع األموال، وإدارة املنح

  املوارد املتعلقة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

ة أفريقيا مساعدين ميدانيني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وواحد يف مجهوري.   متكرر-٥٤١
هلا أمهية تشغيلية بالغة ملرافقة ورصد شركاء التنفيذ ) املساعدة املؤقتة العامةمناصب من (الوسطى 

  . للصندوق االستئماين يف قيامهم باألنشطة على النحو املربمج

  اخلرباء االستشاريون

ارجي ومراجعة   عالوة على ذلك، سيوفر اخلرباء االستشاريون املساعدة للصندوق للتقييم اخل-٥٤٢
  . الربامج القائمة، والتعريف عن الضحايا وأعمال التقييم اليت تأمر ا احملكمة

  املوارد األساسية

  السفر 

لسفر عضو الس اإلداري، وأنشطة مجع األموال واالجتماعات مع املتربعني .   متكرر-٥٤٣
  .والشركاء
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  الضيافة

واجتماعات املتربعني اليت دف إىل زيادة الرؤية للمناسبات، وحفالت االستقبال .   متكرر-٥٤٤
  . للصندوق ملبادرات تعبئة املوارد

  اخلدمات التعاقدية

يشمل هذا االعتماد تكاليف االجتماع السنوي لس إدارة الصندوق، ورسوم .   متكرر-٥٤٥
وغريهم من مدققي احلسابات اخلارجيني، وطباعة مواد االتصاالت لس اإلدارة وللدول األطراف 

  . أصحاب املصلحة، ولتطوير أدوات ووسائل إعالمية للتوعية والرؤية والشراكة

  نفقات التشغيل العامة 

  . لتغطية نفقات االتصاالت والنفقات املتنوعة.   متكرر-٥٤٦

  اللوازم واملواد

  . للوازم املكتبية األساسية وغريها من املواد املكتبية املستهلكة.   متكرر-٥٤٧

  رد املتعلقة باحلاالتاملوا

  السفر

للسفر املتعلق بوالية املساعدة مبا يف ذلك زيارة املشاريع والشركاء لدعم أعمال .  متكرر-٥٤٨
  . التخطيط للمشاريع والرصد والتقييم ورفع التقارير

  اخلدمات التعاقدية 

ة تعبئة املوارد والتوعية الستئجار السيارات يف املناطق النائية والطباعة اخلارجية ألنشط.   متكرر-٥٤٩
يف " ساب"من برجمية " إدارة املنح"وحدة عالوة على ذلك، ستكون هناك حاجة لدعم . بشأن الضحايا

  . ٢٠١٣عام 

  التدريب

إدارة "لتدريب املوظفني على رفع التقارير بشأن الربامج واملشاريع باستخدام برجمية .   متكرر-٥٥٠
  ).إم آي إس" (نظم املعلومات

   التشغيل العامةنفقات

لتغطية النفقات اللوجيستية عند قيام موظفو الصندوق بالعمل يف األماكن النائية ذات .  متكرر-٥٥١
  . املخاطر العالية حيث تكون البنية التحتية األساسية منعدمة أو ناقصة
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G. Major Programme VII-1 and VII-2: Permanent premises project  

ء مجيع التكاليف املرتبطة مبشروع املباين الدائمة بشكل واضح وشفاف واليت   من أجل احتوا-٥٥٢
، ) مليون يورو، متوهلا الدولة املضيفة١٩٠أي ميزانية (ليست مرتبطة بالتكاليف الفعلية ملشروع البناء 

 تقع ثالثة منها حتت املشروع الرئيسي. لقد مت إنشاء أربعة مشاريع فرعية يتحكم ا مدير املشروع
واملبالغ املدرجة حتت كلٍ من الربامج .  ٢ – وواحد حتت املشروع الرئيسي السابع ١ –السابع 

  . الفرعية ختضع إىل موافقة سنوية اليت تعتمد على احتياجات املشروع حىت اكتماله

 و ٧١٢٠ و ٧١١٠ من ثالثة برامج فرعية وهي ١ –  يتألف املشروع الرئيسي السابع -٥٥٣
٧١٣٠ .  

 على ٢٠١٣ من مكتب مدير املشروع وسريكز أثناء عام ٧١١٠ألف املشروع الفرعي   يت-٥٥٤
  . األعمال اإلدارية وإدارة عقد املتعهد العام أثناء مرحلة البناء

 بالدعم احلاسم الذي تقدمه شعب احملكمة إىل املشروع، الذين ٧١٢٠ يتعلق املشروع الفرعي -٥٥٥
  .  مربمة مع املديريتقاضون أجر خدمام مبوجب اتفاقيات

ليست جزءاً من ميزانية البناء، وهي اليت  2gv على عناصر الـ ٧١٣٠  يركز املشروع الفرعي -٥٥٦
 ووفقاً إىل قرار جلنة الرقابةيف اجتماعها الثامن .تكاليف تتعلق باملشروع ولكن ال تتعلق حتديداً بالبناء

معية كل سنة طوال مدة املشروع، عن طريق ، سيتم تقدمي التكاليف إىل اجل٢٠١١يوليو / متوز٦يف 
  . تلك اللجنة

  . بإدارة دفع الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة٢ –  يقوم املشروع الرئيسي السابع -٥٥٧

 مليون يورو، ويتم ١٩٠  وتقع حتت حتكم مدير املشروع أيضاً ميزانية البناء بقيمة إمجالية -٥٥٨
  . بشكل منفصل يف بيانات احملكمة املاليةالتقرير عن ميزانية البناء 

 التكاليف املتعلقة مبشروع املباين الدائمة، ينبغي األخذ بعني مجيع  من أجل اإلطالع على -٥٥٩
  .  ومباين قلم احملكمة الدائمة٣١٦٠االعتبار الربنامج الفرعي 

 

  ١ –    املشروع الرئيسي السابع -١

   مدير املشروعمكتب: ٧١١٠ املشروع الفرعي   )   أ( 

  مقدمة

، ٢٠٠٩يف عام . اهلدف من مكتب مدير املشروع هو لتزويد احملكمة باملباين الدائمة الالزمة  -٥٦٠
انتهى التصميم . بدأت أنشطة مكتب مدير املشروع بأعمال التصميم املعماري واملنافسة واالختيار

 أن تنتهي إجراءات املناقصة ٢٠١٢ ومن املقرر يف عام ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١النهائي يف 
  .  على استمرار أعمال البناء٢٠١٣سيكون التركيز يف عام . للمقاول العام وبدء أعمال البناء
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  ٢٠١٣اهلدف يف عام    مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة

 %١٠٠  . أداء املشروع يتمشى مع امليزانية املتفق عليها-

 %١٠٠  . يتمشى املشروع مع اجلدول الزمين املتفق عليه-

 ١اهلدف  

باملباين الدائمة الالزمة لتلبية أغراض  تزويد احملكمة -
 ةوأهداف املنظمة االستراتيجي

 %١٠٠  . وفقاً للجدول املتفق عليهاملباين الدائمة مشروع مواصلة -

  املوارد من املوظفني

  املوظفني املختصني

يف امللحق  ICC-ASP/6/Resيف القرار رقم   لقد مت حتديد مهام مكتب مدير املشروع -٥٦١
إن والية املكتب هي التأكد من أن يتم بناء مباين احملكمة الدائمة يف الوقت احملدد ويف .  )٥٣(الرابع

تقع على مدير املشروع املسؤولية النهائية لإلدارة العامة . حدود التكلفة ووفقاً للمواصفات واجلودة
  . داف املشروع وعن اجلدول الزمين ومتطلبات اجلودةللمشروع وهو مسؤول عن حتقيق أه

  ترد تفاصيل موارد املوظفني ملكتب مدير املشروع بشكل مفصل يف امللحق اخلامس للقرار -٥٦٢
  . اآلنف الذكر

مكتب مدير املشروع ملدة حمدودة من الوقت، وحتديداً حىت انتهاء املشروع،   سيستمر تواجد -٥٦٣
  . ٢٠١٥ املقرر انتهائه يف عام

 لتشكيل الفريق بشكل أفضل ٢٠١٢  لقد متت إعادة تنظيم مكتب مدير املشروع خالل عام -٥٦٤
بشكل مفصل يف إعادة التنظيم هذا وعواقب مالك املوظفني ترد تفاصيل . ملواجهة التحديات املقبلة

  . امللحق  الثامن

  موارد املوظفني األخرى 

  اخلرباء االستشاريون

عنصر لدفع رسوم اخلدمات املالية املختصة اليت مت حتديدها يف تقارير مراجعي   يلزم هذا ال-٥٦٥
  .  للربامج الفرعية املختلفة ولإلطار املايل اجلديد ملشروع املباين الدائمةةاحلسابات املختلفة والالزم

  اهليكل اإلداري املعدل

  .٢٠١١مارس /ر آذا١  لقد تقاعد مدير املشروع السابق من وظيفته اعتباراً من -٥٦٦

  لقد متت املوافقة على اهليكل اإلداري اجلديد من قبل جلنة الرقابة على النحو املبني يف الفقرتني -٥٦٧
حيدد اهليكل التنظيمي اجلديد ويعطي .  املتعلق بأنشطتها) ٥٤( من تقريرها إىل اجلمعية١١٠ و ١٠٩

                                                      
  . الد األول اجلزء الثالث، (ICC-ASP/6/20) ٢٠٠٧...الدورة السادسة... الوثائق الرمسية  )53(
)54(  ICC-ASP/10/22 .  
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ة واختاذ القرار واإلدارة الشاملة السلطة إىل مدير واحد للمشروع بإعطائه القيادة االستراتيجي
ترى جلنة الرقابة أن هيكل اإلدارة املعدل يشكل االستجابة املالئمة والكافية للمسائل اليت . للمشروع

  . برزت يف تقارير املراجعات املختلفة وتأخذ بعني االعتبار املوقف الذي عربت عنه احملكمة

  . ٢٠١١يو يون/  توىل مدير املشروع منصبه يف حزيران-٥٦٨

  تقدمي اهليكل املايل املعدل

 من التقرير املذكور أعاله، ونتيجة للمخاوف الواردة ٧٧ و ٧٦  كما هو مبني يف الفقرتني -٥٦٩
بالتفصيل يف امللحق الثامن، لقد وافقت جلنة الرقابة على تغيري يف اهليكل املايل للمشروع، ويف وقت 

يات جلنة امليزانية واملالية، مت إنشاء هيكل مايل معدل الحق، ويف أعقاب املراجعة الداخلية وتوص
  . للمشروع بأكمله من قبل مكتب مدير املشروع بالتعاون الوثيق مع خرباء مستقلني

لقد .   لقد نشأ عن مراجعة اهليكل املايل الوضوح بشأن تأثري التكلفة الكاملة للمشروع بأكمله-٥٧٠
 بالتكاليف املتعلقة باملشروع اليت يتم متويلها عن طريق ميزانية مت ذلك بواسطة القيام بتحديد والتحكم

لقد تطلب ذلك إدخال كلفة . احملكمة السنوية باإلضافة إىل تلك اليت يتم متويلها عن طريق ميزانية البناء
  . التنبؤ فضالً عن إعداد امليزانية السنوية املتعددة لعناصر امليزانية السنوية

يل املعدل، على النحو املبني أعاله، حيدد بأن مكتب مدير املشروع هو املسؤول   يف اهليكل املا-٥٧١
  :اآلن عن امليزانيات املختلفة التالية

   مليون يورو؛١٩٠ميزانية البناء بقيمة )   أ(  

  ، الذي يتألف من ثالثة مشاريع فرعية؛١ –الربنامج الرئيسي السابع ) ب(  

  مكتب مدير املشروع: ٧١١٠)  ١(    

  موارد موظفي احملكمة اجلنائية الدولية: ٧١٢٠)  ٢(    

  2gvعناصر : ٧١٣٠)   ٣(    

  ، الفوائد املستحقة على القرض؛٢ –الربنامج الرئيسي السابع ) ج(  

 ويعترب مزج املوارد أينما كان ٣١٦٠يرفع املشروع أيضاً التقارير عن الربنامج الفرعي )  د(  
  . قن من حتقيق احتياجات املشروعذلك  ضرورياً مع الربنامج الفرعي للتي

  ونتيجة للهيكل املايل املعدل، لقد متت إعادة تقييم امليزانية اإلمجالية اليت يتحكم ا املشروع -٥٧٢
  .  مليون يورو وإضافة ثالثة برامج وبرامج فرعية إىل املشروع٢١٦,٨ مليون يورو إىل ١٩٠من 
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-٤٠، والتخطيط للمستقبل ملدة "فة امللكية اإلمجاليةكل"  يقوم املشروع أيضاً مبعاجلة موضوع -٥٧٣
إن هذا للتيقن من أن احملكمة .  سنة للتكاليف التشغيلية والتمويل عندما تصبح احملكمة مالكة للمبىن٥٠

  . واجلمعية على بينة من ناحية املسؤوليات اليت ترافق ملكية أصول رأمسالية كبرية

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

وتعتزم ميزانية .  ستنعقد يف الهاي٢٠١٣االفتراض هو أن دورة اجلمعية يف عام .    متكرر-٥٧٤
. السفر تغطية الزيارات إىل املقاول العام وزيارة املشاريع املرجعية مما يعطي إمكانية وفورات كبرية

أجل إجياد وكمثال على ذلك، قام مكتب مدير املشروع بزيارة إىل باريس استغرقت يوماً واحداً من 
  . كانت نتيجة هذه الزيارة وفورات للمشروع بقيمة مليون يورو. حلول لواجهة برج احملكمة املقترح

الواجهة، (  يعتزم مكتب مدير املشروع أيضاً زيارة موردي املواد من أجل اختيار املواد املالئمة -٥٧٥
يظهر اجلدول أدناه حتليالً . املناسبنيللمباين اجلديدة واختيار موردي اخلدمات ) األرضيات، البالط، اخل

  .  تتأثر التكاليف بعدد الزيارات والوجهات. للتكاليف

  حتليل لتكاليف السفر ملكتب مدير املشروع: ١١٤اجلدول 

 )آالف اليورو(الكلفة 
 األشخاص/ عدد الزيارات

 الغرض الوجهة املسافرين 

 مشاريع مرجعية  أوروبا  يوم واحد × ٣ ٣,٢

 موردي اخلدمات / مواد  أوروبا  يوم واحد ×٦ ٦,٥

 اموع   ٩,٧

  الضيافة 

يعقد مدير املشروع وفريق املشروع . تطلب ميزانية الضيافة ملكتب مدير املشروع.   متكرر-٥٧٦
مبا يف ذلك اجتماعات يف املوقع، وبالتايل جيب أن . اجتماعات مع الشركاء اخلارجيني بشكل منتظم

هلذه اخلدمة سيستخدم متعهد التموين . ناحية ااملة، لتوفري املرطبات األساسيةيكونوا بوضع، من 
  . احلايل للمحكمة

  اخلدمات التعاقدية

  :اخلدمات التعاقدية مطلوبة لتغطية اخلدمات التالية.  متكرر-٥٧٧

 املشروع، مبا أن طاقة خدمات الترمجة داخل احملكمة ليست كافية لتغطية متطلبات الترمجة ملكتب مدير
هذه اخلدمات هي لغرض ترمجة رسائل من الدولة . فسيتم شراء خدمات الترمجة من مصادر خارجية

مثل (املضيفة وغريها من وثائق املشروع من اللغة اهلولندية إىل اإلنكليزية، وترمجة بعض الوثائق 



ICC-ASP/11/20 Advance version 

151 20-A-081112 

يتم . ىل اللغة الفرنسيةمن اللغة اإلجنليزية إ) النشرات اإلخبارية والنصوص من اإلنترنت واإلنترانت
  . اختيار موردي خدمات الترمجة من الذين يوصي م قسم الترمجة الشفوية واخلطية يف احملكمة

الكلفة  .٢٦
 )آالف اليورو(

عدد  .٢٧
 الصفحات

اللغة  .٢٨
 املستهدفة

لغة  .٢٩
 املصدر

نوع  .٣٠
 الوثيقة 

اإلجنليزية  .٣٣ ٧٥٠ .٣٢ ٤٥,٠ .٣١
 اهلولندية

اهلولندية  .٣٤
 اإلجنليزية

وثائق  .٣٥
 مسح األرض،(فنية 

 )حتليل التربة، اآلثار اخل

نشرات  .٤٠ اإلجنليزية .٣٩ الفرنسية .٣٨ ٢٥ .٣٧ ١,٥ .٣٦
إخبارية، نشرات 

معلوماتية، نصوص من 
اإلنترنت واإلنترانت، 

 بيانات صحفية اخل

مراسالت  .٤٥ اهلولندية .٤٤ اهلولندية .٤٣ ٥٠ .٤٢ ٣,٠٠ .٤١
 رمسية من الدولة املضيفة

 اموع .٥٠  .٤٩  .٤٨  .٤٧ ٤٩,٥ .٤٦

ومراجعة رسوم املقاول الفنية، يلزم استخدام من أجل تقييم : خدمات الطباعة اخلارجية)   أ(  
  . نظراً إىل حجم وصيغة هذه املواد، يلزم شراء هذه اخلدمة من مصادر خارجية. النسخ الورقية

خالل فترة البناء، سيكون ملكتب مدير املشروع أيضاً مكتباً بطاقة : خدمات اهلاتف) ب(  
 عن بعد، فإن الوصول إىل اإلنترنت يشكل شرطاً ومن أجل التمكن من العمل. صغرية يف موقع البناء

  . لذلك يلزم شراء عقود البيانات املتنقلة. مسبقاً

  التدريب

تشمل التكاليف دورة ملواصلة تدريب تطوير منهجية التعاقد للعقود اهلندسية اجلديدة، .   متكرر-٥٧٨
ومن أجل تشكيل فريق جيد . ودورة يف أصول إدارة املشاريع املعمارية ودورة يف القيادة اإلدارية

ملكتب مدير املشروع وجمهز باملعدات الالزمة للتعامل مع ببيئة سريعة التغيري ملشروع معماري ضخم، 
  . يلزم تقدمي املعرفة واألدوات املالئمة إىل املوظفني ليتمكنوا من القيام بذلك

  نفقات التشغيل العامة

يف املتعلقة بعرض التصميم وتكاليف النقليات املتعلقة يشمل بند امليزانية هذه التكال.   متكرر-٥٧٩
  . مبناسبات التواصل اخلارجية
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  اللوازم واملواد

العقود "يتعلق هذا بشراء الكتب التقنية واملنشورات واالشتراكات مثل اشتراك .   متكرر-٥٨٠
رقية فضالً عن يغطي هذا كال الكتب الو. واشتراك خدمات املعلومات املعمارية" اهلندسية اجلديدة

  . االشتراكات االلكترونية

  املعدات مبا يف ذلك األثاث

فكتور "ز " إنديزاين"و " اوتوكاد"تغطي هذه الكلفة برجميات إدارة املشاريع مثل .    متكرر-٥٨١
باإلضافة إىل ذلك، يشمل بند امليزانية هذا أثاث املكتب لتجهيز مكتب . اخل" فوتوشوب"و " وركس

سيحتاج مكتب موقع البناء ). طاولة مكتب، كرسي اخل(ع البناء باألثاث األساسي املشروع يف موق
  . أيضاً تركيب خط النطاق الواسع لالنترنت السريع

 

  موارد موظقي احملكمة :  ٧١٢٠الربنامج الفرعي )     ب(

  مقدمة

يف . ام احملكمة بأعمال الدعم احلامسة للمشروع املطلوبة من أقس٧١٢٠  يتعلق الربنامج الفرعي -٥٨٢
، كان يتعلق هذا بشكل رئيسي من أجل دعم عملية الشراء إلبرام أكرب عقد واألكثر ٢٠١٢عام 

 إلدارة العقد ٢٠١٣ستدعو احلاجة أيضاً إىل الدعم يف عام . تعقيداً أبرمته احملكمة من أي وقت مضى
  . الذي سيستمر طوال فترة حياة املشروع

خلدمات من قبل مكتب مدير املشروع مع أقسام احملكمة الرئيسية   لقد مت إبرام اتفاقيات ا-٥٨٣
. املعنية، حتديداً؛ وحدة إدارة املرافق، وقسم األمن والسالمة وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تبني هذه االتفاقيات . سيكون هناك حاجة أيضاً للدعم يف نواحي أخرى مثل التدقيق واملشتريات
ن األقسام من حيث اخلدمات الالزمة هلذا املشروع، وحتديد املبالغ اليت يتعني دفعها من األمور املتوقعة م

قبل الربنامج الفرعي احلايل نظري هذه اخلدمات، وإعطاء هذه األقسام املعنية حرية القرار بشأن كيفية 
املوارد طوال ستستمر احلاجة إىل هذه . استخدام هذه األموال لتغطية الوقت الالزم من وقت املوظفني

التدفق النقدي املقدر لألربعة سنوات املقبلة مبني يف اجلدول أدناه على . مدة مشروع املباين الدائمة
 : النحو التايل
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  ٢٠١٣اهلدف يف عام    مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة

 يتلقى مشروع املباين الدائمة معلومات -
 . بنوعية جيدة ويف الوقت احملدد

 ١اهلدف   %  ١٠٠ 

 توفري مشروع املباين الدائمة مع مهام الدعم احلامسة والالزمة -  
  أغراض وأهداف املشروع الرئيسية لتحقيق

يستفيد مشروع املباين الدائمة بالقدر  -
األقصى املمكن من اخلربات املتواجدة ضمن 

 احملكمة

 ٩٥%

  
  املوارد من املوظفني

، كانت تكاليف املوارد من املوظفني املطلوبة مبينة حتت عنوان ٢٠١٢  يف امليزانية املعتمدة لعام -٥٨٤
بعد انتهاء مدة اتفاقيات اخلدمات املشار إليها أعاله، متت إزالة هذا البند من ".  املساعدة املؤقتة العامة"

". اخلدمات التعاقدية"موارد املوظفني وأعيد إدخاهلا يف بأا موارد من غري املوظفني حتت العنوان 
  .  يورو٧٠ ٠٠٠، حتققت وفورات بقيمة ٢٠١٢ومقارنة بامليزانية املعتمدة لعام 

  
 موارد من غري املوظفني  
  

 اخلدمات التعاقدية
  

، تتطابق هذه مع بند املساعدة املؤقتة ٢٠١٣  كما مت توضيحه أعاله، يف امليزانية املقترحة لعام -٥٨٥
 مقسمة على النحو املبني ٢٠١٣تطلبات احملددة للدعم لعام وامل. ٢٠١٢العامة املعتمدة يف ميزانية عام 

  . يف اجلدول أدناه

 

  )معدات املستخدمني غري املندجمة ( 2gvعناصر:  ٧١٣٠الربنامج الفرعي )     ج(

  مقدمة

ألزم احملكمة بالتشاور مع مدير املشروع، لتحديد ، )٥٥( ICC-ASP/9/Res.1  القرار رقم -٥٨٦
قبل حلول ")  تكاليف٤البند (" املتعلقة باملشروع واليت ال تتعلق مباشرة بالبناء كمية التكاليف األخرى

  . ٢٠١١مارس / آذار١

 اليت تعود إىل ،3gvمعدات املستخدمني املندجمة أو عناصر ) ١: ( من عنصرين٤  يتكون البند -٥٨٧
.  مليون يورو١٧,٥ بقيمة  املقدرة حالياً،2gvوالعناصر غري املندجمة أو عناصر) ٢(ميزانية البناء؛ و 

  . ٤ فقط اليت تكون جزءاً من البند 2gv على عناصر٧١٣٠ويركز الربنامج الفرعي 
                                                      

  .لد األول اجلزء الثالثا، (ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية   )55(
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 أنه جيب تقدمي تكاليف ٢٠١١يوليو / متوز٦   قررت جلنة الرقابة يف اجتماعها الثامن بتاريخ -٥٨٨
2gvإىل اجلمعية كل سنة طوال فترة املشروع عن طريق تلك اللجنة  .  

 والتدفق النقدي احلايل .طوال فترة مشروع املباين الدائمة 2gv سوف يلزم ميزانية لعناصر -٥٨٩
  : املقدر للخمسة سنوات التالية هو على النحو التايل

 مليون يورو  )السنة احلالية (٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ اموع

 ٧١٣٠الربنامج الفرعي  ٠,٤ ٠,٢ ٣,٣ ١٣,٥ ٠,١ ١٧,٥
  

 

اهلدف يف عام    مؤشرات األداء   توقعةالنتائج امل 
٢٠١٣  

 ١اهلدف  

معدات ( الالزمة  2gv توفري مشروع املباين الدائمة مع عناصر-  
 .لتلبية أغراض وأهداف املشروع) املستخدمني غري املندجمة

 املداخالت والدعم يف الوقت املناسب للتوافق مع  -
 .اجلدول الزمين للمشروع

 ١٠٠  % 

  ٢اهلدف  
 . دارة املوارد والدعم بشكل فعال وكفوء بالبحث الدائم عن التآزر إ-

بنسبة   2gv  ختفيض امليزانية اإلمجالية عناصر-
 .٢٠١٦حبلول عام % ١٠

 ١٠٠%

 
 

  موارد من غري املوظفني
  اخلدمات التعاقدية

  :  تطلب اخلدمات التالية-٥٩٠
  )2gv(تنسيق التصميم واملواصفات لتنفيذ املتطلبات )   أ(  
املساعدة يف حتديد ورصد : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاستشارات تتعلق ب) ب(

  املتطلبات املتعلقة بالتصميم؛
  املساعدة يف حتديد ورصد املتطلبات املتعلقة بالتصميم؛: استشارات تتعلق مبسائل األمن) ج(  
  .خدمات تتعلق بأحداث االتصاالت والتواصل مع اجلوار احمللي) د(  
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   الفوائد-مشروع املباين الدائمة : ٢-    الربنامج الرئيسي السابع -٢

  مقدمة

، قبلت اجلمعية عرضا من الدولة املضيفة للحصول على قرض ملشروع املباين ٢٠٠٨يف عام   -٥٩١
 سنة مبعدل ٣٠ مليون يورو كحد أقصى ويسدد هذا القرض على مدى فترة ٢٠٠الدائمة حبدود مبلغ 

  .)٥٦( يف املائة٢,٥مة فائدة بقي

 يف ٢-  استجابة لطلبات من اللجنة واجلمعية، أنشأت احملكمة املشروع الرئيسي السابع-٥٩٢
، وذلك من أجل رفع التقارير عن الفوائد املتوقع دفعها على القروض ٢٠١١ميزانيتها املقترحة لعام 

  .  )٥٧(اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين الدائمة

 ال تنطبق إال على تلك الدول األطراف اليت مل ٢-ات املالية للربنامج الرئيسي السابع  التأثري-٥٩٣
  . )٥٨(ختتر أن تقوم بعمل الدفع بدفعة واحدة

  تنص اتفاقية القرض املربمة بني الدولة املضيفة واحملكمة على أن الفوائد املستحقة املتعلقة -٥٩٤
وهو (لدولة، جيب أن تسددها احملكمة يف تاريخ االستحقاق بالسنة التقوميية السابقة من احملكمة إىل ا
  . )٥٩()فرباير من كل سنة تقوميية/ شباط١التاريخ الذي يسبق أو يف موعد أقصاه 

.  مليون يورو من القرض٣٦,٢، تقدر احملكمة أا ستتمكن من احلصول على ٢٠١٣  يف عام -٥٩٥
 التدفق النقدي الشهري املقدر كما هو مبني يف وتكون الفائدة على دفعة القرض هذه، استناداً على

  . ٢٠١٤يناير / يورو واليت يستحق دفعها يف كانون الثاين٢٠٤ ٥٦٨ أدناه، يبلغ حوايل ١٢١اجلدول 

  مبساعدة الدولة املضيفة، متكن املشروع من التفاوض للتوصل إىل اتفاقية مع مكتب الضرائب -٥٩٦
ويف حال إبرام العقد . ملضافة على املشتريات من موردين هولندينياهلولندي للتنازل عن ضريبة القيمة ا

 ١٦٠ ٠٠٠العام مع شركة هولندية، فإن هذا من شأنه أن يوفر للمشروع دفعات فوائد بقيمة حوايل 
  . يورو، حبيث أنه لن يلزم استخدام القرض للتمويل املسبق لضريبة القيمة املضافة

ن قبل الدول األطراف اليت مل ختتر عمل الدفع بدفعة واحدة،   ولتخفيض الفائدة املدفوعة م-٥٩٧
ويف اليوم العاشر من كل شهر تقوميي على األقل، .  سيتم السحب من القرض على أساس شهري

                                                      
  . وامللحق الثاين٢فقرة ) ICC-ASP/7/Res. 1 ( القرار رقم)56(
  .، القسم ز٢-الد الثاين، اجلزء ألف (ICC-ASP/9/20) ٢٠١٠... الدورة التاسعة...  الرمسيةالوثائق  )57(
   .امللحق الثالث )ICC-ASP/7/Res (القرار رقم   )58(
مارس / آذار٢٣واحملكمة اجلنائية الدولية املؤرخة يف ) وزارة الشؤون اخلارجية(مة بني دولة هولندا اتفاقية القرض املرب   )59(

  .٦,١، فقرة ٢٠٠٩
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.  )٦٠(ستوفر احملكمة كتابة إىل الدولة متطلبات التمويل منها مبوجب القرض للشهر التقوميي التايل
  . دفق النقدي سيخفض عدد األيام اليت تستحق بشأا الفوائدالتقدير الدقيق الحتياجات الت

  ميكن حتقيق مزيد من التخفيض للفوائد املستحقة من خالل توسيع اإلمكانية للدول األطراف -٥٩٨
  . ٢٠١٥الختيار عمل الدفع بدفعة واحدة طوال فترة البناء حىت منتصف عام 

 مفصلة على النحو التايل؛ سوف يلزم سحب ةالسنوات اخلمس املقبلالتأثريات على مدى   -٥٩٩
يعتزم املشروع مواصلة السحب من قرض الدولة املضيفة . ٢٠١٣مبالغ من القرض مرة أخرى يف عام 

، مما ينجم عنه أنه طوال الفترة سيستمر استحقاق الفوائد على احملكمة جتاه ٢٠١٥سبتمرب /حىت أيلول
  . الدولة املضيفة

  . ه إىل السنة اليت يتم ا االستحقاق والسنة اليت يتم ا فعال دفع  األموال  يشري اجلدول أدنا-٦٠٠

  النتائج املتوقعة؛ مؤشرات األداء واألهداف: ١٢٣اجلدول 

  ٢٠١٣اهلدف يف عام    مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة 
 ١اهلدف  

 .  ختفيض الفوائد على القرض املستحقة على الدول األطراف-  
 عدد أيام سحب األموال من القرض  اخنفاض يف-

 . نتيجة لتنبؤات كفوءة للمتطلبات النقدية
 ١٠٠  % 

  ٢اهلدف  
   حتقيق التزامات احملكمة بشان اتفاقية القرض املربمة بني احملكمة والدولة -

 .املضيفة

تقوم احملكمة بتأمني األموال الالزمة لدفع   -
 ١ول الفائدة املستحقة إىل الدولة املضيفة حبل

 . على األقل٢٠١٤فرباير /شباط

 ١٠٠%

  ٣اهلدف 

  تقدمي إىل الدول األطراف توقعات االستحقاق والتدفق النقدي للسنوات -
  .اخلمس املقبلة

%١٠٠  . إطالع الدول األطراف عن تأثري امليزانية-

 

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  نفقات التشغيل العامة

ت احملكمة جتاه الدولة املضيفة لدفع الفائدة املستحقة بعد سحب مبالغ من التزاما  حتقيق -٦٠١
  .القرض

  

                                                      
، ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣واحملكمة اجلنائية الدولية املؤرخة يف ) وزارة الشؤون اخلارجية(اتفاقية القرض املربمة بني دولة هولندا )  60(

  .٢,٣فقرة 
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  آلية الرقابة املستقلة: ٥-  الربنامج الرئيسي السابع-حاء 

  مقدمة

 من قبل مجعية الدول األطراف يف ، آلية الرقابة املستقلة،٥-الربنامج الرئيسي السابعمت إنشاء   -٦٠٢
من أجل توفري مراقبة فعالة   من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٤لفقرة دورا الثامنة مبوجب ا

. ويشمل نطاق األنشطة املتوقعة من آلية الرقابة، التحقيق والتقييم والتفتيش. )٦١(وجمدية للمحكمة
يق أن تقتصر آلية الرقابة أعماهلا على التحق"ولكن، قررت اجلمعية يف دورا التاسعة أنه يف بداية األمر 

ويف دورا العاشرة، قررت اجلمعية أيضاً بأا ستعترب مقترح .  )٦٢("فقط وأن تتكون من موظفني اثنني
  . )٦٣(شامل لقيام آلية الرقابة جبميع أعماهلا يف دورا احلادية عشرة

بة  والية آلية الرقاتلك الوظائف اليت أنشئت لتنفيذ  لذلك، ال تعكس امليزانية املقترحة هذه إال -٦٠٣
واملقترحات . املتعلقة بالتحقيق واملوارد من غري املوظفني املتوقعة والالزمة لدعم األنشطة ذات الصلة

املتعلقة باملوظفني اإلضافيني وميزانية التشغيل الالزمة، إذا قررت اجلمعية أعمال التفتيش آللية الرقابة 
  .   أو أعمال التقييم، فإا مدرجة يف امللحق السابع/و

  ارد من املوظفنياملو

واحد برتبة _  تتكون آلية الرقابة املستقلة حالياً من منصبني، كالمها من املوظفني املختصني -٦٠٤
يشغله بشكل مؤقت أحد موظفي أمانة األمم ) املدير (٤-ومنصب ف). ٢- وواحد برتبة ف٤-ف

تحقيق آللية الرقابة وبسبب التأخري يف تشغيل أعمال ال. املتحدة على أساس أنه قرض يتوجب سداده
ال توجد وظائف من فئة اخلدمات العامة لتوفري .  حىت اآلن٢-املستقلة، فإنه مل يتم تعيني منصب ف

  . الدعم اإلداري للمكتب

  املوارد من غري املوظفني

  اخلدمات التعاقدية

. رجية تلزم اخلدمات التعاقدية لدعم أنشطة حتقيق حمددة اليت تتطلب االستعانة مبصادر خا-٦٠٥
باإلضافة إىل ذلك، من املتوقع أنه من احملتمل تكبد نفقات تعاقدية أخرى أثناء املراحل األوىل من 

 لتطوير تدفق عمل آمن وأنظمة إدارة احملتويات وحمفوظات الكترونية آلية الرقابة املستقلةعمليات 
  . للقضايا

 

                                                      
  . ٢، الد األول، اجلزء الثاين ألف )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩....الدورة الثامنة....لرمسية الوثائق ا  )61(
  . ICC-ASP/9/Res.5 ، الد األول، اجلزء الثالث،)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠....الدورة التاسعة....الوثائق الرمسية )  62(

  .٦٦الفقرة  ICC/ASP/10/Res. 5لد األول، اجلزء الثالث، ، اICC-ASP( (٢٠١١....الدورة التاسعة....الوثائق الرمسية )  63(
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  السفر

نية إلجراء حتقيقات عند الطلب من طرف   تلزم األموال من أجل السفر إىل املكاتب امليدا-٦٠٦
  . احملكمة، وللقيام بربامج تقييم أنشطة تتعلق باخلدمات امليدانية

  التدريب

هناك حاجة إىل موظفني خمتصني للمكتب للمشاركة بشكل منتظم يف التدريب .    متكرر-٦٠٧
املمارسات الدولية يف جمال لترقية مهارام الفنية، وعلى وجه التحديد، للتيقن من أم ملمون بأفضل 

 يورو، اعتماداً على املوضوع ٥ ٠٠٠ يورو إىل ٢ ٥٠٠تتراوح أسعار هذه الدورات من . خربم
  ). معدل ثالثة أيام(وعدد األيام 

  اللوازم واملواد 

  .    مبا أن املكتب يف مرحلة اإلنشاء، يلزم التمويل لشراء اللوازم واملواد لدعم أنشطة املكتب-٧٠٨

  عدات مبا يف ذلك األثاثامل

  .  يلزم التمويل أيضاً لشراء املعدات واألثاث-٧٠٩
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Annexes 

  املرفق الرابع -٢

االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية من  غراضاألقائمة األهداف االستراتيجية و
  سنة إىل ثالثة سنوات 

  
:٣اهلدف   

 منوذج مثايل لإلدارة العامة
:٢اهلدف   

سسة معترف ا جيداً ومدعومة بشكل كافمؤ  
  :١اهلدف 

 جودة العدالة 

التفوق يف حتقيق النتائج املرغوب ا باحلد 
األدىن من املوارد ومن خالل هيكل وعمليات 

مبسطة مع احلفاظ على املرونة وضمان املساءلة 
وتوظيف عدد كاف من املوظفني املؤهلني 

ة وثقافة عدم واملندفعني ضمن بيئة تقوم بالرعاي
 .ةالبريوقراطي

تعزيز الوعي وإحداث الفهم الصحيح وزيادة 
 .الدعم للمحكمة

القيام بإجراءات قضائية علنية فعالة وسريعة وفقاً إىل 
نظام روما األساسي وملعايري القانونية العالية والتيقن 

 . من قيام مجيع املشاركني مبمارسة كامل حقوقهم

وقراطية تركز على  أن تصبح إدارة غري بري-٨
النتائج بدالً من اإلجراءات واالعتماد على 

القواعد أينما كان ذلك ضرورياً لضمان 
  . احلقوق أو ختفيض املخاطر

 إجراء املزيد من مستوى الوعي والفهم -٤
حول احملكمة واملالئم مع مرحلة أنشطة احملكمة 

  . يف اتمعات املتأثرة

 ضمن احلاالت  حتقيقات جديدة٥ إىل ٤ إجراء -١
 حماكمات على األقل رهناً ٤احلالية أو اجلديدة، و 

  . بالتعاون اخلارجي الذي يتم استالمه

  تقدمي مقترحات للميزانية تكون سليمة -٩
ودقيقة وشفافة اليت ال تستلزم إال القليل من 

التعديالت فقط للمبلغ املقترح ولتوزيع املوارد 
  . من قبل مجعية الدول األطراف

  تطوير آليات لتوفري محاية الشهود وتنفيذ -٥
أحكام العقوبات، ال سيما اعتقال وتسليم 

  .  األشخاص

  استخدام وتطوير نظام ملعاجلة مجيع املخاطر -٢
األمنية والسعي لزيادة مستوى األمن باحلد األقصى 

لكافة املشتركني واملوظفني مما يتمشى مع نظام روما 
  . األساسي

ة وتقدمي فرص التطوير   جذب ورعاي- ١٠
الوظيفي والتقدم من أعلى مستويات اجلودة إىل 

  . موظفني متنوعني

  الزيادة باستمرار الدعم للمحكمة من -٦
خالل تعزيز التواصل والتفاهم املتبادل مع 

أصحاب املصلحة، وتأكيد دور احملكمة 
  .واستقالليتها

  تطوير سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص -٣
ها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية علي

وقواعد اإلثبات فيما يتعلق جبميع املشاركني يف 
اإلجراءات واألشخاص الذين بدوا يتضرروا من 

  . أنشطة احملكمة بشكل حيترم التنوع

 االستمرار بتطوير ثقافة مشتركة - ١١
  . للمحكمة اجلنائية الدولية

ة جلميع اإلجراءات   التيقن من إجراء الدعاي-٧
  . القضائية للجمهور احمللي والعاملي
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  املرفق السابع -٣

  ميزانية مؤقتة آللية الرقابة املستقلة
  مقدمة 

  يف حال قيام اجلمعية باختاذ القرار إلضافة أعمال التفتيش والتقييم إىل والية آلية الرقابة املستقلة -١
  .  ألداء هذه املهام بشكل كافالالزمن مالك املوظفني احلالية، سيكون التايل احلد األدىن م

  
  املوظفني

  )رئيس آلية الرقابة املستقلة (٥-ف
  عندما يتم تفعيل واليات جديدة، سيكون من الضروري أن يكون هناك رئيس آللية الرقابة -٢

 التقييم والتحقيق، املستقلة مع الطاقة لتوفري اإلشراف والرقابة على املوظفني املختصني بكال امللفني،
التخطيط للتقييم واإلشراف، واإلشراف (وكذلك القيام بتنظيم برنامج العمل العام آللية الرقابة املستقلة 

سيكون ). على أعمال التفتيش والتحقيق والطلبات اخلاصة، ومجيع أنشطة املكتب اإلدارية واملالية
تقارير إىل اجلمعية عن أعمال املكتب والقيام رئيس آلية الرقابة املستقلة مسؤوالً أيضاً عن رفع ال
  . أو السرية/شخصياً بالتحقيقات احلساسة اليت تتطلب خربة و

  

  )خمتص تقييم رئيسي (٤-ف
 إن توسيع والية آلية الرقابة املستقلة لتشمل أعمال التفتيش والتقييم سيتطلب توسيع املكتب -٣

باإلضافة إىل ذلك، كما هو احلال . ة يف هذه ااالتبإضافة موظفني من ذوي املؤهالت املهنية واخلرب
مع احملقق، فإن طبيعة أنشطة املكتب ازأة سوف تستلزم بأن يقوم املوظف املختص بالعمل باستقاللية 

باإلضافة إىل ذلك، ومبا أن املتوقع من هذا الشخص أن يعمل بصفة مدير مشروع خلرباء . كبرية
. مستوى عالٍ من جلان مراجعة النظراء على أساس كل حالة على حدةمبستوى كبري من املسؤولية و

  . جيب أن يكون هذا الشخص مبستوى كاف من الرتبة ليعمل بشكل كاف يف هذا الدور
  

  )حمقق معاون (٢-ف
   املسؤوليات الرئيسية للمحقق املعاون هي إلجراء حتقيقات داخلية حتت إشراف رئيس آلية الرقابة -٤

باإلضافة إىل ذلك، يف الفترات عندما تكون مهام التحقيق خفيفة، سيقوم هذا املنصب بدعم . املستقلة
أنشطة خمتص التقييم الرئيسي باملساعدة يف أعمال الفحص والبحوث املتعلقة يف مشاريع مكاتب 

  . احملكمة املختلفة
  )حتقيق/مساعد إداري( الرتب األخرى -خدمات عامة

وعندما تبدأ اآللية بالعمل بكامل .  للدعم اإلداري املستقلة أي موظفنيلية الرقابةآل  ال يوجد -٥
طاقتها مع والية التحقيق والتفتيش والتقييم، سيكون من الضروري استكمال املوظفني املختصني 

أو /وعالوة على ذلك، سيكون موظف اخلدمة العام املؤهل يف أعمال التحقيق و. بالدعم اإلداري
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 توفري الدعم املوضوعي يف أعمال املكتب املوضوعية بينما يقوم بالتعامل أيضاً التقييم قادراً على
 . باملتطلبات اإلدارية

 
 املوظفنيغري  

  
 اخلدمات التعاقدية

  
  نفقات تعاقدية إضافية لدعم االستعانة مبوارد خارجية لتقييمات الربنامج الفردية على النحو الذي -٦

  . على حدةحتدده اجلمعية على أساس كل حالة
  التدريب

  نفقات لتوفري موظفني خمتصني للمكتب مدربني لرفع مستوى املهارات املوضوعية يف جمال تقييم -٧
اعتماداً على املوضوع وعدد  يورو، ٥ ٠٠٠ إىل ٢ ٥٠٠تتراوح أسعار هذه الدورات من . الربنامج

  ).معدل ثالثة أيام(األيام 
  السفر

يدانية للقيام بتقييم عناصر الربنامج، على أساس، عندما تدعو   نفقات للسفر إىل املكاتب امل-٨
 . احلاجة، عندما يكون الربنامج الذي يتم تقييمه ينطوي على عمليات ميدانية
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  املرفق الثامن -٤

 ١ –إعادة تنظيم الربنامج الرئيسي السابع 

 األحداث والسياق اليت أدت إىل إعادة التنظيم    -أ��

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ للفترة من ٢٠٠٩رد يف البيانات املالية لتقرير املدقق اخلارجي لعام و  -١
بعد الفترة األولية من " أنه ٢٦، الفقرة ١، بشكل التوصية رقم )٦٤(٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

شروع، للتأكد من أا ما  املتعلقة باملالبنية اإلداريةالعملية، جيب أن تقوم جلنة الرقابة مبراجعة ترتيبات 
  ". زالت صاحلة للغرض، وأا توفر مسائلة واضحة وكاملة

يناير إىل / كانون الثاين١، للفترة من ٢٠١٠  وورد يف البيانات املالية لتقرير املدقق اخلارجي لعام -٢
 أن هناك حاجة مستمرة ٤٣، الفقرة ٢، بشكل التوصية رقم )٦٥(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١

بنية واضحة إلنشاء هيكلية واضحة للمسائلة يف أقرب وقت ممكن للتيقن من اإلشراف على املشروع ل
، الحظ املدقق اخلارجي أنه ٤٦، الفقرة ٣ويف التوصية رقم .  بالقدر الكايف، والتحكم وإدارة املخاطر

األطراف فيما ال يزال هناك عدم وضوح بشأن أدوار ومسؤوليات احملكمة ومدير مشروع مجعية الدول 
  . يتعلق بأدوارهم اإلدارية يف املشروع مثل األمور املالية واملشتريات

 وجد أن هيكل اإلدارة املالية للمشروع ١٥ ملكتب التدقيق الداخلي، الفقرة ٢٠١٠  يف تقرير عام -٣
أن و.  وعملية الشراء تفتقر إىل أدوار ومسؤوليات واضحة وان النظم والضوابط مل يكتمل تطويرها

اهليكلية املالية حباجة إىل أن تكون موثقة بوضوح من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات، وحتديد املوارد 
الالزمة من قسم امليزانية واملالية وقسم املشتريات، وإضافة الشفافية، وتقدمي الضمانات إىل املسجل وإىل 

ط مالية كافية وقائمة وتتمشى مدير مشروع مجعية الدول األطراف بأنه يوجد للمشروع نظم وضواب
  . مع األنظمة والقواعد املالية، واإلجراءات اإلدارية وسياسات أخالقيات العمل

، أفاد اخلبريين املستقلني كني جبفونز و بيار ٢٠١٠نوفمرب /  يف تقرير النظراء يف تشرين الثاين-٤
.  إىل التوضيح وجعلها شفافةإن املسؤوليات املالية للمشروع ليست واضحة وحتتاج: "جيليوت اآليت

واملعلومات والبيانات املتعلقة مبشاركات الدول، والصندوق االستئماين، واحلساب اخلاص، وخمصصات 
، وإدارة التكاليف ضمن مراحل املشروع، على سبيل املثال، املبالغ ٤-١املشروع، أي البنود 

 يكون هناك وثيقة شاملة لتجميع كل هذه جيب أن. اخل، وجدت يف وثائق خمتلفة" الوسادة"االحتياطية 
املعلومات، واملوافقة عليها من أصحاب املصلحة الثالثة، حيث ميكن استخدامها بعد ذلك، خاصة من 

وعالوة على ". قبل جلنة الرقابة املشتركة، كمعيار لتقييم التقارير املالية واختاذ أية قرارات ضرورية
يؤدي إىل فوائد كبرية، ولكن جيب أوالً توضيح امليزانية واملوافقة ذلك، إن تنفيذ ج املشروع الواحد س

                                                      
)64(   ICC-ASP/9/13.  
)65(  ICC-ASP/10/12.  
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كما أن القواعد واألنظمة املالية للمحكمة حتتاج إىل أن تكون حمترمة .  عليها من قبل مجيع األطراف
  ". وبالتايل ستقع املسؤولية على قلم احملكمة للتوقيع باملوافقة إىل جانب مدير املشروع

، الحظت جلنة التدقيق احلاجة إىل مسؤوليات ٢٠١١يونيو /امسة عشرة يف حزيران  ويف دورا اخل-٥
املراقب "كما متت مالحظة استمرار عدم الوضوح بشأن من هو . واضحة للعمليات وللرقابة املالية

  . ناقش أعضاء اللجنة احلاجة إىل حتديد هيكلية املشروع املالية. للمشروع" املايل

، أوصت جلنة امليزانية واملالية بأنه ينبغي معاجلة ٢٠١١أبريل /سة عشرة يف نيسان  ويف دورا الساد-٦
 اخلارجيني والداخليني بأسرع وقت ممكن لتاليف أي املسائل املتعلقة باحلوكمة اليت عرف عنها املدققني

  . )٦٦(تأخري آخر

 احلاجة إىل إعادة تنظيم الفريق    -��ء

   )'&%$ #"�ق ا�� �وع-١

مت ") ٤البند "املعروفة بتكاليف (ليف األخرى املتعلقة باملشروع ولكن ال تتعلق بالبناء مباشرة   التكا-٧
 مليون يورو، باإلضافة إىل ميزانية ٤٢,٢تقدر هذه التكاليف بقيمة . ٢٠١١حتديدها مؤخراً يف عام 

ستخدمني املندجمة  مليون يورو إىل مواد امل٢٢,١ مليون يورو، اليت يعود منها مبلغ ١٩٠البناء بقيمة 
")3gv (" مليون يورو تعود إىل معدات املستخدمني غري املندجمة وإىل تكاليف أخرى ٠,١و ")تكاليف 

3gv وغريها من التكاليف ذات الصلة .("  

  لقد حددت جلنة الرقابة هدفاً ملدير املشروع للعثور على وفورات يف كافة أحناء املشروع من أجل -٨
   .)٦٧(. مليون يورو١٩٠ مليون يورو يف ميزانية البناء البالغة ٢٢,١بقيمة  ”3gv“ استيعاب تكاليف الـ

يهدف .   لقد حدد مدير املشروع أيضاً احلاجة إىل جدول أعمال جديد، وهو املشروع االنتقايل-٩
  .  بصفة مالكة املبىن اجلديد٢٠١٥هذا اجلدول إىل حتضري احملكمة لتتوىل دورها يف عام 

ت األنشطة املذكورة أعاله نطاق املشروع بشكل كبري، مما أدى إىل أنشطة الضوابط   لقد وسع-١٠
  . 2gvوأنشطة التنسيق مثل شراء عناصر الـ املالية 

 ضمن نطاق البنية اإلدارية املعدلة، قام يف وقت الحق مدير املشروع   بعد حتليل الوضع القائم-١١
 املشروع، وتعديل األدوار واملسؤوليات لتعكس اجلديد بتحديد احلاجة إىل تعديل هيكلية فريق

  .  االحتياجات احلقيقية للمشروع بشكل أدق

  تغيري يف مسؤوليات نائب مدير املشروع.   ٢

نتيجة لتوسيع نطاق املشروع وحتديد اهليكلية املالية املعدلة، فقد مت متديد مسؤوليات نائب   -١٢
 مليون ١٩٠ التقارير املالية بشأن ميزانية البناء البالغة باإلضافة إىل إعداد. مدير املشروع بشكل كبري

                                                      
. ٩١ا	7K�ة ، ١، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١....الدورة العاشرة....الوثائق الرمسية )  66(

  

)67  (
ICC-ASP/10/22٤٢مللخص التنفيذي والفقرة  ا.   
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يورو، والضوابط املالية ملكتب مدير املشروع، اليت تشكل يف حد ذاا برناجمني رئيسيني، هناك الربنامج 
الرئيسي السابع، املتعلق بالفائدة على قرض الدولة املضيفة، وبرناجمني فرعيني آخرين، برنامج موظفي 

. ، اللذان متت إضافتهما أيضاً إىل مسؤوليات نائب مدير املشروع2gvجلنائية الدولية وبرنامج احملكمة ا
 إىل ميزانية البناء، ينبغي وضع ضوابط مالية 3gvونظراً إىل التحدي الذي يشكله هدف دمج برنامج 

ىت انتهائه استباقية صارمة كشرط مسبق ألن املتطلبات اجلديدة اآلن هي للتنبؤ بتكاليف املشروع ح
لكافة نواحي املشروع، وكذلك التأثري على الدول األطراف أصحاب املصلحة، وتسديد القرض ومبالغ 

  . الكلفة اإلمجالية للملكية

مسؤوليات إضافية كبرية فيما يتعلق بالتنسيق  اآلن شمل هذا املنصب يعالوة على ذلك، فإن   و-١٣
مكتب مدير املشروع من قبل ا معليهلذان يلزم اإلشراف ال،  التدقيقأنشطةواملشتريات أمور ومتابعة 

  . باينامل أهداف مشروع تنفيذ للتيقن من

     مربرات إعادة التصنيف -جيم

 هو أنه مل يتم يف أي وقت مضى باستطالع ٤-  الوضع احلايل لنائب مدير املشروع برتبة ف-١٤
  . فة الشاغرةوبالتايل، كان التصنيف على أساس اإلعالن عن الوظي.  للعمل

  وكما هو موضح يف القسم أعاله، لقد مت حتديد احلاجة إىل الضوابط املالية الصحيحة والصارمة -١٥
وعالوة على ذلك، فإن مسؤوليات املشتريات ضمن املشروع كانت . من أجل تلبية أهداف املشروع

  .  ا ملدى حياة املشروعتتم قيادا وحتديدها من قبل مكتب مدير املشروع وينبغي أن يستمر تنسيقه

  :  من أجل حل هذا الوضع، قام مدير املشروع بالتحقيق يف ثالثة خيارات حمتملة-١٦

بسبب القيود املفروضة على .  املخاطرمرتفعهذا اخليار هو خيار إن .  البقاء يف الوضع احلايل: ١اخليار 
الوضع احلايل عالوة على ذلك، فإن . حصحيالشكل ال املالية بقد ال يتم معاجلة نواحي الضوابطاملوارد، 

 %١مبقدار جتاوز امليزانية إن ).  أخرى سنوات٣ ملدة(للفترة املتبقية من املشروع  لالستدامة  قابالًليس
 الدول على  يقعحملكمة، وهذا بدورهعلى اضافية  مليون يورو إ٢كلفة بقيمة يؤدي بالفعل إىل سفقط 

  . األطراف

من شأن احلل البديل هذا أن كلفته ستكون .  بنصف دوام٣-يل برتبة فتوظيف موظف ما: ٢اخليار 
  . أعلى بكثري على ميزانية احملكمة السنوية

االعتراف باملهام اإلضافية ضمن وظيفة نائب مدير املشروع وإعادة تصنيف املنصب وفقاً : ٣اخليار 
فترة حمدودة فقط، وحتديداً  سيبقى ل٥-منصب نائب مدير املشروع، واملراقب املايل برتبة ف. لذلك

لذلك إنه ليس منصباً له منظور مهين . ٢٠١٥حىت اية مشروع املباين الدائمة املتوقعة يف اية عام 
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يف اية مشروع املباين ) وكذلك بقية مكتب مدير املشروع(طويل األمد وسيتم إلغاء هذا املنصب 
  . الدائمة

 إىل ٤-، إعادة تصنيف وظيفة نائب مدير املشروع من ف٣   استنتج مدير املشروع بأن اخليار -١٧
  . ، هو اخليار األفضل، على أساس أنه يعرض احملكمة إىل أقل قدر من املخاطر التشغيلية٥-ف

الفرق من الناحية .   إعادة التصنيف لن يؤدي إىل تأثري مايل طويل األمد على ميزانية احملكمة-١٨
احلد األدىن ولن يكن له أي عواقب سلبية على ميزانية األعوام  هو ب٥- و ف٤-املالية بني منصب ف

  . ٢٠١٥ و ٢٠١٤ و ٢٠١٣

       اخلامتة-دال

  استناداً على ما ورد أعاله، لقد طلب مدير املشروع من رئيس قسم املوارد البشرية البدء بعمل -١٨
 ليشمل مهام املراقب ٤-التقييم لعملية تصنيف منصب نائب مدير املشروع، الذي مت إنشائه برتبة ف

  . املايل

 مل يتم حالياً اختاذ أية إجراءات بشأن طلب إعادة التصنيف هذا من قبل احملكمة كما أنه مل يدرج -١٩
جميد عدد من بت احملكمة  تقوميف ضوء توصية اللجنة بأنو. ١-يف ميزانية املشروع الرئيسي السابع

ميع  الشاملة جلتربيرال إعادة إمتام أعمال حىت ٢٠١٠م  املعتمدة لعايات املستوعلىالوظائف الدائمة 
تصنيف ال على وضع الصيغة النهائية لسياسة إعادة  حالياًاحملكمة تعملوكذلك الواقع بأن ، )٦٨(املناصب

إن أعمال إعادة .  التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف دورا الثامنة عشرةاليت أخذت بعني االعتبار
ف،  املصن قبل منإقرارها، وبعد الرقابة عن طريق جلنة  حاليا بشكل منفصلالتصنيف يتم اعتبارها

 .  اجلمعيةإذا وافقت عليها ٢٠١٣ يف ميزانية عام ها على أساس متوازنمكن تنفيذسيصبح من امل

                                                      
  .٥٦ا	7K�ة ، ١، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠....الدورة التاسعة....ئق الرمسية الوثا )68(
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 اجلزء باء

  التقريران املقدمان من جلنة امليزانية واملالية 

  جلنة املالية وامليزانية عن أعمال دورا الثامنة عشرةقرير ت -١
  

  ويـاتـاحملت
 ........................................................................................................مةاملقد - أوالً

 ..................................................................األعمال جدول واعتماد الدورة افتتاح  - ألف

 ......................................................................................املراقبني مشاركة    - باء

 ...................................................عشرة الثامنة دورا يف اللجنة أعمال جدول يف املدرجة املسائل يف النظر -ثانياً

 ................................................................................املالية املسائل استعراض   - ألف

 .................................................................................االشتراكات حال -١

 .................................................................................النقدية املوجودات -٢

 ............................................................................السائلة األموال استثمار -٣

 ....................................الطوارئ صندوق موارد وجتديد املقررة االشتراكات أنصبة جدول -٤

 .................................................................................الطوارئ صندوق -٥

 ....................................................................................املراجعة شؤون -٦

 ........................................................................................امليزانية شؤون    - باء

 .............................................................٢٠١١ عام يزانيةم الربامج يف إطار أداء -١

 ...........................................................................للمحكمة التنظيمية البنية -٢

 ............................................)السنة من األول الربع يف (املقرة ٢٠١٢ عام ميزانية تنفيذ -٣

 ............................................................٢٠١٣ عام خيص فيما امليزانية افتراضات -٤

 ......................................................................................يزنةامل عملية -٥

  ......................................................................................اإلدارية الشؤون   - جيم

 ......................................................عن طريق زيادة النجاعة الوفورات حتقيق تدابري -١

 ..................................................................................التحليلية بةاحملاس -٢

 ................................................................العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري -٣

 ........................................................................................املشتريات -٤

 ........................................................................................البشرية املوارد   - دال

 .........................................................................................التوظيف -١

 ...........................................................العامة املؤقتة باملساعدة يتعلق فيما السياسة -٢

 ...............................................................................االستشاريون اخلرباء -٣

 ...................................................................................اإلدارية املساءلة -٤

 .............................................................................امليدانية اخلدمة شروط -٥

 ..............................................................للمتقاعدين الصحي التأمني إعانة نظام -٦

 .............................................................الفنية الفئة من املبتدئني املوظفني برنامج -٧

 .....................................................................................القانونية املساعدة    - هاء

 .........................................................................................حملكمةا مباين    - واو

 ......................................................................................املؤقتة املباين -١

 ..................................................................الترمجة بأفرقة اخلاص املكاتب حيز -٢

        الفقرات
٩-١  
٨-١  

٩  
٧٣- ١٠ 
٢٥- ١١ 
١٢- ١١ 

١٣ 
١٦- ١٤ 
١٨- ١٧ 
٢٣- ١٩ 
٢٥- ٢٤ 
٣٤- ٢٦ 
٢٨- ٢٦ 

٢٩ 
٣٠ 
٣١ 

٣٤- ٣٢  
٤٠- ٣٥  

٣٥  
٣٦ 

٣٩- ٣٧ 
٤٠ 

٥٤- ٤١ 
٤٣- ٤٢ 
٤٦- ٤٤ 

٤٧ 
٥٠- ٤٨ 

٥١ 
٥٣- ٥٢ 

٥٤  
٥٩- ٥٥ 
٦٨- ٦٠ 

٦٠ 
٦١ 

٦٨- ٦٢ 
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 .....................................................................................الدائمة املباين -٣

 ......................................................................................األخرى الشؤون  - زاي

 .............................................................عليهم باين اخلاص االستئمان صندوق -١

 ..............................................................للجنة عشرة التاسعة الدورة عقد موعد -٢

 ٢٠١٢ مارس/آذار ٣١ بتاريخ االشتراكات حال - األول املرفق

 البشرية املوارد جداول  - الثاين املرفق

 الوثائق قائمة - الثالث قاملرف

٧٣- ٦٩ 
٧٢- ٦٩ 

٧٣ 
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  املقدمة -أوالً 

  د جدول األعمالافتتاح الدورة واعتما  -ألف 

، اليت اشتملت على عشر جلسات، يف ")اللجنة("الدورة الثامنة عشرة للجنة امليزانية واملالية  عقدت  -  ١
ألقى رئيس و. ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٣ من يف الهاي،") احملكمة("مقر احملكمة اجلنائية الدولية 

 . هذه الدورةتاحهيون سونغ، كلمة ترحيبية مبناسبة افت-احملكمة، السيد سانغ

") اجلمعية("الدول األطراف وقد دعيت اللجنة إىل دورا الثامنة عشرة وفقاً للقرار الصادر عن مجعية   -  ٢
 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ذ يف اجللسة العامة التاسعة لدورة اجلمعية العاشرة يف الذي اتخ

 انتخاب هيئة املكتب

رئيساً لدورا الثامنة عشرة، وانتخبت السيد ) فرنسا(ين اتشانتخبت اللجنة السيد جيل فنكل  -  ٣
 من نظامها الداخلي وعمالً باملمارسة ١٠بتوافق اآلراء نائباً لرئيسها، وفقاً للمادة ) بوروندي(بانيانكا  دافيد

  الذياملتميزوأعربت اللجنة عن تقديرها لإلسهام . التناوب السنوي يف شغل منصب نائب الرئيسيف املتمثلة 
إستونيا(، السيد جوهاين ليميك رئيسها، ونائب )أوروغواي(مه رئيسها السابق، السيد سنتياغو فينس قد .(

والسيدة روزيت ) كندا(د حسني  السابقني السيد مسعوعضويهاتقديرها لعمل   اللجنة عنأعربت كما 
 السيد هوغ أدسيت ،ا الداخلي من نظامه١٣عمالً باملادة  ،عينت اللجنةو). أوغندا (نريِنكندي كاتنجي

 .راًمقر) كندا(

 التنفيذي،  اللجنةل أمني التقنية للجنة، وعماخلدمات") األمانة("ووفرت أمانة مجعية الدول األطراف   -  ٤
 .هلا بصفة أمنيالسيد فخري الدجاين، 

 ):CBF/18/1(وأقرت اللجنة يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل   -  ٥

 افتتاح الدورة -  ١
 ب هيئة املكتبانتخا -  ٢
 اعتماد جدول األعمال -  ٣
 مشاركة املراقبني -  ٤
 تنظيم العمل -  ٥
 استعراض املسائل املالية -  ٦
 املراجعةشؤون  -  ٧
 شؤون امليزانية -  ٨
 الشؤون اإلدارية -  ٩
 املوارد البشرية - ١٠
 املساعدة القانونية - ١١
 مباين احملكمة - ١٢
 املسائل األخرى - ١٣
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 :وحضر الدورة الثامنة عشرة للجنة أعضاؤها التالية أمساؤهم  -  ٦

 )كندا(أدسيت هوغ  -  ١
 )بوروندي(دافيد بانيانكا  -  ٢
 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو  -  ٣
 )فرنسا(ين اتشجيل فنكل -  ٤
 )األردن(فوزي غرايبة  -  ٥
 )سرياليون(صموئيل إتام  -  ٦
 )إستونيا(جوهاين ليميك  -  ٧
 )اإلكوادور(ردو زكيِإمونيكا سوليداد سانشيز  -  ٨
 )أملانيا (غريت ساوبه -  ٩
 )إيطاليا(غو سيسي أو - ١٠
 )سلوفاكيا(بكوفا ا سإلين - ١١
 )اليابان(ماساتوشي سجيورا  - ١٢

 هيئة :تقارير الاهلوقد دعيت أجهزة احملكمة التايل بياا إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لكي تقدم   -  ٧
 .الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

 الهاي العامل، السفري ق فريقمه منس، استمعت اللجنة إىل عرض قد٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ويف   -  ٨
رئيس الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، السفري بيتر دي مه قد، وعرض )سويسرا(بورلني  ماركوس
 عملية(وباإلضافة إىل ذلك استمعت اللجنة إىل عرض وجيز عن اموعة الثانية ). هولندا(لومهان   سافورنني

، السيد كاري املنسقمه قدسي العامل املعين باحلوكمة،  الفريق الدراعهود ا إىلاملسائل امل من) امليزنة
 ).أستراليا(كيميس -سكوت

  مشاركة املراقبني  - باء

وباإلضافة إىل . هاأمامقدم عرضاً أن ي‘‘ التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية’’قبلت اللجنة طلب   -  ٩
 .نيمبمثلي جملس املوظفبصفة غري رمسية ذلك التقى أعضاء اللجنة 

  جة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا الثامنة عشرةالنظر يف املسائل املدر  -ثانياً
. ها لكثرة التقارير اليت قُدمت إليها يف موعد متأخر جداًأسفأعربت اللجنة على سبيل االستهالل عن   - ١٠

. مل الواقع على عاتقها العءد عب على قدرة اللجنة على النهوض بأوتقدمي التقارير أثر سليب بين فللتأخر يف
 األسئلة عن وتقدمي أجوبة تقارير جيدةإصدار  باحملكمة يف الوقت املناسبقيام وقد شددت اللجنة على أمهية 

   فيما خيص دورا املقبلةرت اللجنةقرو. الدورةتمكني أعضاء اللجنة من النظر فيها قبل انعقاد لاملطروحة، 
  .دة لتقدميهام إليها بعد انقضاء اآلجال احملدأية تقارير تقد ال تنظر يف  أن
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  استعراض املسائل املالية  - ألف

  حال االشتراكات -١

والحظت اللجنة ). رفق األولامل (٢٠١٢مارس / آذار٣١استعرضت اللجنة حال االشتراكات حبلول   - ١١
 اللجنة أنه، وباإلضافة إىل ذلك الحظت.  يورو١ ٤٩٥ ٠٠٠االشتراكات غري املسددة كانت قد بلغت   أن
 من االشتراكات ٢٠١٢مارس / آذار٣١ حبلول، مل تبلغ نسبة ما كان قد سدد ٢٠١١غرار عام  على

 دولة ٣٧ يف املائة، وأعربت عن قلقها أنه ليس بني الدول األطراف إال ٤٧ إال ٢٠١٢املستحقة التسديد لعام 
مجيع الدول األطراف على بذل قصاراها عت اللجنة وشج.  بصورة كاملةكانت قد سددت كل اشتراكاا

 . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥للتكفل بأن تتوفر للمحكمة األموال الكافية طيلة السنة، وفقاً للبند 

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد " من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨ووفقاً للفقرة   - ١٢
ليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساوياً لقيمة اشتراكاا املالية يف تكا

وقد أخذت اللجنة علماً بأنه، ". عنها] اً[االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائد
 وبالتايل مل يكن حيق هلا ، كانت مثاين دول أطراف متأخرة عن تسديد اشتراكاا٢٠١٢مارس /آذار ٣١  يف

وقد أحيطت اللجنة علماً بأن األمانة كانت .  من النظام األساسي١١٢ من املادة ٨لفقرة مبقتضى االتصويت، 
 ٢٠١١ديسمرب /قد أعلمت الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشتراكاا مرتني، يف كانون األول

 ١١٢   من املادة٨تسديده لتفادي تطبيق مقتضيات الفقرة ، مببلغ احلد األدىن الالزم ٢٠١٢ فرباير/شباط  ويف
وطلبت اللجنة من . باعه لطلب اإلعفاء من فقدان حق التصويتمن النظام األساسي، وباإلجراء الواجب ات

مجيع وأوصت اللجنة . األمانة أن تقوم مرة أخرى بإخطار الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشتراكاا
  . مع احملكمة بأسرع ما ميكنحسابااتسوي أن متأخرات من اشتراكاا باليت عليها الدول 

  املوجودات النقدية -٢

.  مليون يورو٢,٧٥، زهاء ٢٠١٢فرباير / شباط١٥مت إعالم اللجنة بأنه كان حبوزة احملكمة، يف   - ١٣
 لصندوق الطوارئ اً يورو ومبلغماليني ٤,٧مقداره العامل املال صندوق رأس ل اً نقدياً مبلغالرقم  هذايشملو

  . يوروماليني  ٧,٨مقداره 

  استثمار األموال السائلة -٣

  ، ٢٠١١نت أنه، يف عام وبي. أعلمت احملكمة اللجنة حبال أمواهلا السائلة وبتدبرها هلذه األموال  - ١٤
.  مليون يورو٧,٠ سنوياً مقداره عائداً مليون يورو وأا آتت ٥,٦١بلغ املتوسط الشهري لألرصدة النقدية 

. وقد ركَّزت احملكمة جهودها على احلفاظ على رأس املال املستثمر، مث على أرباح الفوائد يف املقام الثاين
عت احملكمة مستثما على ستة بنوك يف أربعة بلدان أوروبية عالية املكانة يف جمال وتفريقاً للمخاطر، وزرا

زاً يف بلد ائة من جمموع األموال النقدية كان مركَّ يف امل٧٠يناهز   بيد أن اللجنة الحظت أن ما. االئتمان
 .)١(واحد

                                                 
  :إن أموال احملكمة موزعة على ستة بنوك يف أربعة بلدان  )١(
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ملخاطر املتصلة بعجز الطرف املتعاقد دي تركيز ا األسواق املالية وتفارصدوقد دعت اللجنة احملكمة إىل مواصلة   - ١٥
اسع نسبياً وإذ الحظت اللجنة الفارق الش.  هذا التركيز عند اللزوموختفيف،  غري مربراًركيز تاآلخر أو بالبلد

 يف وضع مبادئ توجيهية بأن تنظرفإا أوصت احملكمة رة لدى خمتلف البنوك، املبالغ املستثممردود  بني
 املتمثلة يف صون هذه األموال، العليارضية من أمواهلا دون املساس باألولوية جين عائدات م للتوصل إىل
 مراعاة احتياجاا إىل التدفق النقدي والتصنيف  اليت ينبغي التعامل معها على أساس البنوكوبأن حتدد

مبة، واالئتماين للبنوك املعنية، وال سيما يف ظروف السوق املالية غري املستقرإىل ذلك   تقريراً عنأن تقد 
 .يف دورا العشريناللجنة 

جعة ة ضمن خطة املراكم احملخزانةج إدارة ن مكتب املراجعة الداخلية قد أدروالحظت اللجنة أ  - ١٦
 .ع إىل قيام املراجع بإعالمها بنتيجة املراجعة املعنية يف دورا العشرين، وبينت أا تتطل٢٠١٢َّ لعام

  صندوق الطوارئمواردجدول أنصبة االشتراكات املقررة وجتديد  -٤

 مواردالحظت اللجنة أن جدول أنصبة االشتراكات الذي اختري األخذ به مرجعاً فيما خيص جتديد   - ١٧
ونوهت اللجنة إىل . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ هو جدول أنصبتها يف ٢٠١٢الطوارئ يف عام صندوق 

مل حيدد ماهية جدول أنصبة االشتراكات الواجب تطبيقه فيما  ICC-ASP/10/Res.4أن القسم هاء من القرار 
 استشرافياً فإن  صندوق الطوارئ أمراًاردموولـما كان جتديد .  صندوق الطوارئمواردخيص جتديد 

صندوق يف السنني املقبلة جدول أنصبة االشتراكات هذا ال مواردار لتجديد يخت اللجنة أوصت بأن ال
قفيها اجلمعية التجديد املعين بل جدول أنصبة االشتراكاتللسنة املالية اليت ت للسنة املالية اليت سير ع وز

 .فيها مبلغ التجديد على الدول األطراف

 من نظام روما األساسي تقضي بأن يستند جدول أنصبة االشتراكات ١١٧ اللجنة أيضاً أن املادة والحظت  - ١٨
لمحكمة إىل جدوهلا الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية وجيري تعديله وفقاً للمبادئ اليت يقوم ل املقررة
جدول أنصبة أرقام قه احملكمة حالياً ونوهت اللجنة إىل أن املنحى الذي حتسب وف. هذا اجلدولعليها 

ولذا أوصت اللجنة بأن تقدم إليها احملكمة يف دورا التاسعة .  يفتقر إىل الوضوحهلااملقررة االشتراكات 
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تطلب . املقررة هلا جدول أنصبة االشتراكات إعداد يف تتبعها اليت عشرة املنهجيةَ
ترسل   الذي تكون قد طبقته وأناملقررة هلا كمة أن تنشر جدول أنصبة االشتراكات اجلمعية من احمل

ر عليهااملعلومات املعنية إىل الدول األطراف مع اإلخطار السنوي مببلغ االشتراك املقر.  

                                                                                                                            
١- ABN AMRO ،٣٥( مليون يورو ٤,٢٦ :هولندا(% 

٢- ING Bank  ،١٦( مليون يورو ٠,١٢ :هولندا(% 

٣- Rabobank  ،١٨( مليون يورو ٨,١٣ :هولندا(% 

٤- Deutsche Bank٢٣(و  مليون يور٠,١٧ :، أملانيا(% 

٥- BNP Paribas٤( مليون يورو ٠,٣ :، فرنسا(% 

٦- HSBC٤ ( مليون يورو٠,٣ ، اململكة املتحدة(% 

   مليون يورو٢,٧٥  :اموع  
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  صندوق الطوارئ -٥

 ٩ ١٦٨ ٥٦٧ بلغ ٢٠١٠أحاطت اللجنة علماً بأن الرصيد االبتدائي لصندوق الطوارئ يف عام   - ١٩
خدم خالل عام ، بعد أن استاً يورو٨ ٧٥٦  ٥٦٧ مبلغاً مقداره ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ١ ، مث بلغ يفاًيورو

 . يورو٤١٢ ٠٠٠ مقداره موارده من مبلغ ٢٠١٠

مت احملكمة إخطارات باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ بلغ جمموعها  قد٢٠١١وخالل عام   - ٢٠
ذ باالعتبار أن أرقام وإذا أُخ. اً يورو٥ ١٢٥ ٣٤٩ف منها  اعترب أنه صرِ،اً يورو٨ ٥٤٤ ٣٨٤مبلغاً مقداره 

 بعد تنفيذ امليزانية العادية اً يورو١ ٣٢٦ ٧٥٦عة، اليت قد تعدل، تشري إىل فائض مقداره  غري املراج٢٠١١عام 
 .اً يورو٣ ٧٩٨ ٥٩٣ صندوق الطوارئ يساوي خصماً علىاملبلغ املسحوب فعالً ، فإن ٢٠١١  لعاماملقَرة

 صندوق الطوارئ، الحظت اللجنة أن رصيد هذا الصندوق مواردجتديد وفيما خيص   - ٢١
 وأن مبلغ اً يورو٤ ٩٥٧ ٩٧٤، بعد احتساب الفائض، يبلغ ٢٠١١ديسمرب /األول  كانون ٣١  يف
ما ال ىل الدورة العاشرة للجمعية سيكفي جلعل رصيد هذا الصندوق يعود إ  يفيورو الذي أُقر مليون  ٢,٢ الـ

 .)٢( ماليني يورو٧حده األدىن البالغ يقل عن 

٢٢ -  بت بوضع إجراء عمل وقد أحاطت اللجنة علماً بالتقرير عن معايري االستعانة بصندوق الطوارئ، ورح
ذا الصندوققياسي يبي ن اخلطوات الالزمة لالستعانة. 

مبالغ من صندوق الطوارئ، م  أربعة طلبات الستخدا٢٠١٢ عام والحظت اللجنة أا قد تلقَّت يف  - ٢٣
 احملكمة أقصى قدر من أن تلتزموقد شددت اللجنة على ضرورة . )٣( يورو٢ ٧٣٨  ٦٠٠ اإلمجايل مقدارها

 الضرورة عندالعناية عند طلب االستعانة بصندوق الطوارئ، وأن تسهر على أن ال تطلَب االستعانة به إال 
  .لتمويلإىل ا بديالً سبيالًلطوارئ باعتباره ينبغي أن ال ينظَر إىل صندوق اف. املطلقة

                                                 
   يوروا٩ً ١٦٨ ٥٦٧  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١رصيد صندوق الطوارئ يف   )٢(

   يورو ٤١٢ ٠٠٠  ٢٠١٠املبلغ املستخدم يف عام : ناقصاً  
   يوروا٨ً ٧٥٦ ٥٦٧  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١وارئ يف رصيد صندوق الط  
   يوروا٥ً ١٢٥ ٣٤٩  ٢٠١١خالل عام ) غري املراجع(مقدار املصروفات : ناقصاً  
   يوروا٣ً ٦٣١ ٢١٨  الرصيد الصايف  
   يوروا١ً ٣٢٦ ٧٥٦   العادية املقَرة٢٠١١الفائض من ميزانية عام : زائداً  
   يوروا٤ً ٩٥٧ ٩٧٤  ٢٠١١ديسمرب /ن األول كانو٣١الرصيد املتوفِّر يف   
   يورو٢ ٢٠٠ ٠٠٠  مبلغ التجديد الذي أقرته اجلمعية يف دورا العاشرة: زائداً  
   يوروا٧ً ١٥٧ ٩٧٤   بعد جتديد موارده٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١رصيد صندوق الطوارئ يف   

  
  : على النحو التايل البيان٢٠١٢الستعانة بصندوق الطوارئ يف عام بغية اإضافية  متعلقة مبيزانيةقدمت احملكمة إىل اللجنة إخطارات   ) ٣(

 يورو لسد تكاليف ٣٩١ ٨٠٠ستخدام مبلغ مقداره با قدمت رئيسة قلم احملكمة إخطاراً ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٤برسالة مؤرخة بـ  )أ (
  كوت ديفوار؛  احلالة يف

 يورو لسد ٤١٧ ٨٠٠ئيسة قلم احملكمة إخطاراً قصري األجل باستخدام مبلغ مقداره  قدمت ر٢٠١٢مارس / آذار١٤برسالة مؤرخة بـ  )ب (
  تكاليف متديد فترات التكليف؛

 يورو لسد التكاليف ١ ٥٦٧ ٨٠٠ستخدام مبلغ مقداره با قدمت رئيسة قلم احملكمة إخطاراً ٢٠١٢أبريل / نيسان١٢برسالة مؤرخة بـ  )ج (
   كينيا؛املتصلة بقرار تأكيد التهم يف احلالة يف

 يورو لسد تكاليف إنشاء ٣٦١ ٢٠٠ستخدام مبلغ مقداره با قدمت رئيسة قلم احملكمة إخطاراً ٢٠١٢مايو / أيار١٤برسالة مؤرخة بـ  )د (
  .مكتب ميداين صغري يف كوت ديفوار تابع لقلم احملكمة



ICC-ASP/11/20 Advance version 

173 20-A-081112 

  شؤون املراجعة -٦

٢٤ -  ومت إعالمها بأن استجابة . مه مدير مكتب املراجعة الداخليةاستمعت اللجنة إىل عرض شفوي قد
وقد .  املراجعة قد حتسنت، لكن يبدو أنه لـما يزل هناك تأخر يف تنفيذهاسياقاإلدارة للتوصيات املقدمة يف 

لجنة أن يضمن مدير مكتب املراجعة الداخلية يف عروضه املقبلة معلومات عن رد اإلدارة على اقترحت ال
 .توصيات هذا املكتب

 بناء ة الداخلياملراجعةثالث سنوات، اليت أعدها مكتب ل الداخلية جنة خطة املراجعةوقد قُدمت إىل الل  - ٢٥
تطلع هذا املكتب إمكانية إجراء دراسة تقييمية أن يسواقترحت اللجنة . سكهميالذي على سجلِّ املخاطر 
  .للمساعدة القانونية

  شؤون امليزانية   -باء 

  ٢٠١١ميزانية عام يف إطار  الربامجأداء  -١

، فأعربت عن )٤(٢٠١١ يف التقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام اللجنةنظرت   - ٢٦
، ٢٠١١ الذي اضطلعت به احملكمة يف عام اجلم علماً بالنشاط وأحاطت اللجنة. تقديرها لشكل العرض فيه

 اإلمجايل للتنفيذ، عدلاملفقد بلغ . االفتراضات املتعلقة بامليزانيةارتياح أنه قد تبينت للمرة األوىل دقةُ والحظت ب
 مليون )٥(١٠٢ ,٢٨ مقداره اً إمجالياً مبلغيعادل ما، أي يف املائة ٧,٩٨عة،  على األرقام األولية غري املراجبناًء

 ،وأقرت اللجنة بأن املصروفات الفعلية للمحكمة بلغت.  مليون يورو٦١,١٠٣ البالغة املقَرةيورو من امليزانية 
 مليون ٤,١٠٧ صندوق الطوارئ، مواردعلى أساس اجلمع بني امليزانية العادية واملبلغ اإلمجايل املستعان به من 

 .املقَرة ٢٠١١ مليون يورو بالقياس إىل ميزانية عام ٨,٣ادة يف اإلنفاق مقدارها ينطوي على زي يورو، أي ما

املساعدة بند  إىل حد كبري يف بند املساعدة املؤقتة العامة واً زائداًوالحظت اللجنة بأن مثة إنفاق  - ٢٧
 ما ميثل ،املقَرة امليزانية يف املائة من ٦,١٣٥ فيما خيص املساعدة املؤقتة العامة اإلنفاق معدلفقد بلغ . القانونية

 يورو ١٢ ١٣٤ ٠٠٠ بلغت املصروفات الفعلية ٢٠١١يف عام ( يورو ٣ ١٨٣  ٠٠٠مبلغاً إضافياً مقداره 
ى إىل زيادة بأن الزيادة يف اإلنفاق تعزوقد مت إعالم اللجنة ).  يورو٨  ٩٥٠  ٠٠٠ البالغة املقَرةمقابل امليزانية 

املتمثلة يف تسجيل التكاليف حالياً لقضائية وإىل املمارسة املعمول ا يف احملكمة يف األعمال املتصلة باألنشطة ا
لوظائف الثابتة اليت اب منوطة اعدة املؤقتة العامة لكي يؤدوا مهاماملترتبة على االستعانة مبوظفني يف إطار املس

. زانية املتعلق باملساعدة املؤقتة العامةخل، خصماً على بند امليإ املؤقتة، املغادرةر بسبب إجازة األمومة، أو تشغ
ق نفَا يفتوخياً لتحسني الشفافية يف تنفيذ امليزانية، أوصت اللجنة بأن يفاد يف بند منفصل من بنود امليزانية مب

 .صة للمساعدة املؤقتة العامةاملخصاملوارد من ألداء املهام املنوطة بالوظائف الدائمة 

رجح أن فمن امل.  كبري باملساعدة القانونيةةتعلقامل تقديرات امليزانية طّيخت احتمالوالحظت اللجنة أن   - ٢٨
متديد اآلجال اإلجرائية يف قضية لوبانغا واإلبقاء على فريق الدفاع دون تغيري إىل طلب جديد لالستعانة يفضي 

                                                 
)٤(  ICC-ASP/11/8.  
  .يهذا الرقم ملراجعة ائية جيريها مراجع احلسابات اخلارج خيضع  )٥(
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قدم رئيسة قلم  بأن تأوصتوعليه فإن اللجنة . ٢٠١٢ من عام األولبصندوق الطوارئ حبلول اية النصف 
 .احملكمة تقريراً مالياً إىل الدوائر بشأن أثر القرارات املقبلة

  البنية التنظيمية للمحكمة -٢

وذكَّرت بتوصيتها بأن تجري احملكمة . نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن بنيتها التنظيمية  - ٢٩
 طالم ، مقلِّصةًاءات وما يناظرها من البىن وافياً لبنيتها التنظيمية بغية تبسيط الوظائف واإلجرتدارساً/تقييماً

كما إن اللجنة .  اإلبالغمسارات  املسؤوليات اليت قد ميكن تفويضها، ومرشدةً، وحمددةًاللزوم عند اإلشراف
ن هذه تقريراً عن بنيتها بأكملها، ال تقريراً يبيعشرة   دورا الثامنةإليها يف تقدم احملكمة  كانت قد أوصت بأن

 التدبر واإلبالغ، وكل ما قد يكون هناك مساراتبغية الوضوح يف تبيان وذلك ، بنية على مستوى الوظائفال
وقد أخذت اللجنة علماً .  الوظائف فيهاومتطلَّبات، حالية أو مقبلة، إىل تعديل بنية احملكمة احتياجاتمن 

وطلبت اللجنة من احملكمة . جه التحديدبالتقرير لكنها الحظت أنه ال يتناول املسائل اآلنفة الذكر على و
 . رد على األسئلة املطروحة أعاله يقدم إليها يف دورا التاسعة عشرةإلعداداالستعانة مبوارد داخلية 

  )يف الربع األول من السنة(ة  املقر٢٠١٢تنفيذ ميزانية عام  -٣

تنفيذ على صعيد نائية الدولية احملكمة اجلأداء تقرير عن البني الوثائق املعروضة على اللجنة كان   - ٣٠
 ٢٠١٢أن اجلمعية كانت قد أقرت لعام إىل  اللجنة قد نوهتو. )٦(٢٠١٢مارس / آذار٣١حبلول ميزانيتها 

 تنفيذ امليزانية عند اية الربع األول من معدلوالحظت اللجنة أن .  يورو١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠ميزانية مقدارها 
عند اية الربع األول من )  مليون يورو٢٢,٣٤أي (املائة   يف ٥,٣١ما بلغ املائة، بينيف  ٧,٢٩ بلغ ٢٠١١عام 
  .واتفقت اللجنة على أن تواصل مراقبة الوضع يف دورا التاسعة عشرة. ٢٠١٢عام 

  ٢٠١٣افتراضات امليزانية فيما خيص عام  -٤

ت احملكمة علموقد أَ. ٢٠١٣استمعت اللجنة إىل عرض شفوي عن التقديرات املؤقتة مليزانية عام   - ٣١
لتكاليف ل املكونةأن أهم العناصر إىل وأشارت احملكمة . ٢١ إىل ١١اللجنة بأا زادت عدد االفتراضات من 

 تتمثل يف تكاليف املوظفني، اليت تشهد زيادة تقارب ٢٠١٣مليزانية الربناجمية املقترحة لعام املقدرة فيما خيص ا
املباين الدائمة تكاليف يف ؛ و) ماليني يورو٦( املباين املؤقتة إجيارويف ؛ ) ماليني يورو٤(املائة   يف٦نسبتها الـ

   رأس املال من تكاليف االستثمار املندرجة يف عداد ما أُرجئفي؛ و) مليون يورو٢,٠) ("2gv "العناصر(
  ). مليون يورو١زهاء (

  ةامليزنة عملي -٥

متها يف رت اللجنة بالتوصية اليت قد وذكَّ.)٧( امليزنة فيهاعمليةنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة بشأن   - ٣٢
 امليزنة فيها بغية التكفُّل بكون عمليةينبغي للمحكمة أن تعيد النظر يف عشرة اليت مفادها أنه  دورا السابعة

. السياق املايل مفهوماً جيداً يف كل الربامج والربامج الفرعية وبإرساء سريورة حقيقية لتحديد األولويات
                                                 

)٦(  CBF/18/16.  
)٧(  ICC-ASP/11/10.  
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فطلبت القلق،    رأت اللجنة أن تقرير احملكمة مل يتناول بعض املسائل الرئيسية اليت تبعث علىحملكوعلى هذا ا
 :عشرة قراراً ذا الشأن  يف دورا التاسعةيهام إل احملكمة أن تعاجل املسألتني التالييت البيان وأن تقدإىل

ية حبيث يتسىن وضع االفتراضات  إعداد امليزانعمليةما السبيل إىل تقليص الزمن الذي تستغرقه   )أ (
اخلاصة مبيزانية السنة التالية يف موعديف السنة أكثر راً فيستند وضع هذه االفتراضات إىل تقييم أدق  تأخ

  االحتياجات إىل التمويل؛اليت تتحدد الظروف ل

ما خيص مجيع ة القائمة على النمو الصفري فيكمة تعتزم األخذ تدرجيياً بامليزنما إذا كانت احمل  )ب (
 .تعتزم ذلكستأخذ ا إذا كانت باقي أقسام احملكمة ومىت 

امليزنة ليس بديالً عن " ة املتصوريالقائم على املناح"احملكمة  الذي اقترحتهامليزنة والحظت اللجنة أن ج   - ٣٣
ة مقدار النشاط  لزياد نتيجةًتستجدالنمو الصفري، بل ميثل وصفاً للمتطلبات اإلضافية اليت قد  القائمة على
 يالقائم على املناح"ن كان هذا النهج ئول. السنة املالية التالية، ما يفضي إىل ميزانية إضافية  القضائي يف

مبادرة حمبذة ميكن أن تزيد درجة الشفافية يف امليزانية وأن تسهل التخطيط فهو ال ينطوي حبد ذاته " ةاملتصور
 وضع ميزانية آحاد األقسام جيب أن عمليةوقد شددت اللجنة على أن . يزانيةعلى إمكانية إيتاء وفورات يف امل

تستند إىل إرشادات شاملة، ودراسة لألعوام السابقة، ومراجعة جتريها اإلدارة العليا بغية إنفاذ االنضباط املايل 
 .انيةالقوي والسهر على خضوع الطلبات لتدارس صارم قبل أن تتم إجازا من أجل مقترح امليز

 امليزنة وبني توصياا بشأن عمليةونوهت اللجنة إىل الترابط بني املوضوع الذي يتناوله التقرير بشأن   - ٣٤
  . احملكمة عن بنيتها التنظيميةوتقرير، وجتميد الوظائف الثابتة،  جمدداًتربير الوظائف

 الشؤون اإلدارية  -جيم 

  عن طريق زيادة النجاعةتدابري حتقيق الوفورات  -١

رت اللجنة يف التقرير املرحلي السابع عن التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما خيص تدابري حتقيق نظ  - ٣٥
نات احملكمة لزيادة التنسيق ونوهت اللجنة باجلهود اليت بذلتها شتى مكو. )٨(عن طريق زيادة النجاعةالوفورات 
وحبسب البيانات اليت قدمتها رئيسة قلم . حكمةة للماح االستعانة باملوارد املتيفاملرونة  املزيد منب والتحلّي
 مليون يورو، ٩,٢ مبلغاً مقداره ٢٠١١ بلغت قيمة الوفورات الفعلية اليت حتققت نتيجة لذلك يف عام ،احملكمة
وقد شددت اللجنة على أمهية استمرار احملكمة . ٢٠١١ النصف الثاين من عام ختص مليون يورو ٣,١منها 
-ICC من القسم هاء من القرار ٢واسترعت اللجنة العناية إىل الفقرة .  األخرى للوفورات املصادرنشدانعلى 

ASP/10/Res.4بتخفيضات يف ٢٠١٣ زيادة مقترحة يف ميزانية عام كلقضي بوجوب تعويض ت يت، ال 
ة أن ظت اللجنوإذ الح. املقَرة ٢٠١٢امليزانية متوائماً مع مبلغ ميزانية عام هذه مواضع أخرى، بغية جعل مبلغ 

 ٢٠١٢بري على ميزانية عام ن أثر هذه التدا مل يبيعن طريق زيادة النجاعةالتقرير بشأن تدابري حتقيق الوفورات 
ا العشرين تقريراً عن أثر تدابري حتقيق الوفورات ة، املقرم احملكمة إليها يف دورا أوصت بأن تقدعن فإ

  .ة املقر٢٠١٢بري على ميزانية عام التدا يبين آثار هذه طريق زيادة النجاعة

                                                 
)٨(  ICC-ASP/11/9.  
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  احملاسبة التحليلية -٢

وذكَّرت اللجنة باملباحثات السابقة اليت أجرا . )٩(نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن احملاسبة التحليلية  - ٣٦
 ومع مراجع احلسابات اخلارجي بشأن عجز احملكمة حالياً عن تقدمي بيان بتكاليف كل حماكمة هااحملكمة مع

والحظت اللجنة أن احملكمة لـما تزل بصدد حتديد تكاليف فرادى احملاكمات، واقترحت .  التحديدلى وجهع
حماكمة   وقد ميكن أن يشتمل حتليل الثغرات على استعراض لشتى التكاليف املترتبة على. إجراء حتليل للثغرات

الفئة  هذهبسهولة وما إذا كانت  اليت ال تتوفر اليت يسهل توفرها واملعلوماتبعينها، بغية حتديد ماهية املعلومات 
إتاحة  بل القدرة على "اآلين"بالغ اإلليس أن املطلوب إىل  اللجنةونوهت . املعلومات ذات شأنالثانية من 

العناصر أهم  بعض حتديدجيداً مت كما نوهت اللجنة إىل أنه قد . اللزومالتقارير بانتظام حبسب  احلصول على
لتكاليف، مثل تكاليف الوحدة فيما خيص حمامي الدفاع، والترمجة، والتمثيل القانوين للمجين عليهم، ل املكونة

قدرا   وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دورا التاسعة عشرة تقريراً عن. والدعم التقين، وغريها
 يزيد من صعوبة تبيان  املعنيةت أن عدم وجود املعلوما احملاسبة التحليلية، مالحظةًإرساءلى ع

  .االفتراضات فيما يتعلق بالتكاليف  حتقُّق

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٣

وطلبت . )١٠(لقطاع العامل املعايري احملاسبية الدولية تطبيقنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة املرحلي عن   - ٣٧
ا التاسعة عشرة، شرحاً أوىف م إليها، قبل انعقاد دوراللجنة إىل احملكمة أن تقدكل من يترتب على  ملا
.  امليزانيةفيما خيص تبعاتمن النتقال إىل احملاسبة القائمة على االستحقاق لاخليارات الرئيسية الثالثة 

احملاسبة "أن احملكمة أشارت إىل ممارستها احلالية على صعيد امليزانية باعتبارها قائمة على أساس   وبالنظر إىل
فقد طلبت اللجنة توضيحاً بشأن ماهية ما يطبق يف ممارستها احلالية على صعيد امليزانية من " ةعدلاملدية النق

 .عناصر احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق

تطبيق ل فيها ميزانية يف اإلنفاق يف أول سنة مالية توضع جتاوز طفيفوالحظت اللجنة أيضاً وجود   - ٣٨
ضمن حدود ذو الصلة شروع يندرج املوذكَّرت اللجنة بأنه ينبغي أن . دولية للقطاع العاماملعايري احملاسبية ال

ثةاً يورو١  ٩١٧  ٥٥٠ة البالغة امليزانية املقرا التاسعة عشرة ميزانية حمدم إليها يف دورقدفطلبت أن ت ،. 

النظام املايل والقواعد وأخذت اللجنة علماً بتقرير احملكمة عن التعديالت املقترح إدخاهلا على   - ٣٩
جلنة املراجعة واملراجع  افيه، ريثما تنظر عشرينأرجأت اللجنة دراستها هلذه املسألة إىل دورا الو. )١١(املالية

وعالوة على ذلك الحظت اللجنة أنه قد ال يكون بوسعها املوافقة على التعديالت املعنية .  أوليةاخلارجي نظرةً
 طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم ويف هذا اخلصوص. لك بالنظر إىل طبيعتها التقنيةأو عدم املوافقة عليها، وذ

سبية الدولية للقطاع العام على  عرضاً عاماً وافياً لتبعات تطبيق املعايري احملاعشريندورا ال  إليها يف
  .اخلارجيني ملعلومات املاليةا مستعملي

                                                 
)٩(  CBF/18/13.  
)١٠(  ICC-ASP/11/3.  
)١١(  ICC-ASP/11/4.  
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  املشتريات -٤

ت اللجنة بإنشاء نظام ملعاجلة حاالت بوإذ رح. )١٢(عن املشترياتنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة   - ٤٠
هت إىل أنه كان يتعيا نوذه اخلطوة منذ وقت طويل، وطلبت املزيد من التوضيح تعارض املصاحل فإ ن القيام

إىل وطلبت اللجنة . إذا كان النظام اخلاص بتعارض املصاحل يشتمل على لزوم اإلعالن عن األصول  بشأن ما
تضع التعليمات اإلدارية املتعلقة بسياسات مكافحة الغش ومكافحة االنتقام على موقعها  احملكمة أن

تقريراً عن  االطِّالع عليها، وأن تقدم وتسهيلذه السياسات واسعة النطاق العرفة امل إتاحةالشبكي بغية 
  .دورا العشرين  إىل اللجنة يف ذلك

  املوارد البشرية  -دال 

ديد اجلنهج العن تقريرها ، و)١٣( احملكمة عن إدارة املوارد البشريةتقرير اللجنةبني الوثائق املعروضة على  كان  - ٤١
وقد أعربت اللجنة عن . لتأمني الصحي للمتقاعدينلإعانة إقامة نظام اقتراح عن وتقريرها  ،لتصنيف الوظائف

وتأيت . ازن يف التمثيل اجلغرايف يف احملكمةقلقها حلال تنفيذ توصياا ذات الصلة والستمرار اختالل التو
 .الدليل على هذا االختاللب) انظر املرفق الثاين(اإلحصائيات املتعلقة باملوارد البشرية اليت قُدمت إىل اللجنة 

  التوظيف -١

نقوصة كمة أو امللة يف احملمتثيل الدول واملناطق غري املمثَّرة لزيادة أخذت اللجنة علماً باإلجراءات املتوفِّ  - ٤٢
ن يقَ يف قوائم الـمنتاملعنيةالدول لني من رعايا ليت بذلتها احملكمة إلدراج املؤهبت باجلهود ا، ورحهاالتمثيل في

دت اللجن. ةشغل وظائف يف احملكملحني أولياً من بني املرشفة على ضرورة وشدرعواملناطق يف الدول أن ي 
خرى ستطلع إمكانية وجود أي سبل أوأن تل بالوظائف املتوفرة يف احملكمة، مثَّلة أو املنقوصة التمثيغري الـم

 توظيف موحدة، بغية زيادة إجراءاتعلى تطبيق يف الوقت ذاته  إىل التحسني على هذا الصعيد مع احلرص
ها عن درِج احملكمة يف تقريرأوصت اللجنة بأن تويف هذا الصدد . منافع توسيع التمثيل اجلغرايف يف احملكمة

 ة، وتقدمهخذة يف هذا املنحى، والنتائج واملقترحات ذات الصلالبشرية عرضاً عن التدابري املتإدارة املوارد 
 .إليها يف دورا العشرين

ع وقالت إا تتطلَّ.  جلنة االنتقاءتشكيلوأحاطت اللجنة علماً بالتقدم الذي حتقَّق على طريق إعادة   - ٤٣
  . جلنة االنتقاء قبل انعقاد دورا العشرينإىل تلقِّي وثيقة اختصاصات

  السياسة فيما يتعلق باملساعدة املؤقتة العامة -٢

داً يف  من تقرير دورا اخلامسة عشرة وأُدرِج جمد٦٩أكدت اللجنة طلبها، الذي ورد أصالً يف الفقرة   - ٤٤
وبة بشأن االستعانة  سياسة قياسية وتوجيهات مكت من تقرير دورا السادسة عشرة، إعداد٦٢الفقرة 

 .توظيف يف هذا اإلطارالشأن املعايري املطبقة يف عامة يف كل من أجهزة احملكمة وبباملساعدة املؤقتة ال

                                                 
)١٢(  CBF/18/5.  
)١٣(  ICC-ASP/11/7.  
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كمة بشأن نطاقه  إىل ما ينص عليه النظام اإلداري ملوظفي احملعلى حنو خاصواسترعت اللجنة العناية   - ٤٥
ضعها يساس قصري املدة فتنظِّم تعيينهم مواد منفصلة أ على ا موظفو احملكمة الذين يعينونأم: "والغرض منه

وقد أوصت اللجنة بأن تقدم إليها احملكمة . )١٤("عي العامباالتفاق مع هيئة الرئاسة واملد ] قلم احملكمةرئيس[
ا العشرين مشروعني والقواعد اخلاصة باملوظف بشأن االستعانة باملساعدة املؤقتة العامة  مقترحٍيف دور

نني بعقود مساعدة مؤقتة عامةاملعي. 

ؤقتة املساعدة امل يف إطار على املوظفني واحد شغور معدلوأخذت اللجنة علماً برأي احملكمة أن تطبيق   - ٤٦
فدعت اللجنة احملكمة إىل إضفاء .  خمتلفة قد يفضي إىل نقص يف اخلدماتبشروطعامة يف كل من أجهزا ال

ت الشغور على كل فئة من فئات املوظفني بعقود مساعدة مؤقتة عامة يف معدالاملزيد من الدقة على تطبيق 
  .٢٠١٣سياق ميزانيتها الربناجمية املقترحة لعام 

  اخلرباء االستشاريون -٣

 سياسة فيما يتعلق باالستعانة باخلرباء وثيقةأحاطت اللجنة علماً بأن احملكمة كانت بصدد تنجيز   - ٤٧
الستعانة باخلرباء لة لفصتتضمن معايري م ،اخلدمة اخلاصةمن عقود مبوجب عقود حاد املتعاقدين آاالستشاريني و

 أن ال يستعان باخلرباء أنه ينبغيوشددت اللجنة على . موا لتقييم اخلدمات اليت يقداًاالستشاريني ومنوذج
على  بعقود مساعدة مؤقتة وملوظفنياالستشاريني وآحاد املتعاقدين مبثابة بديل عن شاغلي الوظائف الثابتة وا

م إليها احملكمة، ضمن . هؤالء املوظفنيهام مب االضطالعيستطيعون    القد مأوأوصت اللجنة بأن تقد
ديدة يف هذا اجلسياسة الإدارة املوارد البشرية، معلومات عن وضع بشأن تقريرها إليها يف دورا العشرين 

  .اخلصوص

  لة اإلداريةاملساء -٤

السياسات ذات األولوية الواجب إعدادها وإصدارها، وثائق بقائمة وضع احملكمة  برحبت اللجنة  - ٤٨
.  للتعاميم اإلدارية املتعلقة بإدارة املوارد البشريةاًمواضيعياً  على شبكة التواصل الداخلي فهرسوبنشرها

 بغية تعزيز نتاإلنتروأوصت اللجنة بأن تستعني احملكمة بقدرا الداخلية فتنشر هذا الفهرس على شبكة 
 . وذلك قبل الدورة العشرين للجنة،الشفافية فيما يتعلق بسياستها يف جمال إدارة املوارد البشرية

وذكَّرت . وأحاطت اللجنة علماً برأي احملكمة فيما يتعلق مبراجعة نظام تقييم األداء املعمول به حالياً  - ٤٩
مبا يف ذلك ، التقييم نظام استعراض"من احملكمة طلبت فيه اجلمعية الذي  ICC-ASP/10/Res.4اللجنة بالقرار 

د وأوصت اللجنة بأن تع. "املرضي للموظفنيتقييم األداء ميكن من خالهلا  خمتلفة النظر يف خيارات عن طريق
 مكافآت على األداء اجليد وإنزال منحاحملكمة مقترحات لألخذ بثقافة للمساءلة الشخصية تشتمل على 

 دورا الثانية خالللكي تنظر فيه إىل اللجنة م تقريراً عن ذلك ، وأن تقدالسيءعقوبات على األداء 
 .والعشرين

داً وأعربت اللجنة جمد. تصنيف الوظائفيف أحاطت اللجنة علماً بتقرير احملكمة عن النهج اجلديد و  - ٥٠
ه اجلمعية، بعن رأيها أن إعادة تصنيف الوظائف من الفئة الفنية يتعيقرناء على طلب من احملكمة، ن أن ت

                                                 
)١٤(  ICC-ASP/4/3 ،"النطاق والغرض) " من النسخة العربية١٠الصفحة .(   
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 املزيد جيرييف الوقت احلاضر، ريثما لجمعية عائدة ل الصدد يف هذا النهائيإلقرار افأوصت بأن تظل سلطة 
دت اللجنة على أنه ينبغي أن وشد. من جتريب تطبيق املعايري اليت يقضي ا ج احملكمة اجلديد يف هذا اال

نوطة املسؤولية املرتبطة باملهام املفيها  تزداد على احلاالت اليتوظائف  بإعادة تصنيف الاالستعانة تقتصر
 وضع أن إىل اللجنة ونوهت.  مبثابة أداة للترقية أو لتربير زيادة يف أعباء العملاستعان بالوظيفة املعنية، ال أن ي

رجة حمدودة من املرونة  دإتاحة وأن ،ز املساءلة اإلداريةمعايري واضحة لتقييم تصنيف الوظائف قد يعز
 ميزانية ضبطة قد يفضي إىل راملقَورتبِها م الوظائف ضمن حدود أعدادها تنظيخيص إعادة   فيماللمحكمة 

 تقريراً يف إليهاأوصت اللجنة بأن تراجع احملكمة مقترحها بعناية وأن تقدم وقد . احملكمة وإىل زيادة جناعتها
ا الثانية والعشرينهذا الشأن لكي تنظر فيه خالل دور.  

  شروط اخلدمة امليدانية -٥

٥١ -  ا قررت أن جتعل شروط خدمة موظفيها من الفئة الفنية العاملني يف مكاتبها أعلمت احملكمة اللجنة بأ
امليدانية على انسجام مع الشروط املناظرة املعمول ا يف النظام املوحد لألمم املتحدة، وأا تعمل على ترتيبات 

وقد ذكَّرت اللجنة بأنه تلزم موافقة اجلمعية .  مهامهم بالفعلا فيما خيص املعنيني من املوظفني الذين تولَّوانتقالية
وأعربت اللجنة عن . على أية مقترحات هلا تبعات مالية، وذلك بعد نظر اللجنة يف املقترحات املعنيةالصرحية 
 احملكمة أوصت اللجنة بأن تعدو. جمال امليزانيةد باإلجراءات الراسخة يف تكرر حاالت عدم التقيلقلقها 

وأن تقدم إىل اللجنة يف دورا التاسعة عشرة تقريراً عن ذلك فيها،  شروط اخلدمة مبواءمةسياساا املتعلقة 
  .٢٠١٣ الربناجمية املقترحة لعام تهاوعن ما ميكن أن يطرأ من ختفيضات وزيادات يف ميزاني

   للمتقاعديننظام إعانة التأمني الصحي -٦

شكرت اللجنة و. )١٥(إعانة التأمني الصحي للمتقاعديننظرت اللجنة يف مقترح احملكمة اخلاص بنظام   - ٥٢
، التكاليف اليت تترتب على اإلعانة على أساس املناصفة اطلباتلبية لالتقرير، هذا احملكمة على إدراجها يف 

 .األمم املتحدةاملندرجة ضمن منظومة نظمات امل النظام املعمول به يف هذا اال يفب ومقارنةً) ٥٠/٥٠(

أول متقاعد يفي مبعيار التغطية املستمرة ملدة عشر سنوات قد يظهر يف املستقبل أن فبالنظر إىل   - ٥٣
  املقدارِ يف املائة ستظل معتدلة٥٠َقائم على أساس الـالإلعانة ا وإىل رأي احملكمة أن كلفة نظام ،القريب

اللجنة أوصت بأن سنوات اخلمس عشرة التالية ويتوقَّع أن تستقر بعد ذلك، فإن ه على مدى المتهاودتو
تضفي احملكمة املزيد من الدقة على مقترحها، بتضمينه التبعات املالية يف األجل األطول واملخاطر املرتقبة 

ا التاسعة لكي تنظر فيه خالإىل اللجنة م تقريراً يف هذا الشأن على صعيد زيادة األقساط، وأن تقدل دور
  .عشرة

  برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية -٧

٥٤ -  متها احملكمة بشأن اقتراحها استحداث برنامج للموظفني املبتدئني أحاطت اللجنة باملعلومات اليت قد
يع  كما درجت عليه العادة يف مج من البلدان الراعيةمن الفئة الفنية وتكاليف تسيريه، املفترض أن تستعاد

                                                 
)١٥(  CBF/18/9.  
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 من كالًفيما خيص دفوعات غريها من املعامة والنفقات الواملندرجة ضمن منظومة األمم املتحدة، نظمات امل
بالنظر إىل توقف برنامج سديد  وأنه بأنه يأيت يف الوقت املناسباملقترح هذا الربنامج  ويتميز. املوظفني املعنيني

 ٢٠٠ريب الداخلي ألكثر من ، الذي وفَّر التد٢٠١٢ االحتاد األورويب اخلاص بالتدريب الداخلي يف عام
 سياسة يئةدعت اللجنة احملكمة إىل ويف هذا الصدد .  يف السنة مبثابة مورد بشري إضايف للمحكمةمتدرب

أن السياسة املالية املتبعة يف سائر املنظمات الدولية ستطبق ما يؤكِّد شفافة تطبق ضمن احملكمة، وأن تقدم 
  .دورا التاسعة عشرةخالل ائياً ذلك رة كاملة على هذا الربنامج، لكي تنظر اللجنة يف بصو

  املساعدة القانونية  -هاء 

نظام يف  إلعادة النظراستمعت احملكمة إىل عرض قدمته رئيسة قلم احملكمة عن اجلهود املبذولة   - ٥٥
 وكانت احملكمة قد قدمت .ICC-ASP/10/Res.4املساعدة القانونية، عمالً مبا يقضي به القسم ياء من القرار 

مقترحاً، استندت إليه املباحثات يف إطار فريق الهاي العامل وأفضى إىل اعتماد املكتب قراراً بشأن املساعدة 
والحظت اللجنة أن هذا القرار الصادر عن املكتب بشأن املساعدة . ٢٠١٢مارس / آذار٢٣القانونية يف 

، ٢٠١٢أبريل /ان نيس١اإلصالحات الواجب تنفيذها اعتباراً من : ن اإلصالحاتالقانونية يتضمن فئتني م
ذا ن تبين ما إأنه لـما يزل يتعيب وقد أُعلمت اللجنة. ت إىل اجلمعية يف دورا احلادية عشرةحيلوالتدابري اليت أُ

 مليون يورو، وفقاً حلساا ٥,١رها كانت التدابري املعتمدة ستفضي إىل الوفورات املنتظَرة مبدئياً البالغ مقدا
 .)١٦(خالل الدورة العاشرة للجمعية

رئيسة قلم احملكمة مؤخراً على نظام املساعدة وكتب املوأحاطت اللجنة علماً بالتعديالت اليت أدخلها   - ٥٦
 دورا  املساعدة القانونية كما طلبته اجلمعية يفإعادة النظر يف من  ذلك املرحلة األوىلمثَّلوقد . القانونية
وهدف من االصالحات املطلوبة إىل إقامة التوازن بني حاجة احملكمة إىل ممارسة إدارة جيدة . )١٧(العاشرة

أن يف  واحترام حقوق املتهمني املعوزين الواجب على النحوملواردها، واحلاجة إىل التكفُّل باحترام األصول 
ة جوانب أخرى لنظام املساعدة القانونية، مثل االختبار وقد طلبت اللجنة أن تدرس احملكم. ميثَّلوا قانونياً

الرامي إىل تبين ما إذا كان املتهم املعين معوزاً، واملسألة املتعلقة بطريقة متثيل املتهم خالل مرحلة جرب 
 .يف دورا التاسعة عشرةإىل اللجنة األضرار، وأن تقدم تقريراً عن ذلك 

ب احملامي العمومي للمجين عليهم قد يفضي إىل ختفيض جممل والحظت اللجنة أن تعزيز دور مكت  - ٥٧
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٩٠وذكَّرت اللجنة بأن القاعدة .  موارد كافيةوفِّرت لذلكالتكاليف، إذا 

ممن يفتقرون إىل املوارد الالزمة لدفع أتعاب ممثل ] للمجين عليه أو اين عليهم[جيوز "اإلثبات تنص على أنه 
". ، إذا اقتضى األمراملالية ختتاره احملكمة تلقِّي املساعدة من قلم احملكمة، مبا يف ذلك املساعدة مشتركقانوين 

 أيضاً مصدراً لوفورات ممكنة، ويضمن يف الوقت نفسه متثيل اين عليهم متثيالً يئيهوالحظت اللجنة أن ذلك 
 .مناسباً

ففيما . لوبانغا أفضى إىل زيادة تكاليف املساعدة القانونيةوأحاطت اللجنة علماً بأن متديد حماكمة   - ٥٨
، وذلك على اخلصوص ألن ات يورو١٢٦ ٢٠٣ إىل ٢٠١٢خيص الدفاع، ارتفعت التكاليف الفعلية يف عام 

                                                 
 كانون ٢١-١٢ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا  )١٦(

 قلم قدمها اليت املناقشةيشار يف هذا النص إىل ورقة  (القسم ياء، ICC-ASP/10/Res.4، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١ ديسمرب/األول
  )).Add.1  واإلضافة إليهاASP10/01P13الوثيقة (ة القانونية املعمول به يف احملكمة  نظام املساعدإعادة النظر يفاحملكمة بشأن 

  .املرجع السابق ذاته  )١٧(
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، أن فريق الدفاع ٢٨٠٠رت، بقرارها ذي الرقم  قرالتمهيديةن الدائرة أل وية بقيت معروضة على الدائرة،القض
 . كما كانلينبغي أن يظ

وكانت اللجنة قد سجلت، خالل دورا السادسة عشرة، قلقها لنقص املعلومات املتعلقة بتبعات   - ٥٩
وقد أوصت اللجنة بأن تقدم رئيسة قلم احملكمة، توخياً لزيادة .  التكاليفمن حيثالقرارات القضائية 

خاذ القرارات يف مه قبل اتها، ويفضل أن تقد املعروضة عليللمسائلالشفافية، إىل الدوائر تبياناً لألثر املايل 
كما إن اللجنة أوصت بأن يقوم الرئيس بإعالم الدوائر بضرورة النظر على النحو املناسب . املسائلهذه 

 رئيسة جددت اللجنة توصيتها بأن تعدو. يف مسألة التكاليف خالل املداوالت، مع مراعاة استقالل القضاة
، تقريراً إىل اللجنة واجلمعية عن مجيع ٢٠١٣ة لعام اد امليزانية الربناجمية املقترحسياق إعدقلم احملكمة، يف 

يناير إىل / ويف الفترة املمتدة من كانون الثاين٢٠١١ وعام ٢٠١٠القرارات القضائية املتخذة يف عام 
اية السرية عند ثر ذو شأن على امليزانية، مع مراعاة احلاجة إىل محأ واليت هلا ٢٠١٢أغسطس /آب

  .االقتضاء

  مباين احملكمة  -واو 

  املباين املؤقتة -١

وأخذت اللجنة علماً . تلقَّت اللجنة من احملكمة تقريراً عن املستجدات فيما يتعلق حبال املباين املؤقتة  - ٦٠
بأنه سيتعيسن، تسديداً إلجيار املباين املؤقتة إىل حني انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة، أن تمببالغ من  د

  .)١٨( ماليني يورو٦كلفة كبرية تناهز الـامليزانيات املقبلة 

  حيز املكاتب اخلاص بأفرقة الترمجة -٢

ذكَّرت اللجنة بتوصياا السابقة القاضية بأن تواصل احملكمة توفري حيز املكاتب الالزم ألفرقة مترمجي   - ٦١
 بذلك كل ما فتتفادىى خالل السنوات السابقة،  تسن، ما)Haagse Veste (الثانوياملبىن املؤقت يف األمانة 

  .لمكاتبلقد يترتب من تبعات فيما خيص استئجار حيز 

  املباين الدائمة -٣

 واستمعت إىل عروض قدمها رئيس ،)١٩(جلنة املراقبةعرِض على اللجنة التقرير املرحلي عن أنشطة   - ٦٢
معين ذا  املباين الدائمة، وخبري استشاري ومدير مشروع، )إيطاليا(هذه اللجنة، السيد روبرتو بيليلي 

أنشطة مكتب مدير عن عرضاً وجيزاً عن أنشطة جلنة املراقبة، و، على الترتيب ،إم قدموا إىل اللجنة. املشروع
 .للملكيةالتكاليف اإلمجالية عن ، واملشروع

                                                 
 ٢٠١٢يوليو / متوز١ ومبانيها املؤقتة األخرى من )Haagse Arc(مقر احملكمة الرئيسي  وافقت حكومة الدولة املضيفة على متديد فترة دفع إجيار  )١٨(

يوليو / متوز١ شهراً، تبدأ يف ٤٥ملدة ) Haagse Arc(وسوف يوقَّع عقد اإلجيار ادد فيما خيص املبىن الرئيسي . ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٣١حىت 
  .٢٠١٦مارس / آذار٣١ وتنتهي يف ٢٠١٢

)١٩(  ICC-ASP/11/8.  
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ف التمويل لسد كل اللجنة بشأن سبل تناول مسألة تكاليمشورة  التمستوكانت جلنة املراقبة قد   - ٦٣
    املقدرة–سنوية للملكية لن التكاليف اإلمجالية اأوبين رئيس جلنة املراقبة ومدير املشروع . تكاليف امللكية

 تسديداًالفوائد واملدفوعات (التكاليف املالية ‘ ١’:  تشمل ما يلي– ٢٠١٦ مليون يورو يف عام ٢,١٤ بـ
  ؛ )الصيانة، والطاقة، واملرتفقات، والتأمني، والضرائب(تشغيل تكاليف ال‘ ٢’؛ )لقرض الدولة املضيفة

قاء تقادم املبىن  استثمارات الستبدال املواد واتا يلزم منم وتتأتى تكاليف التمويل هذه ع.تكاليف التمويل‘ ٣’
ا شأن من الكلفة  ذاًجزءمتثِّل  يف املائة، ٤٤ تبلغ نسبتها، اليت  هذهتكاليف التمويلإن . من الناحية الوظيفية
 ستكون أول سنة مالية ٢٠١٦ فإن السنة املالية ٢٠١٥ز املشروع يف عام نجع أن يوإذ يتوقَّ. اإلمجالية للملكية

 . ينبغي معاجلة هذه املسألة يف الوقت املناسبلكن. تتأثر ذه التكاليف

خاذ جلمعية فيما إذا كان يتعين ات تنظر ا اقترحت أنوبالنظر إىل مقدار تكاليف التمويل فإن جلنة املراقبة  - ٦٤
 مدى  باتباع ج مستدميوقرار استراتيجي بشأن سبل تناول هذه التكاليف، أي تناوهلا باتباع ج سنوي أ

 . املباينعمر

بيد . فإذا اتبِع يف ذلك ج سنوي فسيجري يف كل عام تقدير املتطلبات النقدية والتهيئة هلا يف امليزانية  - ٦٥
 اإلقرار كل عام يزيد من خطر عدم تدبر املباين على النحو الواجب فيسبب نقصاً يف قيمتها مبثابة أن لزوم
يستتبع تقدير النقد الالزم طيلة مدى عمر املباين وإالّ فإن األخذ باخليار املتمثل يف النهج املستدمي . أصول
ن استحداث صندوق استثمار يزود مبوارد عي على هذا التقدير سيتوبناًء). على سبيل املثالعاماً  ٥٠ (هاعمر

ومن شأن ذلك أن يستتبع زيادة يف . بدلتتسندرجة يف عداد رأس املال عندما كافية لتمويل استبدال املواد امل
التكاليف األولية الالزمة الستحداث هذا الصندوق، لكن من شأنه أن يسهل ختطيط الصيانة املناسبة على حنو 

 .أكثر مشوالً

وجوب أن تتيح الترتيبات املعنية صيانة املباين بشأن وأعربت اللجنة عن مشاطرا جلنة املراقبة قلقها   - ٦٦
 .على حنو مناسب وصون قيمتها مبثابة أصول

إىل العمل بالتعاون مع مدير ، بغية إعداد مقترح تنظر فيه اجلمعية،  اللجنة دعت جلنة املراقبةلكن  - ٦٧
 تتضمن،  ذات طابع كمي متصورةخيارات ومناحٍ احلايل بافتراضات وها الكيفياملشروع إلغناء حتليل

 .تقييمات لألخطار وتوضيحات للتكاليف

٦٨ -  شروع ضمن اللجنة ببيان رئيس جلنة املراقبة فيما يتعلق باستمرار اجلهود إلبقاء تكاليف املبت ورح
ةحدود امليزانية املقر.  

  الشؤون األخرى  -زاي 

  اص باين عليهمصندوق االستئمان اخل -١

صات  بشأن االستعانة باملخص اخلاص باين عليهمصندوق االستئمايننظرت اللجنة يف تقرير أمانة ال  - ٦٩
 واستمعت إىل عرض قدمه املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين اخلاص ،)٢٠(لسد تكاليف دعم الربامج

 .باين عليهم

                                                 
)٢٠(  CBF/18/14.  
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 نظام روما األساسي باين عليهم وبالصندوق اخلاص م، اعترفت اللجنة باألمهية اليت ينيطهاو  - ٧٠
أحاطت اللجنة علماً بقلق كما . خاصةماحنة جهات  أن تساهم يف هذا الصندوقعلماً بإمكانية وأحاطت 

وقد أُعلمت .  احلفاظ على املقدار احلايل للمسامهاتالتيقن من إمكانيةاملدير التنفيذي الحتمال أن يتعذر 
 بينما سيتعذر على ٢٠١٢ مواصلة تقدمي مسامهات يف عام عديدة جهات ماحنة سيكون بوسعه اللجنة بأن
 .القيام بذلكغريها 

وذكَّرت اللجنة بأا أوصت يف دورا السابعة عشرة بأن تقوم أمانة الصندوق االستئماين اخلاص   - ٧١
الربامج تنفيذ  لسد تكاليف نة من التربعات إمكانية االستعانة بنسبة مئوية معيتدارسباين عليهم ب

أنه قد تكاليف دعم الربامج، أعرب املدير التنفيذي عن رأي مفاده ب وفيما يتعلق .)٢١(واملشاريع يف امليدان
فراد قسط من التربعات لسد تكاليف تشغيل أمانة الصندوق االستئماين أثر سليب غري متناسب على يكون إل

كما إن اللجنة أخذت علماً بأن جملس إدارة الصندوق . ة للمجين عليهمللمنفعة الفعلياملسخرة توفر األموال 
 عاملاً بالضغط الواقع على امليزانية العادية، بين أنه سرياقب عن كثب التطور املؤسسي واملايل ،االستئماين

 لسد التكاليف نة من التربعاتنسبة مئوية معياستخدام للصندوق بغية القيام يف املستقبل عند اإلمكان بدراسة 
عليهم أشار، يف اجتماعه الذي ويضاف إىل ذلك أن جملس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص باين . التشغيلية

، إىل أن أمانة هذا الصندوق تعمل مبثابة جهاز مايل وأنه ينبغي بالتايل أن تعتربها ٢٠١٢ مارس/د يف آذارعق
  .تدبرية/اجلمعية أداة إدارية

نة علماً بأن جملس إدارة الصندوق االستئماين خصص أمواالً من هذا الصندوق من أجل  اللجوأخذت  - ٧٢
ـّا فيما . جرب األضرار  من نظام روما ٧٥إعداد املبادئ اخلاصة جبرب األضرار املشار إليها يف املادة ب يتعلقأم

برمتها، حملكمةَا تشملألضرار جرب ابشأن رت أن ال تضع مبادئ األساسي فقد مت إعالم اللجنة بأن احملكمة قر 
لتنفيذي فيما خيص جرب والحظ املدير ا. بل ستتصرف يف هذا الشأن على أساس النظر يف كل حالة على حدة

 العملية وأنه سيجري تدبر هذه ،قتصر على التواصل مع اين عليهم ومع مجاعامت لن األضرار أن احملكمة
 .ون مع رئيسة قلم احملكمةبالتشاور مع الدوائر وبالعمل بالتعا

  موعد عقد الدورة التاسعة عشرة للجنة -٢

٧٣ -  ا التاسعة عشرة يف الهاي من قرتشرين ٣سبتمرب إىل / أيلول٢٤رت اللجنة أن تعقد دور 
 .٢٠١٢أكتوبر /األول

                                                 
  .١٣٢، الفقرة ٢- الثاين، اجلزء باء، الد)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١ ...الدورة العاشرة ...الوثائق الرمسية  )21(
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 ٤٦٢ ٧٣٢ ٤٦٢ ٧٣٢ - ٤٦٢ ٧٣٢ - ٦ ٨٣٤ ٤٧١ ٦ ٨٣٤ ٤٧١ األرجنتني ١

 ٢٢ ٥٧٢ ٢٢ ٥٧٢ - ٢٢ ٥٧٢ - ١٤٥ ٤١٨ ١٤٥ ٤١٨ األردن ٢

 ٥ ١٢٢ ٣٠١ ٥ ١٢٢ ٣٠١ - ٥ ١٢٢ ٣٠١ - ٣٤ ٦٠٦ ٠٢٥ ٣٤ ٦٠٦ ٠٢٥ إسبانيا ٣

 - - ٣ ١١٦ ٥٩٢ ٣ ١١٦ ٥٩٢ -  ٢١ ٢٧١ ٢١٣  ٢١ ٢٧١ ٢١٣ أستراليا ٤

 - - ٦٤ ٤٩٢ ٦٤ ٤٩٢ - ٢٤٨ ٢٢٦ ٢٤٨ ٢٢٦ إستونيا ٥

 ٦ ٤٤٩ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ - ٢٥ ١٤٦ ٢٥ ١٤٦  أفغانستان ٦

 ٦٤ ٤٩٢ ٦٤ ٤٩٢ - ٦٤ ٤٩٢ -  ٣٠٧ ٩٣٨  ٣٠٧ ٩٣٨ إكوادور ٧

 ٩ ٩ ١٦ ١١٤ ١٦ ١٢٣ - ٧٨ ٤٦٠ ٧٨ ٤٦٠  ألبانيا ٨

 ٦ ٠٢٧ ٢١٦ ٦ ٠٢٧ ٢١٦ ٦ ٩٠٠ ٢٦٨ ١٢ ٩٢٧ ٤٨٤ - ١٠٣ ٥٩٧ ٤٥١ ١٠٣ ٥٩٧ ٤٥١ أملانيا ٩

 ٨ ٦٧٨ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٥ ٤٥٣ ٢٢ ٩٢٩ ٢٨ ٣٨٢ أنتيغوا وباربودا ١٠

 ١١ ٢٨٦ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ - ٧٩ ٤٢٥ ٧٩ ٤٢٥ أندورا ١١

 ٤٣ ٥٣٢ ٤٣ ٥٣٢ - ٤٣ ٥٣٢ - ٤٤٦ ٦٦٠ ٤٤٦ ٦٦٠ أوروغواي ١٢

 ٩ ٦٧٨ ٩ ٦٧٤ - ٩ ٦٧٤ ٤ ٥٩ ١٥٣ ٥٩ ١٥٧ أوغندا ١٣

 - - ٨٠٢ ٩٢٩ ٨٠٢ ٩٢٩ - ٥ ٠٨٩ ٩٩٥ ٥ ٠٨٩ ٩٩٥ آيرلندا ١٤

 - - ٦٧ ٧١٧ ٦٧ ٧١٧ - ٤٥٠ ٢٧٠ ٤٥٠ ٢٧٠ آيسلندا ١٥

 ٨ ٠٥٩ ٩٢٧ ٨ ٠٥٩ ٩٢٧ - ٨ ٠٥٩ ٩٢٧ - ٦٠ ٦٧٦ ٣٨٧ ٦٠ ٦٧٦ ٣٨٧ إيطاليا ١٦

 ٢١ ٧٠٥ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ ١٠ ٤١٩ ٩١ ٨٤٢ ١٠٢ ٢٦١ باراغواي ١٧

 ٢ ٥٩٧ ٤٢٨ ٢ ٥٩٧ ٤٢٨ - ٢ ٥٩٧ ٤٢٨ - ١٦ ٤٣٣ ٣٩٥ ١٦ ٤٣٣ ٣٩٥ الربازيل ١٨

 ١٢ ٨٩٨ ١٢ ٨٩٨ - ١٢ ٨٩٨ - ١٠٨ ٢٥٠ ١٠٨ ٢٥٠  بربادوس ١٩

 - - ٨٢٣ ٨٨٩ ٨٢٣ ٨٨٩ - ٦ ٠٨٢ ٤٦٠ ٦ ٠٨٢ ٤٦٠ الربتغال ٢٠

 - - ١ ٧٣٣ ٢٣١ ١ ٧٣٣ ٢٣١ - ١٣ ١٩١ ١٦٨ ١٣ ١٩١ ١٦٨ بلجيكا ٢١

 - - ٦١ ٢٦٨ ٦١ ٢٦٨ - ٢٨١ ٨٣٣ ٢٨١ ٨٣٣ بلغاريا ٢٢

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١٢ ١٥٢ ١٢ ١٥٢ بليز ٢٣

 ٤٠ ٤٧٢ ١٦ ١٢٣ - ١٦ ١٢٣ ٢٤ ٣٤٩ - ٢٤ ٣٤٩ بنغالديش ٢٤

 ٣٥ ٤٧١ ٣٥ ٤٧١ - ٣٥ ٤٧١ - ٢٥٦ ٩٩٧ ٢٥٦ ٩٩٧  بنما ٢٥

 ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ - ٢٣ ٠٠١ ٢٣ ٠٠١ بنن ٢٦

 ٢٩ ٠٢٢ ٢٩ ٠٢٢ - ٢٩ ٠٢٢ - ١٧١ ٧٩٤ ١٧١ ٧٩٤ بوتسوانا ٢٧

 ٩ ٢٦٣ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٤ ٤٢٦ ٢٠ ٦١٩ ٢٥ ٠٤٥ بوركينا فاسو ٢٨

 ٣ ٦٥٣ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ٠٤١ ٨ ٤٨٧ ١٠ ٥٢٨ بوروندي ٢٩

 ٢٢ ٥٧٢ ٢٢ ٥٧٢ - ٢٢ ٥٧٢ - ٨٤ ٠٤٥ ٨٤ ٠٤٥  واهلرسكالبوسنة ٣٠

 - - ١ ٣٣٤ ٩٩١ ١ ٣٣٤ ٩٩١ - ٦ ٨٤٥ ٢٠٥ ٦ ٨٤٥ ٢٠٥ بولندا ٣١

 ١١ ٢٨٦ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ - ٨٩ ٤٥٨ ٨٩ ٤٥٨ ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا  ٣٢

 ٣٠٥ ٨٦١ ١٤٥ ١٠٨ - ١٤٥ ١٠٨ ١٦٠ ٧٥٣ ٩٠٥ ٩٥٠ ١ ٠٦٦ ٧٠٣ بريو ٣٣

 - - ٧٠ ٩٤٢ ٧٠ ٩٤٢ - ٣٥٣ ١٨٧ ٣٥٣ ١٨٧ ترينيداد وتوباغو ٣٤

 ١٢ ٠٦٦ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٨ ٨٤١ ١ ٦٨٩ ١٠ ٥٣٠ تشاد ٣٥

 ٦٣ ٧٤٥ ٤٨ ٣٦٩ - ٤٨ ٣٦٩ ١٥ ٣٧٦ - ١٥ ٣٧٦ تونس ٣٦

 ١ ٥٦٢ ١ ٥٦٢  ٥٠ ١ ٦١٢ - ١٢ ٠٣٤ ١٢ ٠٣٤  ليشيت-تيمور  ٣٧
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 ٦ ٤٤٩ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ - ١٧ ٦١٥ ١٧ ٦١٥ اجلبل األسود ٣٨

 ٨ ٧٥٥ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٧ ١٤٣ ٥٧٨ ٧ ٧٢١ جزر القمر ٣٩

 ٣ ١٤٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ١ ٥٣٤ ٣ ٣٠٩ ٤ ٨٤٣ جزر كوك ٤٠

 ٥ ٣٤٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٣ ٧٣٤ ٨ ٤١٨ ١٢ ١٥٢ جزر مارشال ٤١

 ٢ ٠٤٧ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٤٣٥ ١١ ٧١٧ ١٢ ١٥٢ مجهورية أفريقيا الوسطى ٤٢

 - - ٥٦٢ ٦٩٥ ٥٦٢ ٦٩٥ - ١ ١٧٤ ٠٠٠ ١ ١٧٤ ٠٠٠ اجلمهورية التشيكية ٤٣

 ١٩٦ ٩١١ ٦٧ ٧١٧ - ٦٧ ٧١٧ ١٢٩ ١٩٤ ١٨١ ٢١٠ ٣١٠ ٤٠٤ اجلمهورية الدومينيكية ٤٤

 ٤ ٣٦٩ ٤ ٣٦٩ ٤٦٨ ٤ ٨٣٧ - ٣٧ ٠٧٣ ٣٧ ٠٧٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤٥

 ٢٤ ٨٧٤ ١٢ ٨٩٨ - ١٢ ٨٩٨ ١١ ٩٧٦ ٦٥ ٥٣٢ ٧٧ ٥٠٨  مجهورية ترتانيا املتحدة ٤٦

 - - ٣ ٦٤٣ ٨١٥ ٣ ٦٤٣ ٨١٥ - ٢٤ ٥٧١ ٣٢٣ ٢٤ ٥٧١ ٣٢٣ مجهورية كوريا ٤٧

 ٣١ ٢٦٢ ١١ ٢٨٦ - ١١ ٢٨٦ ١٩ ٩٧٦ ٥١ ٦٢٩ ٧١ ٦٠٥ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٤٨

 ٦ ٣٠٠ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٣ ٠٧٥ - ٣ ٠٧٥ ملدوفامجهورية  ٤٩

 - - ٦٢٠ ٧٣٨ ٦٢٠ ٧٣٨ - ٣ ٨٩٧ ٦٦٣ ٣ ٨٩٧ ٦٦٣ جنوب أفريقيا ٥٠

 - - ٩ ٦٧٤ ٩ ٦٧٤ - ٤٤ ٠٢١ ٤٤ ٠٢١ جورجيا ٥١

 ٨ ٣٤٩ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٦ ٧٣٧ ٥ ٢١٩ ١١ ٩٥٦  جيبويت ٥٢

 - - ١ ١٨٦ ٦٥٨ ١ ١٨٦ ٦٥٨ - ٨ ٨٩٢ ٠٤٨ ٨ ٨٩٢ ٠٤٨ الدامنرك ٥٣

 ٤ ٤٢٤ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ٨١٢ ٩ ٣٤٠ ١٢ ١٥٢ دومينيكا ٥٤

 ١ ٦١١ ١ ٦١١ - ١ ٦١١ - - - الرأس األخضر ٥٥

 ١٥٧ ٩٩٦ ١٥٧ ٩٩٦ ١٢٧ ٣٨٢ ٢٨٥ ٣٧٨ - ١ ١٣١ ٦٩٧ ١ ١٣١ ٦٩٧ رومانيا ٥٦

 ١٨ ٦٨١ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ ١٢ ٢٣٢ ١٣ ٤٥٠  ٢٥ ٦٨٢  زامبيا ٥٧

 - - ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١٢ ٠٣٤ ١٢ ٠٣٤ ساموا ٥٨

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١١ ٩٥٦ ١١ ٩٥٦ سان فنسنت وغرينادين ٥٩

 - - ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ٣٥ ٨٣٦ ٣٥ ٨٣٦ رينوسان ما ٦٠

 - - ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ٧ ٧٢١ ٧ ٧٢١ سانت كيتس ونيفيس ٦١

 ٣ ٤٠٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ١ ٧٩٤ - ١ ٧٩٤ سانت لوسيا ٦٢

 - - ٢٢٨ ٩٤٨ ٢٢٨ ٩٤٨ - ٩٤٧ ٢٤٢ ٩٤٧ ٢٤٢ سلوفاكيا ٦٣

 ١٦٦ ٠٦٨ ١٦٦ ٠٦٨ - ١٦٦ ٠٦٨ - ١ ١٢١ ٦٧٩ ١ ١٢١ ٦٧٩ سلوفينيا ٦٤

 ٩ ٦٧٤ ٩ ٦٧٤ - ٩ ٦٧٤ - ٥٩ ٤٥٦ ٥٩ ٤٥٦ نغالالس ٦٥

 - - ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ١٠ ٩٩٥ ١٠ ٩٩٥ سورينام ٦٦

 - - ١ ٧١٥ ٤٩٥ ١ ٧١٥ ٤٩٥ - ١٢ ٦٦٨ ٦٧٩ ١٢ ٦٦٨ ٦٧٩ السويد ٦٧

 - - ١ ٨٢١ ٩٠٨ ١ ٨٢١ ٩٠٨ - ١٤ ٤٦٩ ٧٦١ ١٤ ٤٦٩ ٧٦١ سويسرا ٦٨

 ٤ ٤٢٦ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ٨١٤ ٩ ٣٣٨ ١٢ ١٥٢ سرياليون ٦٩

 ٣ ٢٢٥ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ - ٣ ٥٨٨ ٣ ٥٨٨ سيشيل ٧٠

 ٢٦ ٣٨٧ ٢٦ ٣٨٧ ٣٥٤ ١١٨ ٣٨٠ ٥٠٥ - ٨٠٢ ٦٨٨ ٨٠٢ ٦٨٨ شيلي ٧١

 - - ٥٩ ٦٥٥ ٥٩ ٦٥٥ - ٢٩٥ ٦٢١ ٢٩٥ ٦٢١  صربيا ٧٢

 - - ٣ ٢٢٥ ٣ ٢٢٥ - ١٥ ٢٢٧ ١٥ ٢٢٧ طاجيكستان ٧٣

 ٩٤ ٨١٣ ٢٢ ٥٧٢ - ٢٢ ٥٧٢ ٧٢ ٢٤١ ٥١ ٢١٣  ١٢٣ ٤٥٤ غابون ٧٤

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١٢ ١٥٢ ١٢ ١٥٢ بياغام ٧٥

 ٩ ٦٧٤ ٩ ٦٧٤ - ٩ ٦٧٤ - ٥٥ ٣٧٦ ٥٥ ٣٧٦ غانا ٧٦

 ٢ ٢٥٣ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٦٤١ -  ٦٤١ غرينادا ٧٧

 - - ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١٠ ٥٢٨ ١٠ ٥٢٨ غيانا ٧٨

 ٦ ٢١٥ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٢ ٩٩٠ ٢٠ ٩٢٦ ٢٣ ٩١٦ غينيا ٧٩
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  احملصالت
  من االشتراكات

 ٢٠١٢عن عام 

  االشتراكات
  غري املسددة 

 ٢٠١٢عن عام 

  جمموع االشتراكات
  غري املسددة

 ١ ٤٧٨ ١ ٤٧٨ - ١ ٤٧٨ - - - نواتواف ٨٠

 - - ٩ ٨٧٢ ١١٦١ ٩ ٨٧٢ ١٦١ - ٧٥ ٠٢٢ ١٤٥ ٧٥ ٠٢٢ ١٤٥ فرنسا ٨١

 ١٤٥ ١٠٨ ١٤٥ ١٠٨ - ١٤٥ ١٠٨ - ٢٣ ٠٦٤ ٢٣ ٠٦٤ الفلبني ٨٢

 ٢٩٧ ٢٢٣ ٢٩٧ ٢٢٣ ٢٠٩ ٠٤٢ ٥٠٦ ٢٦٥ - ٢ ٦٦٧ ٩٠٣ ٢ ٦٦٧ ٩٠٣ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  ٨٣

 - - ٩١٢ ٥٦٦ ٩١٢ ٥٦٦ - ٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٦ ٧٠٧ ٧٠٨ فنلندا ٨٤

 ٧ ٦٤٨ ٦ ٤٤٩ - ٦ ٤٤٩ ١ ١٩٩ ٤٣ ٠٢٨ ٤٤ ٢٢٧ فيجي ٨٥

 - - ٧٤ ١٦٦ ٧٤ ١٦٦ - ٥١٦ ٧٠٤ ٥١٦ ٧٠٤ قربص ٨٦

 ١٥٦ ٣٩٤ ١٥٦ ٣٩٤ - ١٥٦ ٣٩٤ - ٦٩٢ ٣١٧ ٦٩٢ ٣١٧ كرواتيا ٨٧

 ٩ ٣٥٥ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٤ ٥١٨ ١٨ ٤٨٣ ٢٣ ٠٠١ كمبوديا ٨٨

 - - ٥ ١٧٠ ٦٧٢ ٥ ١٧٠ ٦٧٢ - ٣٥ ٩٥٧ ٣٨٤ ٣٥ ٩٥٧ ٣٨٤ كندا ٨٩

 ٥٤ ٨١٨ ٥٤ ٨١٨ - ٥٤ ٨١٨ - ٣٧٩ ٤٢١ ٣٧٩ ٤٢١ كوستاريكا ٩٠

 ٤ ٨٣٢ ٤ ٨٣٢ ٢٢٧ ٣٤٠ ٢٣٢ ١٧٢ - ١ ٦٤٠ ٨٤٨ ١ ٦٤٠ ٨٤٨ كولومبيا ٩١

 ٤ ٨٣٧ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ - ١٧ ٠٤٦ ١٧ ٠٤٦ الكونغو ٩٢

 ١٩ ٣٤٨ ١٩ ٣٤٨ - ١٩ ٣٤٨ - ١٠٢ ٣٤٣ ١٠٢ ٣٤٣ كينيا ٩٣

 - - ٦١ ٢٦٨ ٦١ ٢٦٨ - ٢٦٣ ٠٦٧ ٢٦٣ ٠٦٧ التفيا ٩٤

 - - ١٤٥ ١٠٨ ١٤٥ ١٠٨ - ١ ٠١٢ ٥١٨ ١ ٠١٢ ٥١٨ لكسمربغ ٩٥

 ٥ ٦٤٠ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٤ ٠٢٨ ٦ ٥٠٠ ١٠ ٥٢٨ ليبرييا ٩٦

 ١٠٤ ٨٠٠ ١٠٤ ٨٠٠ - ١٠٤ ٨٠٠ - ٤٣٦ ٨٢٦ ٤٣٦ ٨٢٦ ليتوانيا ٩٧

 - - ١٤ ٥١١ ١٤ ٥١١ - ٩٥ ٥٦٨ ٩٥ ٥٦٨ ليختنشتاين ٩٨

 ١ ٦١٤ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ٢ ١٢ ١٥٠ ١٢ ١٥٢ ليسوتو ٩٩

 ٢٧ ٤٠٩ ٢٧ ٤٠٩ - ٢٧ ٤٠٩ - ١٩٠ ١٤٦ ١٩٠ ١٤٦ مالطة ١٠٠

 ٧ ٣٩٨ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٢ ٥٦١ ٢٠ ٤٤٠ ٢٣ ٠٠١ مايل ١٠١

 ٧ ٤١٨ ٤ ٨٣٧ - ٤ ٨٣٧ ٢ ٥٨١ ١١ ٠٧٦ ١٣ ٦٥٧ مدغشقر ١٠٢

 ٣ ٧٩٨ ٥٩٧ ٣ ٧٩٨ ٥٩٧ - ٣ ٧٩٨ ٥٩٧ - ٢٠ ١٣٩ ٣٩٤ ٢٠ ١٣٩ ٣٩٤ املكسيك ١٠٣

 ١ ٦١٢ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ - ١٢ ٥٣٣ ١٢ ٥٣٣ مالوي ١٠٤

 ١ ٧٤٠ ١ ٦١٢ - ١ ٦١٢ ١٢٨ - ١٢٨ ملديف ١٠٥

 ٧ ٩٨٥ ٧٠٣ ٧ ٩٨٥ ٧٠٣ ٢ ٦٦١ ٩٧٨ ١٠ ٦٤٧ ٦٨١ - ٧٧ ٨١٤ ٦١٢ ٧٧ ٨١٤ ٦١٢ اململكة املتحدة ١٠٦

 ٣ ٢٥٥ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ - ١٥ ٢٢٧ ١٥ ٢٢٧ منغوليا ١٠٧

 - - ١٧ ٧٣٥ ١٧ ٧٣٥ - ١٣٣ ٦٦٥ ١٣٣ ٦٦٥ موريشيوس ١٠٨

 - - ١٢ ٨٩٨ ١٢ ٨٩٨ - ٧٩ ٦٧٨ ٧٩ ٦٧٨ ناميبيا ١٠٩

 ٤٤٣ ٤٤٣ ١ ١٦٩ ١ ٦١٢ - ١٢ ١٥٢ ١٢ ١٥٢ ناورو ١١٠

 - - ١ ٤٠٤ ٣٢٠ ١ ٤٠٤ ٣٢٠ - ٩ ٢٧٢ ٨٣٩ ٩ ٢٧٢ ٨٣٩ النرويج ١١١

 - - ١ ٣٧٢ ٠٧٤ ١ ٣٧٢ ٠٧٤ - ١٠ ٥٩١ ٤٢٠ ١٠ ٥٩١ ٤٢٠ النمسا ١١٢

 ١٠ ٤٦٦ ٣ ٢٢٥ - ٣ ٢٢٥ ٧ ٢٤١ ٧ ٩٨٦ ١٥ ٢٢٧ النيجر ١١٣

 ٢٤٤ ٠٧٩ ١٢٥ ٧٦٠ - ١٢٥ ٧٦٠ ١١٨ ٣١٩ ٥٤٣ ٢٠٧ ٦٦١ ٥٢٦ نيجرييا ١١٤

 ٤٤ ٤٤ ٤٠ ١١٦ ٤٤٠ ١٦٠ - ٣ ٠١١ ٢٩٦ ٣ ٠١١ ٢٩٦ نيوزيلندا ١١٥

 ٤٢ ٠٥٦ ١٢ ٨٩٨ - ١٢ ٨٩٨ ٢٩ ١٥٨ ٤٠ ٦٧٠ ٦٩ ٨٢٨ هندوراس ١١٦

 - - ٤٦٩ ١٨٢ ٤٦٩ ١٨٢ - ٢ ٥٥١ ٦٦٢ ٢ ٥٥١ ٦٦٢ هنغاريا ١١٧

 - - ٢ ٩٩٠ ٨٣١ ٢ ٩٩٠ ٨٣١ - ٢١ ٨٧٦ ١٢٥ ٢١ ٨٧٦ ١٢٥ هولندا ١١٨

 ٢٠ ٢٠٢ ٢١٦ ٢٠ ٢٠٢ ٢١٦ - ٢٠ ٢٠٢ ٢١٦ - ٨٤ ٤٨٧ ٦٩٥  ٨٤ ٤٨٧ ٦٩٥ اليابان ١١٩

 ٢ ١٣٧ ٨٩٧ ١ ١١٤ ١٠٥ - ١ ١١٤ ١٠٥ ١ ٠٢٣ ٧٩٢ ٦ ٢٠٦ ٧٩٥ ٧ ٢٣٠ ٥٨٧ اليونان ١٢٠

 ٥٩ ١٠٥ ٦٠٨ ٥٧ ٤٠١ ٠٩١ ٥١ ٣٩٨ ٩٠٩ ١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠ ١ ٧٠٤ ٥١٧ ٧١٢ ٢٨٤ ٢٢٧ ٧١٣ ٩٨٨ ٧٤٤ اموع 
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   الثايناملرفق
 جداول املوارد البشرية

 التمثيل اجلغرايف ملوظفي احملكمة من الفئة الفنية: ١اجلدول 
 ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلال بتاريخ 

 ∗٣٢٤: جمموع موظفي الفئة الفنية
 ٧٧: جمموع جنسيام

 :التوزيع حبسب املنطقة

                                                 
∗ ٣٨وبني عدا املسؤولني املنتخ لغاتموظف .  

  اموع اجلنسية املنطقة

 ٢ أوغندا

 ١ بنن

 ١ بوركينا فاسو

 ١ توغو

 ١ اجلزائر

 ٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٠ جنوب أفريقيا

 ١ رواندا

 ١ زمبابوي

 ٣ السنغال

 ٣ سرياليون

 ٢ غامبيا

 ٢ غانا

 ١ غينيا

 ١ الكامريون

 ٢ كوت ديفوار

 ٣ كينيا

 ١ وتوليس

 ٢ مايل

 ٤ مصر

 ١ مالوي

 ١ موريشيوس

 ٣ النيجر

 أفريقيا

 ٤ نيجرييا

 ٥٥ اموع
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  اموع اجلنسية املنطقة

 ١ األردن

 ٤ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 ١ مجهورية كوريا

 ١ سري النكا

 ٢ سنغافورة

 ١ الصني

 ٢ الفلبني

 ١ ) ية احملتلة-األراضي الـ(فلسطني 

 ١ قربص

 ٢ لبنان

 ١ منغوليا

 آسيا

 ٤ اليابان

 ٢١ اموع

 ٢ االحتاد الروسي

 ١ ألبانيا

 ١ أوكرانيا

 ١ بلغاريا

 ١  واهلرسكةالبوسن

 ١ بولندا

 ١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ١ جورجيا

 ٥ رومانيا

 ٥ صربيا

 أوروبا الشرقية

 ٤ كرواتيا

 ٢٣ اموع

 ٥ األرجنتني

 ٢ إكوادور

 ١ الربازيل

 ٤ بريو

 ٤ ترينيداد وتوباغو

 ٢ شيلي

 ٢ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال 

 ١  كوستاريكا

 ٦ مبياوكول

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

 ٢ املكسيك



ICC-ASP/11/20 Advance version 

189 20-A-081112 

 ٢٩ اموع

  اموع اجلنسية املنطقة

 ١٠ إسبانيا

 ١٢ أستراليا

 ١٤ أملانيا

 ٧ آيرلندا

 ١٠ إيطاليا

 ٣ الربتغال

 ١١ بلجيكا

 ١ الدامنرك

 ١ السويد

 ١ سويسرا

 ٤٤ فرنسا

 ٣ فنلندا

 ١٥ كندا

 ٢٧ اململكة املتحدة

 ٣ النمسا

 ٤ نيوزيلندا

 ١٨ هولندا

 ٩ مريكيةاألالواليات املتحدة 

دول الأوروبا الغربية و
 خرىاأل

 ٣ اليونان

 ١٩٦  اموع
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  التمثيل اجلغرايف للموظفني من الفئة الفنية: ٢اجلدول 
 ٢٠١٢ مارس/آذار ٣١احلال بتاريخ 

 ∗∗∗∗عدد املوظفني لكل رتبة، حبسب املنطقة

                                                 
∗ ٣٨وبني عدا املسؤولني املنتخ لغاتموظف .  

 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة

 ١ وتويسل أفريقيا ١-مد

  ١ فريقياألموع ا 

 ١ إكوادور أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١  الالتينية والكارييبمريكااموع أل  

 ١ إيطاليا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ٢ بلجيكا  

 ١ فرنسا  

 ١ اململكة املتحدة  

 ١ هولندا  

 ٦ خرىاألدول الوروبا الغربية واموع أل  

 ٨ ١-مداموع للرتبة  

 ٣ جنوب أفريقيا أفريقيا ٥-ف

 ١ السنغال   

 ١ كينيا  

 ١ مايل   

  ٦ فريقياألموع ا 

 ١ سنغافورة آسيا 

 ١ الفلبني  

  ٢ سياآلموع ا 

 ١ االحتاد الروسي أوروبا الشرقية 

 ١ صربيا  

  ٢ ألوروبا الشرقيةموع ا 

 ١ األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ إكوادور  

 ٢ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ٢ إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ١ أستراليا  

 ٤ أملانيا  

 ١ آيرلندا  

 ١ إيطاليا  
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 ٣ فرنسا  

 ١ فنلندا  

 ١ كندا  

 ١ اململكة املتحدة  

 ٢ الواليات املتحدة امريكية  

 ١٧ خرىاألدول الوروبا الغربية واموع أل  

 ٢٩ ٥-اموع للرتبة ف 

 ١  لدميقراطيةمجهورية الكونغو ا أفريقيا ٤-ف

 ١ جنوب أفريقيا    

 ١ سرياليون    

 ١  كوت ديفوار  

 ١ النيجر  

 ١ نيجرييا  

 ٦ اموع ألفريقيا   

 ١ األردن آسيا  

 ٢  )اإلسالمية –هورية مج (إيران    

 ١ اليابان    

 ٤ اموع آلسيا   

 ١ رومانيا أوروبا الشرقية   

 ١ كرواتيا  

      ٢ الشرقية وروباألموع ا 

 ١ بريو أمريكا الالتينية والكارييب  

 ٣ ترينيداد وتوباغو    

 ١ مبياوكول    

 ٥ مريكا الالتينية والكارييبأل اموع   

 ١ إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ٣ أستراليا  

 ٣ أملانيا    

 ١ آيرلندا    

 ٢ إيطاليا    

 ١ الربتغال    

 ١ بلجيكا     

 ١ الدامنرك    

 ٦ فرنسا    

 ١ فنلندا    

 ٢ كندا    
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 ٩ اململكة املتحدة    

 ٦ هولندا  

 ١ مريكيةاألالواليات املتحدة     

 ٣٨ الغربية والدول األخرىوروبا أل اموع   

 ٥٥ ٤-اموع للرتبة ف 

 ١ بنن أفريقيا ٣-ف

 ١ بوركينا فاسو  

 ١ اجلزائر  

 ١ اجلزائر  

 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة  

 ٦ جنوب أفريقيا  

 ١ كوت ديفوار  

 ١ كينيا  

 ١ مايل   

 ١ مصر  

 ١ مالوي  

 ٢ النيجر  

 ٢ نيجرييا  

 ١٩ اموع ألفريقيا  

 ١  )اإلسالمية -مجهورية  (إيران آسيا 

 ١ سنغافورة  

 ١ الفلبني  

 ١ )حملتلةاية -األراضي الـ(فلسطني   

 ١ لبنان  

 ١ منغوليا  

 ٦ اموع آلسيا  

 ١ ألبانيا أوروبا الشرقية 

 ١ أوكرانيا  

 ١ بولندا  

 ١ صربيا  

    ٤  الشرقيةوروبا ألموعا 

 ١ األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ بريو  

 ١ ترينيداد وتوباغو  

 ١ شيلي  

 ١ )وليفارية الب–مجهورية (فرتويال   
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 ١ كوستاريكا  

 ٤ كولومبيا  

 ١ املكسيك  

 ١١ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ٣ إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و 

 ٥ أستراليا  

 ٥ أملانيا  

 ٤ آيرلندا  

 ٤ إيطاليا  

 ٢ الربتغال  

 ٧ بلجيكا  

 ١ سويسرا  

 ١٤ فرنسا  

 ١ فنلندا  

 ٥ نداك  

 ٧ اململكة املتحدة  

 ٢ النمسا  

 ٢ نيوزيلندا  

 ٣ هولندا  

 ٤ الواليات املتحدة امريكية  

 ١ اليونان  

 ٧٠ الغربية والدول األخرىوروبا اموع أل  

 ١١٠ ٣-اموع للرتبة ف 

 ١ أوغندا أفريقيا ٢-ف

 ١ غووت  

 ١  مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 ١ رتانيا املتحدةمجهورية ت  

 ١ رواندا  

 ١ زمبابوي  

 ٢ السنغال   

 ٢ سرياليون  

 ١ غامبيا  

 ٢ غانا  

 ١ الكامريون  

 ١ كينيا  

 ٣ مصر  
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 ١٨ اموع ألفريقيا  

 ١ )اإلسالمية –مجهورية  (إيران آسيا 

 ١ مجهورية كوريا  

 ١ النكا سري  

 ١ الصني  

 ١ قربص  

 ١ لبنان  

 ٣ اليابان  

 ٩ اموع آلسيا  

 ١ بلغاريا  الشرقيةأوروبا 

 ١ جورجيا  

 ٣ رومانيا  

 ٣ صربيا  

 ٢ كرواتيا  

    ١٠  الشرقيةوروباألموع ا 

 ٣ األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ الربازيل  

 ١ بريو  

 ١ كولومبيا  

 ١ املكسيك  

 ٧ ة والكارييبمريكا الالتينياموع أل  

 ٣ إسبانيا الغربية والدول األخرىأوروبا  

 ٣ أستراليا  

 ٢ أملانيا  

 ١ إيطاليا  

 ١ السويد  

 ١٦ فرنسا  

 ٦ كندا  

 ٨ اململكة املتحدة  

 ١ النمسا  

 ٢ نيوزيلندا  

 ٧ هولندا  

 ٢ الواليات املتحدة امريكية  

 ٢ اليونان  

 ٥٤ ية والدول األخرىالغربوروبا اموع أل  

 ٩٨ ٢-اموع للرتبة ف 
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 ١ أوغندا أفريقيا ١-ف

 ١ غامبيا  

 ١ غينيا  

 ١ موريشيوس  

 ١ نيجرييا  

 ٥ اموع ألفريقيا  

 ١ االحتاد الروسي  الشرقيةأوروبا 

 ١  واهلرسكةالبوسن  

 ١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

 ١ رومانيا  

 ١ ياكروات  

     ٥  الشرقيةوروباألموع ا 

 ١ بريو أمريكا الالتينية والكارييب 

 ١ شيلي  

 ١ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال   

 ٣ مريكا الالتينية والكارييباموع أل  

 ١ إسبانيا الغربية والدول األخرىأوروبا  

 ١ آيرلندا  

 ١ إيطاليا  

 ١ بلجيكا  

 ٤ فرنسا  

 ١ داكن  

 ١ اململكة املتحدة  

 ١ هولندا  

 ١١ الغربية والدول األخرىوروبا اموع أل  

 ٢٤ ١-اموع للرتبة ف 

 ٣٢٤ اموع العام 
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  توزع املوظفني على املناطق، مبيناً بالنسبة املئوية حبسب الرتبة

  ناً بالنسبة املئوية على املناطق مبي١-مدتوزع املوظفني من الرتبة : ١الشكل البياين 

حصائي يف شكل بياين قد فإن عرضها اإل) مثاين وظائف(رتبة بالنظر إىل حمدودية عدد الوظائف من هذه ال
  .فريجى الرجوع إىل توزعها العددي الدقيق يف اجلدول أعاله. الًلِّيكون مض

  مبيناً بالنسبة املئوية ٥- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٢الشكل البياين 

  

  مبيناً بالنسبة املئوية ٤- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٣الشكل البياين 

  

  مبيناً بالنسبة املئوية ٣- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٤الشكل البياين 

  

%10,91 
%7,27 

%3,64 
%9,09 

%69,09 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14.16 

%45,53 

%0,00 
%10,00 
%20,00 
%30,00 
%40,00 
%50,00 
%60,00 
%70,00 
%80,00 

موعة اآلسيوية موعة األفريقيةاجمموعة أوروبا  ا
 الشرقية

جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري

٤-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف

%20,69 

%6,90 %6,90 %6,90 

%58,62 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 
%10,00 
%20,00 
%30,00 
%40,00 
%50,00 
%60,00 
%70,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
 الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري  وروبا الغربية والدول األخرىجمموعة أ

٥-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف  

 النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف

%17,27 

%5,45 %3,64 
%10,00 

%63,64 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 
%10,00 
%20,00 
%30,00 
%40,00 
%50,00 
%60,00 
%70,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
  الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى

٣-رتبة فالنسبة املئوية من وظائف ال

النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف
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 مبيناً بالنسبة املئوية ٢- الفئة فنمتوزع املوظفني  :٥الشكل البياين 

 مبيناً بالنسبة املئوية ١- الفئة فمنتوزع املوظفني  :٦الشكل البياين 

  

%18,37 

%9,18 %10,20 
%7,14 

%55,10 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 

%10,00 

%20,00 

%30,00 

%40,00 

%50,00 

%60,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
 الشرقية

ي ب كا الالتينية والكاريجمموعة أمري جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى

٢-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

النسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظائف

%20,83 

%0,00 

%20,83 

%12,50 

%45,83 

%12,86 
%19,31 

%8,13 
%14,16 

%45,53 

%0,00 
%5,00 

%10,00 
%15,00 
%20,00 
%25,00 
%30.00 
%35,00 
%40,00 
%45,00 
%50,00 

اموعة اآلسيوية اموعة األفريقية جمموعة أوروبا 
 الشرقية

ي ب جمموعة أمريكا الالتينية والكاري جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى

١-النسبة املئوية من وظائف الرتبة ف

ائفالنسبة املئوية املستهدفة من هذه الوظ
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  التمثيل اجلغرايف للموظفني من الفئة الفنية: ٣اجلدول 
  ٢٠١٢آذار / مارس٣١احلال بتاريخ 

 النطاق املستحسن ٢٠١٢النصيب لعام  بلدال املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ٢  ٤٥,١  ٦٦,١ - ٢٣,١ %٠٠٨٨٩,٠ أوغندا اموعة األفريقية

 ١  ٢٥,١  ٤٣,١ - ٠٦,١ %٠٠٤٤٥,٠ بنن 

    ٢٣,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠٢٦٦٧,٠ بوتسوانا 

 ١  ٣٠,١  ٥٠,١ - ١١,١ %٠٠٤٤٥,٠ بوركينا فاسو 

    ٢٤,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠٠١٤٨,٠ بوروندي 

    ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٧,١ %٠٠٢٩٦,٠ تشاد 

    ٣٣,١  ٥٣,١ - ١٣,١ %٠٤٤٤٦,٠ تونس 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ جزر القمر 

    ٢٠,١  ٣٩,١ - ٠٢,١ %٠٠١٤٨,٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 

 ٢  ٧٠,١  ٩٦,١ - ٤٥,١ %٠٠٤٤٥,٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ٢  ٥٤,١  ٧٧,١ - ٣١,١ %٠١١٨٥,٠  املتحدةمجهورية ترتانيا 

 ١٠  ٦٦,٢  ٠٦,٣ - ٢٦,٢ %٥٧٠٥١,٠ جنوب أفريقيا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠  جيبويت 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ الرأس األخضر 

    ٢٨,١  ٤٧,١ - ٠٩,١ %٠٠٥٩٣,٠  زامبيا 

 ٣  ٢٨,١  ٤٨,١ - ٠٩,١ %٠٠٨٨٩,٠ السنغال  

 ٣  ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٣,١ %٠٠١٤٨,٠ سرياليون 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٢٩٦,٠ سيشيل 

    ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٤,١ %٠٢٠٧٥,٠ غابون 

 ٢  ١٨,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠١٤٨,٠ غامبيا 

  ٢  ٣٧,١  ٥٨,١ - ١٧,١ %٠٠٨٨٩,٠ غانا 

 ١  ٢٥,١  ٤٤,١ - ٠٦,١ %٠٠٢٩٦,٠ غينيا 

    ٢٠,١  ٣٩,١ - ٠٢,١ %٠٠٤٤٥,٠ الكونغو 

 ٣  ٥٢,١  ٧٥,١ - ٢٩,١ %٠١٧٧٨,٠ كينيا 

    ٢٠,١  ٣٨,١ - ٠٢,١ %٠٠١٤٨,٠ ليبرييا 

 ١  ١٩,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠١٤٨,٠ وتوسلي 

 ٢  ٢٨,١  ٤٧,١ - ٠٩,١ %٠٠٤٤٥,٠ مايل  

    ٣٣,١  ٥٣,١ - ١٣,١ %٠٠٤٤٥,٠ مدغشقر 

                                                 
  .ساسي موظفاً من رعايا دول ليست دوالً أطرافاً يف نظام روما األ٣٤ومثة . الوظائف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتخبني وموظفي اللغات ∗
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 النطاق املستحسن ٢٠١٢النصيب لعام  بلدال املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ١  ٢٩,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٠١٤٨,٠ مالوي 

 ١  ٢١,١  ٣٩,١ - ٠٣,١ %٠١٦٣٠,٠ موريشيوس 

    ٢١,١  ٣٩,١ - ٠٣,١ %٠١١٨٥,٠ ناميبيا 

 ٣  ٣٠,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٠٢٩٦,٠ النيجر 

 ٤  ٦٢,٢  ٠٢,٣ - ٢٣,٢ %١١٥٥٨,٠ نيجرييا 

 ١  ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٧,١ %٠٢٠٧٥,٠ األردن اموعة اآلسيوية

    ٤١,١  ٦٢,١ - ١٩,١ %٠٠٥٩٣,٠  أفغانستان 

    ٤٨,٢  ٨٥,٢ - ١١,٢ %٠١٤٨٢,٠ بنغالديش 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠  ليشيت–تيمور  

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ جزر كوك 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ جزر مارشال 

 ١  ٩٩,٧  ١٩,٩ - ٧٩,٦ %٣٤٩٠٠,٣  مجهورية كوريا 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠  ساموا 

    ٢٣,١  ٤١,١ - ٠٤,١ %٠٠٢٩٦,٠ طاجيكستان 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٣٦,٠ نواتواف 

 ٢  ١٥,٢  ٤٨,٢ - ٨٣,١ %١٣٣٣٧,٠ الفلبني 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠٥٩٣,٠ فيجي 

 ١  ٣٠,١  ٥٠,١ - ١١,١ %٠٦٨١٧,٠ قربص 

    ٢٩,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ كمبوديا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ ملديف 

 ١  ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠٠٢٩٦,٠ منغوليا 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ ناورو 

 ٤  ٩٠,٣٧  ٥٩,٤٣ - ٢٢,٣٢ %٥٦٧٦٦,١٨ اليابان 

    ٢٩,١  ٤٨,١ - ١٠,١ %٠٥٩٢٧,٠ إستونيا جمموعة أوروبا الشرقية

  ١  ٢٢,١  ٤٠,١  -  ٠٤,١  %٠١٤٨٢,٠   ألبانيا 

 ١  ٣٣,١  ٥٣,١ - ١٣,١ %٠٥٦٣١,٠ بلغاريا 

 ١  ٢٤,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠٢٠٧٥,٠  واهلرسكةالبوسن 

 ١  ٨٣,٣  ٤٠,٤ - ٢٥,٣ %٢٢٦٩٨,١ بولندا 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠١,١ %٠٠٥٩٣,٠ اجلبل األسود 

    ٢٤,٢  ٥٨,٢ - ٩١,١ %٥١٧١٧,٠ اجلمهورية التشيكية 

 ١  ٢٠,١  ٣٨,١ - ٠٢,١ %٠١٠٣٧,٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

    ٢٠,١  ٣٨,١ - ٠٢,١ %٠٠٢٩٦,٠ مجهورية مولدوفا 
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 النطاق املستحسن ٢٠١٢النصيب لعام  بلدال املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ١  ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٣,١ %٠٠٨٨٩,٠ جورجيا 

 ٥  ٨٤,١  ١١,٢ - ٥٦,١ %٢٦٢٢٩,٠ مانيارو 

    ٦١,١  ٨٦,١ - ٣٧,١ %٢١٠٤٢,٠ سلوفاكيا 

    ٤٨,١  ٧٠,١ - ٢٥,١ %١٥٢٦٣,٠ سلوفينيا 

 ٥  ٣٥,١  ٥٥,١ - ١٥,١ %٠٥٤٨٣,٠ صربيا 

 ٤  ٤٨,١  ٧٠,١ - ٢٦,١ %١٤٣٧٤,٠ كرواتيا 

    ٢٩,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٥٦٣١,٠ التفيا 

    ٣٨,١  ٥٨,١ - ١٧,١ %٠٩٦٣٢,٠ ليتوانيا 

    ٠٧,٢  ٣٩,٢ - ٧٦,١ %٤٣١٢٢,٠ هنغاريا 

أمريكا الالتينية جمموعة 
 ٥  ٣٠,٢  ٦٥,٢ - ٩٦,١ %٤٢٥٢٩,٠ األرجنتني والكارييب

 ٢  ٣٩,١  ٦٠,١ - ١٨,١ %٠٥٩٢٧,٠ إكوادور 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٢٩٦,٠ ادو وبارباأنتيغو 

    ٢٧,١  ٤٦,١ - ٠٨,١ %٠٤٠٠١,٠ أوروغواي 

    ٢٤,١  ٤٢,١ - ٠٥,١ %٠١٠٣٧,٠ باراغواي 

 ١  ٢٩,٧  ٣٨,٨ - ١٩,٦ %٣٨٧٢٧,٢ الربازيل 

    ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠١١٨٥,٠  بربادوس 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ بليز 

    ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٧,١ %٠٣٢٦٠,٠  بنما 

    ٢٦,١  ٤٥,١ - ٠٨,١ %٠١٠٣٧,٠  ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا  

 ٤  ٦٥,١  ٩٠,١ - ٤١,١ %١٣٣٣٧,٠ بريو 

 ٤  ٣٠,١  ٥٠,١ - ١١,١ %٠٦٥٢٠,٠ ترينيداد وتوباغو 

    ٣٧,١  ٥٧,١ - ١٦,١ %٠٦٢٢٤,٠ اجلمهورية الدومينيكية 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ دومينيكا 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ سان فنسنت وغرينادين 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ سانت كيتس ونيفيس 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ نت لوسياسا 

    ١٨,١  ٣٦,١ - ٠٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ سورينام 

 ٢  ٩٧,١  ٢٧,٢ - ٦٨,١ %٣٤٩٧٢,٠ شيلي 

    ١٧,١  ٣٥,١ - ٩٩,٠ %٠٠١٤٨,٠ غرينادا 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠١٤٨,٠ غينيا 

 ٢  ٢٩,٢  ٦٣,٢ - ٩٥,١ %٤٦٥٣٠,٠ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  
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 النطاق املستحسن ٢٠١٢النصيب لعام  بلدال املنطقة

منتصف 
  ∗عدد املوظفني النطاق

 ١  ٣٠,١  ٤٩,١ - ١٠,١ %٠٥٠٣٨,٠ اكوستاريك 

 ٦  ٩٤,١  ٢٣,٢ - ٦٥,١ %٢١٣٣٩,٠ كولومبيا 

 ٢  ٧٥,٨  ٠٦,١٠ - ٤٤,٧ %٤٩١٢٥,٣ املكسيك 

    ٢٥,١  ٤٤,١ - ٠٦,١ %٠١١٨٥,٠ هندوراس 

أوروبا الغربية جمموعة 
 ١٠  ٥٨,١٠  ١٧,١٢ - ٠٠,٩ %٧٠٧٨٦,٤ إسبانيا والدول األخرى

 ١٢  ٨٥,٦  ٨٨,٧ - ٨٢,٥ %٨٦٤٤٣,٢ أستراليا 

 ١٤  ٦٨,٢٤  ٣٨,٢٨ - ٩٨,٢٠ %٨٨١٥٣,١١ أملانيا 

    ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠١٠٣٧,٠ أندورا 

 ٧  ٦٢,٢  ٠٢,٣ - ٢٣,٢ %٧٣٧٩٦,٠ آيرلندا 

    ٢٩,١  ٤٨,١ - ١٠,١ %٠٦٢٢٤,٠ آيسلندا 

 ١٠  ٩٠,١٥  ٢٨,١٨ - ٥١,١٣ %٤٠٧٨٠,٧ إيطاليا 

 ٣  ٧١,٢  ١١,٣ - ٣٠,٢ %٧٥٧٢٣,٠ الربتغال 

 ١١  ٣٢,٤  ٩٦,٤ - ٦٧,٣ %٥٩٣٠٠,١ بلجيكا 

 ١  ٣١,٣  ٨١,٣ - ٨١,٢ %٠٩٠٦٥,١ الدامنرك 

    ١٨,١  ٣٥,١ - ٠٠,١ %٠٠٤٤٥,٠ سان مارينو 

 ١  ٢٧,٤  ٩٢,٤ - ٦٣,٣ %٥٧٦٧٠,١ السويد 

 ١  ٤٥,٤  ١٢,٥ - ٧٨,٣ %٦٧٤٥٠,١ سويسرا 

 ٤٤  ١٤,١٩  ٠١,٢٢ - ٢٧,١٦ %٠٧٣٤١,٩ فرنسا 

 ٣  ٨٢,٢  ٢٥,٣ - ٤٠,٢ %٨٣٨٧٣,٠ فنلندا 

 ١٥  ٥٨,١٠  ١٧,١٢ - ٩٩,٨ %٧٥٢٣١,٤ كندا 

    ٤٣,١  ٦٤,١ - ٢١,١ %١٣٣٣٧,٠ لكسمربغ 

    ١٩,١  ٣٧,١ - ٠١,١ %٠١٣٣٤,٠ ليختنشتاين 

    ٢٢,١  ٤٠,١ - ٠٤,١ %٠٢٥١٩,٠  مالطة 

 ٢٧  ٤٩,٢٠  ٥٧,٢٣ - ٤٢,١٧ %٧٨٦١٨,٩ اململكة املتحدة 

    ٦٩,٣  ٢٤,٤ - ١٤,٣ %٢٩٠٧٠,١ النرويج 

 ٣  ٦٦,٣  ٢١,٤ - ١١,٣ %٢٦١٠٦,١ النمسا 

 ٤  ٩٨,١  ٢٨,٢ - ٦٨,١ %٤٠٤٥٥,٠ نيوزيلندا 

 ١٨  ٥٩,٦  ٥٨,٧ - ٦٠,٥ %٧٤٨٨٤,٢ هولندا 

 ٣  ٢٣,٣  ٧١,٣ - ٧٤,٢ %٠٢٣٩٦,١ اليونان 

 ٢٩٠  ٠٠,٣٥٠  %٠٠,١٠٠  اموع
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 ∗∗∗∗توزع املوظفني من الفئة الفنية حبسب اجلنس: ٤اجلدول 

  ٢٠١٢آذار / مارس٣١احلال بتاريخ 

    يئة القضائيةاهل

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ٢ ١ ١  ٥-ف

 ٣ ٢ ١ ٤-ف

 ٢١ ٩ ١٢ ٣-ف

 ٥ ٠ ٥ ٢-ف

  مكتب املدعي العام

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ وكيل أمني عام

 ١ ٠ ١ أمني عام مساعد

 ٢ ٢ ٠ ١-مد

 ١٠ ٧ ٣  ٥-ف

 ٢٥ ١٦ ٩ ٤-ف

 ٤٣ ٢٨ ١٥ ٣-ف

 ٤٢ ١٦ ٢٦ ٢-ف

 ١٨ ٦ ١٢ ١-ف

  قلم احملكمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 أمانة مجعية الدول األطراف

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ ١-مد

 ٢ ١ ١  ٤-ف

 ١ ٠ ١ ٣-ف

                                                 
  مبن فيهم املوظفون املنتخبون وموظفو اللغات ∗

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ٠ ١ أمني عام مساعد

 ٤ ٣ ١ ١-مد

 ١٦ ٩ ٧  ٥-ف

 ٣٥ ١٦ ١٩ ٤-ف

 ٦٠ ٣٧ ٢٣ ٣-ف

 ٥٨ ٢٥ ٣٣ ٢-ف

 ٨ ٣ ٥ ١-ف
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 دوق االستئماين اخلاص باين عليهمأمانة الصن

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ ١-مد

 ١ ٠ ١  ٥-ف

 ٣ ٢ ١ ٣-ف

  مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

 اموع الذكور اإلناث الرتبة

 ١ ١ ٠ ١-مد

 ١ ٠ ١ ٤-ف

  اموع العام

 اموع العام الذكور اإلناث 

 ٣٦٦ ١٨٧ ١٧٩ 
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  د املوظفني، الفعليةأعدا: ٥اجلدول 
 : كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي٢٠١٢مارس / آذار٣١يف 

 أعداد املوظفني

 ٧٠٢ الثابتة الوظائف

قَر١٨٨  العامة شغلها يف إطار املساعدة املؤقتةالوظائف الـم 

 ٨٢ املتدربون داخلياً

 ٥ الزائرون من الفئة الفنية

 ٤٤  اخلرباء االستشاريون

 ٢٣ القضاة/بونن املنتخاملسؤولو

 ١ ٠٤٤ اموع

  أعداد املوظفني، التقديرية: ٦اجلدول 
، وإىل متوسطات أعداد ٢٠١٢مارس / آذار٣١، وإىل التقدير احلايل يف  املقرة٢٠١٢ستناد إىل ميزانية عام باال

 السنوات السابقة، يتوقَّع أن تكون أعداد املتدربني داخلياً والزائرين من الفئة الفنية واخلرباء االستشاريني اليت سجلت يف
 : كما يلي٢٠١٢املوظفني حبلول اية عام 

 أعداد املوظفني

 ٧٦١ الثابتة الوظائف

 ٢٠٩  العامةشغلها يف إطار املساعدة املؤقتةالـمقَر الوظائف 

 ٧٠ ∗املتدربون داخلياً

 ٧ الزائرون من الفئة الفنية

 ٣٥  اخلرباء االستشاريون

 ٢٣ القضاة/بونسؤولون املنتخامل

 ١ ١٠٥ اموع

  

                                                 
  .وهو يشمل املتدربني الذين يمول تدريبهم االحتاد األورويب واملتدربني الذين ال يتقاضون أجراً. إن عدد املتدربني داخلياً متقلِّب ∗
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  الوظائف الثابتة- الوظائف الشاغرة : ٧اجلدول 
 ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلال يف 

  املالحظات اموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
الربنامج الرئيسي 

 األول
 .وظيفة شغرت بسبب استقالة ١ ديوان رئيس ٥-ف هيئة الرئاسة هيئة الرئاسة

الربنامج الرئيسي 
 الثاين

 .جيب اإلعالن عنهاوظيفة . وظيفة نقلت إىل كوت ديفوار  )*١ (  عمليات ميدانية منسق  أ ر - ع خ قسم التخطيط والعمليات شعبة التحقيق

 .٢٠١٣ب شغلها يف عام وظيفة جي. يزمع نقلها وظيفة ١ منسق عمليات ميدانية   ر أ-خ ع    

مساعد معين بالعمليات   أ ر - ع خ   
  امليدانية

  .٢٠١٣ عام يف شغلها جيب وظيفة. نقلها يزمع وظيفة  ١

  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين يف شغلها جيب وظيفة  ١  مساعد معين بتجهيز البيانات  أ ر - ع خ   
  .اإلعالن عنها جيب وظيفة. استقالة بسبب شغرت وظيفة  ١  )وحدة التحقيق امليداين(حمقِّق   ٣-ف   
  .اإلعالن عنها جيب وظيفة. استقالة بسبب شغرت وظيفة  ١  حملِّل معاون  ٢-ف   
قانوين رئيسي معين   ٥-ف قسم املقاضاة شعبة املقاضاة 

  .باإلجراءات االبتدائية
  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين يف شغلها جيب وظيفة  ١

الربنامج الرئيسي 
 الثالث

مكتب رئيسة 
 قلم احملكمة

قرار مجعية الدول األطراف اعتمادات هلا، إثر وظيفة مل تقَر  ١ ) ميداين( أمن عون أ ر - ع خ  األمن والسالمة قسم
 .٢٠١٢بشأن ميزانية عام 

  مجعية الدول األطرافقرارإثر وظيفة مل تقَر اعتمادات هلا،  ١ ) ميداين(مساعد أمن حملي  أ ر - ع خ      
 .٢٠١٢بشأن ميزانية عام 

 بعد وقف العمل يف ٢٠١٢وظيفة ستنقل إىل أبيجان يف عام   ١ ) ميداين(مساعد إداري  أ ر - ع خ  قسم العمليات امليدانية    
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تشاد بتاريخ 

ف العمل يف  بعد وق٢٠١٢وظيفة ستنقل إىل أبيجان يف عام   ١ ) ميداين(سائق رئيسي  أ ر - ع خ      
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تشاد بتاريخ 

 بعد وقف العمل يف ٢٠١٢وظيفة ستنقل إىل أبيجان يف عام   ٢ ) ميداين(سائق  أ ر - ع خ      
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تشاد بتاريخ 

 ترشيد وظيفة يتوقف أمرها على .استقالة بسبب شغرت وظيفة  ١  مدير مكتب ميداين  ٣-ف      
  .لعملا

قسم تكنولوجيا املعلومات     
  واالتصال

 تقين معين بتكنولوجيا  أ ر - ع خ
  )ميداين(واالتصال  املعلومات

 نقلها إىل يزمع  وظيفة.العمل  ترشيديتوقف أمرها علىوظيفة   ١
اإلعالن عنها وشغلها يف عام  جيب وظيفة. ديفوار كوت
٢٠١٢.  

اإلعالن  جيب وظيفة. داخلي انتقال بسبب شغرت وظيفة  ١  ين باألسفارمساعد مع  أ ر - ع خ  قسم اخلدمات العامة    
  .عنها

شعبة خدمات   
  احملكمة

مساعد رئيسي معين   ر ر - ع خ  قسم إدارة احملكمة
  اتالبصري -ات لسمعيبا

  .آخر إشعار حىت جممدة وظيفة  ١

وحدة اين عليهم     
  والشهود

 ميداين معين مساعد  أ ر - ع خ
  لياتالعم/باحلماية

 جيب وظيفة. الوسطى أفريقيا مجهورية إىل نقلت وظيفة  ١
  .٢٠١٢ عام يف وشغلها اإلعالن عنها

تعديلُ  يزمع وظيفة. مجهورية أفريقيا الوسطى إىل نقلت وظيفة  ١   معين بالدعم امليداين مساعد  أ ر - ع خ      
  .٢٠١٢ عام يف وشغلُها وصفها واإلعالن عنها

رية قسم الترمجة التحري    
والترمجة الشفوية يف 

  احملكمة

اإلعالن  جيب وظيفة. داخلي انتقال بسبب شغرت وظيفة  ١  )للغة اإلنكليزية(مترجم   ٣-ف
  .عنها

مكتب رئيسة   
  قلم احملكمة

 بالتوعية رئيسي معين مساعد  ر ر - ع خ  قسم اإلعالم والوثائق
  امليدانية

 إىل نقلها عيزم  وظيفة.العمل  ترشيدوظيفة يتوقف أمرها على  ١
  .٢٠١٣ عام ديفوار يف كوت

 يف وشغلها اإلعالن عنها جيب  وظيفة.كينيا إىل نقلت وظيفة ١ امليدانية بالتوعية معين مساعد أ ر - ع خ   
  .٢٠١٢ عام

 إىل نقلها يزمع  وظيفة.العمل  ترشيدوظيفة يتوقف أمرها على  ١  مساعد إداري ميداين  أ ر - ع خ    
 .٢٠١٣ عام كينيا يف

الربنامج الرئيسي 
 الرابع

أمانة مجعية 
الدول 
 األطراف

أمانة مجعية الدول 
 األطراف

 .وظيفة جيب تصنيفها واإلعالن عنها ١ مساعد خاص للمدير ٢-ف

    **)١(٢٥  اموع العام        

رتبة أمني عام ومثة وظيفة ب. ن عنهاأو معلَ) ظيفة و٣١(مت توظيف من يشغلها / وظيفة جيري التوظيف لشغلها٣٢ كان مثة ٢٠١٢مارس / آذار٣١يف : مالحظة
 .مساعد يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين ال جيري حالياً توظيف من يشغلها

  .٢٠١٢أبريل / نيسان٣أُعلن عن هذه الوظيفة اعتباراً من  ∗ 
ف التمثيل يف جملس املوظفني، سيكف عن اإلفادة عنها باعتبارها وظيفة ، تسد باالعتمادات املخصصة هلا تكالي)ملسؤول يف جملس املوظفني( مثة وظيفة واحدة **

 .شاغرة
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  )عدا املسؤولني املنتخبني(الوظائف املقرة مقابل الوظائف الشاغرة : التجهيز باملوظفني: ٨اجلدول 
  ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلال يف 

 الربنامج الرئيسي
الوظائف 

  املقرة
الوظائف 
  املشغولة

ليت  االوظائف
مت توظيف من 

  *يشغلها

 اجلاري الوظائف
توظيف من 

  يشغلها

ن  املعلَالوظائف
عنها اليت ال جيري 
 توظيف من يشغلها

  شاغرة الوظائف ال
  ان عنهعلَاملغري 

  الثابتةلوظائف ل٪
 )٪   (الوظائف الثابتة شغور معدل  الشاغرة

]٣-٢[( ]٧[ ]٦[  ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[  ]١(/٢[x١٠٠  )]٢)/٢-)٣(توسطم[x١٠٠ 

                 اهليئة القضائية

 %٠٨,٢ %٠٨,٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٤٧ ٤٨ الربنامج الرئيسي األول

                  مكتب املدعي العام

 %٤٤,٧ %٤٤,٧ ٧ ٠ ٧ ٢ ١٩٩ ٢١٥ الربنامج الرئيسي الثاين

                 قلم احملكمة

 %١٨,٨ %٩٧,٧ ١٧ ١ ١٩ ١ ٤٣٩ ٤٧٧ **الربنامج الرئيسي الثالث

                 أمانة مجعية الدول األطراف

 %٢٢,٢٢ %٢٢,٢٢ ١ ٠ ١ ٠ ٧ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

                 ين عليهماخلاص باأمانة الصندوق االستئماين 

 %٠٠,٠ %٠٠,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧ ٧ الربنامج الرئيسي السادس

                 مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

 %٠٠,٠ %٠٠,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ١-الربنامج الرئيسي السابع

               آلية املراقبة املستقلة

 %٠٠,١٠٠ %٠٠,١٠٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٢ ٥-الربنامج الرئيسي السابع

٨٨,٧ %٧٥,٧ ٢٦ ١ ٢٩ ٣ ٧٠٢ ٧٦١ محكمةللموع ا% 

  . حىت قدوم شاغلهاحمجوزةوذلك يعين أن عملية التوظيف قد أُجنزت وأن الوظيفة . ح املنتقى لشغلها عرض توظيفههي الوظائف قبل املرش"  من يشغلهاتوظيفالوظائف اليت مت " *
  .مثة يف الربنامج الرئيسي الثالث وظيفة ليست شاغرة باملعىن الدقيق للكلمة لكن تسد باالعتمادات املخصصة هلا تكاليف ممثل يف جملس املوظفني **

٥٩   من يشغلهاتوظيفف الوظائف املستهد 

 ٣٢  من يشغلهاتوظيف من يشغلها أو اجلاري توظيفالوظائف اليت مت 

 %٢,٥٤ من يشغلها توظيفمن يشغلها إىل الوظائف املستهدف  توظيفمن يشغلها أو اجلاري  توظيفالنسبة املئوية للوظائف اليت مت 
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  الثالثقرفامل

  قائمة الوثائق

CBF/18/1   املؤقتجدول األعمال 

CBF/18/1/Add.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

CBF/18/2 ةسائلصدة النقدية واستثمار األموال الالتقرير عن األر  

CBF/18/3  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتطبيقتقرير احملكمة املرحلي عن   

CBF/18/4 تقرير احملكمة عن التعديالح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املاليةت املقتر  

CBF/18/5 تقرير احملكمة عن املشتريات  

CBF/18/6 تقرير احملكمة عن هيكلها التنظيمي  

CBF/18/7 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية  

CBF/18/8 قرير احملكمة عن معايري استخدام صندوق الطوارئت  

CBF/18/9 لمتقاعدين لالصحيتأمني للإلعانة انظام  فيما يتعلق بحملكمة امقترح 

CBF/18/10 ديد يف تصنيف الوظائف يف احملكمة اجلنائية الدولية اجلنهج ال 

CBF/18/11 ٢٠١١تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ال  

CBF/18/12 عن طريق زيادة النجاعةزته احملكمة فيما يتعلق بتدابري حتقيق وفورات التقرير املرحلي السابع عن التقدم الذي أحر  

CBF/18/13 تقرير احملكمة عن احملاسبة التحليلية  

CBF/18/14 صات لسد تكاليف دعم الربامجين عليهم عن استخدام املخصتقرير أمانة الصندوق االستئماين اخلاص با  

CBF/18/15  جلنة املراقبةالتقرير املرحلي عن أنشطة  

CBF/18/16  مارس منه/ آذار٣١ حىت ٢٠١٢التقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها لعام 

CBF/18/16/Corr.1  تصويب– مارس منه/ آذار٣١ حىت ٢٠١٢التقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها لعام  

CBF/18/17 تقرير احملكمة عن عملية امليزنة فيها 
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  تقريرجلنةامليزانيةواملاليةعنأعمالدوراالتاسعةعشرة -٢

  جدوالحملتويات
  

 ........................................................................................ املقدمة - أوالً
 ......................................................د جدول األعمالافتتاح الدورة واعتما -ألف 
 .........................................................................مشاركة املراقبني -باء 

 ...........................عشرة التاسعة دورا يف اللجنة أعمال جدول على املدرجة املسائل يف النظر - ثانياً
 ......................................................................................الشؤون املالية -ألف 

 ..............................جدول أنصبة االشتراكات وجتديد موارد صندوق الطوارئ - ١

 .........................................................................صندوق الطوارئ - ٢

 ................................................................صندوق رأس املال العامل  ٣

 ..............................................................................عملية امليزنة - ٤

 ..........................................................................احملاسبة التحليلية - ٥

 ......................................................املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام - ٦

 .......تدبر خماطر أسعار صرف العمالت على الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم - ٧

 ........................................................................ االشتراكاتحال - ٨

 ...............................................................الدول اليت عليها متأخرات - ٩

 ...........................................................................الفائض النقدي - ١٠

 .....................................................تعديالت النظام املايل والقواعد املالية - ١١

 ..........................................................................ةالشؤون اإلداري -باء 
 ....................................................................شروط اخلدمة امليدانية - ١

 .................................................نظام اإلعانة للتأمني الصحي للمتقاعدين - ٢

 ..................................................برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية -٣

 ........................................................ املوحد وتقييم أداء املوظفنيالنظام -٤

 .................................................................................احلوكمة -جيم 
 .............................................................البنية التنظيمية للمحكمة

 ...........................................................................شؤون املراجعة -دال 
 .......................................................................تقارير املراجعة

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة للفترة املمتدة من  )أ(
 ................................................٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  الفقرات           

١٨-١  
١٧-١٣  
١٨  
١٧٥-١٩ 
٥٣-١٩ 
٢١-١٩ 
٣٠-٢٢ 
٣٢-٣١ 
٣٧-٣٣ 
٣٩-٣٨ 
٤١-٤٠ 
٤٥-٤٢ 
٤٦ 
٤٧ 
٤٨ 
٥٣-٤٩ 
٦٩-٥٤  
٥٤  
٥٦-٥٥  
٥٧ 
٦٩-٥٨ 
٧٣-٧٠ 
٧٣-٧٠ 
٨٥-٧٤ 
٨٥-٧٤ 
  
٧٦-٧٤  
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البيانات املالية للصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم للفترة املمتدة من   )ب(
 ..................٢٠١١ديسمرب /نون األول كا٣١يناير إىل / كانون الثاين١

 ...............................................تقرير مكتب املراجعة الداخلية )ج(

 

 ...........................................................تقرير جلنة املراجعة )د(

 .........................................................................املساعدة القانونية )هـ(
 ............................................................................شؤون امليزانية )و(

 ٣٠ حىت ٢٠١٢البيانات املتعلقة باألداء املايل يف جمال امليزانية املعتمدة لعام  - ١
 ....................................................................................يونيو منه/حزيران

 .............................................٢٠١٣النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   - ٢

 .....................................٢٠١٣صيات تسري بوجه عام على امليزانية الربناجمية لعام  تو-٣

 ................................٢٠١٣االفتراضات واألنشطة فيما خيص عام  ) أ(

 ......................................شكل العرض والتحليل من منظور كلي )ب(

 ................................................................م املتحدةالنظام املوحد لألم – ٤

 ........................................................................السفر )أ(

 ......................................................................التدريب )ب(

 ..........................................................اخلرباء االستشاريون )ج(

 .......................................................................الضيافة )د(

 .......................................لعامة وأعداد املوظفنياملساعدة املؤقتة ا )هـ(

 ............................تكييف املوارد لتتوافق مع مقدار النشاط القضائي )و(

 ..........................................................................الربامج الرئيسية -زاي 
 .....................................................اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول - ١

 .......................................................قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث - ٢

 ...........................مكتب املراجعة الداخلية: ٣١٢٠الربنامج الفرعي  )أ(

 ..............قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي  )ب(

قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف : ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  )ج(
 .......................................................................احملكمة

 ......................................قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج  )د(

 ...........مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة: ٣٧٧٠الربنامج الفرعي  )هـ(

 ........................................أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع - ٣

 ..................أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم: الربنامج الرئيسي السادس - ٤

 
٧٦-٧٤  
٨٣-٧٧  

  
٨٥-٨٤  
٩٩-٨٦  

١٣٦-١٠٠  
  

١٠٣-١٠٠ 
١١١-١٠٤ 
١١٦-١١٢ 
١١٥-١١٢ 
١١٦ 
١٣٦-١١٧ 
١١٨ 
١١٩ 
١٢٠ 
١٢١ 
١٢٨-١٢٢ 
١٣٦-١٢٩ 
١٥٨-١٣٧ 
١٤٠-١٣٧  
١٤٨-١٤١  
١٤١  
١٤٣-١٤٢  

 

١٤٤  
١٤٧-١٤٥  
١٤٨ 
١٥٣-١٤٩ 
١٥٤ 
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 ............................مكتب مدير مشروع املباين الدائمة: ١-عالربنامج الرئيسي الساب - ٥

 ............................... الفوائد-مشروع املباين الدائمة : ٢-الربنامج الرئيسي السابع - ٦

 ............................................آلية الرقابة املستقلة: ٥-الربنامج الرئيسي السابع - ٧

 .............................................................................مباين احملكمة -حاء 
 ..............................................................................املباين الدائمة - ١

 ................................................................حال املشروع )أ(

  ....................................................االنتقال إىل املباين اجلديدة )ب(
 .......................................................جمموع تكاليف امللكية )ج(

 ...........تقاسم العبء املايل مع الدول اليت ستغدو يف املستقبل دوالً أطرافاً )د(

 .............................................متديد أجل التسديد بدفعة واحدة )هـ(

 ..................")2gvالعناصر ("ما خيص املنتفعني من العناصرغري املدجمة  )و(

 إىل ٤-إعادة تصنيف وظيفة نائب مدير املشروع بترقيتها من الرتبة ف )ز(
 .................................................................٥-الرتبة ف

 ...............................................................................املباين املؤقتة - ٢

 .........................................................................الشؤون األخرى -طاء 
 ..................................................................ادمةاالجتماعات الق

 الوثائق قائمة  - األول املرفق
 ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٣٠ بتاريخ االشتراكات حال  - الثاين املرفق

 مبلـغ  يقـارب  ٢٠١٣ لعام الدولية اجلنائية احملكمة ميزانية مبلغ جعل إىل الرامية التدابري أثر - الثالث رفقامل
 ٢٠١٢ لعام املعتمدة ميزانيتها

 ٢٠١٣ لعام احملكمة يف القضائية لألنشطة االستراتيجي ميالدينا التطور  - الرابع املرفق
 ا باألخذ واملالية امليزانية جلنة أوصت اليت اخليارات- اخلامس املرفق
  .واملالية امليزانية جلنة عن الصادرة التوصيات لتطبيق املالية التبعات- السادس املرفق

  

١٥٥ 
١٥٧-١٥٦  
١٥٨ 

١٧٣-١٥٩  
١٧١-١٥٩  
١٦١-١٥٩  
١٦٤-١٦٢  
١٦٦-١٦٥  
١٦٧  
١٦٩-١٦٨ 
١٧٠  

  
١٧١  
١٧٣-١٧٢  
١٧٥  
١٧٥  
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 املقدمة  -أوالً 
 أجرتلجنةامليزانيةواملالية -  ١
 .علىأساساملبدأالعاماملتمثلفيسالمةامليزانية٢٠١٣،دراستهاللميزانيةالربناجميةاملقترحةلعام")اللجنة("

 والحظتاللجنةبعضماتنطوي -  ٢
. منتحسينات،مثلتضمنهاتربيراتأفضلوافتراضاتأدق٢٠١٣يةالربناجميةاملقترحةلعامعليهامليزان

 ٨٩,٢ التكاليف،ماآتىوفوراتبلغت وأخذتاللجنةأيضاًعلماًبعددمناخلطواتالتياختذااحملكمةللسيطرةعلى
 .١مليونيورو

 ٢٠١٢ أقرتفيماخيصالسنةاملالية") اجلمعية ("وذكَّرتاللجنةبأجنمعيةالدوالألطراف -  ٣
 ٢,٢مليونيوروللميزانيةو ٨,١٠٨ مليونيورومنها ١١١ دوراالعاشرةاعتمادامتجموعها  يف

 .مليونيورولتجديدمواردصندوقالطوارئ

") احملكمة ("،مناحملكمةاجلنائيةالدولية٢٠١٢ أغسطس/ونوهتاللجنةإلىأاتلقت،حبلوآلب -  ٤
 .ورومليوني ٦٩,٣ سبعةإخطاراتبشأناالستعانةمببالغمنصندوقالطوارئ،جمموعها

 الذيطلبتفيهاجلمعيةمناحملكمةICC-ASP/10/Res.4أيضاًبالقرار وذكَّرتاللجنة -  ٥
 أنتعد،فيحالةاقتراحأيزيادةفيميزانيةعام"

 ،ورقةتفصيليةباخلياراتاملتاحةللمحكمةإلجراءختفيضامتنأجالملساواةبينمستوىامليزانيةاملقترحةلعام٢٠١٣
 .٢"ثريهذهالتخفيضاتعلىأنشطةاحملكمة،فضالًعنكيفيةتأ٢٠١٢ وامليزانيةاملعتمدةلعام ٢٠١٣

 ٢٠١٣ أثرالتدابريالراميةجلعلمبلغميزانيةاحملكمةاجلنائيةالدوليةلعام"وقُدمتإلىاللجنةورقةعنواا -  ٦
 هذا فيانظراملرفقالثالث. ٢٠١٢٣ سبتمرب/أيلول ١٢ ،مؤرخةبـ"٢٠١٢ املعتمدةلعام يقارمببلغميزانيتها

 .التقرير

 مليونيورو  ٦,٩ تنطويعلىزيادةمقدارها ٢٠١٣ ناجميةاملقترحةلعاموالحظتاللجنةأنامليزانيةالرب -  ٧
 ٢٠١٢ بالقياسإلىميزانيةعام) فياملائة ٨,٨(

 ٥,٥ (مليونيورو ٠٢,٦ املعتمدة،وأنإجياراملبانياملؤقتةوالتكاليفاملتصلةيمثِّالن
. املعتمدة ٢٠١٢  منهذهالزيادةبالقياسإلىميزانيةعام٤)فياملائة

. سألةإجياراملبانياملؤقتةأيتعذرتقديرهبكلدقةفيالوقتاحلاضروالحظتاللجنةفيماخيصم
ونوهتاللجنةإلىأنه،عندانقضاءالفترةالتيليسمناملطلوبدفعإجيارعنها،ستلزممواردإضافيةلفترةحمدودة

 ٦ ورأتاللجنةأنذلكيربراستثناءاملبلغاملذكورالذييقارب. حتىانتقاالحملكمةإلىاملبانيالدائمة
 مببلغميزانيةعام ٢٠١٣ بانياملؤقتةعندمقارنةمبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعامماليينيورواملتصلبامل

 .املعتمدة ٢٠١٢

                                                        
 .CBF19/03P08الوثيقة  1
 ١الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك،  2

 .،القسم حاءICC-ASP/10/Res.4، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20( ٢٠١١ديسمرب /األول ن كانو٢١إىل 
   .CBF19/03P04/Rev.1الوثيقة 3
 .Corr.2وCorr.1، التصويبان ٦ و٥، اجلدوالن ٢٩، الفقرة ICC-ASP/11/10الوثيقة 4
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 ٢٠١٣ وبعداستعراضامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام -  ٨
 ٢٨,٣ والتربيراتاملقدمة،خلصتاللجنةإلىأيمكنالتوصإللىتحقيقوفوراتإضافيةيبلغمجموعها

 امليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام القرضاخلاصباملبانيالدائمة،وأإذاأُقرتعديل مليونيورويشماللفائدةاملترتبةعلى
 مليونيورويشمإلجياروصيانةاملبانياملؤقتة،أي ١٢,١١٥ مقداره مبلغاً النحوفإاستبلغ هذا على ٢٠١٣

 .مليونيوروباستثناءإجياراملبانياملؤقتةوصيانتها ٢٢,١٠٩

 سائالهلامةاملتعلقةبالسياسةوأخذتاللجنةعلماًبأتجريدراسةعددمنامل -  ٩
: ومنهذهاملسائل. العامةفيإطارفريقالهايالعاماللتابعللمكتبيمكنأنتكونكبريةالشأنفيماخيصماليةاحملكمة

. املساعدةالقانونية؛واحلوكمة؛وانيعليهم؛وجرباألضرار
قتحسينالنجاعةفيالسنيناملوميكنأنتهيئالقراراتالتيقدتتخذبشأذهاملسائإلمكانيةلتحقيقاملزيدمنالوفوراتعنطري

 .قبلة

: كماإناللجنةأخذتعلماًبأنثمةأحداثاًقدتترتبعلىوقوعهاتبعاامةعلىصعيدالتكاليف،منها - ١٠
 ١�٢٧ (،إذااعتمدتالتهماملوجهةإليهاملدعيالعامضدلوراناغْبغبوإمكانالتحضريللمحاكمةفيقضية

 ؛إمكانيةافتتامحكتبارتباطمعاالحتاداألفريقي)مليونيورو
 ؛ختصيصمايلزمإلضافةمهمتيالتفتيشوالتقييمإلىاملهاماملنوطةبآلية)يورو ٤٣٦  ٧٠٠(

 ).يورو٢١٢ ٣٠٠ (الرقابةاملستقلةفيإطارواليتهااحلالية

-٢٠١٤ (وأخذتاللجنةأيضاًعلماًبأمهالعناصراملكونةللتكاليفاملتكَّبدةعلىمدىعدةسنوات - ١١
 ٢٠١٣ عاممنامليزانيةالربناجميةاملقترحةل ٧ املبينةفياجلدول٥)٢٠١٦

عدادرأساملا واسترعتعنايةاجلمعيةإلىمكوناتعديدةمنمكوناتالتكاليفذاتالشأن،منهااستبداالملواداملندرجةيف
 ٢٠١٥و ٢٠١٤ مليونيوروللسنوات ٦٥,٠مليونيوروو ٦,١مليونيوروو ٣,١ بتكاليفتقدربـ(ل
 ٥,٢٣مليونيوروو٤,١١ ؛والتكاليفاملتصلةباملبانيالبالغة)علىالترتيب ٢٠١٦و
 ٢,٢مليونيوروو  ٤,٣ علىالترتيب؛وزياداتتكاليفاملوظفينالتيتقدربزهاء مليونيورو٥,١٤يونيوروومل

 .٦مليونيوروهلذهالسنواتعلىالترتيب ٢,٢مليونيوروو

. وقدأضافتاللجنةملخصاًعاماًلتوصياايردفياملرفقاخلامس - ١٢
يتنظرفيهااجلمعيةعنداستعراضهاامليزانيةالوتميزفيهذاامللخصثالثةخيارات،تتباينتكاليفهاوتبعااالتشغيلية،ك

. ٢٠١٣ برناجميةاملقترحةلعام
 .وتأمالللجنةأذهاإلضافاتإلىالتقريرستقدممسامهةمفيدةلنظراجلمعيةفيهذهاملسائل

  افتتاحالدورةواعتمادجدوالألعمال  - ألف

 ريخعقدتالدورةالتاسعةعشرةللجنةوفقاًللقرارالذياختذاجلمعيةفيجلستهاالعامةالتاسعةبتا - ١٣
 ديسمرب/كانوناألول٢١ إىل ١٢ ،فيإطاردوراالعاشرة،التيعقدمتن٢٠١١ ديسمرب/كانوناألول  ٢١

. ،بشأمنواعيددوراا٢٠١٢أبريل/نيسان ٢٧ ،وللقرارالذياختذاللجنةالحقاً،يف٢٠١١
 ٣سبتمربإىل/أيلول ٢٤ جلسة،عقدتفيالفترةاملمتدةمن ١٨ وقداشتملتهذهالدورةعلى

                                                        
 .Corr.2وCorr.1ن ، التصويبا٤١ إىل ٣١، الفقرات ICC-ASP/11/10الوثيقة   5
 .٧، اجلدول ٣٠ذاته، الفقرة السابق املرجع   6
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-وألقىرئيساحملكمة،القاضيسانغ. ٢٠١٢ أكتوبر/تشريناألول
  .هيونسونغ،كلمةترحيبيةمبناسبةافتتاحهذهالدورة

. مقرراً) كندا (مننظامهاالداخلي،السيدهوغأدسيت ١٣ وعينتاللجنة،عمالًباملادة - ١٤
") األمانة ("ووفرتأمانةمجعيةالدوالألطراف

  .ةأمينلهااخلدماتالتقنيةللجنة،وعمألميناللجنةالتنفيذي،السيدفخريالدجاين،بصف

  :وحضرالدورةالتاسعةعشرةللجنةأعضاؤهاالتاليةأمساؤهم - ١٥

 )كندا(هوغ أدسيت  - ١

 )بوروندي(ديفيد بانيانكا  - ٢

 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو  - ٣

 )فرنسا(جيل فنكلشتاين  - ٤

 )األردن(فوزي غرايبة  - ٥

 )سرياليون(صموئيل إتام  - ٦

 )إستونيا(جوهاين ليميك  - ٧

 )إلكوادورا(إزكيِردو مونيكا سانشيز  - ٨

 )أملانيا(غريت ساوبه  - ٩

 )إيطاليا(أوغو سيسي  - ١٠

 )سلوفاكيا(إلينا سبكوفا  - ١١

 )اليابان(سجيورا ماساتوشي  - ١٢

  :(CBF/19/1)وأقرتاللجنةفيجلستهااألولىجدوالألعمااللتايل - ١٦

 افتتاح الدورة - ١

 اعتماد جدول األعمال - ٢

 مشاركة املراقبني - ٣

 تنظيم العمل - ٤

 الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا - ٥

 :لشؤون املاليةا - ٦

  جدول أنصبة االشتراكات وجتديد موارد صندوق الطوارئ؛  )أ(
  ؛٢٠١٢البيانات املتعلقة باألداء املايل فيمجال تنفيذ ميزانية عام   )ب(
  عمليةامليزنة؛  )ج(
  احملاسبة التحليلية؛  )د(
  ؛٢٠١٣النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )هـ(
   الدولية للقطاع العام؛املعايري احملاسبية  )و(
  تدبر خماطرأسعارصرفالعمالتعلىالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم  )ز(

 :الشؤون اإلدارية - ٧

  شروط اخلدمة امليدانية؛  )أ(
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 نظام اإلعانة للتأمني الصحي للمتقاعدين؛  )ب(

 برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية  )ج(

 :شؤون املراجعة - ٨

 :ةتقارير املراجع  )أ(

كانون ١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة املمتدة من   ‘١’
  ؛٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

البيانات املالية للصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم للفترة   ‘٢’
ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين١املمتدة من 

  ؛٢٠١١
  ير مكتب املراجعة الداخليةتقر  ‘٣’

 .تقرير جلنة املراجعة  )ب(

 املساعدة القانونية - ٩

 مباين احملكمة - ١٠

 الشؤون األخرى - ١١

  
: دعيتأجهزةاحملكمةالتاليةالبيانإلىاملشاركةفيجلساتاللجنةلكيتقدمالتقاريراملرفوعةإليها - ١٧

. هيئةالرئاسة،ومكتباملدعيالعام،وقلماحملكمة
 يسراملعنيبامليزانية،السفريهاكانإمسجاردكماقدمعروضاًأماماللجنةامل

) سلوفينيا (،واملنسقاملعنيباملساعدةالقانونية،السفريليومنارك)السويد(
الصندوق االستئماين اخلاص ممثالًلفريقالهايالعاماللتابعلمكتباجلمعية،و
  ").املراقبة جلنة ("بانيعليهم،وجلنةاملراقبةاملعنيةباملبانيالدائمة

  ملراقبنيمشاركةا  - باء

. أنيقدمعرضاًأمامها" التحالفمنأجالحملكمةاجلنائيةالدولية "قررتاللجنةقبولطلب - ١٨
 .وأعربتاللجنةعنتقديرهاهلذاالعرض
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النظر يف املسائل املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورا التاسعة             -ثانياً 
  عشرة

  الشؤوناملالية  - ألف

  دوقالطوارئجدوألنصبةاالشتراكاتوجتديدمواردصن  - ١
 نظرتاللجنةفيتقريراحملكمةعناملنهجيةاملتبعةفيوضعجدوألنصبةاالشتراكاتالتييتعين - ١٩
الدوالألطرافأنتدفعهالتمويالمليزانيةالعادية،وصندوقرأساملااللعاملذيالصلة،وجتديدمواردصندوقالطوار على
 ١١٧ املادة (وأخذتاللجنةعلماًبالنصذيالصلةالواردفينظامرومااألساسي. ٧ئ
. يتصلبذلكمننصوصالنظاماملاليوالقواعداملالية ،وما)همن

ومنحيثاجلوهراستندفيوضعجدوألنصبةاالشتراكاتاخلاصباحملكمةإلىاجلدوالملناظراملعمولبهفياألمماملتحدةفي
ماخيصميزانيتهاالعادية،بعدتعديلهبتطبيققانوحنسابيخاصبغيةمراعاةالفروقفيالعضويةبيناألمماملتحدةواحملكمة،

  .ديداحلداألقصىلمعدالالشتراكاتالتيتدفعهاالدولةذاتاالشتراكاألكربومبافيذلكتح

أمافيماخيصصندوقالطوارئ،الذياستندفيتجديدمواردهإلىاملبدأاآلنفالذكر،فإناللجنةذكَّرتبتوصيته - ٢٠
 افيدوراالثامنةعشرة

تقرفيهااجلمعيةالتجبأنالخيتارلتجديدمواردهذاالصندوقفيالسنيناملقبلةجدوألنصبةاالشتراكاتللسنةاملاليةالتي"
. ٨"ديداملعنيبلجدوألنصبةاالشتراكاتللسنةاملاليةالتيسيوزعفيهامبلغالتجديدعلىالدوالألطراف

 ولئنأخذتاللجنةعلماً
باعتزاماحملكمةمفاحتةمراجعاحلساباتاخلارجيبغيةاستبداءرأيهبشأمنسألةإمكانإجراءتسوياتبعدإقفاحلساباتالسن

ترمحعاملبادئاملرساةفيالنظاماملاليوالقواعداملالية،فإاملتجددواعيفيالوقتاحلاضرلتعةاملاليةاملعنية،وتطابقالتغيرياملق
ديلتوصياااآلنفةالذكر،واضعةًفياعتبارهاالطابعاالستشرافيلتجديدمواردصندوقالطوارئوعدموجودعناصرم

  .علوماجتديدةصادرةعناحملكمةفيهذاالشأن

امةلألمماملتحدةفيدورااحلاليةجدوالًجديداًألنصبةامثإتمإعالماللجنةبأمنناملنتظرأنتعتمداجلمعيةالع - ٢١
-٢٠١٣ الشتراكاتلفترةالثالثسنوات

دي/،لكنليسمناملرجح،قياساًعلىاخلربةالسابقة،أنتفعلذلكقبالألسبوعاألخريمنكانوناألول٢٠١٥
. ،أيبعدايةالدورةاحلاديةعشرةجلمعيةالدوالألطرافبزمنليسبالقصري٢٠١٢ مسرب

 ،بأنتحسباالشتراكاتاملقررةالتييتعين٢٠١٣ اللجنة،فيماخيصعامفقدأوصتوبالنظرإلىذلك
 مؤقتاًعلى علىالدوالألطرافأنتدفعهاحساباً

أساسجدوألنصبةمتفقعليه،مستندإلىجدوألنصبةاالشتراكاتالذياعتمداألمماملتحدةلتطبيقهعل
. ،معدالًوفقاملبادئالقائمعليهاحتديده٢٠١٢ ىميزانيتهاالعاديةلعام

نةبأنيحسباملبلغالنهائيلالشتراكاتاملقررةعلىأساسجدوألنصبةاالشتراكاتالذيتعكماأوصتاللج
 ٢٠١٣ متداجلمعيةالعامةلألمماملتحدةفيدوراالسابعةوالستينتطبيقهعلىميزانيتهاالعاديةلعام

. معدالًوفقاملبادئالقائمعليهاحتديده
                                                        

   .ICC-ASP/11/44الوثيقة   7
 .١٧الفقرة ، ICC-ASP/11/5 الوثيقة   8
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مةكلحدأقصىلالشتراكالويضافإلىذلكأينبغيأنيطبقعلىجدوألنصبةاالشتراكاتاخلاصباحملك
ذيتدفعهالدولةذاتاالشتراكاألكربقدتقرراألمماملتحدةتطبيقهعلىدوهلااألعضاءذاتاالشتراكاتاأل

  .كربفيماخيصميزانيتهاالعادية

  صندوقالطوارئ  - ٢
 مليونيورويف ١٢,٧ إنالرصيداالبتدائيلصندوقالطوارئ،معدالًلتجديدموارده،بلغ - ٢٢
  .٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ١

 احملكمةقد كانت٢٠١٢ أغسطس/آب ولوحبل - ٢٣
 ١ أفادتبأاقدمتإلىاللجنةسبعةإخطاراتباستخداممبالغمنصندوقالطوارئ،يردتفصيلهافياجلدول

ديفوارومجهوريةالكونغوالدميق أدناه،حتتاجإليهالسدالتكاليفاملتأتيةعنشتىاملستجداتفياحلاالتفيكينياوكوت
 تكاليفهذهاألنشطةغرياملتوقَّعةحبسبتقديرهاملبدئيوبلغمجموع. راطيةوليبياومجهوريةأفريقياالوسطى

  .مليونيورو ٦٩,٣

 ٢٠١٢ عام - طلباتاستخداممبالغمنصندوقالطوارئ: ١ اجلدول

 املبلغ التاريخ املرجع وصف التكاليف املشمولة بالطلب الرقم

و يور٣٩١ ٨٠٠ ٤/١/٢٠١٢ IA/2011/34 تكاليف ال مناص من تكبدها يف احلالة يف كوت ديفوار ١  

  يورو٣٧٢ ٨٠٠ ١٤/٣/٢٠١٢ IA/2012/09 رسالة إىل رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن سد تكاليف متديد واليات القضاة ٢

٣ 
رسالة إىل رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن سد التكاليف املتصلة بالقرار القاضي باعتماد             

  يورو١ ٥٦٧ ٨٠٠ ١٢/٤/٢٠١٢ IA/2012/12 التهم يف قضايا احلالة يف كينيا

٤ 
رسالة إىل رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن سد النفقات املترتبة على إنشاء مكتب ميداين              

  يورو٣٦١ ٢٠٠ ١٤/٥/٢٠١٢ IA/2012/16 صغري لقلم احملكمة يف كوت ديفوار

٥ 
النفقات املترتبة على لزوم االستعانة بعدد حمدود مـن مـوظفي الـدعم    : احلالة يف كينيا 

  يورو٢٧٥ ٤٠٠ ١/٦/٢٠١٢ IA/2012/20 وين للمساعدة يف حتضري القضيتني للمحاكمة خالل الفترة املتبقية من السنةالقان

  يورو١١٥ ٢٠٠ ١٤/٨/٢٠١٢ IA/2012/39 قضية السيدين كاتانغا ونغوجولو شوي: مجهورية الكونغو الدميقراطية ٦

٧ 
احلاالت يف مجهورية   : ٢٠١٢ة عام   نفقات إضافية غري متوقَّعة تكبدت خالل إعداد ميزاني       

  يورو٦٠٥ ٣٠٠ ٢٧/٨/٢٠١٢ IA/2012/40 الكونغو الدميقراطية وليبيا ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار

  يورو٣ ٦٨٩ ٥٠٠   جمموع املبالغ املشمولة باإلخطارات 

 

النوعالذييلزمبصورةم  مننرتاللجنةأيضاًبأاكانتقدطلبتمناحملكمةأنتبينفيإخطارهااملواردالتيتكووذكَّ - ٢٤
. ملرةواحدةواملواردالتييرجحأنتلزمعلىمدىفترةأطول ؤقتةأو

. واتسمذلكبأمهيةخاصةفيمايتعلقباملوارداملتصلةباملساعدةاملؤقتةالعامة
 وقدأوصتاللجنةبأنتحسناحملكمةالسباللتيتميزااملوارداإلضافيةالتييتعين

العامةفيكلربناجمرئيسيوطرقإفاداباستخدامهذهاملواردبغيةالتهيئةلاالستعانةافيماخيصاملساعدةاملؤقتة
  .إلحاطةذهاملواردوتتبعهاعلىنحوأوضح

 ١,٢ وفيمايتعلقبتجديدمواردصندوقالطوارئ،قدرتاحملكمةأمناستستخدمهفعالًمنمبالغهسيقارب - ٢٥
 ٧ نىالبالغومنشأنصرفهذااملبلغأنيجعلرصيدصندوقالطوارئيقلعناحلداألد. ٢٠١٢ مليونيوروفيعام
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. ماليينيوروالذييتوجبعندهتجديدموارده
. إذاكامنعدالإلنفاقاملقدرسيتحقق  بيدألميذكَرإبانانعقاددورةاللجنةاحلاليةما

وقدأوصتاللجنةبأنتستعرضاحملكمةاألنشطةاملقترحةالتيتماإلخطاربسدتكاليفهامببالغمنصندوقالطوارئلتب
. ينماإذاكانتاملوارداملعنيةلـماتزلالزمة

امليزانيةالعاديةومنمبالغ  إلىاجلمعيةتقديراًحمدثاًيشماللنفقاتالفعليةمن٩وطلبتاللجنةمناحملكمةأيضاًأنتقدم
 .٢٠١٢ أكتوبر/صندوقالطوارئالتيتماإلخطاربلزوماستخدامهاحتىنهايةتشريناألول

بلغاملتوقَّعأنوباالستنادإلىهذاالتقريراملطلومبناحملكمة،سيكونبوسعاجلمعيةأنتحددبقدرمعقوملنالدقةامل - ٢٦
تقلعنمبلغاحلداألدنىالالزما  يصرفمنصندوقالطوارئوبالتالياملبلغالالزمإلعادةجتديدمواردهذاالصندوقبحيثال

 .ماليينيورو ٧ لبالغ

وعلىالرغممنأمنيزانيةاحملكمةقدأُعدتاستناداًإلىافتراضاتبشأمناكانتتتوقعهأجهزاإبانإعدادهافإنالع - ٢٧
تملعلىالكثريمناألحداثغرياملتوقَّعة،مثلفتححالةجديدةأوطروءمستجداماللقضائيالذيتضطلعبهاحملكمةظليش

 .تفيالقضاياالقائمة

قلقهالكثرةاإلخ وقدأقرتاللجنةذااجلانباملتمثلفيتعذرالتوقعفيأنشطةاحملكمة،لكنهاأعربتمعذلكعن - ٢٨
احملكمةايفضيإلىإضعافانضباط طاراتالتيقدمتهااحملكمةفيماخيصاالستعانةمببالغمنصندوقالطوارئ،ألنذلكقد

 .املعتمدةواالستعانةبصندوقالطوارئ ملايل،مؤدياًإلىعدمالتوازنبيناستخدامامليزانية

وأكدتاللجنةمنجديدأنصندوقالطوارئأداةهامةبينيدياحملكمةلكنينبغيأناليستعانبهعلىنحويقوضسال - ٢٩
. مةالعملعلىصعيدامليزانية

أوصتاللجنةبأنترسالحملكمةإلىاللجنة،،وتوخياًلتعزيزاالنضباطاملاليوزيادةشفافيةاستخدامصندوقالطوارئ
عنطريقرئيسها،فيغضونستينيوماًبعداإلخطارباستخداممبلغمنصندوقالطوارئ،تقريراًكتابياًيتضمناملستج

 .داتبشأناالستعانةباملوارداملطلوبةفياإلخطار

ىالقووأخرياًقررتاللجنةأيمكنأنتعودفياملستقبإللىتناوهلذهاملسألةبغيةالنظرفيإمكانإدخالتعديالتعل - ٣٠
 .اعدالناظمةالستخدامصندوقالطوارئ

 صندوقرأساملال العامل   ٣
أحاطتاللجنةعلماًبتوصيةمراجعاحلساباتاخلارجيبوجوبأنتستعرضاحملكمةاحتياجاتصندوقرأساملااللع - ٣١

: منالنظاماملاليوالقواعداملالية٢-٦فكماينصعليهالبند. مبلغهاحلالييبقىكافياً املوأنتنظرفيماإذاكامنستوى
لتوفريرأمساألوليللمحكمةملواجهةمشاكاللسيولةعلىاملدىالقصريريثماتردا]العامل[قلرأساملالينشأصندو"

 مليونيورو،فيعام ٤١,٧ وقدحدداملستوىاحلاليلموجوداتصندوقرأساملااللعامل،البالغ". الشتراكاتاملقررة
 ١١١ وببلوغامليزانية. ١٠مليونيورو ٨٥,٨٤ إذكانتاملصروفاتالسنويةللمحكمةتبلغ ٢٠٠٨

. ظلتموجوداتصندوقرأساملااللعاملتمثألقلمنمصروفاتشهرواحد ٢٠١٢ مليونيوروفيعام
 .حمصالمتناالشتراكاتتكفيلسدنفقاتالشهرالتايل ٢٠١٢ يوليو/فعلىسبيالملثاللميكنلدىاحملكمةفيتموز
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. احملكمةحتىتارخيهاالستعانةبصندوقرأساملااللعامل على وقدمتإعالماللجنةبألميتعين - ٣٢
 ٢٠١٣ للجنةأوصتفيماخيصعاموعليهفإنا

. بأنتبقياجلمعيةاملستوىالذيينبغيأنالتقلعنهموجوداتصندوقرأساملااللعامعلىحاله
 بيدأادعتاحملكمةإلىتقييماألخطار،واملستوىالذييتعين

تقلعنهموجوداتصندوقرأساملااللعامل،فيضوءتزايداالحتياجاتإلىالتمويلفياملستقبل،املرتبطة ال  حالياًأن
 ثالبالدفعاتالدوريةالتيسيتعينعلىسبيالمل

. تسديدهاخالاللسنةلقاءصيانةاملبانياجلديدة،وتسديدالقرضالذمينحتهالدولةاملضيفة
 .تعودإليهافيدوراالعشرينبتقريرفيهذاالشأن ودعتاللجنةاحملكمةإلىأن

 عمليةامليزنة  - ٤
 نظرتاللجنةفيالتقريرالذيقدمتهإليهااحملكمةذيالعنوان - ٣٣

 .١١" مليةاملتعلقةبامليزانيةفيهاوامليزنةعلىأساسالنموالصفريتقريراحملكمةعنالع"

. وعلىوجهاإلمجالنظرتاللجنةنظرةمؤاتيةإلىكثريمنمحتوىالتقريراملعين - ٣٤
بيدأناللجنةشددتعلىأنالغرضمنامليزنةعلىأساسالنموالصفرياليتمثلفياالستعاضةاعناإلجراءاتاملعمولبهايف

ساعدةعلىتحسينهذهاإلجراءات،وخباصةتقليصالتكاليفاملعزوةإلىعداحملكمةحالياًفيمايتعلقبامليزانيةبلفيامل 
 .مالنجاعة

وذكرتاللجنةبأنامليزنةعلىأساسالنموالصفريالجتيزاختاذمعدالتاألداءاخلاصةبالسنواتالسابقةأوميزاني - ٣٥
. ااأساساًإلعدادميزانيةالسنةالتالية

 .نشاطعلىنحومنهجيبليجببمقتضىطريقةامليزنةعلىأساسالنموالصفريإعادةالنظرفيقيمةكل

وطلبتاللجنةمناحملكمةأنتواصلدراسةتطبيقسريورةامليزنةعلىأساسالنموالصفريفيبعضاألقساماملنتقا - ٣٦
. ةبعنايةمنبينأقساماحملكمة

ودعتاللجنةاحملكمةإلىأنتنظر،منباباملتابعةالعملية،فيإمكانيةإجراءعمليةميزنةعلىأساسالنموالصفريألن
. ةشطتهافيمجاالإلعالموالتوثيقوالتوعي

وبالطبعتتسمتوعيةاجلمهوربأمهيةأساسيةلشحذالوعيبواليةاحملكمةوعملهاوالنهوضباإلحاطةما،وذلكفياملق
. اماألولفيأوساطاجلماعاتاملتضررة

 بأن ٢٠١١ سبتمرب/بيدأناللجنةذكرتباملقترحاتالتيقدمتهافيدوراالسابعةعشرةالتيعقدتفيأيلول
. األجهزةوالرباجمالتيتتبعمختلفأشكااللتوعيةعمليةالتوعيةجمزأةحالياًعرباحملكمةعلىمختلف"

وفيحينأنبعضالتجزئةقديكونضرورياً،فيمرحلةما،سوفتحتاجاحملكمةإلىتوجيهاتفيمايتعلقبمستوىونوعالتو
 السبل وعلىسبيالملثاالقترحتاللجنةتقييم". تطوراحملكمة  املناسبةفيإطارامليزانيةالعاديةهلذهاملرحلةمن عية

 إذا[إحدىوحداتالضحاياالعامة اتمعاتاملتضررةيفإدماجتوعية "ا التييمكن
بشكألكربعلىاألنشطةاألخر]ركَّزت[علىمصادرإعالميةأخرىلنشراملعلوماتعناحملاكماتو]اعتمدتاحملكمة

 .١٢"ى
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 تقدم أن دعتاللجنةاحملكمةإىلوكخطوةأوىل، - ٣٧
بينةحبسبنوعالنشاط،واإليهافيدوراالعشرينعرضاًعاماًوقائعياًألنشطتهااحلاليةفيمجااللتوعيةواإلعالمم

. موعاتاملستهدفةبه،والرباجمواألجهزةاملسامهةفيه،وذلكمعتقييمللتكاليفذاتالصلة
أساسالنموا ودعتاللجنةاحملكمةأيضاًإلىالنظرفيااالتاألخرىالتيقدميكنأنتجريفيهامتريناًعلىامليزنةعلى

 .لصفري

 احملاسبةالتحليلية  - ٥
. لفياملرحلةالتمهيديةمنتطبيقاحملاسبةالتحليليةفيشتىإدارااأحاطتاللجنةعلماًبأناحملكمةلـماتز - ٣٨

" استعانةحمدودة "٢٠١٢ وختططاحملكمةلالستعانةحبلولنهاية
 .يورو ٥٠ ٠٠٠ خبدماختبرياستشارخيارجيالستحداثأداةأولية،وذلكبكلفةمقدارها

نىماميكنمنالتوطلبتاللجنةمناحملكمةبذالملزيدمناجلهودلتقصيإمكانياتتطبيقاحملاسبةالتحليليةبأد - ٣٩
 .كاليفالتيتتكبدها،وأنتعودإليهافيدوراالعشرينبتقريرعنذلك

 املعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام  - ٦
") معايريحماسبةالقطاعالعام ("أخذتاللجنةعلماًبالتقريرعناملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام - ٤٠

نظامامليزنةفياحمل  تبعاتتطبيقهذهاملعايرياحملاسبيةعلىالذييتناوملسائألثارااللجنةفيدوراالثامنةعشرةفيمايتعلقب
. كمةوسياساااحملاسبية

ومتإعالماللجنةبالتقدماحملرزفيتنفيذمشروعمعايريحماسبةالقطاعالعامواتفقتمعاحملكمةعلىأمنناملبكرجداًفيهذه
املعايرياحملاسبيةاليشكلجانباًمناالنتقااللضروريإلىتطبيقهذه املرحلةااللتزامبامليزنةعلىأساساالستحقاق،ما

. بليبقىأمراًيندرجفيإطاراالختيارالسياسي،كماأكدمهراجعاحلساباتاخلارجي
بيدأناللجنةنوهتأيضاًإلىأنثمةفيامليزانيةاحلاليةعملياتتقومعلىأساساالستحقاق،مثاللتعويضاتالتييتقاضاهاامل

 وطلبتاللجنةتوضيحاًألثرهذهاملعامالتعلىامليزانية. وظفون
). تيتخصصكلعاملهذهاخلصوماملستحقةمثلمقداراملبالغال(

 وتوخياًلزيادةالشفافيةطلبتاللجنةمناحملكمةأنتعرضاملخصصاتاملعنيةفيمرفقبامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
 .ولألعوامالتالية ٢٠١٣

وطلبتاللجنةأيضاًأنيتمإعالمهافيدوراالعشرينعنالتطبيقالفعليلمعايريحماسبةالقطاعالعامبالقياسإ - ٤١
  .لزمنيلمشروعتطبيقها،معتبيانوجهاستخداممواردامليزانيةذاتالصلةلىاجلدوال

 تدبرخماطرأسعارصرفالعمالتعلىالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم  - ٧
 ورقةكانبينالوثائقاملعروضةعلىاللجنة - ٤٢
. ١٣احملكمةعنتدبرخماطرأسعارصرفالعمالتعلىالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهممن

. قاالستئمانياخلاصبانيعليهمتعاقدامتفتوحةمنحيثالعمالتفيإحدىمناطقعملهوبناًءعليهكانللصندو
ويعزىذلكإلىأنتعهداتالتموياللتييأخذهاهذاالصندوقعلىعاتقهتجاهالوسطاءاحملليينكانتتحددمبالغهااالمسي

 هكانيتعينفعلي . ةبالعملةاحملليةبينماكانتقيمةاألصوالملاليةاالمسيةهلذاالصندوقتحددفيمعظماحلاالتباليوروات
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علىالصندوقأنيستخدم،عنداخنفاضقيمةاليوروإزاءالعملةاحمللية،كماحدثفياملاضيالقريب،مبلغاًباليورواتأعل
 .ىمماكامنتوقَّعاً

وبينممثلواحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمأنتحديدقيمةااللتزاماتبالعملةاحملليةيعز - ٤٣
 وتراعى. وإلىاالفتقارإلىتسهيالتتحوطيةمتهاودةالكلفةىإلىاألنظمةاحملليةفيمايتعلقبالعمالت

فيهأيضاًحمدوديةقدرةصغارالوسطاءاحملليينعلىإدارةحساباتبعمالتعديدة،وتتبعفيذلكاملمارسةاملعمولبهالدى
املنظماتاملاحنةمثلوكالةالوالياتاملتحدةللتنميةالدولية،ووكاالتاألمماملتحدة،وقسماملساعدةاإلنسانيةواحلمايةامل

 .يةالتابعللمفوضيةاألوروبيةدن

ولئنأقرتاللجنةباملصاعبالتيتواجههااحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمفإانوهتإلىا - ٤٤
. الفتقارإلىالقدرةعلىتدبرخماطرصرفالعمالتعلىنحوٍمهين

مناجلهاتاملاحنةاوبداأنالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمأضعفحاالًإزاءحركاتأسعارصرفالعملةغرياملتوقَّعة
. احلاليةهذاالصندوقعرضةلتقلباتأسعارصرفالعمالتبصورةذاتشأن وتبقياملمارسة. ألكرب

وقدأخذتاللجنةعلماًبتوصيةمراجعاحلساباتاخلارجيبأنتعدأمانةهذاالصندوقفيأقربوقتممكنسجالًباملخاطريو
 . ١٤ىعملهوماليتهومسعتهثِّقلماواجههالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهممنأخطارتشغيليةومنأخطارعل

وأوصتاللجنةأنتجرياحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهماستعراضاًوافياًللخياراتا - ٤٥
. ملتاحةلتخفيفاألخطارفيمجااللعمالت

وشجعتأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمعلىأنتضعبالتعاومنعاحملكمةسياسةحتددادرجاتاألخطا
. اعملها،وأنتضعإجراءاتإلبقاءهذهاألخطارفياحلدوداازةينطويعليه راملقبوألن

ودعتاللجنةاحملكمةوأمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمإلىأنتعوداإليهافيدوراالعشرينبتقريرعن
   .ذلك

 حاالالشتراكات  - ٨
). املرفقالثاين (٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٣٠ استعرضتاللجنةحاالالشتراكاتبحلول - ٤٦

 ٧,٨٩ يورواً،أي٩٧ ٦٢٨ ٣٨٨ حتصيل ٢٠١٢ بأتمفيماخيصالفترةاملاليةلعامفأخذتاللجنةعلماً
 ٩٢٤ ٤٩٦وأمنبلغاًمقدارة،٢٠١٢ االشتراكاتاملقررةعنعام فياملائةمن

. يورواًلـمايزلغريمسددعنالفترةاملاليةاحلاليةوالفتراتاملاليةالسابقة١١
) فياملائة ٩,٦٧ (٢٠١١ رخيمنعامنفسالتا  وإذأخذتاللجنةعلماًبأذااملعدألفضلبكثريمننظريهفي

 ٥٨ معربةعنتقديرهالذلك،فإاأعربتفيالوقتنفسهعنقلقهاملقداراملتأخراتوألليسهناكإال
. دولةقدسددتكالالشتراكاتاملستحقةعليهافيهذاالوقتمنالسنةاملالية

رللمحكمةافشجعتاللجنةمجيعالدوالألطرافعلىأنتسددكالشتراكاااملقررةفيالوقتاحملدد،للتكفلبأنتتوف
 .منالنظاماملاليوالقواعداملالية٦-٥ألموااللالزمةطيلةالسنة،وفقاًللبند
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  الدواللتيعليهامتأخرات  - ٩
 مننظامرومااألساسي ١١٢ مناملادة ٨ وفقاًللفقرة - ٤٧

اليكونللدولةالطرفالتيتتأخرعنسداداشتراكاااملاليةفيتكاليفاحملكمةحقالتصويتفياجلمعيةوفياملكتبإذاكاناملتأ"
]". زائداًعنها [امساوياًلقيمةاالشتراكاتاملستحقةعليهافيالسنتينالكاملتينالسابقتينأوخرعليه

 ٧ ،كانتهناك٢٠١٢ أكتوبر/تشريناألول ٢ ومتإعالماللجنةبأنه،حبلول
 وأخذتاللجنةعلماًبأناألمانةكانت،يف. دوألطرافلـماتزملتأخرةفيتسديداملستحقاتعليهاوالحيقلهاالتصويت

 يوليو/متوز ٢٦
عليهامتأخراتباالشتراكاتغرياملسددةاملستحقةعليهاوأعلمتهاباملبلغاألدنى  قدأعلمتالدوالألطرافاليت،٢٠١٢

. مننظامرومااألساسيعليها ١١٢ مناملادة ٨ عليهاتسديدهلتفاديتطبيقالفقرة الذييتعين
 كن،حبلولوبالنظرإلىأناحملكمةملت. ومتإعالمالدوالألطرافاملعنيةبإجراءطلباإلعفاءمنفقداحنقوقالتصويت

 أكتوبر/األول  تشرين  ٣
 ،قدتلقتأيردمنهذهالدوالألطراففإناللجنةقدطلبتمناألمانةأنتخطرمنجديدالدوالألطرافاليت٢٠١٢

 .متأخراتباالشتراكاتاملستحقةعليها عليها

  الفائضالنقدي  - ١٠
 ١ طراففيمنالنظاماملاليوالقواعداملاليةسيبلغالفائضالنقديالذيتتعينإعادإلىالدوالأل٦-٤وفقاًللبند - ٤٨

 وسيشملهذااملبلغالفائضالنقدياملؤقتعنعام. مليونيورو ٨٦,١ مبلغاًيقدربـ ٢٠١٣ يناير/كانونالثاين
. االشتراكاتاملقررةعنالفتراتالسابقة من ٢٠١١ منالدوالألطراففيعام حصل وما ٢٠١١

 ٦٩,١ فقدبلغ ٢٠١٠ أماالفائضالنقدياإلمجالياملراجعفيماخيصعام
 ٢٠١١ يناير/كانوناألول ٣١ البياناتاملاليةللمحكمةحبلول مليونيوروكماورديف

 .ومتبالفعإلبالغهإلىالدوالألطراف

 تعديالتالنظاماملاليوالقواعداملالية  - ١١
. ١٥عرضتأماماللجنةالتعديالتاملقترحإدخاهلاعلىالنظاماملاليوالقواعداملالية،مشفوعةبتعليالتكلمنها - ٤٩

يقلصمنخطرس  لحاتاملتعلقةمبفاهيمامليزانيةواحملاسبة،ميكنأنوقدشجعتاللجنةاحملكمةعلىإنشاءمسردللمصط
 .وءالتفامهبشأناملفاهيماملستخدمةفيالنظاماملاليوالقواعداملالية

وأخذتاللجنةعلماًبنهجاحملكمةاملتمثلبإبقاءالتغيرياتعنداحلداألدىن،متناولةالتعديالتاألساسيةالالزمة، - ٥٠
 .٢٠١٤ يناير/كانونالثاين ١ مبحلولإلتاحةتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعا

وتوخياًلتفاديتزايداملخاطرفيسريورةاالنتقاإللىتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام،أوصتال - ٥١
 .جلنةبأنتقراجلمعيةالتعديالتاملقترحإدخاهلاعلىالنظاماملاليوالقواعداملالية

 وطلبتاللجنةمناحملكمةأنتستعرضالنظاماملاليوالقواعداملاليةمن - ٥٢
يدقباللشروعفيتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام،وأنتقدمإلىاجلمعية،عنطريقاللجنةفيدورااجد
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حلاديةوالعشرين،كلماقديتبينأضرورخيالالملشاورامتعمراجعاحلساباتالقادممنالتعديالتاإلضافيةللنظاماملا
 .ليوالقواعداملالية

نظاماملاليوالقواعداملاليةإمنااقترحتلتطبيقاملعايوأخذتاللجنةعلماًبأنالتعديالتاملقترحإدخاهلاعلىال - ٥٣
يراحملاسبيةالدوليةللقطاعالعام،فأوصتبالتاليبأنيسرميفعواللصيغةاملعدلةمنالنظاماملاليوالقواعداملاليةفياألومل

 .٢٠١٤ فيهاهذهاملعايرياحملاسبية،املتوقَّعحالياًتطبيقهافيعام تطبق ينايرمنالسنةاليت/نكانونالثاين

  لشؤوناإلداريةا  - باء

  شروطاخلدمةامليدانية  - ١
. ١٦نظرتاحملكمةفيالتقريرعنشروطخدمةاملوظفيناحملشودينحشداًعامليالنطاقفيمراكزالعمالمليدانية - ٥٤

 موافقةصرحيةمناجلمعية احلصولعلى ينبغي وذكرتاللجنةبأنه
 بشأنأيةمقترحاتلهاتبعاتعلىصعيدامليزانية،وذلك

ماملوافقةعلىالترتيباتاالنتقاليةالشاملةملدةمقدارهاأربعسنواتواخلاوأوصتاللجنةبعد.بعدأنتنظرفيهااللجنة
صةمبواءمةشروطاخلدمةامليدانيةوالنهجاملوحداجلديدفيمايتعلقبإطارالراحةواإلمجامالذياقترحتاحملكمةأنت

معيشةباإلضافةإلىاملستحقاتاحلاليةاملتمثلةفيخمسةأيامووقتمقتطععنالسفرأل/دفعضمنهبدلسفروسكن
. مجامغراضالراحةواإل

وأوصتاللجنةبدالًمنذلكبأنتوائماحملكمةشروطاخلدمةوشروطالراحةواإلمجاملجميعاملوظفينالعاملينفيمرا
 ١ كزالتقيمفيهاعائالممعالشروطاملناظرةاملطبقةحالياًعلىعملياتاألمماملتحدةحلفظالسالماعتباراًمن

 فإذاقبلتاجلمعيةهذهالتوصيات. ٢٠١٣ يناير/كانونالثاين
معيشةللراحةواإلمجام،بلستدفعلهمتكاليفس/وظفونبدملعيشةموحدللعملياتاخلاصةوبدلسكنفلنيتقاضىامل

 ٢٠٠٣ أماالتبعاتاملاليةاملترتبةعلىهذاالقرارفيماخيصامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام. فرللراحةواإلمجام
 .يورو ٣٠٠ ٠٠٠ فستتمثلفيتخفيضمقداره

 نظام اإلعانة للتأمني الصحي للمتقاعدين  - ٢
. ١٧مقترحاحملكمةاخلاصبنظاماإلعانةللتأمينالصحيللمتقاعدين اللجنةيفنظرت - ٥٥

 ٢٠٥٠ وأحاطتاللجنةعلماًبالتبعاتاملاليةالتيستترتبعلىهذاالنظاملفترةمتتدحتىعام
 الصلة،فالحظتأنالكلفةالسنويةهلذاالنظام،وفقحالةمتصورةتنطويعلىخطركبري  وخبطرتضخماألقساطذات
 املائةوانتفاعجميعاملوظفيناملتقاعديناملتأهليـنبهـذاالنظام،ستراوحبني تسعةيف بارتفاعالقسطالسنويبنسبة

 مقارباً (وسيظلهذااملبلغمحدوداًخالاللسنواتاألوىل. ٢٠١٣ يوروفيماخيصعام ١٢ ٠٠٠يوروو ٩ ٦٠٠
 يوروفيماخيصعام ١١٥ ٠٠٠،و٢٠١٤ يوروفيماخيصعام ٢٩ ٠٠٠

 .٢٠٥٠١٨ عام  مليونيورويف ٤,٢ ،إلىزهاء،لريتفع،فياحلالةاملتصورةاملنطويةعلىخطركبري)٢٠١٥
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وإذتضعاللجنةفياعتبارهاأناحملكمةهيبيناملنظماتالدوليةاملماثلةاملنظمةُالدائمةالوحيدةالتيليسلهانظامإ - ٥٦
) ٥٠/٥٠ (عانةللتأمينالصحيللمتقاعدين،وأنالنظاماملقترحلإلعانةالقائمعلىاملناصفة

ةويقلكثرياًعناإلعانةالتياقترحتاحملكمةفيبادئاألمرتقدميهاواملتمثلميثالإلعانةالدنيابينالنظماملطبقةفياملنظماتاملعني
ةفيتحملهاثلثيالكلفة،وأمننسينتفعونبالنظامليسوامجيعاملوظفيناملتقاعديناملتأهلينلالنتفاعبهبسببعبءالقسطالوا

 نم يكونون اليت البلدان قععلىعاتقهمبعدالتقاعدوبسببأهليتهملالنتفاعباخلدماتالصحيةاملقدمةإليهمفي
 املقيمني من أو رعاياها

أوصتباملوافقةعلىالنظاماملقترحفيماخيصموظفياحملكمةالذينتدارشؤومبموجبنظاماملوظفيناألفيها،فإا
. ساسيونظامهماإلداري

 ففيهذاالصددرأتاللجنةأنالتبعاتاملاليةللنظاخمالاللعقداألولليستكبريةوميكناستيعااضمنإطارمبلغامليزانية
 .ةاملعتاداملعتمدةلعمالحملكم

 برناجماملوظفيناملبتدئينمنالفئةالفنية  -٣
 أعلمتاحملكمةاللجنةبأاتواصإلعداد - ٥٧

. اللجنةإرجاءنظرهافيهذاالربناجمإلىدوراالعشرين  دراستهالربناجماملوظفيناملبتدئينمنالفئةالفنيةفطلبتمن
وأناحملكمةحتتاجإلىاختاذعدةخ،فإاالحظتأذاالتقريرليسكامال١٩ًولئنكانتاللجنةقدتلقتتقريراًعنهذاالربنامج

 التدابري فيهذاالصدددعتاللجنةاحملكمةإلىاختاذو. طواتبغيةإنشاءهذاالربنامج
 .الالزمةإلعدادهذاالربناجمبغيةتقدميمقترحشاململموسكيتنظرفيهاللجنةنظراالنهائيةفيدوراالعشرين

  النظام املوحدوتقييمأداءاملوظفني  -٤
 .حدلألمماملتحدةفيماخيصالرواتبواألبدالوسائرشروطاخلدمةاملو نظرتاللجنةفيمسألةالنظام - ٥٨

 للمعاشات املشترك إلىالصندوقبأنتنضماحملكمة٢٠وفيهذاالصددأحاطتاللجنةعلماًبقراراجلمعية - ٥٩
) ب(٣ وتنصاملادة. املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية

 بتسوية منالنظاماألساسيلهذاالصندوقونظامهاإلداريونظامهاخلاص
 ٥٧ مناملادة ٢ عديةعلىأنيكومنفتوحاًللوكاالتاملتخصصةاملشارإليهافيالفقرةاملعاشاتالتقا

 منميثاقاألمماملتحدةولكلمنظمةدوليةحكوميةتشاركفيالنظام
) ج(٣ وتنصاملادة. املوحدللرواتبواألبدالوسائرشروطاخلدمةفياألمماملتحدةووكاالااملتخصصة

امةفيشأنالقبولللعضويةفيه،بناًءعلىتوصيةمواتيةمنهيئةإدارتمنالنظاماألساسيلهذاالصندوقعلىأنتبتاجلمعيةالع
مايتعلقبالشروطالناظمةالفيه،بعدقبوالملنظمةاملعنيةهلذاالنظاماألساسيوتوصلهاإلىاتفاقمعهيئةإدارةالصندوق

 .نضمامها

،الذيتمتبمقتضامهواءمةعددمنالعنا٢١وكانتاجلمعيةقداعتمدتفيدوراالثانيةالنظاماألساسيللموظفني - ٦٠
 .املوحدلألمماملتحدة يناظرهافيالنظامصرمعما
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 التقاعدية للمعاشات املشترك وقدمتاحملكمةفيمابعدالنظاماألساسيلموظفيهاإلىالصندوق - ٦١
 األمم ملوظفي

املتحدةلكيينظرفيه،وقررتاجلمعيةالعامة،باالستنادإلىالتوصيةاملؤاتيةذاتالصلةالصادرةعنهيئةإدارةالصندوق،
 .قبوالحملكمةعضواًفيهذاالصندوق

وعليهفقداعتربتاللجنة،باالستنادإلىالوثائقالتيقدمتإليها،أناحملكمةملزمةبتطبيقالنظاماألساسيللصند - ٦٢
 وبالتاليفإناحملكمةملزمةبتطبيقالعناصراألساسيةللنظام. وقاملذكور

أبداالإلعالة،واإلجازةالسنوية،وإجازة/املوحدلألمماملتحدةمثلتصنيفالوظائف،وجداواللرواتب،وتعويضات
التعرضلحا وطن،واحلمايةالصحية،واإلجازةاملرضية،وإجازةاألمومة،والتعويضاملعقولفيحالةاملرضأوزيارةال

دثأوالوفاةعلىنحوٍيعزىإلىأداءالواجباتالرمسيةبامساحملكمة،واملدفوعاتالتييتقاضهاموظفوهامبثابةتعويضالنت
 .هاءخدمتهمومنحإلعادمإلىأوطام

يتعلقبشروطاخلدمةمثلنفقاتالسفرونقالألثاث،واإلجازةوالحظتاللجنةأيضاًأنثمةعناصرتقديريةفيما - ٦٣
. اخلاصة،ونظاماإلعانةللتأمينالصحيللمتقاعدين

 وينصالنظاماإلداريلموظفياحملكمةعلىأنيتقاضىموظفهااملأذونلهبالسفربدملعيشةيومياً،طبقاًللنظام
 وأخذتاللجنةعلماًبأناحملكمةليستملزمةباتباعالنظام. املوحدلألمماملتحدة

دلألمماملتحدةلكنهاقررتأنتطبقبدالملعيشةاليومياملدفوعإلىموظفيهاباالستنادإلىالنظاماملوح 
. املوحدلألمماملتحدةبدالًمنإقامةبنيتهااخلاصةذاتالصلة

. املوحدلألمماملتحدة كماإنالنظاماإلداريللموظفينيتضمنأحكاماًبشأناإلجازةاخلاصةدوناإلشارةإلىالنظام
نظامإلعانةالتأمينالصحيللمتقاعدين،بينمايعملبمثلهذاالنظامفيسائراملنظماتالدوحتىتارخيهلمتأخذاحملكمةب

 .وليةاملماثلة

. علىالزياداتالتدرجيةفيالرواتبفينظاماملوظفيناألساسيبلفينظامهماإلداري والحظتاللجنةأالينص - ٦٤
 للمعاشات ركاملشت الصندوق  وعليهاعتربتاللجنةأذهالزياداتليستمرتبطةارتباطاًمباشراًبالعضويةيف

. املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية
لكناللجنةالحظتأنعقدالتوظيفالـمربمبيناملوظفواحملكمةيعقدعنطريقعرضتعيني،حيددفيهأنالتعيينسيخضعأل

. حكامنظاماملوظفيناألساسيونظامهماإلداريولكلماقديطرأعليهمامنتعديالتالحقة
ملربمةمعموظفيها،ملزمةتعاقدياًمبنحزياداتتدرجيةفريواتبمووبالتالياعتربتاللجنةأناحملكمة،مبوجبالعقوداحلاليةا

 .ظفهاالذييؤديواجباعلىنحوٍمرض

-ICCوذكرتاللجنةبالقرار - ٦٥

ASP/10/Res.4نظامتقييماألداء،بوسائلمنهادراسةخمتلفاخليا ،الذيتطلبفيهاجلمعيةمناحملكمةأنتعيدالنظريف٢٢
 ألحكاموشروطاخلدمةضمنالنظامراتالتييمكناألخذالروزاألداءاملرضي،والعناصرالتقديرية

 .دوراالثامنةعشرةبتقريرعنذلك املوحدلألمماملتحدة،وأنتعودإلىاللجنةيف

وقدأوصتاللجنةفيدوراالثامنةعشرةبأنتعداحملكمةمقترحاتلألخذبثقافةللمساءلةالشخصيةتشتملعل - ٦٦
للجنةلكيتنظرفيهخاللىمنحمكافآتعلىاألداءاجليدوإنزالعقوباتعلىاألداءالسيء،وأنتقدمتقريراًعنذلكإلىا

 .دوراالثانيةوالعشرين
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. وتلقتاللجنةفيدورااحلاليةتقريراًمرحلياًعنتقييمأداءاملوظفني - ٦٧
وبينفيهذاالتقريراملرحليأمامنرابطمباشربيننتائجتقييمأداءفرادىاملوظفينوالزيادةالتدرجيةفريواتبهم،بإلذه

. باخلربةاملكتسبةفيالعملالزيادةالتدرجيةمتنحبحسباملدةاملقضيةفياحملكمة،أيبحس
 لكنالمتنحزيادةتدرجيةفيالراتبفياحلاالتالتييحصلفيهااملوظفعلىتقييميخلصإلىأنأداءهغريمرض،التيتمثل

 .فياملائةمنمجموعاحلاالت ٥,٠

 واليتناولتقريراحملكمةمسألةماإذاكانتغيريبنيةعملياتالتقييم - ٦٨
لنصيبالذييقابلذلكمناملوظفينالذينيتلقونالتعقيب،وا)كاخللوصمنهإلىأنأداءاملوظفاملعنيمرضأوغريمرضأوممتاز(

) فياملائة ٢٠فياملائةو ٢٠فياملائةو ٦٠ كأنيمثلهذاالنصيبنسبةمقدارها (اتاآلنفةالذكر
. منشأأنيمثلخطراًكامناًعلىتحمساملوظفينوعلىأدائهمفينهايةاملطاف

 أداء تقييم هذاالتغيريفيسياسةوكماشرحهللجمعيةفيالعاماملاضيممثللجنةاخلدمةاملدنيةالدولية،قديعتربمثل
 املتمثلفياعتمادحدودعلياأو املوظفني،

معدالتلتقييماألداءبغيةجتميداآلثاراملالية،خرقاًلنظاماملوظفيناألساسيونظامهماإلداريبصيغتهمااحلالية،وأنيفض
. يإلىإمكانيةرفعقضاياإلىاحملكمةاإلداريةالتابعةملنظمةالعماللدولية

حملكمةاإلداريةستعتربالقيوداحلاليةفيمجاالمليزانيةخاللفترةتشهدأزمةاقتصاديةمربراًوليسأكيداًماإذاكانتهذها
. إيامهربراًكافياً كافياًلتطبيقمثلهذاالتغيريعلىاملوظفيناحلاليني،والمدىاعتبارها

كماميكنأناليفضيتغيريالسياسةاملتعلقةبتقييماألداء،حتىإذاحدث،إلىمكاسبنقديةمباشرةفيإطارامليزانية،أل
 .طبقإالعلىاملوظفيناجلددلني

 .لقدسرتاللجنةبتلقيتقريرمرحليفيهذاالشأن،وهيتتطلعإلىتلقيتقريرائيلكيتنظرفيه - ٦٩

  احلوكمة  - جيم

  البنية التنظيمية للمحكمة
أُعلمتاللجنةبأناحملكمةكانتعلىوشكأنتستهلعمليةتدارسلبنيتهاالتنظيمية،بغيةاالستجابةملاسبقأنصد - ٧٠

احملكمةتقييماًوافياًلبنيتهاالتنظيميةبغيةتبسيطالوظائفواإلجراءاتومايناظرهامنالبىن؛رعناللجنةمنتوصياتبأنتجري
. مقلصةًمطاالإلشرافعنداللزوم؛وحمددةًاملسؤولياتالتيقدميكنتفويضها؛ومرشدةًمساراتاإلبالغ

: وبينتاحملكمةأذهالعمليةستجريفيثالمثراحل
عاليةضمنه،أيضمناهليئةالقضائية،ومكتباملدعيالعام،وقلماحملكممراجعةضمناجلهازاملعنيلتبينماهيةالبنيةاألكثرف

 املرحلة (ة
؛مراجعةجترىفيمابيناألجهزةلتقييمأثرأيتغيريميكنأنيجرىإزاءسائرأجهزةاحملكمةومعاجلةأمرحاالتاالزدوا)١

 ).٣ املرحلة (؛مراجعةاالحتياجامتناملوظفني)٢ املرحلة (جاملمكنة

 أبريل/ادرةعناللجنة،فيدوراالثامنةعشرةالتيعقدتفينيسانوكانتاحملكمةقدنظرتفيالتوصيةالص - ٧١
. ،بأنتستعينبمواردداخليةإلجراءهذهاملراجعة٢٠١٢

. بيدأناحملكمةوجدتأاحتتاجإلىخربةرفيعةللقيامبهذهاملهمة
). PWC)Price Waterhouse Coopersوقدفازبعطاءالشراءعرضقدمتهمؤسسة
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. ويور ٩٠ ٠٠٠ واستلزمذلكاستثماراًيقارمببلغه
 .كماإناحملكمةكانتبصددمتييزخرباءرفيعياملستوىليقدمواإرشاداًاستراتيجياًجمانياًعلىسبياللتطوع

. واتفقتاللجنةمعاحملكمةعلىأمهيةهذااملشروعواألثرالذييمكنأنيترتبعليه - ٧٢
تيالفينبغيأنتساعداملراجعةاملعنيةعلىإجيادسبللتحسيناألداءاملاليللمحكمة،واستبعادحاالتالتعقيدواالزدواجال

. داعيلها،والسهرعلىأنيكونالنسقالتنظيميكلهمتوائماًومتهايئاًمعالعمللتحقيقأهدافاحملكمة
وذكرتاللجنةبأناجلمعية،وفقاًلنظامرومااألساسي،تقدماإلشرافاإلداريلهيئةالرئاسةواملدعيالعامورئيسةقلماحمل

). ١١٢ مناملادة) ب(٢ الفقرة (كمةفيمايتعلقبإدارةشؤوناحملكمة
ةعلىأناملراجعةالتييجريهااخلبرياالستشارياخلارجييجبأنتسريعلىقدماملساواةعلىاألجهزةوشددتاللجن

. الرئيسيةالثالثة
ودعتاللجنةاحملكمةإلىاملواظبةعلىإعالماجلمعيةواللجنةبشأنالتقدمالـمحرزعلىهذاالصعيد،والعود

 .ةإلىاللجنةفيدوراالعشرينبتقريرعنذلك

االدائمةسيهيئلهافرصةفريدةلتكوينصورةعنعملهاأوضحمنصوأقرتاللجنةبأنانتقاالحملكمةإلىمبانيه - ٧٣
ورخالاللعقداألوملنوجودهافياملبانياملؤقتة،ولذاذكرتاللجنةمباسبقأنصدرعنهامنتوصياتبإجراءاستعراضشام

 .لللبنيةالتنظيميةللمحكمةمثلهيكلهاوميزنتهاالقائمةعلىالنموالصفري

  شؤوناملراجعة  - دال

  تقارير املراجعة

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١املالية للمحكمة للفترة املمتدة من البيانات   )أ(
  ٢٠١١ديسمرب /األول

 كانون ١البيانات املالية للصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم للفترة املمتدة من   )ب(
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين
حساباتوأعربتعنتقديرهاجلودةالعماللذياضطلعبهطيلةرحبتاللجنةبالعرضالذيقدمهاملراجعاخلارجيلل - ٧٤

 .السنواتالسابقة

والبياناتاملاليةل٢٣وقدأعلماملراجعاخلارجيللحساباتاللجنة،عندتقدميهتقريريهعنالبياناتاملاليةللمحكمة - ٧٥
،بأنالبياناتاملعنيةليستمغلوطةغلطاًذاشأنوأاتعرضالوضعاملاليللمحكم٢٤لصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم

 .وللصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمعرضاًسليماًوأتمكنبعدمراجعتهامنإبداءرأيبشأاالحتفظفيهة

وفيمايتعلقبالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم،أخذتاللجنةعلماًبأمنراجعاحلساباتاخلارجيكررتو - ٧٦
. صيتهبوضعسجلمنفصلللمخاطروحثهذاالصندوقعلىتطبيقحللهذهاملسألةبأسرعماميكن

اأيدتالتوصياتاملتعلقةبتطبيقاملعايرياحملاسبيةالدوليةللقطاعالعاموضرورةاحلصولعلىمايطمئنطمأنةكافيةكماإ
. إلىكفايةوفعاليةإطارإدارةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم،وتدبراملخاطرومراقبتها

                                                        
 .ICC-ASP/10/12الوثيقة   23
 ICC-ASP/10/13الوثيقة   24
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ليعنذلكفيدورورحبتاللجنةباعتزامهذاالصندوقمعاجلةهذهاملسائلقريباًوأعربتعنتطلعهاإلىتلقيتقريرمرح
 .االعشرين

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية  )ج(
-١١٠عمالًبالقاعدة - ٧٧
،مبيناًاخلطوطالعام٢٥منالنظاماملاليوالقواعداملالية،قدممكتباملراجعةالداخليةتقريراًسنوياًعنأنشطتهإلىاللجنة١

 والنصفاألوملنعام ٢٠١١ ةألنشطتهفيالنصفالثانيمنعام
 .٢٦رةإثرعملياتاملراجعة،وتقريرهعنحااللتوصياتالصاد٢٠١٢

 ونظرتاللجنةفيهذينالتقريرينوناقشتمعمديرمكتباملراجعةالداخلية - ٧٨
 .ماوردفيهمامنمعايناتومنتوصيامتحددةالطابع

. لقدنظرتاللجنةإلىالنقاطالرئيسيةالواردةفيهذينالتقريريننظرةمؤاتية - ٧٩
لتقريرمنتقاريراملراجعةببيانلكناللجنةطلبتمنمكتباملراجعةالداخليةبأنيتكفل،علىسبيالألولوية،بأنيبدأك

 .يلخص،فيمايتعلقبكإلدارةختضعللمراجعة،ماخيصهامنالتوصياتالواردةفيالتقاريرالسابقةوحالتنفيذها

 اللجنة،بصدد وأُعلمت - ٨٠
استراتيجيةمراجعةمشروعاملبانيالدائمة،بأمنديرمكتباملراجعةالداخليةالتقىبلجنةمراقبةاملشروعبغيةحبثمسألةم

 .واللتيفكرباألخذافياستئجارخدماتاختصاصيخارجيويتمثألحداحلل. راجعته

 :وقدشددتاللجنةعلىأينبغيلالختصاصياخلارجياملعنيأنيفيببعضالشروط - ٨١

)أ(  
أناليكوناكفيماخيصهتعارضفياملصاحل،فعليأوممكن،سواءأكامنالياً،أومتأتياًعنصفتهمورداً،أوزبوناً  

  ؛)اضعللمراجعةقداستخدمهكأنيكونالكياناخل (،أوعنعالقةوثيقة،أوهلصلةبعالقةخدمة

  أنيكونذاكفاءةتقنيةمثبتة؛  )ب(  

)ج(  
أنيلتزمبمقتضياتالسريةالساريةفيماخيصالزبائن،حتىبعدكفهعنأدائهدوراملراجعاخلارجيفيالكياناملع  

  .ين

 ورأتاللجنة، - ٨٢
دمتاالختصاصياخلارجياملعنيسبقأناستخ  فياحلالةاملعروضةاآلنعليها،أنثمةخطروجودتعارضفياملصاحل،منبابأن

 British" (املراجعينالربيطانيني "مهؤسسة

Auditors(التيانتهتللتومدةتعيينهابصفتهامراجعاًخارجياًحلساباتاحملكمة، .
 .ولئنلميكنهذااخلطرظاهراًفياحلالفإنإمكانوجودهيبقىقائماً

                                                        
 .CBF/17/6الوثيقة  25
 .CBF/17/7الوثيقة  26
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مااسمثإناللجنةأعربتعنقلقهاألمنكتباملراجعةالداخليةتناولشؤونالدعماإلمداديبالنيابةعنلجنةاملراجعة، - ٨٣
. جيبأنيخصصألداءواجباعلىصعيداملراجعة تغرقوقتاًكان

 .وقدأوصتاللجنةبأنيتولىاملهاماملعنيةبدالًعنهقلماحملكمة

  تقرير جلنة املراجعة  )د(
 .٢٧"التقريرالسنويللجنةاملراجعة "تلقتاللجنةالتقريرذاالعنوان - ٨٤

راجعةاخلارجيينستنتهيعلىالنوأخذتاللجنةعلماًبأنه،حبسبالوضعالقائمحالياً،كانتواليةأعضاءجلنةامل - ٨٥
 يناير/كانونالثاين ٣١ مثةثالثةمنهمستنتهيواليامفي: حوالتايل
. ٢٠١٣ يوليو/متوز ٣١ ،بينمامددتفترةواليةعضوواحدحىت٢٠١٣

وقدأوصتاللجنةباختاذخطواتللسهرفياملستقبلعلىالشفافيةواملوضوعيةوالتمثيالجلغرافيالعادلفيانتقاءأع
  .ضاءهذهاللجنةاخلارجيني

  املساعدةالقانونية  -هاء

 مقدارها ٢٠١٣ فيمايتعلقبنظاماملساعدةالقانونية،قدمتاحملكمةميزانيةمقترحةهلفيماخيصعام - ٨٦
 وميثلذلكزيادةنسبتها. مليونيورو،علىأساساجلداوالجلديدةلألجورالتيتدفعهااحملكمة ٩٧,٧
-٢٠١١ فياملائةعلىمدىالفترة ٥,٢١املائةعلىمدىسنةواحدةو يف  ١٢

 .مليونيوروفيماخيصاملساعدةالقانونية ٩,٠ لباًملبلغإضافيمقداره،ماجيسدط٢٠١٢

وقدبينفحصالوثائقذاتالصلةالتيأبرزااحملكمةأنكلفةاملساعدةالقانونية،حمسوبةًمبوجبالقواعداجلديدة - ٨٧
. شتىالقضايا  التياقترحهاقلماحملكمة،تراعيمجموععددطلباتانيعليهماملرجحأنتتلقاهااحملكمةيف

  ،يتوقَّعأنريد٢٨تيوضعهاقلماحملكمةوحبسبالتقديراتال
 .طلبلجرباألضرار ٦٠٠٠ وجيبأنيضافإلىهذهالطلباتزهاء. ٢٠١٣ طلبللمشاركةفيعام ١٤ ٤٠٠

،ومرفقعنالت٢٩وأخذتاللجنةعلماًبالتقريرالتكميليلقلماحملكمةبشأنأربعةأوجهلنظاماملساعدةالقانونية - ٨٨
. ٣٠بعاتاملاليةملراجعةالنظاماملقترحاجراؤها

. الفيماسبق،تعداملساعدةالقانونيةواحداًمنأمهعناصرالتكاليفوكماكانتعليهاحل
فيلزمفيماخيصهذهاملسألةجعملي،يراعيحقاملدعىعليهموحقانيعليهمباالنتفاعباحملكمةواملشاركةفيإجرا

 .ءاا،علىقدماملساواة

. علىاتباعهذاالنهجاملزدوج31واستمرتاجلمعيةفيدوراالعاشرة - ٨٩
كبريةفيالتكاليفالقانونية،وبالدوراألساسيالذييؤديهنظاماملساعدةالقانونيةفيتمكينولذافقدأخذتعلماًبالزيادةال

 .مجيعاملتهمينوانيعليهممناملشاركةفياإلجراءات
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والحظتاللجنةخاللعملهاأنالكلفةاإلمجاليةللمساعدةالقانونيةاملقدمةللدفاعفيماخيصالفترةاملمتدةمن - ٩٠
. ونيوروملي٥١,١١ بلغت ٢٠١٢ يونيو/إلىحزيران ٢٠٠٦ عام

. مليونيورو ٨٥,١٥ وعلىمدىالفترةذاابلغمجموعكلفةاملساعدةالقانونيةاملقدمةإلىانيعليهم
. مليونيورو ٣٦,٢٧ وعليهفقدبلغتالكلفةالتيتكبدااحملكمةلتنفيذنظاماملساعدةالقانونية

 .٢٠٠٨ منذعام٣٢وقدالحظتاللجنةالزيادةفيهذهالتكاليف

عدةالقانونيةملمثليالدفاعوممثليانيعليهم،نظرتاللجنةأيضاًفيمسألةالقوفضالًعنالتبعاتاملاليةلتقدمياملسا - ٩١
. ٣٣راراتالقضائيةالتيتترتبعليهاآثارماليةكبرية

فهي،بصفتهامنشأحقوق.وتلكمتكاليفتكتنفالسيطرةعليهاصعوبةأكرب،ألانتيجةطبيعةللبتالقضائيفيالقضايا
 ٢٠١١ يوروفيعام ٩٤٢ ٠٠٠ فيمقدارهوهكذاأنفقمبلغإضا". نفقاتصندوق"  ،متثلنفقاتالمناصمنهاأو

. حلسابالقراراتالقضائية ٢٠١٢ يوروللسنةاملالية ٩٢٣ ٠٠٠ وقدارتبطحالياًمببلغمقداره
 .٢٠١٢ ديسمرب/كانوناألول ٣١ وتوداللجنةأنتشددعلىصعوبةتقدميتقديراتللتكاليفحىت

 إىل النظر ينبغي وقدرأتاللجنة،باالستنادإلىالوثائقاملعروضةعليهاحالياً،أنه - ٩٢
ماعرضهقلماحملكمةمنتعديالترئيسيةلنظاماملساعدةالقضائيةباعتبارهاعناصرهامةفيمراجعةهذاالنظامبغيةحتقي

 .قاألهدافاملنشودةمنهعلىأمثلوجه

فمنناحيةأولىرأتاللجنةأمننشأناقتراحاحلدمناالزدواجفيتوكيالتاحملاميالواحدبقضيتينفيالوقتذاأنيتي - ٩٣
. ةحإقامةتوازجنيدبينمختلفاملصاحلاملعني

ويستتبعذلكعلىاخلصوصتقليصمقاديرأتعاباحملاميعنالقضيةالثانيةالتييكلفبها،مامنشأأنيتيحتحقيقوفوراتيزي
. عندايةالتوكيلنييورو ٢٤٠ ٠٠٠دمبلغهاعن

 .كماإنذلكسيقترنبتخفيضتناسبيفيمقاديرأتعابسائرأعضاءالفريقالذييهتمبالقضيتينفيآمنعاً

 ديلعلىالقواعدالناظمةللنفقات،يفرضحداًأعلىشهرياًيبلغومنناحيةثانيةاقترحقلماحملكمةإدخالتع - ٩٤
. يورومبافيهبدالملعيشةاليومي ٣ ٠٠٠

 ٠٠٠ ويرجحأنيؤديالتطبيقالفوريلهذاالتدبريفياحلاالتالتيتنظرفيهااحملكمةحالياًإلىتحقيقوفوراتيبلغمقدارها
. يوروعلىمدىسنةكاملة ٢٠٤

كلكانعلىقدرةاألفرقةعلىتمثيلموكليهاأماماحملكمة،بليتعداولنيقتصراألمرعلىأنالتعديالتاملعنيةلنتؤثربأيش
. هإلىأنالترتيباحلاليفيماخيصبدالملعيشةاليومييسهمفيتكاليفنظاماملساعدةالقانونية

 .وقدالحظتاللجنة،عالوةعلىذلك،أناألفرقةاملعنيةالتقدممربراتكافيةللنفقاتالفعليةالتييتكبدهاأعضاؤها

راحقلماحملكمةتعليقدفعاملبلغاملقطوعالشهريلألفرقةاملعنيةعندمارأتاللجنةأمننشأناقتومنناحيةثالثة - ٩٥
. تقلصاألنشطةاإلجرائيةتقليصاًكبرياًأنيساعدعلىتحريرالنظاممنالتكاليفاملفرطة

 .وقدرأتاللجنةفيهذاالصددأيضاًأينبغيتنفيذهذاالتدبريفوراً

. التمثيلومنناحيةرابعةنظرتاللجنةفيوضعمكتباحملاميالعموميللمجنيعليهمودورمهنحيث - ٩٦
 حالياً تقوم أن وفيضوءالعوائقاملمكن

                                                        
 .انظر املرفق الرابع  32
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أمامتنفيذالتعديالتضمنالنظام،طلبتاللجنةمنقلماحملكمةأنيقدمإليهافيدوراالعشرينتقريراًتكميلياًعنالتقد
 .ماحملرزعلىهذاالصعيد

تتيح اقترحتاللجنةأنتنفذاجلمعيةهذهاملقترحات،التييعتقدقلماحملكمةأمننشأاأنوهلذهاألسباب - ٩٧
. ٢٠١٣ مبفعوليبدأاعتباراًمنالسنةاملاليةمليونيورو ١,١ورامتقدارهاحتقيقوف

 ٢٠١٣ وعليهفإناللجنةأوصتبأنيخفضاملبلغاملخصصللمساعدةالقانونيةفيميزانيةعام
 .مليونيورو١,١ املقترحةختفيضاًمقداره

لقرارأتاللجنةأنإعادةتنظيمنظاماملساعدةالقانونيةعلىالنحوالذييقترحهقلماحملكمةوفقاًلوأخرياً - ٩٨
يستلزمأيضاًبالضرورةإجراءمراجعةأخرىلوضعودورمكتباحملاميا٣٤رالصادرعناجلمعيةفيدوراالعاشرة

 .لعموميللدفاع

وإثراستفسارعناملؤشراتاملتعلقةبعبءالعماللواقععلىعاتقهذااملكتب،الحظتاللجنةأيبدوأمنهمتهال - ٩٩
. شىترئيسيةتتمثلفيإجراءحبوثوإعدادفتاوىقانونيةألفرقةالدفاع،وإصداروثائق

. شكفيأنذلكيوفرالوقتألفرقةالدفاع  وال
وقدميكنأنتنظراحملكمةأيضاًفياألخذبأنظمةبديلةمهيأةالحتراحمقوقجميعاألشخاصاملعنيينفورافتتاححالةج

. ديدة،وذلكبوسائلمنهاعلىاخلصوصالتهيئةإلعدادقائمةمناوبةخاصةباحملكمةقبلتشكيألفرقةالدفاع
صلمحاميالدفاعفقدرأتاللجنةأقدمتبالفعلدفعمايترتبعلىذلكلأمافيمايتعلقبالبحثفيالوثائقوإعدادالنصو

 .كلفريق

  شؤونامليزانية  -واو

 ٣٠ حىت ٢٠١٢البياناتاملتعلقةباألداءاملاليفيمجاالمليزانية املعتمدةلعام   - ١
  يونيومنه/حزيران

دأوصتكانتاللجنةفيدوراالسابعةعشرة،بعددراستهامجيعالوثائقوالبنودالداعمةالتيقدمتهااحملكمة،ق - ١٠٠
  البالغة ٢٠١٢ بأنتعتمداجلمعيةامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

. مليونيوروفياملبلغالذيطلبتهاحملكمةفيبادئاألمر ٥,٦ يورو،ماينطويعلىتخفيضبزهاء ١١٢ ١٢٨ ٣٠٠
فقدرأتاللجنةأذااملبلغالذياقترحتاعتمادهيمثالملبلغالشهريالذيتحتاجإليهاحملكمةكييتسنىلهااالضطالعباملها

 .نوطةامامل

 ،الذيأقرتبموجبهاعتماداتبلغمجموعها٣٥وقداعتمدتاجلمعيةفيدوراالعاشرةقرارهاالرابع - ١٠١
 ٢,٢مليونيوروللميزانيةالعاديةو ٨,١٠٨ ،منها٢٠١٢ مليونيوروللسنةاملالية  ١١١

 .مليونيورولتجديدمواردصندوقالطوارئ

 يونيو/حزيران ٣٠ يزانيةحىتومنالوثائقالتيعرضتعلىاللجنةتقريراحملكمةعناألداءعلىصعيدتنفيذامل - ١٠٢
 ٣٠ بلغفي ٢٠١٢ اللجنةعلماًبأمنعداللتنفيذفيماخيصعام وأخذت. ٢٠١٢٣٦
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 إلىعام بالقياس طفيف مليونيورو،بتراجع ٩٣,٥٦فياملائة،ماميثلمصروفامتقدارها  ٣,٥٢يونيو/حزيران
 ٢٠١٢ ديسمرب/كانوناألول ٣١ أمامعداللتنفيذالذيكانيقدرأسيحقَّقبحلول. ٢٠١١

مليونيورو،مايعنيأناحملكمةحتتا١٥,١٠٩املائة،علىأساسبلوغاملصروفاتاملقدرةمبلغاًمقداره يف  ٣,١٠٠فهو
 يورو،بغيةإبقاءنفقااضمنحدودامليزانية ٣٥٠ ٠٠٠جإلىتمييزإمكانياتأخرىلتحقيقوفوراتيقارمببلغها

 .٢٠١٢37 املعتمدةلعام

 أغسطس/وحتىآب - ١٠٣
 ٦٩,٣اممبالغمنصندوقالطوارئ،جمموعهاتلقتاللجنةماجمموعهسبعةإخطاراتباستخد٢٠١٢

مليونيورو،بغيةسدتكاليفمتصلةباملستجداتفياحلاالتفيكينياوكوتديفوارومجهوريةالكونغوالدميقراطيةوليبياو
 ١٠٠ وعلىضوءتوقعأنيبلغمعدلتنفيذامليزانيةزهاء. مجهوريةأفريقياالوسطى

 ٢,٦٨فياملائةفيماخيصامليزانيةالعادية،وتقديرأنيبلغمعداللتنفيد
فياملائةفيماخيصاملبالغاملشمولةباإلخطاراتاملتعلقةباستخدامموجوداتصندوقالطوارئ،قدرتاحملكمةأناستخدامه

. ٢٠١٢ االفعليلمبالغمنهذهاملوجوداتسيزيدعنمليونييوروفيعام
ومنشأذهاملصروفاتأنتجعلمبلغاملوجوداتفيصندوقالطوارئأقلمناحلداألدنىلموجوداالذييتوجبعندهتجدي

  .ماليينيورو ٧ ،البالغدموارده

 ٢٠١٣النظرفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام    - ٢
 مببلغإمجاليمقداره ٢٠١٣ قدمتاحملكمةإلىاللجنةفيدوراالتاسعةعشرةميزانيةمقترحةللسنةاملالية - ١٠٤

 :مليونيورويتوزععلىالنحوالتايل ٤,١١٨

  مليونيورو؛ ٤٢,١١٥ميزانيةعاديةللمحكمةمقدارها  )أ (

  .مليونيورو ٩٨,٢ يةالدوالألطرافمقدارهاخمصصاتألمانةمجع  )ب (

 ٢٠١٣  وقدقسمتاحملكمةاحتياجااعلىالنحوالتايل،فيإطارميزانيتهاالربناجميةاملقترحةلعام - ١٠٥
  :التيقدمتهاإلىاللجنة

  مليونيورو؛ ٠٨,١١ مبلغمخصصللهيئةالقضائيةمقداره  )أ (

  مليونيورو؛ ٦٧,٢٨ مبلغمخصصلمكتباملدعيالعاممقداره  )ب (

  مليونيورو؛ ٤٧,٦٦ كمةمقدارهمبلغمخصصلقلماحمل  )ج (

  مليونيورو؛ ٠٢,٦ مبلغمخصصللمبانياملؤقتةمقداره  )د (

  مليونيورو؛٦٦,١ مبلغمخصصألمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهممقداره  )هـ(

  مليونيورو؛ ٢٣,١ مبلغمخصصلمكتبمديرمشروعاملبانيالدائمةمقداره  )و(

  .مليونيورو ٢٩,٠ همبلغمخصصآلليةالرقابةاملستقلةمقدار  )ز(
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 والحظتاللجنةأذااملقترح،مبافيهاملخصصاتلسدتكاليفاملبانياملؤقتة،ميثلزيادةمقدارها - ١٠٦
 ٨,٨ ،أي)حمسوباًعلىأسامسراعاةمايقضيبهالتصويبان (مليونيورو ٦,٩

 .٢٠١٢ أقرااجلمعيةلعام فياملائةمناالعتماداتاليت

تعدوثيقةعملتفصلفيهااخلياراتالتييؤخذالتحقيقتوأخذتاللجنةعلماًبأناجلمعيةطلبتمناحملكمةأيضاًأن - ١٠٧
 املعتمدةلعام يتوافقمعمبلغامليزانية ٢٠١٣ خفيضاتبغيةجعلمبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

 .٣٨،والكيفيةالتييمكنأنتؤثراهذهالتخفيضاتعلىأنشطةاحملكمة٢٠١٢

 الراميةإلىجعلمبلغميزانيةعامومنالوثائقاملعروضةعلىاللجنةورقةأعدااحملكمةتبينأثرالتدابري - ١٠٨
. ٢٠١٢٣٩ املعتمدةلعام مبلغامليزانية يقارب ٢٠١٣

 .وقدضمتهذهالورقةإلىهذاالتقريرباعتبارهااملرفقالثالثبه

 وأحاطتاللجنةعلماًبأن - ١٠٩
مليونيورواملطلوبةلسدتكاليفاملبانياملؤقتةمتثلكلفةجديدة؛ألنالدولةاملضيفةتتحملهذهالتكاليفحتىكان٠٢,٦

. ٢٠١٢ ربديسم/وناألول
كماأخذتاللجنةعلماًبأناحتياجاتاحملكمةاإلضافيةإلىاإلنفاقفيماخيصامليزانيةاملقبلة،التيتنضافإلىاملخصصاتل

 املوحدلألمماملتحدةالبالغة سدتكاليفاملبانياملؤقتة،تتصلبالتكاليفاملتأتيةعنتطبيقالنظام
 ٩,٠يورو؛وتكاليفاملساعدةالقضائيةالبالغة مليون ٨٨,٣

 .مليونيورو ٠٤,٢قضيتيكينيا،البالغة  وتكاليفالتحضريللمحاكمةيفمليونيورو؛

 ٨٩,٢إمنجموعهذهالبنوداملتنوعةالبالغ - ١١٠
مليونيورو،مبافيذلكاملخصصاتلسدتكاليفاملبانياملؤقتةواحملسوماتتخفيضاًللميزانيةفيمجاالملساعدةاملؤقتةالعام

,٦،جيعالمليزانيةالتيتقترحهااحملكمةتزيدمبقدارةوجماالخلرباءاالستشاريينوغريهامنالتكاليفغرياملتصلةباملوظفني
 .،معمراعاةمقتضياتالتصويبينذويالصلة٢٠١٢ املعتمدةلعام مليونيوروعنمبلغامليزانية ٩

وقدالحظتاللجنة،إذنظرتفيامليزانية،أيتعذرفيالوقتاحلاضرتقديرمسألةإجياراملبانياملؤقتةبدقةكاملة،ك - ١١١
يفاملبانياملؤقتةلنتلزمإاللفترةحمدودة،حتىانتقاالحملكمةإلىمبانيهااماالحظتأناملوارداإلضافيةاملطلوبةلسدتكال

 ٢٠١٣ وعليهفقدرأتاحملكمةأنذلكيربر،عندمقارنةمبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام. لدائمة
 ٦ ،استثناءاملبلغاملذكورالذييقارب٢٠١٢ املعتمدةلعام مببلغامليزانية

 ٢٠٤ ٥٦٨وائدعلىالقرضاخلاصباملبانيالدائمةالذميقدارهماليينيورواملتعلقباملبانياملؤقتة،ومبلغالف
  .يورواً
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  ٢٠١٣ توصياتتسريبوجهعامعلىامليزانيةالربناجميةلعام -٣

 ٢٠١٣االفتراضات واألنشطة فيما خيص عام   ) أ(

 نظرتاحملكمةفيوثيقةمعروضةعليهاعنواا - ١١٢
مباميكنأنيكونللقراراتالقضائيةمنأثرعلىم،فأخذتعلما٤٠ً"تقريراحملكمةعنالقراراتالقضائيةذاتالتبعاتاملاليةاهلامة"

 .يزانيةاحملكمة

. زيادةفيالنشاطالقضائيالذيتضطلعبهاحملكمة ٢٠١٣ ويتوقَّعأنيشهدعام - ١١٣
أوإنزااللعقوبة،وسيكون/مثةقضيتينيمكنأنتبلغفيهمامرحلةاالستئنافطعناًفيقرارباإلدانةو وترىهيئةالرئاسةأن

بتدائيةأومرحلةالتحضريللمحاكمة،وذلكباإلضافةإلىالعمالجلمفيااكمااليقلعنأربعقضاياتبلغفيهااملرحلةاال
. وقدأعلماملدعيالعاماللجنةبأيتوقَّعأنيجريسبععملياتتحقيقفيسبعحاالت. ملرحلةالتمهيدية

. ومثةتسععملياتتحقيقأخرىتبقىمفتوحة
 .ويضافإلىذلكأناملدعيالعامسينشطفيإطارثالمثحاكماتودعويياستئناف

 ٢٠١٣ اًبألمتهيأفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعامبيدأناللجنةأخذتعلم - ١١٤
). Gbagbo (اغْبغبوخمصصاتالعتمادالتهمفيقضية

ولئنكامنناملتعذرفيالوقتاحلاضرالتنبؤبنتيجةاإلجراءاتذاتالصلةفإناختاذقراربتأكيدالتهمفيهذهالقضيةسيستتبعتك
 ٢٠١٣ ةلعاموكذلكلميقدمفيامليزانيةالربناجميةاملقترح. ٤١اليفإضافيةذاتشأن

؛ومليدرجفيهاأميخصصإلضافةمهمةالتفتيشومهمةالتقييمإلىاملهام٤٢طلبيتعلقبمكتباالتصالفياالحتاداألفريقي
 .٤٣الرقابةاملستقلة التيتشتملعليهاحالياًواليةآلية

. ،واعتمدتقراراتبشأجنرباألضرارلوبانغافيقضية نطقباحلكم مثإتمإعالماحملكمةبأنه - ١١٥
حملكمةيبقىملزماًمبواصلةمتويالهليئةالقضائية،علىالرغممنألـمايزلينتظَرترمجةاحلبيدأناللجنةالحظتأنقلما

  .متويلها ،ويتعين٢٠١٢ ويستتبعهذاالتأخريتكاليفإضافيةملتكنمتوقَّعةفيعام. كم

  شكل العرض والتحليل من منظور كلي  )ب(
 ورو،ميثلزيادةمقدارهامليوني ٤,١١٨ ميزانيةمقدارها ٢٠١٣ أعلمتاحملكمةاللجنةبأااقترحتلعام - ١١٦

. املعتمدة ٢٠١٢ عنميزانيةعام فياملائة، ٨,٨ مليونيورو،أي ٦,٩
وقدحددتاحملكمةاألسبابالرئيسيةهلذهالزيادةعلىأاتتأتىعنتكاليفإجياروصيانةاملبانياملؤقتةللمحكم

ظاماملساة،واالرتباطاتاملسبقةباملصروفاتوالتكاليفاملترتبةعلىتطبيقالنظاماملوحدلألمماملتحدة،وعملن
. عدةالقانونية

 وباإلضافةإلىذلكطلبتاحملكمةمواردمزيدةلسدتكاليفجرباألضرارالذيتتوقعهاحملكمةواضطالعآلية
  .الرقابةاملستقلةباملهامالتحقيقيةاملنوطةا
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  النظام املوحدلألمماملتحدة  – ٤
 قالنظام،رأتاحملكمةأناألثراملاليلتطبي٢٠١٣ فيمايتعلقبامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام - ١١٧

. مليونيورو ٨٨,٣ املوحدلألمماملتحدةسيبلغ
 فقدأوصتاللجنةاجلمعيةبإدماجهاضمنميزانيةعاموعلىالرغممنكبرأثرهذهالنفقاتعلىمبلغالتكاليف،

،بغيةحتقيقاستقرارالوضعواحليلولةدونتحولذلكالحقاًإلىعنصرمضاعف،منشأأنيجعلعمليةإع٢٠١٣
  .حالياًدادامليزانياتاملقبلةأكثرإشكاليةمنها

  السفر  )أ(
أخذتاللجنةعلماًبأثرتكاليفاألسفارعلىميزانيةاحملكمة،وأوصتبأنتنظراحملكمةفيسبلتحقيقوفورا - ١١٨

  .تفيهذهالتكاليف

  التدريب  )ب(
  مبلغمقداره ٢٠١٣ خيصصللتدريبفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام - ١١٩
. ٢٠١٢ يوروفيعام ٧٤٨ ٠٠٠و ٢٠١١ يوروفيعام ٦٧٥  ٠٠٠ يورو،مقابل ٦٩٣ ٠٠٠

. فيهاتعزيزاملهارات ومثةحاالتكثريةملتربرفيهااحملكمةاحلاجةإلىالتدريب،وملتحددااالتالتييتعين
 .وقدأوصتاللجنةبأنتقدمتربيراتلمثلهذهالطلباتفيامليزانياتاملقبلة

 اخلرباء االستشاريون  )ج(

. يهذاالشأنفيمايتعلقباخلرباءاالستشاريينالحظتاللجنةمرةأخرىوجودحاالتعدماتساقفياإلفاداتف - ١٢٠
 ففيوثائقامليزانيةالتيقدمتإلىاللجنة،يظهرهذاالبندإفرادياًكمايظهرحتتعنوان

وعمالًبالتوصيةذاتالصلةالصادرةعناللجنةخفضتفعالًالتكاليفاملسجلةفيإطارهذاالبند،كم".اخلدماتالتعاقدية"
. ٢٠١٣ مايتبينمنالنظرفياجلدواللواردفياملرفقالسادسبوثيقةامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعا

لكناللجنةالحظتافتقاراًإلىاالتساقفيشتىاإلفاداتالواردةفيامليزانيةذاالصدد،إذأنتكاليفاخلدماتاالستشاريةأ
 ومناألمثلةالتيتوضحذلكالربناجمالفرعي". خدماتتعاقدية "درجتمنجديدفيبعضالرباجمالفرعيةباعتبارها

 الفقرة،حيثتشري)احملكمة لقلم التابع الدائمة املباين مكتب (٣٧٧٠
. ،فيإطاراخلدماتالتعاقدية،إلىنفقةمتكررةعلىخدماتاستشاريةمتصلةباالنتقاإللىاملبانياجلديدة٥٠٥

". املرونةعلىصعيدعبءالعمل"كماقيإلناخلدماتاالستشاريةتفضلبسبباختالفمجاالتاخلربةو
. يورو ١٨٢ ٠٠٠ طُلبلذلكمبلغمقداره ٢٠١٣ وفيماخيصامليزانيةاملقترحةلعام

 أميربرملموسلهذاوفيظلعدمتقدمي
 الطلب،أوصتاللجنةبتطبيقحدأعلىشاملللمبلغاملطلوبفيهذااإلطارمقداره

  ،بتخفيضاملبلغاملطلوببمقدار٣٧٧٠ يوروخيصصللربناجمالفرعي ١٠٠ ٠٠٠
 كماإناللجنةدعتاحملكمةإلىوضعتعريفقياسيلمضموناملقترحاتاملدرجةفيإطارالبند. يورو ٨٢ ٠٠٠

 ".اخلدماتالتعاقدية"
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  ضيافةال  )د(
لكن اللجنة . أقرت اللجنة بأن يئة ضيافة مناسبة متثل متطلَّباً هاماً يف دعم عمل احملكمة - ١٢١

خلصت إىل أن املقترحات القاضية بزيادة املبالغ املخصصة للضيافة مل تربر تربيراً كافياً وأن املبالغ 
شأن جمموع ومن . ٢٠١٢املتوفرة جيب أن تبقى على املقدار الذي كانت عليه يف عام 

 . يورو٣٠ ٠٠٠التخفيضات أن يبلغ 

  املساعدة املؤقتة العامة وأعداد املوظفني  )هـ(
أجرت اللجنة دراسة معمقة جلميع املتطلَّبات من املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام  - ١٢٢

اليت فقدمت، مبراعاة مجيع األنشطة القضائية، واآلجال احملتملة اليت مت تبياا وطول املدة . ٢٠١٣
سيحتاج إىل املهام املعنية خالهلا فيما خيص كل وظيفة، توصيات حمددة الطابع بشأن أربعة من الربامج 

 .الرئيسية، على أساس ج قائم على عدد أشهر العمل الالزمة ألداء بعض األنشطة

-بة فففيما يتعلق بالربنامج الرئيسي األول، الحظت اللجنة أن مثة وظيفتني إحدامها من الرت - ١٢٣
وعليه فقد أوصت اللجنة بأن ال يوافق على .  مل تدرجا يف امليزانية٢- وأخرى من الرتبة ف٣

 ٣- وميثل هذا احلسم تسعة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف. املوارد املرتبطة اتني الوظيفتني
 .١-ف/٢-وتسعة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف

أبريل /ضافية ال يتوقَّع هلا أن تبدأ قبل نيسانكما إنه، مبراعاة أن اإلجراءات القضائية اإل - ١٢٤
أوصت الوقت املتوقَّع أن حيشد فيه شاغلوا بعض الوظائف، وعبء العمل املتوقَّع،   ، أي يف٢٠١٣

- ومخسة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف٣-اللجنة حبسم ستة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف
 ١٤ و٣-عمل ملوظف من الرتبة ف شهر ١٥وعليه فإن جمموع احملسومات سيبلغ . ١- ف/٢

 .١ف/٢-شهر عمل ملوظف من الرتبة ف

ودعت اللجنة احملكمة إىل سد املتطلَّبات على صعيد عبء العمل الواقع على عاتق اهليئة  - ١٢٥
القضائية من خالل إعادة ختصيص املوارد املقرة فيما بني الشعب، بالقدر املمكن، قبل االستعانة 

 .مببالغ من صندوق الطوارئ

، فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي الثاين، استناداً إىل ما ورد آنفاً يف الفقرة وأوصت اللجنة - ١٢٦
 بشأن املساعدة املؤقتة العامة للربنامج الرئيسي األول، واالعتبارات املتعلقة ببدأ أنشطة قضائية ١٢٥

وظف ، وثالثة أشهر عمل مل٥-حبسم ما جمموعه شهر عمل واحد ملوظف من الرتبة فجديدة، 
 شهر عمل ملوظف من الرتبة ٢٢، و٣-، وستة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ف٤-من الرتبة ف

 .رأ-، وستة أشهر عمل ملوظف من الرتبة خ ع١-ف/٢-ف

، آخذة يف احلسبان طبيعة املهام املؤداة أوصت اللجنةوفيما خيص الربنامج الرئيسي الثالث،  - ١٢٧
  يحتاج فيها إىل هذه املهام واالفتراضات فيما يتعلق يف إطار الوظائف املعنية وطول املدة اليت س

  حبسم تسعة أشهر عمل ملوظف من الرتبة ، "احملكمة الواحدة"بأيام انعقاد احملكمة، ومبدأ 
 .١-ف/٢-ف
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، واضعة يف اعتبارها أن معظم وظائف رأت اللجنةوفيما خيص الربنامج الرئيسي الرابع،  - ١٢٨
 إطار هذا الربنامج الرئيسي تتصل مباشرة بتقدمي اخلدمات للدورة املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة يف

أن طول مدة بعض الوظائف يزيد عن الثانية عشرة للجمعية، وال رابط هلا باألنشطة القضائية، 
 .رأ- الالزم، فأوصت حبسمِ شهري عمل ملوظف من الرتبة خ ع

  تكييف املوارد لتتوافق مع مقدار النشاط القضائي  )و(
اللجنة دراسة متعمقة للتقديرات املالية اليت وضعتها احملكمة فيما يتعلق بالنشاط أجرت  - ١٢٩

وعدلت اللجنة يف هذه احلالة أيضاً األرقام على ضوء املستجدات املتوقَّع أن . ٢٠١٣القضائي يف عام 
رد يف  الوا٣ونتيجة لذلك يتعين تعديل اجلدول . تطرأ على النشاط القضائي على مدى السنة املقبلة

 فيما خيص البنود املتعلقة بالدعم التشغيلي، أي مجيع موارد ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
 ٠٧,٢٧ مليون يورو إىل ١٢,٢٥احملكمة املخصصة للدعم فيما يتعلق بشىت القضايا، اليت ترتفع من 

 ٨٢,٥ مليون يورو إىل ٧٢,٧ومن ناحية أخرى قلصت املوارد اخلاصة بقضييت كينيا من . مليون يورو
 .مليون يورو

 اخنفاضاً ٢٠١١وتبني الدراسة املتعمقة لألرقام اليت قدمتها احملكمة أن النشاط شهد منذ عام  - ١٣٠
ذا شأن يف مخس قضايا، هي القضية املنظور فيها ضمن إطار احلالة يف أوغندا والقضايا األربع املنظور 

 .فيها ضمنإطاراحلالةيف دارفور

 ٢٧,٢القضية ضمنإطاراحلالةيف أوغندا، اخنفض مبلغ االعتمادات املقرة من وفيما خيص  - ١٣١
، ويتوقَّع أن ينخفض اخنفاضاً آخر ٢٠١٢ مليون يورو يف عام ٥,١ إىل ٢٠١١مليون يورو يف عام 

 .٢٠١٣ مليون يورو يف عام ٩٧,٠ليبلغ 

 اللجنة الحظت أيضاً أما فيما خيص القضايا األربع املنظور فيها ضمنإطاراحلالةيف دارفور فإن - ١٣٢
، إذ تنخفض امليزانية املخصصة هلذه القضايا ٢٠١٣ وعام ٢٠١١اخنفاضاً ذا شأن يف التمويل بني عام 

 مليون يورو يف عام ٧٨,١ إىل مبلغ يتوقَّع أن يساوي ٢٠١١ مليون يورو يف عام ٧٣,٤األربع من 
٢٠١٣. 

من القضايا، بأن التمويل املطلوب ومن مث أخذت اللجنة علماً، فيما خيص هاتني الفئتني  - ١٣٣
 يف املائة فيما خيص القضايا ٦٢ يف املائة فيما خيص القضية يف أوغندا و٦٠يشهد اخنفاضاً نسبته 

 .األربع ضمنإطاراحلالةيف دارفور

 إىل ٢٠١٢ من عام التشغيليومع ذلك الحظت اللجنة زيادة كبرية يف طلبات متويل الدعم  - ١٣٤
 مليون يورو املطلوب للسنة القادمة ميثل زيادة إمجالية تفوق نسبتها ٠٧,٢٧، إذ أن مبلغ ٢٠١٣ عام
 . يف املائة٣٥الـ

، فيبدو للجنة أن من ٢٠١٣ولئن تعذر نكران أن عمل احملكمة سيستلزم دعماً فعاالً يف عام  - ١٣٥
الة يف املعقول أن يشهد نشاط احملكمة اخنفاضاً يف القضايا املنظور فيها ضمنإطاراحلالةيف أوغندا واحل

 يف املائة من املبلغ املخصص لتمويل القضايا يف ٨٣,٦ويعود هلذه القضايا اخلمس ما نسبته . دارفور
وقد ظهر من مناقشات اللجنة مع أجهزة احملكمة أنه ال يتوقَّع، من حيث املبدأ، أن . السنة املقبلة

 .٢٠١٣تشهد هذه القضايا مستجدات قضائية خاصة خالل عام 
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رب اللجنة من املناسب ختفيض مبالغ املخصصات لسد تكاليف دعم التشغيل ولئن مل تعت - ١٣٦
فإا أوصت بتقليص يف بعض بنود  يف املائة فيما خيص مجيع الربامج، ٨٣,٦ختفيضاً عاماً تبلغ نسبته 

ومن البنود املعنية تكاليف . ، كما يبين يف املرفق الرابع ذا التقرير٢٠١٣الدعم التشغيلي لعام 
سفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التشغيل العامة، فيما خيص الربنامج الرئيسي ال

. ٢٠١٣ مليون يورو فيما خيص عام ٧,٤ومتثل هذه البنود األربعة مبلغاً إمجالياً مقداره . الثالث
جنة وتستثين الل.  يورو٢٣٥ ٠٠٠فيقترح ختفيض شامل يف التمويل نسبته مخسة يف املائة، ما ميثل 

من هذا التخفيض الربناجمني الرئيسيني األول والثاين، اللذين اقترحت فيما خيصهما ختفيضات 
 .١٣٩أخرى حبسب ما يرد يف الفقرة 

  الرباجمالرئيسية  - زاي

  اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول  - ١
 الرئيسي للربنامج٢٠١٣عاينت اللجنة بعض حاالت عدم الدقة يف امليزانية املقترحة لعام  - ١٣٧

وقد قدم إىل اللجنة تصويب . ٢٠١٣األول يف املخصصات لرواتب القضاة ومستحقام لعام 
 .٤٤ يورو٣٥٤ ٨٠٠خفضت به امليزانية املقترحة مبقدار 

والحظت اللجنة، بعد التصويب الذي أجري على املخصصات املتعلقة برواتب وأبدال  - ١٣٨
 يورو ١٦٠ ٠٠٠ه هيئ يف هذه امليزانية مبلغ مقداره ، أن٢٠١٣القضاة يف امليزانية املقترحة لعام 

 يورو وتكاليف ٦٥ ٠٠٠لثالثة قضاة، يتألف من تكاليف تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة البالغة 
.  يورو خمصص ملنحة اإلعادة إىل الوطن٧٥ ٠٠٠ يورو ومبلغ مقداره ٢٠ ٠٠٠السفر البالغة 

 ٣٠٤ ٦٠٠ ما جمموعه٢٠١٢ يف إطار امليزانية املعتمدة لعام فشددت اللجنة على أنه كان قد جتمع
بيد أنه مل يدع . يورو مبثابة خمصص لسد التكاليف املتصلة بنهاية اخلدمة وبالقضاة احلديثي االنتخاب

وبدا أن من غري املتوقَّع أن يدعى القاضي .  للعمل بدوام كامل إال قاض واحد٢٠١٢خالل عام 
على الرغم من الطلبات املتكررة، مل تتلق اللجنة أي تعليالت مرضية فيما خيص و. اآلخر إىل اخلدمة

مبلغ املصروفات املستخدم من املخصص املتجمع للقضاة املغادرين والقضاة احلديثي التعيني يف عام 
ولذا أوصت اللجنة بأن تستبعد اجلمعية . ٢٠١٣، واملخصص املطلوب للغرض ذاته يف عام ٢٠١٢

 يورو واملهيأ هلا يف امليزانية الربناجمية ٧٥ ٠٠٠ات ملنحة اإلعادة إىل الوطن البالغة املخصص
  .٢٠١٣املقترحة لعام 

 وفيماخيصامليزانيةاملقترحةلسدتكاليفالسفرفيعام - ١٣٩
 ،إذمتإعالمهابأنالقضاةلنيقوموابزياراتإلىعيناملكانفيعامأوصتاللجنة،٢٠١٣
 ٣٩ ٣٠٠ تفيإطارالربناجمالرئيسياألولتقليصاًمقدارهبتقليصميزانيةاألسفاراملتصلةباحلاال،٢٠١٣

  .يورو

 عام يف وأخذتاللجنةعلماًبزيادةامليزانيةاملقترحةلسدتكاليفاخلربةاالستشارية - ١٤٠
. بسببلزوماخلربةفيالقسماجلديداملعنيبالشؤونالقانونيةواإلنفاذالتابعلهيئةالرئاسة٢٠١٣

                                                        
 .ICC-ASP/11/10/Corr.1الوثيقة  44
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 شاريةبقدراملستطاعوشجعتعلىختفيضاملخصصاتللخدماتاالست ينبغي لكناللجنةرأتأنه
. االستعانةباملواردالداخليةبدالًمنذلك

ولذاأوصتاللجنةبأنيعتمدمبلغللميزانيةاخلاصةباخلدماتاالستشاريةيساوياملبلغاملناظرهلفيميزانيةع
  .املعتمدة ٢٠١٢ ام

  قلماحملكمة: الربناجمالرئيسيالثالث  - ٢

 يةمكتب املراجعة الداخل: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )أ(

 ٣–نظرتاللجنةفيالوظيفةاجلديدةمنالرتبةف - ١٤١
فخلصت،بالنظرإفيمكتباملراجعةالداخليةالتييشملنطاقهاتكنولوجيااملعلوماتواالتصالومسائألمناملعلومات،

لىالطابعغرياملتكررالذيتتسمبههذهالوظيفة،إلىأاينبغيأنالتنشأكوظيفةثابتة،بألنتمولبمثابةوظيفةللمس
. انيةأشهراعدةاملؤقتةالعامةملدةمث

 وطلبتاللجنةمناحملكمةأنتعودإليهافيدوراالعشرينبمعلوماتعنكيفيةاستخداماملوارداملعنيةخاللعام
٢٠١٣.  

  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ب(
 اخلدماتالتعاقدية

دماتالتعاقدية،فأوبالنظرإلىالتربيراتاملقدمةخلصتاللجنةإلىأيمكنتحقيقاملزيدمنالوفوراتفيبنداخل - ١٤٢
. صتبأنيقررمبلغأقلللمخصصاتفيهذااإلطار

ولذاأوصتاللجنةبعدماملوافقةعلىاملخصصاتلمشروعتنفيذنظامتخطيطامليزانيةومراقبتهاواإلبالغعنهاامل
 ٤٠ ٠٠٠ البالغة،SAP ستندإلىنظام

  .ائةفيامل ٨ يوروبنسبة ٤٠٠  ٠٠٠ يورو،وأنتخفضاملخصصاتللمشاريعاألخرىالبالــغمجموعها

  العتادواألثاث

رأتاللجنةأنبالنظرإلىالتعليالتالتيقدمتتربيراًللمخصصاتاملطلوبةلقسمتكنولوجيااملعلوماتواالتصال، - ١٤٣
املشاريعاملعنيةليسجميعهاضروريضرورةمطلقةفيالوقتاحلاضر،فأوصتبأنيقرهلامبلغاًأقل،وبعدماملوافقةعل

  .يورو ١٧٠ ٠٠٠البالغةMyCourtbookىاملخصصاتلمبادرة

  قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   )ج(
 ١-سرتاللجنةباقتراحاحملكمةإلغاءوظيفةمنالرتبةف - ١٤٤

. احملكمةملترمجشفوميساعدللغةلينغاال  فيقسمالترمجةالشفويةوالترمجةالتحريريةيف
 ةالعربية،وأيهيأفيامليزانيةمنذعامكمااسترعيتعنايةاللجنةإلىاستمراراحلاجةإلىاخلربةالداخليةفيقسماللغ

. فيهذاالقسم العامة املؤقتة املساعدة إطار يف ٢-ملترمجمساعدمنالرتبةف ٢٠٠٧
. ولذاأوصتاللجنةبتحويلهذهالوظيفةالتيتشغلفيإطاراملساعدةاملؤقتةالعامةإلىوظيفةثابتة

ة،ألنالوظيفةاملعنيةتبقولنيقوضاألخذذهالتوصيةمبدأالتجميداملفروضعلىبنيةاحملكمةاخلاضعةللمراجع
  .ىضمنالقسمذاته،للغرضذاته،وباملبلغذافيامليزانية
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  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   )د(
 فيها أبرزت اليت ،٤٥ذكرتاللجنةخاللنظرهافيهذاالربناجمبمالحظتهاخاللدوراالسابعةعشرة - ١٤٥

الساحةالدوليةمنأجلتعز علةاألخرىفيأمهيةضمانالتآزرداخالحملكمةفيمايتعلقبالتنسيقوالتعاومنعاجلهاتالفا"
  .،فرأتأينبغياستحدامثثلهذاالتآزرفيمايتعلقبإعالماجلمهور"يزاجلهودالتيتبذهلااحملكمةفيمجااللتوعية

" احملكمةالواحدة "أننهج وأعربتاللجنةعنقلقهامن - ١٤٦
" وحدةإعالم "حالةمكتباملدعيالعام مليكنيطبقعلىأنشطةاإلعالموكاناكفي

– العامة اخلدمات فئة من واحدة ووظيفة الفنية الفئة من تبمؤلفةمنوظيفتنيضمنجهازهذااملك
  .أخرى رتبة

الضروريأني  وفيهذاالصددمتإعالماللجنةبأنه،بالنظرإلىاستقالملكتباملدعيالعاموطبيعةعمله،اعتربمن - ١٤٧
. ءبامساالدعا" ناطق "بقيهذااملكتبعلىوظيفةواحدةعلىاألقلإلعالماجلمهورميكنلشاغلهاأنيعملبصفة

" ناطقبامسه "فقدأوصتاللجنةبأنيبقيمكتباملدعيالعامعلىوظيفةوعليه
ووظيفةأخرى؛يعملشاغألوالمهابالتنسيقمعقسماإلعالموالوثائقويبقىشاغالألخرىفيمكتباملدعيالعام

 ٢-أماالوظيفةالثالثةمنالرتبةف. عامالًحتتتوجيهقسماإلعالموالوثائق
القسمواملساعدةعلىتحقيقاألهدافاملبينةفياستراتيجيةإعالفستنقإللىقسماإلعالموالوثائقبغيةتعزيزهذا

  .٢٠١٣٤٦عام إىل ٢٠١١ ماجلمهورللفترةاملمتدةمنعام

  مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة: ٣٧٧٠الربنامج الفرعي   )هـ(
خالاللعرضالذيقدمهمديرمشروعاملبانيالدائمةعنالعمالجلاريفيمايتعلقبهذااملشروع،طرحتاللجنةال - ١٤٨
مناالستفساراتاملتعلقةباالنتقاإللىاملبانياجلديدة،فتمإعالمهابأناملكتبالذييتولىاملسؤوليةعنالتحضريهلذاعديد

. االنتقالوتدبرشؤوهومكتباملبانيالدائمةالتابعلقلماحملكمة
 ٢٠١٣ أبريل/وعليهفقداقترحتاللجنةأنتقدمإليهافيدوراالعشرينالتيستعقدفينيسان

  .اصةبالتحضريلالنتقاإللىاملبانياجلديدةوتدبرشؤونهاخلطوطالعريضةلالستراتيجيةاخل

  أمانةمجعيةالدوالألطراف: الربناجمالرئيسيالرابع  - ٣
). أمانةمجعيةالدوالألطراف (درستاللجنةاملقترحاملتعلقبميزانيةالربناجمالرئيسيالرابع - ١٤٩

اخلدمات  الكبريةيففأحاطتعلماًبأمورمنهاأناألمانةتنهضبعبءعملدائمالتنامي،وذلكعلىاخلصوصنتيجةللزيادة
 .فياجلدوألدناه التيتقدمهاللجمعية،واألجهزةالفرعية،والفريقينالعاملني،علىالنحواملبينبإجياز
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  عدداالجتماعاتالرمسيةوالوثائقالتيقدمتاألمانةخدماتفيماخيصها: ٢ اجلدول
٢٠١٢) سبتمرب/حىت أيلول( ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩   

 ١٥ ١٩ ٢١ ١٨ املكتب

 ٥٣ ٨٨ ٤٦ ٢٧ فريق الهاي العامل

 ٧ ٢٨ ١٧ ٩ فريق نيويورك العامل

 ١٦ ٢٣ ٣٢ ٢٠ جلنة املراقبة

 ٩١ ١٥٨ ١١٦ ٨٦ اموع

 ٧٤٢ ٩٠٩ ٨٣٩ ٦٠٤ عدد الوثائق

 ٢٠١٣ وقدهيئفيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام - ١٥٠
 فيماخيصالربناجمالرئيسيالرابعلزيادةإمجاليةتبلغنسبتهااملئوية

زايدتكاليفالسفرألعضاءاللجنة،وتكاليفترمجةعددكبريمنوثائقماقباللدور،وذلكبصورةأساسيةتعبرياًعنت٤,٧
. اتووثائقالدوراتوتكاليفأسفارمكتربئيساجلمعيةلالضطالعبمهامرمسية

. وأخذتاللجنةعلماًبأنتنفيذالشراكةمعفريقالهايالعامالستتبعزيادةفياألسفاروحضوراًأكثرتكرراً
  .يورو ٢٠٦ ٠٠٠ مليونيوروبزيادةمقدارها٩٨,٢ ذاالربنامجهل٢٠١٣ وتبلغامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام

ويضافإلىذلكأمنوظفياألمانةخضعوالضغطإضافيمتأتعنفعلعدةعواملمجتمعةً،عالوةعلىالعمالليو - ١٥١
مياملعتادالذيتضطلعبهاألمانة،وهيالزيادةفيعدداجتماعاتفريقالهايالعامل،وإعدادوتوزيعأعدادمنالوثائقالتخ

  .قصريةوبلغاتعديدةصصيةكبريةبصورةخاصة،ضمنآجال

. وقدميزتاللجنةطرائقشتىيمكنبهاختفيضالتكاليفاملاليةألنشطةاألمانةختفيضاًذاشأن - ١٥٢
  :وعليهفإناللجنةأوصتاجلمعيةباختاذالتدابريالتالية

. صفحة،مبافيهااملرفقات ١٦ احلدمنطلباتالتقارير،وقصرعددصفحاتكلتقريرعلى  )أ(
  وفورامتقدارهاوحبسبتقديراتاألمانةيؤتيعدمطلبالتقريرالواحد

  .يورواًإذامليطلبالتقريراملعنيبثالثلغات ٦ ٩٦٠يورواًلكلترمجةله،و ٢ ٣٢٠

 ومنشأنذلكأن. العملبقـدراملستطاععلىتوزيعالتقاريربشكإللكتروين  )ب(
  .يورو ٦٢ ٠٠٠ يؤتيوفورامتقدارها

. عقددورتينمنكلثالثدورامتتتاليةمندوراتاجلمعيةالسنويةفيمقراألمماملتحدة  )ج(
 مدوراتاجلمعيةفيالهايالبدأنيستتبعتكاليفإضافية،كمايظهربالفعلمنامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعامفتنظي

٢٠١٣ .
فذلكيشملبصورةخاصةإجياراملباين،واستئجارخدمامتوظفينإضافيينفيمركزاملؤمتراتالتابعللمحفاللعاملي،

 حقيقوفوراتاليقلمبلغهاعنوحبسبتقديراتاألمانةميكنأنيتيحذلكت. وتكاليفاألمن،ومجيعاملهاماملساعدة
. يورو ٢٥٠ ٠٠٠

  .٤٧وقدسبقللجنةأنأشارتإلىاملزايااملاليةاملتأتيةعنهذااالقتراحفيتقريرهاعنأعمالدوراالسابعةعشرة
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)د(
أخذتاللجنةعلماًبتزايدعبءالعماللواقععلىعاتقاألمانة،مبافيذلكالتناميالكبريفيعدداالجتماعاتا  
. ايدحجمالوثائقتقدمياخلدماتفيماخيصهاوتز لتييتعين

وقدأوصتاللجنةبأنتنظراجلمعيةفيماإذاكانأمينأنشطةالفريقينالعاملينيمكنأنيبسطبغيةتقليصاحلاجةإلىتوف
  .يرالعاملينوالوثائقلهذاالعددالكثريمناالجتماعات

وعلىنحوأعمأوصتاللجنةبأنتقدماألمانةامليزانيةاملقترحةموزعةحبسبالرباجمالفرعية،لكييعربأص - ١٥٣
كاليفالبنيوية،وتكاليفهيئةالرئاسة،والتكاليفاملتصلةباخلدماتواألعماالملؤداةبالنيابةعنمكدقتعبريممكنعنالت

  .تباجلمعيةوفريقيهالعاملني،وجلنةاملراقبة،وجلنةامليزانيةواملالية

  أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم: الربناجمالرئيسيالسادس  - ٤
بانيعليهمأقربضرورةمعاجلتهلتدفقوارداونفقاأحاطتاجلمعيةعلماًبأنالصندوقاالستئمانياخلاص - ١٥٤

. تدفقاًمتسماًبدرجةمتزايدةمنالتعقيد
 ٢٠١٣ ومتأيضاًإعالماللجنةبأيتعذرحالياًالتنبؤبنطاقوشكالألنشطةالتييمكنأنتجريفيعام

. فيإطارواليةالصندوقفيمجاجلرباألضرار
ئمانياخلاصبانيعليهمإمكانيةاستخدامنوذكرتاللجنةبتوصيتهافيدوراالسابعةعشرةبأنيدرسالصندوقاالست

. ٤٨سبةمعينةمنالتربعاتلسدتكاليفالرباجمواملشاريعفيامليدان
وقدأوصتاللجنةبأنيواصاللصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهمدراسةهذهاملسألة،بالنظرإلىزيادةدرجةا

نةبنسبةمئويةمعينةمنلتعقيدالذيتتسمبهأنشطتهوتدفقاتدخله،بغيةإسداءاملشورةفيمايتعلقبإمكانيةاالستعا
. التربعاتلسدهذهالتكاليف

ويضافإلىذلكأناللجنةحبثتفيتجميدمقدارالتكاليفغرياملتصلةباملوظفني،التياقترحالصندوقاالستئمانيزياد
. فياملائة ٤,١٤ ابنسبة

 ٢٠٠ وأوصيبتجميدامليزانيةاملقترحةاخلاصةبالضيافةوالسفرواخلدماتالتعاقدية،ماميثلمبالغمجموعها
  .يورو ٧٩

  مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ١-الربناجمالرئيسيالسابع  - ٥
 ٠٢,١ يبلغ ١–الحظتاللجنةأمنجموعامليزانيةاملقترحةللربناجمالرئيسيالسابع - ١٥٥

 املقترحةلعام مليونيورواستناداًإلىاجلداواللواردةفيوثيقةامليزانيةالربناجمية
. يورو ٩٩٩ ٢٠٠ ،بينمااليبلغمجموعاملبالغاخلاصةبرباجمهالفرعيةإال٢٠١٣

 ٢٠١٣ وفيهذاالصددأوصتاللجنةبأنيحسممنامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
  .يورو ٢٤ ٤٠٠ مبلغيساويالفرقبينهذينالرقمينأي

   الفوائد-مشروعاملبانيالدائمة : ٢-الربناجمالرئيسيالسابع  - ٦
 يقدر ٢٠١٣ الفوائداملتجمعةعلىقرضالدولةاملضيفةفيماخيصاملشروعفيعام الحظتاللجنةأنإمجايل - ١٥٦

 ٢ الفقرة يف الوارد يورواً،بينمايظهرفياجلدول ٢٠٤ ٥٦٨ يبلغ أن
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. يورو ٢٠٧ ٤٠٠ مبلغمقداره ٢٠١٣ مناملرفقاألولللميزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
  .الصلة ذات تصويباًلتصحيحجميعاألرقام وقدطلبتاللجنةمناحملكمةأنتصدرفيهذاالصدد

 يوروافيامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام ٢٠٤ ٥٦٨ والحظتاللجنةأتمإدرامجبلغمقداره - ١٥٧
 بدفعة ،ليمثالملبلغاملقدرللفوائدالتيينبغيأنتدفعهاالدوالألطرافالتيلمتأخذخبيارالتسديد٢٠١٣

 تسديدهذهالفوائدإالعلىالدوالألطرافالتيلم فلنيتعين. واحدةإسهاماًفيمشروعاملبانيالدائمة
. ليسفيالوقتاحلاضرإالمبلغاًتقديرياً ٢٠١٣ هذهالفوائدفيعامتأخذخبيارالدفعةالواحدة،معالعلمبأمنبلغ

وتوخياًللشفافية،أوصتاللجنةبأنيوضعجدوملنفصلباألنصبةاملقررةتسديداًهلذهالفوائد،وبأنيحسممبلغال
  .٢-يورواًمناملخصصاتللربناجمالرئيسيالسابع ٢٠٤ ٥٦٨ـ

  آلية الرقابةاملستقلة: ٥-الربناجمالرئيسيالسابع  - ٧
 ١١٢ مناملادة ٤ الرقابةاملستقلةيشمل،عمالًبالفقرة جنةأننطاقأنشطةآليةالحظتالل - ١٥٨

. مننظامرومااألساسي،التحقيقوالتقييموالتفتيش
 وأنينظرفيتقدميمقترحشامل٤٩بيدأناجلمعيةكانتقدقررت،أولياً،بأنتقتصرواليةهذهاآلليةعلىاملهامالتحقيقية

 وبالنظرإلىعبءالعمالملنتظرأنيقععلىعاتقآلية. ٥٠رةبشأنإعماهلاإعماالًكامالًإلىاجلمعيةفيدورااحلاديةعش
 الرقابةاملستقلةفيعام

،أوصتاللجنةبإبقاءعددالعاملينفيهامنالفئةالفنيةومافوقهاعلىحاهلالقائمحالياًبالفعلواملتمثلفيوظي٢٠١٣
 ٢٠١٣ للميزانيةالربناجميةاملقترحةلعام ٤-فةواحدةمنالرتبةف

 .٢ -ظيفةمنالرتبةفوبعدماملوافقةفيالوقتاحلاضرعلىتموياللو

  مبانياحملكمة  - حاء

  املبانيالدائمة  - ١

  حال املشروع  )أ(
قدم رئيس جلنة املراقبة، السيد روبرتو بيليلي، ومدير املشروع، السيد نيل براديل،عرضاً  - ١٥٩

للمستجدات فيما يتعلق بأنشطتهما، مركِّزين على تقدم تنفيذ مشروع املباين الدائمة، ومتويله، 
وكانت تكاليف املشروع حالياً أدىن من مبلغ . ه، والصعوبات اليت تظل تعترضهوكلفته، وآجال

وقد مت حتقيق هذه النتائج من خالل . امليزانية املعتمدة له وكان جيري تنفيذه ضمن اآلجال احملددة
 .إدارة املشروع وتدبره على حنو فعال

اءات، بتوصية صادرة عن ومت اختتام مرحلة ترسية املشروع، اليت مشلت أربعة مقدمي عط - ١٦٠
وبناًء . ٢٠١٢أغسطس /هيئة التقييم باإلمجاع بشأن العرض األفضل من الناحية االقتصادية يف آب

على توصية من مدير املشروع، قررت جلنة املراقبة أن ترسي العقد العام للتشييد على جمموعة فيسر 
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 ١٥٣يون يورو مقابل مبلغ الـ مل١٤٧بويل فان إيسترين حبد أقصى مضمون للسعر مقداره /ومسيت
.  مليون يورو١٩٠مليون يورو املتوفر هلذا الغرض ضمن إطار امليزانية اإلمجالية ذات الصلة البالغة 

تكاليف العناصر ("وعليه فإنه، باإلضافة إىل استيعاب كلفة ما خيص املنتفعني من التجهيزات املدجمة 
3gv (" وفقاً للقرارICC-ASP/10/Res.6مليون يورو   ١,٦كاليف املشروع حالياً أقل بـ، كانت ت

وقد وقَّعت رئيسة قلم احملكمة العقد مع املقاول .  مليون يورو١٩٠من احلد األقصى املأذون به البالغ 
سبتمرب /ويظل من املقدر أن ينجز املشروع يف أيلول. ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١العام يف 
  .٢٠١٥ديسمرب /هزة النتقال احملكمة إليها يف كانون األول، وأن تكون املباين اجلديدة جا٢٠١٥

 لقد سرت اللجنة بالنتيجة اإلجيابية لعملية استدراج العروض بيد أا اتفقت مع جلنة املراقبة  - ١٦١
فينبغي استدامة انتهاج احلذر . على ضرورة تدبر املصاعب اليت تعترض املشروع طيلة فترة اإلنشاء

  . املالية للمشروع حىت إجنازه النهائيفيما يتعلق باجلوانب

  االنتقال إىل املباين اجلديدة  )ب(
اتفقت اللجنة مع جلنة املراقبة على احلاجة املاسة إىل التكفل باجناز املشروع يف الوقت  - ١٦٢

وبين مدير املشروع أن عملية االنتقال متثل . املناسب وانتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة دون عقبات
ومن األساسي أن تكون . اا مشروعاً معقداً وصعباً، يستلزم التخطيط احلذر يف الوقت املناسبحبد ذ

وقد أعرب مدير . هناك بنية إدارية شفافة وإسناد واضح للمسؤوليات ذات الصلة ضمن احملكمة
مة وقد أوصت اللجنة بأن تضع احملك. هذا الصدد  املشروع عن قلقه لالفتقار حالياً إىل الوضوح يف

. بصورة سريعة خطة مفصلة وميكن متابعتها لتدبر االنتقال، استناداً إىل بنية واضحة للمساءلة
وطلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم إليها يف دورا العشرين تقريراً عن التقدم احملرز على هذا 

  .الصعيد

. دوائر احملكمةوأُعلمت اللجنة بأن مدير مكتب املباين الدائمة عقد اتفاقات خدمة مع شىت  - ١٦٣
وحتدد هذه االتفاقات املبالغ اليت يتعين دفعها لقاء اخلدمات املقدمة، واليت مت حتديدها بالقياس إىل 

ويبلغ جمموع تكاليف خدمات الدعم اليت تقدمها احملكمة . اعتمادات امليزانية اخلاصة ذا املكتب
  . يورو٣٨٦  ٠٠٠ملكتب املباين الدائمة مبلغاً مقداره 

 قبلت اللجنة بأن من األفضل االستفادة من اخلربات واملهارات املتوفرة ضمن احملكمة لقد - ١٦٤
لكنها أعربت عن اهتمامها بالسهر على أن يبقى استخدام املوارد املقرة شفافاً وخاضعاً لإلشراف 

 وأوصت اللجنة بأن يقدم إليها مدير املشروع يف دورا العشرين حتليالً أكثر تفصيالً. املناسب
وشفافية يتضمن معلومات عن عدد ساعات عمل كل موظف مؤقت من دوائر احملكمة األخرى 

  .العاملة لصاحل مكتب مدير املشروع، مبا يف ذلك تفاصيل األجور املدفوعة له

  جمموع تكاليف امللكية  )ج(
ذكَّرت جلنة املراقبة بأا التمست من اللجنة، يف دورا الثامنة عشرة اليت عقدت يف  - ١٦٥

، املشورة بشأن سبل تناول عنصر التكاليف اإلمجالية للملكية املتمثل يف تكاليف ٢٠١٢أبريل /سانني
وقدر أن يكون هلذه التكاليف املترتبة على استعمال املبىن وملكيته أثر على امليزانية اعتباراً . التمويل
لتكاليف من ثالثة وتتألف هذه ا.  مليون يورو٨,١٤ مليون يورو و٣,١٣ يراوح بني ٢٠١٦من عام 
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تكاليف التمويل اليت تتمثل يف   ‘٣’تكاليف التشغيل؛   ‘٢’التكاليف املالية؛   ‘١’:عناصر 
االستثمارات الالزمة الستبدال ما يندرج يف عداد رأس املال من املواد واملعدات طيلة عمر املباين 

 دعت اللجنة جلنة املراقبة وقد. الدائمة، وهي متثل قسطاً ذا شأن من التكاليف اإلمجالية للملكية
ومدير املشروع إىل إغناء حتليلهما الكيفي بافتراضات ومناحٍ متصورة ذات طابع كمي، تتضمن 

  .٥١تقييمات لألخطار وتوضيحات للتكاليف

ومتابعة للتوصيات الصادرة عن اللجنة، كان مدير املشروع يعمل على حتديد التشكيل  - ١٦٦
يارات وينظر يف إنشاء صندوق لتناول النهج اخلاص باملباين النهائي لفريق عامل يتوىل دراسة اخل

مشاطرا جلنة املراقبة قلقها إلمكان أن يكون من الصعب   وأعربت اللجنة عن. الدائمة طيلة عمرها
 مليون يورو سنوياً عند األخذ ٨,١٤بالغ الصعوبة النهوض باالحتياجات اإلضافية املقدر أن تبلغ 

وعليه فقد أوصت اللجنة بأن ال . ل املسألة على مدى عمر املباين الدائمةبالنهج القائم على تناو
يقصر الفريق العامل تركيزه على خيار وحيد، مثل النهج القائم على تناول املسألة على مدى 

عمر املباين الدائمة، بل أن يستعرض طائفة من النهوج املمكن األخذ ا، مبا يف ذلك، على سبيل 
 اجلمع بني خيار االهتمام باملسألة على مدى عمر املباين الدائمة وخيار االهتمام الذكر ال احلصر،

  .ا سنوياً بغية ختفيف األثر املايل الفوري املترتب على ذلك

  تقاسم العبء املايل مع الدول اليت ستغدو يف املستقبل دوالً أطرافاً  )د(
 اخليارات التقنية فيما خيص اقترحت اللجنة أيضاً أن يعكف الفريق العامل على توضيح - ١٦٧

الدول اليت ستغدو دوالً أطرافاً يف املستقبل بانضمامها بعد اجناز مشروع املباين الدائمة لكي تسهم 
يف متويل تكاليف هذا املشروع، مع مراعاة املمارسة املعمول ا يف املنظمات الدولية األخرى على 

  .اليني واجلددصعيد تشاطر عبء متويل املشروع بني أعضائها احل

  متديد أجل التسديد بدفعة واحدة  )هـ(
تسديد : ميكن للدول األطراف أن تسهم يف متويل مشروع املباين الدائمة بواحدة من طريقتني - ١٦٨

دفعة واحدة تسديداً مقدماً، أو األخذ خبيار دفع مبالغ تقرر سنوياً لتسديد فوائد القرض الذي منحته 
وفيما خيص التسديد .  عاما٣٠ًلي هلذا القرض على مدى فترة تبلغ الدولة املضيفة ورد املبلغ األص

بدفعة واحدة، ذكَّرت جلنة املراقبة بأن األجل املتاح للدول األطراف لألخذ ذا اخليار ينقضي يف 
ومثة دول أطراف عديدة أعربت مؤخراً عن اهتمامها أيضاً باغتنام . ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول١٥

وبالتايل أعدت جلنة املراقبة مشروع قرار ميدد مبوجبه أجل . التسديد بدفعة واحدةفرصة األخذ خبيار 
، ويغدو به من املمكن حتصيل ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول٣١األخذ ذا النسق متديداً آخر حىت 

وذكَّرت اللجنة بأن املبالغ . ٢٠١٥يونيو / حزيران١٥الدفعات املسددة مقدماً تسديداً كامالً حبلول 
سددة بدفعة واحدة ستخضع إىل تسوية عندما تعرف الكلفة النهائية للمشروع ومقدار القرض امل

ويرمى من ذلك إىل السهر على أن تدفع كل من الدول األطراف املبلغ . الذي متنحه الدولة املضيفة
 ومدير وبغية يئة الشفافية وإمكانية التنبؤ، دعت اللجنة جلنة املراقبة. الصحيح املستحق عليها
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املشروع إىل أن يقدما إليها يف دورا العشرين مناحي متصورة تبني كيفية عمل آلية التسوية من 
  .الناحية العملية

ورأت اللجنة أن متديد أجل األخذ خبيار الدفعة الواحدة ميثل تدبرياً جيداً لزيادة اليقني املايل  - ١٦٩
شاطر العبء بصورة منصفة، أن تنظر بيد أن اللجنة اقترحت، بغية ضمان ت. فيما خيص املشروع

اخليارات املتاحة بغية التفريق بني الدول األطراف اليت أخذت خبيار الدفعة الواحدة   جلنة املراقبة يف
قبل انقضاء األجل األصلي واليت سددت املبالغ املستحقة عليها، والدول األطراف اليت قد يهمها 

 إىل ذلك أنه ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار مسألة ويضاف. الوقت احلاضر األخذ ذا اخليار يف
  .الفوائد املتجمعة حىت اآلن عند قبول مسددين جدد يأخذون ذا اخليار

  ")2gvالعناصر "(ما خيص املنتفعينمنالعناصرغري املدجمة   )و(
رو  مليون يو٥,١٧تقدر حالياً بـ ")2gvالعناصر ("إن كلفةماخيصاملنتفعينمنالعناصرغرياملدجمة  - ١٧٠

وقد أخذت اللجنة علماً بأن من املتوقَّع أن تشهد هذه الكلفة . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٢توزع على األعوام 
وأوصت اللجنة احملكمة بأن تستعرض من .  مليون يورو٥,١٣ زيادة حادة تصل إىل ٢٠١٥يف عام 

ة املوجودة جديد اخليارات املتاحة اليت ميكن ا ختفيف هذه الزيادة، بوسائل منها استعماالألجهز
  .على حنو مناسب وملدة أطول

 إىل الرتبة ٤-إعادة تصنيف وظيفة نائب مدير املشروع ومراقبه املايل بترقيتها من الرتبة ف  )ز(
  ٥-ف

أخذت اللجنة علماً بطلب مكتب مدير املشروع إعادة تصنيف وظيفة نائب مدير املشروع  - ١٧١
وذكَّرت اللجنة بأن اجلمعية كانت قد . ٥٢ ٥- ف إىل الرتبة٤-واملراقب املايل بترقيتها من الرتبة ف

 ٤-أنشأت يف دورا السادسة وظيفة نائب مدير املشروع واملراقب املايل مبثابة وظيفة من الرتبة ف
نائب مدير املشروع الذي يتمتع خبربة مالية متعمقة يف تقييم العطاءات املتعلقةبالتشييد "[...] مبينة أن 

وعليه فإن اللجنة رأت أن زيادة املهام املالية اليت يضطلع ا . ٥٣" للغايةهاماً] سيكون[والتصميم 
نائب مدير املشروع واملراقب املايل مل تتجاوز املواصفات احملددة أصالً فيما خيص وظيفته، فأوصت 

وعليه فإن املخصصات يف إطار هذا البند من بنود امليزانية جيب أن . بعدم املوافقة على التحويل
  . يورو٢٤ ٤٠٠ختفض مبقدار 

  املبانياملؤقتة  - ٢
  .٢٠١٣أجرت اللجنة دراسة مؤقتة للتكاليف املقدرة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ١٧٢

 مليون ٠٢,٦ مبلغاً مقداره ٢٠١٣وقد أدرجت احملكمة يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ١٧٣
املباين (رة ذات الصلة يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس يورو لسد تكاليف اإلجيار والتكاليف املقد

وقد أُعلمت اللجنة بأن إجيار املباين املعنية حدد يف عقد إجيار ينص على آلية تسوية قائمة ). املؤقتة

                                                        
 .، املرفق السابعCorr.2وCorr.1، التصويبان ICC-ASP/11/10الوثيقة   52
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التكاليف األخرى، مبا فيها إجيار املستودع  على معدل التضخم النقدي يف الدول املضيفة، وبأن
  .درت على أساس افتراضاتومصف السيارات، قُ

وأخذت اللجنة علماً بأن احملكمة تعيد النظر يف التكاليف املقدرة ذات الصلة وأا قد  - ١٧٤
وعليه فقد أوصت اللجنةُ حبسم مبلغ .  يورو١٢٠ ٠٠٠استبانت بالفعل فرصاًلتحقيق وفورات تبلغ 

، وشجعت احملكمةَ أيضاً ٢٠١٣ يورو من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ١٢٠ ٠٠٠مقداره 
افتراضاا بصورة مستمرة بغية استبانة إمكانيات املزيد من تقليص   على مواصلة إعادة النظر يف

  .التكاليف املعنية

  الشؤوناألخرى  - طاء

  االجتماعات القادمة
 ٢٦ إىل ٢٢قررت اللجنة، مبدئياً، عقد دورتيها العشرين واحلادية والعشرين يف الهاي، من  - ١٧٥
  . على الترتيب٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ٩ ومن ٢٠١٣أبريل /ننيسا
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CBF/19/21 التقرير السنوي للجنة املراجعة 

ICC-ASP/11/3 تقرير احملكمة املرحلي عن حال تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

ICC-ASP/11/4  على النظام املايل والقواعد املاليةتقرير احملكمة عن التعديالت املقترح إدخاهلا 

ICC-ASP/11/5 ا الثامنة عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/11/7 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية 

ICC-ASP/11/8  ٢٠١١تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام 

ICC-ASP/11/10 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٣يزانية الربناجمية املقترحة لعام امل  

ICC-ASP/11/10/Corr.1  ١ التصويب -  للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/11/10/Corr.2  ٢يب  التصو-  للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/11/11 تقرير احملكمة عن عملية امليزنة فيها 

ICC-ASP/11/12  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة املمتدة من 

ICC-ASP/11/13  ين عليهم٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / الثاين كانون١ البيانات املالية للفترة املمتدة من –الصندوق االستئماين اخلاص با 

ICC-ASP/11/14  ين عليهم للفترة املمتدة من٣٠ إىل٢٠١١يوليو / متوز١تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص با 
 ٢٠١٢يونيو /حزيران

ICC-ASP/11/16 ٢٠١٢يونيو / حزيران٣٠نائية الدوليةعلى صعيد تنفيذ ميزانيتها حبلول تقرير عن أداء احملكمة اجل 
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  املرفق الثاين
  )باليوروات(٢٠١٢سبتمرب / أيلول٣٠حال االشتراكات بتاريخ   

 األطراف الدول 

 االشتراكات
  املقررة

 األعوام عن
 السابقة

  احملصالت
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  املسددة غري
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  املقررة

 ٢٠١٢ عام عن

  احملصالت
  االشتراكات من

 عام عن
٢٠١٢ 

  االشتراكات
  املسددة غري

 عام عن
٢٠١٢ 

 جمموع
  االشتراكات

 املسددة غري

 موارد جتديد
 صندوق
 الطوارئ

 لعام
 العام اموع ٢٠١١

 - - - - ٤٦٢٦٣٩ ٤٦٢٦٣٩ - ٦٨٣٤٤٧٢ ٦٨٣٤٤٧٢ األرجنتني ١

 - - - - ٢٢٥٦٥ ٢٢٥٦٥ - ١٤٥٤٢٠ ١٤٥٤٢٠ ردناأل ٢

 ٥١٥٩٧٣٩ ٣٨٥٠١ ٥١٢١٢٣٨ ٥١٢١٢٣٨ - ٥١٢١٢٣٨ - ٣٤٦٠٦٠٢٤ ٣٤٦٠٦٠٢٤ إسبانيا ٣

 - - - - ٣١١٥٩٤٥ ٣١١٥٩٤٥ - ٢١٢٧١٢١٣ ٢١٢٧١٢١٣ أستراليا ٤

 - - - - ٦٤٤٧٥ ٦٤٤٧٥ - ٢٤٨٢٢٧ ٢٤٨٢٢٧ إستونيا ٥

 ٦٤٩٨ ٤٦ ٦٤٥٢ ٦٤٥٢ - ٦٤٥٢ - ٢٥١٤٦ ٢٥١٤٦ أفغانستان ٦

 ٦٤٩٢٣ ٤٤٨ ٦٤٤٧٥ ٦٤٤٧٥ - ٦٤٤٧٥ - ٣٠٧٩٣٧ ٣٠٧٩٣٧ إكوادور ٧

 ٦ - ٦ ٦ ١٦١١٨ ١٦١٢٤ - ٧٨٤٦٠ ٧٨٤٦٠ ألبانيا ٨

 - - - - ١٢٩٢٤٧٩٨ ١٢٩٢٤٧٩٨ - ١٠٣٥٩٧٤٥٢ ١٠٣٥٩٧٤٥٢ أملانيا ٩

 ٨٧٤٢ ٧٦ ٨٦٦٦ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٥٤٤٦ ٢٢٩٣٦ ٢٨٣٨٢ أنتيغوا وباربودا ١٠

 ٣١ - ٣١ ٣١ ١١٢٥٢ ١١٢٨٣ - ٧٩٤٢٤ ٧٩٤٢٤ أندورا ١١

 ٤٣٧٩٩ ٢٧٩ ٤٣٥٢٠ ٤٣٥٢٠ - ٤٣٥٢٠ - ٤٤٦٦٦٠ ٤٤٦٦٦٠ أوروغواي ١٢

 ٤٤٣٦ - ٤٤٣٦ ٤٤٣٦ ٥٢٣٦ ٩٦٧٢ - ٥٩١٥٧ ٥٩١٥٧ أوغندا ١٣

 - - - - ٨٠٢٧٥٩ ٨٠٢٧٥٩ - ٥٠٨٩٩٩٧ ٥٠٨٩٩٩٧ آيرلندا ١٤

 - - - - ٦٧٧٠٦ ٦٧٧٠٦ - ٤٥٠٢٧٠ ٤٥٠٢٧٠ آيسلندا ١٥

 - - - - ٨٠٥٨٢٥٠ ٨٠٥٨٢٥٠ - ٦٠٦٧٦٣٨٩ ٦٠٦٧٦٣٨٩ إيطاليا ١٦

 ٢١٩٣٠ ٢٦٦ ٢١٦٦٤ ١١٢٨٣ - ١١٢٨٣ ١٠٣٨١ ٩١٨٨١ ١٠٢٢٦٢ باراغواي ١٧

 - - - - ٢٥٩٦٨٩٣ ٢٥٩٦٨٩٣ - ١٦٤٣٣٣٩٥ ١٦٤٣٣٣٩٥ الربازيل ١٨

 - - - - ١٢٨٩٣ ١٢٨٩٣ - ١٠٨٢٤٩ ١٠٨٢٤٩ بربادوس ١٩

 - - - - ٨٢٣٧١٤ ٨٢٣٧١٤ - ٦٠٨٢٤٦١ ٦٠٨٢٤٦١ الربتغال ٢٠

 - - - - ١٧٣٢٨٦٨ ١٧٣٢٨٦٨ - ١٣١٩١١٦٨ ١٣١٩١١٦٨ بلجيكا ٢١

 - - - - ٦١٢٥٤ ٦١٢٥٤ - ٢٨١٨٣٤ ٢٨١٨٣٤ بلغاريا ٢٢

 ١٦٢١ ١١ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ بليز ٢٣

 ٤٠٨٥٣ ٣٨٠ ٤٠٤٧٣ ١٦١٢٤ - ١٦١٢٤ ٢٤٣٤٩ - ٢٤٣٤٩ بنغالديش ٢٤

 - - - - ٣٥٤٦٩ ٣٥٤٦٩ - ٢٥٦٩٩٧ ٢٥٦٩٩٧ بنما ٢٥

 ٤٨٦٥ ٣٤ ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ - ٢٣٠٠١ ٢٣٠٠١ بنن ٢٦

 ٢٩٢١١ ١٩٤ ٢٩٠١٧ ٢٩٠١٧ - ٢٩٠١٧ - ١٧١٧٩٤ ١٧١٧٩٤ بوتسوانا ٢٧

 ٩٣٤٩ ١١٤ ٩٢٣٥ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٤٤٠٤ ٢٠٦٤١ ٢٥٠٤٥ بوركينا فاسو ٢٨

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٠٥٢٨ ١٠٥٢٨ بوروندي ٢٩

 - - - - ٢٢٥٦٥ ٢٢٥٦٥ - ٨٤٠٤٥ ٨٤٠٤٥ البوسنة واهلرسك ٣٠

 - - - - ١٣٣٤٧١٥ ١٣٣٤٧١٥ - ٦٨٤٥٢٠٥ ٦٨٤٥٢٠٥ بولندا ٣١

 - - - - ١١٢٨٣ ١١٢٨٣ - ٨٩٤٥٧ ٨٩٤٥٧ ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا  ٣٢

 ٣٠٨٧٣٩ ٣٤٢٢ ٣٠٥٣١٧ ١٤٥٠٧٤ - ١٤٥٠٧٤ ١٦٠٢٤٣ ٩٠٦٤٥٩ ١٠٦٦٧٠٢ بريو ٣٣

 - - - - ٧٠٩٢٧ ٧٠٩٢٧ - ٣٥٣١٨٧ ٣٥٣١٨٧ ترينيداد وتوباغو ٣٤

 ١٢١٨٠ ٧٦ ١٢١٠٤ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٨٨٨٤ ١٦٤٦ ١٠٥٣٠ تشاد ٣٥

 ٢٥١٢٢ ٣٠٤ ٢٤٨١٨ ١٢٨٩٣ - ١٢٨٩٣ ١١٩٢٥ ٦٥٥٨٣ ٧٧٥٠٨ ) املتحدة–مجهورية (ترتانيا  ٣٦

 ٦٤١١٨ ٣٨٠ ٦٣٧٣٨ ٤٨٣٦٢ - ٤٨٣٦٢ ١٥٣٧٦ - ١٥٣٧٦ تونس ٣٧

 ١٥٦٠ - ١٥٦٠ ١٥٦٠ ٥٠ ١٦١٠ - ١٢٠٣٤ ١٢٠٣٤  ليشيت-تيمور  ٣٨

 ٦٥١٨ ٦٦ ٦٤٥٢ ٦٤٥٢ - ٦٤٥٢ - ١٧٦١٥ ١٧٦١٥ وداجلبل األس ٣٩
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 األطراف الدول 

 االشتراكات
  املقررة

 األعوام عن
 السابقة

  احملصالت
 األعوام عن

 السابقة

  االشتراكات
  املسددة غري
 ماألعوا عن

 السابقة

 االشتراكات
  املقررة

 ٢٠١٢ عام عن

  احملصالت
  االشتراكات من

 عام عن
٢٠١٢ 

  االشتراكات
  املسددة غري

 عام عن
٢٠١٢ 

 جمموع
  االشتراكات

 املسددة غري

 موارد جتديد
 صندوق
 الطوارئ

 لعام
 العام اموع ٢٠١١

 ٨٧٨٨ ٣٨ ٨٧٥٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٧١٤٠ ٥٨٢ ٧٧٢٢ جزر القمر ٤٠

 ٣١٧٧ ٣٨ ٣١٣٩ ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٥٢٩ ٣٣١٣ ٤٨٤٢ جزر كوك ٤١

 ٥٣٧٨ ٣٨ ٥٣٤٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٣٧٣٠ ٨٤٢٢ ١٢١٥٢ جزر مارشال ٤٢

 ٢٠٧٨ ٣٨ ٢٠٤٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٤٣٠ ١١٧٢٢ ١٢١٥٢ مجهورية أفريقيا الوسطى ٤٣

 - - - - ٥٦٢٥٨٣ ٥٦٢٥٨٣ - ١١٧٤٠٠٠ ١١٧٤٠٠٠ اجلمهورية التشيكية ٤٤

 ١٩٨٥٠٤ ١٥٩٧ ١٩٦٩٠٧ ٦٧٧٠٦ - ٦٧٧٠٦ ١٢٩٢٠١ ١٨١١٩٢ ٣١٠٣٩٣ اجلمهورية الدومينيكية ٤٥

 ٤٣٥٦ - ٤٣٥٦ ٤٣٥٦ ٤٧٥ ٤٨٣١ - ٣٧٠٧٣ ٣٧٠٧٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤٦

 - - - - ٣٦٤٣٠٥٩ ٣٦٤٣٠٥٩ - ٢٤٥٧١٣٢٢ ٢٤٥٧١٣٢٢ مجهورية كوريا ٤٧

 ٣١٤٨٧ ٢٦٦ ٣١٢٢١ ١١٢٨٣ - ١١٢٨٣ ١٩٩٣٨ ٥١٦٦٨ ٧١٦٠٦  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٤٨

 - - - - ٦٢٠٦٠٦ ٦٢٠٦٠٦ - ٣٨٩٧٦٦٢ ٣٨٩٧٦٦٢ جنوب أفريقيا ٤٩

 - - - - ٩٦٧٢ ٩٦٧٢ - ٤٤٠٢١ ٤٤٠٢١ جورجيا ٥٠

 ٨٣٨١ ٣٨ ٨٣٤٣ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٦٧٣٣ ٥٢٢٣ ١١٩٥٦ جيبويت ٥١

 - - - - ١١٨٦٤١٠ ١١٨٦٤١٠ - ٨٨٩٢٠٤٩ ٨٨٩٢٠٤٩ الدامنرك ٥٢

 ٤٤٥٥ ٣٨ ٤٤١٧ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٢٨٠٧ ٩٣٤٥ ١٢١٥٢ دومينيكا ٥٣

 ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - - - الرأس األخضر ٥٤

 - - - - ٢٨٥٣١٧ ٢٨٥٣١٧ - ١١٣١٦٩٧ ١١٣١٦٩٧ رومانيا ٥٥

 - - - - ٦٤٥٢ ٦٤٥٢ - ٢٥٦٨٢ ٢٥٦٨٢ زامبيا ٥٦

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٢٠٣٤ ١٢٠٣٤ ساموا ٥٧

 ١٦٣٥ ٢٥ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١١٩٥٦ ١١٩٥٦ سان فنسنت وغرينادين ٥٨

 - - - - ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ٣٥٨٣٧ ٣٥٨٣٧ سان مارينو ٥٩

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ٧٧٢٢ ٧٧٢٢ سانت كيتس ونيفيس ٦٠

 ٣٤٤٢ ٣٨ ٣٤٠٤ ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٧٩٤ - ١٧٩٤ سانت لوسيا ٦١

 - - - - ٢٢٨٩٠٤ ٢٢٨٩٠٤ - ٩٤٧٢٤٣ ٩٤٧٢٤٣ سلوفاكيا ٦٢

 ١٦٧١٠٨ ١٠٧٩ ١٦٦٠٢٩ ١٦٦٠٢٩ - ١٦٦٠٢٩ - ١١٢١٦٧٨ ١١٢١٦٧٨ سلوفينيا ٦٣

 ٩٧٣٨ ٦٦ ٩٦٧٢ ٩٦٧٢ - ٩٦٧٢ - ٥٩٤٥٦ ٥٩٤٥٦ السنغال ٦٤

 - - - - ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ١٠٩٩٤ ١٠٩٩٤ سورينام ٦٥

 - - - - ١٧١٥١٤٥ ١٧١٥١٤٥ - ١٢٦٦٨٦٨١ ١٢٦٦٨٦٨١ السويد ٦٦

 - - - - ١٨٢١٥٣٠ ١٨٢١٥٣٠ - ١٤٤٦٩٧٦٣ ١٤٤٦٩٧٦٣ سويسرا ٦٧

 ٤٤٥٦ ٣٨ ٤٤١٨ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٢٨٠٨ ٩٣٤٤ ١٢١٥٢ سرياليون ٦٨

 ٣٢٨٦ ٦٦ ٣٢٢٠ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ - ٣٥٨٨ ٣٥٨٨ سيشيل ٦٩

 - - - - ٣٨٠٤٣٠ ٣٨٠٤٣٠ - ٨٠٢٦٨٨ ٨٠٢٦٨٨ شيلي ٧٠

 - - - - ٥٩٦٤٤ ٥٩٦٤٤ - ٢٩٥٦٢٠ ٢٩٥٦٢٠ صربيا ٧١

 - - - - ٣٢٢٠ ٣٢٢٠ - ١٥٢٢٧ ١٥٢٢٧ طاجيكستان ٧٢

 ٩٥٦٠٦ ٥٣٢ ٩٥٠٧٤ ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٥ ٧٢٥٠٩ ٥٠٩٤٤ ١٢٣٤٥٣ غابون ٧٣

 ١٦٢٣ ١٣ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ غامبيا ٧٤

 ٩٧٣٨ ٦٦ ٩٦٧٢ ٩٦٧٢ - ٩٦٧٢ - ٥٥٣٧٦ ٥٥٣٧٦ غانا ٧٥

 ٢٢٦٧ ١٦ ٢٢٥١ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٦٤١ - ٦٤١ غرينادا ٧٦

 ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٥ ٢٢٥٦٥ - ٢٢٥٦٥ - - - غواتيماال ٧٧

 - - - - ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٠٥٢٨ ١٠٥٢٨ غيانا ٧٨

 ٦٢٧٨ ٧٦ ٦٢٠٢ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٢٩٨٢ ٢٠٩٣٥ ٢٣٩١٧ غينيا ٧٩

 ١٤٨٠ - ١٤٨٠ ١٤٨٠ - ١٤٨٠ - - - فانواتو ٨٠

 - - - - ٩٨٧٠١٠٨ ٩٨٧٠١٠٨ - ٧٥٠٢٢١٤٥ ٧٥٠٢٢١٤٥ فرنسا ٨١

 ٤٢ - ٤٢ ٤٢ ١٤٥٠٣٢ ١٤٥٠٧٤ - ٢٣٠٦٤ ٢٣٠٦٤ الفلبني ٨٢

 - - - - ٥٠٦١٥٩ ٥٠٦١٥٩ - ٢٦٦٧٩٠٣ ٢٦٦٧٩٠٣ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال  ٨٣
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 األطراف الدول 

 االشتراكات
  املقررة

 األعوام عن
 السابقة

  احملصالت
 األعوام عن

 السابقة

  االشتراكات
  املسددة غري
 ماألعوا عن

 السابقة

 االشتراكات
  املقررة

 ٢٠١٢ عام عن

  احملصالت
  االشتراكات من

 عام عن
٢٠١٢ 

  االشتراكات
  املسددة غري

 عام عن
٢٠١٢ 

 جمموع
  االشتراكات

 املسددة غري

 موارد جتديد
 صندوق
 الطوارئ

 لعام
 العام اموع ٢٠١١

 - - - - ٩١٢٣٧٥ ٩١٢٣٧٥ - ٦٧٠٧٧٠٧ ٦٧٠٧٧٠٧ فنلندا ٨٤

 ٧٧٧٩ ١٥٢ ٧٦٢٧ ٦٤٥٢ - ٦٤٥٢ ١١٧٥ ٤٣٠٥٢ ٤٤٢٢٧ فيجي ٨٥

 - - - - ٧٤١٤٧ ٧٤١٤٧ - ٥١٦٧٠٥ ٥١٦٧٠٥ قربص ٨٦

 ١٥٧٤٤٤ ١٠٨٨ ١٥٦٣٥٦ ١٥٦٣٥٦ - ١٥٦٣٥٦ - ٦٩٢٣١٨ ٦٩٢٣١٨ كرواتيا ٨٧

 ٩٤٤١ ١١٤ ٩٣٢٧ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٤٤٩٦ ١٨٥٠٥ ٢٣٠٠١ كمبوديا ٨٨

 - - - - ٥١٦٩٥٩٩ ٥١٦٩٥٩٩ - ٣٥٩٥٧٣٨٦ ٣٥٩٥٧٣٨٦ كندا ٨٩

 - - - - ٥٤٨٠٣ ٥٤٨٠٣ - ٣٧٩٤٢١ ٣٧٩٤٢١ كوستاريكا ٩٠

 - - - - ٢٣٢١٢٥ ٢٣٢١٢٥ - ١٦٤٠٨٤٨ ١٦٤٠٨٤٨ كولومبيا ٩١

 ٤٨٦٥ ٣٤ ٤٨٣١ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ - ١٧٠٤٦ ١٧٠٤٦ الكونغو ٩٢

 ١٩٤٧٣ ١٢٨ ١٩٣٤٥ ١٩٣٤٥ - ١٩٣٤٥ - ١٠٢٣٤٣ ١٠٢٣٤٣ كينيا ٩٣

 - - - - ٦١٢٥٤ ٦١٢٥٤ - ٢٦٣٠٦٧ ٢٦٣٠٦٧ التفيا ٩٤

 - - - - ١٤٥٠٧٤ ١٤٥٠٧٤ - ١٠١٢٥١٨ ١٠١٢٥١٨ لكسمربغ ٩٥

 ٥٦٧٢ ٣٨ ٥٦٣٤ ١٦١٠ - ١٦١٠ ٤٠٢٤ ٦٥٠٤ ١٠٥٢٨ ليبرييا ٩٦

 ٣٩٨٠١ - ٣٩٨٠١ ٣٩٨٠١ ٦٤٩٧٣ ١٠٤٧٧٤ - ٤٣٦٨٢٧ ٤٣٦٨٢٧ ليتوانيا ٩٧

 - - - - ١٤٥٠٣ ١٤٥٠٣ - ٩٥٥٦٨ ٩٥٥٦٨ ليختنشتاين ٩٨

 ١٦٤٥ ٣٥ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ ليسوتو ٩٩

 - - - - ٢٧٤٠٧ ٢٧٤٠٧ - ١٩٠١٤٦ ١٩٠١٤٦ مالطة ١٠٠

 ٧٤٨٣ ١١٤ ٧٣٦٩ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٢٥٣٨ ٢٠٤٦٣ ٢٣٠٠١ مايل ١٠١

 ٧٥٠٣ ١١٤ ٧٣٨٩ ٤٨٣١ - ٤٨٣١ ٢٥٥٨ ١١٠٩٩ ١٣٦٥٧ مدغشقر ١٠٢

 ٣٨٢٧٠٠٩ ٢٩٢٠٤ ٣٧٩٧٨٠٥ ٣٧٩٧٨٠٥ - ٣٧٩٧٨٠٥ - ٢٠١٣٩٣٩٤ ٢٠١٣٩٣٩٤ املكسيك ١٠٣

 ١٦٢١ ١١ ١٦١٠ ١٦١٠ - ١٦١٠ - ١٢٥٣٣ ١٢٥٣٣ مالوي ١٠٤

 ٩ - ٩ ٩ ٣٢١١ ٣٢٢٠ - ٣٠٧٥ ٣٠٧٥ )مجهورية(ملدوفا  ١٠٥

 ١٧٤١ ٣ ١٧٣٨ ١٦١٠ - ١٦١٠ ١٢٨ - ١٢٨ ملديف ١٠٦

 - - - - ١٠٦٤٥٤٧١ ١٠٦٤٥٤٧١ - ٧٧٨١٤٦١٢ ٧٧٨١٤٦١٢ اململكة املتحدة ١٠٧

 - - - - ٣٢٢٠ ٣٢٢٠ - ١٥٢٢٧ ١٥٢٢٧ منغوليا ١٠٨

 - - - - ١٧٧٣٤ ١٧٧٣٤ - ١٣٣٦٦٦ ١٣٣٦٦٦ موريشيوس ١٠٩

 - - - - ١٢٨٩٣ ١٢٨٩٣ - ٧٩٦٧٨ ٧٩٦٧٨ ناميبيا ١١٠

 ٤٤١ - ٤٤١ ٤٤١ ١١٦٩ ١٦١٠ - ١٢١٥٢ ١٢١٥٢ ناورو ١١١

 - - - - ١٤٠٤٠٣١ ١٤٠٤٠٣١ - ٩٢٧٢٨٣٨ ٩٢٧٢٨٣٨ النرويج ١١٢

 - - - - ١٣٧١٧٩٤ ١٣٧١٧٩٤ - ١٠٥٩١٤١٩ ١٠٥٩١٤١٩ النمسا ١١٣

 ١٠٥٨٠ ٧٦ ١٠٥٠٤ ٣٢٢٠ - ٣٢٢٠ ٧٢٨٤ ٧٩٤٣ ١٥٢٢٧ النيجر ١١٤

 ٢٤٦٥٦٨ ٢٩٦٥ ٢٤٣٦٠٣ ١٢٥٧٢٩ - ١٢٥٧٢٩ ١١٧٨٧٤ ٥٤٣٦٥٣ ٦٦١٥٢٧ نيجرييا ١١٥

 - - - - ٤٤٠٠٦٣ ٤٤٠٠٦٣ - ٣٠١١٢٩٦ ٣٠١١٢٩٦ نيوزيلندا ١١٦

 ٤٢٥٠٩ ٣٠٤ ٤٢٢٠٥ ١٢٨٩٣ - ١٢٨٩٣ ٢٩٣١٢ ٤٠٥١٦ ٦٩٨٢٨ هندوراس ١١٧

 - - - - ٤٦٩٠٨٠ ٤٦٩٠٨٠ - ٢٥٥١٦٦٢ ٢٥٥١٦٦٢ هنغاريا ١١٨

 - - - - ٢٩٩٠٢١٦ ٢٩٩٠٢١٦ - ٢١٨٧٦١٢٦ ٢١٨٧٦١٢٦ هولندا ١١٩

 - - - - ٢٠١٩٨٠٢٤ ٢٠١٩٨٠٢٤ - ٨٤٤٨٧٦٩٧ ٨٤٤٨٧٦٩٧ اليابان ١٢٠

 ١١٢١١٩٤ ٧٣٢١ ١١١٣٨٧٣ ١١١٣٨٧٣ - ١١١٣٨٧٣ - ٧٢٣٠٥٨٧ ٧٢٣٠٥٨٧ اليونان ١٢١

 ١١٩٢٤٤٩٦ ٩٠٤٠٤ ١١٨٣٤٠٩٢ ١١١٧١٤٥٣ ٩٧٦٢٨٣٨٨ ١٠٨٧٩٩٨٤١ ٦٦٢٦٣٩ ٧١٣٣٢٦١١٦ ٧١٣٩٨٨٧٥٥ اموع 

  .مليسددمناالشتراكاتاملقررةفيامليزانيةالربناجميةوجتديدموجوداتصندوقالطوارئ؛واليشملمامليسددمناملسامهاتفيصندوقرأساملااللعاملما هذااجلدول يتناول: مالحظة
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  املرفق الثالث
 ٢٠١٣أثر التدابري الرامية إىل جعل مبلغ ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لعام          

  ∗∗∗∗٢٠١٢يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة لعام 
   املقدمة–ألف 

أن تعد، يف حالة اقتراح أي زيادة يف ميزانية عام "طلبت اجلمعية يف دورا األخرية من احملكمة  -  ١
ورقة تفصيلية باخليارات املتاحة للمحكمة إلجراء ختفيضات من أجل املساواة بني مستوى [...] ، ٢٠١٣

، فضالً عن كيفية تأثري هذه التخفيضات على ٢٠١٢١ وامليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 
  .٢"أنشطة احملكمة

، كما يف السنوات السابقة، قصاراها لتخفيض النفقات، ومتييز ٢٠١٢لقد بذلت احملكمة خالل عام  -  ٢
جماالت لتحقيق وفورات عن طريق النجاعة، وتركيز جهودها ومواردها على أجنع الوسائل الكفيلة بتنفيذ املهام 

ونتيجة هلذه اجلهود، تبلغ الزيادة الصافية الضرورية يف امليزانية . ة ا يف إطار واليتها وأكثرها اقتصاداًاملنوط
)  يف املائة٥,٣أي ( مليون يورو ٥,٣ للربامج الرئيسية األول والثاين والثالث ٢٠١٣الربناجمية املقترحة لعام 

فبناًء على . ، وذلك على الرغم من تزايد عبء العمل٢٠١٢م بالقياس إىل االعتمادات املناظرة املقرة مليزانية عا
ذلك تسنى ألجهزة احملكمة أن تستوعبمتطلَّبات إضافية من خالل حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة، 

ويضاف إىل ذلك أنه سيتعين على . وإعادة حتديد لألولويات، وحتقيق ختفيضات، على حنو أتاح تقليل الزيادة
إجيار املباين املؤقتة للمحكمة، الذي ميثِّل كلفة كانت الدولة ٢٠١٣طراف أن تدفع ألول مرة يف عام الدول األ

  . مليون يوروإىل ميزانية احملكمة٠٢,٦املضيفة تتحملها فيما سبق،ما يضيف مبلغاً مقداره 
مانة مجعية الدول وباملتطلَّبات اجلديدة فيما خيص اإلجيار، اليت تنضاف إىل الزيادات يف املخصصات أل -  ٣

والصندوق االستئماين اخلاص باين ) يورو١٠٤ ٣٠٠(وآلية الرقابة املستقلة )  يورو٢٠٦ ٢٠٠(األطراف 
 ١٠٩ ٠٠٠ناقص (، وختفيض املخصصات ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة ) يورو٢٠٨ ٧٠٠(عليهم 
 يف ١,٩أي ( مليون يورو ٩,٩ للمحكمة ٢٠١٣قترحة لعام ، تبلغ الزيادة اإلمجالية يف امليزانية الربناجمية امل)يورو
  ).املائة

وبالنظر إىل هذه النفقات اإلضافية، وعمالً بالقرار اآلنف الذكر، تقدم احملكمة الورقة احلالية اليت متيز  -  ٤
انيتها لعام  يقارب مبلغ ميز٢٠١٣فيها تدابري ميكن أن جتعل، إذا اعتمدا اجلمعية، مبلغ ميزانية احملكمة لعام 

ومن املهم التشديد على أن هذه الورقة والتدابري املميزة فيها ليستا مقترحاً من احملكمة من أجل حتقيق . ٢٠١٢
وتعتقد احملكمة أن . املزيد من التخفيضات ألن احملكمة قدمت بالفعل مقترح امليزانية األكثر اقتصاداً وجناعة

يت مت متييزها وما يناظرها من املوارد تتسم بأمهية كبرية وتندرج يف عداد األنشطة اليت تتأثر بتدابري التخفيض ال
وستعمل احملكمة، تقيداً منها بقرار اجلمعية اآلنف الذكر، . األنشطة اإللزامية ضمن اإلطار القانوين للمحكمة

                                                        
 .كما قدمته احملكمة ∗
  ، ICC-ASP/10/Res.4، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  1

 يورو للميزانية ١٠٨ ٠٠٠٨٠٠يورو منها ١١١ ٠٠٠ ٠٠٠جمموعها على االعتمادات البالغ "وذا القرار وافقت اجلمعية . ١ -الفقرة ألف
 ). هنا مضافالتشديد( يورو لتجديد مواردصندوق الطوارئ ٢ ٢٠٠ ٠٠٠و
الفقرة ،ICC-ASP/10/Res.4، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية   2

 ).هناضافان الواردان ضمن النص املقتبس موالتشديداحلاشية  ( من املنطوق٢-حاء
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 من أثر ٢٠١٣ترحة لعام على حتديد ما يرجح أن يترتب على التخفيضات اإلضافية يف ميزانيتها الربناجمية املق
  .وتبعات على تنفيذها املهام املنوطة ا يف إطار واليتها

امليزانية الربناجمية املقترحة مقارنة :  مبيناً حبسب الربامج الرئيسية٢٠١٣منو املوارد يف عام :١اجلدول 
  )بآالف اليوروات (٢٠١٢بامليزانية املعتمدة لعام 

 النسبة املئوية املبلغ  

 ٢,١١ ١ ٧,١٥٠ اهليئةالقضائية: اجمالرئيسياألولالربن

 ٤,٣ ٤,٩٣٩ مكتباملدعيالعام: الربناجمالرئيسيالثاين

 ٢,٢ ١ ٧,٤٣١ قلماحملكمة: الربناجمالرئيسيالثالث

 ٤,٧ ٢,٢٠٦ أمانةمجعيةالدوالألطراف: الربناجمالرئيسيالرابع

  ٦ ٤,٠٢١ إجياروصيانةاملبانياملؤقتة: الربناجمالرئيسياخلامس

 ٤,١٤ ٧,٢٠٨ أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم: الربناجمالرئيسيالسادس

 ٢,٨ - ٠,١٠٩ - مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ١- الربناجمالرئيسيالسابع

 ٢,٥٦ ٣,١٠٤ الرقابةاملستقلة آلية: ٥- الربناجمالرئيسيالسابع

 ١,٩ ٩ ٤,٩٥٣ اموع

   امليزانية  املنطلق فيما يتعلق مبسائل–باء 

فديباجة . تتحدد ميزانية احملكمة بأنشطتها املبينة يف وثيقتها التأسيسية، أال وهي نظام روما األساسي -  ٥
أخطر [عقدت العزم على وضع حد إلفالت مرتكيب "هذا النظام تنص على أن الدول األطراف فيه 

. ٣"هام بالتايل يف منع هذه اجلرائممن العقاب وعلى اإلس] اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل بأسره
 ٦ والوالية التحقيقية٥ واملقبولية٤كما إن اإلطار التنظيمي لنظام روما األساسي فيما يتعلق باالختصاص

املنوطة باملدعي العام يستند إىل املقدمة القائلة بأن مقدار أنشطة احملكمة يتحددعلى أساس املبادئ 
  :التالية

  جرمية على درجة كافية من اخلطورة قد ارتكبت؟ما إذا كانت ) أ(  

  هل يشمل اختصاص احملكمة اجلرمية املعنية؟) ب(  

  ٧هل القضية مقبولة؟) ج(  

  .فمتطلَّبات احملكمة على صعيد امليزانية تتأتى عن هذه االفتراضات األساسية

ئن كانت هذه ول.  مليون يورو٨,١٠٨مقدارها ٢٠١٢لقد اعتمدت اجلمعيةميزانية برناجميةلعام  -  ٦
 يف املائة بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام ٥االعتمادات تنطوي على زيادة يف ميزانية احملكمة تقارب نسبتها 

                                                        
 .من ديباجةنظام روما األساسيالفقرتان الرابعة واخلامسة   3
   . من نظام روما األساسي١٣انظر املادة   4
 . من نظام روما األساسي١٧انظر املادة   5
 . من نظام روما األساسي١٥ و١٤انظر املادتني   6
 Commentary on the Rome Statute of)، تعليق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )O. Triffterer (رييرتأوتو تريف  7

the International Criminal court) ،٢٢، الفقرة ١، املادة ٢٠٠٨، الطبعة الثانية. 
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 تأتت عن عدد من التطورات القضائية اهلامة، أبرزها ٢٠١٢ فإن تزايد احتياجات احملكمة املالية لعام ٢٠١١
.  وقضيتا كينيا، واحلالة يف كوت ديفوار، املعروضة على احملكمة حالياًإحالة جملس األمن احلالة يف ليبيا إليها،

 اليت أوصت ا جلنة ٨ وامليزانية التكميلية٢٠١٢وباإلضافة إىل التخفيضات يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
غه يساوي املقدار امليزانية واملالية، فرضت اجلمعية مزيداً من التخفيضات يف مقترح احملكمة، ما جعل مبل

  ). يورو١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠(اإلمجايل اآلنف الذكر 

 مس رئيسياً جماالت النفقات على املوظفني فيما خيص ٢٠١٢إن العجز يف امليزانية املعتمدة لعام  -  ٧
لة الوظائف الثابتة والوظائف املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة القانونية، والتكاليف غري املتص

وكان هلذه التدابري املتخذة يف جمال . باملوظفني مثل تكاليف السفر واخلدمات التعاقدية والعتاد واللوازم واملواد
امليزانية، باإلضافة إىل معدل الشغور غري املتوقَّع وغري املسبوق فيما خيص املساعدة املؤقتة العامة،أثر أضر 

 .تزاماا التعاقدية جتاه موظفيهاباحملكمة وكاد يقوض قدرا على الوفاء بال

وتظل احملكمة تدفع ملوظفيها أجورهم كاملة وفق استحقاقام، وقد استوعبت العبء املايل الذي  -  ٨
وإزاء استمرار ارتفاع معدل التنفيذ وكبر مبلغ . فُرض من خالل جتميد جداول الرواتب وتكاليف املوظفني

، اضطرت احملكمة إىل إاء عقود عدد من املوظفني يف إطار ٢٠١٢ام تكاليف املوظفني الواجب استيعاا يف ع
وللسبب ذاته مل تشغل وظائف مهيأ هلا يف امليزانية شغرت من . املساعدة املؤقتة العامة بسبب عدم توفر األموال

 .اًويضاف إىل ذلك أن التكاليف غري املتصلة باملوظفني تأثَّرت أيض. جراء مغادرة شاغليها للمحكمة

ومثة إجراء آخر، اعتمدته اجلمعية، أدى إىل اتساع اهلوة بني امليزانية والواقع املايل للمحكمة هومعدل  -  ٩
فعقود املساعدة املؤقتة العامة .  على املساعدة املؤقتة العامة٢٠١٢الشغور غري املسبوق،املطبق أيضاً منذ عام 

وليس تطبيق معدل شغور على . ة مؤقتة حبسب اللزومجتسد احلاجة إىل عاملني يؤدون بعض األنشطة بصف
عقود املساعدة املؤقتة العامة سليماً ألن خدمات العامليناملعنيني تستأجر على أساس لزومها شهراً فشهراً ضمن 

فال مناص من أن تفضي أي ختفيضات على هذا الصعيد من خالل تطبيق معدل للشغور إىل . السنة التقوميية
 .قدرةنقص يف ال

 إعادة حتديد ألولويات العمليات مشلت مجيع وحدات احملكمة باإلضافة إىل ٢٠١٢ومتت يف عام  - ١٠
واشتملت بعض التدابري املالية على تأخري وإرجاء . اعتماد تدابري مالية وتشغيلية وقائية بغية مواجهة العجز

ري تشغيلية لالقتصاد يف املوارد وعالوة على ذلك اتخذت تداب. عمليات التوظيف وإلغاء جتديدات العقود
ومن ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، عمليات االستعانة خبرباء . ستؤدي إىل وجوب تأخري مشاريع خاصة

استشاريني دعماً ملشروع تدبر املخاطر؛ وإعداد كتيب املوارد البشرية؛ واخلربة يف جمال الوساطة الالزمة إلنشاء 
ات املراجعة الداخلية املتعلقة باملسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات؛ وجتديد قاعات جلنة التأمني وإجراء عملي

مثل أمتتة معاملة اإلجازة السنوية ") نظم التطبيقات واملنتجات("SAPاحملكمة؛ واالستثمارات يف جمال مشاريع
 ويضاف إىل ذلك أن .والنظام اجلديد لكشوف الرواتب؛ وبعض التدريب، مبا يف ذلك دورات تعليم اللغات

واحدة من قاعيت احملكمة أُغلقت إغالقاً يعزى رئيسياً إىل االفتقار إىل املوارد الالزمة الستبدال املعدات 
 .وتكاليف الصيانة املناظرة

                                                        
صدرت هذه الوثيقة سبق أن أُ(ألف - الثايناملرفقالد األول، ) ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة ... الوثائق الرمسية  8
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ويرجح أن تؤدي حاالت نقص املوظفني ونقص القدرة على صعيد قاعات احملاكمة إىل حاالت تأخري  - ١١
، تسبب بدورها حاالت تأخري وتكاليف إضافية فيما خيص سائر قطاعات احملكمة يف اإلجراءات القضائية

 .املنخرطة يف اإلجراءات، وال سيمافيما خيص ميزانية املساعدة القانونية

وتستمر أقسام الدعم على بذل قصاراها الستدامة مستوى اخلدمات اليت توفَّر حالياً؛ لكن احملكمة  - ١٢
كما .  جمال التشغيل، وتتزايد األخطار ذات الصلة فيما خيص بعض األنشطةواجهت بعض حاالت التأخري يف

إن التدابري التشغيلية تزيد من خطر قيام حاالت تعقيد خطري يف جماالت مثل دعم األنشطة يف قاعات احملكمة، 
 .ري ذلكومحاية الشهود واين عليهم، ودعم احملامني، والعمليات امليدانية، ومشاركة اين عليهم، وغ

  ٢٠١٣إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -جيم 

، سياسة تعتمد بصورة صارمة على الوقائع الثابتة؛ ٩تتبع احملكمة يف جمال امليزانية، كما سبق أن بينته - ١٣
. الكميفهي ال يئ يف امليزانية ألي نشاط ما مل يكن حدوثه يف السنة التالية قابالً بوضوح للتنبؤ وللتحديد 

وقد أيدت اللجنة هذا احلرص على اتباع ج تتوخى به الدقة وعدم اإلسراففي يئة املخصصات يف إطار 
وختضع هذه الفلسفة يف امليزنة ملداوالت مستمرة يف إطار فريق الدراسة . ١٠امليزانية الربناجمية العادية للمحكمة

 .١١عتها املعنية بعملية امليزنة يف احملكمةاملعين باحلوكمة التابع للجمعية ويف إطار جممو

إن احملكمة، متاشياً مع سياستها يف جمال امليزانية وعملية امليزنة املتبعة فيها حالياً، مل تدرج يف امليزانية  - ١٤
، ٢٠١٣ إال املتطلَّبات الضرورية املتأتية عن االفتراضات فيما يتعلق بامليزانية لعام ٢٠١٣اقترحتها لعام   اليت
وتظل استراتيجية احملكمة يف جمال امليزنة . ذلك املخصصات للجلساتفي احملاكمتني يف احلالة يف كينيا يف  مبا

، املوارد املالية الكافية ٢٠١٣مستمدة من واليتها، وقد طلبت احملكمة، يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
 .١٢للسهر على إجراء عملياا بفعالية وجناعة

 احملكمة نصب عينيها القيود املالية اليت تواجهها الدول األطراف بسبب البيئة االقتصادية وإذ وضعت - ١٥
احلالية، فإا حددت درجات أولوية متطلَّباا املالية وظلت تركِّز على جناعة تنفيذ أنشطة املالحقة واألنشطة 

هيأ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ويشار يف هذا الصدد إىل أنه مل ت. القضائية وعمليات الدعم املناظرة
ولئن .  موارد لبعض املشاريع اخلاصة، واملتطلَّبات التشغيلية، وتنمية قدرات املوظفني، ورفاه املوظفني٢٠١٣

خلص إىل أن إرجاء هذه العمليات لن يكون له إال أثر طفيف يضر مباشرة بعمليات احملكمة يف جمال املالحقة 
 القضائي على املدى القصري فإن استبعادها من امليزانية املقترحة سيسبب حاالت عدم جناعة يف شىت ويف اال

 .وحدات احملكمة يف املستقبل املنظور

  ٢٠١٣ تكاليف املوظفني يف ميزانية عام –دال 

احملكمة وهلذا الغرض تطبق . بالنظر إىل طبيعة عمالحملكمة، ترتبط أهم استثماراا باملوارد البشرية - ١٦
 ما ميثل شرطاً مسبقاً ال بد -النظام املوحد لألمم املتحدة فيما خيص الرواتب، واألبدال، وسائر شؤون اخلدمة 

                                                        
 ٧لفقرة  اانظر أيضاً. ٥٥ الفقرة ،أوالً-لفاجلزء أ، لثاينالد ا، )ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... سادسة  الدورة ال...الوثائق الرمسية   9

 .CBF/18/8وثيقةالمن 
 .٧، الفقرة ICC/18/8، والوثيقة ٦قرة ، الفICC-ASP/7/16الوثيقة   10
11  رحرة ألنشطة احملكمة اإلضافية اليت ب مندوبو الدول األطراف مببادرة احملكمة إىل تقدمي افتراضات امليزانية فيما خيص املناحي املتصو

 .زانيةميكن التنبؤ ا لكن يتعذر حتديد جوانبها الكمية وقت وضع افتراضات احملكمة فيما يتعلق باملي
 .٩، الفقرة CBF/18/8الوثيقة   12
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فاحملكمة ملزمة، يف تطبيقها . ١٣منه للمشاركة يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
تيبات املشتركة اليت تسري على رواتب موظفي اخلدمة املدنية الدولية هذا النظام، بتنفيذ املعايري والطرائق والتر

وتسهر جلنة اخلدمة املدنية الدولية على تقاضي مجيع املوظفني املشمولني بالنظام املوحد . ١٤وأبداهلم وتعويضام
 إجراء تسويات رواتب وأبداالً إلزامية ذات مقدار مناسب تعتمدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وتفضي إىل

  . ١٥تكاليف املوظفني مناظرة يف

ولئن كانت احملكمة ملزمة قانونياً بتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة فإن اجلمعية أخذت خالل  - ١٧
السنتني املاضيتني بتوصية اللجنة بأن تستوعب احملكمة الزيادات يف رواتب املوظفني وحتسني شروط العمل يف 

وإذا تعين على احملكمة جتميد رواتب املوظفني والزيادات الدورية يف . ١٦نامج رئيسيامليدان ضمن نطاق كل بر
ويتنبأ بأن يفضي ذلك إىل رفع دعاوى أمام احملكمة . درجام، فإا ستخرق بذلك حقوقهم ومستحقام

  .اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية تنطوي على خطر حتميل احملكمة تبعات يف هذا الشأن

   أثر حاالت التخفيض يف امليزانية–هاء 

  حملة عامة  - ١

ميزت احملكمة، ممتثلةً لطلب اجلمعية، قائمة من التدابري اليت ميكن أن تؤيت، إذا اعتمدا اجلمعية،  - ١٨
كما إن احملكمة ميزت، بغية توفري املزيد من املعلومات للجمعية لتستنري ا يف . ختفضيات هامة يف امليزانية

 ٢٠١٣استها هلذه الورقة، ما يرجح أن يترتب على التخفيضات اإلضافية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام در
وقد ركَّزت احملكمة عند قيامها بذلك . من أثر وتبعات على تنفيذ احملكمة للمهام املنوطة ا يف إطار واليتها

ما يشمل ) من التدابري اليت تؤيت وفورات ضمنه؛ بما خيص كل برنامج رئيسي على وجه التحديد ) أ: على
  .كل وحدات احملكمة من التدابري اليت هلا أثر على مجيع أجهزا

ويرمى من اموعة األوىل من التدابري إىل إجياد موارد ميكن حسمها من املخصصات لشىت الربامج  - ١٩
شطة سائر وحدات احملكمة، لكن هذا النهج الرئيسية على حنو منعزل دون التأثري بصورة ال داعي هلا على أن

فميزانية احملكمة مبنية على حنو جيسد أشكال التآزر والعمليات املترابطة . سيؤيت بالضرورة ختفيضات حمدودة
  .فيما بني خمتلف أجهزة احملكمة انطالقاً من األنشطة القضائية واألنشطة يف جمال املالحقة

 حبسب الربامج الرئيسية وامليزانية الربناجمية ٢٠١٣جمية املقترحة لعام  امليزانية الربنا٢ويوضح اجلدول  - ٢٠
، والتخفيضات اليت سيلزم حتقيقها يف إطار كل برنامج رئيسي إذا أرادت اجلمعية ٢٠١٢املعتمدةلعام 

. ٢٠١٢ يقارب مقدار امليزانية الربناجمية املعتمدةلعام ٢٠١٣جعل مقدار امليزانية املقترحة لعام 
 من ذلك أنه ميكن أن يتسىن يف بعض الربامج الرئيسية حتقيق النمو االمسي الصفري من ويستشف

خالل ختفيضات جترى ضمن الربنامج لكن يتعذر إجراء ذلك يف برامج رئيسية أخرى تشهد معدالت 

                                                        
 . من النظام األساسي للموظفني١- ٦البند   13
تقوم شعبة الرواتب واألبدال التابعة للجنة اخلدمة املدنية الدولية مبراقبة مقادير صايف األجور، وتوصي بإجراء تسويات للمقادير   14

دفع غية حتديد اخلدمة املدنية الوطنية اليت تني ومستويام، وجتري دراسات دورية بللموظفالدنيا /الصافية واإلمجالية جلداول الرواتب األساسية
 .نظام املوحدلقاءها أفضل األجور الختاذها مقياساً لل

 تفادي التباينات اجلسيمة يف أحكام وشروط التوظيف، وجتنب التنافس حلشد املوظفني، وتسهيل تبادل نظام املوحديراد من ال  15
 . عملمركز ٦٠٠ موظف يعملون يف أكثر من ٥٢ ٠٠٠وهو يسري على أكثر من . املوظفني

 .٧٦، الفقرة ٢–، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  16
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وعليه فإن حتقيق الوفورات املطلوبة يستلزم تدابري ختفيض شامل يف كل وحدات . منو ذات شأن
  .، وال سيما إذا تعين على احملكمة استيعاب إجيار املباين املؤقتةاحملكمة

وال تنطوي امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة على أي وفورات يحتمل أن تنتج عن تعديالت قد  - ٢١
كمة تدخل على نظام املساعدة القضائية من شأا، إذا اعتمدا اجلمعية، تقليص امليزانية املقترحة لقلم احمل

مليون يورو، كما أشري إليه يف التقرير التكميلي لقلم احملكمة بشأن أربعة جوانب لنظام ١,١تقليصاً يناهزالـ 
 من ٢وعليه ميكن تقليص منو املوارد املبين يف اجلدول . ١٧احملكمة، واملرفق ذي الصلة املساعدة القانونية يف

  . مليون يورو٨٨,٨مليون يورو إىل ٩٥,٩

  )بآالف اليوروات (٢٠١٣و املوارد املهيأ هلا يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام من: ٢اجلدول 
 منو املوارد  املعتمدة٢٠١٢ميزانية عام   املقترحة٢٠١٣ميزانية عام  الربنامج الرئيسي

 ١ ٧,١٥٠ ١٠ ٢٨٤ ١١ ٧,٤٣٤ األول

 ٤,٩٣٩ ٢٧ ٧,٧٢٣ ٢٨ ١,٦٦٣ الثاين

 ١ ٧,٤٣١ ٦٥ ٧,٠٤١ ٦٦ ٤,٤٧٣ الثالث

 ٢,٢٠٦ ٢ ٣,٧٧٧ ٢ ٥,٩٨٣ الرابع

 ٦ ٤,٠٢١ ال ينطبق ٦ ٤,٠٢١ اخلامس

 ٧٠,٢٠٨ ١ ٦,٤٥٠ ١ ٣,٦٥٩ السادس

 ٠,١٠٩ -  ١ ٢,٣٣٧ ١ ٢,٢٢٨ ٢- والسابع١-السابع

 ٣,١٠٤ ٥,١٨٥ ٨,٢٨٩ ٥-السابع

 ٩ ٣,٩٥٣ ١٠٨ ٨٠٠ ١١٨ ٤,٧٥٣ اموع

 

  نيةفيما خيص كل برنامج رئيسي التدابري الرامية إىل حتقيق ختفيضات يف امليزا  - ٢

  الربناجمالرئيسياألول  -) أ(
 فيما خيص ٢٠١٣مثة عنصران رئيسيان من العناصر احملددة للتكاليف يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ٢٢

 يف فمن ناحية أوىل سيتعين على هيئة رئاسة احملكمة أن تستدعي ثالثة قضاة منتخبني. الربنامج الرئيسي األول
 بغية تأمني القضاة الالزمني ٢٠١٣ للخدمة بدوام كامل يف الربع األول من عام ٢٠١٢مارس / آذار١١
ومن ناحية ثانية ستلزم موارد إضافية .  يورو٧٩١ ٠٠٠الدائرتني االبتدائيتني يف احلالة يف كينيا، بكلفة تبلغ   يف
اف، اليت سيتعين عليها النظر يف دعويي االستئناف املوظفني من أجل قضيتياحلالة يف كينيا ويف شعبة االستئن من

النهائي باإلضافة إىل ما يقع على عاتقها عادة من عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيدي وسائر 
  .١٨اإلجراءات االستئنافية

 يتعين ٢٠١٢ لعام  تساومييزانيته املعتمدة٢٠١٣فلجعل ميزانية الربنامج الرئيسي األول املقترحة لعام  - ٢٣
وينوف هذا الرقم على كلفة ثالثة القضاة الالزمني لتشكيل الدائرة .  مليون يورو١٥,١إجراء ختفيض مقدار 

                                                        
 .Add.1واإلضافة إليها ICC-ASP/11/43 الوثيقة   17
 املوظفني املتأتية عن تطبيق جداول جديدة للرواتب وعن غريها من األمور، على النحو يضاف إىل ذلك أن الزيادة السنوية يف تكاليف  18

 .ؤثر أثراً حاداً على الربنامج الرئيسي األول بسبب تركيزه الشديد على تكاليف املوظفنيتاملبني أعاله، 
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 وهذه التكاليف ليست مطاطة وال ميكن إخضاعها ألي عمليات ختفيض -االبتدائية الثانية يف احلالة يف كينيا 
فتخفيض ميزانية . ١٩بأن تضم كل دائرة عدداً أدىن من القضاةأو استيعاب بالنظر إىل املقتضيات النظامية 

مليون يورو، إىل مستوى املبلغ املخصص له يف امليزانية املعتمدة ٤,١١الربنامج الرئيسي األول، البالغ إمجاليها 
نية ولـما كانت ميزا.  يف املائة من جممل املخصصات يف امليزانية١٠ سيستلزم ختفيضات جتاوز ٢٠١٢لعام 

الربنامج الرئيسي األول تكاد تتألف قصرياً من تكاليف املوظفني وتكاليف القضاة فإن مثل هذا التقليص 
 يف املائة من عدد املوظفني، وسيذهب بكل ٢٥املوظفني ختفيضاً طائالً، تبلغ نسبته الفعلية   سيخفض املوارد من

 فقدان قدرات تتمثل يف موظفني يقومون مبهام ومن شأن ذلك أن يفضي إىل. ميزانية املساعدة املؤقتة العامة
مثل (دعم أساسي للدوائر يف جماالت منها مشاركة اين عليهم، والكشف عن األدلة، ومسائل محاية الشهود 

وسيمس ذلك مساساً شديداً بالدعاوى القضائية اجلارية وسيوجب إرجاء ). حجب معلومات يف املستندات
 فيسبب مزيداً من التكاليف يف اية املطاف وميكن أن ينتهك حق املتهمني يف إجراءات معتزمة ملدة طويلة،

ولذا فقد ميزت فيما خيص الربنامج الرئيسي األول تدابري هلا أثر على تنفيذ واليته، لكنها ال . حماكمة سريعة
  . أيضا٣ًاحملكمة يف اجلدول وتبين التدابري اليت ميزا . تؤدي إىل ايار أنشطته اجلارية اياراً كامالً

 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي األول: ٣اجلدول 

 املبلغ باليوروات األثر التدبري

 يف ٢٠نسبته (ختفيض 
يف املخصصات ) املائة

للمساعدة املؤقتة 
  :العامة من أجل

   الشعبة التمهيدية؛-
 الشعبة االبتدائية -
موارد املساعدة (

 للقضية املؤقتة العامة
 يف كينيا؛

  شعبة االستئناف-

يرجح أن تتأتى عن هذا التدبري حاالت انقطاع يف اإلجراءات القضائية وأن يسبب يف اية املطاف  -
 .حاالت تأخري ألن ما حتتاجه الدوائر والشعب من املوارد من املوظفني حمسوب على حنو حريص

- ن إجراؤه يف املستقبل، وال سيما يف احلالة يف كوت ديفوار بالنظر إىل النشاط التمهيدي احملتمل أن يتعي
واحلالة يف ليبيا، ميكن أن يؤدي انقاص املوارد املراد ا سد االحتياجات عند بلوغ النشاط 

ذروواملتطلَّبات من املوارد ذات الصلة لفترات قصرية إىل حرمان الشعبة التمهيدية مما يلزمها من 
 ما ميكن ألي طلبات والتماسات يقدمها املدعي العام أو غريه من األطراف مرونة لالستجابة بأسرع

 .أو املشاركني يف اإلجراءات

 أن تتأتى عن هذاالتدبريحاالت انقطاع يف اإلجراءات وأن يسبب يف اية املطاف حاالت تأخري يرجح -
وظفني حمسوب على حنو يف الدعاوى القضائية ألن ما حتتاجه الدوائر والشعب من املوارد من امل

 .حريص

من شأن حاالت التأخري يف التحضري للمحاكمة ضمن إطار احلالة يف كينيا وجلسات احملاكمة  -
 على الترتيب، أن تؤيت مزيداً من ٢٠١٣أبريل /نيسان١١ و١٠الالحقة، املزمع حالياً أن تستهل يومي 

 اين عليهم ومتثيلهم، بل وأن تؤدي إىل التكاليف املترتبة على املساعدة القضائية للدفاع، ومشاركة
خطرانتهاك حقوق املتهمني اإلجرائية مبوجب نظام روما األساسي وأن تقوض يف اية األمر مصداقية 

 .احملكمة ومكانتها يف أعني اجلهات اخلارجية

 .يرجح أن يضر ذلك جبودة وسرعة السريورات القضائية -

١٧٢ ٠٠٠ 

                                                        
، ما ال جيوز للهيئة عن عدد معينيف كل دائرة القضاة أن ال يقل عدد من نظام روما األساسي على ٣٩ تنص املادة ،على سبيل املثال  19

 . التكاليفباالقتصاد يفالقضائية أن حتيد عنه ألي سبب كان، ناهيك عن االعتبارات املتعلقة 
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 املبلغ باليوروات األثر التدبري

تقليص عدد اخلرباء 
بنسبة (شاريني االست
 )املائة   يف٢٠

إن إنقاص املوارداملراد ا سداالحتياجاتعندبلوغالنشاطذروواملتطلَّبامتناملواردذاتالصلةلفتراتقصريةميكن  -
أن حيرم اهليئة القضائية من مرونتها الالزمة للتحرك بالسرعة املمكنة إزاء املستجدات القضائية، وال 

هم، وجتهيز األدلة، وسائر اخلربة اليت تلزم ألجل قصري فيما خيص سيما فيما خيص مشاركة اين علي
 .عناصر حمددة

يرجح أن ميس ذلك مبتطلَّب وجود وحدة معنية بالشؤون القانونية وباإلنفاذ يف هيئة رئاسة احملكمة  -
 . للحصول على مشورة اخلرباء بشأن عناصر حمددة متصلة بترتيبات احملكمة إلنفاذ العقوبات

٥ ٠٠٠ 

تقليص املوارد 
املخصصة للتدريب 

 ) يف املائة٢٠بنسبة (

إن تقليص القدرات يف جمال التدريب يفضي يف اية املطاف إىل فقدان اخلربة، واالفتقار إىل تنمية  -
كما ميكن أن يفضي، يف حالة الوحدة املعنية بالشؤون القانونية . املهارات املهنية، وفتور التحمس

تابعة هليئة الرئاسة، احلديثة اإلنشاء، إىل حاالت عدم جناعة مردها االفتقار إىل أعمال وباإلنفاذ ال
 .التحضري املالئم للمهام احملددة اليت سيتعين االضطالع ا

٤ ٨٠٠ 

تقليص املخصصات 
لتكاليف السفر 

 ) يف املائة٢٠بنسبة (

يدة فائدة حامسة األمهية يف شحذ الدعم لقد تبين أن أسفار الرئيس املتصلة مبهامه اخلارجية مف -
وسيستلزم إنقاص املخصصات . للمحكمة وحث الدول على التصديق على نظام روما األساسي

ألسفار هيئة الرئاسة قيام الرئيس مبهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية على حنو أكثر انتقائية، على 
 .سة أن جتمع أمواالً تسد تكاليف األسفارحساب املناطق األضعف اقتصادياً حيث ال ميكن للرئا

أحدثتأسفار القضاة للمشاركة يف مؤمترات وحلقات عمل وغريها من األحداث األساسية املعنية  -
واحلال أن . مبواضيع ذات صلة باحملكمة أثراً إجيابياً ملموساً على رؤية اجلمهور إىل احملكمة وإحاطته ا

اإلقليمية اليت يدعموا /ل القضاة يف اختيار األحداث الدوليةختفيض ميزانية السفر حيد من استقال
 .حبضورهم

٣٦ ٠٠٠ 

 ٢١٧ ٨٠٠ اموع

  الربناجمالرئيسيالثاين  -) ب(
 للربنامج الرئيسي الثاين تساوي امليزانية الربناجمية ٢٠١٣جلعل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام - ٢٤

 التدابري اليت ٤وتبين يف اجلدول .  يورو٩٣٩ ٤٠٠ره  سيلزم إجراء ختفيض مقدا٢٠١٢املعتمدةلعام 
  .ميزت حتقيقاً للتخفيض يف املخصصات للربنامج الرئيسي الثاين

مليون يورو املطلوب للربنامج الرئيسي الثاين يف امليزانية ٦,٢٨وجيب التشديد على أن مبلغ الـ  - ٢٥
ققت من خالل اعتماد تدابري مستمرة لتحسني  ينطوي بالفعل على وفورات ذات شأن حت٢٠١٣املقترحة لعام 

 يساوي ٢٠١٣فلوال هذه التدابري لكان املبلغ األساسي الالزم هلذا الربنامج فيما خيص عام . النجاعة
  .مليون يورو١,٣٢

 إىل زيادات مل تكن متوقَّعة بالنظر إىل ٢٠١٣ويفضي تطبيق النص املتعلق جبدول الرواتب لعام  - ٢٦
تني هلذا البند من بنود امليزانية، وقد بذلت يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين كل اجلهود التجميد الذي امتد سن

املمكنة للتعويض عن ذلك إىل أقصى حد ممكن من خالل حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة فيما خيص 
لة باملوظفني عند مقاديرها اليت بنوداً أخرى من بنود امليزانية وإبقاء املخصصات لسائر بنود امليزانية غري املتص

  .٢٠١٢أقرا اجلمعية لعام 

  . أدناه تدابري أخرى مع حتديد جوانبها الكمية وتبيان أثرها٤وتبين يف اجلدول  - ٢٧
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  تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي الثاين: ٤اجلدول 
 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

تعليق التدريب 
 بأمجعه

 أقصى حد ممكن بالتدريب ارى مبوارد داخلية دون أي كلفة فإن امليزانيات ذات الصلة خفِّضت من سنة لئن استعني إىل -
 .إىل أخرى إلبقاء طلبات امليزانية اإلمجالية عند احلد األدىن

من ميزانية   يف املائة    ٢١,٠، ما ميثل    ٢٠١٢أخذ مبقدار للميزانية ذات الصلة يساوي مقدارها الذي اعتمدته اجلمعية لعام             -
 . يف املائة اليت تقضي ا املعايري التنظيمية٥,٠املوظفني مقابل 

إن تعليق التدريب ال يتماشى مع األهداف االستراتيجية للمحكمة ويتعارض مع اإلرشادات املتعلقة بتقييم األداء، وينال                 -
 . وجناعة العاملنيمن املسؤوليات اإلدارية فيما خيص تنمية قدرات املوظفني بغية استدامة فعالية

يؤيت ذلك وفورات قصرية األجل ألنه سيلزم استئناف إفراد خمصصات للتدريب يف طلبات امليزانية املقبلة، مـا يعـين أن       -
 . ال ترجأ إال لسنة واحدة٢٠١٢الزيادة عن املخصص األساسي لعام 

٥٥ ٩٠٠ 

إلغاء كل ما خيص 
مكتب املدعي العام 
على وجه التحديد 

ت التطوير من عمليا
يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات دعماً 
 للتحقيق واحملاكمة

لقد تناقصت امليزانيات املخصصة لعمليات التطوير املعنية بالفعل على مدى السنوات املاضية، ما جعل هذه العمليـات                  -
 .األدلة وتدبر القضاياتشهد ختلُّفاً بالقياس إىل جدوهلا الزمين، مع أخطار نقص النجاعة والسالمة فيما خيص جتهيز 

  ال يتماشى إرجاء تطوير املنتجات املعنية مع اهلدف االستراتيجي للمحكمة يف سـياق إنـشاء احملكمـة اإللكترونيـة                    -
)e-Court.( 

 .ينضاف بذلك وجه تعقيد يتمثل يف أن من املتعذر دعم النظم املتقادمة العهد يف إطار عقود الصيانة -

وامللفات بأمهية قصوى فيما خيص مرافعات مكتب املدعي العام، فكل ما يرجأ على هذا الصعيد               تتسم سالمة تدبر األدلة      -
 . لن ترجأ إال لسنة واحدة٢٠١٢، وعليه فإن الزيادة بالقياس إىل املبلغ األساسي لعام ٢٠١٤سيتعين استئنافه يف عام 

١٣٧ ٩٥٠ 

إرجاء حتقيق واحد 
مبا يف ذلك مجيع (

تكاليف املوظفني 
وتكاليف التشغيل 

باستثناء تدبر شؤون 
 )الشهود

 .ينال ذلك بصورة خطرية من استقالل االدعاء ويضر جبوهر نظام روما األساسي وبالتقيد بااللتزامات مبوجبه -

ستلزم يف السنوات التالية ميزانية مزيدة وإال فإن استدامة تقليص النشاط ستضر بتصور اجلمهور وأصحاب املصلحة عن                  -
 .ة بصفتها حمكمة تنهض باملهام املنوطة ا يف إطار واليتها على حنو فعالاحملكم

٦٠٠ ٠٠٠ 

 ٧٩٣ ٨٥٠ اموع

إن تقليص عدد عمليات التحقيق، الذي ميس نظام روما األساسي يف الصميم ويطيل أمد اإلفالت من  - ٢٨
ة مباشرة من بني اخليارات املتاحة العقاب، ميثِّل اخليار الوحيد الذييسيطر الربنامج الرئيسي الثاين عليه سيطر

ويف هذا السياق ال ميكن استبعاد تعليق احملاكمات، وال سيما عندما ال . لتخفيض التكاليف ختفيضاً ذا شأن
ومبا أن الربنامج الرئيسي . وال تكون إجراءات احملاكمة قد بدأت) حمتجزين(حمتجزاً ) املتهمون(يكون املتهم 

 التحقيق والتقاضي فإن كالً من املنحيني املتصورين ميكن أن يؤدي إىل ختفيضات الثاين ليس منخرطاً إال يف
وعلى حنو مماثل ال . ذات شأن يف امليزانية؛ لكن القرار ليس يف يد مكتب املدعي العام فيما خيص املنحى الثاين

د ينطوي على انتهاك حلقوق املتهم ميكن أن نتوقَّع من دائرة مؤلَّفة من قضاة نزيهني حمترفني أن يتخذوا قراراً ق
  .يف حماكمة عادلة وسريعة رد حتقيق مكاسب يف األمد القصري مليزانية احملكمة 

   الربنامج الرئيسي الثالث  -) ج(
 للربنامج الرئيسي الثالث تساوي ميزانيته الربناجمية املعتمدة ٢٠١٣جلعل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ٢٩

وتنبغي مالحظة أنه، قبل إدراج التكاليف املتأتية .  مليون يورو٤٣,١عين حتقيق ختفيض مقداره ، يت٢٠١٢لعام 



ICC-ASP/11/20 Advance version 

260 20-A-081112 

، اليت حددت مبقتضاه العاشر واحلادي ٢٠١٢يوليو / متوز٩عن القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية اخلامسة يف 
نيا، على الترتيب، كانت امليزانية املقترحة  تارخيني لبدء احملاكمتني يف احلالة يف كي٢٠١٣أبريل /عشر من نيسان

 ٢٠١٢ يورو بالقياس إىل ميزانية عام ١٨٤ ٣٠٠للربنامج الرئيسي الثالث تنطوي على فارق طفيف مقداره 
 ٢٤,١وحيتاج قلم احملكمة اآلن إىل مبلغ آخر مقداره .  يف املائة٣,٠املعتمدة، أي على زيادة تقل نسبتها عن 

 الدعم الالزم للنشاط يف قاعة احملكمة والقيام على العموم بأنشطة الدعم وتنفيذ املهام مليون يورو لتقدمي كل
املنوطة بشىت األطراف واملشاركني يف اإلجراءات يف احملاكمتني يف قضييت كينيا عندما تبدأ هاتان احملاكمتان يف 

  .٢٠١٣أبريل /نيسان

وقيم جمدداًعلى وجه اخلصوص عدد الوظائف وقد أجرى قلم احملكمة مراجعة وافية للموارد الالزمة  - ٣٠
. ٢٠١٣الثابتة والوظائف اليت تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة واضعاً يف اعتباره املتطلَّبات الصارمة لعام 

د وعلى حنو مماثل محص متحيصاً وافياً يف طلبات اخلرباء االستشاريني فلم تقبل إال بصورة استثنائية عندما يوج
 ٣ونتيجة لذلك تسنى يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث استيعاب أكثر من . مربر قوي لالستعانة ؤالء اخلرباء

 مليون يورو يتألف من املوارد اإلضافية الالزمة لسد تكاليف املساعدة ٤,٤ماليني يورو من مبلغ يقارب 
ق النظام املوحد لألمم املتحدة يف كافة وحدات ، والتكاليف اإلضافية املرتبطة بتطبي٢٠١٣القانونية يف عام 

  .احملكمة، والتكاليف املزيدة الالزمة لدعم جلسات احملاكمة يف قضييت كينيا

وبسبب ما أُجري بالفعل من متحيص واف يف امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث بغية جعلها  - ٣١
، اختزل عمل قلم احملكمة إىل عناصره األساسية ٢٠١٢ام تقارب بقدر اإلمكان مبلغ ميزانية هذا الربنامج لع

احملضة، فلم تبق فسحة ملزيد من التخفيضات دون املساس اخلطري بالسري املالئم للدعاوى القضائية والعمليات 
  .اليت جيريها األطراف واملشاركون يف الدعاوى

  .ما خيص الربنامج الرئيسي الثالث تفاصيل اإلجراءات اليت ميزا احملكمة في٥وترد يف اجلدول  - ٣٢

 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي الثالث: ٥اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

االستغناء عن مجيع أنشطة االرتباط 
والدعم األمين ملهمات املسؤولني 

 املنتخبني

رتباط عن بعد انطالقاً من مقر احملكمـة،        بالنظر إىل أنه لن يتسىن يف حال اختاذ هذا التدبري إال الدعم واال             -
 .فإنه قد يعرض للخطر حياة األشخاص ويضر مبصداقية احملكمة وصورا

٢٠ ٠٠٠ 

دورة األمم املتحدة : تعليق التدريب
للتدريب األساسي على احلماية عن 

 قرب

 مجيع األعضاء يف منظومـة      كما يلْزم به  (من شأن هذا التدبري أن يستتبع عدم تقيد مبعايري األمم املتحدة             -
 ).األمم املتحدة إلدارة األمن

 .قد يعرض االفتقار إىل التدريب حياة البشر للخطر -

٢٠ ٠٠٠ 

تعليق التدريب على تدبر األزمات 
 للفريق املشترك إلدارة األزمات

واحلال . تمن شأن عدم توفري هذا التدريب أن يدمي حالة األمر الواقع فيما يتعلق بالتأهب إلدارة األزما                -
 .أن احملكمة واجهت مؤخراً عدداً من األوضاع املتأزمة اليت استلزمت تدبراً مناسباً

٢٠ ٠٠٠ 

تعليق دورة التدريب على وج 
 السالمة واألمن يف البيئات امليدانية

ضـاع  إذا اتخذ هذا التدبري فلن يدرب املوظفون التدريب املالئم ولن يعدوا كما جيب للتعامل مـع األو            -
 . امليدانية اخلطرية

ميكن أن يعرض اختاذ هذا التدبري حياة البشر للخطر، وأن يسبب هلم إصـابات، وأن يـستتبع حتملـهم          -
 .مسؤولية قانونية، وأن يؤدي إىل تضرر مسعة احملكمة

٧٨ ٠٠٠ 
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 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

  إرجاء املشروع التجرييب حللول 
احملكمة اإللكترونية اجلديدة 

)MyCourtbook( 

  لول أجنع فيما خيص اإلجراءات القضائية عن طريق الدعم بواسطة احملكمـة اإللكترونيـة           تأخري تطبيق ح   -
)e-Court(. 

١٧٠ ٠٠٠ 

باختاذ هذا التدبري سيطرأ تأخري على إدماج نظام تدبر احملاضر مع تطبيقات احملكمة اإللكترونية ولن يتوفر                 - إرجاء ترقية نظام تدبر احملاضر
رجع إليها عن طريق وسائل االتصال احلوسبية النقالةأي دعم فيما خيص أية حماضر ي. 

٥٥ ٠٠٠ 

إرجاء شراء رخصة إعمال 
التطبيقات  ("SAPبراجميات

 لنظام اإلفادة املكيف") واملنتجات

 مبثابة حـل  SAP اليت تنتجها شركة Business Objectاستثمرت احملكمة يف جمموعة األدوات املسماة  -
 للمحكمة بدون هذه الرخص اإلضافية النهوض بإنشاء تقـارير األعمـال            ولن يتسىن . لإلفادة املؤسسية 

 .جلميع وحدات احملكمة) Crystal Reportsبراجميات (املكيفة 

٢٠ ٠٠٠ 

تقليص تكاليف الدعم املرتبطة 
بإرجاء مكتب املدعي العام لعملية 

 حتقيق

ه قلم احملكمة إىل كتب املدعي العام يف إن مبلغ هذه التكاليف مقدر على أساس متوسط الدعم الذي يقدم    -
إجراء عمليات التحقيق وهو مرتبط ارتباطاً مباشراً باإلجراء الذي ميزه الربنامج الرئيسي الثاين فيما خيص               

 .إرجاء إحدى عمليات التحقيق

ن ميس جبوهر   من شأن اختاذ هذا اإلجراء، كما بين آنفاً، أن ينال على حنو خطري من استقالل االدعاء وأ                 -
 . نظام روما األساسي وبالوفاء بااللتزامات مبوجبه

١٠٣ ٠٠٠ 

الكف عن ترمجة طلبات التعاون 
القضائي إىل لغات غري اللغتني 

 الفرنسية واإلنكليزية

.  من نظام روما األساسي للدول أن تتلقى طلبات للتعاون مترمجة إىل اللغة اليت ختتارها              ٢-٨٧جتيز املادة    -
كاليف املرتبطة ذا التدبري، سيتعين على اجلمعية أن تقرر أن الدول لن تتلقّى طلبات التعاون               ولتخفيض الت 

 .الصادرة عن احملكمة إال باإلنكليزية أو الفرنسية

فيما يتخطى التكاليف املباشرة، ال ميكن للمحكمة أن تقدر أثر هذا اإلجراء وإن كان من شأنه أن يقلص                   -
 به قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة زيادة على عبء العمـل              عبء العمل الذي ينهض   

العادي الواقععلى عاتقه، ومن شأنه أيضاً أن يقلِّص مقدار املهام املتراكمة املنتظر تنفيذها يف جمـال برجمـة          
 .الترمجة ومعاجلتها

٥٤ ٠٠٠ 

تعليق مجيع أنشطة التدريب املتعلقة 
 باملوارد البشرية

 شأن اختاذ هذا التدبري أن يفضي إىل استبعاد التدريب يف جمال اللغتني اإلنكليزية والفرنسية للعاملني يف                 من -
وسيؤثِّر ذلك سلباً على قدرة احملكمة علـى        . مقر احملكمة ويف امليدان من خطة التعلم اليت تنفذها احملكمة         

وعلـى  .  على العمل باإلنكليزية وبالفرنسية    العمل من أجل حتقيق هدفها االستراتيجي، املتمثِّل يف القدرة        
املستوى التشغيلي، لن ينمي املوظفون يف هذه احلالة قدرم على العمل باإلنكليزية وبالفرنسية، وسيقلص              

وسيتضرر بذلك حتمـس املـوظفني   . ذلك فرص حتسني األداء وسيزيد من االعتماد على خدمات اللغات     
، إذ سيظل ينظر إلىاحملكمة بصفتها منظمة ال )الستقصائية يف أوساطهمكما يبين يف الدراسات ا(ورضاهم 

 .تنمي قدرات موظفيها

١٦٠ ٠٠٠ 
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 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

ختفيض مقدار خمصصات التدريب 
 ٧٥بنسبة (لشعبة خدمات احملكمة 

 )يف املائة

دقـة يف   سيقلِّص اختاذ هذا التدبري السرعة وال     : فيما خيص تدريب القائمني بالكتابة االختزالية يف احملكمة        -
إعداد احملاضر على املنوال اآلين، وبالتايل سيجعل حتريرها يستلزم مزيداً من الوقت،ما سيزيد من صـعوبة                
توفري الصيغة احملررة من احملضر يف األجل احملدد، أي يف غضون ساعتني بعد انتهاء جلسة احملكمة،وسـيؤثر         

مثل استجواب الشهود اسـتناداً إىل      ( اليوم التايل    بالتايل على قدرة الدوائر واألطراف على التحضري جللسة       
؛ وميكن أن يؤدي ذلك أيضاً إىل إكثار الشكاوى وإنقاص فائدة           )االستجواب ارى يف اليوم السابق، إخل     

 .احملاضر املعدة على املنوال اآلين لألطراف وللمشاركني، ماساً بذلك بسري اإلجراءات على حنو سلس

استتبع تويل قسم إدارة احملكمـة      : هيز األدلة بطرائق التحقيق الشرعي العلمي     فيما خيص التدريب على جت     -
هذه الوالية اجلديدة ختصيص موظف الحتياز كل الدراية الالزمة، ومن املهـم أمهيـة قـصوى تـوفري                  

الـدوائر  /التحديثات، حبيث يتسنى تقدمي اخلدمة عند اللزوم يف شروط من شأا أن تتيح وضع األطراف              
فمن شأن اختـاذ هـذا التـدبري أن يـؤثِّر يف        .  موضع التساؤل ورمبا االستجواببصددها يف احملكمة      األدلة

اإلجراءات إذا حصل على األدلة على حنو ينتهك القواعد واملمارسات النافذة؛ وميكن أن يفضي يف ايـة                 
 .املطاف إىل رفض دليل رد أنه جهز جتهيزاً مغلوطاً

لـما كانت االعتمادات املخصـصة للتـدريب   :  مدير شعبة خدمات احملكمةفيما خيص تدريب مكتب  -
ضمن مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة خمصصة ألمور منها على وجه التحديد التدريب علـى جتميـد          

وبالتـايل يـرجح أن   . األصول فإن إلغاء ختصيص هذه االعتمادات سيؤدي إىل فقدان اخلربة يف هذا اال    
أو املدفوعات  /صول قد تصبح غري متوفِّرة لالستعمال لتسديد أتعاب أفرقة الدفاع، والتعويضات و           بعض األ 

 .جرباً لألضرار

٦٠ ٠٠٠ 

يناهز عمر املَركَباتاملتوفرة العشر سنوات، وهي قد قطعت مسافات شاسعة وتترتب على صيانتها تكاليف               - إلغاء شراء مركَبة لنقل الشهود
طر تعطلها، ما يستتبع تكاليف إضافية يف حاالت تأخري احملاكمـات أو حـاالت              كبرية، ويقترن ذلك خب   
 .استئجار مركَباتإضافية

٤٩ ٥٠٠ 

 ٨٠٩ ٥٠٠ اموع

  الربناجمالرئيسيالرابع  -) د(
 مليون يورو،ختفيضاً ٩,٢ هلذا الربنامج، البالغة ٢٠١٣يتعين أن ختفَّض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  - ٣٣

وتبين يف . ٢٠١٢يورو جلعلهاتقارب مبلغ امليزانية الربناجميةاملعتمدة لعام ٢٠٦ ٢٠٠قل مقداره عن ال ي
  . التدابري ذات الصلة اليت ميزا احملكمة٦اجلدول 

 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي الرابع: ٦اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

  يوركعقد دورة اجلمعية يف نيو
إجيار قاعات املؤمتر، واألمن، والشارات، ومعدات االستنـساخ،  : تقليص التكاليف املدرجة يف الفئات التالية   

والربط احلاسويب الالسلكي بشبكة اإلنترنت، وغري ذلك من خدمات املؤمترات اليت توفر جتارياً يف مركـز                 
 .املؤمترات

من شأن عقـد دورة اجلمعيـة يف         -
تكاليف السفر  نيويورك أن يزيد من     

والسكن للمشاركني مـن سـائر      
 .الربامج

 

 

٢٥٠ ٠٠٠  

٢٥٠ ٠٠٠  اموع  
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  الربناجمالرئيسيالسادس -) هـ(
 مليون يورو، تساوي امليزانية الربناجمية ٦٥,١، البالغة ٢٠١٣ لعام املقترحةجلعل امليزانية الربناجمية  - ٣٤

  .٢٠ يورو٢٠٨ ٧٠٠، يلزم ختفيضها مبقدار ٢٠١٢املعتمدة لعام 

منواً يف املخصـصات لبنـود امليزانيـة املتـصلة       )  يورو ١٢٨ ٩٠٠(وميثل أكثر من نصف هذا املبلغ        -  ٣٥
ومن هذا  . املوظفني من الفئة الفنية، وموظفي الدعم العام، واملوظفني املؤقتني، واخلرباء االستشاريني          : باملوظفني

وميثِّل ذلك إىل حد بعيد نتيجة لنقل وظيفة        . لعامة يورو متثِّل زيادة يف تكاليف املساعدة املؤقتة ا        ٨٧ ٣٠٠املبلغ
إىل الهاي بغية التهيئة للنهوض باملزيد من العمل        ) كينيا(مشغولة ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة من امليدان         

 اإلداري والتكفل بتقدمي املزيد من املساعدة من ضمن أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم يف الدعم               
مـارس  /وخالل االجتماع األخري لس إدارة الصندوق الذي عقـد يف آذار . ٢١املايل الذي يقدمه قلم احملكمة  

، بحث يف اختاذ هذا اإلجراء مبثابة وسيلة لتقليص عبء العمل الزائد الواقع على عاتق العاملني يف أمانة                  ٢٠١٢
غ النمو اإلمجايل يف املوارد املخصصة لبنود امليزانية غـري  ويبل. الصندوق، وال سيما يف جمال شؤون اإلدارة املالية     

 ممكنة، وإن كانت مضرة بالقدرة التـشغيلية        ٢٠١٢فالعودة إىل مقادير عام     .  يورو ٧٨ ٩٠٠املتصلة باملوظفني 
  .للصندوق

أمانة  جملس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم بشأن ميزانية           ٢٢وتنبغي اإلشارة إىل أن قرار     -  ٣٦
 : واالعتبارات ذات الصلة ينص على ما يلي٢٠١٣هذا الصندوق لعام 

، أيد الس اخلطوط العامة ملقترح امليزانية اليت أعدا األمانـة، ريثمـا             ٢٠١٣فيما خيص ميزانية األمانة لعام      
 ألمانـة الـصندوق     وأشار الس أيضاً على األمانة بأن امليزانية املقترحـة        . يستعرض الس املشروع النهائي   

 ينبغي أن تعبر بوضوح عن عبء عمل األمانة وأن تقدمي مقتـرح             ٢٠١٣االستئماين اخلاص باين عليهم لعام      
 ينبغي أن يقترن بتبيان آثاره علـى العمليـات املتوقَّعـة            ٢٠١٢بديل للميزانية مببلغ يقارب مبلغ ميزانية عام        
  .للصندوق االستئماين مبوجب واليتيه كلتيهما

  . التدابري ذات الصلة اليت ميزا أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم٧وتبين يف اجلدول  -  ٣٧

                                                        
 تنطوي على زيادة ٢٠١٣ات للصندوق االستئماين للمجين عليهم ضمن إطار ميزانية احملكمة الربناجمية املقترحة لعام خصصإن امل  20

ئة بالقياس إىل امليزانية ا يف امل٩,٥ نسبته اخنفاضاًل ذلك وميثِّ. ٢٠١٢مانة هذا الصندوق لعام امليزانية املعتمدة ألئة بالقياس إىل ايف امل١٤,٤نسبتها
 .٢٠١٢املقترحة ألمانة هذا الصندوق لعام 

ويل الشؤون املالية، بل أقرت عوضاً عن ذلـك،         مل توافق اجلمعية يف دورا األخرية على طلب توفري موظف إضايف من الفئة الفنية لت                21
فق يف اية األمر بني رئيسة قلـم        وات. بناًء على توصية من اللجنة، ختصيص وقت موظف رئيسي من قلم احملكمة لدعم األمانة يف الشؤون املالية                

 وقد ساعد هـذا الـدعم يف        .)٥-من الرتبة ف  (ل ذلك يف يوم ونصف اليوم يف األسبوع من وقت موظف رفيع             احملكمة واألمانة على أن يتمثَّ    
اصة وإعداد آلية للـدفع عـن       اخلصفة  الوضع إرشادات تتعلق باهلبات املقدمة ب     (من احتياجات األمانة للخربات يف اال املايل        " اجلانب األعلى "

ومع ذلك تظل هناك حاجة     ). ملدير التنفيذي ، وإعداد تفويض للسلطة من رئيسة قلم احملكمة إىل ا         PayPalطريق شبكة اإلنترنت بواسطة مؤسسة      
وقد أقر املراجعون اخلارجيون للحسابات مراراً ذه احلاجة اليت ليس مـن شـأا إال               . ماسة إىل اخلربة املالية يف التسيري اليومي ملوارد الصندوق        

 يرجحا كان ال    مـول. PayPalبواسطةدفع  ، مبا يف ذلك ما ي     إدارة سليمة لدخل اجلديد الوارد من الواهبني اخلاصين     دارة ا لزوم إ النظر إىل   االزدياد ب 
 الفنية، فقد أخذ الصندوق بدالً من ذلك خبيار حتويل وظيفـة            الفئةطلب موظف إضايف من     اً يف جمال امليزانية، الفالح ب     أبداً، يف اجلو السائد حالي    
 . بكلفة ال مناص من أن تكون أعلىفة موظف يعمل يف املقر،كينيا إىل وظي ة املؤقتة العامة العامل يفاملوظف يف إطار املساعد

 .٢٠١٢مارس /قد يف آذارالذي عيف اجتماعه السنوي لس إدارة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم القرار الذي اختذه جم  22
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 تدابري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي السادس: ٧اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

حتقيق ختفيضات يف املخصصات لسد تكاليف      
سـائر  السفر، واخلـدمات االستـشارية، و     

 التكاليف غري املتصلة باملوظفني

يتمثَّل اخلطر املتأيت عن ذلك يف تعطيل ما يتحلّى به الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم                -
ق بتنفيذ قرارات منحالتعويضات جربالألضرار،     من مرونة وفعالية تشغيليتني، وال سيما فيما يتعل       

٢٠٨ ٧٠٠ .وكذلك فيما يتعلق بالقدرة على مجع األموال  

٢٠٨ ٧٠٠ اموع  

  ٥-الربناجمالرئيسيالسابع  -) و(

 يورو ينطوي على زيادة تساوي      ٢٨٩ ٨٠٠ مبلغاً مقداره    ٢٠١٣تبلغ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام       -  ٣٨
 أدنـاه   ٨ويبين اجلـدول    .  آللية الرقابة املستقلة   ٢- يورو، متثل كلفة الوظيفة املقرة من الرتبة ف        ١٠٤ ٣٠٠
  .  الذي ميزته آلية الرقابة املستقلةالتدبري

 ٥-تدبري ختفيض ميزانية الربنامج الرئيسي السابع: ٨اجلدول 

 املبلغ باليوروات  األثر التدبري

االستغناء عـن   
  ٢-الوظيفة ف

دخـول حيـز   ستترتب على هذا احلل البديل القائم على النمو الصفري تبعات تتمثَّل يف عدم متكن آلية الرقابة املستقلة من            -
احملـدد يف   (، ألن جمموعـة العـاملني يف هـذا املكتـب            ICC/ASP/9/Res.5العمل على النحو املهيأ له مبوجب القـرار         

. ، ستخفض بذلك إىل النصف    )٢- وموظف من الرتبة ف    ٤- أن تتكون من موظف من الرتبة ف       ICC/ASP/9/Res.5القرار
 ١٠٤ ٣٠٠ .ا املكتب اجلديد أن ال يتيح له االضطالع مبهمته التحقيقيةومن شأن هذا التخفيض احلاد يف عدد العاملني يف هذ

 ١٠٤ ٣٠٠ اموع

  التدابريالراميةإلىتحقيقاملزيدمنتخفيضاتامليزانيةلشتىوحداتاحملكمةوإىل استيعابإجياراملبانياملؤقتة  - ٣

متييز تدابري من شـأا     نتيجة للتدابري املعروضة آنفاً فيما خيص كل برنامج رئيسي متكَّنت احملكمة من              -  ٣٩
 يبلغ جمموعهـا زهـاء      ٢٠١٣تتيح، إذا اعتمدا اجلمعية، حتقيق ختفيضات أخرى يف ميزانية عام            أن
مليون يورو بني املبلغ املخفَّض ومبلـغ امليزانيـة         ٥,١مليون يورو، ما يبقي فجوة مقدارها زهاء        ٤,٢

ـ  مث إنه، عندما يؤخذ يف احل     . ٢٠١٢ الربناجمية املعتمدة لعام   مليون يورو اإلضـايف    ٠٢,٦سبان مبلغ ال
الالزم لدفع إجيار املباين املؤقتة للمحكمة الذي سيتعين أن تسدده الدول األطراف اعتباراً مـن عـام                 

مليون يورو إذا قررت اجلمعية بقاء ميزانية احملكمة لعام         ٦,٧، سيظل يتعين استيعاب ما جمموعه       ٢٠١٣
 ). أدناه٩انظر اجلدول  (٢٠١٢عتمدة لعام  بنفس مقدار امليزانية امل٢٠١٣
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  )بآالف اليوروات(الفرق بني املبالغ اليت تؤتيها تدابري التخفيض ومنو املوارد : ٩اجلدول 
 الفرق املبالغ اليت تؤتيها تدابري التخفيض منو املوارد الربنامج الرئيسي

 ٩,٩٣٢ ٨,٢١٧ ١ ٧,١٥٠ اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول

 ٦,١٤٥ ٨,٧٩٣ ٤,٩٣٩ مكتباملدعيالعام: ربناجمالرئيسيالثاينال

 ٢,٦٢٢ ٥,٨٠٩ ١ ٧,٤٣١ قلماحملكمة: الربناجمالرئيسيالثالث

 ٨,٤٣- ٥,٢٥٠ ٢,٢٠٦ أمانةمجعيةالدوالألطراف: الربناجمالرئيسيالرابع

 - ٧,٢٠٨ ٧,٢٠٨ أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم: الربناجمالرئيسيالسادس

 ١٠٩- - ١٠٩- مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ١-الربناجمالرئيسيالسابع

 - ٣,١٠٤ ٣,١٠٤ الرقابةاملستقلة آلية: ٥-الربناجمالرئيسيالسابع

 ١ ٩,٥٤٧ ٦ ٦,٣٨٤ ٣ ٠,٩٣٢ اموع الفرعي

 ٦ ٤,٠٢١ - ٦ ٤,٠٢١ إجيار وصيانة املباين املؤقتة: الربناجمالرئيسياخلامس

 ٧ ٣,٥٦٩ ٢ ٦,٣٨٤ ٩ ٤,٩٥٣ اموع

 فإن عملياا  ٢٠١٣وإذا تعين على احملكمة استيعاب هذه التكاليف اإلضافية يف ميزانيتها الربناجمية لعام              -  ٤٠
عدد من احلـاالت   يف جمال املالحقة وعملياا القضائية ستتأثر تأثراً شديداً، يفضي إىل تعليق معظم األنشطة يف       

فلن يقتصر ما يترتب على ذلـك علـى املـساس املباشـر          .  سبق تبيينه  والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة، كما     
باستقالل احملكمة القضائي واستقالهلا يف جمال املالحقة بل سيتعداه ليشكل يف حاالت كثرية انتهاكاً مباشـراً                

حال، وإذا حدث أن شاءت اجلمعية، على أية        . لنظام روما األساسي والنصوص القانونية الناظمة لوالية احملكمة       
مواصلة السري يف هذا السبيل بغية حتقيق املزيد من التخفيضات يف ميزانية احملكمة إىل حـد إجبـار احملكمـة                    

 ٦,٧انتهاك التزاماا مبوجب نظام روما األساسي، فقد قدرت احملكمة أن من شأن استيعاب مبلغ مقداره                 على
 أوغندا واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف ليبيا،         مليون يورو أن يعادل تعليق األنشطة فيما يتصل باحلالة يف         
  .٢٠١٣وإرجاء جلسات احملاكمة يف قضييت كينيا إىل ما بعد عام 

يـؤثِّر علـى    ) يقلِّص املتطلَّبات من موظفي الدعم يف اهليئة القـضائية؛ ب         ) أ: وبالتايل فإن هذا النهج    -  ٤١
يقلِّـصتكاليف الـسفر والعمليـات والـدعم     ) العام؛ جمستوى قدرة األفرقة املشتركة التابعة ملكتب املدعي  

يقلِّصاملتطلَّبات من الدعم فيما يتعلق باألمن، ومحاية الشهود واين علـيهم، ومـشاركة اـين     )امليدانيني؛ د 
ـ      ) يقلص املتطلَّبات املالية فيما خيـص أنـشطة التوعيـة؛ و          ) عليهم، والترمجة التحريرية والترمجة الشفوية؛ ه

  .صأنشطة الدعم والعمليات فيما خيص الدفاع ومشاركة اين عليهم يف اإلجراءاتيقلِّ

فثمة جانب حاسم األمهية يتمثَّل يف أن شأن هذه التدابري لن يقتصر على عدم استصواا ألـا متـس              -  ٤٢
عدم النجاعة باستقاللية احملكمة وتنفيذها واليتها على حنو مالئم بل سيتعدى ذلك مفضياً إىل املزيد من حاالت              

على صعيد امليزانية نظراً ألمور منها على سبيل املثال أن احملكمة ستظل ملزمة قانوناً بدفع تكاليف املـساعدة                  
. القانونية للموقوفني املعوزين وأن حاالت التأخر يف الدعاوى اجلارية ميكن أن تؤدي إىل متديد واليات القضاة               

باقية يتعذر التحلل منها عند بداية السنة وسيتعين ختفيضها علـى           ويضاف إىل ذلك أنه ستكون هناك التزامات        
  .حنو مالئم
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ويضاف إىل ذلك، فيما يتعلق بإرجاء جلسات احملاكمة وكل تدبري آخر قد يتخذ عن وعي فيفضي إىل                  -  ٤٣
ـ                ا حاالت تأخري يف اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، أن احملكمة ملزمة قانونـاً، مبوجـب إطاره

التنظيمي ومبوجب معاهدات وصكوك حقوق اإلنسان النافذة، بأن تهيئ لكل شخص يتهم أو حياكَم أمامهـا                
ومن هذه الضمانات األساسية للمحاكمـة العادلـة احلـق يف           . احلقوق والضمانات اإلجرائية   احلد األدىن من  
حملكمة بغية التهيئة ملتطلَّبات تتعلـق      فإذا حدث أن طرأ تأخري ذو شأن يف أية دعوى جارية يف ا            . حماكمة سريعة 

بامليزانية فالواقع أن احملكمة ستكون بذلك يف موقف املنتهكللحقوق الفردية األساسية ألشـخاص مـشمولني               
  .بالقضايا اليت تنظر فيها

ومن حيث اجلوهر لن يكون مثة من خيار ميكن األخذ به قانونياً إال تعليق املـدعي العـام األنـشطة                     -  ٤٤
ولئن أمكن بذلك حتقيق وفورات     .  اليت ال تنطوي بعد على ما يتعلق حبق املشتبه م يف حماكمة عادلة             التحقيقية

يف مجيع وحدات احملكمة قد تسد جزءاً على األقل من إجيار املباين املؤقتة فإن من شأن مثل هـذا املنحـى أن                      
  .ملدعي العام فحسب بل باحملكمة مجعاءيشكِّل ديداً خطرياً الستقالل املدعي العام وأن يضر ال مبكتب ا
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  املرفق الرابع
  ٢٠١٣التطور الدينامي االستراتيجي لألنشطة القضائية يف احملكمة لعام 

 الربناجمالرئيسياألول – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ١ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣دعم التشغيل يف عام  

 ٠,٤٥٢ ٢,٥٠٩ موظفوالفئةالفنية

 ٨,١٨١ ٢,٢٠٠ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٨,٢٦٢ ١ ٦,١٧٢ املساعدةاملؤقتةالعامة

  ٣,٣٩ السفر

 ٥٥,٨٩٦ ١ ٣٠,٩٢١ اموع العام

 الربناجمالرئيسيالثاين – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ٢ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣يف عام دعم التشغيل  

 ٣ ٣,١٣٨ ٣ ٠,٢٤٤ موظفوالفئةالفنية

 ١ ٢,٢٨٥ ٢ ٤,١٩٦ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٢,٢٣٥ ١ ٤,٥٩٩ املساعدةاملؤقتةالعامة

 ٨,٢٣٠ ٤,٣٥٤ السفر

 ٠,١٧٨ ٠,١٨٠ اخلدمات التعاقدية

 ٠,١٠ ٠,١٠ نفقاتالتشغياللعامة

 ٨.٣   اللوازمواملواد

 ٠,٢٠ ٠,٣٠ العتاداألثاثو

 ٥ ٣٢,١٠١ ٧ ٢٠,٦١٤ اموع العام
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 الربناجمالرئيسيالثالث – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ٣ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣دعم التشغيل يف عام  

 ٣ ٠,٧٢٠ ٥ ٠,٦٦٦ موظفوالفئةالفنية

 ٣ ٧,٥٧٩ ٤ ١,٤٦٣ موظفوفئةاخلدماتالعامة

 ٠,٦٥٥ ٧,٩٦٧ املساعدةاملؤقتةالعامة

   ٨,١١٢ املساعدةاملؤقتةاخلاصةباالجتماعات

 ٥,١٦ ٥,١٦ العمالإلضايف

 ٥,١٠١ ٠,١٦ اخلرباءاالستشاريون

 ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ السفر

 ٨,٤٠٠ ٤,٦٣٣ اخلدماتالتعاقدية

 ٢ ٠,٥٧٨ ٢ ٠,٥٧٨ احملامون

 ٢ ٧,٢٦٥ ١ ٤,٢٣٩ نفقاتالتشغياللعامة

 ٩,٤٦ ٦,٨٢ لوازمواملوادال

   ٧,٣٦ األثاثوالعتاد

 ١٣ ٢٩,٦١٥ ١٧ ٨٠,١٥٧ اموع العام

 الربناجمالرئيسيالسادس – ٢٠١٣ التطورالدينامياالستراتيجيلألنشطةالقضائيةفياحملكمةلعام: ٤ اجلدول
 ٢٠١٢دعم التشغيل يف عام  ٢٠١٣دعم التشغيل يف عام  

 ٢,٢٣٧ ٤,٢٥٢ موظفوالفئةالفنية

 ٦,٦٠ ٢,٦٣ ظفوفئةاخلدماتالعامةمو

 ٠,١٩ ٠,٦٠ اخلرباءاالستشاريون

 ١,١٠ ٤,٤ اخلدماتالتعاقدية

 ٩٠,٣٢٦ ٠٠,٣٨٠ اموع العام
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  املرفق اخلامس
  اخليارات اليت أوصت جلنة امليزانية واملالية باألخذ ا  

 األخذ يؤتيه وما ٢٠١٣ مقارنةبينامليزانيةالربناجميةاملقترحةلعام
  )بآالفاليوروات (ياتذاتالصلةالصادرةعنلجنةامليزانيةواملاليةبالتوص

وميزت عناصر ] املتعلقة بتدابري ختفيض املخصصات يف امليزانية املقترحة[استعرضت اللجنة الورقة   -  ١
، ويف الوقت ذاته قبلت اللجنة أيضاً. عديدة ميكن أن تقترح وميكن أن تتيح حتقيق وفورات إضافية يف التكاليف

  .يف حاالت كثرية، حتليل احملكمة لألثر السليب للتخفيضات األخرى اليت مت متييزها يف الورقة

وحددت اللجنة،بعد أن استعرضت الورقة وامليزانية املقترحة، ثالثة خيارات ميكن للجمعية أن تنظر يف   -  ٢
  :٢٠١٣إمكانية األخذ ا عندما تستعرض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

عندها يتوقَّع أن تتحقق وفورات . اعتماد التوصيات الصادرةعناللجنة، مبا فيها التخفيضات املقترحة: ١اخليار 
  . مليون يورو١٢,١١٥ مليون يورو، ما يؤيت ميزانية مقدارها اإلمجايل ٢٨,٣مقدارها 

، واختاذ اجلمعية قراراً يقضي اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة، مبا فيها التخفيضات املقترحة: ٢اخليار 
 مليون يورو، ٥٣,٣عندها يتوقَّع حتقيق وفورات مقدارها . ، ال يف الهاي٢٠١٣جتتمع يف نيويورك يف عام  بأن

  . مليون يورو٨٧,١١٤ما يؤيت ميزانية مقدارها اإلمجايل 

ختاذ اجلمعية قراراً يقضي اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة، مبا فيها التخفيضات املقترحة، وا: ٣اخليار 
. ، ال يف الهاي؛ واستيعاب احملكمة للزيادة يف تكاليف املوظفني العامة٢٠١٣جتتمع يف نيويورك يف عام  بأن

 مليون ٩٩,١١٠ مليون يورو، ما يؤيت ميزانية مقدارها اإلمجايل ٤١,٧عندها يتوقَّع حتقيق وفورات مقدارها 
  .يورو
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  املرفق السادس
  لية لتطبيق التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملاليةالتبعات املا  

  مقارنة بني امليزانية املقترحة وامليزانية اليت يؤتيها األخذ بتوصيات جلنة امليزانية واملالية

 اموع لكافة الربامج الرئيسية  : ١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 احملكمة مجعاء  الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
ملخصصات ا

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ٧٥�٠-   ٧٥�٠- ٤٦٨٩�٤   ٤٦٨٩�٤ ٤٧٦٤�٤   ٤٧٦٤�٤ القضاة

 ٤٠٥�٤- ١٨٧�٣- ٢١٨�١- ٤٢٠٧١�٣ ٢١٨٥٥�٠ ٢٠٢١٦�٣ ٤٢٤٧٦�٧ ٢٢٠٤٢�٣ ٢٠٤٣٤�٤ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢١٠٧٠�٣ ٩٣٢٨�٧ ١١٧٤١�٦ ٢١٠٧٠�٣ ٩٣٢٨�٧ ١١٧٤١�٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٤٠٥�٤- ١٨٧�٣- ٢١٨�١- ٦٣١٤١�٦ ٣١١٨٣�٧ ٣١٩٥٧�٩ ٦٣٥٤٧�٠ ٣١٣٧١�٠ ٣٢١٧٦�٠ اموع الفرعي للموظفني

 ٦٦٢�٣- ٧٢٢�٠- ٥٩�٧ ١١١٨٦�٣ ٨٣٩٧�١ ٢٧٨٩�٢ ١١٨٤٨�٦ ٩١١٩�١ ٢٧٢٩�٥ املساعدة املؤقتة العامة

      ٨١٣�٢ ١٥٣�٢ ٦٦٠�٠ ٨١٣�٢ ١٥٣�٢ ٦٦٠�٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٣٩١�٣ ١٣٨�٨ ٢٥٢�٥ ٣٩١�٣ ١٣٨�٨ ٢٥٢�٥ العمل اإلضايف

 ٣٥�٠-  ٣٥�٠- ٣١٨�١ ١٧٧�١ ١٤١�٠ ٣٥٣�١ ١٧٧�١ ١٧٦�٠ اخلرباء االستشاريون

 ٦٩٧�٣- ٧٢٢�٠- ٢٤�٧ ١٢٧٠٨�٩ ٨٨٦٦�٢ ٣٨٤٢�٧ ١٣٤٠٦�٢ ٩٥٨٨�٢ ٣٨١٨�٠ اموع لسائر املوظفني

 ١٥١�٢- ١٠٣�٠- ٤٨�٢- ٤٣٩٤�١ ٣٤٩٥�٩ ٨٩٨�٢ ٤٥٤٥�٣ ٣٥٩٨�٩ ٩٤٦�٤ السفر

 ٣٠�٠-  ٣٠�٠- ٣١�٠  ٣١�٠ ٦١�٠  ٦١�٠ الضيافة

 ٢٦٥�٧- ١٠٦�٧- ١٥٩�٠- ٤٤٢٣�١ ١٩٠٤�٤ ٢٥١٨�٧ ٤٦٨٨�٨ ٢٠١١�١ ٢٦٧٧�٧ اخلدمات التعاقدية

      ٦٩٢�٣ ٢٣٢�٩ ٤٥٩�٤ ٦٩٢�٣ ٢٣٢�٩ ٤٥٩�٤ التدريب

 ٥٠٩�٠- ٥٠٩�٠-   ٢٦٠٨�٤ ٢٦٠٨�٤   ٣١١٧�٤ ٣١١٧�٤   حمامو الدفاع

 ٥٦١�٩- ٥٦١�٩-   ٣٤٤٨�٢ ٣٤٤٨�٢   ٤٠١٠�١ ٤٠١٠�١   حمامو اين عليهم

 ٣٩٩�٤- ٧٤�٩- ٣٢٤�٥- ١٦٩٠٨�٠ ٤٥٩٥�٥ ١٢٣١٢�٥ ١٧٣٠٧�٤ ٤٦٧٠�٤ ١٢٦٣٧�٠ نفقات التشغيل العامة

 ١٣�٣- ١٣�٣-   ١٠٣٥�٦ ٢٧٠�٢ ٧٦٥�٤ ١٠٤٨�٩ ٢٨٣�٥ ٧٦٥�٤ اللوازم واملواد

 ١٧٠�٠-  ١٧٠�٠- ١٠٣٩�٧ ٧٦�٧ ٩٦٣�٠ ١٢٠٩�٧ ٧٦�٧ ١١٣٣�٠ األثاث والعتاد

 ٢١٠٠�٥- ١٣٦٨�٨- ٧٣١�٧- ٣٤٥٨٠�٤ ١٦٦٣٢�٢ ١٧٩٤٨�٢ ٣٦٦٨٠�٩ ١٨٠٠١�٠ ١٨٦٧٩�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٢٧٨�٢- ٢٢٧٨�١- ١٠٠٠�١- ١١٥١٢٠�٣ ٥٦٦٨٢�١ ٥٨٤٣٨�٢ ١١٨٣٩٨�٥ ٥٨٩٦٠�٢ ٥٩٤٣٨�٣ اموع

  اهليئةالقضائية: الربناجمالرئيسياألول  :٢اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسياألول يزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امل بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  اهليئةالقضائية

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ٧٥�٠-   ٧٥�٠- ٤٦٨٩�٤   ٤٦٨٩�٤ ٤٧٦٤�٤   ٤٧٦٤�٤ القضاة

       ٣٥٩٦�٠ ٥٠٩�٢ ٣٠٨٦�٨ ٣٥٩٦�٠ ٥٠٩�٢ ٣٠٨٦�٨ املوظفون من الفئة الفنية

       ١١٠١�٧ ٢٠٠�٢ ٩٠١�٥ ١١٠١�٧ ٢٠٠�٢ ٩٠١�٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٤٦٩٧�٧ ٧٠٩�٤ ٣٩٨٨�٣ ٤٦٩٧�٧ ٧٠٩�٤ ٣٩٨٨�٣ اموع الفرعي للموظفني

 ٢٥٢�١- ٢٥٢�١-   ١٠٣٥�٢ ٩٢٠�٥ ١١٤�٧ ١٢٨٧�٣ ١١٧٢�٦ ١١٤�٧ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

 ١٠�٦-  ١٠�٦- ١٤�٤  ١٤�٤ ٢٥�٠  ٢٥�٠ اخلرباء االستشاريون

 ٢٦٢�٧- ٢٥٢�١- ١٠�٦- ١٠٤٩�٦ ٩٢٠�٥ ١٢٩�١ ١٣١٢�٣ ١١٧٢�٦ ١٣٩�٧ اموع لسائر املوظفني

 ٣٩�٣- ٨�١- ٣١�٢- ١٥١�٩ ٣١�٢ ١٢٠�٧ ١٩١�٢ ٣٩�٣ ١٥١�٩ السفر

 ٥�٠-  ٥�٠- ١٢�٠  ١٢�٠ ١٧�٠  ١٧�٠ الضيافة

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٢٤�٠  ٢٤�٠ ٢٤�٠  ٢٤�٠ التدريب

      ٦٣�٣  ٦٣�٣ ٦٣�٣  ٦٣�٣ نفقات التشغيل العامة

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٤٤�٣- ٨�١- ٣٦�٢- ٢٦١�٢ ٣١�٢ ٢٣٠�٠ ٣٠٥�٥ ٣٩�٣ ٢٦٦�٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٨٢�٠- ٢٦٠�٢- ١٢١�٨- ١٠٦٩٧�٩ ١٦٦١�١ ٩٠٣٦�٨ ١١٠٧٩�٩ ١٩٢١�٣ ٩١٥٨�٦ اموع
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 هيئةالرئاسة: ١١٠٠الربنامج  :٣اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ١١٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  هيئةالرئاسة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٢٨�٠   ٢٨�٠ ٢٨�٠   ٢٨�٠ القضاة

       ٧٩٣�١   ٧٩٣�١ ٧٩٣�١   ٧٩٣�١ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢٨٣�٩   ٢٨٣�٩ ٢٨٣�٩   ٢٨٣�٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ١٠٧٧�٠   ١٠٧٧�٠ ١٠٧٧�٠   ١٠٧٧�٠ اموع الفرعي للموظفني

       ١١٤�٧   ١١٤�٧ ١١٤�٧   ١١٤�٧ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

 ١٠�٦-  ١٠�٦- ٤�٤  ٤�٤ ١٥�٠  ١٥�٠ اخلرباء االستشاريون

 ١٠�٦-   ١٠�٦- ١١٩�١   ١١٩�١ ١٢٩�٧   ١٢٩�٧ اموع لسائر املوظفني

 ٣٧�٠- ٨�١- ٢٨�٩- ١٤٣�١ ٣١�٢ ١١١�٩ ١٨٠�١ ٣٩�٣ ١٤٠�٨ السفر

 ٥�٠-  ٥�٠- ١٠�٠  ١٠�٠ ١٥�٠  ١٥�٠ الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      ٦�٠  ٦�٠ ٦�٠  ٦�٠ التدريب

              التشغيل العامةنفقات 

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٤٢�٠- ٨�١- ٣٣�٩- ١٥٩�١ ٣١�٢ ١٢٧�٩ ٢٠١�١ ٣٩�٣ ١٦١�٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٥٢�٦- ٨�١- ٤٤�٥- ١٣٨٣�٢ ٣١�٢ ١٣٥٢�٠ ١٤٣٥�٨ ٣٩�٣ ١٣٩٦�٥ اموع

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج  :٤ اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ١٢٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  الدوائر

 األساسية
ملخصصات ا

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ٧٥�٠-   ٧٥�٠- ٤٦٦١�٤   ٤٦٦١�٤ ٤٧٣٦�٤   ٤٧٣٦�٤ القضاة

       ٢٦٤٨�٥ ٥٠٩�٢ ٢١٣٩�٣ ٢٦٤٨�٥ ٥٠٩�٢ ٢١٣٩�٣ املوظفون من الفئة الفنية

       ٧٣٤�١ ٢٠٠�٢ ٥٣٣�٩ ٧٣٤�١ ٢٠٠�٢ ٥٣٣�٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٣٣٨٢�٦ ٧٠٩�٤ ٢٦٧٣�٢ ٣٣٨٢�٦ ٧٠٩�٤ ٢٦٧٣�٢ اموع الفرعي للموظفني

 ٢٥٢�١- ٢٥٢�١-   ٩٢٠�٥ ٩٢٠�٥   ١١٧٢�٦ ١١٧٢�٦   املساعدة املؤقتة العامة

              ماعاتاملساعدة املؤقتة لالجت

              العمل اإلضايف

      ١٠�٠  ١٠�٠ ١٠�٠  ١٠�٠ اخلرباء االستشاريون

 ٢٥٢�١- ٢٥٢�١-   ٩٣٠�٥ ٩٢٠�٥ ١٠�٠ ١١٨٢�٦ ١١٧٢�٦ ١٠�٠ اموع لسائر املوظفني

                   السفر

      ١�٠  ١�٠ ١�٠  ١�٠ الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      ١٨�٠  ١٨�٠ ١٨�٠  ١٨�٠ التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٩�٠   ١٩�٠ ١٩�٠   ١٩�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٢٧�١- ٢٥٢�١- ٧٥�٠- ٨٩٩٣�٥ ١٦٢٩�٩ ٧٣٦٣�٦ ٩٣٢٠�٦ ١٨٨٢�٠ ٧٤٣٨�٦ اموع
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 مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣١٠الربنامج الفرعي   :٥اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ١٣١٠ عديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن ت بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباالتصالفينيويورك

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

                 القضاة

       ١٥٤�٤   ١٥٤�٤ ١٥٤�٤   ١٥٤�٤ فئة الفنيةاملوظفون من ال

       ٨٣�٧   ٨٣�٧ ٨٣�٧   ٨٣�٧ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٢٣٨�١   ٢٣٨�١ ٢٣٨�١   ٢٣٨�١ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              ل اإلضايفالعم

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

 ٢�٣-   ٢�٣- ٨�٨   ٨�٨ ١١�١   ١١�١ السفر

      ١�٠  ١�٠ ١�٠  ١�٠ الضيافة

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      ٦٣�٣  ٦٣�٣ ٦٣�٣  ٦٣�٣ ةنفقات التشغيل العام

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٢�٣-   ٢�٣- ٨٣�١   ٨٣�١ ٨٥�٤   ٨٥�٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢�٣-   ٢�٣- ٣٢١�٢   ٣٢١�٢ ٣٢٣�٥   ٣٢٣�٥ اموع

 مكتباملدعيالعام: الثاينالربناجمالرئيسي  :٦اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسيالثاين الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباملدعيالعام

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ١٦٣٤٢�٧ ١٢٦٧٧�٨ ٣٦٦٤�٩ ١٦٤٢٨�٤ ١٢٦٧٧�٨ ٣٧٥٠�٦ املوظفون من الفئة الفنية

       ٤٠٣١�٥ ٢٨٥٢�٢ ١١٧٩�٣ ٤٠٣١�٥ ٢٨٥٢�٢ ١١٧٩�٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ٢٠٣٧٤�٢ ١٥٥٣٠�٠ ٤٨٤٤�٢ ٢٠٤٥٩�٩ ١٥٥٣٠�٠ ٤٩٢٩�٩ اموع الفرعي للموظفني

 ٣١١�٧- ٣١١�٧-   ٥١٥٠�٠ ٥١١١�٢ ٣٨�٨ ٥٤٦١�٧ ٥٤٢٢�٩ ٣٨�٨ املساعدة املؤقتة العامة

              ملؤقتة لالجتماعاتاملساعدة ا

              العمل اإلضايف

      ٨١�٠ ٨١�٠   ٨١�٠ ٨١�٠   اخلرباء االستشاريون

 ٣١١�٧- ٣١١�٧-   ٥٢٣١�٠ ٥١٩٢�٢ ٣٨�٨ ٥٥٤٢�٧ ٥٥٠٣�٩ ٣٨�٨ اموع لسائر املوظفني

       ١٨٨٤�١ ١٦٩٧�١ ١٨٧�٠ ١٨٨٤�١ ١٦٩٧�١ ١٨٧�٠ السفر

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ الضيافة

      ٣٥٢�٥ ٣٢٧�٥ ٢٥�٠ ٣٥٢�٥ ٣٢٧�٥ ٢٥�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٥٥�٩ ٣٢�٠ ٢٣�٩ ٥٥�٩ ٣٢�٠ ٢٣�٩ التدريب

      ٢٨٥�٠ ٢٨٥�٠   ٢٨٥�٠ ٢٨٥�٠   نفقات التشغيل العامة

      ٤٨�٠ ١٠�٠ ٣٨�٠ ٤٨�٠ ١٠�٠ ٣٨�٠ اللوازم واملواد

      ٣٠�٠ ٣٠�٠   ٣٠�٠ ٣٠�٠   األثاث والعتاد

       ٢٦٦٠�٥ ٢٣٨١�٦ ٢٧٨�٩ ٢٦٦٠�٥ ٢٣٨١�٦ ٢٧٨�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣٩٧�٤- ٣١١�٧- ٨٥�٧- ٢٨٢٦٥�٧ ٢٣١٠٣�٨ ٥١٦١�٩ ٢٨٦٦٣�١ ٢٣٤١٥�٥ ٥٢٤٧�٦ اموع
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 املدعيالعام: ٢١٠٠الربنامج  :٧اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣عام امليزانية املقترحة ل

  ٢١٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  املدعيالعام

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

صصات املخ
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ٢٥٣٦�٤ ٤٤٨�٣ ٢٠٨٨�١ ٢٦٢٢�١ ٤٤٨�٣ ٢١٧٣�٨ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٣٧٣�١ ٦٤٦�٠ ٧٢٧�١ ١٣٧٣�١ ٦٤٦�٠ ٧٢٧�١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ٣٩٠٩�٥ ١٠٩٤�٣ ٢٨١٥�٢ ٣٩٩٥�٢ ١٠٩٤�٣ ٢٩٠٠�٩ رعي للموظفنياموع الف

       ٢١٢٨�٩ ٢٠٩٠�١ ٣٨�٨ ٢١٢٨�٩ ٢٠٩٠�١ ٣٨�٨ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ٨١�٠ ٨١�٠   ٨١�٠ ٨١�٠   اخلرباء االستشاريون

       ٢٢٠٩�٩ ٢١٧١�١ ٣٨�٨ ٢٢٠٩�٩ ٢١٧١�١ ٣٨�٨ اموع لسائر املوظفني

       ٤١٢�٨ ٣٤٩�٣ ٦٣�٥ ٤١٢�٨ ٣٤٩�٣ ٦٣�٥ السفر

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ الضيافة

      ٢٤٢�٥ ٢١٧�٥ ٢٥�٠ ٢٤٢�٥ ٢١٧�٥ ٢٥�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٥٥�٩ ٣٢�٠ ٢٣�٩ ٥٥�٩ ٣٢�٠ ٢٣�٩ التدريب

      ١٠�٠ ١٠�٠   ١٠�٠ ١٠�٠   و الدفاعحمام

      ٤٨�٠ ١٠�٠ ٣٨�٠ ٤٨�٠ ١٠�٠ ٣٨�٠ اللوازم واملواد

      ٣٠�٠ ٣٠�٠   ٣٠�٠ ٣٠�٠   األثاث والعتاد

       ٨٠٤�٢ ٦٤٨�٨ ١٥٥�٤ ٨٠٤�٢ ٦٤٨�٨ ١٥٥�٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ٦٩٢٣�٦ ٣٩١٤�٢ ٣٠٠٩�٤ ٧٠٠٩�٣ ٣٩١٤�٢ ٣٠٩٥�١ اموع

 ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   :٨اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢١١٠ يل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعد بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  ديواناملدعيالعام

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ٩٥٧�٦   ٩٥٧�٦ ١٠٤٣�٣   ١٠٤٣�٣ املوظفون من الفئة الفنية

       ٣٣٩�٥   ٣٣٩�٥ ٣٣٩�٥   ٣٣٩�٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ١٢٩٧�١   ١٢٩٧�١ ١٣٨٢�٨   ١٣٨٢�٨ اموع الفرعي للموظفني

       ٣٨�٨   ٣٨�٨ ٣٨�٨   ٣٨�٨ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ٨١�٠ ٨١�٠   ٨١�٠ ٨١�٠   اخلرباء االستشاريون

       ١١٩�٨ ٨١�٠ ٣٨�٨ ١١٩�٨ ٨١�٠ ٣٨�٨ اموع لسائر املوظفني

       ١٣٦�٠ ٩٤�٩ ٤١�١ ١٣٦�٠ ٩٤�٩ ٤١�١ السفر

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ الضيافة

      ٣٠�٠ ٣٠�٠   ٣٠�٠ ٣٠�٠   اخلدمات التعاقدية

      ٥٥�٩ ٣٢�٠ ٢٣�٩ ٥٥�٩ ٣٢�٠ ٢٣�٩ التدريب

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٢٢٦�٩ ١٥٦�٩ ٧٠�٠ ٢٢٦�٩ ١٥٦�٩ ٧٠�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٨٥�٧-   ٨٥�٧- ١٦٤٣�٨ ٢٣٧�٩ ١٤٠٥�٩ ١٧٢٩�٥ ٢٣٧�٩ ١٤٩١�٦ اموع
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 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربناجمالفرعي  :٩اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢١٢٠ نية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزا بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماخلدمات

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ١٥٧٨�٨ ٤٤٨�٣ ١١٣٠�٥ ١٥٧٨�٨ ٤٤٨�٣ ١١٣٠�٥ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٠٣٣�٦ ٦٤٦�٠ ٣٨٧�٦ ١٠٣٣�٦ ٦٤٦�٠ ٣٨٧�٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٢٦١٢�٤ ١٠٩٤�٣ ١٥١٨�١ ٢٦١٢�٤ ١٠٩٤�٣ ١٥١٨�١ اموع الفرعي للموظفني

       ٢٠٩٠�١ ٢٠٩٠�١   ٢٠٩٠�١ ٢٠٩٠�١   املساعدة املؤقتة العامة

              تماعاتاملساعدة املؤقتة لالج

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ٢٠٩٠�١ ٢٠٩٠�١   ٢٠٩٠�١ ٢٠٩٠�١   اموع لسائر املوظفني

       ٢٧٦�٨ ٢٥٤�٤ ٢٢�٤ ٢٧٦�٨ ٢٥٤�٤ ٢٢�٤ السفر

              الضيافة

      ٢١٢�٥ ١٨٧�٥ ٢٥�٠ ٢١٢�٥ ١٨٧�٥ ٢٥�٠ اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      ١٠�٠ ١٠�٠   ١٠�٠ ١٠�٠   حمامو الدفاع

      ٤٨�٠ ١٠�٠ ٣٨�٠ ٤٨�٠ ١٠�٠ ٣٨�٠ اللوازم واملواد

      ٣٠�٠ ٣٠�٠   ٣٠�٠ ٣٠�٠   األثاث والعتاد

       ٥٧٧�٣ ٤٩١�٩ ٨٥�٤ ٥٧٧�٣ ٤٩١�٩ ٨٥�٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٥٢٧٩�٨ ٣٦٧٦�٣ ١٦٠٣�٥ ٥٢٧٩�٨ ٣٦٧٦�٣ ١٦٠٣�٥ اموع

 شعبةاالختصاصوالتكاملوالتعاون: ٢٢٠٠الربنامج  :١٠اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢٢٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة عد تعديلها بناء على توصيات اللجنةب قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةاالختصاصوالتكاملوالتعاون

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
موعا 

       ١٧٠٧�٨ ٩٣٦�٣ ٧٧١�٥ ١٧٠٧�٨ ٩٣٦�٣ ٧٧١�٥ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٢٩�٢   ١٢٩�٢ ١٢٩�٢   ١٢٩�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ١٨٣٧�٠ ٩٣٦�٣ ٩٠٠�٧ ١٨٣٧�٠ ٩٣٦�٣ ٩٠٠�٧ اموع الفرعي للموظفني

       ٤٢٠�٢ ٤٢٠�٢   ٤٢٠�٢ ٤٢٠�٢   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ٤٢٠�٢ ٤٢٠�٢   ٤٢٠�٢ ٤٢٠�٢   اموع لسائر املوظفني

       ٣٩١�٥ ٢٨٢�٩ ١٠٨�٦ ٣٩١�٥ ٢٨٢�٩ ١٠٨�٦ السفر

              الضيافة

              التعاقديةاخلدمات 

              التدريب

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٣٩١�٥ ٢٨٢�٩ ١٠٨�٦ ٣٩١�٥ ٢٨٢�٩ ١٠٨�٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٢٦٤٨�٧ ١٦٣٩�٤ ١٠٠٩�٣ ٢٦٤٨�٧ ١٦٣٩�٤ ١٠٠٩�٣ اموع
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 شعبةالتحقيق: ٢٣٠٠الربنامج  :١١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  ٢٣٠٠ توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةالتحقيق

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٧٩٦١�٩ ٧٦٦١�٥ ٣٠٠�٤ ٧٩٦١�٩ ٧٦٦١�٥ ٣٠٠�٤ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٩٤٧�٨ ١٨١٨�٦ ١٢٩�٢ ١٩٤٧�٨ ١٨١٨�٦ ١٢٩�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٩٩٠٩�٧ ٩٤٨٠�١ ٤٢٩�٦ ٩٩٠٩�٧ ٩٤٨٠�١ ٤٢٩�٦ اموع الفرعي للموظفني

       ٧٠٦�١ ٧٠٦�١   ٧٠٦�١ ٧٠٦�١   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

               اإلضايفالعمل

              اخلرباء االستشاريون

       ٧٠٦�١ ٧٠٦�١   ٧٠٦�١ ٧٠٦�١   اموع لسائر املوظفني

       ٨٩٤�٨ ٨٩٤�٨   ٨٩٤�٨ ٨٩٤�٨   السفر

              الضيافة

      ١١٠�٠ ١١٠�٠   ١١٠�٠ ١١٠�٠   اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      ٢٧٥�٠ ٢٧٥�٠   ٢٧٥�٠ ٢٧٥�٠   و الدفاعحمام

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٢٧٩�٨ ١٢٧٩�٨   ١٢٧٩�٨ ١٢٧٩�٨   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ١١٨٩٥�٦ ١١٤٦٦�٠ ٤٢٩�٦ ١١٨٩٥�٦ ١١٤٦٦�٠ ٤٢٩�٦ اموع

 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   :١٢اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٣٢٠  اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمالتخطيطوالعمليات

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٣٤١١�٧ ٣١١١�٣ ٣٠٠�٤ ٣٤١١�٧ ٣١١١�٣ ٣٠٠�٤ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٦٢٤�٨ ١٤٩٥�٦ ١٢٩�٢ ١٦٢٤�٨ ١٤٩٥�٦ ١٢٩�٢ فون من فئة اخلدمات العامةاملوظ

       ٥٠٣٦�٥ ٤٦٠٦�٩ ٤٢٩�٦ ٥٠٣٦�٥ ٤٦٠٦�٩ ٤٢٩�٦ اموع الفرعي للموظفني

       ٦٥٩�٥ ٦٥٩�٥   ٦٥٩�٥ ٦٥٩�٥   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              يفالعمل اإلضا

              اخلرباء االستشاريون

       ٦٥٩�٥ ٦٥٩�٥   ٦٥٩�٥ ٦٥٩�٥   اموع لسائر املوظفني

       ٢٤٢�٧ ٢٤٢�٧   ٢٤٢�٧ ٢٤٢�٧   السفر

              الضيافة

      ١١٠�٠ ١١٠�٠   ١١٠�٠ ١١٠�٠   اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              اعحمامو الدف

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٣٥٢�٧ ٣٥٢�٧   ٣٥٢�٧ ٣٥٢�٧   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٦٠٤٨�٧ ٥٦١٩�١ ٤٢٩�٦ ٦٠٤٨�٧ ٥٦١٩�١ ٤٢٩�٦ اموع
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 أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربناجمالفرعي  :١٣اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٣٣٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  أفرقةالتحقيق

 األساسية
املخصصات 

 اموع االتاملتصلة باحل
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٤٥٥٠�٢ ٤٥٥٠�٢   ٤٥٥٠�٢ ٤٥٥٠�٢   املوظفون من الفئة الفنية

       ٣٢٣�٠ ٣٢٣�٠   ٣٢٣�٠ ٣٢٣�٠   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٤٨٧٣�٢ ٤٨٧٣�٢   ٤٨٧٣�٢ ٤٨٧٣�٢   اموع الفرعي للموظفني

       ٤٦�٦ ٤٦�٦   ٤٦�٦ ٤٦�٦   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ٤٦�٦ ٤٦�٦   ٤٦�٦ ٤٦�٦   اموع لسائر املوظفني

       ٦٥٢�١ ٦٥٢�١   ٦٥٢�١ ٦٥٢�١   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      ٢٧٥�٠ ٢٧٥�٠   ٢٧٥�٠ ٢٧٥�٠   حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٩٢٧�١ ٩٢٧�١   ٩٢٧�١ ٩٢٧�١   عي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفر

       ٥٨٤٦�٩ ٥٨٤٦�٩   ٥٨٤٦�٩ ٥٨٤٦�٩   اموع

 شعبة املقاضاة: ٢٤٠٠الربنامج   :١٤اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٢٤٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة  على توصيات اللجنةقبل تعديلها بناء
املخصصات  شعبةاملقاضاة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
 املخصصات

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٤١٣٦�٦ ٣٦٣١�٧ ٥٠٤�٩ ٤١٣٦�٦ ٣٦٣١�٧ ٥٠٤�٩ املوظفون من الفئة الفنية

       ٥٨١�٤ ٣٨٧�٦ ١٩٣�٨ ٥٨١�٤ ٣٨٧�٦ ١٩٣�٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٤٧١٨�٠ ٤٠١٩�٣ ٦٩٨�٧ ٤٧١٨�٠ ٤٠١٩�٣ ٦٩٨�٧ اموع الفرعي للموظفني

 ٣١١�٧- ٣١١�٧-   ١٨٩٤�٨ ١٨٩٤�٨   ٢٢٠٦�٥ ٢٢٠٦�٥   ؤقتة العامةاملساعدة امل

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

 ٣١١�٧- ٣١١�٧-   ١٨٩٤�٨ ١٨٩٤�٨   ٢٢٠٦�٥ ٢٢٠٦�٥   اموع لسائر املوظفني

       ١٨٥�٠ ١٧٠�١ ١٤�٩ ١٨٥�٠ ١٧٠�١ ١٤�٩ السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              حمامو الدفاع

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٨٥�٠ ١٧٠�١ ١٤�٩ ١٨٥�٠ ١٧٠�١ ١٤�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣١١�٧- ٣١١�٧-   ٦٧٩٧�٨ ٦٠٨٤�٢ ٧١٣�٦ ٧١٠٩�٥ ٦٣٩٥�٩ ٧١٣�٦ اموع
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 قلماحملكمة: الربناجمالرئيسيالثالث  :١٥اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  الربناجمالرئيسيالثالث الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ت اللجنةقبل تعديلها بناء على توصيا
املخصصات  قلماحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع احلاالتاملتصلة ب

 ٢٣٥�٨- ١٨٧�٣- ٤٨�٥- ٢٠٤٩٣�٤ ٨٢٢٢�١ ١٢٢٧١�٣ ٢٠٧٢٩�٢ ٨٤٠٩�٤ ١٢٣١٩�٨ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٥٤٦٢�٤ ٦٢١٣�١ ٩٢٤٩�٣ ١٥٤٦٢�٤ ٦٢١٣�١ ٩٢٤٩�٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٣٥�٨- ١٨٧�٣- ٤٨�٥- ٣٥٩٥٥�٨ ١٤٤٣٥�٢ ٢١٥٢٠�٦ ٣٦١٩١�٦ ١٤٦٢٢�٥ ٢١٥٦٩�١ اموع الفرعي للموظفني

 ٨٦�٧- ١٥٨�٢- ٧١�٥ ٤٢٠٦�٨ ٢٢٩٧�١ ١٩٠٩�٧ ٤٢٩٣�٥ ٢٤٥٥�٣ ١٨٣٨�٢ املساعدة املؤقتة العامة

      ٣٥٣�٢ ١٥٣�٢ ٢٠٠�٠ ٣٥٣�٢ ١٥٣�٢ ٢٠٠�٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٣٥٣�٣ ١٣٨�٨ ٢١٤�٥ ٣٥٣�٣ ١٣٨�٨ ٢١٤�٥ العمل اإلضايف

      ١٢٢�٧ ٣٦�١ ٨٦�٦ ١٢٢�٧ ٣٦�١ ٨٦�٦ وناخلرباء االستشاري

 ٨٦�٧- ١٥٨�٢- ٧١�٥ ٥٠٣٦�٠ ٢٦٢٥�٢ ٢٤١٠�٨ ٥١٢٢�٧ ٢٧٨٣�٤ ٢٣٣٩�٣ اموع لسائر املوظفني

 ٧٢�١- ٧٢�١-   ١٨٢١�٤ ١٦٣٦�٩ ١٨٤�٥ ١٨٩٣�٥ ١٧٠٩�٠ ١٨٤�٥ السفر

      ٤�٠  ٤�٠ ٤�٠  ٤�٠ الضيافة

 ٢٢٨�٧- ١٠٦�٧- ١٢٢�٠- ٢٥٤٨�٣ ١٥٢٦�٩ ١٠٢١�٤ ٢٧٧٧�٠ ١٦٣٣�٦ ١١٤٣�٤ اخلدمات التعاقدية

      ٥٦٥�٤ ١٧٨�٠ ٣٨٧�٤ ٥٦٥�٤ ١٧٨�٠ ٣٨٧�٤ التدريب

 ٥٠٩�٠- ٥٠٩�٠-   ٢٦٠٨�٤ ٢٦٠٨�٤   ٣١١٧�٤ ٣١١٧�٤   حمامو الدفاع

 ٥٦١�٩- ٥٦١�٩-   ٣٤٤٨�٢ ٣٤٤٨�٢   ٤٠١٠�١ ٤٠١٠�١   حمامو اين عليهم

 ٧٤�٩- ٧٤�٩-   ١٠٦٠٩�٣ ٤٢٩٣�٥ ٦٣١٥�٨ ١٠٦٨٤�٢ ٤٣٦٨�٤ ٦٣١٥�٨ نفقات التشغيل العامة

 ١٣�٣- ١٣�٣-   ٩٥٣�٤ ٢٦٠�٢ ٦٩٣�٢ ٩٦٦�٧ ٢٧٣�٥ ٦٩٣�٢ اللوازم واملواد

 ١٧٠�٠-  ١٧٠�٠- ٩٧٠�٧ ٣٦�٧ ٩٣٤�٠ ١١٤٠�٧ ٣٦�٧ ١١٠٤�٠ األثاث والعتاد

 ١٦٢٩�٩- ١٣٣٧�٩- ٢٩٢�٠- ٢٣٥٢٩�١ ١٣٩٨٨�٨ ٩٥٤٠�٣ ٢٥١٥٩�٠ ١٥٣٢٦�٧ ٩٨٣٢�٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٩٥٢�٤- ١٦٨٣�٤- ٢٦٩�٠- ٦٤٥٢٠�٩ ٣١٠٤٩�٢ ٣٣٤٧١�٧ ٦٦٤٧٣�٣ ٣٢٧٣٢�٦ ٣٣٧٤٠�٧ اموع

 مكتب رئيسة قلماحملكمة: ٣١٠٠الربنامج  :١٦اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتربئيسةقلماحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ١٦١�٢- ١٦١�٢-   ٤٠٠٨�٧ ١٤٤٢�٢ ٢٥٦٦�٥ ٤١٦٩�٩ ١٦٠٣�٤ ٢٥٦٦�٥ املوظفون من الفئة الفنية

       ٤٦٣٨�٥ ٢٠١٣�٩ ٢٦٢٤�٦ ٤٦٣٨�٥ ٢٠١٣�٩ ٢٦٢٤�٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٦١�٢- ١٦١�٢-   ٨٦٤٧�٢ ٣٤٥٦�١ ٥١٩١�١ ٨٨٠٨�٤ ٣٦١٧�٣ ٥١٩١�١ اموع الفرعي للموظفني

       ١٢٩٠�٩ ٢٠٨�٥ ١٠٨٢�٤ ١٢٩٠�٩ ٢٠٨�٥ ١٠٨٢�٤ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ١٧٤�٧ ٥٠�٣ ١٢٤�٤ ١٧٤�٧ ٥٠�٣ ١٢٤�٤ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ١٤٦٥�٦ ٢٥٨�٨ ١٢٠٦�٨ ١٤٦٥�٦ ٢٥٨�٨ ١٢٠٦�٨ ظفنياموع لسائر املو

 ١١�٩- ١١�٩-   ٤٦٤�١ ٤٣٤�٠ ٣٠�١ ٤٧٦�٠ ٤٤٥�٩ ٣٠�١ السفر

      ٤�٠  ٤�٠ ٤�٠  ٤�٠ الضيافة

 ١�٧- ١�٧-   ٣٧٣�٦ ٢٦١�٦ ١١٢�٠ ٣٧٥�٣ ٢٦٣�٣ ١١٢�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٢٠٥�٣ ١٠٧�٧ ٩٧�٦ ٢٠٥�٣ ١٠٧�٧ ٩٧�٦ التدريب

 ٥٠٩�٠- ٥٠٩�٠-   ٢٦٠٨�٤ ٢٦٠٨�٤   ٣١١٧�٤ ٣١١٧�٤   امو الدفاعحم

 ٥٦١�٩- ٥٦١�٩-   ٣٤٤٨�٢ ٣٤٤٨�٢   ٤٠١٠�١ ٤٠١٠�١   حمامو اين عليهم

 ٤٢�٩- ٤٢�٩-   ٧٣٨�٧ ٥٧٣�٧ ١٦٥�٠ ٧٨١�٦ ٦١٦�٦ ١٦٥�٠ نفقات التشغيل العامة

 ١٣�٣- ١٣�٣-   ٢٠٩�٣ ١٤٦�٠ ٦٣�٣ ٢٢٢�٦ ١٥٩�٣ ٦٣�٣ اللوازم واملواد

      ٢�٧ ١�٧ ١�٠ ٢�٧ ١�٧ ١�٠ األثاث والعتاد

 ١١٤٠�٧- ١١٤٠�٧-   ٨٠٥٤�٣ ٧٥٨١�٣ ٤٧٣�٠ ٩١٩٥�٠ ٨٧٢٢�٠ ٤٧٣�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٣٠١�٩- ١٣٠١�٩-   ١٨١٦٧�١ ١١٢٩٦�٢ ٦٨٧٠�٩ ١٩٤٦٩�٠ ١٢٥٩٨�١ ٦٨٧٠�٩ اموع
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 ديوانرئيسةقلماحملكمة: ٣١١٠الربنامج  :١٧اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١١٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  ديوانرئيسةقلماحملكمة

 ساسيةاأل
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٩٥٣�٥   ٩٥٣�٥ ٩٥٣�٥   ٩٥٣�٥ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢٠٥�٨   ٢٠٥�٨ ٢٠٥�٨   ٢٠٥�٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ١١٥٩�٣   ١١٥٩�٣ ١١٥٩�٣   ١١٥٩�٣ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   نياموع لسائر املوظف

       ٣٤�٨ ١٨�٠ ١٦�٨ ٣٤�٨ ١٨�٠ ١٦�٨ السفر

      ٤�٠  ٤�٠ ٤�٠  ٤�٠ الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٣٨�٨ ١٨�٠ ٢٠�٨ ٣٨�٨ ١٨�٠ ٢٠�٨ رعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الف

       ١١٩٨�١ ١٨�٠ ١١٨٠�١ ١١٩٨�١ ١٨�٠ ١١٨٠�١ اموع

  قسمخدماتاملشورةالقانونية: ٣١٣٠الربناجمالفرعي  :١٨اجلدول 
 الفرق ٢٠١٣حة لعام امليزانية املقتر ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٣٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
 قسمخدماتاملشورةالقانونية

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 موعا املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

       ٥٨٥�٧   ٥٨٥�٧ ٥٨٥�٧   ٥٨٥�٧ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٢٦�٥   ١٢٦�٥ ١٢٦�٥   ١٢٦�٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٧١٢�٢   ٧١٢�٢ ٧١٢�٢   ٧١٢�٢ اموع الفرعي للموظفني

                   ة املؤقتة العامةاملساعد

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

      ١٧�٥  ١٧�٥ ١٧�٥  ١٧�٥ اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٧�٥   ١٧�٥ ١٧�٥   ١٧�٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٧٢٩�٧   ٧٢٩�٧ ٧٢٩�٧   ٧٢٩�٧ اموع
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 قسماألمن والسالمة: ٣١٤٠الربناجمالفرعي  :١٩جلدولا

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٤٠ اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماألمنوالسالمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ٧٧�٥- ٧٧�٥-   ١٠٤٤�٣ ٤٥٨�٦ ٥٨٥�٧ ١١٢١�٨ ٥٣٦�١ ٥٨٥�٧ املوظفون من الفئة الفنية

       ٣٥٠٣�٥ ١٣٣٧�٧ ٢١٦٥�٨ ٣٥٠٣�٥ ١٣٣٧�٧ ٢١٦٥�٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٧٧�٥- ٧٧�٥-   ٤٥٤٧�٨ ١٧٩٦�٣ ٢٧٥١�٥ ٤٦٢٥�٣ ١٨٧٣�٨ ٢٧٥١�٥ اموع الفرعي للموظفني

       ١٠٨٢�٤   ١٠٨٢�٤ ١٠٨٢�٤   ١٠٨٢�٤ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ١٧٤�٧ ٥٠�٣ ١٢٤�٤ ١٧٤�٧ ٥٠�٣ ١٢٤�٤ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ١٢٥٧�١ ٥٠�٣ ١٢٠٦�٨ ١٢٥٧�١ ٥٠�٣ ١٢٠٦�٨ اموع لسائر املوظفني

 ١١�٩- ١١�٩-   ٣٤٩�٨ ٣٣٦�٥ ١٣�٣ ٣٦١�٧ ٣٤٨�٤ ١٣�٣ السفر

              الضيافة

 ١�٧- ١�٧-   ٣١١�٧ ٢١٧�٢ ٩٤�٥ ٣١٣�٤ ٢١٨�٩ ٩٤�٥ قديةاخلدمات التعا

      ١٩٧�٩ ١٠٠�٣ ٩٧�٦ ١٩٧�٩ ١٠٠�٣ ٩٧�٦ التدريب

 ١٦�٤- ١٦�٤-   ٢٨٥�٦ ١٢٠�٦ ١٦٥�٠ ٣٠٢�٠ ١٣٧�٠ ١٦٥�٠ نفقات التشغيل العامة

      ٧٩�٥ ١٦�٢ ٦٣�٣ ٧٩�٥ ١٦�٢ ٦٣�٣ اللوازم واملواد

      ٢�٧ ١�٧ ١�٠ ٢�٧ ١�٧ ١�٠ األثاث والعتاد

 ٣٠�٠- ٣٠�٠-   ١٢٢٧�٢ ٧٩٢�٥ ٤٣٤�٧ ١٢٥٧�٢ ٨٢٢�٥ ٤٣٤�٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٠٧�٥- ١٠٧�٥-   ٧٠٣٢�١ ٢٦٣٩�١ ٤٣٩٣�٠ ٧١٣٩�٦ ٢٧٤٦�٦ ٤٣٩٣�٠ اموع

 قسمالعملياتامليدانية: ٣١٨٠الربناجمالفرعي  :٢٠اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٨٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
 قسمالعملياتامليدانية

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
خصصات امل

 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع

 ٨٣�٧- ٨٣�٧-   ٧٧٥�٠ ٧٧٥�٠   ٨٥٨�٧ ٨٥٨�٧   املوظفون من الفئة الفنية

       ٦١٣�٠ ٦١٣�٠   ٦١٣�٠ ٦١٣�٠   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٣�٧- ٨٣�٧-   ١٣٨٨�٠ ١٣٨٨�٠   ١٤٧١�٧ ١٤٧١�٧   عي للموظفنياموع الفر

       ٢٠٨�٥ ٢٠٨�٥   ٢٠٨�٥ ٢٠٨�٥   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ٢٠٨�٥ ٢٠٨�٥   ٢٠٨�٥ ٢٠٨�٥   اموع لسائر املوظفني

       ٧٢�٩ ٧٢�٩   ٧٢�٩ ٧٢�٩   السفر

              الضيافة

      ٤٤�٤ ٤٤�٤   ٤٤�٤ ٤٤�٤   اخلدمات التعاقدية

      ٧�٤ ٧�٤   ٧�٤ ٧�٤   التدريب

 ٢٦�٥- ٢٦�٥-   ٤٥٢�١ ٤٥٢�١   ٤٧٨�٦ ٤٧٨�٦   نفقات التشغيل العامة

 ١٣�٣- ١٣�٣-   ١٢٩�٨ ١٢٩�٨   ١٤٣�١ ١٤٣�١   اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٣٩�٨- ٣٩�٨-   ٧٠٦�٦ ٧٠٦�٦   ٧٤٦�٤ ٧٤٦�٤   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٢٣�٥- ١٢٣�٥-   ٢٣٠٣�١ ٢٣٠٣�١   ٢٤٢٦�٦ ٢٤٢٦�٦   اموع
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 قسم دعم احملامني: ٣١٩٠الربنامج الفرعي :٢١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣١٩٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمدعماحملامني

 األساسية
املخصصات 

 اموع احلاالتاملتصلة ب
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٦٥٠�٢ ٢٠٨�٦ ٤٤١�٦ ٦٥٠�٢ ٢٠٨�٦ ٤٤١�٦ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٨٩�٧ ٦٣�٢ ١٢٦�٥ ١٨٩�٧ ٦٣�٢ ١٢٦�٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٨٣٩�٩ ٢٧١�٨ ٥٦٨�١ ٨٣٩�٩ ٢٧١�٨ ٥٦٨�١ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

       ٦�٦ ٦�٦   ٦�٦ ٦�٦   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 ٥٠٩�٠- ٥٠٩�٠-   ٢٦٠٨�٤ ٢٦٠٨�٤   ٣١١٧�٤ ٣١١٧�٤   حمامو الدفاع

 ٥٦١�٩- ٥٦١�٩-   ٣٤٤٨�٢ ٣٤٤٨�٢   ٤٠١٠�١ ٤٠١٠�١   حمامو اين عليهم

      ١�٠ ١�٠   ١�٠ ١�٠   ت التشغيل العامةنفقا

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ١٠٧٠�٩- ١٠٧٠�٩-   ٦٠٦٤�٢ ٦٠٦٤�٢   ٧١٣٥�١ ٧١٣٥�١   اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٠٧٠�٩- ١٠٧٠�٩-   ٦٩٠٤�١ ٦٣٣٦�٠ ٥٦٨�١ ٧٩٧٥�٠ ٧٤٠٦�٩ ٥٦٨�١ اموع

 شعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة: ٣٢٠٠الربنامج  :٢٢اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٠٠ ة املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزاني بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

    ٤١٦٨�٦ ٥٥٩�٣ ٣٦٠٩�٣ ٤١٦٨�٦ ٥٥٩�٣ ٣٦٠٩�٣ املوظفون من الفئة الفنية

    ٦٧٨٥�٥ ١٥٦٧�٧ ٥٢١٧�٨ ٦٧٨٥�٥ ١٥٦٧�٧ ٥٢١٧�٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

    ١٠٩٥٤�١ ٢١٢٧�٠ ٨٨٢٧�١ ١٠٩٥٤�١ ٢١٢٧�٠ ٨٨٢٧�١ اموع الفرعي للموظفني

 ٥�٠-  ٥�٠- ٨٤٦�٢ ٩٥�٤ ٧٥٠�٨ ٨٥١�٢ ٩٥�٤ ٧٥٥�٨ املساعدة املؤقتة العامة

    ٢٠�٠  ٢٠�٠ ٢٠�٠  ٢٠�٠ جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

    ١٢٠�٥ ٣٠�٤ ٩٠�١ ١٢٠�٥ ٣٠�٤ ٩٠�١ العمل اإلضايف

    ١٤�٦   ١٤�٦ ١٤�٦   ١٤�٦ اخلرباء االستشاريون

 ٥�٠-  ٥�٠- ١٠٠١�٣ ١٢٥�٨ ٨٧٥�٥ ١٠٠٦�٣ ١٢٥�٨ ٨٨٠�٥ اموع لسائر املوظفني

 ٢�٦- ٢�٦-  ١٣٢�٦ ٦٠�١ ٧٢�٥ ١٣٥�٢ ٦٢�٧ ٧٢�٥ السفر

              الضيافة

 ٧٧�٠- ٣٧�٠- ٤٠�٠- ٦٨٠�٠ ١٩٣�٠ ٤٨٧�٠ ٧٥٧�٠ ٢٣٠�٠ ٥٢٧�٠ اخلدمات التعاقدية

    ٢٤٧�٢  ٢٤٧�٢ ٢٤٧�٢  ٢٤٧�٢ التدريب

 ١٠�٠- ١٠�٠-  ٦٤٠٤�٠ ١٧١٠�١ ٤٦٩٣�٩ ٦٤١٤�٠ ١٧٢٠�١ ٤٦٩٣�٩ نفقات التشغيل العامة

    ٤٧٥�٧  ٤٧٥�٧ ٤٧٥�٧  ٤٧٥�٧ اللوازم واملواد

 ١٧٠�٠-  ١٧٠�٠- ٩٦٨�٠ ٣٥�٠ ٩٣٣�٠ ١١٣٨�٠ ٣٥�٠ ١١٠٣�٠ األثاث والعتاد

 ٢٥٩�٦- ٤٩�٦- ٢١٠�٠- ٨٩٠٧�٥ ١٩٩٨�٢ ٦٩٠٩�٣ ٩١٦٧�١ ٢٠٤٧�٨ ٧١١٩�٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٦٤�٦- ٤٩�٦- ٢١٥�٠- ٢٠٨٦٢�٩ ٤٢٥١�٠ ١٦٦١١�٩ ٢١١٢٧�٥ ٤٣٠٠�٦ ١٦٨٢٦�٩ اموع
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 مكتبمدير شعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة: ٣٢١٠الربناجمالفرعي  :٢٣ل اجلدو

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢١٠ امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل  بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبمديرشعبةاخلدماتاإلداريةاملشتركة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٣٧٥�٦   ٣٧٥�٦ ٣٧٥�٦   ٣٧٥�٦ املوظفون من الفئة الفنية

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٤٣٨�٨   ٤٣٨�٨ ٤٣٨�٨   ٤٣٨�٨ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اء االستشاريوناخلرب

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

      ١٥�١ ٣�٢ ١١�٩ ١٥�١ ٣�٢ ١١�٩ الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٥�١ ٣�٢ ١١�٩ ١٥�١ ٣�٢ ١١�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٤٥٣�٩ ٣�٢ ٤٥٠�٧ ٤٥٣�٩ ٣�٢ ٤٥٠�٧ اموع

 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربناجمالفرعي  :٢٤اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٢٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماملواردالبشرية

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

ت املخصصا
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٧٩٢�٣   ٧٩٢�٣ ٧٩٢�٣   ٧٩٢�٣ املوظفون من الفئة الفنية

       ٩٨٠�٦ ١٨٩�٧ ٧٩٠�٩ ٩٨٠�٦ ١٨٩�٧ ٧٩٠�٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ١٧٧٢�٩ ١٨٩�٧ ١٥٨٣�٢ ١٧٧٢�٩ ١٨٩�٧ ١٥٨٣�٢ اموع الفرعي للموظفني

       ٢٤٦�٠   ٢٤٦�٠ ٢٤٦�٠   ٢٤٦�٠ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ١٤�٦  ١٤�٦ ١٤�٦  ١٤�٦ اخلرباء االستشاريون

       ٢٦٠�٦   ٢٦٠�٦ ٢٦٠�٦   ٢٦٠�٦ اموع لسائر املوظفني

       ١٧�٠ ١١�٠ ٦�٠ ١٧�٠ ١١�٠ ٦�٠ السفر

              الضيافة

      ١٦�٧  ١٦�٧ ١٦�٧  ١٦�٧ اخلدمات التعاقدية

      ١٦٠�٠  ١٦٠�٠ ١٦٠�٠  ١٦٠�٠ التدريب

              نفقات التشغيل العامة

      ٤٥�٢  ٤٥�٢ ٤٥�٢  ٤٥�٢ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٢٣٨�٩ ١١�٠ ٢٢٧�٩ ٢٣٨�٩ ١١�٠ ٢٢٧�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٢٢٧٢�٤ ٢٠٠�٧ ٢٠٧١�٧ ٢٢٧٢�٤ ٢٠٠�٧ ٢٠٧١�٧ اموع
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 قسمامليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربناجمالفرعي  :٢٥اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣ امليزانية املقترحة لعام

 ٣٢٤٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمامليزانيةواملالية

 األساسية
املخصصات املتصلة 

 اموع IPSAS باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
ملخصصات ا

 اموع IPSAS املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات املتصلة 

 اموع IPSAS باحلاالت

         ٧٥١�٤     ٧٥١�٤ ٧٥١�٤     ٧٥١�٤ املوظفون من الفئة الفنية

         ١٠٩٠�٩   ٣٣٢�٢ ٧٥٨�٧ ١٠٩٠�٩   ٣٣٢�٢ ٧٥٨�٧ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

١٨٤٢�٣   ٣٣٢�٢ ١٥١٠�١ ١٨٤٢�٣   ٣٣٢�٢ ١٥١٠�١ موع الفرعي للموظفنيا         

 ٥�٠-     ٥�٠- ٤٣٤�٥ ٣٦٩�٢   ٦٥�٣ ٤٣٩�٥ ٣٦٩�٢   ٧٠�٣ املساعدة املؤقتة العامة

                 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

       ٥�١   ٥�١ ٥�١   ٥�١ العمل اإلضايف

                 اخلرباء االستشاريون

 ٥�٠-     ٥�٠- ٤٣٩�٦ ٣٦٩�٢   ٧٠�٤ ٤٤٤�٦ ٣٦٩�٢   ٧٥�٤ اموع لسائر املوظفني

         ١٥�٠ ١٥�٠     ١٥�٠ ١٥�٠     السفر

                 الضيافة

       ٢٧٤�٥ ١٨٦�٠  ٨٨�٥ ٢٧٤�٥ ١٨٦�٠  ٨٨�٥ اخلدمات التعاقدية

       ٣٠�٠ ٣٠�٠    ٣٠�٠ ٣٠�٠    التدريب

       ٦٥�٠   ٦٥�٠ ٦٥�٠   ٦٥�٠ نفقات التشغيل العامة

                 اللوازم واملواد

                 األثاث والعتاد

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
         ٣٨٤�٥ ٢٣١�٠   ١٥٣�٥ ٣٨٤�٥ ٢٣١�٠   ١٥٣�٥ باملوظفني

 ٥�٠-     ٥�٠- ٢٦٦٦�٤ ٦٠٠�٢ ٣٣٢�٢ ١٧٣٤�٠ ٢٦٧١�٤ ٦٠٠�٢ ٣٣٢�٢ ١٧٣٩�٠ اموع

 قسماخلدماتالعامة: ٣٢٥٠الربناجمالفرعي  :٢٦اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٥٠ ديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تع بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماخلدماتالعامة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٥٦٤�٣   ٥٦٤�٣ ٥٦٤�٣   ٥٦٤�٣ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢٣٢٤�٤   ٢٣٢٤�٤ ٢٣٢٤�٤   ٢٣٢٤�٤ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٢٨٨٨�٧   ٢٨٨٨�٧ ٢٨٨٨�٧   ٢٨٨٨�٧ اموع الفرعي للموظفني

       ٧٠�٣   ٧٠�٣ ٧٠�٣   ٧٠�٣ املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٨٠�٤ ٢٥�٤ ٥٥�٠ ٨٠�٤ ٢٥�٤ ٥٥�٠  اإلضايفالعمل

              اخلرباء االستشاريون

       ١٥٠�٧ ٢٥�٤ ١٢٥�٣ ١٥٠�٧ ٢٥�٤ ١٢٥�٣ اموع لسائر املوظفني

       ١٤�٨   ١٤�٨ ١٤�٨   ١٤�٨ السفر

              الضيافة

      ٢٥�٨  ٢٥�٨ ٢٥�٨  ٢٥�٨ اخلدمات التعاقدية

      ١٦�٣  ١٦�٣ ١٦�٣  ١٦�٣ التدريب

      ٢٤٨٠�١ ٢٢�٥ ٢٤٥٧�٦ ٢٤٨٠�١ ٢٢�٥ ٢٤٥٧�٦ نفقات التشغيل العامة

      ٢٤٥�٥  ٢٤٥�٥ ٢٤٥�٥  ٢٤٥�٥ اللوازم واملواد

      ٦٨�٠  ٦٨�٠ ٦٨�٠  ٦٨�٠ األثاث والعتاد

       ٢٨٥٠�٥ ٢٢�٥ ٢٨٢٨�٠ ٢٨٥٠�٥ ٢٢�٥ ٢٨٢٨�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٥٨٨٩�٩ ٤٧�٩ ٥٨٤٢�٠ ٥٨٨٩�٩ ٤٧�٩ ٥٨٤٢�٠ اموع
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 قسمتكنولوجيااملعلوماتواالتصال: ٣٢٦٠الربناجمالفرعي  :٢٧اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٢٦٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة وصيات اللجنةقبل تعديلها بناء على ت
املخصصات  قسمتكنولوجيااملعلوماتواالتصال

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع لة باحلاالتاملتص

       ١٦٨٥�٠ ٥٥٩�٣ ١١٢٥�٧ ١٦٨٥�٠ ٥٥٩�٣ ١١٢٥�٧ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢٣٢٦�٤ ١٠٤٥�٨ ١٢٨٠�٦ ٢٣٢٦�٤ ١٠٤٥�٨ ١٢٨٠�٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٤٠١١�٤ ١٦٠٥�١ ٢٤٠٦�٣ ٤٠١١�٤ ١٦٠٥�١ ٢٤٠٦�٣ اموع الفرعي للموظفني

       ٩٥�٤ ٩٥�٤   ٩٥�٤ ٩٥�٤   ملؤقتة العامةاملساعدة ا

      ٢٠�٠  ٢٠�٠ ٢٠�٠  ٢٠�٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٣٥�٠ ٥�٠ ٣٠�٠ ٣٥�٠ ٥�٠ ٣٠�٠ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

       ١٥٠�٤ ١٠٠�٤ ٥٠�٠ ١٥٠�٤ ١٠٠�٤ ٥٠�٠ اموع لسائر املوظفني

 ٢�٦- ٢�٦-   ٧٠�٧ ٤٥�٩ ٢٤�٨ ٧٣�٣ ٤٨�٥ ٢٤�٨ السفر

              الضيافة

 ٧٧�٠- ٣٧�٠- ٤٠�٠- ٣٦٣�٠ ١٩٣�٠ ١٧٠�٠ ٤٤٠�٠ ٢٣٠�٠ ٢١٠�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٤٠�٩  ٤٠�٩ ٤٠�٩  ٤٠�٩ التدريب

 ١٠�٠- ١٠�٠-   ٣٨٥٨�٩ ١٦٨٧�٦ ٢١٧١�٣ ٣٨٦٨�٩ ١٦٩٧�٦ ٢١٧١�٣ نفقات التشغيل العامة

      ١٨٥�٠  ١٨٥�٠ ١٨٥�٠  ١٨٥�٠  واملواداللوازم

 ١٧٠�٠-  ١٧٠�٠- ٩٠٠�٠ ٣٥�٠ ٨٦٥�٠ ١٠٧٠�٠ ٣٥�٠ ١٠٣٥�٠ األثاث والعتاد

 ٢٥٩�٦- ٤٩�٦- ٢١٠�٠- ٥٤١٨�٥ ١٩٦١�٥ ٣٤٥٧�٠ ٥٦٧٨�١ ٢٠١١�١ ٣٦٦٧�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٥٩�٦- ٤٩�٦- ٢١٠�٠- ٩٥٨٠�٣ ٣٦٦٧�٠ ٥٩١٣�٣ ٩٨٣٩�٩ ٣٧١٦�٦ ٦١٢٣�٣ اموع

 شعبةخدماتاحملكمة: ٣٣٠٠الربنامج  :٢٨اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٠٠ ة املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزاني بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  شعبةخدماتاحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ٢١�٠- ٨�٠ ٢٩�٠- ٨٨٣٣�٣ ٤٧٩٥�٩ ٤٠٣٧�٤ ٨٨٥٤�٣ ٤٧٨٧�٩ ٤٠٦٦�٤ املوظفون من الفئة الفنية

       ٣٠٣٤�٠ ٢٤٠١�٨ ٦٣٢�٢ ٣٠٣٤�٠ ٢٤٠١�٨ ٦٣٢�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢١�٠- ٨�٠ ٢٩�٠- ١١٨٦٧�٣ ٧١٩٧�٧ ٤٦٦٩�٦ ١١٨٨٨�٣ ٧١٨٩�٧ ٤٦٩٨�٦ اموع الفرعي للموظفني

 ١٥٥�٦- ١٥٥�٦-   ١٨٤٣�٨ ١٨٤٣�٨   ١٩٩٩�٤ ١٩٩٩�٤   املساعدة املؤقتة العامة

      ٣٣٣�٢ ١٥٣�٢ ١٨٠�٠ ٣٣٣�٢ ١٥٣�٢ ١٨٠�٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٥٨�١ ٥٨�١   ٥٨�١ ٥٨�١   العمل اإلضايف

      ٣٦�١ ٣٦�١   ٣٦�١ ٣٦�١   اخلرباء االستشاريون

 ١٥٥�٦- ١٥٥�٦-   ٢٢٧١�٢ ٢٠٩١�٢ ١٨٠�٠ ٢٤٢٦�٨ ٢٢٤٦�٨ ١٨٠�٠ اموع لسائر املوظفني

 ٤٧�٦- ٤٧�٦-   ٩٩٥�٥ ٩٤٠�١ ٥٥�٤ ١٠٤٣�١ ٩٨٧�٧ ٥٥�٤ السفر

              الضيافة

 ١٠�٠- ١٠�٠-   ٣٤٦�٦ ٢٧٩�٤ ٦٧�٢ ٣٥٦�٦ ٢٨٩�٤ ٦٧�٢ اخلدمات التعاقدية

      ٨١�٩ ٦٨�١ ١٣�٨ ٨١�٩ ٦٨�١ ١٣�٨ التدريب

 ٢٢�٠- ٢٢�٠-   ٣٣٧٤�١ ١٩٨٧�٢ ١٣٨٦�٩ ٣٣٩٦�١ ٢٠٠٩�٢ ١٣٨٦�٩ نفقات التشغيل العامة

      ١٤٣�٤ ١١٤�٢ ٢٩�٢ ١٤٣�٤ ١١٤�٢ ٢٩�٢ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٧٩�٦- ٧٩�٦-   ٤٩٤١�٥ ٣٣٨٩�٠ ١٥٥٢�٥ ٥٠٢١�١ ٣٤٦٨�٦ ١٥٥٢�٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٥٦�٢- ٢٢٧�٢- ٢٩�٠- ١٩٠٨٠�٠ ١٢٦٧٧�٩ ٦٤٠٢�١ ١٩٣٣٦�٢ ١٢٩٠٥�١ ٦٤٣١�١ اموع
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 مكتبمدير شعبةخدماتاحملكمة: ٣٣١٠الربناجمالفرعي  :٢٩اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣١٠ ل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعدي بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبمديرشعبةخدماتاحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٤٥٩�٥ ٢٩٠�٤ ١٦٩�١ ٤٥٩�٥ ٢٩٠�٤ ١٦٩�١ املوظفون من الفئة الفنية

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٥٢٢�٧ ٢٩٠�٤ ٢٣٢�٣ ٥٢٢�٧ ٢٩٠�٤ ٢٣٢�٣ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

       ٤٢�١ ٢٢�٤ ١٩�٧ ٤٢�١ ٢٢�٤ ١٩�٧ السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      ١٢�٣  ١٢�٣ ١٢�٣  ١٢�٣ التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٥٤�٤ ٢٢�٤ ٣٢�٠ ٥٤�٤ ٢٢�٤ ٣٢�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٥٧٧�١ ٣١٢�٨ ٢٦٤�٣ ٥٧٧�١ ٣١٢�٨ ٢٦٤�٣ اموع

 قسمإدارةاحملكمة: ٣٣٢٠الربناجمالفرعي  :٣٠اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٢٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  كمةقسمإدارةاحمل

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 عامو

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ١١٩٤�٣ ٧٧٤�٢ ٤٢٠�١ ١١٩٤�٣ ٧٧٤�٢ ٤٢٠�١ املوظفون من الفئة الفنية

       ٨٣٨�١ ٧١١�٦ ١٢٦�٥ ٨٣٨�١ ٧١١�٦ ١٢٦�٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٢٠٣٢�٤ ١٤٨٥�٨ ٥٤٦�٦ ٢٠٣٢�٤ ١٤٨٥�٨ ٥٤٦�٦ اموع الفرعي للموظفني

 ١٠�٢- ١٠�٢-   ٢٤٦�٥ ٢٤٦�٥   ٢٥٦�٧ ٢٥٦�٧   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ١٥�٠ ١٥�٠   ١٥�٠ ١٥�٠   العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

 ١٠�٢- ١٠�٢-   ٢٦١�٥ ٢٦١�٥   ٢٧١�٧ ٢٧١�٧   اموع لسائر املوظفني

       ٤٠�١ ٤٠�١   ٤٠�١ ٤٠�١   السفر

              الضيافة

      ٥٦�٣ ٥٦�٣   ٥٦�٣ ٥٦�٣   اخلدمات التعاقدية

      ١٩�٠ ١٩�٠   ١٩�٠ ١٩�٠   التدريب

      ٥�٩  ٥�٩ ٥�٩  ٥�٩ نفقات التشغيل العامة

      ١٠١�٠ ٨٨�٠ ١٣�٠ ١٠١�٠ ٨٨�٠ ١٣�٠ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٢٢٢�٣ ٢٠٣�٤ ١٨�٩ ٢٢٢�٣ ٢٠٣�٤ ١٨�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٠�٢- ١٠�٢-   ٢٥١٦�٢ ١٩٥٠�٧ ٥٦٥�٥ ٢٥٢٦�٤ ١٩٦٠�٩ ٥٦٥�٥ اموع
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 قسماالحتجاز: ٣٣٣٠الفرعيالربناجم  :٣١اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٣٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماالحتجاز

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٢٩٢�٥ ٨٣�٩ ٢٠٨�٦ ٢٩٢�٥ ٨٣�٩ ٢٠٨�٦ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٢٦�٤ ٦٣�٢ ٦٣�٢ ١٢٦�٤ ٦٣�٢ ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٤١٨�٩ ١٤٧�١ ٢٧١�٨ ٤١٨�٩ ١٤٧�١ ٢٧١�٨ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ٦�٠ ٦�٠   ٦�٠ ٦�٠   اخلرباء االستشاريون

       ٦�٠ ٦�٠   ٦�٠ ٦�٠   اموع لسائر املوظفني

       ٤�٠   ٤�٠ ٤�٠   ٤�٠ السفر

              الضيافة

      ٢�١ ٢�١   ٢�١ ٢�١   اخلدمات التعاقدية

      ١٨�٥ ١٧�٠ ١�٥ ١٨�٥ ١٧�٠ ١�٥ التدريب

      ١٤٩٩�٤ ١١٨�٤ ١٣٨١�٠ ١٤٩٩�٤ ١١٨�٤ ١٣٨١�٠ نفقات التشغيل العامة

      ٧�٥  ٧�٥ ٧�٥  ٧�٥ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٥٣١�٥ ١٣٧�٥ ١٣٩٤�٠ ١٥٣١�٥ ١٣٧�٥ ١٣٩٤�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ١٩٥٦�٤ ٢٩٠�٦ ١٦٦٥�٨ ١٩٥٦�٤ ٢٩٠�٦ ١٦٦٥�٨ اموع

  رمجةالشفويةوالترمجةالتحريريةيف احملكمةقسمالت: ٣٣٤٠الربناجمالفرعي  :٣٢اجلدول 
 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٤٠ حة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزانية املقتر بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسمالترمجةالشفويةوالترمجةالتحريريةفياحملكمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ٨٣�٩ ٨٣�٩   ٤٢٧٩�١ ٢٤٥٠�١ ١٨٢٩�٠ ٤١٩٥�٢ ٢٣٦٦�٢ ١٨٢٩�٠ املوظفون من الفئة الفنية

       ٥٢١�٩ ٢٦٩�٠ ٢٥٢�٩ ٥٢١�٩ ٢٦٩�٠ ٢٥٢�٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٣�٩ ٨٣�٩   ٤٨٠١�٠ ٢٧١٩�١ ٢٠٨١�٩ ٤٧١٧�١ ٢٦٣٥�٢ ٢٠٨١�٩ اموع الفرعي للموظفني

 ١٢٣�٩- ١٢٣�٩-   ٧٤٣�٣ ٧٤٣�٣   ٨٦٧�٢ ٨٦٧�٢   املساعدة املؤقتة العامة

      ٣٣٣�٢ ١٥٣�٢ ١٨٠�٠ ٣٣٣�٢ ١٥٣�٢ ١٨٠�٠ قتة لالجتماعاتاملساعدة املؤ

              العمل اإلضايف

      ٢٠�١ ٢٠�١   ٢٠�١ ٢٠�١   اخلرباء االستشاريون

 ١٢٣�٩- ١٢٣�٩-   ١٠٩٦�٦ ٩١٦�٦ ١٨٠�٠ ١٢٢٠�٥ ١٠٤٠�٥ ١٨٠�٠ اموع لسائر املوظفني

 ٢٠�٠- ٢٠�٠-   ١٤٤�٤ ١٣٩�٢ ٥�٢ ١٦٤�٤ ١٥٩�٢ ٥�٢ السفر

              الضيافة

      ١٥٥�٧ ١١٥�٥ ٤٠�٢ ١٥٥�٧ ١١٥�٥ ٤٠�٢ اخلدمات التعاقدية

      ٢�٧ ٢�٧   ٢�٧ ٢�٧   التدريب

              نفقات التشغيل العامة

      ١٨�٢ ٩�٥ ٨�٧ ١٨�٢ ٩�٥ ٨�٧ اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٢٠�٠- ٢٠�٠-   ٣٢١�٠ ٢٦٦�٩ ٥٤�١ ٣٤١�٠ ٢٨٦�٩ ٥٤�١ اليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتك

 ٦٠�٠- ٦٠�٠-   ٦٢١٨�٦ ٣٩٠٢�٦ ٢٣١٦�٠ ٦٢٧٨�٦ ٣٩٦٢�٦ ٢٣١٦�٠ اموع
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 وحدةاين عليهموالشهود: ٣٣٥٠الربناجمالفرعي  :٣٣اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣يزانية املقترحة لعام امل ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٥٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  وحدةانيعليهموالشهود

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع لة باحلاالتاملتص
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ١٠٤�٩- ٧٥�٩- ٢٩�٠- ١٦٧٤�٩ ١٠١٤�٩ ٦٦٠�٠ ١٧٧٩�٨ ١٠٩٠�٨ ٦٨٩�٠ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٢٣٩�٨ ١١٧٦�٦ ٦٣�٢ ١٢٣٩�٨ ١١٧٦�٦ ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٠٤�٩- ٧٥�٩- ٢٩�٠- ٢٩١٤�٧ ٢١٩١�٥ ٧٢٣�٢ ٣٠١٩�٦ ٢٢٦٧�٤ ٧٥٢�٢ وظفنياموع الفرعي للم

 ٩�٤- ٩�٤-   ٤١٣�٩ ٤١٣�٩   ٤٢٣�٣ ٤٢٣�٣   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٤٣�١ ٤٣�١   ٤٣�١ ٤٣�١   العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

 ٩�٤- ٩�٤-   ٤٥٧�٠ ٤٥٧�٠   ٤٦٦�٤ ٤٦٦�٤   وع لسائر املوظفنيام

       ٦٠٧�٥ ٥٨١�٠ ٢٦�٥ ٦٠٧�٥ ٥٨١�٠ ٢٦�٥ السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      ٢٥�١ ٢٥�١   ٢٥�١ ٢٥�١   التدريب

 ٢٢�٠- ٢٢�٠-   ١٨٦٨�٨ ١٨٦٨�٨   ١٨٩٠�٨ ١٨٩٠�٨   نفقات التشغيل العامة

      ٥�٧ ٥�٧   ٥�٧ ٥�٧   اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٢٢�٠- ٢٢�٠-   ٢٥٠٧�١ ٢٤٨٠�٦ ٢٦�٥ ٢٥٢٩�١ ٢٥٠٢�٦ ٢٦�٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٣٦�٣- ١٠٧�٣- ٢٩�٠- ٥٨٧٨�٨ ٥١٢٩�١ ٧٤٩�٧ ٦٠١٥�١ ٥٢٣٦�٤ ٧٧٨�٧ اموع

 قسممشاركةاين عليهم وجرب أضرارهم: ٣٣٦٠الربناجمالفرعي  :٣٤اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٣٦٠ ة املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج عن تعديل امليزاني بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسممشاركةانيعليهموجربأضرارهم

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٩٣٣�٠ ١٨٢�٤ ٧٥٠�٦ ٩٣٣�٠ ١٨٢�٤ ٧٥٠�٦ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢٤٤�٦ ١٨١�٤ ٦٣�٢ ٢٤٤�٦ ١٨١�٤ ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ١١٧٧�٦ ٣٦٣�٨ ٨١٣�٨ ١١٧٧�٦ ٣٦٣�٨ ٨١٣�٨ اموع الفرعي للموظفني

 ١٢�١- ١٢�١-   ٤٤٠�١ ٤٤٠�١   ٤٥٢�٢ ٤٥٢�٢   املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة لالجتماعات

               العمل اإلضايف

      ١٠�٠ ١٠�٠   ١٠�٠ ١٠�٠   اخلرباء االستشاريون

 ١٢�١- ١٢�١-   ٤٥٠�١ ٤٥٠�١   ٤٦٢�٢ ٤٦٢�٢   اموع لسائر املوظفني

 ٢٧�٦- ٢٧�٦-   ١٥٧�٤ ١٥٧�٤   ١٨٥�٠ ١٨٥�٠   السفر

               الضيافة

 ١٠�٠- ١٠�٠-   ١٣٢�٥ ١٠٥�٥ ٢٧�٠ ١٤٢�٥ ١١٥�٥ ٢٧�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٤�٣ ٤�٣   ٤�٣ ٤�٣   التدريب

               نفقات التشغيل العامة

      ١١�٠ ١١�٠   ١١�٠ ١١�٠   اللوازم واملواد

                األثاث والعتاد

 ٣٧�٦- ٣٧�٦-   ٣٠٥�٢ ٢٧٨�٢ ٢٧�٠ ٣٤٢�٨ ٣١٥�٨ ٢٧�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٤٩�٧- ٤٩�٧-   ١٩٣٢�٩ ١٠٩٢�١ ٨٤٠�٨ ١٩٨٢�٦ ١١٤١�٨ ٨٤٠�٨ اموع
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 قسماإلعالموالوثائق: ٣٤٠٠الربنامج  :٣٥اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٤٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  قسماإلعالموالوثائق

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ٤٩�٧ ٣٤�١- ٨٣�٨ ١٤٧٠�٥ ٤٢٤�٦ ١٠٤٥�٩ ١٤٢٠�٨ ٤٥٨�٧ ٩٦٢�١ املوظفون من الفئة الفنية

       ٨١٤�٨ ٢٢٩�٧ ٥٨٥�١ ٨١٤�٨ ٢٢٩�٧ ٥٨٥�١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٤٩�٧ ٣٤�١- ٨٣�٨ ٢٢٨٥�٣ ٦٥٤�٣ ١٦٣١�٠ ٢٢٣٥�٦ ٦٨٨�٤ ١٥٤٧�٢ اموع الفرعي للموظفني

 ٢�٦- ٢�٦-   ١٤٩�٤ ١٤٩�٤   ١٥٢�٠ ١٥٢�٠   ؤقتة العامةاملساعدة امل

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

 ٢�٦- ٢�٦-   ١٤٩�٤ ١٤٩�٤   ١٥٢�٠ ١٥٢�٠   اموع لسائر املوظفني

 ١٠�٠- ١٠�٠-   ١٠٩�٤ ٩٧�٢ ١٢�٢ ١١٩�٤ ١٠٧�٢ ١٢�٢ السفر

              الضيافة

 ٥٨�٠- ٥٨�٠-   ٩٩٨�١ ٧٤٢�٩ ٢٥٥�٢ ١٠٥٦�١ ٨٠٠�٩ ٢٥٥�٢ اخلدمات التعاقدية

      ٧�٠  ٧�٠ ٧�٠  ٧�٠ التدريب

      ٨٠�٥ ١٣�٥ ٦٧�٠ ٨٠�٥ ١٣�٥ ٦٧�٠ نفقات التشغيل العامة

      ١٢٥�٠  ١٢٥�٠ ١٢٥�٠  ١٢٥�٠ اللوازم واملواد

              والعتاداألثاث 

 ٦٨�٠- ٦٨�٠-   ١٣٢٠�٠ ٨٥٣�٦ ٤٦٦�٤ ١٣٨٨�٠ ٩٢١�٦ ٤٦٦�٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٠�٩- ١٠٤�٧- ٨٣�٨ ٣٧٥٤�٧ ١٦٥٧�٣ ٢٠٩٧�٤ ٣٧٧٥�٦ ١٧٦٢�٠ ٢٠١٣�٦ اموع

 املكاتب املستقلة لقلم احملكمة: ٣٧٠٠الربنامج   :٣٦اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  تباملستقلةلقلماحملكمةاملكا

 األساسية
املخصصات 

  باحلاالتاملتصلة
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

 ١٠٣�٣-   ١٠٣�٣- ٢٠١٢�٣ ١٠٠٠�١ ١٠١٢�٢ ٢١١٥�٦ ١٠٠٠�١ ١١١٥�٥ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٨٩�٦   ١٨٩�٦ ١٨٩�٦   ١٨٩�٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٠٣�٣-   ١٠٣�٣- ٢٢٠١�٩ ١٠٠٠�١ ١٢٠١�٨ ٢٣٠٥�٢ ١٠٠٠�١ ١٣٠٥�١ اموع الفرعي للموظفني

 ٧٦�٥   ٧٦�٥ ٧٦�٥   ٧٦�٥       املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ٧٢�٠  ٧٢�٠ ٧٢�٠  ٧٢�٠ اخلرباء االستشاريون

 ٧٦�٥   ٧٦�٥ ١٤٨�٥   ١٤٨�٥ ٧٢�٠   ٧٢�٠ اموع لسائر املوظفني

       ١١٩�٨ ١٠٥�٥ ١٤�٣ ١١٩�٨ ١٠٥�٥ ١٤�٣ السفر

              الضيافة

 ٨٢�٠-  ٨٢�٠- ١٥٠�٠ ٥٠�٠ ١٠٠�٠ ٢٣٢�٠ ٥٠�٠ ١٨٢�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٢٤�٠ ٢�٢ ٢١�٨ ٢٤�٠ ٢�٢ ٢١�٨ التدريب

      ١٢�٠ ٩�٠ ٣�٠ ١٢�٠ ٩�٠ ٣�٠ نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٨٢�٠-   ٨٢�٠- ٣٠٥�٨ ١٦٦�٧ ١٣٩�١ ٣٨٧�٨ ١٦٦�٧ ٢٢١�١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١٠٨�٨-   ١٠٨�٨- ٢٦٥٦�٢ ١١٦٦�٨ ١٤٨٩�٤ ٢٧٦٥�٠ ١١٦٦�٨ ١٥٩٨�٢ اموع



ICC-ASP/11/20 Advance version 

288 20-A-081112 

 مكتب احملامي العمومي للدفاع: ٣٧٤٠الربنامج   :٣٧اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٤٠ ن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنةالناتج ع بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباحملاميالعموميللدفاع

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٤٤١�٦ ٢٩٢�٥ ١٤٩�١ ٤٤١�٦ ٢٩٢�٥ ١٤٩�١ املوظفون من الفئة الفنية

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٥٠٤�٨ ٢٩٢�٥ ٢١٢�٣ ٥٠٤�٨ ٢٩٢�٥ ٢١٢�٣ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              ضايفالعمل اإل

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

       ١٧�٠ ١٤�٥ ٢�٥ ١٧�٠ ١٤�٥ ٢�٥ السفر

              الضيافة

      ٢٠�٠ ٢٠�٠   ٢٠�٠ ٢٠�٠   اخلدمات التعاقدية

      ٤�٧ ٢�٢ ٢�٥ ٤�٧ ٢�٢ ٢�٥ التدريب

      ٣�٠ ٣�٠   ٣�٠ ٣�٠   ل العامةنفقات التشغي

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٤٤�٧ ٣٩�٧ ٥�٠ ٤٤�٧ ٣٩�٧ ٥�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٥٤٩�٥ ٣٣٢�٢ ٢١٧�٣ ٥٤٩�٥ ٣٣٢�٢ ٢١٧�٣ اموع

 اميالعموميللمجين عليهممكتباحمل: ٣٧٥٠الربنامج  :٣٨اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٣٧٥٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباحملاميالعموميللمجنيعليهم

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٩٤٠�٦ ٧٠٧�٦ ٢٣٣�٠ ٩٤٠�٦ ٧٠٧�٦ ٢٣٣�٠ املوظفون من الفئة الفنية

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ دمات العامةاملوظفون من فئة اخل

       ١٠٠٣�٨ ٧٠٧�٦ ٢٩٦�٢ ١٠٠٣�٨ ٧٠٧�٦ ٢٩٦�٢ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

       ٨٥�١ ٨٠�٥ ٤�٦ ٨٥�١ ٨٠�٥ ٤�٦ السفر

              الضيافة

      ٣٠�٠ ٣٠�٠   ٣٠�٠ ٣٠�٠   اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      ٦�٠ ٦�٠   ٦�٠ ٦�٠   نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              ألثاث والعتادا

       ١٢١�١ ١١٦�٥ ٤�٦ ١٢١�١ ١١٦�٥ ٤�٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ١١٢٤�٩ ٨٢٤�١ ٣٠٠�٨ ١١٢٤�٩ ٨٢٤�١ ٣٠٠�٨ اموع
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 مكتب املراجعة الداخلية: ٣٧٦٠الربنامج   :٣٩اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣رحة لعام امليزانية املقت

 ٣٧٦٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتباملراجعةالداخلية

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ١٠٣�٣-   ١٠٣�٣- ٣٩٧�١   ٣٩٧�١ ٥٠٠�٤   ٥٠٠�٤ املوظفون من الفئة الفنية

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٠٣�٣-   ١٠٣�٣- ٤٦٠�٣   ٤٦٠�٣ ٥٦٣�٦   ٥٦٣�٦ اموع الفرعي للموظفني

 ٧٦�٥   ٧٦�٥ ٧٦�٥   ٧٦�٥       املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ٧٢�٠  ٧٢�٠ ٧٢�٠  ٧٢�٠ اخلرباء االستشاريون

 ٧٦�٥   ٧٦�٥ ١٤٨�٥   ١٤٨�٥ ٧٢�٠   ٧٢�٠ اموع لسائر املوظفني

       ١١�٩ ١٠�٥ ١�٤ ١١�٩ ١٠�٥ ١�٤ السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      ١٩�٣  ١٩�٣ ١٩�٣  ١٩�٣ التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ٣١�٢ ١٠�٥ ٢٠�٧ ٣١�٢ ١٠�٥ ٢٠�٧ ي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرع

 ٢٦�٨-   ٢٦�٨- ٦٤٠�٠ ١٠�٥ ٦٢٩�٥ ٦٦٦�٨ ١٠�٥ ٦٥٦�٣ اموع

 

 مكتبقلم احملكمة املعين باملباين الدائمة: ٣٧٧٠الربنامج  :٤٠اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣ امليزانية املقترحة لعام

 ٣٧٧٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبقلماحملكمةاملعنيباملبانيالدائمة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
صات املخص

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

       ٢٣٣�٠   ٢٣٣�٠ ٢٣٣�٠   ٢٣٣�٠ املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٢٣٣�٠   ٢٣٣�٠ ٢٣٣�٠   ٢٣٣�٠ اموع الفرعي للموظفني

                   ملساعدة املؤقتة العامةا

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

       ٥�٨   ٥�٨ ٥�٨   ٥�٨ السفر

              الضيافة

 ٨٢�٠-  ٨٢�٠- ١٠٠�٠  ١٠٠�٠ ١٨٢�٠  ١٨٢�٠ قديةاخلدمات التعا

              التدريب

      ٣�٠  ٣�٠ ٣�٠  ٣�٠ نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٨٢�٠-   ٨٢�٠- ١٠٨�٨   ١٠٨�٨ ١٩٠�٨   ١٩٠�٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٨٢�٠-   ٨٢�٠- ٣٤١�٨   ٣٤١�٨ ٤٢٣�٨   ٤٢٣�٨ اموع
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 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  :٤١اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسيالرابع الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة  اللجنةقبل تعديلها بناء على توصيات
املخصصات  أمانةمجعيةالدوالألطراف

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع حلاالتاملتصلة با

       ٦٠٥�٧   ٦٠٥�٧ ٦٠٥�٧   ٦٠٥�٧ املوظفون من الفئة الفنية

       ٢٨٥�١   ٢٨٥�١ ٢٨٥�١   ٢٨٥�١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٨٩٠�٨   ٨٩٠�٨ ٨٩٠�٨   ٨٩٠�٨ اموع الفرعي للموظفني

 ١١�٨-   ١١�٨- ٥١٧�١   ٥١٧�١ ٥٢٨�٩   ٥٢٨�٩ املساعدة املؤقتة العامة

      ٤٦٠�٠  ٤٦٠�٠ ٤٦٠�٠  ٤٦٠�٠ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٣٨�٠  ٣٨�٠ ٣٨�٠  ٣٨�٠ العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

 ١١�٨-   ١١�٨- ١٠١٥�١   ١٠١٥�١ ١٠٢٦�٩   ١٠٢٦�٩ اموع لسائر املوظفني

       ٢٩٣�٨   ٢٩٣�٨ ٢٩٣�٨   ٢٩٣�٨ السفر

 ٢٠�٠-  ٢٠�٠- ٥�٠  ٥�٠ ٢٥�٠  ٢٥�٠ الضيافة

      ٦٩٣�٠  ٦٩٣�٠ ٦٩٣�٠  ٦٩٣�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٩�٩  ٩�٩ ٩�٩  ٩�٩ التدريب

      ٢٤�٤  ٢٤�٤ ٢٤�٤  ٢٤�٤ نفقات التشغيل العامة

      ١٤�٧  ١٤�٧ ١٤�٧  ١٤�٧ اللوازم واملواد

      ٥�٠  ٥�٠ ٥�٠  ٥�٠ األثاث والعتاد

 ٢٠�٠-   ٢٠�٠- ١٠٤٥�٨   ١٠٤٥�٨ ١٠٦٥�٨   ١٠٦٥�٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٣١�٨-   ٣١�٨- ٢٩٥١�٧   ٢٩٥١�٧ ٢٩٨٣�٥   ٢٩٨٣�٥ اموع

 إجيار وصيانة املباين املؤقتة: الربناجمالرئيسياخلامس  :٤٢اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسياخلامس الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  ؤقتةوصيانةاملبانياملإجيار

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 عامو

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   اعدة املؤقتة العامةاملس

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 ١١٩�٩-  ١١٩�٩- ٥٩٠١�٥  ٥٩٠١�٥ ٦٠٢١�٤  ٦٠٢١�٤ نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ١١٩�٩-   ١١٩�٩- ٥٩٠١�٥   ٥٩٠١�٥ ٦٠٢١�٤   ٦٠٢١�٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ١١٩�٩-   ١١٩�٩- ٥٩٠١�٥   ٥٩٠١�٥ ٦٠٢١�٤   ٦٠٢١�٤ وعام
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 أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم: الربناجمالرئيسيالسادس  :٤٣اجلدول 

 قالفر ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :الربناجمالرئيسيالسادس الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  أمانةالصندوقاالستئمانياخلاصبانيعليهم

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
 املخصصات
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

       ٦١٥�٠ ٤٤٥�٩ ١٦٩�١ ٦١٥�٠ ٤٤٥�٩ ١٦٩�١ املوظفون من الفئة الفنية

       ١٢٦�٤ ٦٣�٢ ٦٣�٢ ١٢٦�٤ ٦٣�٢ ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٧٤١�٤ ٥٠٩�١ ٢٣٢�٣ ٧٤١�٤ ٥٠٩�١ ٢٣٢�٣ اموع الفرعي للموظفني

       ٢٧٧�٢ ٦٨�٣ ٢٠٨�٩ ٢٧٧�٢ ٦٨�٣ ٢٠٨�٩ اعدة املؤقتة العامةاملس

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      ١٠٠�٠ ٦٠�٠ ٤٠�٠ ١٠٠�٠ ٦٠�٠ ٤٠�٠ اخلرباء االستشاريون

       ٣٧٧�٢ ١٢٨�٣ ٢٤٨�٩ ٣٧٧�٢ ١٢٨�٣ ٢٤٨�٩ اموع لسائر املوظفني

 ٣٩�٨- ٢٢�٨- ١٧�٠- ٢٢٨�٥ ١٣٠�٧ ٩٧�٨ ٢٦٨�٣ ١٥٣�٥ ١١٤�٨ لسفرا

 ٢�٥-  ٢�٥- ٢�٥  ٢�٥ ٥�٠  ٥�٠ الضيافة

 ٣٧�٠-  ٣٧�٠- ١٦٨�٠ ٥٠�٠ ١١٨�٠ ٢٠٥�٠ ٥٠�٠ ١٥٥�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٢٧�٤ ٢٢�٩ ٤�٥ ٢٧�٤ ٢٢�٩ ٤�٥ التدريب

      ٢٢�٠ ١٧�٠ ٥�٠ ٢٢�٠ ١٧�٠ ٥�٠ نفقات التشغيل العامة

      ٣�٠  ٣�٠ ٣�٠  ٣�٠ اللوازم واملواد

      ١٠�٠ ١٠�٠   ١٠�٠ ١٠�٠   األثاث والعتاد

 ٧٩�٣- ٢٢�٨- ٥٦�٥- ٤٦١�٤ ٢٣٠�٦ ٢٣٠�٨ ٥٤٠�٧ ٢٥٣�٤ ٢٨٧�٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٧٩�٣- ٢٢�٨- ٥٦�٥- ١٥٨٠�٠ ٨٦٨�٠ ٧١٢�٠ ١٦٥٩�٣ ٨٩٠�٨ ٧٦٨�٥ اموع

 مشروع املباين الدائمةـــ مكتب مدير املشروع: ١-الربناجمالرئيسيالسابع  :٤٤جلدول ا

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة لها بناء على توصيات اللجنةبعد تعدي قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
  :١-الربناجمالرئيسيالسابع

مشروع املباين الدائمة ـــ مكتب مدير 
املخصصات  املشروع

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٢٩٣�٨   ٢٩٣�٨ ٢٩٣�٨   ٢٩٣�٨ املوظفون من الفئة الفنية

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٣٥٧�٠   ٣٥٧�٠ ٣٥٧�٠   ٣٥٧�٠ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

 ٢٤�٤-  ٢٤�٤-     ٢٤�٤  ٢٤�٤ اخلرباء االستشاريون

 ٢٤�٤-   ٢٤�٤-       ٢٤�٤   ٢٤�٤ اموع لسائر املوظفني

       ٩�٧   ٩�٧ ٩�٧   ٩�٧ السفر

 ٢�٥-  ٢�٥- ٢�٥  ٢�٥ ٥�٠  ٥�٠ الضيافة

      ٦١٦�٣  ٦١٦�٣ ٦١٦�٣  ٦١٦�٣ اخلدمات التعاقدية

      ٣�٢  ٣�٢ ٣�٢  ٣�٢ التدريب

      ٢�٥  ٢�٥ ٢�٥  ٢�٥ نفقات التشغيل العامة

      ١�٥  ١�٥ ١�٥  ١�٥ اللوازم واملواد

      ٤�٠  ٤�٠ ٤�٠  ٤�٠ األثاث والعتاد

 ٢�٥-   ٢�٥- ٦٣٩�٧   ٦٣٩�٧ ٦٤٢�٢   ٦٤٢�٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٦�٩-   ٢٦�٩- ٩٩٦�٧   ٩٩٦�٧ ١٠٢٣�٦   ١٠٢٣�٦ وعام
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 مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة: ٧١١٠الربنامج  :٤٥اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٧١١٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة وصيات اللجنةبعد تعديلها بناء على ت قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  مكتبمديرمشروعاملبانيالدائمة

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

       ٢٩٣�٨   ٢٩٣�٨ ٢٩٣�٨   ٢٩٣�٨ فئة الفنيةاملوظفون من ال

       ٦٣�٢   ٦٣�٢ ٦٣�٢   ٦٣�٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

       ٣٥٧�٠   ٣٥٧�٠ ٣٥٧�٠   ٣٥٧�٠ اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              ل اإلضايفالعم

 ٢٤�٤-  ٢٤�٤-     ٢٤�٤  ٢٤�٤ اخلرباء االستشاريون

 ٢٤�٤-   ٢٤�٤-       ٢٤�٤   ٢٤�٤ اموع لسائر املوظفني

       ٩�٧   ٩�٧ ٩�٧   ٩�٧ السفر

 ٢�٥-  ٢�٥- ٢�٥  ٢�٥ ٥�٠  ٥�٠ الضيافة

      ٨٠�٠  ٨٠�٠ ٨٠�٠  ٨٠�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٣�٢  ٣�٢ ٣�٢  ٣�٢ التدريب

      ٢�٥  ٢�٥ ٢�٥  ٢�٥ نفقات التشغيل العامة

      ١�٥  ١�٥ ١�٥  ١�٥ اللوازم واملواد

      ٤�٠  ٤�٠ ٤�٠  ٤�٠ األثاث والعتاد

 ٢�٥-   ٢�٥- ١٠٣�٤   ١٠٣�٤ ١٠٥�٩   ١٠٥�٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٦�٩-   ٢٦�٩- ٤٦٠�٤   ٤٦٠�٤ ٤٨٧�٣   ٤٨٧�٣ اموع

 دعم موظفي احملكمة يف جمال املوارد واإلدارةملشروعاملبانيالدائمة: ٧١٢٠الربنامج  :٤٦اجلدول

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٧١٢٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة ناء على توصيات اللجنةقبل تعديلها ب
دعمموظفياحملكمةفيمجاالملواردواإلدارةملشروعاملبان

املخصصات  يالدائمة
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 اموع املتصلة باحلاالت

املخصصات 
 األساسية

صات املخص
 اموع املتصلة باحلاالت

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              ل اإلضايفالعم

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

      ٣٨٦�٣  ٣٨٦�٣ ٣٨٦�٣  ٣٨٦�٣ اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              لوازم واملوادال

              األثاث والعتاد

       ٣٨٦�٣   ٣٨٦�٣ ٣٨٦�٣   ٣٨٦�٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ٣٨٦�٣   ٣٨٦�٣ ٣٨٦�٣   ٣٨٦�٣ اموع
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 )"2gvالعناصر"(ماخيصاملنتفعينمنالعناصرغرياملدجمة: ٧١٣٠الربنامج   : ٤٧اجلدول 
 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
٧١٣٠ 

  ماخيصاملنتفعينمنالعناصرغرياملدجمة
صات املخص2gv"( العناصر"(

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

املخصصات 
 األساسية

املخصصات 
 املتصلة باحلاالت

 اموع
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 املتصلة باحلاالت
 اموع

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

      ١٥٠�٠  ١٥٠�٠ ١٥٠�٠  ١٥٠�٠ اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

       ١٥٠�٠   ١٥٠�٠ ١٥٠�٠   ١٥٠�٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

       ١٥٠�٠   ١٥٠�٠ ١٥٠�٠   ١٥٠�٠ اموع

 الفائدة املستحقة للدولة املضيفة: ٧٢٠٠الربنامج   :٤٨ اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

 ٧٢٠٠ الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة تعديلها بناء على توصيات اللجنةبعد  قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  الفائدةاملستحقةللدولةاملضيفة

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 وعام املتصلة باحلاالت

                   املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                   اموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              رباء االستشاريوناخل

                   اموع لسائر املوظفني

                   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 ٢٠٤�٦-  ٢٠٤�٦-     ٢٠٤�٦  ٢٠٤�٦ نفقات التشغيل العامة

              اللوازم واملواد

              األثاث والعتاد

 ٢٠٤�٦-   ٢٠٤�٦-       ٢٠٤�٦   ٢٠٤�٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 ٢٠٤�٦-   ٢٠٤�٦-       ٢٠٤�٦   ٢٠٤�٦ اموع
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 آلية الرقابة املستقلة: ٥-الربنامج الرئيسي السابع: ٤٩اجلدول 

 الفرق ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام  ٢٠١٣امليزانية املقترحة لعام 

  :٥- الربناجمالرئيسيالسابع الناتج عن تعديل امليزانية املقترحة بناء على توصيات اللجنة بعد تعديلها بناء على توصيات اللجنة قبل تعديلها بناء على توصيات اللجنة
املخصصات  ةاملستقلةآليةالرقاب

 األساسية
املخصصات 

 موعا املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت
املخصصات 

 األساسية
املخصصات 

 اموع املتصلة باحلاالت

 ٨٣�٩-   ٨٣�٩- ١٢٤�٧   ١٢٤�٧ ٢٠٨�٦   ٢٠٨�٦ املوظفون من الفئة الفنية

                   املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٣�٩-   ٨٣�٩- ١٢٤�٧   ١٢٤�٧ ٢٠٨�٦   ٢٠٨�٦ ظفنياموع الفرعي للمو

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة املؤقتة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              اخلرباء االستشاريون

                   اموع لسائر املوظفني

       ٤�٧   ٤�٧ ٤�٧   ٤�٧ السفر

              الضيافة

      ٤٠�٠  ٤٠�٠ ٤٠�٠  ٤٠�٠ اخلدمات التعاقدية

      ٦�٥  ٦�٥ ٦�٥  ٦�٥ التدريب

              نفقات التشغيل العامة

      ١٠�٠  ١٠�٠ ١٠�٠  ١٠�٠ اللوازم واملواد

      ٢٠�٠  ٢٠�٠ ٢٠�٠  ٢٠�٠ األثاث والعتاد

       ٨١�٢   ٨١�٢ ٨١�٢   ٨١�٢ ليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكا

 ٨٣�٩-   ٨٣�٩- ٢٠٥�٩   ٢٠٥�٩ ٢٨٩�٨   ٢٨٩�٨ اموع
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 اجلزء جيم 

   الوثائق ذات الصلة

كانون  ٣١إىل  يناير/كانون الثاين ١من  البيانات املالية للفترة  -١
  ٢٠١١ ديسمرب/األول
    احملتويات

    
    خطاب اإلحالة 

    بيان املراقبة املالية الداخلية 
ديسمرب /  األول كانون٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 

٢٠١١     
     ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف

     ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١التدفق النقدي حىت 
     ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 
 / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١دوق الطوارئ للفترة من بيان حاالت اللجوء إىل صن

     ٢٠١١ديسمرب 
     ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 

     ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ حىت 
     ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 

     ٢٠١٠أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
    ) باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 

    ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية حىت 
     ٢٠١١أنصبة الدول األطراف يف جتديد موارد صندوق الطوارئ لعام 

    نات املالية مالحظات ملحقة بالبيا
    احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها    -١
    موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية   -٢
    ) البيانات من األول إىل الرابع(احملكمة اجلنائية الدولية   -٣
    الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ   -٤

    ) باليورو(ات املتنوعة تفاصيل اإليراد: ١اجلدول   
    للميزانية الربناجمية املعتمدة ) باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول   
    لصندوق الطوارئ ) باليورو(تفاصيل النفقات : ٣اجلدول   
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    ) باليورو(تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل : ٤اجلدول   
    ) باليورو(تفاصيل احلسابات األخرى املستحقة الدفع : ٥اجلدول   

    الصناديق االستئمانية   -٥
    املمتلكات غري املستهلكة   -٦

    ) باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٥اجلدول   
    ) باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى : ٦اجلدول   

    كات شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتل  -٧
    مدفوعات ااملة   -٨
    العاملون بدون مقابل   -٩
    االلتزامات احملتملة   -١٠
    اإلصابة أثناء اخلدمة   -١١
    التربعات العينية   -١٢
    التربعات للصندوق االستئماين للضحايا   -١٣
    وصف عام : مشروع املباين الدائمة  -١٤
    ) ثالثاً-أوالً(البيانات مالحظات بشأن : مشروع املباين الدائمة  -١٥
    حتويل األموال بني الربامج الرئيسية   -١٦
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  خطاب اإلحالة
  ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠

 من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية ١-١١وفقاً للمادة 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١يناير إىل / كانون الثاين١الدولية عن الفترة من 

  سلفانا أربيا) توقيع(

  املسجل

  السيد ستيف تاونلي

  مدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
M. Steve Townley 
Director  
National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 
London SW1W 9SP 
United Kingdom  
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  بيان املراقبة املالية الداخلية

  مسؤوليات املسجل

، وبصفيت املوظف اإلداري الرئيسي باحملكمة، فأنا )ب (١-١٠١بالقاعدة املالية عمالً 
مسؤولة وأساَءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مترابط من جانب مجيع األجهزة احملكمة، مبا "

تنظيمية يف ذلك عن طريق اختاذ الترتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملهام ال
 من نظام روما ٤٢ من املادة ٢واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 

، أنا املسؤولة ١-١١١ من النظام املايل، ويف مجلة أمور، إىل القاعدة ١١واستنادا إىل البند ". األساسي
الية الرئيسية والفرعية وامتثاال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد السجالت امل. عن احلسابات

وباحملافظة عليها، كما قمت بوضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمة وبتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء 
  .املهام احملاسبية

ينفذ هذا النظام املايل مبايتفق مع مسؤوليات " من النظام املايل للمحكمة، ٤-١ووفقاً للبند 
 من ٤٣من املادة ) ١( والفقرة ٤٢من املادة ) ٢(دد يف الفقرة املدعي العام واملسجل على النحو احمل

ويتعاون املدعي العام واملسجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف . نظام روما األساسي
  ".ممارسة مهامه مبوجب النظام األساسي

املسجل، فأنا مسؤولة  من النظام املايل، وبصفيت أنا ١-١٠وعالوة على ذلك، ووفقاً للبند 
و استعراض املعامالت املالية /رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوالً بأول بفحص فعال و"عن ممارسة 
  :لضمان ما يلي

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها   )أ(
  والتصرف فيها؛

ادات أو األحكام املالية ألخرى، اليت تقرها اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتم  )ب(
  مجعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛

  ".استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا  )ج(

صت عليه وإذ اختذت الترتيبات املؤسسية املالئمة بتعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما ن
 ٤، فقد قبلت التأكيدات اخلطية للمدعي العام، اليت توصلت ا يف )ب (١-١٠١القاعدة 
وبالتايل، أعرب عن ارتياحي لوجود نظم مناسبة . ١-١٠، بأنه مت االمتثال للبند ٢٠١٢يونيه /حزيران

  .٢٠١١للمراقبة املالية الداخلية طوال الفترة املالية 

  بة املالية الداخليةاستعراض فعالية نظام املراق

تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 
وقد وقع مجيع موظفي . باحملكمة وعلى بيانات الضمان اليت يقدموا) موظفي التصديق(التنفيذيني 

جماالت مسؤوليتهم، مؤكدين بذلك االمتثال لكافة التصديق بيانات عن فعالية نظم الرقابة الداخلية يف 
وقد حدد موظفو التصديق نقاط ضعف حمتملة ستتم معاجلتها خالل . اللوائح والقواعد ذات الصلة

  .السنة املالية احلالية

وبناء على توصيات جلنة مراجعة احلسابات واملراجع اخلارجي، ومتشيا مع تصميمي القوي 
  :ية الداخلية باحملكمة، مت تنفيذ مايليعلى تعزيز املراقبة املال

  :التدريب املتكامل للموظفي التصديق  )أ(
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، وهو تدريب إلزامي جلميع ٢٠١٢فرباير /مت وضع برنامج تدرييب جديد انطلق يف شباط  
  .موظفي التصديق

  :جلسات بيانات الضمان  )ب(

لى حمتويات عقد قلم احملكمة جلسات توجيهية لتمكني موظفي التصديق من التعرف ع  
وأثناء هذه اجللسات، شرح كبار املديرين مفهوم بيان الضمان وأتيحت الفرصة . بيانات الضمان

  .ملوظفي التصديق لإلعراب عن شواغلهم

وأود أن أذكر كذلك أن نفقات الربناجمني الرئيسيني األول والثالث قد جتاوزتا مستويات 
حقاقات اية السنة اللتزامات مستحقات اية املخصصات املعتمدة لكل منهما نظرا الحتساب است

وقد مت استيعاب ذلك التجاوز يف إطار املخصصات اإلمجالية . اخلدمة الطويلة األجل للموظفني بكاملها
  .املعتمدة للمحكمة

وبناء على ما سبق، أعرب عن ارتياحي بأنين تلقيت الضمانات الضرورية ألمتكم من تأكيد 
  .٢٠١١ة املالية الداخلية خالل عام توافر إطار كاف للمراقب

  

  سلفانا أربيا

  املسجل

  ٢٠١٢يوليه / متوز٣٠
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  رأي مراجع احلسابات املستقل وتقريره إىل مجعية الدول األطراف

 كانون ٣١راجعت البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالفترة املالية املنتهية يف 
ه البيانات املتعلقة باإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة وتشمل هذ. ٢٠١١ديسمرب /األول

، واألصول واخلصوم )البيان األول (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١الصناديق املنتهية يف 
، والتدفق النقدي )البيان الثاين (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 

 كانون ١، وبيان االعتمادات للفترة من )البيان الثالث (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حىت 
، وبيان حاالت اللجوء إىل صندوق )البيان الرابع (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

، واجلداول من ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الطوارئ خالل الفترة من 
  .تصلة ا واملالحظات امل٨ إىل ١

  مسؤولية املسجل عن البيانات املالية

املسجل هو املسؤول عن إعداد وعرض البيانات املالية وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم 
واملسجل هو . املتحدة ومتطلبات النظام املايل والقواعد املالية اليت حتددها مجعية الدول األطراف

ة اليت يراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من أي بيانات غري املسؤول أيضا عن الضوابط الداخلي
  .صحيحة جوهريا سواء بسبب اخلطأ أو بسبب االحتيال

  مسؤولية مراجع احلسابات

 اليت املراجعة إىل باالستناد املالية البيانات بشأن الرأي إبداء عن مسؤول احلسابات مراجع
 ملراجعة الدولية للمعايري وفقا املراجعة هذه أجريت وقد. يلاملا النظام من ١٢ للبند وفقا ا يقوم

 املعايري هذه وتقتضي. الضمان ومعايري احلسابات بتدقيق املعين الدويل الس من الصادرة احلسابات
 املراجعة عملية وأداء بتخطيط أقوم وأن املهين السلوك بقواعد االلتزام معي العاملني املوظفني ومن مين

  .مادي خطأ أي من ختلو املالية البيانات بأن معقولة تأكيدات إىل للتوصل

 والكشوف املبالغ بشأن أدلة على للحصول إجراءات اختاذ للحسابات مراجعة أي وتتضمن
 ذلك يف مبا احلسابات، مراجع لتقدير املختارة اإلجراءات وختضع. املالية البيانات يف إليها املشار
 سواء املالية البيانات يف الواردة جوهريا الصحيحة غري البيانات إليها يتؤد قد اليت للمخاطر لتقديره
 الضوابط يف احلسابات مراجع ينظر املخاطر، هذه تقدير ولدى. االحتيال أو اخلطأ مرجعها كان

 للوضع املناسبة املراجعة إجراءات حتديد أجل من احملكمة يف املالية البيانات وتقدمي إلعداد الداخلية
 عن الصادرة احلسابية والتقديرات املستعملة احملاسبية السياسات تقييم أيضاً املراجعة وتشمل. القائم
  .املالية للبيانات العام العرض تقييم وكذلك املسجل

 اإليرادات بأن معقول بشكل للتأكيد كافية أدلة على احلصول جيب سلف، ما إىل وباإلضافة
 الدول ومجعية اإلدارة جملس يتوخاها اليت األغراض مع فقة مطابقة املالية البيانات يف الواردة والنفقات
  .املايل للنظام وفقاً متت قد املعامالت وأن األطراف

 املتعلقة آلرائي أساس لتوفري ومالئمة كافية عليها حصلت اليت املراجعة أدلّة أن وأعتقد
  .احلسابات مبراجعة

 املالية البيانات حول الرأي

 :يلي ما للحسابات جياخلار املراجع يرى
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 جوانبه كل من للمحكمة املايل املوقف صحيحة بصورة تعرض املالية البيانات أن  )أ(
 يف املنتهية للفترة النقدية والتدفقات العمليات ونتائج ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت املادية
 التاريخ؛ هذا

 األمم ملنظومة احملاسبية ريللمعاي وفقاً صحيح بشكل أعدت قد املالية البيانات أن  )ب(
  .األطراف الدول مجعية حددته الذي املايل والنظام املتحدة

  االنتظام بشأن الرأي

 اليت األغراض مع املادية، النواحي مجيع من يتفق، والنفقات اإليرادات استخدام أن أرى
 .املالية والقواعد املايل النظام مع تتفق املالية املعامالت وأن األطراف، الدول مجعية حددا

 :بالتحديد اإلبالغ ا ينبغي اليت األخرى املسائل

 :وهي التعيني خطاب يف إليها املشار املسائلإبالغكم به من  ينبغي ما هناك ليس

  أوسليمة؛ حمسابية سجالت وجود عدم  )أ(

  أوللمراجعة؛ الالزمة والتوضيحات املعلومات مجيع على احلصول عدم  )ب(

  .الداخلية للمراقبة كافية ضوابط وجود عدم  )ج(

 للحسابات اخلارجي املراجع تقرير

 املالية للبيانات مراجعيت نتيجة عن تقريراً أيضاً أصدرت املايل، النظام من ١٢ بالبند عمال
  . الدولية اجلنائية للمحكمة

 

 مورس. إي. سي أمياس 

 للحسابات العام واملراجع املايل املراقب

 املتحدة اململكة

  للحسابات اخلارجي اجعاملر
National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London 
SW1W 9SP 
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 ٢٠١١ لعام املالية البيانات مراجعة تقرير

 النظام وتعزيز األطراف، للدول مستقلة ضمانات توفري هو احلسابات مراجعة من اهلدف
 .للحسابات اخلارجية املراجعة طريق عن املنظمة هدافأل الدعم وتوفري للمنظمة، واإلداري املايل

 يف احلسابات لتدقيق الوطين املكتب رئيس هو للحسابات العام واملراجع املايل واملراقب
 العام املايل واملراقب. املتحدة اململكة يف املالية للرقابة العليا املؤسسة هو واملكتب املتحدة، اململكة
 لألموال والفعال الصحيح اإلنفاق ويكفالن املتحدة اململكة حكومة نع مستقالن الوطين واملكتب
 للقطاع املركزية اهليئات مجيع حسابات املكتب ويدقق. املتحدة اململكة يف الربملان أمام واملساءلة العامة
 من لعدد اخلارجية املراجعة خدمات املكتب ويقدم. الدولية املنظمات من عدد عن فضال العام

  .املتحدة اململكة يف املالية للرقابة العليا املؤسسة باعتباره دوره عن مستقل بشكل الدولية املنظمات

٢٠١٢أغسطس /آب  

  احملتويات
    

    ملخص تنفيذي 
    مقدمة 

    النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات 
    األداء املايل الشامل 

    االستعراض املايل للصندوق العام 
    مشروع املباين الدائمة 

    مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 
    املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
     ٢٠١٠ يف عام  احلساباترد اإلدارة على توصيات مراجعة

    شكر وتقدير 
     ٢٠١١ عامل التوصيات املقدمة ملخص -ألف املرفق
    السابقة  السنة  املقدمة يفتوصياتال متابعة –باء املرفق

  

  ملخص تنفيذي

  مقدمة

، ٢٠١١ لعام املالية بالبيانات يتعلق فيماقدم املراجع اخلارجي للحسابات رأياً بدون حتفظ   -١
 يف الدولية اجلنائية للمحكمة املايل للمركز املادية، اجلوانب مجيع من صادقة، صورة تعطيمؤكدا أا 

 التاريخ، ذلك يف املنتهية السنة وإلدائها املايل وتدفقاا النقدية خالل ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣١
 املايل النظامو املتحدة األمم ملنظومة احملاسبية للمعايري وفقا صحيح بشكل إعدادها متأن تلك البيانات و

  .األطراف الدول مجعية حددا اليت املالية والقواعد
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 عام يف احلسابات ملراجعة تقريرنا يركز للمحكمة، املايل األداء على التعليقات إىل باإلضافةو  -٢
 واستعراض عمليات مكتب املراجعة الداخلية الدائمة، املباين مشروع يف احملرز التقدم على ٢٠١١

  .العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري لتنفيذ احملكمة وضعتها اليت واخلططكمة، للحسابات باحمل

 السابقة توصياتنا تنفيذ يف حرزجيداً أ اًتقدم أن وجدنا الدائمة، املباين مبشروع يتعلق وفيما  -٣
 وقدمنا خبصوص اهليكل اإلداري للمشروع، غري أننا أدلينا بتعليقات عن التحديات الكبرية املقبلة،

توصيات يف جمال التحكم يف التكاليف وأوصينا بأن تنظر احملكمة يف وقت مبكر يف مسألة االنتقال إىل 
  .التشغيل وإدارة األصول يف املستقبل

وفيما يتعلق باملراجعة الداخلية للحسابات، حددنا جماالت ميكن أن تدخل عليها حتسينات   -٤
 املعايري الدولية للمراجعة الداخلية للحسابات، مبا يف ذلك من أجل مطابقة العمليات بأفضل ممارسات

  .ضرورة استعراض ميثاق املراجعة بانتظام ومواءمة دورات التخطيط واإلبالغ

وفيما يتعلق بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، استعرضنا التقدم احملرز منذ بدأ   -٥
وقد استعرضنا كذلك مسودة سابقة . ٢٠١١يوليه /له يف متوزالفريق املعين مبشروع تلك املعايري عم

للتغيريات املقترح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة ونصحناها بأن متضي يف وضع 
  .جدوهلا الزمين للتمكن من ضمان انتقال ناجح

تضع جدوال زمنيا لتنفيذ وال تزال احملكمة بطيئة يف تنفيذ توصياتنا السابقة، وينبغي هلا أن   -٦
مجيع التوصيات املعلقة وأن تقدم بانتظام تقارير عن التقدم احملرز إىل جلنة مراجعة احلسابات، وإىل جلنة 

  .امليزانية واملالية، وإىل اجلمعية

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

 الدولية للمعايري ووفقا املالية عدوالقوا املايل للنظام وفقاً للمحكمة املالية البيانات مبراجعة قمنا  -٧
  .احلسابات ملراجعة

 وتقييماً للمحكمة، احملاسبية لإلجراءات عاماً استعراضاً احلسابات مراجعة وتضمنت  -٨
 يف ضرورية اعتربناها اليت واالختبارات للحسابات، مراجعتنا على تؤثر قد اليت الداخلية للضوابط
 إجراءات من األساسي الغرض وكان. الداعمة األدلة من غريهاو احملاسبية للسجالت القائمة الظروف
 .احلسابات مراجعة يشأن رأي تكوين هو املراجعة

 وامليزانية املالية املعلومات بنظم املتصلة اجلوانب جلميع تفصيلياً استعراضاً عملنا يتضمن ومل  -٩
 البيانات أن من للتأكد فحص أجري ،وأخرياً. بشأا شامالً بياناً النتائج اعتبار ينبغي وال باحملكمة،
  .مناسب بشكل تقدميها ومن للمحكمة احملاسبية السجالت بدقة تعكس املالية

 املرفق يف لتوصياتنا ملخص يرد كما أدناه ا قمنا اليت للمراجعة الرئيسية املالحظات وترد  -١٠
 املرفق يف ٢٠١٠ عام يف دمناهاق اليت للتوصيات استجابة اإلدارة اختذا اليت اإلجراءات وترد. ألف
  .باء

  األداء املايل الشامل

  االستعراض املايل للصندوق العام

يف  نقصا ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تظهر البيانات ملالية للمحكمة للسنة املنتهية يف   -١١
العجز عن وقد نتج هذا .  مليون يورو٣,٥اإليرادات مقارنة بالنفقات، مما أسفر عن عجز إمجايل قدره 
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، وقد مت ٢٠١١ مليون يورو يف أحداث مل تكن متوقعة وقت اعتماد ميزانية عام ٥,١نفقات بلغت 
ونتيجة .  مليون يورو من ذلك املبلغ يف امليزانية املعتمدة، وحتمل الباقي صندوق الطوارئ٣,٢استيعاب 

 مليون ١٤,٨رب إىل ديسم/ كانون األول٣١لذلك، اخنفض جمموع االحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
  ).٢٠١٠ مليون يورو يف عام ١٩,٤مقابل (يورو 

  اإليرادات

.  مليون يورو عما كانت عليه يف السنة السابقة١٠٣,٦ البالغة املقررة االشتراكاتمل تتغري   -١٢
 وفرت متويال للزيادة يف عدد التحقيقات اجلارية، كانت ميزانية عام ٢٠١١ويف حني أن ميزانية عام 

 مليون يورو مقدمة ملؤمتر احملكمة الستعراض نظام ١,٤د تضمنت مسامهة ملرة واحدة قدرها  ق٢٠١٠
 يورو، وهو ما ٤٨٤ ٠٠٠وحصلت احملكمة على إيرادات من الفائدة املصرفية قدرها . روما األساسي

وبلغت اإليرادات ). ٢٠١٠ يورو يف عام ٣٤٣ ٠٠٠أي مقابل (يفوق فائدة السنة الفارطة بقليل 
  ).٢٠١٠ يورو يف عام ١٢١ ٠٠٠مقابل ( يورو ٣٨٢ ٠٠٠خرى األ

  النفقات

مقابل ( مليون يورو ١٠٧,٩ عن السنة الفارطة لتبلغ املائة يف ٣,٣ بنسبة النفقات زادت  -١٣
، ويعزى ذلك أساسا إىل استجابة احملكمة لألحداث غري املتوقعة يف )٢١٠ مليون يورو يف عام ١٠٤,٥

 مليون يورو بسبب التطورات املتعلقة باملقاضاة ١,٩ احملكمة نفقات قدرها وقد تكبدت. ليبيا وكينيا
 مليون يورو بسبب ١,٨واالدعاء العام يف التحقيقات اجلارية بشأن كينيا، وتكبدت نفقات بلغت 

وباستثناء األحداث غري املتوقعة، يبني جمموع نفقات احملكمة عند مقارنته . التحقيقات اجلديدة يف ليبيا
  ).البيان الرابع( يورو ٧٩٧ ٠٠٠خصصات اليت اعتمدا اجلمعية العامة فائضا يف امليزانية يبلغ بامل

وقد عرفت ). ٢اجلدول (وتقدم البيانات املالية تفاصيل النفقات حسب فئات اإلنفاق   -١٤
اوزت  مليون يورو نظرا ألن تكاليف املساعدة القانونية جت١,٦نفقات اخلدمات التعاقدية زيادة قدرها 

وتعمل احملكمة على مراجعة نظام املساعدة القانونية بغية .  مليون يورو١,٨امليزانية املعتمدة مببلغ 
 يف يورو  مليون١,٥ قدره بلغ باخنفاضومت استيعاب تلك الزيادة . ضمان استدامة تكاليفه املالية

  .العامة التشغيل نفقات

  األصول واخلصوم

.  مليون يورو٣٤,٢ مليون يورو ليصبح ٣,٢صول مبا قدره بصفة عامة، اخنفض جمموع األ  -١٥
 كانون ٣١ مليون يورو يف ٢٨,٢وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت نقدية احملكمة وودائعها ألجل إىل 

ويعكس ذلك حتسنا يف معدل ). ٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٢٦,٩مقابل  (٢٠١١ديسمرب /األول
 يف املائة عام ٩٣ يف املائة باملقارنة مع ٩٧ي بلغ ، الذ٢٠١١قبض االشتراكات املقررة يف عام 

٢٠١٠.  

 مليون يورو يف عام ١٨,٠مقابل ( مليون يورو ١٩,٤وارتفع جمموع خصوم احملكمة إىل   -١٦
 مليون يورو يف التزامات مستحقات املوظفني اليت يبلغ جمموعها حاليا ١,٤عقب زيادة قدرها ) ٢٠١٠
تزامات املتعلقة مبنح اإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن عندما وتدفع هذه االل.  مليون يورو١٠,١

وعرفت قيمة االلتزامات غري . يتقاعد املوظفون، وتتزايد املستحقات عموما مع كل سنة من اخلدمة
 ٥,٧مقابل  (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ مليون يورو يف ٥,٥املصفاة اخنفاضا طفيفا لتبلغ 

وتقدم احملكمة كل سنة تقارير عن املبالغ املتأتية من املدخرات وإلغاءات ). ٢٠١٠مليون يورو يف عام 
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، استعرضت احملكمة التزاماا بغية حتديد ما كان ٢٠١٢مارس /ويف آذار. التزامات الفترة السابقة
وقد نتجت عن هذه العملية . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ينبغي تصفيته أو ختفيضه حبلول 

  . التزاما منفصال١٥٠ يورو تتصل بأكثر من ٣٠٠ ٠٠٠حنو إلغاءات بلغت 

 يورو مت استيعابه اآلن بكامله من ٤١٢ ٠٠٠حتمل صندوق الطوارئ مبلغ ، ٢٠١٠ويف عام   -١٧
وقد أدى ذلك إىل حساب الفائض النقدي للسنة . مدخرات االلتزامات غري املصفاة يف نفس السنة

  . األطراف استردادها يورو ميكن للدول١ ٦٨٩ ٠٩٠الفارطة بقدر 

  االشتراكات املتأخرة

 ٢,٨ مليون يورو لتصبح ٣,٥اخنفضت متأخرات االشتراكات املقررة للدول األطراف مببلغ   -١٨
، ويرجع ذلك باخلصوص إىل قبض مبلغ متأخر )٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٦,٣مقابل (مليون يورو 

 دولة طرفا مل تسدد اشتراكاا لعام ١٩ونالحظ أن حنو .  مليون يورو من دولة واحدة٣,١قدره 
  . هلا أيضا متأخرات مستحقة السداد من سنوات فارطة٢٠١١

  تكاليف مستحقات املوظفني

 ٤,٩رصيد تكاليف اإلجازات السنوية البالغ ) البيان الثاين(يتضمن بيان األصول واخلصوم   -١٩
، وبغية ضمان التمكن من ٢٠١١ويف عام ). ٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٤,١مقابل (مليون يورو 

 يورو من فائض ٥٢٢ ٠٠٠تزويد رصيد تلك التكاليف ومتويله بالكامل، حولت احملكمة مبلغ 
 يورو من تكاليف رصيد اإلجازات السنوية للربنامج ١٥٠ ٠٠٠الربنامج الرئيسي الثاين لتغطية  

ل ملا أمكن استيعاب هذه ولوال هذا التحوي.  للربنامج الرئيسي الثالث٣٧٢ ٠٠٠الرئيسي األول و 
وظلت احملكمة يف حدود . التكاليف يف املخصصات املعتمدة للربناجمني الرئيسيني األول والثالث

 امللحقة بالبيانات ١٦ مليون يورو، وتوضح املالحظة ١٠٣,٧خمصصات امليزانية العامة املعتمدة البالغة 
  .املالية األساس القانوين لتحويل األموال بني الربامج

مقابل ( مليون يورو ١٠,١ويف اموع، ادخرت احملكمة اآلن أصوال نقدية يبلغ جمموعها   -٢٠
من أجل التمويل الكامل اللتزاماا املقبلة املتعلقة برصيد اإلجازات ) ٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٨,٧

را ألمهية هذين ونظ).  مليو يورو٥,٢(وبتكاليف رصيد اإلعادة إىل الوطن )  مليون يورو٤,٩(السنوية 
الرصيدين ولكوما يتوفران على متويل كامل، ينبغي اآلن للمحكمة النظر يف إضفاء الطابع الرمسي 

  .على سياستها يف متويلهما ألجل احلصول على موافقة الدول األطراف

  تدفق النقد

 الشكل ورغم أن توقيت أداءات الدول األطراف حتسن عما كان عليه يف السنة الفارطة، يني  -٢١
فعلى .  أن االشتراكات املتوصل ا كل شهر تكفي بالكاد لتلبية احتياجات احملكمة من تدفق النقد١

.  باشتراكات كافية لتغطية مصروفات الشهر التايل٢٠١١يوليه /سبيل املثال، مل تتوصل احملكمة يف متوز
ل مبراسلة بشأن املبالغ  يوما من التوص٣٠ورغم أنه يتعني تسديد االشتراكات املقررة يف غضون 

  .املقررة، تؤجل عدة دول أطراف أداءاا مما يضر بتدفق النقد لدى احملكمة

ويظل صندوق رأس املال العامل متاحا ملواجهة أي عجز يف تدفق النقد إذا اخنفضت   -٢٢
 ٢٠٠٨ ماليني من اليورو عام ٧وقد حدد مستوى الصندوق يف . االشتراكات فجأة يف أحد الشهور

وتزايدت أنشطة احملكمة ونفقاا كل .  مليون يورو٨٦ندما كانت النفقات السنوية للمحكمة تبلغ ع
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ويعادل رصيد صندوق رأس .  مليون يورو١١١ ما قدره ٢٠١٢سنة وبلغت امليزانية املعتمدة لعام 
  .املال العامل حاليا أقل من نفقات شهر واحد

  :١التوصية 

اا من رأس املال العامل وأن تنظر فيما إذا كان املستوى نوصي بأن تستعرض احملكمة احتياج
  .احلايل لصندوق رأس املال العامل ال يزال كافيا

  )حسب تراكمها(املصروفات مقارنة باالشتراكات احملصلة : ١الشكل 

  

 املفترض واالحتيال االحتيال

 املعايري منا وتتطلب. عاتق اإلدارة على االحتيال واكتشاف منع عن األولية املسؤولية تقع  -٢٣
 املراجعة، إجراءات من كجزء املفترض االحتيال وأ االحتيال خماطر يف النظر احلسابات ملراجعة الدولية
  .املادي باالحتيال يتعلق فيما ضمانات مراجعتنا وتوفر

 ومل تتمكن اإلدارة من تقدمي عنها املبلغ االحتيال حلاالت مركزي سجلب احملكمة حتتفظ وال  -٢٤
وأبلغتنا مديرة املراجعة الداخلية للحسابات أنه . ٢٠١١أية معلومات متعلقة حباالت االحتيال يف عام 

  .مل يتم تسجيل أية حالة احتيال من خالل أعمال مكتبها، ومل حتدد مراجعتنا أية حالة احتيال

 ااملة ومدفوعات واملشطوبات اخلسائر

 فيما يورو ١٨ ٥٩٦ جمموعه ما بشطب املسجل أبلغنا ة،املالي والقواعد املايل بالنظام عمال  -٢٥
 بلغت قيمتها مستهلكة غري ممتلكات العام هذا وشطب. لالسترداد القابلة غري باملستحقات يتعلق

  .مبعدات متقادمة لتكنولوجيا املعلومات أساسا املبلغ هذا ويتعلق  يورو،٥٦٥ ٩٢٧األصلية 

 يورو قدر أنه يعادل التكاليف احملتملة املرتبطة ٩٨ ٠٠٠غ وتشمل البيانات املالية اعتمادا بل  -٢٦
وأدت احملكمة . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بقضيتني معروضتني على منظمة العمل الدولية حىت 

  . يورو، وقد وافق املسجل على هذه املدفوعات١٢ ٥٤١مدفوعات جماملة بلغ جمموعها 
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 الدائمة املباين مشروع

 أساسية معلومات

 كانون ويف. منها عينية كمسامهة املضيفة الدولة توفرها مؤقتة مباين احملكمة تستضيف  -٢٧
. الهاي يف للمحكمة دائمة مباين تشييد على األطراف الدول مجعية وافقت ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 مكان ١ ٢٠٠ وحوايل حماكمات قاعات ثالث تشمل مترابطة، مبان ستة من اجلديدة املباين وستتألف
  .مربعاً متراً ٥٢ ٤٥٠ تبلغ إمجالية مساحة يف لعم

  الوضع احلايل

 تبلغ وأن ،٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون يف متاماً عامال ىن اجلديداملب يصبح أن املتوقع ومن  -٢٨
 ويدخل املشروع حاليا يف مرحلة حامسة .، إال إذا أمكن حتقيق وفوراتيورو مليون ٢١٦,٨ تكلفته

وهناك . إلدارة املشاكل والظغوط غري املتوقعة املتعلقة بالتكاليف والوقتتتسم مبرونة حمدودة جدا 
  .خماطر حيتمل أن تزيد يف التكاليف ويف اجلدول الزمين للتسليم إن مل تتم إدارا حبزم

، قررت جلنة املراقبة أن تكاليف معدات االستخدام املتكامل البالغة ٢٠١١فرباير /ويف شباط  -٢٩
ومن أجل استيعاب هذه التكاليف ). ٢الشكل (نبغي إدراجها يف تكاليف التشييد  مليون يورو ي١٩,٨

  :اإلضافية، يرتقب مدير املشروع حتقيق وفورات يف ااالت التالية

بتقليص نطاق الشكل اهليكلي وزخارفه الداخلية ووظائفه : مراجعة احتياجات املستخدمني  )أ(
  .ومواصفاته

قدر اخلبري االستشاري :  مما أدرج هلا يف ميزانية طلب العطاءاتتلقي عطاءات بتكلفة أدىن  )ب(
 والوقت احلاضر مبا يقل عن ٢٠٠٩يناير /املعين بالتكاليف آثار تضخم أسعار التشييد بني كانون الثاين

  .وقد يكون هذا تقديرا سخيا، نظرا حلالة الكساد اليت تعرفها سوق البناء حاليا.  مليون يورو بقليل١٣

االستفادة من خربة املتعاقد لتحديد أوجه : فاوض مع املتعاقد الرئيسي قبل توقيع العقدالت  )ج(
  .الكفاءة والتبسيط

ستقدم للمتعاقد الرئيسي حمفزات مالية للسعي إىل حتقيق : حتقيق وفورات إضافية أثناء التشييد  )د(
  .وفورات يف إطار شكل عقد التكلفة املستهدفة

  روع املباين الدائمةجمموع تكاليف مش: ٢الشكل 

  )٢٠١٤أسعار (التكاليف مباليني اليورو 
النفقات الفعلية 

  )٢٠١٦-٢٠٠٨(امليزانية املنقحة املعتمدة   )٢٠١١-٢٠٠٨(
االستعمال مبا يف ذلك معدات (تكاليف التشييد 

  ) مليون١٩,٨ البالغة املدجمة
١٥٧,١  ١٣,٣  

    ممولة بقرض  
  من الدول  

  ٣٢,٩  صفر  املخاطر
  ١٩٠  ١ ١٣,٣   تكاليف التشييدجمموع

  مموالن من  ٢٣,٣  ١  مكتب مدير املشروع
  ميزانية احملكمة  ٣,٥  ١,٢  مكتب املباين الدائمة لدى قلم احملكمة

  ٢١٦,٨  ١٥,٥  اموع الكلي
  
  )املكمة اجلنائية الدولية: املصدر (. مليون٠,٤ يشمل وفورات قدرها ١
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املشروع أن يشرك املستخدمني يف إعداد قائمة ، يعتزم مدير ٢٠١٢يف حزيران يونيه   -٣٠
. أولويات ختفيض التكاليف بغية التأهب الحتمال ارتفاع أسعار طلبات العطاءات عما هو مرتقب
وسيصعب ختفيض التكاليف بتغيري مواصفات املشروع ونطاقه يف الوقت الراهن نظرا ألن املستخدمني 

ولذلك ستتطلب هذه العملية احلساسة . لعات معينةأصبحوا اآلن مستأنسني به ولعلهم حددوا تط
  .العناية يف التخطيط هلا وإدارا بغية إثارة أفكار بناءة وقابلة للتنفيذ لدى املستخدمني

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون منذ مربع متر ٦ ٨٠٠ حبوايل للمباين اإلمجالية املساحة وزادت  -٣١
 أن زيادة املساحة املشروع مدير ويرى. اللوجستية واملرافق احملكمة لقاعات اإلضافية للمتطلبات نتيجة

األمجالية لن تترتب عنها تكاليف إضافية نظرا للكفاءات احملققة يف جماالت أخرى بفضل إجراء عملية 
  ١.هلندسة القيمة

، عينت جلنة املراقبة مديرا جديد للمشروع واعتمدت هيكال إداريا ٢٠١١يونيه /ويف حزيران  -٣٢
وعقب تعيينه، عدل املدير اجلديد للمشروع . ينيط به كامل املسؤولية اإلدارية عن املشروعمنقحا 

امليزانية من أجل مطابقتها مع هذا اهليكل وراجع اجلدول الزمين لتسليم املشروع، مما قلص مرحليت 
ب العطاءات يف ونظرا لتأخريات املرحلة النهائية للتصميم، يرتقب أن تنتهي عملية طل. التعاقد والتشييد

وقد انتقل وقت تسليم املبىن .  كام كان مقررا يف األصل٢٠١٢يوليه / بدل متوز٢٠١٢أغسطس /آب
ومع ذلك، ال يزال من . ٢٠١٥سبتمرب / إىل أيلول٢٠١٥يوليه /من جانب املتعاقد الرئيسي من متوز

  .٢٠١٥ديسمرب /املتوقع تسليم املشروع يف كانون األول

  خاطرامل وإدارة امليزانية

وعلى الرغم من التحسينات اجلوهرية اليت عرفها هيكل إدارة املشروع، فإن حتديات كبرية   -٣٣
ويعترب ج إدارة امليزانية جا . مقبلة تواجه مشروع املباين الدائمة، نظرا ألن أشغال التشييد مل تبدأ بعد

 مليون يورو ١٥,٥ى املشروع وقد بلغ جمموع اإلنفاق عل. سليما ومناسبا هلذه املرحلة من املشروع
وتنشأ . ، مبعىن أن الغالبية العظمى من النفقات تكمن يف املستقبل٢٠١١ديسمرب /يف اية كانون األول

املخاطر الرئيسية يف هذه املرحلة عن أية تقديرات غري موثوقة للتكاليف، غري أن الفريق املعين باملشروع 
 فأوالً، يقدم خبري استشاري خارجي خمتص بالتكاليف .اختذ تدابري معقولة لتخفيف هذه املخاطر

وثانيا، . مشورته إىل كل من مدير املشروع وفريق التصميم بشأن جوانب تكلفة التصميم الناشئ
  .خيضع فريق التصميم لعقد يلزمه بأن ينجز التصميم يف حدود غالف امليزانية

املخاطر اليت : إطار فئتني عريضتني ومهاويعتمد املشروع املمارسة اجليدة بتحديد املخاطر يف   -٣٤
يتحكم فيها الفريق املعين باملشروع مباشرة، واملخاطر اليت تقع خارج دائرة نفوذه ولذلك يضطلع ا 

ويدير أموال الطوارئ املخصصة للفئة األوىل مدير املشروع، وتتكلف جلنة . أو يديرها فريق الزبون
  . الثانيةاملراقبة بإدارة أموال الطوارئ للفئة

ويتبع الفريق املعين باملشروع املمارسة اجليدة باعتماد ج متطلع إىل املستقبل فيما يتعلق   -٣٥
ويف . بإدارة املخاطر، حيث ختصص أموال الطوارئ ملخاطر حمددة بناء على درجة احتمال حدوثها

، حبيث أن "ول املعلوماه"بعض األحيان، يصطلح على أموال الطوارئ املخصصة ملخاطر حمددة عبارة 
وقد جيوز اعتبار أموال الطوارئ احملتفظ ا . املخاطر مت حتديدها، لكن توقيتها وحجمها قد خيتلفان

، وحتتفظ ا عادة جلنة املراقبة اليت "اهول اهول"لتغطية املخاطر األخرى اليت مل حتدد بعد من قبيل 
  .أنشأها الزبون

                                                                                                                                       
فاظ بالوظائف األصلية املبينة أثناء مرحلة  هندسة القيمة هي عملية ترمي إىل ختفيض جمموع التكلفة مع االحت 1

  .التصميم
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 مل تبدأ بعد، ونتيجة لذلك، ال زالت الترتيبات الشاملة إلدارة وال زالت أشغال التشييد  -٣٦
وقد يستفيد الفريق املعين باملشروع من تطوير اإلجراءات . الطوارئ ال تنفذ فعليا على أساس شهري

التشغيلية املتعلقة بإدارة الطوارئ لتبلغ مستوى أكثر فعالية من التفصيل، وذلك مثالً بتغطية عملية 
موال الطوارئ غري املستعملة ومسألة ما إذا كان ينبغي االحتفاظ ا على مستوى اإلفراج عن أ

  .املشروع أو من قبل جلنة املراقبة

  :٢التوصية 
  .نوصي بتوضيح اإلجراءات التشغيلية إلدارة أموال الطوارئ قبل الشروع يف مرحلة التشييد

.  مليون يورو٤٤زانية املشروع ، بلغ جمموع أموال الطوارئ يف مي٢٠١٢أبريل /ويف نيسان  -٣٧
وتبلغ "). التصعيد"الذي يصطلح عليه (وخيصص أكرب عنصر شك يف امليزانية لتضخم تكاليف التشييد 

 مليون يورو، لكن هناك اعتمادات أخرى ذات صلة ١٢االعتمادات املعلنة املخصصة ملخاطر التصعيد 
  . بكثرييف هذا اال، مما حيتمل معه أن جمموعها أكرب من ذلك

 يف املائة، مما ١٠٠ عنصرا تبلغ نسبة احتمال حدوثها ١٤وحيتوي سجل املخاطر على حنو   -٣٨
ولذلك ينبغي حتويل هذه املخاطر إىل عناصر حمددة . يوحي بأا ليست خماطر بل هي من باب اليقني

ك احتمال كبري وال توجذ يف سجل املخاطر إال مثان عناصر إضافية حمددة السعر، ولو أن هنا. لنطاق
وقد يستفيد الفريق املعين باملشروع من تطوير هذه . بوجود خماطر أخرى تنطوي على آثار على التكلفة

العملية اإلدارية لتبلغ مستوى أكرب من التفصيل، وذلك جلعل خمصصات املخاطر والطوارئ أكثر دقة 
  .ووضوحا

طاءام املتعلقة بالعقد الرئيسي ، سريجع مقدمو العروض طلبات ع٢٠١٢يونيه /ويف حزيران  -٣٩
وحينذاك، سيعرف الفريق املعين باملشروع قدرا كبريا عن كفاية خمصصات التصعيد أو عدم . للتشييد

كفايتها، وستتاح الفرصة إلعادة النظر يف سجل املخاطر وحتديثه وجتديد اعتمادات الطوارئ املالية 
حلكمة إعادة فحص مجيع املخاطر املدرجة يف السجل وأثناء القيام بذلك، سيكون من ا. املوجودة فيه

  .والشروع يف مرحلة التشييد يف وجود إطار هادف للتحكم

  :٣التوصية 

نوصي بأن يقوم الفريق املعين باملشروع بتحديث سجل املخاطر وما يرتبط به من اعتمادات 
  .الطوارئ عندما تعرف أسعار أشغال التشييد الرئيسية

اقبة املشروع حاليا بفحص تكاليف جمموع دورة حياة املباين اجلديدة على وتقوم جلنة مر  -٤٠
وقد قدر الفريق املعين باملشروع تكلفة االستثمارات الدورية الالزمة لالحتفاظ ذه .  سنة٥٠مدى 

األصول يف حالة جيدة على مدى هذه الفترة، وهو يعمل اآلن على وضع خطة إلدارة األصول 
وهذا هو الوقت املناسب ملثل هذه املناقشات ألن . احملكمة، وهذه ممارسة جيدةتتناسب مع متطلبات 

. عملية االتفاق على استراتيجية للتمويل مث منح عقود الصيانة ذات الصلة رمبا ستستغرق سنتني
وسيكون التوفر على مزودي خدمات إدارة املرافق قبل اكتمال األشغال من األمهية مبكان، وذلك 

  . االستئناس باألصول قبل التسليمليتمكنوا من

فهناك حاجة إىل . ويتمثل أحد أهم عناصر استراتيجية إدارة األصول يف استراتيجية التمويل  -٤١
املالية يف أول األمر، وجيب بعد ذلك وضع ترتيبات إدارية لبلوغ األهداف الطويلة /استراتيجية للتمويل

 املراقبة على معاجلة هذه املسألة، وهي تعي أن الفريق املعين وتعمل جلنة. األجل وتلبية املتطلبات اليومية
باملشروع ال ميلك بالطبع املهارات املختصة الداخلية لتحديد سياسة التمويل الضرورية وترتيبات إدارة 

  .األموال
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  :٤التوصية 

نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لالستناد إليها يف وضع استراتيجية إدارة 
  .صولاأل

  إدارة املشروع وضوابطه

نظم مراقبة إدارة املشروع هي األدوات الالزمة إلدارة نطاق املشروع وتكاليفه وجدوله   -٤٢
وهي تستند إىل ضوابط حمددة بعناية ملراقبة العمليات والوثائق، وإىل القياسات ومؤشرات . الزمين

أو انزالقات /و جتاوزات التكاليف واألداء، ووسائل التنبؤ اليت متلك القدرة على كشف التوجه حن
ولقد حددنا عددا من الوثائق واخلطط املستخدمة لرصد عناصر املشروع الرئيسية . اجلدول الزمين

  .كمعامله البارزة وميزانيته

ويف الوقت الراهن، ال توجد خطة متكاملة إلدارة املشروع ترمي إىل إثبات أنه مت النظر   -٤٣
روع املباين الدائمة وما يرتبط ا، مبا يف ذلك الكيفية اليت سيتم ا رصد بإمعان يف مجيع مراحل مش

  .ومع ذلك، فقد أدركنا أن األعمال جارية لوضع خطة من هذا القبيل. املشروع

وحىت يكلل املشروع بالنجاح، من الضروري وصف النتائج واملخرجات املطلوبة مبا يكفي   -٤٤
 وميكن أن يتسبب تغيري متطلبات املشروع ونطاقه يف خماطر، مع .من الوضوح قبل الشروع يف التشييد

 مسألة عالقة متصلة ٣ ٤٠٠وقد برزت حوايل . احتمال الزيادة يف تكاليفه وتأخري وقت تسليمه
، كان قرابة نصف هذه ااملسائل قد متت ٢٠١٢فرباير /وإىل حدود شباط. بالتصميم منذ مراحله األولية

. سوم التخطيطية، بينما مت حل الباقي دون أن يظهر يف الرسوم أو مل يتم حلهمعاجلته وتبيينه على الر
ونالحظ أن بعض أوجه عدم اليقني حتتمل خماطر كبرية من حيث التكاليف، فعلى سبيل املثال، ينشئ 

ومن األمهية .  مليون يورو١,٥غياب الوضوح خبصوص اجلوانب األمنية خماطر يف التكلفة قد تبلغ 
سبة للمشروع أن تتم معاجلة مجيع هذه املسائل قبل أن مينح العقد الرئيسي، وذلك لتخفيف مبكان بالن

خماطر التغيريات الالحقة، اليت ال ميكن اجتناب ارتفاع تكاليفها واليت قلّما تعادل قيمتها األموال 
  .املدفوعة عنها

واسطة آلية للمتابعة، فهو ال ويف حني أن التقدم احملرز يف معاجلة املسائل العالقة يتم رصده ب  -٤٥
يتسم بالتفصيل واإلفادة الكافيني، إذ ال توجد مثال أية إشارة إىل آثار تلك املسائل على التكاليف 

  .واجلدول الزمين

  :٥التوصية 
نوصي بأن حيدد الفريق املعين باملشروع أولويات مجيع املسائل العالقة املتصلة بالتصميم 

  . مجيعا قبل منح العقد الرئيسيحسب تكاليفها، وأن يعاجلها

وتتيح الضمانات اجليدة تقييما مستقال ملدى توفر العناصر األساسية لنجاح تسليم املشروع   -٤٦
وال تسلم الضمانات يف حد ذاا املشروع، لكنها توفر املعلومات ملن يقومون . ومدى فعالية اشتغاهلا

لى اختاذ قرارات مستنرية تقلل من أسباب فشل برعاية املشروع وحوكمته وإدارته بغية مساعدم ع
وقد . ولكي تتمتع الضمانات باالستقاللية، ينبغي متويلها من مصادر مستقلة عن املشروع. املشروع

 لكنها ٢٠١٠ظلت احلاجة إىل استراتيجية ملراجعة احلسابات عنصرا يف جدول أعمال اللجنة منذ عام 
ة الداخلية للحسابات من حتديد أولويات هذا املشروع ومل ومل يتمكن مكتب املراجع. مل تكتمل بعد

يويل تلك االستراتيجية إال القليل من االهتمام خالل السنتني املاضيتني، ويعترب ذلك أمرا ال يبعث على 
  .االرتياح
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  :٦التوصية 

نوصي بأن تبني جلنة املراقبة التكليف بإجراء أعمال ضمانات متواصلة بوضوح وعلى الفور، 
  .ن تنفذ ذلك التكليف وأن تكفل أن أعماله تتوفر على التمويل املناسبوأ

. وقبل الشروع يف أشغال التشييد، جيب احلصول على األذونات والتراخيص الضرورية  -٤٧
وإضافة إىل املوافقة املؤسسية، ينبغي كذلك احلصول مثال على موافقات بشأن الصحة والسالمة 

وميكن أن يكون جلميع هذه العوامل أن تؤثر بقوة على . اياتوالصرف الصحي والتخلص من النف
  .اجلدول الزمين وتكاليف املشروع

وتبني لنا أن إجراءات الترخيص للمباين الدائمة عرفت بعض التأخري وأن املناقشات متواصلة   -٤٨
ل شامل يف ومن املتوقع إجياد ح. حول التزامات البلد املضيف فيما يتعلق حبالة املوقع عند التسليم

  .، ي بعد شهر واحد من منح العقد الرئيسي٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

ويعد اختيار املتعاقد األنسب ملشروع من مشاريع التشييد قرارا حامسا بالنسبة ألصحاب   -٤٩
ويشمل تقييم عروض العطاءات عناصر متنوعة منها تقييم مدى مالءمة املتعاقدين . املشروع ومديريه
ومن مث، . واستقرارهم املايل، وقدرام اإلدارية وقوم التنظيمية، وخربم وجتربتهم التقنيةبصفة عامة، 

  .فهي عملية مستهلكة للموارد والوقت

ويتبع املشروع املمارسة اجليدة باعتماد شكل من العقود يستند إىل مبادئ األدارة السليمة   -٥٠
هذا الشكل من العقود على نطاق واسع يف اململكة ويستخدم . للمشاريع، وهو العقد اهلندسي اجلديد

 سنة، وهو إلزامي يف كل العقود احلكومية، لكنه مل يستخدم يف هولندا ٢٠املتحدة منذ ما يزيد عن 
وبذلك حيتمل أن يشكل إدخاله بعض املخاطر، ألن املتعاقد الرئيسي وسلسلة اإلمدادات لن . من قبل

لفريق املعين باملشروع اختذ تدابري قوية لتخفييف هذه املخاطر، ومنها ونالحظ أن ا. يكونا على دراية به
تدريب املتعاقدين األربعة املدرجني يف القائمة النهائية، وفريق التصميم، واخلبري االستشاري املعين 

  .بالتكاليف، وموظفي احملكمة الرئيسيني

لفورية للمسائل اليت قد تؤثر يف ومن مسات االعقد اهلندسي اجلديد إجراء ميكن من اإلثارة ا  -٥١
ويتطلب إجراء اإلنذار املبكر عادة تقدمي استجابات لتلك املسائل يف . التكاليف أو اجلدول الزمين

وبيد أنه يبدو أن جلنة املراقبة تعمل . غضون أسبوعني، حبيث تصبح القرارات تعديالت ملزمة يف العقد
متلكات، يوجد عدد كبري من املستخدمني املنتمني إىل على حوكمة املشروع حبزم من منظور إدارة امل

وقد . خمتلف وظائف احملكمة وقلمها، وحيتمل أن تكون هذه اموعات مصدر تغيريات يف املستقبل
فيما يتعلق بزيادات التكاليف، غري أن املشروع قد " عدم التسامح"رأينا أن جلنة املراقبة تعتمد ج 
  .صرامة على اموعة الواسعة النطاق من مستخدمي املستقبليستفيد من فرض ظوابط أكثر 

  :٧التوصية 

إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق، نوصي بأن يستعرض مدير املشروع ظوابط التغيري 
  .وأن يقوم بتحديثها عند االقتضاء، وأن يذكّر ا املستخدمني يف أية حال

  االستعداد للعمليات

 باملشروع اتصاالت مبختلف املستخدمني يف احملكمة يف إطار عملية وضع أجرى الفريق املعين  -٥٢
وحىت اآلن، ركزت هذه العملية يف معظمها على جتميع . عرف ذلك جناحا بيناً التصميم، وقد

ومن املرجح أال يكون للمستخدمني إال القليل . املتطلبات والبيانات املتعلقة باستخدام املبىن يف املستقبل
لتدخل يف املشروع بعد اختتام املناقشات النهائية بشأن ختفيض التكاليف، وهو تدخل يقتصر من ا
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بالدرجة ألوىل على اإلجابة على استفسارات املتعاقد الرئيسي إذا اقتضى األمر، وعندما تظهر مشاكل 
  .أثناء أشغال لتشييد

". عدم التدخل"مدا ج ومع ذلك، ال يعين هذا القول أن احملكمة وقلمها ينبغي أن يعت  -٥٣
، سيتطلب األمر إعداد خطة مفصلة حتكم ترتيبات االنتقال من املباين احلالية ٢٠١٥فبحلول أوائل عام 
وللقيام بذلك، سيكون على جمموع املستخدمني أن حيددوا بدقة كيفية سري األعمال . إىل املبىن اجلديد

ديدة، وهل هناك كفاءات ميكن حتقيقها، وهل داخل املباين اجلديدة، وهل يتيح املبىن طرق عمل ج
وباختصار، ينبغي أن يبدأ العمل اهلادف يف املستقبل القريب . يتطلب األمر تغيريات تنظيمية، وهكذا

  .حىت يتأتى التفكري ملياً يف اإلجراءات التشغيلية للمبىن اجلديد والتخطيط للمرحلة االنتقالية وفقا لذلك

  :٨التوصية 

املسجل فريقا لتحديد طرق العمل اجلديدة يف املبىن اجلديد، مث / احملكمةنوصي بأن تنشئ
  .وضع خطة للمرحلة االنتقالية

  موارد املشروع

وكما هو الشأن بالنسبة للزبناء اآلخرين املكلفني بإجناز مشروع عقاري ملرة وحيدة، ال   -٥٤
وقد كان .  التشييد وإدارة املمتلكاتميكن أن ينتظر من احملكمة أن تتوفر على قدرات داخلية يف ميدان

تعيني املدير اجلديد للمشروع خطوة هامة يف اجتاه معاجلة هذا النوع من املخاطر، غري أنه ال يزال هناك 
يف قيادة إشراك ) املكون حالياً من ثالثة أشخاص(اعتماد كبري على الفريق الرئيسي الصغري 
ة عقد التشييد، والتعامل بفعالية مع السلطات اخلارجية املستخدمني، وتسسيري عملية التصميم، وإدار

  .مع االحتفاظ مبالية املشروع وتكاليفه حتت السيطرة الكاملة

كما إن هذا املشروع دينامي وسريع احلركة، وله مركز متميز وقيمة حيوية بالنسبة ملستقبل   -٥٥
للقطاع العام، بينما سيتم تسليم ويعد هذا الزبون منظمة معقدة تابعة . احملكمة على مدى عدة عقود

وسيكون توفر الفريق املعين باملشروع . املباين اجلديدة من قبل سلسلة إمددات تابعة للقطاع اخلاص
على املهارات املناسبةشرطا أساسيا، وسيكون من األمهية مبكان بالنسبة ملدير املشروع أن يكون قادرا 

ه مع السرعة وخفة احلركة عند االقتضاء، وذلك من أجل على تكييف تشكيلة الفريق وتوازنه ومكافآت
اليت " العمل املعتاد"وقد تشكا إجراءات . ضمان أن املشروع يتوفر على املوارد املناسبة وخيضع للمراقبة

ولقد شهدنا عالمات واضحة . تعتمدها إدارة املوارد البشرية قيودا ومن مث خماطر على تسليم املشروع
رقبة بالتدقيق املفصل يف هذا اال، ونعتقد أنه سيكون من املفيد أن مينح مدير على قيام جلنة امل

  .املشروع مزيدا من احلرية، على أن خيضع ذلك دوماً إلطار احلوكمة لذي حددته جلنة املراقبة

  :٩التوصية 
نوصي بوضع آليات مناسبة لضمان أن مدير املشروع ميكنه اقتناء ومكافأة وإدارة املوارد 

اهرة متشياً مع متطلبات هذا املشروع التجاري السريع احلركة ذي القيمة العالية واملركز امل
  .املتميز

  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

  مقدمة

 مكتبا متخصصا للمراجعة الداخلية للحسابات عمال مبا ٢٠٠٣أنشأت احملكمة يف عام   -٥٦
 ٠٠٠ يتوفر على اربعة موظفني وعلى ميزانية تبلغ ، كان املكتب٢٠١١ويف عام . يقتضيه النظام املايل
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 يورو للخدمات االستشارية، و ٩٠ ٠٠٠ يورو لتكاليف املوظفني، و ٤٣٠ ٠٠٠ يورو منها ٦٠٠
وينص ميثاق املراجعة .  يورو لكل من اخلدمات التعاقدية والتدريب٢٠ ٠٠٠ يورو للسفر و ٠٠٠٢٨

املمارسات كما حددها معهد املراجعني الداخليني الداخلية للحسابات على أن املكتب سيتبع أفضل 
، استعرضنا مكتب املراجعة الداخلية ٢٠١١وكجرء من املراجعة اليت أجريناها عام . للحسابات

  .للحسابات من أجل تقييم مدى امتثاله هلذه املعايري

  املركز التنظيمي

  ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات

لية للحسابات نطاق تلك املراجعة وسلطتها، وينبغي أن يشمل حيدد ميثاق املراجعة الداخ  -٥٧
ويبني امليثاق كذلك استقالل مكتب املراجعة . تفاصيل أعماهلا وكيفية سري عمليات إعداد التقارير

الداخلية للحسابات وخيول له حقوقا من قبيل إمكانية احلصول على املعلومات دون قيد واحلق يف 
  .اخلارجية  العليا ومكاتب املراجعةالتواصل حبرية مع اإلدارة

واعتمدت جلنة مراجعة احلسابات التابعة للمحكمة ميثاق املراجعة الداخلية اخلاص باحملكمة   -٥٨
وقد تزايدت أعمال احملكمة منذ ذلك احلني، وتطورت ونضجت كمنظمة، مع انتقال . ٢٠٠٧يف عام 

 مشروع التشييد اهلام، لكن امليثاق مل يعد نشاط احملكمة إىل جلسات احملاكمة واقتراب وقت انطالق
ونالحظ أن مكتب املراجعة الداخلية . فيه النظر لضمان أنه ال يزال مناسبا ومواكبا لألحداث
، ووضع اللمسات األخرية على ذلك ٢٠١١للحسابات قام بصوغ مشروع ميثاق جديد يف اية عام 

  .دارة وجلنة مراجعة احلسابات لعرضه على أنظار اإل٢٠١٢فرباير /املشروع يف شباط

  :١٠التوصية 
نوصي بأن يتم استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على حنو دوري من قبل رئيس 

وينبغي تقدمي نتائج . مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن يتم حتديثه عند االقتضاء
  .رب وقت ممكنمراجعة احلسابات يف أق االستعراض إىل اإلدارة العليا وجلنة

  نطاق الوظيفة

  التخطيط ملراجعة احلسابات وإعداد التقارير عنها

يعد رئيس مكتب املراجعة الداخلية للحسابات كل سنة خطة أنشطة متتد على مدار السنة   -٥٩
 مخس عمليات ملراجعة حسابات ٢٠١١واقترحت خطة عام . املالية ويتفق بشأا مع إدارة احملكمة

ونصت اخلطة على أن ختصص .  يوم عمل من أيام عمل مراجعي احلسابات٣٧٠املؤسسة تستخدم 
 يف املائة ٤٠ يف املائة من وقت مراجعي احلسابات ألعمال املراجعة ذاا، و أن ختصص نسبة ٦٠نسبة 

وعند النظر يف . ألعمال تقدمي املشورة، وبذلك كان هناك وقت يكفي إلجناز تلك املراجعات بكاملها
، وجدنا أن إحدى عمليات املراجعة مت إلغاؤها،  وأن اثنتني مت تأجيلهما، وأن واحدة ٢٠١١خطة عام 

أخرى ظلت يف مرحلة األعمال امليدانية، بينما أجنزت عملية مراجعة واحدة بكاملها ومت إصدار التقرير 
 بشأا والحظنا أيضا أن عملية مراجعة اختيارية واحدة مت إجنازها دون أن يصدر. يف صيغة مشروعه

وال حيتفظ املراجعون الداخليون للحسابات جبداول ساعات العمل . تقرير إىل حني كتابة هذا التقرير
أو غري ذلك من سجالت استعمال الزمن، فلم نتمكن من فحص استخدام املوارد مبقارنتها مع امليزانية 

  .املقترحة األصلية
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 ٣٠يوليه إىل / متوز١ه السنوي عن الفترة من ويعد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات تقرير  -٦٠
ويف نظرنا، . يونيه، ولذلك ال يتماشى هذا التقرير مع دورته التخطيطية اليت تتبع السنة التقوميية/حزيران

وقد وصف التقرير . ستتعزز شفافية إعداد التقارير مبطابقة دوريت التخطيط واإلبالغ بصورة مباشرة
مليات املراجعة اليت أجريت وبين نطاقها ونتائجها واملسائل اليت برزت السنوي سياق كل واحدة من ع

خالل الفترة املشمولة باملراجعة، لكنه مل يقدم تقييما ورأيا موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية 
ومن أجل . اإلطار اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها للمخاطر كما سبق أن أوصينا بذلك

اليت تتيحها املراجعة الداخلية للحسابات وتقييم األثر الذي حتدثه، ينبغي التوفر على بيان حتديد القيمة 
  .واضح يتضمن النواتج اليت مت التوصل إليها خالل السنة باملقارنة مع ما حددته اخلطة املتفق عليها

  :١١التوصية 

حسابات وإعداد أن تتم موازاة فترات التخطيط للمراجعة الداخلية لل) أ: (نوصي مبايلي
التقارير املتعلقة ا بالسنة املالية، وقد يستلزم ذلك إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط 

ينبغي إعداد تقرير املراجعة الداخلية للحسابات بعد ) ب(قبل البدء يف العمل بدورة سنوية؛ 
) ج(تنتاجاته؛ انتهاء الدورة السنوية بوقت قصري وينبغي له أن يقدم حملة عامة عن أهم اس

ينبغي ملكتب ملراجعة الداخلية للحسابات أن يدرج يف تقريره النواتج احملصل عليها مقارنة مبا 
ينبغي أن تقدم املراجعة ) د(حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك استخدام املوارد؛ و 

اإلداري الداخلية للحسابات تقييما ورأيا موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية اإلطار 
  .للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها للمخاطر

  استنتاجات املراجعة الداخلية للحسابات

عند االنتهاء من كل مرحلة من العمل، يصدر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات تقريرا   -٦١
ن يتضمن عددا من التوصيات اليت يتفق بشأا مع اإلدارة وترتب حسب أولويتها لتمكني اإلدارة م

 ٢٩٢، أصدر املكتب حنو ٢٠٠٦ومنذ عام . ختصيص املوارد املالئمة للتعامل مع توصيات املكتب
  . منها كتوصيات ذات أولوية عالية تقتضي اختاذ إجراءات فورية١١٢توصية صنفت 

وأثناء فحصنا لعينة من التقارير الصادرة عن املكتب، استعرضنا التوصيات ذات األولوية   -٦٢
فعلى سبيل املثال، يبدو أن . نا بعض التناقضات الظاهرية يف التصنيفات اليت مت تطبيقهاالعالية ووجد

التوصية ذات األولوية العالية املتعلقة بتحسني مبادرات التدريب التعريفي والتطوير املهين، رغم أمهيتها، 
 مبراجعة حافظة احملكمة من حتتاج إىل اختاذ إجراءات فورية أقل من التوصية ذات األولوية العالية املتعلقة

وهناك جمال لكي يراجع املكتب التعاريف . عقود التأمني التجاري بالنظر إىل املخاطر غري املؤمن عليها
املستعملة يف توصياته متاشيا مع التطورات اليت يشهدها إطار إدارة املخاطر باحملكمة، ولكي يصنف 

  .تلك التعاريف على اساس تلك املخاطر

  :١٢التوصية 

نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد تعاريف متناسقة تشري إىل 
  .املخاطر الشديدة واملتوسطة واملنخفضة وترتبط إطار إدارة املخاطر باحملكمة

  املعايري التقنية

  اإلشراف على االلتزامات

رة مالئمة بغية كفل حتقيق تتطلب املعايري الدولية أن يتم اإلشراف على االلتزامات بصو  -٦٣
وينبغي توثيق أدلة اإلشراف وحفظها يف ملفات املراجعة الداخلية . األهداف وضمان اجلودة
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ومل جند أثناء استعراضنا لعينة من أوراق عمل املراجعة الداخلية للحسابات وثائق تدل على . للحسابات
املهم إجراء مرحلة استعراض ثانية بغية ومن . أنه مت إجراء استعراض مستقل ألعمال مراجعة احلسابات

التحقق من استنتاجات التقرير، وتقييم جودة األدلة، والتأكد من صحة االستنتاجات اليت مت التوصل 
ويف الوقت الذي أجرينا فيه استعراضنا، كان املكتب ال يزال بصدد وضع السياسات . إليها

اته املتعلقة بضمان اجلودة، وقد أبلغنا املكتب الحقا واإلجراءات الداخلية املفصلة لعمله، وحتديد إجراء
وقد أبلغنا املكتب أيضا أنه . بأنه اآلن وضع اللمسات األخرية على دليل املراجعة الداخلية للحسابات

ومير تشغيل . اقتىن برجميات ملراجعة احلسابات بغية تعزيز إعداد وثائق وأدلة االستعراض اإلداري
  .يا مبرحلته التجريبيةالربجميات اجلديدة حال

  :١٣التوصية 

نوصي بأن  تطبق توجيهات الدليل اجلديد ملراجعة احلسابات يف مجيع املهام اليت يكلف ا 
املكتب يف املستقبل، وبأن يتم توثيق أدلة املراجعة اإلدارية بوضوح يف مجيع ملفات مراجعة 

  .احلسابات

  التدريب

اجعة الداخلية للحسابات على املؤهالت املهنية الالزمة يتوفر أحد أعضاء فريق مكتب املر  -٦٤
. ويتابع عضو آخر دراسته من أجل احلصول على شهادة املعهد الدويل ملراجعي احلسابات الداخلية
وإضافة إىل اإليفاء بشروط املعاهد املهنية، جيب على مجيع مراجعي احلسابات الداخلية تعزيز معارفهم 

ويتوفر املكتب على ميزانية سنوية . خرى عن طريق التطوير املهين املتواصلومهارام وكفاءام األ
خمصصة للتدريب، غري أنه ال توجد لديه خطة تدريب مهيكلة حتدد احتياجات التدريب وغري ذلك من 
أوجه القصور يف املهارات، مثل احلاجة إىل اخلربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات املتعلقة مبراجعة 

  .وال يتضح أن املكتب قادر على إثبات أنه يوفر ما يكفي من التطوير املهين املتواصل. احلسابات

  :١٤التوصية 
نوصي بأن يضع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات خطة تدرب مهيكلة حتدد احتياجات 
التدريب وأوجه القصور يف املهارات واستخدام تلك اخلطة لدعم ميزانيتها املخصصة 

  .للتدريب

  اقبة اخلارجية للجودةاملر

، وخلصت إىل توصيات ٢٠٠٧أجريت آخر عملية خارجية ملراقبة اجلودة يف املكتب عام   -٦٥
وينبغي أن جترى مثل هذه التقييمات . بشأن تطوير إجراءات مراقبة اجلودة وشكل التقارير وأسلوا
  .اخلارجية بصورة منتظمة وعلى األقل مرة كل مخس سنوات

  :١٥التوصية 

 أن مخس سنوات مرت منذ إجراء آخر مراقبة، نوصي بأن يتقرر إجراء عملية خارجية مبا
  .ملراقبة اجلودة باملكتب وبأن تعرض نتائجها على اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

نفذ احملكمة املعايري ، وافقت مجعية الدول األطراف على أن ت٢٠١٠يف كانون األول   -٦٦
  .٢٠١٤احملاسبية الدولية للقطاع العام ابتداء من عام 
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  النظام املايل والقواعد املالية

 نظامها املايل وقواعدها املالية للتأكد من امتثاهلا ٢٠١١استعرضت احملكمة خالل عام   -٦٧
 اليت ستعرض على جلنة امليزانية لشروط املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، واقترحت بعض التغيريات

وتتعلق . واملالية قبل السعي إىل احلصول على موافقة مجعية الدول األطراف على تلك التغيريات
التعديالت املقترحة يف معظمها مبراجعة املصطلحات جلعل النظام املايل تنسجم مع املعايري احملاسبية 

قترح أية تغيريات يف إجراءات إعداد ميزانية احملكمة أو يف ومل ت. الدولية ألغراض إعداد البيانات املالية
  .عناصر النظام املايل املتعلقة بذلك

ورغم أن املعايري احملاسبية الدولية تتطلب أن تعد احملكمة تسوية لنفقاا الواردة يف البيانات   -٦٨
. ختالف أسس اإلعداداملالية مبيزانيتها املعتمدة، سينطوي ذلك على عدد من التعديالت نتيجة ال

فستكون امليزانية . وسيزيد يف صعوبة تقييم األداء املايل اإلمجايل للمحكمة من جانب الدول األطراف
املعدة على أساس املستحقات قابلة ملقارنتها مباشرة بالبيانات املالية املعدة على نفس األساس، وستقدم 

لعمليات احملكمة وستمكنها من زيادة خضوع للجمعية فكرة أكثر وضوحا عن التكاليف اإلمجالية 
  .احملكمة للمساءلة عن أدائها املايل

  :١٦التوصية 
نوصي بأن حتدد احملكمة العمليات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميزانية معدة بالكامل على 

  .ليةأساس املستحقات يف غضون سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احملاسبية الدو

  لمشروعل  السليمةدارةاإل

 جلنة لتنسيق تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية تضطلع ٢٠١١أنشأت احملكمة يف أواخر عام   -٦٩
مبسؤولية رصد التقدم احملرز يف املشروع والتحقق من سالمة القرارات اليت يقترحها الفريق املعين بتلك 

. كمة وعدة خرباء استشاريني وتعقد اجتماعاا شهرياوتتألف اللجنة من كبار موظفي قلم احمل. املعايري
ويف حني أن املشروع ال يزال يف مراحله املبكرة، رأينا أن اللجنة تؤدي وظيفة اختبارية مفيدة فيما 

  .يتعلق بتقدم املشروع

  السياسات احملاسبية

االت هامة رغم أنه مت إجناز بعض أعمال وضع سياسات حماسبية جديدة، ال زالت هناك جم  -٧٠
فعلى سبيل املثال، مل يتم بعد وضع سياسات ملعاجلة مسألة نظام املعاشات التقاعدية . يلزم النظر فيها

للقضاة، والترتيبات احملاسبية املتعلقة مبشروع املباين الدائمة، مبا يف ذلك املسامهات العينية املقدمة من 
ا احملكمة خبصوص الصناديق االستئمانية اليت البلد املضيف، وسلطة احملاسبة والرقابة اليت تتمتع 

  .تديرها

  خطة التنفيذ

أعدت احملكمة خطة املشروع لتدعم اجلدول الزمين العام وعرضتها على جلنة امليزانية واملالية   -٧١
 وتركز ٢٠١٢أبريل /لكن خطة املشروع املذكورة إال الفترة املمتدة إىل نيسان. ٢٠١١مارس /يف آذار

 االستراتيجية، والعمليات التجارية الرئيسية، وحتديد التغيريات الالزمة يف الربجميات على املسائل
  .احملاسبية ونظم اإلدارة املالية باحملكمة
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ونرى أنه ينبغي توسيع نطاق خطة املشروع لتغطي وتشمل الفترة املمتدة إىل حني إعداد أول   -٧٢
وينبغي تعزيز اخلطة . ٢٠١٥حملاسبية الدولية يف ربيع عام جمموعة من البيانات املالية املمتثلة للمعايري ا

وضع سياسات حماسبية حمددة خاصة باحملكمة؛ تطوير بيانات مالية : لتشمل املعامل الرئيسية ملا يلي
شكلية ممتثلة للمعايري احملاسبية الدولية؛ إعداد احلسابات االفتتاحية للمعايري احملاسبية الدولية؛ إجراء 

؛ وإعداد البيانات املالية السنوية لعام ٢٠١٤اكاة جتريبية على البيانات املالية خالل عام مترينات حم
٢٠١٤.  

  :١٧التوصية 

نوصي بأن تعد احملكمة خطة للمشروع تكون أوسع نطاقا وأكثر تفصيال تتضمن املعامل 
 اخلطة مبوافقة وينبغي أن حتظى هذه. الرئيسية بغية دعم تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية بنجاح

  .جلنة التنسيق وأن يطلَع عليها املراجع اخلارجي للحسابات يف أقرب وقت ممكن

  ٢٠١٠رد اإلدارة على توصيات مراجعة احلسابات يف عام 

 توصية بشأن املسائل ١٥، قدمنا ٢٠١٠يف تقريرنا عن املراجعة اخلارجية للحسابات لعام   -٧٣
 أعمالنا، استعرضنا التقدم الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ تلك وكجزء من. املالية واإلدارة السليمة

  .ويرد يف املرفق باء موجز لإلجراءات املتخذة ردا على توصياتنا. التوصيات

وعلى العموم، نفذت احملكمة أربع توصيات مما قدمناه سابقا، وتوجد تسع توصيات يف طور   -٧٤
  .التنفيذ، ومل تنفَّذ توصيتان

وصيتان اللتان مل تنفَّذا حىت تاريخ هذا التقرير بقيام مكتب املراجعة الداخلية وتتعلق الت  -٧٥
للحسابات بتقدمي تقييم ملدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها 

ورغم أننا أُبلغنا باكتمال . للمخاطر، وبضرورة إعداد وتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا املعلومات
. تيجية تكنولوجيا املعلومات، فإن احملكمة مل تطلعنا عليها وبالتايل ال ميكننا أن التوصية قد نفذتاسترا

ويساورنا القلق بشأن بطء تنفيذ توصياتنا وحنث احملكمة على جتديد جهودها الرامية إىل تنفيذها يف 
  .الوقت املناسب

  شكر وتقدير

ن خالص شكري للتعاون واملساعدة اليت حظي أود أن أعرب إلدارة احملكمة وموظفيها ع  -٧٦
 وعلى امتداد فترة التكليف ٢٠١١ما املوظفون العاملون معي أثناء مراجعة احلسابات يف عام 

  . باملراجعة

  

  مورس.أ.أمياس س

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

  للحسابات املراجع اخلارجي
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  املرفق ألف

  ٢٠١١ت املقدمة عام ملخص توصيا
  :١التوصية 

نوصي بأن تستعرض احملكمة احتياجاا من رأس املال العامل وأوجه قصوره وأن تنظر فيما 
  .إذا كان املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل ال يزال كافيا

  :٢التوصية 
  . التشييدنوصي بتوضيح اإلجراءات التشغيلية إلدارة أموال الطوارئ قبل الشروع يف مرحلة

  :٣التوصية 
نوصي بتحديث سجل املخاطر وما يرتبط به من اعتمادات الطوارئ عندما تعرف أسعار 

  .أشغال التشييد الرئيسية

  :٤التوصية 
نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لالستناد إليها يف وضع استراتيجية إدارة 

  .األصول

  :٥التوصية 
باملشروع أولويات مجيع املسائل العالقة املتصلة بالتصميم نوصي بأن حيدد الفريق املعين 

  .حسب تكاليفها، وأن يعاجلها مجيعا قبل منح العقد الرئيسي

  :٦التوصية 
نوصي بأن تبني جلنة املراقبة التكليف بإجراء أعمال ضمانات متواصلة بوضوح وعلى الفور، 

  .مويل املناسبوأن تنفذ ذلك التكليف وأن تكفل أن أعماله تتوفر على الت

  :٧التوصية 
إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق، نوصي بأن يستعرض مدير املشروع ظوابط التغيري 

  .وأن يقوم بتحديثها عند االقتضاء، وأن يذكّر ا املستخدمني يف أية حال

  :٨التوصية 
اجلديد، مث املسجل فريقا لتحديد طرق العمل اجلديدة يف املبىن /نوصي بأن تنشئ احملكمة

  .وضع خطة للمرحلة االنتقالية

  :٩التوصية 
نوصي بوضع آليات مناسبة لضمان أن مدير املشروع ميكنه اقتناء ومكافأة وإدارة املوارد 

  .املاهرة متشياً مع متطلبات هذا املشروع التجاري السريع احلركة ذي القيمة العالية واملركز املتميز

  :١٠التوصية 
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اض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على حنو دوري من قبل رئيس نوصي بأن يتم استعر
وينبغي تقدمي نتائج االستعراض إىل . مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن يتم حتديثه عند االقتضاء

  .اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات يف أقرب وقت ممكن

  :١١التوصية 
رات التخطيط للمراجعة الداخلية للحسابات وإعداد أن تتم موازاة فت) أ: (نوصي مبايلي

التقارير املتعلقة ا بالسنة املالية، وقد يستلزم ذلك إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط قبل البدء 
ينبغي إعداد تقرير املراجعة الداخلية للحسابات بعد انتهاء الدورة السنوية ) ب(يف العمل بدورة سنوية؛ 

ينبغي ملكتب ملراجعة الداخلية ) ج(ي له أن يقدم حملة عامة عن أهم استنتاجاته؛ بوقت قصري وينبغ
للحسابات أن يدرج يف تقريره النواتج احملصل عليها مقارنة مبا حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك 

 خبصوص ينبغي أن تقدم املراجعة الداخلية للحسابات تقييما ورأيا موضوعيني) د(استخدام املوارد؛ و 
  .مدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارا وضبطها للمخاطر

  :١٢التوصية 
نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد تعاريف متناسقة تشري إىل 

  .املخاطر الشديدة واملتوسطة واملنخفضة وترتبط إطار إدارة املخاطر باحملكمة

  :١٣التوصية 
وصي بأن  تطبق توجيهات الدليل اجلديد ملراجعة احلسابات يف مجيع املهام اليت يكلف ا املكتب يف ن

  .املستقبل، وبأن يتم توثيق أدلة املراجعة اإلدارية بوضوح يف مجيع ملفات مراجعة احلسابات

  :١٤التوصية 
 احتياجات نوصي بأن يضع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات خطة تدرب مهيكلة حتدد
  .التدريب وأوجه القصور يف املهارات واستخدام تلك اخلطة لدعم ميزانيتها املخصصة للتدريب

  :١٥التوصية 
نوصي بأن يتقرر إجراء عملية خارجية ملراقبة اجلودة وبأن تعرض نتائجها على اإلدارة العليا 

  .وجلنة مراجعة احلسابات

  :١٦التوصية 
ت واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميزانية معدة بالكامل على نوصي بأن حتدد احملكمة العمليا

  .أساس املستحقات يف غضون سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية

  :١٧التوصية 
. نوصي بأن تعد احملكمة خطة مفصلة للمشروع بغية دعم تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية

ذه اخلطة مبوافقة جلنة التنسيق وأن يطلَع عليها املراجع اخلارجي اجلديد يف أقرب وينبغي أن حتظى ه
  .وقت ممكن
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  املرفق باء

  السابقة السنة التوصيات املقدمة يف متابعة

  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي بأن تستعرض احملكمة مجيع : ١التوصية 

 بدقة لتحديد ما إذا كانت القضايا املطروحة عليها
هناك مواضيع مشتركة ودروس ميكن االستفادة منها 

  .يف سياسات املوارد البشرية باحملكمة

هناك عدد حمدود من القضايا، ولذلك 
ال ميكن استخالص مواضيع مشتركة 
ملموسة ودروس ميكن االستفادة 

وتتعلق قضيتان مبسألة عدم . منها
يهما جتديد عقود العمل، وقد قُضي ف

وتبني كلتا . لصاحل املوظفني السابقني
القضيتني أنه يف حالة عدم جتديد 
العقود بسبب خدمة غري مرضية، 
يكون التوفر على نظام لتقييم األداء 

وقد اختذت احملكمة تدابري . أمراً حيويا
لضمان إجراء تقييمات متناسقة ويف 
كل أرجاء احملكمة وموثقة  ألداء 

درك جيدا املوظفني، واحملكمة ت
الشروط اليت يفرضها القانون اإلداري 
الدويل خبصوص عدم جتديد عقود 

  العمل

نقر بتوصلنا برد اإلدارة ونوصي مع ذلك بأن . جارية
يتواصل رصد سري القضايا وتعزيز اإلجراءات الداخلية 

  .املتعلقة باملوارد البشرية

نوصي مرة أخرى بضرورة وضع هياكل : ٢التوصية 
ءلة يف أسرع وقت ممكن لضمان مراقبة واضحة للمسا

املشروع والسيطرة عليه وإدارة املخاطر على حنو 
  .مناسب

التمست جلنة املراقبة من اخلرباء 
املستقلني فيها إجراء استعراض بني 

وقد انتهى هذا االستعراض يف . األقران
، ومت ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤

ويف . بعد ذلك فحص اهليكل اإلداري
 ٨ماع السابع املعقود يف االجت
، وافقت اللجنة ٢٠١١يونيه /حزيران

على هيكل جديد للمشروع قبل 
وصول مدير املشروع اجلديد املعني 
من قبل مجعية الدول األطراف يف 

وقد . ٢٠١١يونيه /أواخر حزيران
نقح مدير املشروع الحقا هيكل 
الفريق املعين باملشروع من أجل 

  .لياتهتوضيح أدوار الفريق ومسؤو

هياكل املساءلة بشكل كبري عقب تعيني حتسن . نفّذت
مدير مشروع جديد وموافقة جلنة املراقبة على هيكل 

ويف إطار هذا اهليكل املنقح، يضطلع مدير . إداري منقح
  .املشروع بكامل املسؤولية اإلدارية
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي باملوافقة على جمموعة مشتركة : ٣التوصية 

روع، فضالً عن رؤية من األهداف والنتائج للمش
  .واضحة للتكاليف والوقت واجلودة

جرت مناقشة بشأن حتقيق الفوائد مع 
جلنة املراقبة مت خالهلا حتديد مقاييس 

:  الوقت-١: النجاح الرئيسية التالية
إعداد املشروع لالستغالل حبلول اية 

تسليم :  التكاليف- ٢. ٢٠١٥عام 
.  مليون يورو١٩٠املشروع مبيزانية 

ال يتجاوز جمموع : التكاليف -٣
 مليون ١٦,٩تكاليف ملكية املشروع 

ينبغي أن :  اجلودة-٤. يورو يف السنة
يطابق أداء املبىن لوظائفه ماورد يف 
امللخصات، وجيري حاليا وضع سلسلة 
من املؤشرات الرئيسية لألداء بغية 
إدماجها يف عقد التشييد لتعكس 

  .مقاييس النجاح الرئيسية

جمموعة مشتركة من  اآلن االتفاق على مت. نفّذت
  .األهداف والنتائج للمشروع

نوصي بالقيام على سبيل األولوية بتقييم : ٤التوصية 
شامل للتكاليف غري اهليكلية لتحديد النفقات العامة 

وينبغي أن تعرض . اليت مل يتم احتساا يف السابق
ية، النفقات اإلضافية احملددة، اليت مل تدرج يف امليزان

  .على مجعية الدول األطراف للموافقة عليها

عقب وصول املدير اجلديد للمشروع 
، مت ٢٠١١يونيه /يف أواخر حزيران

استعراض ميزانية املشروع بكاملها 
واعتماد هيكل جديد حيدد بوضوح 
. مجيع التكاليف املرتبطة باملشروع
وأجريت تغيريات على امليزانية 
ميع الربناجمية للمحكمة من أجل جت

كل التكاليف املتصلة باملشروع يف 
). ١-السابع(برنامج رئيسي واحد 

ومت بعد ذلك تبليغ املعلومات بوضوح 
إىل الدورة السابعة والستني بعد املائة 
 ٢٩للجنة مراجعة احلسابات يف 

 وإىل ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
مجعية الدول األطراف يف دورا 
العاشرة املعقودة يف كانون 

ويعكس قرار . ٢٠١١ديسمرب /ولاأل
 ICC-ASP/10/Res.6اجلمعية 

 وقد .هذا الفهم اجلديد للمشروع
وضع كذلك إطار مايل بغية حتديد 
عمليات اإلدارة املالية للمشروع 

  .بوضوح

مت اآلن استعراض مجيع التكاليف وإبالغ مجعية . نفّذت
  .الدول األطراف ا

 مشوال نوصي بأن يعد تقييم أكثر: ٥التوصية 
للمخاطر، مبا يف ذلك حتديد حجم املخاطر وآثارها 

  .احملتملة من حيث التكاليف والوقت واألداء

عقب وصول املدير اجلديد للمشروع 
، متت ٢٠١١يونيه /يف أواخر حزيران

مراجعة سجل املخاطر بأكمله وتنفيذ 
إجراء شامل إلدارة املخاطر حيدد 

وهذه . حجم املخاطر وآثارها احملتملة
  .أداة أساسية إلدارة املشروع

وجدنا أن النهج املتبع يف تقييم املخاطر قد . جارية
حتسن كثريا منذ مراجعة احلسابات اليت أجريناها يف عام 

، غري أن ذلك التقييم مل يتخذ بعد طابعا حتليليا ٢٠١٠
  .كافيا
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي احملكمة بأن تسرع يف حتليل أثر : ٦التوصية 

احملاسبية الدولية للقطاع العام، كل معيار من املعايري 
وأن تنظر يف التغيريات اليت سيلزم إدخاهلا على النظام 

ونوصي بأن توافق مجعية الدول . املايل والقواعد املالية
  .األطراف على هذه التغيريات

أعد قسم امليزانية واملالية مشروع 
تقرير يبني التعديالت املقترح إدخاهلا 

. واعد املاليةعلى النظام املايل والق
وستناقش التعديالت املقترحة من قبل 
جلنة مراجعة احلسابات وستقدم إىل 

وتبعا . جلنة امليزانية واملالية الستعراضها
لتوصية جلنة امليزانية واملالية، ستعرض 
التعديالت على اجلمعية يف دورا 

  .احلادية عشرة للموافقة عليها

 النظام املايل والقواعد نؤكد أنه مت إعداد تغيريات. جارية
  .املالية وتقدميها إىل جلنة مراجعة احلسابات

نوصي باستعراض اجلدول الزمين : ٧التوصية 
لالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
وبتقدمي موعد تنفيذه، مع مراعاة تعقيد هذا االنتقال 

دول واملوارد املتاحة لدى احملكمة، خاصة وأن هذا اجل
واحدة " جتريبية"الزمين ينبغي أن يتيح القيام بعملية 

على األقل إلعداد احلسابات وفقاً للمعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام، إما بإعادة البيانات املالية قبل 

، أو بإعداد حساب لستة أشهر من "التطبيق"سنة 
وينبغي أن تعد احملكمة احلسابات . السنة املعنية

وأن يستعرضها " تطبيق"حية ألول سنة االفتتا
  .املراجعون اخلارجيون يف أسرع وقت ممكن

مت االحتفاظ باجلدول الزمين األصلي 
ورمبا يتم تنقيح اجلليبليدول . للمشروع

 عند ٢٠١٢الزمين حبلول منتصف عام 
االقتضاء بغية مراعاة موقف جلنة 
امليزانية واملالية بشأن أية تعديالت يف 

يل والقواعد املالية وبشأن النظام املا
اخلطة املنقحة لتنفيذ التغيريات يف نظام 

  .ختطيط موارد املؤسسة
ستدرج إعادة البيانات املالية قبل سنة 

يف خطة املشروع ويف " التطبيق"
استعراض احلسابات االفتتاحية من قبل 

 .املراجع اخلارجي للحسابات
  

  .نقر بتوصلنا برد اإلدارة. جارية

نوصي بأن تضمن احملكمة وضع خطة : ٨التوصية 
متينة ومفصلة ملشروع املعايري احملاسبية للقطاع العام، 
وأن ترصد اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات 

  .التقدم احملرز إزاء اآلجال املتفق عليها

ملشروع  انتهى وضع اخلطة املفصلة
  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

. ٢٠١١أكتوبر /وليف تشرين األ
ويتم رصد التقدم احملرز وتقدم بانتظام 
تقارير إىل اإلدارة العليا وجلنة التنسيق 

جلنة مراجعة و جلنة التنسيقو
 جلنة لتنسيق وقد مت تكوين .احلسابات

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  تنفيذ
 اخلدمات شعبةتتألف من مديري  العام

 .املشتركة اإلدارية
 

وضعت خطة تشمل الفترة املمتدة إىل . جارية
. ، غري أنه ينبغي املضي يف تطويرها٢٠١٢ أبريل/نيسان

. وقد سبق أن أدلينا بتعليقات إضافية يف هذا التقرير
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع انظر الفرع املتعلق ب

  .العام

نوصي باإلسراع يف النظر يف التقديرات : ٩التوصية 
اسبية فيما يتعلق باملمتلكات واملباين والسياسات احمل

واملعدات لتحديد الربجميات املناسبة إلدارة األصول 
ولضمان أن التكاليف املتعلقة باملباين الدائمة مسجلة 
بالشكل املناسب استعداداً لتجهيز رأس املال مبوجب 

  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 يف  البيانات املاليةيتم دعم إعداد 
الوقت الراهن بالنظام املتكامل 

نظام ( تخطيط موارد املؤسسةل
). تطبيقات ومنتجات جتهيز البيانات

وقد مت اقتناء ترخيص وحدة حماسبة 
املعايري األصول قبل اختاذ قرار اعتماد 
.  احملاسبية الدولية للقطاع العام

وبالتايل فاحملكمة تتوفر على الربجميات 
  .ولاملالئمة إلدارة األص

مل تكمل احملكمة بعد وضع سياساا احملاسبية أو . جارية
ومل . تقديراا املتعلقة باملمتلكات واملباين واملعدات

  .نتمكن من استعراض ذلك
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نوصي بأن تواصل جلنة املراقبة : ١٠التوصية 

واحملكمة العمل معاً لتحقيق أقصى قدر ممكن من 
وينبغي أن . الفعالية لعمل اللجنة وللدعم املقدم هلا

يعاد النظر يف اختصاصات اللجنة كل سنة على األقل 
لضمان فاق عمل اللجنة مع املمارسات اجليدة 

  .واحتياجات احملكمة

جلنة سيتم استعراض اختصاصات 
، ٢٠١٢ يف عام  مراجعة احلسابات

وسيتم آنذاك حتديد وترية ذلك 
ومع ذلك، يبدو ألول . االستعراض

 لن يكون وهلة أن استعراضا سنويا
مناسبا بالنظر إىل اجلدول الزمين 
االعتيادي ألنشطة اللجنة ومشاريع 

  .احملكمة

نقر بتوصلنا برد اإلدارة وبالتايل نوصي بإجراء . جارية
  .االستعراض على أساس دوري

نوصي بأن تقدم احملكمة يف عام : ١١التوصية 
 بياناً واحداً بشأن املراقبة الداخلية، وبأن ٢٠١١

 البيان العناصر الرئيسية إلستراتيجية يصف هذا
احملكمة بشأن إدارة املخاطر، وقدرة احملكمة على 
التعامل مع املخاطر، والتجهيزات اليت متلكها إلدارة 

وينبغي، يف رأينا، حتديد . املالمح املتغرية للمخاطر
املسؤوليات املختلفة لرئيس احملكمة واملدعي العام 

رة العامة للمحكمة واملسجل فيما يتعلق باإلدا
واستخدام مواردها، كما ينبغي توقيعهم مجيعاً على 

  .هذا البيان

 استعراض بيان ٢٠١٢جيري يف عام 
وتعرب . املراقبة الداخلية غري املالية

احملكمة عن ارتياحها لكون 
التحسينات اليت أُدخلت على بيانات 
الضمان والتدريبات املقدمة للموظفني 

 املراقبة املالية ال املعتمدين جتعل بيان
وقد . يتطلب التغيري يف هذه املرحلة

أحرزت احملكمة تقدما يف جمال إدارة 
  جلنة التنسيقاملخاطر، حيث وافقت 

على استراتيجية إلدارة املخاطر يف 
  .٢٠١١ ديسمرب/كانون األول

نقر بالتحسن يف احلصول على بيانات الضمان . جارية
د قمنا باستعراض هذه من مجيع املوظفني املعتمدين وق

وال زال بيان املراقبة الداخلية يتطلب التحديث . البيانات
  .ليشمل استراتيجية احملكمة يف إدارة املخاطر

نوصي باحلصول، قبل إعداد بيان : ١٢التوصية 
املراقبة الداخلية، على ضمانات خطية من الشعب 
املختصة باحملكمة إلمكان البت بوجه مالئم يف مدى 

  .ة بيئة املراقبةفعالي

يتم احلصول على ضمانات خطية من 
مجيع املوظفني املعتمدين لدعم إعداد 

 وتعزيز  بيان املراقبة املالية الداخلية
  .فعالية بيئة املراقبة

وقداستعرضنا الضمانات اخلطية املتوصل ا من . نفذت
بيان املراقبة املالية املوظفني املعتمدين، اليت تدعم اآلن 

 .الئمبشكل م

نوصي بأن تقدم املراجعة الداخلية : ١٣التوصية 
للحسابات، قبل التوقيع على بيان املرقابة الداخلية 
ومبا يتماشى مع أفضل املمارسات، رأيا فنيا وتقييما 
موضوعيا ملدى مالئمة وفعالية اإلطار اإلداري 
الشامل للمحكمة، مبا يف ذلك اإلطار اإلداري إلدارة 

  .هااملخاطر ومكافحت

ال تسمح املوارد احملدودة املتاحة 
 كتب املراجعة الداخلية للحساباتمل

بإجراء استعراض كامل للمراقبة 
الداخلية باحملكمة، وخاصة بالنظر إىل 
املستوى املنخفض للوثائق املتعلقة بأطر 

وسيقدم املكتب . املراقبة الداخلية
ضمانات حمدودة وفقا خلطته السنوية 

  .للمراجعة

وقد قدمنا آنفا يف هذا التقرير توصيات بشأن . مل تنفذ
، وينبغي أن يتضمن التقرير املراجعة الداخلية للحسابات

السنوي عن تلك املراجعة رأياً عاماً عن املراقبة الداخلية 
  مكتب املراجعة الداخلية للحساباتيستند إىل عمل 

  .خالل السنة

 نوصي بأن تواصل احملكمة تقدمها يف: ١٤التوصية 
متابعة توصيات املراجعة الداخلية للحسابات وبأن 
تقدم بانتظام تقارير عن التنفيذ لكل من اإلدارة العليا 

  .وجلنة املراقبة

مكتب املراجعة الداخلية أنشأ 
 قاعدة بيانات للتوصيات للحسابات

املتعلقة باملراجعة ويقوم بصيانتها، وقد 
أصبحت تلك القاعدة مؤخرا متاحة 

وهي تيسر تتبع التوصيات إلكترونيا، 
وعالوة على . وإعداد التقارير بشأا

ق جلنة التنسيذلك، كثريا ما تقوم 
مبتابعة تنفيذ التوصيات، وتضيف 
بذلك وزا السياسي ودعمها هلذه 

وعلى الرغم من ذلك، ونظرا . املسائل
لقيود امليزانية، فقد يكون هناك ما 
يعيق تنفيذ بعض التوصيات املتعلقة 

  .جعة احلساباتمبرا

وقد قدمنا آنفا مزيدا من التوصيات يف هذا . جارية
باملراجعة الداخلية أنظر الفرع املتعلق . التقرير

  .للحسابات
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  تعليقات املراجع اخلارجي للحسابات  رد اإلدارة  التوصية
نكرر توصيتنا السابقة بشأن إعداد  :١٥التوصية 

وتنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات باعتبارها 
ليا وينبغي أن تعتمد اإلدارة الع. مسألة ذات أولوية

هذه اإلستراتيجية لضمان االتساق مع األهداف 
وينبغي استعراض هذه . الطويلة األجل للمحكمة

اإلستراتيجية وحتديثها سنوياً لضمان استمرار 
  .صالحيتها ومطابقتها للواقع

جتري حاليا عملية التخطيط 
تكنولوجيا املعلومات االستراتيجي ل
وستكون صيغتها األوىل . واالتصاالت
الطالع عليها داخليا يف متاحة ل

وإضافة إىل . ٢٠١٢  مارس/آذار
قريبا على  جلنة التنسيقذلك، ستوافق 

نظام جديد إلعداد التقارير سيشمل 
. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويرتقب أن ميكّن هذا النظام اجلديد 
اإلدارة العليا من استعراض استراتيجية 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

كد من أا تتماشى مع أهداف للتأ
وقد . احملكمة ومن أا حديثة ومناسبة

تقريرا عن  جلنة التنسيقطلبت 
تكنولوجيا املعلومات استراتيجية 
يف اجتماعها املعقود يف  واالتصاالت

  .٢٠١٢ مارس/آذار

تكنولوجيا املعلومات  مل تكن استراتيجية. مل تنفذ
  .عة احلساباتمتاحة لالستعراض أثناء مراج واالتصاالت
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  البيان األول
  احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 
  )بآالف اليورو(

 
 

  الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

  
رقم 

 الصناديق االستئمانية املالحظة
رقم 

  ملباين الدائمةا  املالحظة
رقم 

 اموع املالحظة

 ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١ 

              اإليرادات

 ١٠٣ ٦٢٣ ١٠٣ ٦٠٨ االشتراكات املقررة
١٢-٢ /
١١٩ ١٧١ ١١٤ ٩٣٥ ٤-١٥ ١٥ ٥٤٨ ١١ ٣٢٧  - - ١-٤ 

 ١ ٤٨٨ ٢ ٦٩٧  - - ٢-٥ ١ ٤٨٨ ٢ ٦٩٧  - - التربعات

 ٣٩٧ ٧٠٥  ٥٠ ٢٠٦ ٣-٥ ٤ ١٥ ٢-٤ ٤٣٤  ٤٨٤ ملصرفيةإيرادات الفائدة ا

 ١٢١ ٣٨٠  - -  - - ٣-٤ ١٢١ ٣٨٢ متنوعة/إيرادات أخرى

 ١٢١ ١٧٧ ١١٨ ٧١٩  ١٥ ٥٩٨ ١١ ٥٣٣  ١ ٤٩٢ ٢ ٧١٢  ١٠٤ ٠٨٧ ١٠٤ ٤٧٤ جمموع اإليرادات

            النفقات

 ٩٥ ٨٠٨ ١٠٠ ١٩٨ النفقات املصروفة
١٤-٢ /
١٠٢ ٠٧٣ ١٠٨ ٣٤٦ ٥-١٥ ٤ ٨١٣ ٦ ٥٩٦ ٤-٥ ١ ٤٥٢ ١ ٥٥٢ ٤-٤ 

 ٦ ١٦٩ ٥ ٩٥٧ ٥-١٥ ٣٢١ ٣٢٠ ٤-٥ ١٢٥ ١٠١ ٤-٤ ٥ ٧٢٣ ٥ ٥٣٦ االلتزامات غري املصفاة

 ٥٦٨ ٨٥٠  - -  - - ٥-٤ ٥٦٨ ٨٥٠  ات السنويةجازالتراكمي لإل موع

  املتعلقة بااللتزامات  املخصصات
 ٥٣ ٧٦  - -  - - ٦-٤ ٥٣ ٧٦  الضريبية للواليات املتحدة

  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
 ٣٣٠ -  - -  - - ٦-٤ ٣٣٠ -   العمل الدولية

 ٥١٠ ٥٨٩  - -  - - ٦-٤ ٥١٠ ٥٨٩  الديون املشكوك يف حتصيلها

التراكمي ملنحة اإلعادة إىل  موعا
 ١ ٥٠٧ ٦٧٧  الوطن

٤-٢ /
١ ٥٠٦ ٦٧٧  - - ٤-٥ )١( - ٥-٤ 

 ١١١ ٢٠٩ ١١٦ ٤٩٥  ٥ ١٣٤ ٦ ٩١٦  ١ ٥٧٦ ١ ٦٥٣  ١٠٤ ٤٩٩ ١٠٧ ٩٢٦ جمموع النفقات

 ٩ ٩٦٨ ٢ ٢٢٤  ١٠ ٤٦٤ ٤ ٦١٧  )٤٨( ١ ٠٥٩  )٤١٢( )٣ ٤٥٢( اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

  الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو
 ٢ ١٦٤ ١ ٦٢٨ ٦-١٥ - -  ١٧ ١٤ ٧-٤ ٢ ١٤٧ ١ ٦١٤  إلغاؤها

 )١٣ ٦٧٩( )٢ ٨٢٥(  - -  - - ٨-٤ )١٣ ٦٧٩( )٢ ٨٢٥(  لدول األطرافعلى اائتمانات 

 )٢٠( )٢٨(  - - ٥-٥ )٢٠( )٢٨(  - - مبالغ معدلة إىل اجلهات املاحنة

صايف الزيادة يف صندوق رأس املال 
 - -  - -  - - ٩-٤ - - العامل

 ٣٢ ٦٨٨ ٣١ ١٢١  ٨١٤ ١١ ٢٧٨  ٤٦١ ٣٧٤  ٣١ ٤١٣ ١٩ ٤٦٩ أرصدة الصناديق يف بداية الفترة املالية

   كانون٣١رصدة الصناديق يف أ
 ٣١ ١٢١ ٣٢ ١٢٠  ١١ ٢٧٨ ١٥ ٨٩٥  ٣٧٤ ١ ٤١٩  ١٩ ٤٦٩ ١٤ ٨٠٦ ديسمرب/ األول
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  البيان الثاين
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يق يف بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناد

 
  الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

رقم 
 املالحظة

 الصناديق االستئمانية
رقم 
  املالحظة

  املباين الدائمة
رقم 
 املالحظة

 اموع

 ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠١١ 
    األصول

٢٠- ٢٦٢ ٢٨٨٦٧ ٢١٨ النقد والودائع بأجل  ٤٠ ١٧١٧٨ ١١٣٥٩ ١٧٥٤٧ ١٣١٤ ١٧٦٤ ٨٢٧  
  االشتراكات املقررة قيد التحصيل 

١٠- ٦٤ ٢٢٥٥ ٧٩٢ من الدول األطراف  ----٦ ٢٢٥٥ ٧٩٢  
)٣٠(٤١--)٣٠( ٤١ -- التربعات قيد التحصيل  

١١- ٩٢٠٤ املسامهات األخرى قيد التحصيل  ----٩٢٠ 
١٢- ١٣١٢١٩٤  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل  --١٥٢٢١٩-٢١ 
١٣- ٣٤ ١٠٩٠ ٩٩٨  احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٣ ٢٢٠١ ٧٣٩٥-٦٣٩٤١١١١٥- ٥-٣  

  منح التعليم–االستحقاقات املدفوعة مقدما
١٩٨٧ ٠٤٣

٢٢- ٢ /
١٤- ٤  - ---١٩٨٧ ٠٤٣ 

٥٠ ٥٣٨٣٠ ١١٧٩١ ١٧٦٥٨ ١٧٢٩ ١٧٣٤ ٨٧١ ٣٧ ٣٤٤٣٨ ١٩١ جمموع األصول  

    اخلصوم

 االشتراكات الواردة مقدماً
٤٨٨٤١

١٥- ٢ /
١٥- ٤  ١ ٢٠٠٠١٨

٢١- ٢ /
١ ٩٦٨٨٠٥٩-١٥--٧- ٥  

١٨- ٥٢ ٥٧٢٣ ٥٣٦ االلتزامات غري املصفاة  ٦ ٥١٦٩ ٥٩٥٧-١٠١١٢٥٣٢٠٣٢١١٥  
١٦- ٢٤ ٢٩٥٠ ٩٨٠  احلسابات األخرى مستحقة الدفع  --٣ ٤٠٠٩ ٨٤٩٤-١٥٩١٥ ٥١٤  
 ٢١٦٣١٩--٨- ١٥٢٢١٩٥ ٦٤١٠٠  األرصدة املستحقة بني الصناديق
  املخصصات املتعلقة بااللتزامات

٦- ٨٥٥٣٤   الضريبية للواليات املتحدة  ----٨٥٥٣ 
  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة

٦- ٩٨٣٧٨٤   العمل الدولية  ----٩٨٣٧٨ 

   اإلعادة إىل الوطن  اموع التراكمي ملنحة
٤ ٥٦٥٩ ٢١٩

٢٣- ٢ /
٤- ٢ /
١٦- ٤  )١(  )٤ ٥٦٥٧ ٢١٨--)٢  

  ات السنويةجاز لإل  اموع التراكمي
٤ ٤٠٦٥ ٩١٥

٢٤- ٢ /
٥- ٤  ----٤ ٤٠٦٥ ٩١٥  

 --١٠-١٥---- --  قرض الدولة املضيفة

١٩ ٢١٧٠٩ ١٣٨٠٦٧١ ١٨٣٤ ٤٥٢٣٦٠ ١٧ ١٩٩٦٩ ٣٨٥ جمموع اخلصوم  

   االحتياطي وأرصدة الصناديق

 صندوق رأس املال العامل 
٧ ٧٤٠٦ ٤٠٦

٨- ٢ /
٩- ٤  ----٧ ٧٤٠٦ ٤٠٦  

  صندوق الطوارئ
٨ ٤٧٥٧ ٤٣٨

٩- ٢ /
١٧- ٤  ----٨ ٤٧٥٧ ٤٣٨  

١٧- ٤١٢٤-  االحتياطي املؤقت لصندوق الطوارئ  -----٤١٢ 

 احتياطي االشتراكات غري املدفوعة
٤٠٦٤٨٠

١٤- ٢ /
١٨- ٤  ----٤٠٦٤٨٠ 

  الفائض التراكمي
٢ ٢٤١٤ ٥٥٦

١٣- ٢ /
١٤ ١٩٠٦٦ ١١٨٧٠ ١٥٢٧٨ ١٣٧٤٨٩٥ ٤١٩ البيان الرابع  

٣١ ٣٢١٢١ ١١١٢٠ ١٥٢٧٨ ١٣٧٤٨٩٥ ٤١٩ ١٩ ١٤٤٦٩ ٨٠٦ جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق  

  جمموع اخلصوم واالحتياطي 
٥٠ ٥٣٨٣٠ ١١٧٩١ ٦٥٨ ١٧ ١٧٢٩ ١٧٣٤ ٨٧١ ٣٧ ٣٤٤٣٨ ١٩١ وأرصدة الصناديق  
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية
 )بآالف اليورو( ٢٠١١سمرب دي/ كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 

  الصندوق العام 
  اموع  املباين الدائمة الصناديق االستئمانية وصندوق رأس املال العامل

 ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ 

   التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
١٠٥٩ ٣٤١٢ ٤٥٢ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض  ٩ ٢٩٦٨ ١٠٢٢٤ ٤٤٦٤ ٨٤٦١٧

٥ ٣١٢٦ ٤٠٣--٥٦ ٥٧١ ٣١٨٢ ٤٧٤ االشتراكات قيد التحصيل) نقص/زيادة (

٦٧٧٩-٢١- -٨٨٧٩ نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة(

١٢٨٣٩٥٨٠٦١٨٣ ١٢٧٩٣ ٠٩٢ نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(

٥٦٢٩٩--- -٥٦٢٩٩ ات املدفوعة مقدما االستحقاق) نقص/(زيادة (

٣ ٣٧١٨٧٢--٢٤١ ٣٨١٨ ٤٧٧٦٣١ االشتراكات الواردة مقدما) نقص/(زيادة (

١ ٤٧١٣١٦٢١٢٧٢٢ ١٢٤ ١٨٧٩٩١ االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة (

١٠٣١٣٩--٧٩ ٣٦٦٠٦٧ األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة (

١ ٤٢٥-١ ٤٢٥-- ---   الدولة املضيفةقرض

 ٨٥٠٥٦٨--- -٨٥٠٥٦٨ موع التراكمي لإلجازات السنوية) نقص/زيادة (

  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية) نقص/زيادة (
٣٢٧--- -٣٢٧   للواليات املتحدة

٢٨٠١٣٣--- -٢٨٠١٣٣  االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية) نقص/زيادة (

١ ٥٦١١٤٥--٢ ١١ ٥٦٠١٤٧  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

١٥٦٤ ١٤٨٥ ١٠٤٧ ٤٥٥- -١ ٣٠٦١١ احلسابات مستحقة الدفع) نقص/(زيادة (

٤٢٠٦٥٠٧٠٥٣٩٧ ٤٨٤٣٤٣١٥ إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

٧٥٩٣ ٨٧٠١ ٥٣٥٣ ٢٤٢٥٦١ ٨٦٢ ٢٧٠٤ ٠٧٨ لتشغيليةصايف النقد من األنشطة ا

   التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
٤٢٠٦٥٠٧٠٥٣٩٧ ٤٨٤٣٤٣١٥ إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه

٤٢٠٦٥٠٧٠٥٣٩٧ ٤٨٤٣٤٣١٥ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية

 النقدي من مصادر أخرىالتدفق 

-------- يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة

٢ ١١٦٤ ٦٢٨--٢١٤١٧ ١١٤٧ ٦١٤ الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها

١٣ ٢٦٧٩ ٨٢٥---- ١٣ ٢٦٧٩ ٨٢٥  إئتمانات على الدول األطراف

٢٨٢٠--٢٨٢٠--  إىل اجلهات املاحنةاملبالغ املعدلة 

١١ ١٥٣٥ ٢٢٥--١١١٤٣ ١٥٣٢ ٢١١ صايف النقد من مصادر أخرى

١١ ٧٧٣١ ٨١٨١ ٥٤٠٣ ١٩٦٣٢٤١٧٦٧ ١٨١٣ ٣٥١ يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة

٥١ ٤٠٩٠٩ ٣١٧٨ ١١١٤٤ ٢٥٤٧ ١٠٠٥ ٤٦٧٦٤ ٢٦٧٦٠ ٨٦٧ النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية

  ديسمرب/ كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
٤٠ ٤٧١٧٨ ١١٣٥٩ ١٧٥٤٧ ١٣١٤ ١٧٦٤ ٢٦٨٢٧ ٢٨٨٦٧ ٢١٨ )البيان الثاين (
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  البيان الرابع

    احملكمة اجلنائية الدولية
  )بآالف اليورو (٢٠١١ديسمرب /ل كانون األو٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 

  الربنامج الرئيسي
  االعتمادات اليت
  املصروفات  التحويالت  متت املوافقة عليها

االلتزامات غري 
  املصفاة

املستحقات، 
  االحتياطيات

جمموع النفقات 
املخصومة من 
الصندوق العام 

وصندوق الطوارئ 
  )البيان األول(

الرصيد غري املربوط 
/ للصندوق العام

م من صندوق اخلصو
  الطوارئ

  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول  
+ الثالث =السادس
  اخلامس+ الرابع 

+ األول = السابع 
  السادس-الثاين 

 - ١٠ ٨٢٠ ١٦٩ ٧١ ١٠ ٥٨٠ ١٥٠ ١٠ ٦٧٠  اهليئة القضائية

 ٣٤١ ٢٥ ٧٣٥ ٦٧٢ ٦٤٥ ٢٤ ٤١٨ ٥٢٢ ٢٦ ٥٩٨  مكتب املدعي العام

 - ٦١ ٩٨٤ ١ ٢٨٩ ٣ ٦٨٣ ٥٧ ٠١٢ ٣٧٢ ٦١ ٦١٢  قلم احملكمة

 ٧٤ ٢ ٦٥٤ ٤٠ ٤٩١ ٢ ١٢٣ - ٢ ٧٢٨  أمانة مجعية الدول األطراف

 ٩٢ ١ ١١٣ ١٧ ٩٨ ٩٩٨ - ١ ٢٠٥  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 ١٠٦ ٣٨٦ ٥ ١٣ ٣٦٨ - ٤٩٢  مكتب مشروع املباين الدائمة

 ١٨٤ ١١٩ - ٢٤ ٩٥ - ٣٠٣  آلية الرقابة املستقلة 

 ٧٩٧ ١٠٢ ٨١١ ٢ ١٩٢ ٥ ٠٢٥ ٩٥ ٥٩٤ - ١٠٣ ٦٠٨  لربناجمية املعتمدةجمموع امليزانية ا

 جمموع حاالت اللجوء 
 ٥ ١١٥ ٥ ١١٥ - ٥١١ ٤ ٦٠٤ - - صندوق الطوارئإىل 

 ٤ ٣١٨ ١٠٧ ٩٢٦ ٢ ١٩٢ ٥ ٥٣٦ ١٠٠ ١٩٨ - ١٠٣ ٦٠٨  اموع

  
    احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين ١ للفترة من حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئبيان 
  )بآالف اليورو(

  الربنامج الرئيسي
حاالت اللجوء إىل 
  املصروفات  صندوق الطوارئ

االلتزامات غري 
  جمموع النفقات  املصفاة

األرصدة غري 
  املربوطة

 ٢٩١ ٤٨٤ ١ ٤٨٣ ٧٧٥  اهليئة القضائية

 ٩٩٥ ١ ١٨٧ ٦٦ ١ ١٢١ ٢ ١٨٢  مكتب املدعي العام

 ٢ ١٤٣ ٣ ٤٤٤ ٤٤٤ ٣ ٠٠٠ ٥ ٥٨٧  قلم احملكمة

 ٣ ٤٢٩ ٥ ١١٥ ٥١١ ٤ ٦٠٤ ٨ ٥٤٤  اموع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

 )باليورو( ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 

  الدول األطراف

 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

 املبلغ الباقي )أ(التحصيالت  ٢٠١١

شتراكات اال
  املقررة

إئتمانات 
من 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت  ٢٠١٠

املبالغ  جمموع
  الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١١ 

  متحصالت
 متعلقة بعام 

٢٠١٢ 

 ٢٠١١ السنوات السابقة 
 - ٦ - - ٦ ١٥٠ - ٦ ١٥٠ - - - أفغانستان
 - ١٠ - - ١٥ ٣٧٦ -  ١٥ ٣٧٦ - ٩ ٩ ألبانيا
 - ٢٠ - - ١٠ ٧٦٣ - ١٠ ٧٦٣ - ٢٢ ٢٢ أندورا

 - - ٥ ٤٩٧ ٣ ٠٧٥ - - ٣ ٠٧٥ ٢ ٤٢٢ ٨٤ ٢ ٥٠٦ يغوا وباربوداتأن
 - ٧٩٣ - - ٤٤١ ٢٤٧ ٤٧ ٤٤١ ٢٩٤ - - - األرجنتني
 ٤ ٦٣٨ - - - ٢ ٩٧١ ٨٧٥ ٣٢٢ ٢ ٩٧٢ ١٩٧ - - - أستراليا
 ٢ ٢١٧ - - - ١ ٣٠٨ ٣٦٢  ١٤٣ ١ ٣٠٨ ٥٠٥ - - - النمسا

 - - ٢٤ ٣٥٠ ١٥ ٣٧٥ ١ - ١٥ ٣٧٦ ٨ ٩٧٥ - ٨ ٩٧٥  بنغالديش
 - ٢٣ - - ١٢ ٣٠١ - ١٢ ٣٠١ - - -  بربادوس
 - ٢ ٧٧٠ - - ١ ٦٥٢ ٧٤٧  ١٨٢ ١ ٦٥٢ ٩٢٩ - - - بلجيكا
 - ٢ - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - - - بليز
 - - ٣ ٩٨٦ ٣ ٩٨٦ ٤٣ ٥٨٤ ٤ ٦١٣ - - - بنن

 - ٦ - - ١٠ ٧٦٣ - ١٠ ٧٦٣ - ٩ ٦٦٢ ٩ ٦٦٢ بوليفيا
 - ٢١ - - ٢١ ٥٢٣ ٤ ٢١ ٥٢٧ - - - سكالبوسنه واهلر
 ٣٧ - - - ٣ ٥٣٤ ٢٤ ١٤٣ ٢٧ ٦٧٧ - - - بوتسوانا
 -  ٢ ٦٩٤ - - ٢ ٤٧٧ ٠٨٧ - ٢ ٤٧٧ ٠٨٧ - ٧٢٢ ٨٤٨  ٧٢٢ ٤٨٤ الربازيل
 - ٦٤ - - ٥٨ ٤٢٢ ٧ ٥٨ ٤٢٩ - - - بلغاريا

 - - ٤ ٤٧٩ ٤ ٤٧٩ ٨٥ ٤٩ ٤ ٦١٣ - - -  بوركينا فاسو
 - - ٢ ٠٦٢ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨  ٥٢٤ ٦ ٤٢٩ ٦ ٩٥٣  بوروندي
 - - ٤ ٥٧١ ٤ ٥٧١ ٤٢ - ٤ ٦١٣ - ١ ١ كمبوديا
 - ٧ ٧١٧ - - ٤ ٩٣٠ ٥٧٦ ٥٣٤ ٤ ٩٣١ ١١٠ - - - كندا

 أفريقيامجهورية 
 - - ٤٥٦  ٤٥٦ ١ ٠٨٢ - ١ ٥٣٨ - ٧ ٧٤٢ ٧ ٧٤٢ الوسطى
 - - ٨ ٨٨٤ ٣ ٠٥٧ - - ٣ ٠٧٥ ٥ ٨٠٩ ٤٢ ٥ ٨٥١  تشاد
 ٣٥٧ ٢٣١ - - - ٣٦٢ ٨٧٣ ٣ ٣٦٢ ٨٧٦ - - -  شيلي

 - - ٤ ٨٣٥ ٤ ٨٣٥ ٢١٥ ٩٣٣ ٦٤٧ ٢٢١ ٤١٥ - - -  كولومبيا
 - - ٧ ١٦٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٥ ٦٢٦ ٤٢ ٥ ٦٦٨  جزر القمر
 - ٥ - - ٤ ٦١٣ - ٤ ٦١٣ - ٦ ٣٧٩ ٦ ٣٧٩ الكونغو

 - - ١ ٥٥٥ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ١٧ ٣ ٢٨٧ ٣ ٣٠٤  جزر كوك
 - ٤١٦ - - ٥٢ ٢٧٩ - ٥٢ ٢٧٩ - ٢ ٧٨٣ ٢ ٧٨٣ كوستاريكا
 - ١٦٢ - - ١٤٩ ١٣١ ١٧ ١٤٩ ١٤٨ - - - كرواتيا
 - ١١٤ - - ٧٠ ٧٢٣ ٧ ٧٠ ٧٣٠ - - - قربص

 ٣٩٥ - - - ٥٣٦ ٥٦٧ ٥٨ ٥٣٦ ٦٢٥ - - -  اجلمهورية التشيكية
مجهورية الكونغو 

 - ٥١٤ - - ٣ ٦٢٠ ٩٩٣ ٤ ٦١٣ - - - الدميقراطية
 - ١ ٨٦٨ - - ١ ١٣١ ٥٥٦ ١٢٤ ١ ١٣١ ٦٨٠ - - - الدامنرك
 - - ٦ ٧٥٧ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٥ ٢١٩ ٤٢ ٥ ٢٦١ جيبوتى
 - - ٢ ٨٣٢ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ١ ٢٩٤ ٤٢ ١ ٣٣٦ دومينكا

اجلمهورية 
 - - ١٢٩ ١٩٤ ٦٤ ٥٧٢ ٧ - ٦٤ ٥٧٩ ٦٤ ٦٢٢ ٣٥ ٧٠١ ١٠٠ ٣٢٣ الدومينيكية
 - ٦٨ - - ٦١ ٥٠٤ - ٦١ ٥٠٤ - - -  إكوادور
 - ٦٠ - - ٦١ ٥٠٤ - ٦١ ٥٠٤ - ٢١ ٢٤٤ ٢١ ٢٤٤ استونيا
 - - ١ ٢٧٣ ١ ٢٧٣ ٤ ٨٧٧ - ٦ ١٥٠ - - - فيجى

 - ٢٧٩ - - ٨٧٠ ١٩٢ ٩٤ ٨٧٠ ٢٨٦ - - - نلنداف
 - ٤ ٧١٤ - - ٩ ٤١٤ ٦٧٦ ١٠٠ ٩ ٤١٤ ٧٧٦ - - - فرنسا
 - - ٧٢ ٥٠٩ ٢١ ٥٢٦ ١ -  ٢١ ٥٢٧ ٥٠ ٩٨٣  ٣٣٧ ٥١ ٣٢٠ غابون
 - - - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ١ ٣٣٢ ١ ٣٣٢ غامبيا

 - ٩ - - ٩ ٢٢٦ - ٩ ٢٢٦ - - - جورجيا
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  الدول األطراف

 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

 املبلغ الباقي )أ(التحصيالت  ٢٠١١

شتراكات اال
  املقررة

إئتمانات 
من 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت  ٢٠١٠

املبالغ  جمموع
  الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١١ 

  متحصالت
 متعلقة بعام 

٢٠١٢ 

 ٢٠١١ السنوات السابقة 

 - - - أملانيا
٣٢٨ ٥٤٤ 
٦ ١٧٣ - - ١٢ ٣٢٨ ٤١٤ ١٣٠ ١٢ - 

 - ١١ - - ٩ ٢٢٦ - ٩ ٢٢٦ - ٥ ٨٣٠ ٥ ٨٣٠ غانا
 - - ١ ٠٣٧ ٢٢٠ ١ ٠٣٧ ٢٢٠ ٢٥ ١٥٢  ١١٤ ١ ٠٦٢ ٤٨٦ - - - اليونان
 - - ٦٤١  ٦٤١ - - ٦٤١ - - -  غرينادا
 - - ٣ ٠٣٣ ٣ ٠٣٣ ٤٢ - ٣ ٠٧٥ - ١٦ ٥٣٤ ١٦ ٥٣٤ غينيا
 ٥ ٥٣٣ - - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - - -  )*(غيانا

 - - ٢٩ ٣٠٨ ١٢ ٢٩٩ ٢ - ١٢ ٣٠١ ١٧ ٠٠٩ ٨ ٥٥٦ ٢٥ ٥٦٦ هندوراس
 - ٦٥٤ - - ٤٤٧ ٤٤٤ - ٤٤٧ ٤٤٤ - ٢٠١ ٦٦٠ ٢٠١ ٦٦٠ هنغاريا
 - ٩٧ - - ٦٤ ٥٧٣ ٧ ٦٤ ٥٨٠ - - - اأيسلند

 ١ ١٦٨ - - - ٧٦٥ ٦٤٦ ٨٣ ٧٦٥ ٧٢٩ - - - يرلنداآ
 ١٢ ٧٩٥ - - - ٧ ٦٨٥ ٦٧٤  ٨٣١ ٧ ٦٨٦ ٥٠٥ - - - إيطاليا
 ٣٥ ٧٢٢ - - - ١٩ ٢٦٤ ١٥٦ ٢ ٠٧٨ ١٩ ٢٦٦ ٢٣٤ - - -  اليابان
 - ٣١ - - ٢١ ٥٢٣ ٤ ٢١ ٥٢٧ - - - األردن
 - ٢٧ - - ١٨ ٤٤٦ ٥ ١٨ ٤٥١ - - -  كينيا
 - ٦٠ - - ٥٨ ٤٢٨ ١ ٥٨ ٤٢٩ - - - التفيا
 - - ٢٢ ٢٢ ١ ٥١٦ - ١ ٥٣٨ - ٣ ٠٣٦ ٣ ٠٣٦ ليسوتو
 - - ٤ ٠٤٨ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٢ ٥١٠  ٧٩٢ ٣ ٣٠٢  ليبرييا

 - ٢٦ - - ١٣ ٨٣٨ - ١٣ ٨٣٨ - - - ليختنشتاين
 - ١٠٤ - - ٩٩ ٩٤٤ ١ ٩٩ ٩٤٥ - - - ليتوانيا

 ٢١٩ - - - ١٣٨ ٣٧٠ ١٥ ١٣٨ ٣٨٥ - - - لكسمبورغ
 - - ٢ ٦٣٣ ٢ ٦٣٣ ١ ٩٨٠ - ٤ ٦١٣ - ٧ ٢٧٧ ٧ ٢٧٧  مدغشقر
 - ٢ - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ١ ٦٣٧ ١ ٦٣٧  مالوي

 - - ١٢٨ ١٢٨ - - ١٢٨ - - -  جزر املالديف
 - - ٢ ٦١٣ ٢ ٦١٣ ٤٣ ١ ٩٥٧ ٤ ٦١٣ - - - مايل
 ٤٢ - - - ٢٦ ١٣٥ ٤ ٢٦ ١٣٩ - - -  مالطة

 - - ٣ ٧٥٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٢ ٢١٦ ٤٢ ٢ ٢٥٨ جزر مارشال
 ٢٨ - - - ١٦ ٩١٤ - ١٦ ٩١٤ - - - موريشيوس

 - ١ ١٦٢ - - ٣ ٦٢٢ ٦٠٥ - ٣ ٦٢٢ ٦٠٥ - ٣ ١٧٧ ٦٥٤ ٣ ١٧٧ ٦٥٤  كسيكامل

 - - ٣ ٠٧٥ ٣ ٠٧٥ - - ٣ ٠٧٥ - - -  مولدوفا
 - ٣ - - ٣ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٥ - - - منغوليا

 - - ١٤ ١٤ ٦ ١٣٥ ١ ٦ ١٥٠ - - -  اجلبل األسود
 ٢٥٩ - - - ١٢ ٣٠١ - ١٢ ٣٠١ - ١٠ ٨١٦ ١٠ ٨١٦ ناميبيا
 - ١ ١٨٢ - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ٥ ٣٤٨ ٥ ٣٤٨ ناورو
 - ٤ ٧٢٧ - - ٢ ٨٥١ ٩٥٣  ٣١١ ٢ ٨٥٢ ٢٦٤ - - - هولندا
 - ٦٧٦ - - ٤١٩ ٧٢٢ ٤٥ ٤١٩ ٧٦٧ - - - نيوزيلندا
 - - ٧ ٢٨٤ ٣ ٠٧٥ - - ٣ ٠٧٥ ٤ ٢٠٩ ٤٢ ٤ ٢٥١ النيجر
 - - ١١٩ ٨٣٤ ١١٩ ٨٣٤ ٩٨ - ١١٩ ٩٣٢ - ١١٣ ٣٦١ ١١٣ ٣٦١ نيجرييا
 - ٢ ٠٤٨ - - ١ ٣٣٩ ١١٣  ١٤٤ ١ ٣٣٩ ٢٥٧ - - - النرويج
 - ٦٥ - - ٣٣ ٨٢٧ - ٣٣ ٨٢٧ - ٢٥ ٢٣٩ ٢٥ ٢٣٩ بنما

 - - ١٠ ٥٥٧ ١٠ ٥٥٧ ٢٠٦ - ١٠ ٧٦٣ - ٦ ٦ باراغواى
 - - ٣٥٥ ٨٥٥ ١٣٨ ٣٦٧ ١٧ - ١٣٨ ٣٨٤ ٢١٧ ٤٨٨ ١٠٦ ٣٢٧ ٣٢٣ ٨١٥ بريو

 - - - - ٢٣ ٠٦٤ - ٢٣ ٠٦٤ - - -  الفلبني
 - ٤٠٨ - - ١ ٢٧٣ ١٤٠ - ١ ٢٧٣ ١٤٠ - ٢٠ ١٤٨ ٢٠ ١٤٨ بولندا
 ١ ٣٢١ - - - ٧٨٥ ٦٣٣ ٨٥ ٧٨٥ ٧١٨ - - - الربتغال

 - - ٣٥٣ ٣٣٩ ٣٥٣ ٣٣٩ ٣ ١٢١ ٦٥٥ - ٣ ٤٧٤ ٩٩٤ - ٦٦١ ٦٢٦ ٦٦١ ٦٢٦ مجهورية كوريا
 - ٢٦١ - - ٢٧٢ ١٥٤ ٣ ٢٧٢ ١٥٧ - - - رومانيا

 - - ١ ٤٩٨ ١ ٤٩٨ ٤٠ - ١ ٥٣٨ - ١ ٢٥٤ ١ ٢٥٤  سانت كيتس ونيفيس
 - - ١ ٧٩٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ٢٥٦ - ٢٥٦  وسياسانت ل

 - - ١٢ ١٢ ١ ٥٢٦ - ١ ٥٣٨ - ١٣ ١٣  سانت فنسنت وغرينادين
 ١٥ - - - ١ ٥٢٦ ١٢ ١ ٥٣٨ - - - ساموا

 - ٨ - - ٤ ٦١٣ - ٤ ٦١٣ - - - سان مارينو
 - ١١ - - ٩ ٢٢٦ - ٩ ٢٢٦ - ١٠ ٥٦٩ ١٠ ٥٦٩ السنغال
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  الدول األطراف

 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

 املبلغ الباقي )أ(التحصيالت  ٢٠١١

شتراكات اال
  املقررة

إئتمانات 
من 

 املبلغ الباقي )ب(التحصيالت  ٢٠١٠

املبالغ  جمموع
  الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١١ 

  متحصالت
 متعلقة بعام 

٢٠١٢ 

 ٢٠١١ السنوات السابقة 
 - ١٧ - - ٥٦ ٨٨٦ ٦ ٥٦ ٨٩٢ - - - صربيا
 - ١ - - ٣ ٠٧٥ - ٣ ٠٧٥ - ٥١٣ ٥١٣ سيشيل
 - - ٢ ٨٣٤ ١ ٥٣٨ - - ١ ٥٣٨ ١ ٢٩٦ ٤٢ ١ ٣٣٨ سرياليون
 - ٢٢١ - - ٢٨١ ٣١٨ ٢٢ ٢١٨ ٣٤٠ - - - سلوفاكيا
 - ٢٤٩ - - ١٥٨ ٣٥٧ ١٧ ١٥٨ ٣٧٤ - - - سلوفينيا

 ٨٠٨ - - - ٥٩١ ٩١٥ ٦٤ ٥٩١ ٩٧٩ - - - جنوب أفريقيا
 - ٢ ٤٤٨ - - ٤ ٨٨٤ ٤٥٢ ٥٢٩ ٤ ٨٨٤ ٩٨١ - - - أسبانيا
 ٥ - - - ٤ ٦١٣ - ٤ ٦١٣ - ١ ١  سورينام
 - ٢ ٧٠٧ - - ١ ٦٣٥ ٨٣٧ ١٧٨ ١ ٦٣٦ ٠١٥ - - - السويد
 - ٣ ٠١٢ - - ١ ٧٣٧ ٣٠٩  ١٨٩ ١ ٧٣٧ ٤٩٨ - - - سويسرا

 -  ١٥٧ - - ٣ ٠٧٥ - ٣ ٠٧٥ - ١ ٤٥٤ ١ ٤٥٤ طاجيكستان
 - - ٢٠ ١١٤ ١٠ ٧٦١ ٢ - ١٠ ٧٦٣ ٩ ٣٥٣ ٢١٠ ٩ ٥٦٣ مقدونيا 
 ٦٣ - - - ١ ٥٣٨ - ١ ٥٣٨ - ١ ٤٧٩ ١ ٤٧٩ ليشيتتيمور 

 - ٨١ - - ٦٧ ٦٤٨ ٧ ٦٧ ٦٥٥ - - - ترينيداد وتوباغو
 - - ١٥ ٣٧٦ ١٥ ٣٧٦ - - ١٥ ٣٧٦ - - -  تونس
 - -  ١٢٢  ١٢٢ ٩ ١٠٤ - ٩ ٢٢٦ - ٢ ٣٩٤ ٢ ٣٩٤ أوغندا

 - - - اململكة املتحدة
١٥٤ ٣٦٦ 
١٦ ٧٨٥ - - ١٠ ١٥٣ ٢٧١ ١ ٠٩٥ ١٠ - 

 - - ١٢ ١٢٦ ١٢ ١٢٦ ١٧٥ - ١٢ ٣٠١ - ٧٨ ٧٨ ترتانيا
 - - ٤٠ ٣٧٦ ٤٠ ٣٧٦ ١ ١٣٩ - ٤١ ٥١٥ - - - أوروغواى
 - - ٤٧١ ٢٨٦ ٤٧١ ٢٨٦ ١١ ٥٢٢ - ٤٨٢ ٨٠٨ - ٦٤٧ ٢٨٥ ٦٤٧ ٢٨٥ فرتويال
 - - ١٢ ٣٠٣ ٦ ١٤٩ ١ - ٦ ١٥٠ ٦ ١٥٤ - ٦ ١٥٤  زامبيا

 دولة ١١٨(اموع 
 ٤٢٢ ٤٩٦ ٦٥ ٧٤٩ ٢ ٧٩١ ٦٠٣ ٢ ٣٨٥ ٦٢١ ١٠١ ١٨٦ ٢٨٢ ٣٥ ٩٩٧ ١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠٠ ٤٠٥ ٩٨٢ ٥ ٨٤٨ ٨٨٨ ٦ ٢٥٤ ٨٧٠ )طرفاً
 يورو كمدفوعات اشتراك خالل ٢ ٤٦١وزيادة على ذلك، مت التوصل من غيانا مببلغ .  يورو٤ ٦١٠ ماقدره ٢٠١٠، بلغت االئتمانات من متحصالت غيانا لعام ٢٠١١يف عام )*(

  .٢٠١١عام 
  . اليت ينبغي تطبيقها على اشتراكات السنوات القادمة٢٠١١ يورو ضمن االئتمانات على متحصالت عام ٥ ٥٣٣ملبلغ الباقي البالغ قدره  ويدرج ا
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  ٢اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف  صندوق الطوارئ وحالة صندوق رأس املال العامل

  ٢٠١١٢٠١٠

  العامل املال رأس صندوق حالة

٧ ٤٠٥ ٧٧١٣ ٣٨٦ ٣٩٤  الرصيد يف بداية الفترة املالية

)١٩ ٣١٩(١٠ ٥٦٣  من الدول األطراف) التسديدات/(املتحصالت

--  املسحوبات

٧ ٣٨٦ ٧٣٩٤ ٣٩٦ ٩٥٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

٧ ٤٠٥ ٧٩٨٣ ٤٠٥ ٩٨٣  املستوى احملدد

١٩ ٩٥٨٩ ٠٢٦  )٣اجلدول ( من الدول األطراف مستحق: خمصوما منه

٧ ٣٨٦ ٧٣٩٤ ٣٩٦ ٩٥٧  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  الطوارئ صندوق حالة

٩ ١٦٨ ٨٥٦٧ ٧٥٦ ٥٦٧  الرصيد يف بداية الفترة املالية

--  من الدول األطراف) التسديدات/(املتحصالت

)٤١٢ ٠٠٠()٤ ٣١٨ ٢٧٦(  املسحوبات

٨ ٧٥٦ ٤٥٦٧ ٤٣٨ ٢٩١  ديسمرب/ كانون األول٣١ الرصيد يف

٧ ٠٠٠ ٧٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  املستوى احملدد للعتبة

-٢ ٥٦١ ٧٠٩  )إذا اخنفض عن العتبة(املستحق من الدول 

  

  ٣اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 )روباليو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 
  ٢٠١٢  املتعلقة بعام املتحصالت الباقي ات التراكميةاملدفوع  املال العامل صندوق رأس الدول األطراف

  -  -  ٤٣٩  ٤٣٩ أفغانستان

  -  -  ١ ٠٩٨  ١ ٠٩٨ ألبانيا

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ أندورا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ يغوا وباربوداتأن

  -  -  ٣١ ٤٩٩  ٣١ ٤٩٩ األرجنتني

  -  -  ٢١٢ ١٥١  ٢١٢ ١٥١ أستراليا

  -  -  ٩٣ ٣٩٩  ٩٣ ٣٩٩ النمسا

  -  ١ ٠٩٧  -  ١ ٠٩٧  بنغالديش

  -  -  ٨٧٨  ٨٧٨  بربادوس

  -  -  ١١٧ ٩٨٤  ١١٧ ٩٨٤ بلجيكا

  -  -  ١١٠  ١١٠ بليز

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ بنن

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ بوليفيا

  -  -  ١ ٥٣٧  ١ ٥٣٧ البوسنه واهلرسك

  -  -  ١ ٩٧٦  ١ ٩٧٦ بوتسوانا

  -  -  ١٧٦ ٨١١  ١٧٦ ٨١١ الربازيل

  -  -  ٤ ١٧١  ٤ ١٧١ بلغاريا
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  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩  بوركينا فاسو

  -  -  ١١٠  ١١٠  بوروندي

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ كمبوديا

  -  -  ٣٥١ ٩٧٦  ٣٥١ ٩٧٦ كندا

  -  -  ١١٠  ١١٠  الوسطىأفريقيامجهورية 

  -  ١١١  ١٠٩  ٢٢٠  تشاد

  -  -  ٢٥ ٩٠٢  ٢٥ ٩٠٢  شيلي

  -  -  ١٥ ٨٠٤  ١٥ ٨٠٤  كولومبيا

  -  ١  ١٠٩   ١١٠  جزر القمر

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ الكونغو

  -  -  ١١٠  ١١٠  جزر كوك

  -  -  ٣ ٧٣٢  ٣ ٧٣٢ كوستاريكا

  -  -  ١٠ ٦٤٦  ١٠ ٦٤٦ كرواتيا

  -  -  ٥ ٠٤٩  ٥ ٠٤٩ قربص

  -  -  ٣٨ ٣٠٤  ٣٨ ٣٠٤  اجلمهورية التشيكية

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -  -  ٨٠ ٧٧٨  ٨٠ ٧٧٨ الدامنرك

  -  ١  ١٠٩  ١١٠ جيبوتى

  -  -  ١١٠  ١١٠ دومينكا

  -  ١ ٤٩٤  ٣ ١١٦  ٤ ٦١٠ جلمهورية الدومينيكيةا

  -  -  ٤ ٣٩٠  ٤ ٣٩٠  إكوادور

  -  -  ٤ ٣٩٠  ٤ ٣٩٠ استونيا

  -  -   ٤٣٩   ٤٣٩ فيجى

  -  -  ٦٢ ١٢٠  ٦٢ ١٢٠ نلنداف

  -  -  ٦٧٢ ٠١٢   ٦٧٢ ٠١٢ فرنسا

  -  ٦٦٣   ٨٧٤  ١ ٥٣٧ غابون

  -  -  ١١٠  ١١٠ غامبيا

  -  -  ٦٥٩  ٦٥٩ جورجيا

  -  -  ٨٧٩ ٩٩٣  ٨٧٩ ٩٩٣ أملانيا

  -  -  ٦٥٩  ٦٥٩ غانا

  -  -  ٧٥ ٨٣٩  ٧٥ ٨٣٩ اليونان

  -  ١١٠  -  ١١٠  غرينادا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ غينيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  )*(غيانا

  -  ٣٣٣  ٥٤٥  ٨٧٨ هندوراس

  -  -  ٣١ ٩٣٨  ٣١ ٩٣٨ هنغاريا

  -  -  ٤ ٦١٠  ٤ ٦١٠ اأيسلند

  -  -  ٥٤ ٦٥٧  ٥٤ ٦٥٧ أيرلندا

  -  -  ٥٤٨ ٦٥٠  ٥٤٨ ٦٥٠ إيطاليا

  -  -  ١ ٣٧٥ ١٩٦  ١ ٣٧٥ ١٩٦  اليابان

  -  -  ١ ٥٣٧  ١ ٥٣٧ األردن

  -  -  ١ ٣١٧  ١ ٣١٧  كينيا

  -  -  ٤ ١٧١  ٤ ١٧١ التفيا

  -  -  ١١٠  ١١٠ ليسوتو

  -  ١  ١٠٩  ١١٠  ليبرييا

  -  -  ٩٨٨  ٩٨٨ ليختنشتاين

  -  -  ٧ ١٣٤  ٧ ١٣٤ ليتوانيا

  -  -  ٩ ٨٧٨  ٩ ٨٧٨ لكسمبورغ
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  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩  مدغشقر

  -  -  ١١٠  ١١٠  مالوي

  -  ١١٠  -  ١١٠  يفجزر املالد

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ مايل

  -  -  ١ ٨٦٦  ١ ٨٦٦  مالطة

  -  ١  ١٠٩  ١١٠ جزر مارشال

  -  -  ١ ٠٧  ١ ٢٠٧ موريشيوس

  -  -  ٢٥٨ ٥٧٧  ٢٥٨ ٥٧٧  املكسيك

  -  ٢٢٠  -  ٢٢٠  مولدوفا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ منغوليا

  -  -  ٤٣٩  ٤٣٩  اجلبل األسود

  -  -  ٨٧٨  ٨٧٨ ناميبيا

  -  -  ١١٠  ١١٠ ناورو

  -  -  ٢٠٣ ٥٩١  ٢٠٣ ٥٩١ هولندا

  -  -  ٢٩ ٩٦٢  ٢٩ ٩٦٢ نيوزيلندا

  -  ١١١  ١٠٩  ٢٢٠ النيجر

  -  -  ٨ ٥٦١  ٨ ٥٦١ نيجرييا

  -  -  ٩٥ ٥٩٤  ٩٥ ٥٩٤ النرويج

  -  -  ٢ ٤١٥  ٢ ٤١٥ بنما

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ باراغواى

  -  ١ ٣٦٧  ٨ ٥١١  ٩ ٨٧٨ بريو

  -  -  ٩ ٨٧٨  ٩ ٨٧٨  الفلبني

  -  -  ٩٠ ٨٧٥  ٩٠ ٨٧٥ بولندا

  -  -  ٥٦ ٠٨٣  ٥٦ ٠٨٣ الربتغال

  -  -  ٢٤٨ ٠٤٠  ٢٤٨ ٠٤٠ مجهورية كوريا

  -  -  ١٩ ٤٢٦  ١٩ ٤٢٦ رومانيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  سانت كيتس ونيفيس

  -  ١١٠  -  ١١٠  سانت لوسيا

  -  -  ١١٠  ١١٠  سانت فنسنت وغرينادين

  -  -  ١١٠  ١١٠ ساموا

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩ سان مارينو

  -  -  ٦٥٩  ٦٥٩ السنغال

  -  -  ٤ ٠٦١  ٤ ٠٦١ صربيا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ سيشل

  -  -  ١١٠  ١١٠ سرياليون

  -  -  ١٥ ٥٨٥  ١٥ ٥٨٥ سلوفاكيا

  -  -  ١١ ٣٠٤  ١١ ٣٠٤ سلوفينيا

  -  -  ٤٢ ٢٥٥  ٤٢ ٢٥٥ جنوب أفريقيا

  -  -  ٣٤٨ ٦٨٢  ٣٤٨ ٦٨٢ أسبانيا

  -  -  ٣٢٩  ٣٢٩  سورينام

  -  -  ١١٦ ٧٧٧  ١١٦ ٧٧٧ السويد

  -  -  ١٢٤ ٠٢٠  ١٢٤ ٠٢٠ سويسرا

  -  -  ٢٢٠  ٢٢٠ طاجيكستان

  -  -  ٧٦٨  ٧٦٨ امقدوني

  -  -  ١١٠  ١١٠ ليشيتتيمور 

  -  -  ٤ ٨٢٩  ٤ ٨٢٩ ترينيداد وتوباغو

  -  ٣ ٢٩٣  -  ٣ ٢٩٣  تونس

  -  -  ٦٥٧  ٦٥٧ أوغندا
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  -  -  ٧٢٤ ٨٠٣  ٧٢٤ ٨٠٣ اململكة املتحدة

  -  -  ٨٧٨  ٨٧٨ مجهورية ترتانيا املتحدة

  -  -  ٢ ٩٦٣  ٢ ٩٦٣ أوروغواى

  -  -  ٣٤ ٤٦٢  ٣٤ ٤٦٢ فرتويال

  -  ٣  ٤٣٦  ٤٣٩  زامبيا

  -   ٩ ٠٢٦  ٧ ٣٩٦ ٩٥٧  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  ) دولة طرفا١١٨(اموع 

  
  ٤اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 

 ٢٠١٠  ٢٠١١  السنة اجلارية

  االئتمانات

٩٧ ٨٤٨ ١٠١٩٥٠ ٢٢٢ ٢٧٩ متحصالت االشتراكات املقررة

٤٦٤ ٨٦٦٢٥٥ ٤٢٢ متنوعةإيرادات 

 ٩٨ ٣١٣ ٢٠٥ ١٠٢ ٠٨٨ ٧٠١ 

  األعباء

٩٥ ٨٠٧ ١٠٠٥٧٧ ١٩٧ ٦٤١ نفقات مصروفة

٥ ٧٢٢ ٥٥٤٤ ٥٣٥ ٦٥٦ التزامات غري مصفاة

٥٣ ٧٦١٥٦ ٥١٠  املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

٥١٠ ٥٨٩٤٩١ ٤٦٥  املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها

٣٣٠ ٦٩٠- املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

٥٦٧ ٨٥٠٨٥٠ ٠٣٨  اموع التراكمي لإلجازات السنوية

١ ٥٠٦ ٦٧٦٦٩٢ ٨٦٦  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 ١٠٤ ٤٩٩ ١٠٧٠٠٠ ٩٢٦ ١٧٦

-٤ ٣١٨ ٢٧٦ )البيان الرابع(أعباء احململة لصندوق الطوارئ 

)٦ ١٨٥ ٧٩٥()١ ٥١٩ ١٩٩( النقدي املؤقت) العجز/(الفائض

٥ ٧٧٤ ٢٣٥٠ ٣٨٥ ٦٢١ االشتراكات قيد التحصيل

)٤١١ ٤٤٥(٨٦٦ ٤٢٢ النقدي املؤقت من االشتراكات قيد التحصيل) العجز(/تسوية الفائض 

   املؤقت للسنة املاضية) العجز/( التصرف يف الفائض

٦٦ ٦٤٢٨ ١٨٥ ٧٩٥ ملؤقت للسنة املاضيةا) العجز/(الفائض

٦١٢ ٥٤٩٢ ٨٤٨ ٨٨٨ متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية: مضافاً إليه

٢ ١٤٦ ١٧٨٧ ٦١٣ ٩٩٧  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها

-٤١٢ ٠٠٠  )١٧-٤املالحظة (اإلفراج عن االحتياطي املؤقت 

٢ ٨٢٥ ١٧٠٧ ٦٨٩ ٠٩٠ قدي للسنة املاضيةالن) العجز/(الفائض

٢ ٤١٤ ٢٢٦٢ ٥٥٥ ٥١٢ )البيان الثاين(جمموع الفائض التراكمي 
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو (٢٠١٠أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 

 لفائضا  ٢٠١٠جدول األنصبة املقررة يف عام   تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان

 ٢٥١ ٠,٠١٤٨٥  ٢٠٠٣مايو /أيار ألبانيا

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز أندورا

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز يغوا وباربوداتأن

 ٧ ١٩٨ ٠,٤٢٦١٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز األرجنتني

 ٤٨ ٤٧٩ ٢,٨٧٠١٥  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أستراليا

 ٢١ ٣٤٣ ١,٢٦٣٥٨  ٢٠٠٢يوليه /زمتو النمسا

 ١٤٦ ٠,٠٠٨٦٦  ٢٠١٠ يونيه/حزيران  بنغالديش

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس

 ٢٦ ٩٦١ ١,٥٩٦١٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلجيكا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز بليز

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنن

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  بوليفيا

 ٣٥١ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز ه واهلرسكالبوسن

 ٤٥١ ٠,٠٢٦٧٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز بوتسوانا

 ٤٠ ٤٠٤ ٢,٣٩٢٠٤  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول الربازيل

 ٩٥٣ ٠,٠٥٦٤٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلغاريا

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢وليه ي/متوز كمبوديا

 ٨٠ ٤٣١ ٤,٧٦١٨١  ٢٠٠٢يوليه /متوز كندا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز  الوسطىأفريقيامجهورية 

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد

 ٥ ٩١٩ ٠,٣٥٠٤٢  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  شيلي

 ٣ ٦١٢ ٠,٢١٣٨١  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  كولومبيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /لثاينتشرين ا  جزر القمر

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جزر كوك

 ٨٥٣ ٠,٠٥٠٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز كوستاريكا

 ٢ ٤٣٣ ٠,١٤٤٠٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز كرواتيا

 ١ ١٥٤ ٠,٠٦٨٣٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز قربص

 ٨ ٧٥٣ ٠,٥١٨٢٠  ٢٠٠٩وبر أكت/تشرين األول  اجلمهورية التشيكية

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٨ ٤٥٩ ١,٠٩٢٨٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز الدامنرك

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز دومينكا

 ١ ٠٥٣ ٠,٠٦٢٣٦  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية

 ١ ٠٠٣ ٠,٠٥٩٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز  إكوادور

 ١ ٠٠٣ ٠,٠٥٩٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز استونيا
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 لفائضا  ٢٠١٠جدول األنصبة املقررة يف عام   تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فيجى

 ١٤ ١٩٥ ٠,٨٤٠٤١  ٢٠٠٢يوليه /متوز نلنداف

 ١٥٣ ٥٦٤ ٩,٠٩١٥٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فرنسا

 ٣٥١ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز غابون

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول غامبيا

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول جورجيا

 ٢٠١ ٠٩١ ١١,٩٠٥٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز أملانيا

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز غانا

 ١٧ ٣٣٠ ١,٠٢٦٠١  ٢٠٠٢أغسطس /آب اليونان

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول غينيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول هندوراس

 ٧ ٢٩٨ ٠,٤٣٢٠٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز هنغاريا

 ١ ٠٥٣ ٠,٠٦٢٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز اأيسلند

 ١٢ ٤٩٠ ٠,٧٣٩٤٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيرلندا

 ١٢٥ ٣٧٤ ٧,٤٢٢٦٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز إيطاليا

 ٣١٤ ٢٥١ ١٨,٦٠٤٧٧  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان

 ٣٥١ ٠,٠٢٠٧٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز األردن

 ٣٠١ ٠,٠١٧٨٢  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا

 ٩٥٣ ٠,٠٥٦٤٢  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول التفيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليسوتو

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ليبرييا

 ٢٢٦ ٠,٠١٣٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليختنشتاين

 ١ ٦٣٠ ٠,٠٩٦٥١  ٢٠٠٣أغسطس /آب ليتوانيا

 ٢ ٢٥٧ ٠,١٣٣٦٣  ٢٠٠٢ليه يو/متوز لكسمبورغ

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون   مالوي

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مايل

 ٤٢٦ ٠,٠٢٥٢٤  ٢٠٠٣فرباير /شباط  مالطة

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز جزر مارشال

 ٢٧٦ ٠,٠١٦٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز موريشيوس

 ٥٩ ٠٨٨ ٣,٤٩٨٢٣  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  يكاملكس

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز منغوليا

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ناميبيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ناورو

 ٤٦ ٥٢٣ ٢,٧٥٤٣٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز هولندا

 ٦ ٨٤٧ ٠,٤٠٥٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيوزيلندا

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز النيجر

 ١ ٩٥٦ ٠,١١٥٨٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيجرييا

 ٢١ ٨٤٥ ١,٢٩٣٢٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز النرويج

 ٥٥٢ ٠,٠٣٢٦٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنما

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز باراغواى

 ٢ ٢٥٧ ٠,١٣٣٦٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز بريو

 ٢٠ ٧٦٦ ١,٢٢٩٤٣  ٢٠٠٢ليه يو/متوز بولندا
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 لفائضا  ٢٠١٠جدول األنصبة املقررة يف عام   تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ١٢ ٨١٦ ٠,٧٥٨٧٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز الربتغال

 ٥٦ ٦٨١ ٣,٣٥٥٦٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط مجهورية كوريا

 ٤ ٤٣٩ ٠,٢٦٢٨١  ٢٠٠٢يوليه /متوز رومانيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس

 ٤ ٠,٠٠٠٢٥  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سانت لوسيا

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣مارس /آذار ت فنسنت وغرينادينسان

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /ألولكانون ا ساموا

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز سان مارينو

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز السنغال

 ٩٢٨ ٠,٠٥٤٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز صربيا

 ٨ ٠,٠٠٠٤٩  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سيشيل

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ليه يو/متوز سرياليون

 ٣ ٥٦١ ٠,٢١٠٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفاكيا

 ٢ ٥٨٣ ٠,١٥٢٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفينيا

 ٩ ٥٦٥ ٠,٥٧١٦٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز جنوب أفريقيا

 ٧٩ ٦٧٦ ٤,٧١٧٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز سبانياا

 ٧٥ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام

 ٢٦ ٦٨٥ ١,٥٧٩٨٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز السويد

 ٢٨ ٣٤٠ ١,٦٧٧٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سويسرا

 ٥٠ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز طاجيكستان

 ١٧٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٥ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليشيتتيمور 

 ١ ١٠٤ ٠,٠٦٥٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز ترينيداد وتوباغو

 ١٥٠ ٠,٠٠٨٩١  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول اأوغند

 ١٦٥ ٦٢٨ ٩,٨٠٥٧٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز اململكة املتحدة

 ٢٠١ ٠,٠١١٨٨ ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٦٧٧ ٠,٠٤٠٠٩ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوروغواى

 ٧ ٨٧٥ ٠,٤٦٦٢٣ ٢٠٠٢يوليه /متوز فرتويال

 ١٠٠ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣فرباير /شباط  زامبيا

 ١ ٦٨٩ ٠٩٠ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دول أطراف١١٣(اموع 
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  )باليورو (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 

  الباقي  التربعات الواردة  التربعات املتعهد ا  ااجلهة صاحبة التربع  املشروع
املتحصالت للفترات 

  املقبلة
املبالغ املعدلة 
  للمتربعني

 - ١٩٩ ٦٩٤ ٦ ٤٨٤ ١ ٠٣١ ١٥٥ ١ ٠٣٧ ٦٣٩  املفوضية األوروبية
 - - - ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  فنلندا
 - - - ٧ ٨٠٥ ٧ ٨٠٥  كوريا

 - - - ٦٨ ١٩٩ ٦٨ ١٩٩  مؤسسة ماك آرثر
وزارة الشؤون اخلارجية 

  اهلولندية
١٩ ٠٦٨ ١٩ ٠٦٨ - - - 

 - - - ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠  بلدية الهاي

  عقود املفوضية األوروبية

 - - - ٣١ ٢٥٠ ٣١ ٢٥٠  سويسرا
 - ١٩٩ ٦٩٤ ٦ ٤٨٤ ١ ١٩١ ٤٧٧ ١ ١٩٧ ٩٦١   اموع الفرعي

 - - - ٥٠ ٠٠٠ - استراليا
 - - - ١٥ ٠٢٣ - فنلندا
 - - - ١٠ ٠٠٠ - أيرندا

 - - - ٣٠ ٠٠٠ - لكسمربغ

 أقل البلدان منوا

 - - - ١٠ ٠٠٠ - بولندا
 - - - ١١٥ ٠٢٣ -  اموع الفرعي

 - - - ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  أستراليا
 - - - ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  آيرلندا

  احللقة الدراسية اإلقليمية املشتركة
 )إثيوبيا( مع االحتاد األفريقي 

 - - - ١٥  ٩٣٣ ١٥  ٩٣٣منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 
 - - - ٢٥ ٩٣٣ ٢٥ ٩٣٣  اموع الفرعي

 ٢٦ ٨٠٤ - - - -  منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية  ياوندياحللقة الدراسية اإلقليمية  يف
 احللقة الدراسية يف تونس العاصمة - - - ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  فرنسا

 - - - ٥٢ ٢٥٠ ٥٢ ٢٥٠منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 
 - - - ٧٢ ٢٥٠ ٧٢ ٢٥٠  اموع الفرعي

 - - ٦٥٠١٢  ٦٩ ٩٨٢ ١٣٤ ٩٩٤  املفوضية األوروبية
 - - - ٣٥ ٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠  فنلندا
 ١ ٣٧٩ - - - -  أملانيا

 مشروع األدوات القانونية

وزارة الشؤون اخلارجية 
  اهلولندية

٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ - - - 

 ١ ٣٧٩ -  ٦٥ ٠١٢ ١٣٤ ٩٨٢ ١٩٩ ٩٩٤  اموع الفرعي
 - - - ١٣١ ٨٨١ ١٣١ ٨٨١ الدامنرك
 - - - ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠  فنلندا
 - - - ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ املانيا
 - - - ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠  آيرلندا

الصندوق اخلاص إلعادة توطني 
 الشهود

 - - - ٢٣٤ ١٩٦ ٢٣٤ ١٩٦ اململكة املتحدة
 - - - ٩١٦ ٠٧٧ ٩١٦ ٠٧٧  اموع الفرعي

الزيارات األسرية للمحتجزين 
 املعوزين

 - - - ١٧٠ ٠٠٠ ١٧٠ ٠٠٠ أملانيا

 - - - ١٧٠ ٠٠٠ ١٧٠ ٠٠٠  اموع الفرعي
 ٢٨ ١٨٣ ١٩٩ ٦٩٤ ٧١ ٤٩٦ ٢ ٦٢٥ ٧٤٢ ٢ ٥٨٢ ٢١٥  جمموع التربعات
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  ٧اجلدول 

    احملكمة اجلنائية الدولية
  )باليورو( ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية يف 

  الصندوق االستئماين

  األرصدة
  املر حلة يف

 كانون ١
  املصروفات  املتحصالت  يناير/الثاين

تزامات غري االل
  جمموع النفقات  املخصصات  املصفاة

إيرادات الفائدة 
  املصرفية

الوفورات يف 
التزامات الفترة 
السابقة أو 
  إلغاؤها

املبالغ املعدلة 
  للمتربعني

األرصدة غري 
  املربوطة

٥٥ ٧٦٢الصندوق االستئماين العام  -٤٧ ٣٣٢- - ٨٤٢٠ ٨٥٠--٨ ٨٥٠  

٣ ٢٧٩٤ ١٢٤٩ ٢٤٣ ٨٤٤٢٤٩٣ ١٨١٠ ٢٣٤ ١٢٤١ ١٩١ ٤٧٧)١٦٥ ٥٦٩(  *عقود املفوضية األوروبية  -)٢١١ ٥٤٢(  

٩ ١٢٢٥ ٤٦٧ ٩٥ ٥٥٧-٨٥ ٩٥٩٢ ٩٦٥ ١١٥ ٢٢٠٠٢٣ ٩٦٢  أقل البلدان منوا  -٢٥١ ١٢٠  

)٨٣ ٠٦٩()١ ٣٧٩( ٢٠٢٦٢٦٣١٥ ٣٠٤-٥ ١٩٧١٠٦ ١٣٤١٩٨ ٩٨٢)١٥ ٣٠٩(  مشروع األدوات القانونية   

٢ ٧٢٧- -٣٣-----٢ ٦٩٤  ز القدرات القضائيةبرنامج تعزي  

٢ ٣٥٨- -------٢ ٣٥٨  احللقة الدراسية يف داكار  

١ ٣١٧٢ ٩٠٢-----٣٣ ٦٦٩  احللقة الدراسية األقليمية يف ياوندي  )١١ ٩٣٩)٢٦ ٨٠٤  

  احللقة الدراسية اإلقليمية
٢٠ ٥٤١- -٥١١٢٦ ٨٣٥-- ٥١ ٧٢٨٣٥ ٢٥٠-   يف تونس العاصمة  

احللقة الدراسية املشتركة مع االحتاد 
٢ ٣١٣- -٢٣٢٢ ٦٤٢--٢٣ ٢٥٦٤٢ ٩٣٣-  األفريقي  

  الصندوق اخلاص
٩٢١ ٠٧٣- -٦ ١١٦٨ ٤٠٠-١ ٤٠٠-٩١٦ ٠٧٧ ٢٢٨   إلعادة التوطني  

  الزيارات األسرية
١٤٤٥٧٣ - -٢٥٤٧٠ ٨٩٧--٢٥ ١٧٠٨٩٧ ٠٠٠-  للمحتجزين املعوزين  

١٤ ١٥٥٠٦ ١٤٨٣ ٦٥٢ ٩٧٨ ١٠٠٤٤٢ ١٩٠٨ ٥٥١ ٢٦٢٨ ٦٢٥ ١٣٤٧٤٢ ٧٩٥اموع  )١ ١٠٩ ٣٦٥)٢٨ ١٨٣  

واحللقة الدراسية حملامي الدفاع  املهنيني الزائرين وبرنامج املتدربنيعقود املفوضية األوروبية تتألف من  ت، أصبح٢٠١٠أبريل / نيسان١اعتباراً من * 
، وبالتايل ٢٠١٢ وسيتواصل هذا العقد يف عام . ترسيخ مبدأ التكامل والعاملية وتوفري دفاع ذي نوعية عالية-كمة اجلنائية الدوليةتعزيز احملمن أجل 

  ).٦اجلدول ( يورو ١٩٩ ٦٩٤مت إقرار إيرادات مؤجلة قدرها 
  . يورو١٥٠ ٠٣١رها ، وقد٢٠١١ مايو/آيارفيما خيص مشروع األدوات القانونية، مت التوصل بالدفعة الثانية يف 

 ٨اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 )باليورو (٢٠١١لعام  صندوق الطوارئيف جتديد موارد أنصبة الدول األطراف 

جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان
 ٣٨٠ ٠,٠١٤٨٤  ٢٠٠٣مايو /أيار ألبانيا
 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز أندورا

 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز أنتيغوا وباربودا
 ١٠ ٩١١ ٠,٤٢٥٩٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز األرجنتني
 ٧٣ ٤٨٨ ٢,٨٦٨٧٠  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أستراليا
 ٣٢ ٣٥٣ ١,٢٦٢٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز النمسا

 ٣٨٠ ٠,٠١٤٨٤  ٢٠١٠ يونيه/حزيران  بنغالديش
 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس
 ٤٠ ٨٦٩ ١,٥٩٥٣٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلجيكا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز بليز
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جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنن

 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول بوليفيا 
 ٥٣٢ ٠,٠٢٠٧٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز البوسنه واهلرسك

 ٦٨٤ ٠,٠٢٦٧١  ٢٠٠٢يوليه /متوز بوتسوانا
 ٦١ ٢٤٦ ٢,٣٩٠٨٣  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول الربازيل
 ١ ٤٤٥ ٠,٠٥٦٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز بلغاريا

 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز كمبوديا
 ١٢١ ٩٢٢ ٤,٧٥٩٤٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز كندا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ورية أفريقيا الوسطىمجه
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد
 ٨ ٩٧٢ ٠,٣٥٠٢٤  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول  شيلي

  ٥ ٤٧٥ ٠,٢١٣٧١  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  كولومبيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جزر القمر
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جزر كوك
 ١ ٢٩٣ ٠,٠٥٠٤٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز كوستاريكا
 ٣ ٦٨٨ ٠,١٤٣٩٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز كرواتيا
 ١ ٧٤٩ ٠,٠٦٨٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز قربص

 ١٣ ٢٦٨ ٠,٥١٧٩٤  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول  اجلمهورية التشيكية
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢٧ ٩٨١ ١,٠٩٢٢٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز الدامنرك
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز دومينكا

 ١ ٥٩٧ ٠,٠٦٢٣٣  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية
 ١ ٥٢١ ٠,٠٥٩٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز  إكوادور
 ١ ٥٢١ ٠,٠٥٩٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز استونيا
 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز فيجى
 ٢١ ٥١٨ ٠,٨٣٩٩٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز فنلندا
 ٢٣٢ ٧٨١ ٩,٠٨٦٩٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز فرنسا
 ٥٣٢ ٠,٠٢٠٧٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز غابون
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول غامبيا

 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول جورجيا
 ٣٠١ ٨٢٤ ١١,٨٩٩٢٣  ٢٠٠٢ يوليه/متوز أملانيا
 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز غانا

 ٢٦ ٢٧٠ ١,٠٢٥٤٩  ٢٠٠٢أغسطس /آب اليونان
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جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ١٦ ٠,٠٠٠٦٢  ٢٠١١ أغسطس/آب  غرينادا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول غينيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول هندوراس
 ١١ ٠٦٣ ٠,٤٣١٨٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز ارياهنغ

 ١ ٥٩٧ ٠,٠٦٢٣٣  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيسلندا
 ١٨ ٩٣٣ ٠,٧٣٩٠٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز أيرلندا
 ١٩٠ ٠٤٩ ٧,٤١٨٨٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز إيطاليا
 ٤٧٦ ٣٥٧ ١٨,٥٩٥٣٣  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  اليابان
 ٥٣٢ ٠,٠٢٠٧٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز األردن
 ٤٥٦ ٠,٠١٧٨١  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا
 ١ ٤٤٥ ٠,٠٥٦٣٩  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول التفيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليسوتو
 ديسمرب/كانون األول  ليبرييا

٢٠٠٤   
٣٨ ٠,٠٠١٤٨ 

 ٣٤٢ ٠,٠١٣٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز ليختنشتاين
  ٢ ٤٧١ ٠,٠٩٦٤٦  ٢٠٠٣أغسطس /آب ليتوانيا

 ٣ ٤٢٢ ٠,١٣٣٥٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز لكسمبورغ
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون   مالوي

 ديسمرب/كانون األول  جزر املالديف
٢٠١١  

٣ ٠,٠٠٠١٢ 
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز مايل
 ٦٤٦ ٠,٠٢٥٢٣  ٢٠٠٣فرباير /شباط  مالطة

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز جزر مارشال
 ٤١٨ ٠,٠١٦٣٢  ٢٠٠٢يوليه /وزمت موريشيوس
 ٨٩ ٥٦٩ ٣,٤٩٦٤٦  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠١١ يناير/كانون الثاين  مولدوفا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز منغوليا

 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود
 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ناميبيا
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز ناورو
 ٧٠ ٥٢٢ ٢,٧٥٢٩٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز هولندا
 ١٠ ٣٧٩ ٠,٤٠٥١٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيوزيلندا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز النيجر
 ٢ ٩٦٥ ٠,١١٥٧٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز نيجرييا
 ٣٣ ١١٣ ١,٢٩٢٦٢  ٢٠٠٢يوليه /متوز النرويج
  ٨٣٦ ٠,٠٣٢٦٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز بنما

 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز باراغواى
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جدول األنصبة   تاريخ االنضمام الدول األطراف
  املقررة

 الفائض
 ٣ ٤٢٢ ٠,١٣٣٥٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز بريو

 ٥٧٠ ٠,٠٢٢٢٦  ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين  الفلبني
 ٣١ ٤٧٩ ١,٢٢٨٨١  ٢٠٠٢يوليه /متوز بولندا
 ١٩ ٤٢٧ ٠,٧٥٨٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز الربتغال

 ٨٥ ٩١٩ ٣,٣٥٣٩٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط مجهورية كوريا
 ٦ ٧٢٩ ٠,٢٦٢٦٨  ٢٠٠٢ يوليه/متوز رومانيا

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سانت لوسيا

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٣مارس /آذار سانت فنسنت وغرينادين
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /ألولكانون ا ساموا

 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز سان مارينو
 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز نغالالس

 ١ ٤٠٧ ٠,٠٥٤٩١  ٢٠٠٢يوليه /متوز صربيا
 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  سيشيل
 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢يوليه /متوز سرياليون
 ٥ ٣٩٩ ٠,٢١٠٧٤  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفاكيا
 ٣ ٩١٦ ٠,١٥٢٨٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز سلوفينيا

 ١٤ ٦٣٧ ٠,٥٧١٣٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز جنوب أفريقيا
 ١٢٠ ٧٨١ ٤,٧١٤٨٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز اسبانيا
 ١١٤ ٠,٠٠٤٤٥  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام
 ٤٠ ٤٥١ ١,٥٧٩٠٥  ٢٠٠٢يوليه /متوز السويد
 ٤٢ ٩٦٠ ١,٦٧٦٩٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز سويسرا

 ٧٦ ٠,٠٠٢٩٧  ٢٠٠٢يوليه /متوز طاجيكستان
 ٢٦٦ ٠,٠١٠٣٩  ٢٠٠٢يوليه /متوز  مقدونيا

 ٣٨ ٠,٠٠١٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول تيمور ليشيت
 ١ ٦٧٣ ٠,٠٦٥٣٠  ٢٠٠٢يوليه /متوز ترينيداد وتوباغو

 ٣٨٠ ٠,٠١٤٨٤  ٢٠١١ سبتمرب/أيلول  تونس
 ٢٢٨ ٠,٠٠٨٩٠  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوغندا

 ٢٥١ ٠٦٧ ٩,٨٠٠٧٦  ٢٠٠٢يوليه /متوز اململكة املتحدة
 ٣٠٤ ٠,٠١١٨٧ ٢٠٠٢نوفمرب /اينتشرين الث مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١ ٠٢٦ ٠,٠٤٠٠٧ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول أوروغواى
 ١١ ٩٣٨ ٠,٤٦٦٠٠ ٢٠٠٢يوليه /متوز فرتويال
 ١٥٢ ٠,٠٠٥٩٤  ٢٠٠٣فرباير /شباط  زامبيا

 ٥٦١ ٧٠٩ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دول أطراف١١٣(اموع 
٢   
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  البيانات املاليةملحقة بمالحظات 

  أهدافهااحملكمة اجلنائية الدولية و  -١

 ١٧أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف   ١-١
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي " دولة مشاركة يف ١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨يوليه /متوز

ئية دائمة مستقلة مؤسسة قضاواحملكمة . النظام األساسي"  حمكمة جنائية دوليةللمفوضني املعين بإنشاء
اإلبادة (هلا السلطة ملمارسة اختصاصاا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

وتتكون احملكمة ). اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً
شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة املؤلفة من (هيئة الرئاسة والدوائر : من أربعة أجهزة هي

وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبين يف . ، ومكتب املدعى العام، وقلم احملكمة)التمهيدية
  .نظام روما األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات الصلة

وأنشأت احملكمة أيضاً .  من نظام روما األساسي يف الهاي ولندا٣ ويقع مقر احملكمة وفقاً للمادة
وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ومجهورية . سبعة مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عملياا امليدانية

ديسمرب /، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومنذ كانون األول)٢(، وتشاد )٢(الكونغو الدميقراطية 
 ديسمرب/كانون األولو يونيه/حزيران وقد أغلق املكتبان امليدانيان يف تشاد يف .، يف كينيا٢٠١٠
٢٠١١.  

هيئة (اهليئة القضائية : ، قسمت االعتمادات إىل سبعة برامج رئيسية٢٠١١وألغراض الفترة املالية 
نة الصندوق ، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأما)الرئاسة والدوائر

وفيما يلي تشكيل كل . االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة
 :برنامج من الربامج الرئيسية للمحكمة واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

  هيئة الرئاسة  )أ(
  س؛تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئي  ‘١’  

كفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق   ‘٢’
  والتعاون؛

مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفعالة وأداء مجيع الوظائف   ‘٣’
   والقضائية اخلاصة اليت تكلف ا هيئة الرئاسة؛

ي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية توسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العامل  ‘٤’
  .بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية

 الدوائر  )ب(

وتتكون : تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية  ‘١’
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ستة 

   و؛قل؛ شأا شأن الشعبة التمهيديةقضاة على األ

 . بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطرافاإلجراءاتكفالة سري ‘ ٢’

 مكتب املدعي العام  )ج(
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مكتب املدعي العام، الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة   ‘١’
  اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛احملكمة، مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف 

تعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية   ‘٢’
   ووجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛

  .بناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي  ‘٣’

 قلم احملكمة  )د(

إلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل تقدمي خدمات الدعم القضائية وا  ‘١’
  هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛

   وإدارة األمن الداخلي للمحكمة؛  ‘٢’

  .توفري اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم  ‘٣’

 أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(

 الـذي اختذتـه يف     ICC-ASP/2/Res.3مبوجـب قرارهـا     مجعية الدول األطراف    شأت  أن
 كانون ١بدأ عملياا يف  على أن ت)األمانة(مجعية الدول األطراف أمانة  ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
تزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفـويض وجلنـة         وختتص األمانة ب  . ٢٠٠٤يناير  /الثاين

الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح           امليزانية واملالية و  
ومساعدة إداريـة وتقنيـة     موضوعية  من اجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات         

  .مستقلة

تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية  ‘١’
  واملالية؛

اعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات مس ‘٢’
املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات 

   وواملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

زويدها بنوعية متكني اجلمعية وهيئاا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بت ‘٣’
 .عالية من خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية

  :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  )و(

تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري 
 الصندوق االستئماين للضحايا وقد أنشأت اجلمعية. لس إدارة الصندوق واجتماعات الس

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق  ،ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها 
  .٢٠١٠ االستئماين للضحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املالية لعام

  مكتب مشروع املباين الدائمة  )ز(
عية الدول األطراف إنشاء ، قررت مجICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار 

مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة للمحكمة لتغطية 
ويعمل . التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة

 األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إليها مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول
ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن مشروع املباين . عن طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها
  . من هذا التقرير١٤الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 
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  آلية الرقابة املستقلة  )ح(

لية الرقابة املستقلة بوصفها آ ICC-ASP/2/Res.1مبوجب قرارها مجعية الدول األطراف أنشأت   
شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع وت. برناجما رئيسياً جديداً من الربامج الرئيسية للمحكمة

دون أن تكون جزءاً (الذي يشغله مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي 
 من ٤قلة، على النحو املتوخى يف الفقرة وختتص آلية الرقابة املست). من هذا املكتب وال تابعة له

  .  من نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة١١٢املادة 

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية -٢

١-٢  كمة لمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحالبيانات املالية لمسك ت
 ٢٠٠٢سبتمرب /اجلنائية الدولية اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلول

وتشكل هذه . األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معوتتفق حسابات احملكمة حاليا . وتعديالما
  .املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة

 أساس احلسابات اخلاصة ىمسك حسابات املنظمة علت: اصة بالصناديقاحلسابات اخل  ٢-٢
وجيوز .  ألغراض عامة أو خاصةمنفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق . بالصناديق

 .للمسجل إنشاء وقفل صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات

 . هي سنة تقوميية واحدةهلذا احلسابية الفترة املال: الفترة املالية  ٣-٢

أدناه يتم إثبات ) ب(١٦-٢باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة الفرعية : أساس االستحقاق  ٤-٢
 . االستحقاق املعدل باملعايري احملاسبيةأساساإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم استنادا إىل 

 على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة وال يتم تعد احلسابات: أساس التكاليف التارخيية  ٥-٢
 .تعديلها لتعكس اآلثار املترتبة على تغري أسعار السلع واخلدمات

ويتم . تعرض حسابات املنظمة باليورو: عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف  ٦-٢
 يف األمم املتحدةغيلي يف بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشاألرصدة املتوفرة حتويل 

ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف . ة املالياتتاريخ البيان
  . يف تاريخ العمليةلألمم املتحدةالتشغيلي 

  : النحو التايلعلىوتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف 

أخرى بوصفها إيرادات تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت   )أ(
  متنوعة؛

 يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛  )ب(

يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من   )ج(
 يسجلية السنة وىف ا. يف امليزانيات الربناجمية املناظرةنفقات ويتم تعديلها األصول واخلصوم بوصفها 
صاىف اخلسارة وتسجل يف حني يضاف اعتماد خاص لإيرادات أخرى، صايف املكسب التراكمي 

  .بوصفها نفقات

ويشمل الصندوق العام . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمة الصندوق العام  ٧-٢
 املتنوعة والسلف املقدمة  والتربعات واإليراداتاألمم املتحدةاالشتراكات املقررة واألموال املقدمة من 

 .من صندوق رأس املال العامل لتمويل النفقات
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 هو الصندوق املنشأ لتوفري رأس املال الالزم للمحكمة ملواجهة صندوق رأس املال العامل  ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف . مشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة

املال العامل لكل فترة مالية ويتم تقديره وفقاً جلدول األنصبة املتفق عليه للمحكمة، مبلغ صندوق رأس 
 . من النظام املايل٢-٦طبقاً للبند 

سبتمرب / هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ  ٩-٢
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ ماليني يورو والذي أصبح نافذاً اعتباراً من ١٠ برصيد يصل إىل ٢٠٠٤

  :لتمكني احملكمة من تغطية ما يلي

  أوالتكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛   )أ(

النفقات اليت ال ميكن جتنبها بسبب التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل   )ب(
  أو املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ يكن من املمكن توقعها، أو مل يكن من

  .التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف  )ج(

وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو من 
  .الفائض النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف

، ICC-ASP/3/Res. 4 بقرارها ICC-ASP/10/Res.4يف قرارها  األطرافمجعية الدول كرت وقد ذ
-ICC ماليني يورو، وبقرارها ١٠الذي أنشأت مبوجبه صندوق الطوارئ وحدد رصيده يف 

ASP/7/Res. 4فيه إىل املكتب بأن ينظر يف اخليارات املتاحة لتجديد موارد كل من  الذي طلبت 
  .ندوق رأس املال العاملصو  صندوق الطوارئ

يقوم املسجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير ، الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة  ١٠-٢
ويتم متويلها بالكامل . عنها إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

 .ع اجلهات املاحنةمن التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات م

وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كلياً أو جزئياً من 
  .االشتراكات املقررة

  :متويل مشروع املباين الدائمة  ١١-٢

 مليون ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضاً   )أ(
 يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من ٢,٥ عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠دى يورو، يسدد على م

ويبدأ سداد . وتسدد الفائدة سنوياً من تاريخ االستخدام األول للقرض. ICC-ASP/7/Res.1القرار 
وإذا . ةالقرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقت

 مليون يورو بأكمله مع اية املشروع، ختصم الدولة املضيفة على سبيل املكافأة ٢٠٠مل يستخدم مبلغ 
   . يف املائة من القرض الذي يتعني سداده١٧,٥

املبالغ الواردة من الدول األطراف اليت تقرر سداد أنصبتها املقررة دفعة واحدة وفقاً   )ب(
  .ICC-ASP/7/Res.1 ملرفق الثالث من القرارللمبادئ املنصوص عليها يف ا

التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات،   )ج(
بشأن إنشاء صندوق  ICC-ASP/6/Res.1 أو أي كيانات أخرى وفقاً للمرفق السادس من القرار

   و؛استئماين لتشييد املباين الدائمة

  .اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرضاملوارد البديلة   )د(

  :االشتراكات املقررة  ١٢-٢
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 من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف ٢-٥وفقاً للمادة   )أ(
 مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري األمم املتحدةاالعتمادات وفقا جلدول االشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةفات يف العضوية بني عن االختال

 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة ٨-٥ووفقاً للمادة   )ب(
طرف أوال إىل صندوق رأس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشتراكات املستحقة ويف 

   الدولة الطرف؛صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشتراك مقرر على

ويتم حتويل االشتراكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف   )ج(
  الساري يف تاريخ الدفع؛

وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشتراكها يف   )د(
لدول األطراف وفقا للمادة صندوق رأس املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل ا

  . من النظام املايل١٠-٥

  :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عن الفوائض املستحقة للدول األطراف  ١٣-٢

 األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛  )أ(

 الوفورات املتحققة عن التزامات الفترات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛  )ب(

 االشتراكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛  )ج(

  تنقيح جدول االشتراكات عندما يسري مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛   )د(

  .أدناه) ه (١٦-٢اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة   )ه(

 اية الفترة املالية بعد وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف
خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفترة على الدول األطراف استناداً إىل جدول 

يناير الذي يلي / كانون الثاين١وىف . االشتراكات املنطبق يف الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائض
لية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفترة املا

وىف هذه احلاالت تستعمل . من الفائض إذا كانت قد دفعت اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامل
هذه االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل 

  .ميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائضواالشتراكات املقررة املستحقة عن السنة التقو

يدرج احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٤-٢
 .ظلت غري مدفوعة عن الفترات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض التراكمي

تظهر االشتراكات الواردة مسبقاً يف صحيفة املوازنة يف عمود : مسبقاًاالشتراكات الواردة   ١٥-٢
وتطبق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف . اخلصوم

  .مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشتراكات املقررة

  :نظمة مما يليتتألف إيرادات امل: اإليرادات  ١٦-٢

ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة مجعية : االشتراكات املقررة  )أ(
 الدول األطراف على االشتراكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛

مهات مالية تسجل التربعات بوصفها إيرادات استناداً إىل التزام مكتوب بدفع مسا  )ب(
وبالنسبة هلذه األموال يتم . أثناء السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع

  تسجيل اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنة؛
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تسجل املبالغ الواردة ملشروع املباين الدائمة يف إطار سداد األنصبة املقررة دفعة   )ج(
  بوصفها إيرادات يف التاريخ الفعلي لورودها من الدول األطراف؛واحدة

 من ١١٥املادة من ) ب( وفقاً للفقرة الفرعية األمم املتحدةاألموال املقدمة من   )د(
 نظام روما األساسي؛ و

  :تشمل اإليرادات املتنوعة ما يلي  )ه(

  سابقة؛مبالغ مستردة من نفقات فعلية متكبدة يف الفترات املالية ال  ‘١’

وتشمل كل الفائدة املتحققة على الودائع يف : إيرادات الفائدة املصرفية  ‘٢’
  حسابات مصرفية بفائدة وعلى الودائع بأجل؛

  اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛  ‘٣’

حساب الناشئ عن يف اية الفترة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف لل  ‘٤’
اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة 

ويتم حتويل . تقييمها أو ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة
  أي رصيد سليب صايف إىل حساب النفقات ذي الصلة؛

  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’

  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’

  :النفقات  ١٧-٢

. ١-١٠٤تدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية   )أ(
 ويشمل جمموع النفقات املبلّغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛

تقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة لالستهالك يف ميزانية   )ب(
ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة . تم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتهاالفترة اليت ي

  وبالتكلفة التارخيية؛

حتمل االلتزامات املتصلة بالفترات املالية املقبلة على حساب لألعباء املؤجلة وفقا   )ج(
  .٧-١١١للقاعدة املالية 

. تم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة املالية هي االرتباطات اليت يااللتزامات غري املصفاة  ١٨-٢
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال 

 شهراً بعد ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة . االرتباطات أو إىل مديونية تعترف ا احملكمة
  .ليت تتصل ااية السنة املالية ا

  : للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با  ١٩-٢

، أوصت ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩ يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة من
. ضاة أليانز ولندا لتأمني نظام املعاشات التقاعدية للقاللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من شركة

 ،ICC-ASP/5/32انظر الوثيقة (ووافقت مجعية الدول األطراف على توصية اللجنة يف دورا اخلامسة 
 وبدأ سريان العقد نظام املعاشات التقاعدية للقضاة،وعينت احملكمة شركة أليانز إلدارة ). ٣١الفقرة 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بني احملكمة وشركة أليانز يف 

ونظام املعاشات . يورو ٢ ٠٦٩ ٢٩٣ ، دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً يبلغ٢٠١١ويف عام 
معاشاً تقاعدياً حمدداً : التقاعدية للقضاة نظاما يتم متويله باستحقاقات حمددة ويقدم ألعضائه املزايا التالية

 فترة والية تبلغ تسع أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل يتم(للقاضي الذي يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات 
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 يف املائة من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشاً للعجز ٥٠، ومعاشاً يبلغ )سنوات
  . سنة من العمر أو أقل٦٥للقاضي الذين يبلغ 

مصرفية  جارية، وحسابات تشمل األموال املوجودة يف حسابات، النقد والودائع بأجل  ٢٠-٢
  .نضج يقل عن ثالثة أشهربأجل  والودائع ،بفائدة

، تشمل التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت اإليرادات املؤجلة  ٢١-٢
  .ترد ولكن مل يتم بعد احلصول عليها

تشمل اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفترض أنه يتعلق : االستحقاقات املدفوعة مقدماً  ٢٢-٢
ية املنتهية يف تاريخ البيان املايل والذي يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدماً ألغراض بالسنة الدراس

وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة . صحيفة املوازنة فقط
  .ء التسوية الالزمةإىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امليزانية وإجرا

وتتفق األساليب السابقة لتقدير االلتزام مع املعايري احملاسبية الدولية الستحقاقات املوظفني اليت تقتضي 
من حيث املبدأ تسجيل التكاليف املتكبدة الستحقاقات للموظفني يف الفترة املالية الستحقاقها من 

  .عاملوظف وليس عند دفعها أو عندما تكون مستحقة الدف

حيق للموظفني الدوليني الذين يتركون اخلدمة : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن  ٢٣-٢
كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة . احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة
   .خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة

ت احملكمة بالنفقات املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل اعترف:  السنويةةاإلجاز رصيد  ٢٤-٢
  .يستنفذها موظفو احملكمة

تتمثل السياسة احملاسبية للمحكمة فيما يتعلق باالعتراف خبصوم إاء خدمة املوظفني يف   ٢٥-٢
  .االعتراف باخلصوم كاملة يف اية الفترة املالية

  .ن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية تسجل، إاخلصوم احملتملة  ٢٦-٢

وفقاً ملقرر مجعية الدول : األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي   ٢٧-٢
 كانون ٢٣ املؤرخ ٢٦٢/٥٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ICC-ASP/1/Decision 3األطراف 
دولية منظمة عضواً يف الصندوق املشترك للمعاشات ، أصبحت احملكمة ال٢٠٠٣ديسمرب /األول

ويقدم الصندوق ملوظفي . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ اعتباراً من األمم املتحدةالتقاعدية ملوظفي 
 .احملكمة استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة

ويتألف االلتزام املايل للمنظمة جتاه . متويله باستحقاقات حمددةوصندوق املعاشات التقاعدية نظام يتم 
 يف ١٥ر٨الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز 
وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة .  من النظام األساسي للصندوق٢٦االكتواري مبوجب املادة 

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة ٢٦الدفع إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
ومل تلجأ . إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق

 .ية العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكماجلمع
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  )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية  -٣

 اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء البيان األولويتضمن   ١-٣
 النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة ويشمل حساب فائض اإليرادات عن. الفترة املالية

  .يف اإليرادات أو النفقات

 كانون ٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح   ٢-٣
 ).٦أنظر املالحظة (وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠١١ديسمرب /األول

 .هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشرثالث البيان الو  ٣-٣

    . النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفترة املاليةالبيان الرابعويتضمن   ٤-٣

  الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ  -٤

على ، ICC-ASP/9/Res.4ول األطراف، يف قرارها وافقت مجعية الد: االشتراكات املقررة  ١-٤
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١يورو لتمويل الفترة املالية من  ١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠رصد ما جمموعه 

، كان عدد الدول األطراف يف نظام ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١وىف . ٢٠١١ديسمرب /األول
  . دولة١١٨روما األساسي 

يورو الفوائد  ٤٨٤ ٣٠٦متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها :  املصرفيةإيرادات الفائدة  ٢-٤
املكتسبة من احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، 

  .وصندوق الطوارئ

 : يورو متثل ما يلي٣٨٢ ١١٦بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة  ٣-٤

  )باليورو(اصيل اإليرادات املتنوعة تف: ١اجلدول 
 )باليورو(املبلغ  االيرادات املتنوعة

٣٨٢ ١١٦ تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات املالية السابقة

- إيرادات متنوعة

٣٨٢ ١١٦ اموع

  

يورو مبالغ مصروفة يبلغ  ١٠٧ ٩٢٦ ٠٠٠يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٤-٤
 مستحقات يورو، و٥ ٥٣٦ ٠٠٠ يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ١٠٠ ١٩٨ ٠٠٠قدرها 

 يورو مسجلة ١٠٢ ٨١٠ ٠٠٠يتألف جمموع النفقات من و.  يورو٢ ١٩٢ ٠٠٠بلغ تخمصصات و
 يورو مسجلة على صندوق ٥ ١١٥ ٠٠٠، و) أدناه٢ يف اجلدول هاترد تفاصيلو(على الصندوق العام 

  .) أدناه٣اجلدول  يف هاترد تفاصيلو(الطوارئ 

 من امليزانية الربناجمية املعتمدة )باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول   

 املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات

االلتزامات غري 
 املصفاة

االستحقاقات، 
 جمموع النفقات  املخصصات

املرتبات والتكاليف األخرى 
٧٦ ٨٤٤ ١١٦٠ ٦٠٣ ٤١٤ ٦٨٢ ٧٤٨٨٧ ٥٥٧ ٧٦٨٥٩ ٨٣٦ ٣٠٠ اخلاصة باملوظفني

٤ ١٣٨ ٢١١- ٦٦٤ ٣٠٥٥ ٤٧٤ ٤١٥٦ ٦٥٨ ٨٠٠ السفر والضيافة
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 املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات

االلتزامات غري 
 املصفاة

االستحقاقات، 
 جمموع النفقات  املخصصات

٨ ٧٨٠ ٧١٧-١ ٥٩٧ ٧١٥٦ ١٨٣ ٧٥٦١ ١٧٨ ٠٠٠ اخلدمات التعاقدية

١١ ٠٩٧ ٥٨٩٢٠٠ ١٠٠٠ ٨٩٢ ٨٩٨٣ ٦١٥ ١٢٢١٧ ٦٤٤ ٠٠٠ مصروفات التشغيل

١ ٩٥٠ ٠٩٤-١٨٧ ١١٧٢ ٧٦٢ ٢٩٢٢ ٢٩٠ ٩٠٠ احليازات

١٠٢ ٨١٠ ٢٣٨٢ ١٩٢ ٥٤١٤ ٠٢٤ ٩٥٢٥٣ ٥٩٣ ٧١٥ ١٠٣ ٦٠٨ ٠٠٠ اموع

 من صندوق الطوارئ )باليورو(تفاصيل النفقات : ٣اجلدول 

 اللجوء إىل مبلغ فئة النفقات
   صندوق الطوارئ

االلتزامات غري  املبالغ املصروفة
 املصفاة

االستحقاقات، 
  املخصصات

 جمموع النفقات

لتكاليف املرتبات وا
٢ ٧٣٨  ٤٥٥-١٠٥ ٢٩٣٩ ٦٣٢ ٥٥١٦ ٠٧٨ ٠٠٠ األخرى اخلاصة باملوظفني

٣١٩ ٦١٠-٧٩ ٢٤٠٤١١ ١٩٩ ٥٩٩ ٠٠٠ السفر والضيافة

١ ١٥٦ ٤٨٤-٢١٩ ٩٣٦٧٧٨ ١٧٠٦ ٤٨٢ ٠٠٠ اخلدمات التعاقدية

٣٣٤ ٥٧٧-٥٨ ٢٧٥٦٧٢ ٩٠٥ ٤٩٢ ٠٠٠ مصروفات التشغيل

٥٦٦ ٢٠٢-٤٧ ٥١٨٦٠٣ ٨٩٣٥٩٩ ٠٠٠ احليازات

٥ ١١٥ ٣٢٨-٥١١ ٤٤٠٣ ٦٠٣ ٨٩٢٥ ٥٤٤ ٠٠٠ اموع

١٠٧ ٩٢٥ ٧١٠-٢ ١٩٢ ٥٤١٤ ٥٣٥ ١٠٠٦٥٦ ١٩٧ ٦٤٠  اموع الكلي
 ومت تسجيله بوصفه نفقات مصروفة مببلغ ٢٠١١دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً عن عام : نفقات املعاشات التقاعدية

  . يورو٢ ٠٦٩ ٢٩٣

 

  االستحقاقات  ٥-٤

 قسمت املخصصات : املتعلقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطناالستحقاقات  )أ(
املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني فرعيني أحدمها للمجموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن 

 ٧٢٥ العودة إىل الوطن البالغ قدرهااملتعلقة مبنحة   يورو واآلخر لاللتزامات٥ ٢١٩ ٤٣٩البالغ قدره 
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة .  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٢٨٨

 أي ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
ويشري اموع التراكمي . ه املبالغ واجبة الدفع هلمللموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذ

ديسمرب / كانون األول٣١ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 
. ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١١

 ٨٦٦ حنو ٢٠١١حة العودة إىل الوطن اليت محلت على ميزانية عام وبلغت املخصصات املتعلقة مبن
  . يورو، ووزعت بني األجهزة املختلفة للمحكمة٦٧٦

، ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١يف : ات السنوية للموظفنيجاز املتعلقة باإلاالستحقاقات  )ب(
. يورو ٤ ٩١٤ ٦٦٤ موظفي احملكمةميع ات السنوية املستحقة جلجازاموع التراكمي لإلبلغ 

 ٣٥٨ ٧٥٤ البالغ قدرها ٢٠٠٩ات السنوية اليت مل تستنفد يف عام وسجلت التكاليف املتعلقة باإلجاز
وأثرت هذه التسوية على حساب الفائض .  بوصفها نفقات٢٠٠٩يورو يف بيان اإليرادات لعام 

 ٢٠١٠تحق يف عام وسجل اموع التراكمي املس. ٤، ومت تعديله يف اجلدول ٢٠٠٩النقدي لعام 
  . بوصفه نفقات٢٠١٠ يورو يف بيان اإليرادات لعام ٥٦٧ ٨٥٠البالغ قدره 
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  املخصصات  ٦-٤

  :خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  )أ(

، بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني ٢٠١٠يف عام 
  وقد قُضي لصاحل احملكمة يف ثالث من أصل تلك القضايا اخلمس،.مخس قضايا سابقني باحملكمة

وكانت قضيتان ال .  بوصفها إيرادات متنوعة٢٠١١وأُلغيت خمصصاا وأُدرجت يف حسابات عام 
 ودفعت خمصصات إحداها جزئيا إىل املوظف يف ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١تزاالن قائمتني يف 

  .٢٠١٢ عام

  : املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة  )ب(

 واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية واملبادئ األساسية للخدمة املدنية الدوليةملمارسة ابناء على 
ت واملكافآت والبدالرتبات ى املائب علمن الضر باحملكمة وظفنياملمجيع ة، يعفى نظمة العمل الدوليمل

ويبلغ جمموع االلتزامات الضريبية التقديرية املستحقة للموظفني الدافعني للضرائب . اليت تدفعها احملكمة
 ٢٠١١موظفني يف عام مثانية الذين يبلغ عددهم حملكمة رتبات بادول املاملدرجني جب للواليات املتحدة

  .يورو ٧٦ ٥١٠حنو 

  :هااملخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيل  )ج(

أكتوبر / تشرين األول٢٠ناء على حكم قضائي صادر يف وب ، احلسابات األخرى قيد التحصيليف إطار
 ٥٧٤ ١١٤ مبلغمسبقا دفعت احملكمة  ،)ICC-01/5-01/08-568الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم  (٢٠٠٩

وقد مت . مجدت أمواله النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم  لتغطية٢٠١١يورو يف عام 
 ٥٠٥ ٠٠٠ مبلغ قدره  ومت حتميل يورو من األصول امدة يف نفس السنة٦٨ ٨٥٢استرداد ما يعادل 

  .على تكاليف املساعدة القانونية للشك يف إمكان استردادهيورو 

 يورو للضريبة على القيمة املضافة قيد التحصيل من حكومة ٨٤ ٠٠٠وقد خصصت احملكمة مبلغ 
  .نظراً للشك يف إمكان استردادهاأوغندا 

نظام  من ١١٢وال تعتمد احملكمة خمصصات لالشتراكات املقررة املشكوك يف حتصيلها، غري أن املادة 
تنص على أن ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشتراكاا املقررة ملا يزيد  روما األساسي

جمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف ولل. عن سنتسن كاملتني حق التصويت يف اجلمعية
بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 

  .ا

بلغت املصروفات  ،٢٠١١يف عام : الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٧-٤
 ٥ ٧٢٢ ٥٤٤ مبلغ قدره يورو من أصل ٤ ١٠٨ ٥٤٦بقة الفعلية املتعلقة بالتزامات الفترات السا

  .يورو ١ ٦١٣ ٩٩٧ أو إلغاء التزامات مبقدار، مما نتج عنه حتقيق وفورات يورو

 جمموع الفائض النقدي املقيد حلساب الدول مت توزيع: املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف  ٨-٤
. قررة لكل واحدة منها عن تلك الفترة املالية وفقاً لالشتراكات امل٢٠٠٩ يف عام األطراف املستحقة له
الرصيد البالغ  وقيد ، الفائض النقدي إىل الدول األطراف هذا من يورو٢ ٢٦٧وقد أُعيد ما مقداره 

بند املبالغ قيد التحصيل  وأُدرج يف يورو يف حساب االشتراكات املقررة الواجبة السداد ٢ ٨٢٣ ٤٤٠
  ).١اجلدول  (٢٠١١يف عام 

 ،ICC-ASP/9/Res.4أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها : وق رأس املال العاملصند  ٩-٤
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس املال العامل للفترة املالية من 

  . يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفترة املالية السابقة٧ ٤٠٥ ٩٨٣مببلغ 
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 ٢ ٧٩١ ٦٠٣ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :ررة قيد التحصيلاالشتراكات املق  ١٠-٤
 يورو مستحقة عن ٢ ٣٨٥ ٦٢١  يورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة و ٤٠٥ ٩٨٢يورو منها 

وسجلت االشتراكات الواردة من الدول األطراف والزائدة عن االشتراكات ). ١اجلدول  (٢٠١١عام 
 ١٥-٤انظر املالحظة ( يورو بوصفها اشتراكات واردة مقدماً ٤٨٨ ٢٤٥ها املستحقة والبالغ قدر

  ).أدناه

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس  االشتراكات األخرى قيد التحصيل  ١١-٤
يورو  ٩ ٠٢٦ ، بلغ الرصيد غري املدفوع٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ويف . املال العامل

  ).٣ و٢اجلدوالن (

يورو الرصيد قيد  ١٣٠ ٧٩٣ ميثل مبلغ: األرصدة قيد التحصيل املشتركة بني الصناديق  ١٢-٤
 .األخرىالتحصيل بالصندوق العام من الصناديق االستئمانية 

 ٤يف اجلدول ها ترد تفاصيل و١ ٩٩٨ ٤٨٥بلغ جمموعها : احلسابات األخرى قيد التحصيل  ١٣-٤
  .أدناه

 )باليورو(يد التحصيل تفاصيل احلسابات األخرى ق: ٤اجلدول 

  ٢٠١٠املبلغ يف  ٢٠١١املبلغ يف  احلسابات قيد التحصيل

٩٢٤ ٣٧٧٠٠٥ ٧٩٨ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

٣٨٤ ١٩٤٩٦٧ ٠٦٨ املوظفون

٣١ ٧٧٣٢ ٠٨١ البائعون

١١١ ١٤٤٧٥٤ ٨٨٣ الفائدة املستحقة

٦٧١ ٥٣٧٥٠٥ ٧٢٩   )ب ()غري السلف النقدية(سلف السفر 

٧٦٦ ٦٣٣٤٢٧ ٦٠٥  )ج(سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر

١٠٢ ١٠٣٠٤٨ ٣٢١ )د(حسابات أخرى

٩٧ ١٦٦-  املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون

٣ ٠٨٩ ١٦٠٤ ٩٩٨ ٤٨٥ اموع
قيد التحصيل من احلكومات مقابل ضريبة القيمة املضافة  يورو املقيد يف احلسابات بوصفه ٣٧٧ ٧٩٨مل يعد مبلغ : ضريبة القيمة املضافة )أ(

وال يزال .  يورو املدفوع مقابل ضريبة القيمة املضافة عن مشتريات متت يف أوغندا٣٠٠ ٧٤٥لسلع واخلدمات يتضمن مبلغ عن ااملدفوعة 
احملكمة قانون إعفاء ومت التوقيع على . نهذا املبلغ قيد التحصيل من احلكومة األوغندية ولكن مل تتمكن احملكمة من استرداده حىت اآل

. ٢٠٠٨يوليه / متوز١أصبح نافذاً اعتباراً من  و٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٨أوغندا يف ريبة القيمة املضافة يف اجلنائية الدولية من ض
التأخري وأن عملياا يف أوغندا اية ذ بدإلعفاء منتستحق اضريبة القيمة املضافة بأثر رجعي على أساس أن احملكمة السترداد جهود بذلت و
 وأدى يف الواقع عدم النجاح يف استرداد هذا املبلغ حىت اآلن إىل عدم .ذا احلق يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيها رمسياًاالعتراف يف 

 سيؤثر تأثرياً إجيابيا على بيان اإليرادات وإذا مت استرداد هذا املبلغ يف املستقبل، فإنه. تسجيله اعتبارا من اآلن يف احلسابات قيد التحصيل
  .والنفقات

ويستثىن من هذا املبلغ سلف . ميثل هذا املبلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا املسافرون مطالبات: )السلف غري النقدية(سلف السفر  )ب(
صيل من املسافرين وهي تدرج يف املبالغ اإلمجالية وتسجل السلف النقدية بوصفها مبالغ قيد التح. السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية

  ".األخرى"، واملبالغ قيد التحصيل "البائعني"، أو"املوظفني"پاملتعلقة 
 ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر مثل التذاكر :السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر )ج(

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها نفقات حىت ومصاريف الشحن اليت مل
بناء على و.  يورو يف إطار التكاليف املتصلة بالتمثيل القانوين ألحد املتهمني٥٠٥ ٠٠٠ مبلغ أدرج، يف احلسابات األخرى قيد التحصيل )د(

 ٠٠٠ مبلغ، دفعت احملكمة )ICC-01/05-01/08-568الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم ( ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠قرار صادر يف 
ومن املشكوك فيه أن تتمكن احملكمة من استرداد هذا .  يورو يف إطار النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أمواله٥٧٤
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 يف بند الديون  يورو٥٠٥ ٠٠٠ مبلغ إلدراج ٢٠١١يف عام لذلك قدم طلب املبلغ بأكمله عند طلب اإلفراج عن مجيع ممتلكاته، و
  . يورو من األصول امدة٦٨ ٨٥٢ وقد مت استخراج ما يعادل .املشكوك يف حتصيلها

نحة التعليم وتتعلق مب يورو ١ ٠٤٣ ٥٠٢املدفوعة مقدما بلغت النفقات  :سلف منحة التعليم  ١٤-٤
  .٢٠١٢و  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١نتهيتني يف املتصلة بالسنتني الدراسيتني امل

 يورو ٤٨٨ ٢٤٥ مبلغ الدول األطرافورد من : اشتراكات أو مدفوعات واردة مقدماً  ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. بشأن الفترة املالية القادمة

 الذي ميثل مدفوعات وردت مقدماً من الدول األطراف وروي ٦٥ ٧٤٩مبلغ   )أ(
   و؛)١اجلدول  (٢٠١١كات املقررة لعام لالشترا

يورو الذي ميثل اشتراكات وردت زيادة عن االشتراكات املقررة  ٤٢٢ ٤٩٦ مبلغ  )ب(
 بعد حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو موزعة من ٢٠١١لعام 

  ).١اجلدول  (٢٠٠٩الفائض النقدي لعام 

ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرها : الدفعاحلسابات األخرى املستحقة   ١٦-٤
  . أدناه٥ يورو بالتفصيل يف اجلدول ٢ ٩٨٠ ٤٠٠

 )باليورو(تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع : ٥اجلدول 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  احلسابات مستحقة الدفع

١٧٢ ٣٩٦ املوظفون   ٣٤٠٤٤٨

١ ٨١٠ ٧٦٠ )ج( البائعون  ٢ ٠٠٤ ٦٧٧

٨٥ ٤٦٩ ت مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليونمدفوعا )ه(١٣-٤ املالحظةانظر  

٢٨٨ ٧٢٥  )أ(االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن   ٣٦٨ ٩١٤

٦٢٣ ٠٥٠ )ج( حسابات أخرى  ٢١٨ ٨١٧

١٧ ٣٧٣ -  )ب() القرض املقدم من وزارة اخلارجية اهلولندية(الفائدة املستحقة 

٢ ٩٨٠ ٤٠٠  اموع  ٢ ٩٥٠ ٢٢٩
قسمت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني أحدمها للمجموع : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن )أ(

 املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها يورو واآلخر لاللتزامات ٥ ٢١٩ ٤٣٩ التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن . يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع ٢٨٨ ٧٢٥

أي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه ، ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٣١إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
 كانون ٣١اموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت ويشري . املبالغ واجبة الدفع هلم

  . ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف  ٢٠١١ ديسمرب/األول
 وسيبدأ سداد .، وبالتايل مل تستحق له أية فائدة٢٠١١ضيفة يف عام مل يستخدم القرض املقدم من الدولة امل :الفائدة املستحقة )ب(

ولالطالع على مزيد من التفاصيل . القرض، بأقساط سنوية منتظمة، بعد االنتهاء من اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة
  . من هذا التقرير١٤عن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 

بناء على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، متثل مجيع الفواتري املؤرخة حىت : البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع )ج(
وسددت هذه . ٢٠١١ حسابات مستحقة الدفع للمحكمة وسجلت يف النظام احملاسيب لعام ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١

  .٢٠١٢ير فربا/يناير وشباط/الفواتري يف كانون الثاين
، تلقت احملكمة طلباً من رئيس احملكمة اخلاصة لسرياليون ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون )د(
ملساعدة هذه احملكمة مؤقتاً بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز ) احملكمة اخلاصة(
وبعد التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على توفري املرافق واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات . رتيلو

 ١٣واستناداً إىل هذا القرار، وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة على مذكرة تفاهم بتاريخ . الكاملة مقدماً قبل تقدمي اخلدمات
يورو رصيد املدفوعات املسددة مقدماً من احملكمة  ٨٥ ٤٦٩ وميثل مبلغ.  بشأن الترتيبات اإلدارية بني احملكمتني٢٠٠٦أبريل /ننيسا

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ مطروحاً منه النفقات اليت تكبدا احملكمة اخلاصة حىت ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١اخلاصة حىت 
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 يورو الذي ميثل الفائض النقدي للفترة املالية ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : صندوق الطوارئ  ١٧-٤
 ويف عام .ICC-ASP/1/Res.4(b) حلساب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار ٢٠٠٣ -٢٠٠٢
 ٤١٢ ٠٠٠مبقدار اخنفض رصيد صندوق الطوارئ بسسب اخنفاض اإليرادات عن النفقات ، ٢٠١٠
 ميثل زيادة ٤ ٣١٨ ٢٧٦وارئ مبلغ إضايف قدره ، قيد على صندوق الط٢٠١١ ويف عام .يورو

مجعية الدول وستجدد موارد الصندوق وفقا لقرار . )البيان الرابع(النفقات عن املخصصات املعتمدة 
   . ماليني يورو٧ يورو ليبلغ مستوى عتبته احملدد يف ٢ ٥٦١ ٧٠٩مببلغ   ICC-ASP/1/Res.4 األطراف

 
٨ ٧٥٦ ٥٧٦  )املبالغ باليورو (٢٠١١ نايري/كانون الثاين ١رصيد الصندوق يف 

)٤ ٣١٨ ٢٧٦(  املبالغ املقيدة على الصندوق 

٤ ٤٣٨ ٢٩١ اموع

  

 ٤٠٥ ٩٨٢ خيصم من الفائض التراكمي مبلغ: احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٨-٤
، للحصول )١اجلدول (قة يورو، الذي ميثل االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن الفترات املالية الساب

  ).٤اجلدول ( الواجب توزيعه على الدول األطراف ٢٠١٠على الفائض النقدي لعام 

  الصناديق االستئمانية  -٥

  :٧ و٦يف اجلدولني يردان  الوصف العام للصناديق االستئمانية املختلفة والغرض منها  ١-٥

 واملهنيني الزائرين باهليئة القضائية ومكتب الدعم للمتدربني يقدم: املهنيني الزائرينبرنامج املتدربني و
. مارس من الفترة املالية القامة/أبريل إىل آذار/وينفذ هذا الربنامج من نيسان. املدعي العام وقلم احملكمة

، أصبح االسم الكامل لربنامج املتدربني واملهنيني الزائرين هو تعزيز ٢٠١٠أبريل / نيسان١واعتباراً من 
  . ترسيخ مبدأ التكامل والعاملية وتوفري دفاع ذي نوعية عالية-ية الدوليةاحملكمة اجلنائ

قلم احملكمة لتمويل املشاورات بني احملكمة واملهنيني القانونيني   يديرها:احللقة الدراسية حملامي الدفاع
  . عن طريق احملامني املقيدين بقوائم احملامني باحملكمة

 جزأين من عقود املفوضية األوروبية وتعرض األرقام املتعلقة ما  ميثالنهذان الصندوقان االستئمانيان
  .يف آن واحد

 ممثلي شاركة تديره أمانة مجعية الدول األطراف لتغطية نفقات السفر املتعلقة مب:برنامج أقل البلدان منواً
  .ار وهو برنامج ج، مجعية الدول األطرافاجتماعاتأقل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف 

تنظيم حلقات دراسية إقليمية دعم قلم احملكمة من أجل  يديرها: احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي
ن، واملنظمات غري احلكومية، إلذكاء الوعي ون، والسياسيوالقضاة، واحملاممبن فيهم  ،احمللينيللخرباء 

  .باحملكمة واملعرفة بأهدافها يف مجيع أحناء العامل

 لتقدمي التدريب التفاعلي ٢٠١١ سبتمرب/أيلول نظمتها احملكمة يف ة يف تونس العاصمةاحللقة الدراسي
ألبرز املهنيني االقانونيني يف بلدان املغرب العريب وبعض بلدان الشرق األوسط  نظام روما األساسييف 
ة جزء من وهذه احللقة الدراسي. بغية تعزيز تعاون الدول مع احملكمة) مصر، األردن، لبنان، وسوريا(

كانون يف ) السنغال(سلسلة من احللقات الدراسية اإلقليمية، وقد نظمت أوالها يف داكار 
  .٢٠١٠ أكتوبر/تشرين الثاينيف ) الكامريون(، ونظمت الثانية يف ياوندي ٢٠٠٩ ديسمرب/األول
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 املشاركني أدارا األجهزة الثالثة لتحسني معرفةاحللقة الدراسية املشتركة مع االحتاد األفريقي 
 يوليه/متوزوعقدت احللقة يف أديس أبابا يف . وبعمل احملكمة نظام روما األساسيباجلوانب التقنية ل

، وتألف املشاركون فيها من موظفي مفوضية االحتاد األفريقي، واملستشارين القانونيني لوفود ٢٠١١
يقية األعضاء باألمم املتحدة، الدول األفريقية لدى االحتاد األفريقي، ومنسق جمموعة الدول األفر

  .ومسؤويل احملكمة واملاحنني املسامهني يف تنظيم احللقة

يديره مكتب املدعي العام من أجل تيسري وتنسيق استخدام وتنفيذ مشروع : مشروع األدوات القانونية
  .األدوات القانونية، والسيما مصفوفة القضايا، بني املستخدمني غري التابعني للمحكمة

، نظمت وحدة الضحايا والشهود من ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاين: دوق االستئماين العامالصن
    .خالله حلقة دراسية مدا يوم واحد بشأن احلماية

أنشئ ملساعدة الدول اليت ترغب يف الدخول يف اتفاقات إعادة : الصندوق اخلاص بإعادة التوطني
لتوصل إىل حلول بدون تكلفة لزيادة عدد األفراد للك توطني مع احملكمة ولكن ال متلك القدرة على ذ

وسيتم متويل الصندوق بالتربعات املقدمة من . د توطينهم فعلياً وبناء القدرات احمللية حلماية الشهودااملع
  . الدول اليت لديها استعداد لذلك

يف قلم احملكمة  أنشأته مجعية الدول األطراف :نظام متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين
 لتمويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين بالكامل عن طريق املنح ICC-ASP/8/Res.4بقرارها 

الطوعية والتربعات املقدمة من الدول األطراف، والدول األخرى، واملنظمات غري احلكومية، واتمع 
   .املدين، واألفراد

 يورو ملشاريع عام ٢ ٦٩٧ ٢٣٧ قيمتها أو وردت تربعات تبلغ/ عقدت و:التربعات  ٢-٥
٢٠١١.  

 يورو الفائدة املصرفية املكتسبة من احلساب ١٥ ٤٨٣ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية  ٣-٥
  .املصريف للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية

لغ مبالغ مصروفة يبجمموع  يورو ١ ٦٥٢ ٩٨٠ يشمل املبلغ اإلمجايل البالغ قدره :النفقات  ٤-٥
يورو، واموع التراكمي  ١٠٠ ٩٠٨  يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها١ ٥٥١ ٦٣٠قدرها 

  .يورو ٤٤٢ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره 

 يورو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار أنه ٢٨ ١٨٣ أعيد مبلغ :املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة  ٥-٥
  ).٧ و٦اجلدوالن (ددة املنجزة زائد عن متطلبات املشاريع احمل

 يورو الفائدة املستحقة على احلساب ٣ ٤٣٢ ميثل مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٦-٥
  .بعدحتصيلها املصريف للصناديق االستئمانية اليت مل يتم 

 يورو ١٩٩ ٦٩٤ تلقت احملكمة تربعات يبلغ قدرها :التربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماً  ٧-٥
  ).٦اجلدول  (٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١شاريع سيبدأ تنفيذها بعد مل

، كان الرصيد ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يف : األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق  ٨-٥
  .يورو ١٥٢ ٣٥٠ املستحق الدفع بني الصندوق االستئماين والصندوق العام هو
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  املمتلكات غري املستهلكة -٦

 كانون ٣١ أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية، يف ٦دول يتضمن اجل  ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري احملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠١١ديسمرب /األول

 .املستهلكة يف األصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتمل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازا

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٦ اجلدول

  فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي يف 
يناير / كانون الثاين١

٢٠١١ 

  /احليازات
 التسويات

  البنود
   املشطوبة

الرصيد اخلتامي يف 
 كانون ٣١
ديسمرب /األول

٢٠١١ 

 معدات تكنولوجيات املعلومات
٤١٢ ٩٢٤٩١٣ ٧٥٢٣ ٧٧٤ ٤٧٦  تاالتصاالو  ٨ ٢٨٦ ٠٨٦

٨٢١ ٣٦٦ -٢٢ ٧٩٨٥٨٢ ٧٨٤ معدات األمن والسالمة

٣٣ ٣٧٤٣٢ ١٨٩٧ ١٠٢ ٢٠١ معدات اخلدمات العامة  ١ ١٠٦ ٦٦٦

٢٩ ١٤٤٠٥٤ ٨٦٤٣٧٠ ٥٤٣ املركبات ومعدات النقل  ٩٧٩ ٨٥٩

٤٥ ٢٤٢٥٥ ١٧١٢ ٤٢٢ ٤٧٣ معدات مكتب املدعي العام  ١ ٤٠١ ٩٣٠

٣٢ ٩٠٨٥٤ ١٢٥٢ ٥٣٨ ٨٨٤  معدات أخرى  ١ ٥٩٦ ٢٨٢

١ ٣٦٢ ٩١٨ --١ ٣٦٢ ٩١٨  *قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية

١٥ ٥٥٥ ١٠٧  ٥٥٣ ١٥٠٨ ٢٤٤ ١٤٣٣٦ ٨٦٤ ٢٧٩ اموع
 . عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت-اعات احملكمة والدائرة التمهيدية ق* 

املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت حصلت عليها ة احملكم ما سلف، تشمل سجالت إىلوباإلضافة 
  :احملكمة من خالل التربعات

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى : ٧ اجلدول

 فئة إدارة األصول

 كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 
)أ(البنود املشطوبة ٢٠١١يناير /الثاين

 

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
ديسمرب /األولكانون 

٢٠١١ 

 ٨ ٤٢٠ ١ ٢٠٢ ٩ ٦٢٢  ميزانية الفريق االستطالعي

 ٢٧٢ ١٥٨ ١١ ٢١٧ ٢٨٣ ٣٧٥ منح للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٢٨٠ ٥٧٨ ١٢ ٤٠٩ ٢٩٢ ٩٩٧ اموع
  .يورو ٥٦٥ ٩٢٧ ، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة٢٠١١ يف عام )أ(

  قيد التحصيل واملمتلكاتشطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ   -٧

 أعاله، شطب ١-٦ على النحو الوارد يف البند ٢٠١١باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام   ١-٧
   .غري قابلة للتحصيلمتقادمة و يورو باعتباره حسابات ١٨ ٥٩٦ما جمموعه 

  مدفوعات ااملة  -٨

 .لفترة املالية أثناء ا يورو١٢ ٥٤١ قدرها  عن احملكمة مدفوعات جماملةتصدر  ١-٨
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  العاملون بدون مقابل  -٩

  .مل تتلق احملكمة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الفترة املالية  ١-٩

  االلتزامات احملتملة  -١٠

، حددت احملكمة ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠١١يف عام   ١-١٠
  . الدوليةإىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقاً مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء   ١-١١
. اخلدمة اليت يتعرض هلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة

ية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية وقسط التأمني، احملسوب كنسبة مئو
 ويظهر يف املنظمةمشاة يف حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، يسدد من ميزانية 

 ألغراض هذا ٢٠١١وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل املدفوع يف عام . احلساب حتت بند النفقات
  .يورو ٩٨٩ ١١٠ التأمني

  التربعات العينية  -١٢

يف )  يورو٢٥ ٠٠٠اليت تفوق قيمتها (فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقتها احملكمة   ١-١٢
 :الفترة املالية

كما ورد يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى تربعات   )أ(
  :من الدولة املضيفة

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١دون إجيار ملدة تبلغ عشر سنوات، ابتداء من مباين احملكمة ب  ‘١’

 مليون يورو، مبا يف ذلك ٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتةالتكاليف املرتبطة باملباين   ‘٢’
  .تكاليف بناء قاعة للمحاكمات

 عددا من املوظفني العاملني بدون مقابل ألجل ٢٠١٠استخدمت احملكمة يف عام   )ب(
  . يورو٥٣٠ ٠٠٠ ذلك خدمات عينية متلقاة تبلغ قيمتها قصري بوصف

  التربعات للصندوق االستئماين للضحايا  -١٣

إنشاء صندوق لصاحل ، ICC-ASP/1/Res.6قررت مجعية الدول األطراف، مبوجب قرارها   ١-١٣
  .ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم

س إدارة للصندوق، وقررت أن يكون مـسجل احملكمـة          وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار جمل      
أن جلـس اإلدارة يف قيامـه مبهمتـه و       عمل مب لاساعدة حلسن سري    املتقدمي ما يلزم من     مسؤوالً عن   

  .يشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية

 يورو ألمانة ١ ٢٠٥ ٢٠٠ ، وافقت مجعية الدول األطراف على اعتماد مبلغ٢٠١١ويف عام 
الصندوق االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري لس 

وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات األمانة يف الفترة املالية قيد . إدارة الصندوق واجتماعات الس
  .يورو ١ ١١٣ ٦٥٨ البحث
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  وصف عام: مشروع املباين الدائمة  -١٤

 ICC-ASP/4/Res.2 عية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارهاأنشأت مج  ١-١٤

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأا تتطلب بصفتها هذه مبان دائمة ذات طابع وظيفي "الذي أكد أن 
لتمكينها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإلفالت من 

  .، وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة"بالعقا

إىل أن تكاليف البناء  ICC-ASP/6/Res.1 مجعية الدول األطراف أيضاً يف قرارها وأشارت  ٢-١٤
اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ 

وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات قبل طرح العطاء 
 مليون يورو مبستويات ١٩٠املظهرية املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 

جلنة  ICC-ASP/6/Res.1 وأنشأت مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار. ٢٠١٤أسعار عام 
 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤ األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية، عمال بالفقرة مراقبة للدول
  .األساسي

والغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة   ٣-١٤
شروع بينما خيتص مدير وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإلستراتيجية للم. للمحكمة اجلنائية الدولية

 دول أطراف من بينهم عضو واحد ١٠وتتكون جلنة املراقبة من . املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية
  .على األقل من كل جمموعة إقليمية

يف أول األمر  أن احملكمة ICC-ASP/10/Res.6يف قرارها  مجعية الدول األطرافالحظت   ٤-١٤
 التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع ولكن غري ذات الصلة ٢٠١١ مارس/آذار ١ كميا يف قدرت

والحظت اجلمعية أيضا أن هذه التكاليف تتعلق بعناصر .  مليون يورو٤٢,٢املباشرة بالتشييد مببلغ 
  :االستعمال وتشمل نوعني من العناصر

 مليون يورو للمعدات وأجهزة االستعمال ٢٢,١ البالغ قدرها ٣عناصر اموعة   ) أ(
 ة، أي العناصر الثابتة املدجمة يف التصميم،املدجم

 ٢٠,١ والتكاليف األخرى ذات الصلة، اليت كانت تبلغ أصال ٢ عناصر اموعة  ) ب(
 مليون يورو، ألجهزة االستعمال غري ١٩,٨مليون يورو وخفضت بعد ذلك إىل 

 املدجمة، أي للعناصر غري الثابتة، والتكاليف األخرى مثل تكاليف النقل، واملوظفني
 .اإلضافيني، وأجور اخلرباء االستشاريني

والتكاليف ) ٢اموعة (ووافقت اجلمعية على أن على أن ال تتجاوز تكاليف العناصر غري املدجمة 
  . مليون يورو، على أن يتم اعتمادها سنويا يف ميزانية احملكمة١٩,٨األخرى ذات الصلة مبلغ 

تكاليف متصلة بالتشييد وأا ) ٣اموعة (املدجمة ووافقت اجلمعية أيضا على أن تكاليف العناصر 
ووافقت اجلمعية كذلك .  مليون يورو١٩٠تدخل بالتايل يف نطاق امليزانية اإلمجالية اليت يبلغ قدرها 

على استيعاب هذه العناصر والتكاليف املتصلة ا بالكامل يف امليزانية اإلمجالية لعدم جتاوز احلدود 
  .نيةاملقررة هلذه امليزا

  )من األول إىل الثالث(مالحظات على البيانات : مشروع املباين الدائمة  -١٥

 يتضمن اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء البيان األول  ١-١٥
 ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة. الفترة املالية

 .يف اإليرادات أو النفقات
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 كانون ٣١ يوضح األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاين  ٢-١٥
 .٢٠١١ديسمرب /األول

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث  ٣-١٥
  .احملاسبة الدولية السابع

بلغ جمموع األنصبة املقررة اليت تلقتها احملكمة من الدول األطراف يف إطار : األنصبة املقررة  ٤-١٥
  )باليورو (يورو بالتفصيل الوارد يف اجلدول أدناه ١١ ٣٢٦ ٦٠٥  األنصبة املدفوعة دفعة واحدة

اموع السنوات السابقة٢٠١١ الدول األطراف
٦ ٨٦٥ -٦ ٨٦٥ البانيا
١٨ ٣٠٥- اندورا  ١٨ ٣٠٥
نتنياألرج  ٧٤٣ ٦٤١ -٧٤٣ ٦٤١
٢ ٧٢٥ ٩٢١ ١ ٣٦٢ ٩٦٠ أستراليا  ٤ ٠٨٨ ٨٨١
- -- بنن

١٣ ٧٢٩- بوليفيا  ١٣ ٧٢٩
- -- بوركينافاسو
٢ ٢٨٨- كمبوديا  ٢ ٢٨٨
٦ ٨١١ ٧٥١- كندا  ٦ ٨١١ ٧٥١

٣٢١ ٤٨٢ -٣٢١ ٤٨٢ اجلمهورية التشيكية
٦ ٨٦٤ -٦ ٨٦٤ مجهورية الكونغو الدميقراطية

يتجيبو  -- -
١ ٢٩٠ ٥٠٣- فنلندا  ١ ٢٩٠ ٥٠٣
١٨٦ ١٠١ -١٨٦ ١٠١ هنغاريا
- -- آيسلندا
٣ ٨٧٣ ٣٧٩٧ ٨٧٣ ٧٩٧ إيطاليا  ٧ ٧٤٧ ٥٩٤
٩ ٩١٥٢ ١٥٣ األردن  ١٠٨ ٣٠٥

٢٢ ٨٨١- خلتنشتاين  ٢٢ ٨٨١
٤٧ ٢٨٨ -٤٧ ٢٨٨ ليتوانيا

١٩٤ ٤٩١ -١٩٤ ٤٩١ لكسمربغ
٢٥ ١٦٩- موريشيوس  ٢٥ ١٦٩

ملكسيكا  ١ ٧٢١ ١٤٣٤ ٧٢١ ٤٣٣  ٣ ٤٤٢ ٨٦٧
٢ ٢٨٨- اجلبل األسود  ٢ ٢٨٨

٤٠١ ٤٠١٩٤٨ ٩٤٧ الربتغال  ٨٠٣ ٨٩٥
٢ ٢٨٨- ساموا  ٢ ٢٨٨

٦ ٨٦٤- سان مارينو  ٦ ٨٦٤
٤٨ ٠٥١- صربيا  ٤٨ ٠٥١

٦٦٣ ٥٥٧- جنوب أفريقيا  ٦٦٣ ٥٥٧
٢ ٤٥٠ ٥٨٣ -٢ ٤٥٠ ٥٨٣ السويد

١٧ ٦٣٩ ١١٩٢٦ ٣٢٦ ٦٠٥ فعة واحدةجمموع األنصبة املدفوعة د  ٢٨ ٩٦٦ ٥٣١

 يورو مبالغ مصروفة يبلغ ٦ ٩١٥ ٨٣٤يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات  ٥-١٥
 ومتثل نفقات .يورو ٣١٩ ٩٩٣ يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٦ ٥٩٥ ٨٤١قدرها

 ٥٩ ٩٨٠مبالغ مصروفة قدرها  يورو يشمل ٩٦ ٩٩٣ جزءاً من جمموع النفقات قدره ٣اموعة 
 باستكمال مرحلة  اإلمجالية وتتعلق النفقات. يورو٣٧ ٠١٣ والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرهايورو 

 وتشمل تكاليف ،٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين ١ والنهائي الذي انتهى العمل فيه يف التصميم األويل
ويدخل املشروع مرحلة طلب .والرسوم القانونيةاملهندسني املعماريني، واملستشارين، وإدارة املشروع، 
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 بتوقيع عقد ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١العطاءات واختيار املتعاقد العام، ومن املتوقع االنتهاء منها يف 
  .التشييد
 بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة :الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٦-١٥

 يورو نتيجة لسداد مجيع االلتزامات ٣٢٠ ٥٢٢ يورو من أصل ٣٢٠ ٥٢٢بالتزامات الفترات السابقة 
  . ٢٠١١ يف عام ٢٠١٠غري املصفاة لعام 

 ٣٠٢ قدرها فائدة مستحقة يورو تشمل ٤١٥ ٣١٨البالغة  احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٧-١٥
من يورو  ٢٨٥ ٤٥٩ مبلغ و،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ بعد يفل لكنها مل حتص يورو ١٠٨

، ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية
  . من الصندوق العام٢١ ٥٥٧ورصيدا قيد التحصيل بني الصناديق قدره 

 يورو الفواتري املدرجة يف ١ ٥١٤ ٣٧٨ميثل مبلغ : احلسابات األخرى املستحقة الدفع  ٨-١٥
وسددت هذه الفواتري يف كانون . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١ تسدد بعد يف احلسابات واليت مل

  .٢٠١٢فرباير /يناير وشباط/الثاين
اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين  أدرجت مجيع االشتراكات: االشتراكات الواردة مسبقا  ٩-١٥

) ICC-ASP/7/Res.1القرار يف املشار إليه (الدفع مرة واحدة  فيما يتعلق خبيار ٢٠١١الدائمة يف عام 
  .٢٠١١يف إطار اإليرادات يف عام 

 نظرا لتحصيل ما يكفي من ٢٠١١مل يستخدم يف عام  القرض املقدم من الدولة املضيفة  ١٠-١٥
  .األنصبة املدفوعة دفعة واحدة

 قررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار: مكتب مدير املشروع  ١١-١٥
ICC-ASP/6/Res.1  إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار

الربنامج الرئيسي السابع لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة 
طراف ويقدم ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األ. مبشروع املباين

  . عن طريق جلنة املراقبة وخيضع ملساءلتهاتقاريره مباشرة إىل اجلمعية
ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع جزء ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق 

  .مكتب مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمة
 يورو ملكتب مدير ٤٩٢ ٢٠٠ مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ، وافقت٢٠١١ويف عام 

وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير . املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة
  . يورو٣٨٦ ٣٦٩املشروع يف الفترة املالية قيد البحث 
 الدور الذي يقوم به مدير املشروع يةعلى أمه ICC-ASP/6/Res.1وأعادت اجلمعية التأكيد يف قرارها 

يف توفري الريادة االستراتيجية واإلدارة الشاملة للمشروع، وذكرت باملسؤوليات امللقاة على عاتقه 
لتحقيق أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو 

 املسجل إىل تفويض السلطات ملدير املشروع حيثما كان و، وتدعICC-ASP/6/Res.1الوارد يف القرار 
ذلك ضروريا وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات 

  .٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٠وقد تقلد املدير اجلديد للمشروع مهامه يف . املالية ملشروع املباين الدائمة
يما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقاها مشروع املباين الدائمة يف الفترة ف: ينيةالتربعات الع ١٢-١٥
  :املالية

 يف املسائل اإلدارية والسيما محكمة اجلنائية الدوليةاملساعدة من األقسام املختلفة لل  )أ(
 ؛ وقسم)تري ودفع الفوا، والتسويات املصرفية، والتسجيل،احلساباتمسك ( قسم امليزانية واملالية من

قسم اخلدمات ؛ و)التفاوض على العقود واملسائل القانونية األخرى( القانونية اخلدمات االستشارية
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 واالتصالتكنولوجيا املعلومات ؛ وقسم )إعداد أوامر الشراء، إدارة املرافق: خدمات املشتريات(العامة 
  .)خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال(

  .يفة يف اختيار املهندس املعماري الدولة املضمسامهة  )ب(

  ترحيل األموال فيما بني الربامج الرئيسية  -١٦

 يورو من فائض الربنامج الرئيسي الثاين لتغطية رصيد ٥٢٢ ٠٠٠ رحلت احملكمة ،٢٠١١يف عام 
 يورو يف الربنامج ٣٧٢ ٠٠٠ يورو يف الربنامج الرئيسي األول و ١٥٠ ٠٠٠اإلجازات السنوية البالغ 

 الثالث، ومها مبلغان مل يكن ميكن استيعاما يف املخصصات املعتمدة أصال يف ميزانية الرئيسي
وبناء على طلب املراجع اخلارجي للحسابات، متت استشارة قسم . الربناجمني الرئيسيني األول والثالث

ء املتخذ ميتثل اخلدمات االستشارية القانونية باحملكمة، الذي أدىل كتابيا برأي قانوين مفاده أن اإلجرا
، الذي جييز للمحكمة أن ترحل  ICC-ASP/10/Res.4(F) وللقرار،من النظام املايل ٨-٤ألحكام البند 

  .أمواال لتغطية التكاليف املرتبطة بأنشطة غري متوقعة أو التكاليف اليت مل ميكن تقديرها بدقة
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يناير / كانون الثاين١ من فترةصندوق االستئماين للضحايا للالبيانات املالية لل -٢

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
  

 

  احملتويات

   
   خطاب اإلحالة 

دول رأي مراجع احلسابات املستقل وتقريره إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومجعية ال
    األطراف

    ٢٠١٠ البيانات املالية لعام

 :البيان األول

 / كانون األول٣١اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية للفترة املنتهية يف  
  ٢٠١٠ديسمرب 

  

 :البيان الثاين

ديسمرب / كانون األول٣١األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
٢٠١٠ 

 

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١التدفق النقدي يف  :الثالث البيان
  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية 

   الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه  -١

   موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢
   ) البيانات من األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا  -٣
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 خطاب اإلحالة
  ٢٠١٢ يوليه/متوز ٣٠

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق االستئماين  ١-١١عمال باملادة 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للضحايا عن الفترة من 

  سلفانا أربيا) توقيع(
  املسجل

  السيدة ستيف تاونلي
   مدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
 M. Steve Townley 

Director  
National Audit Office 
157 Buckingham Palace Road 
London SW1W 9SS 
United Kingdom  
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رأي مراجع احلسابات املستقل وتقريره إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
  ومجعية الدول األطراف

 كانون ٣١ملالية للصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بالفترة املنتهية يف راجعت البيانات ا
وتشمل هذه البيانات بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية للفترة . ٢٠١١يناير /األول

اطية ، وبيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتي)البيان األول (٢٠١١يناير / كانون األول٣١املنتهية 
 كانون ٣١، وبيان التدفقات النقدية يف )البيان الثاين(ديسمرب / كانون األول٣١وأرصدة الصندوق يف 

وقد أعدت هذه البيانات وفقاً للسياسة احملاسبية املبينة يف كل ). البيان الثالث (٢٠١٠ديسمرب /األول
  .منها

  مسؤولية املسجل عن البيانات املالية

األمم  للمعايري احملاسبية ملنظومة لبيانات املالية وفقاًاداد وعرض املسجل هو املسؤول عن إع
هو  واملسجل .مجعية الدول األطرافوالقواعد املالية اليت حتددها ومتطلبات النظام املايل املتحدة 

أي بيانات غري عداد بيانات مالية خالية من إلضرورية اليت يراها الداخلية ضوابط عن الاملسؤول أيضاً 
  .ة جوهريا سواء بسبب اخلطأ أو بسبب االحتيالصحيح

  مسؤولية مراجع احلسابات

مراجع احلسابات مسؤول عن إبداء الرأي بشأن البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت   
وقد أجريت هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة .  من النظام املايل١٢يقوم ا وفقا للبند 

وتقتضي هذه املعايري . الصادرة من الس الدويل املعين بتدقيق احلسابات ومعايري الضماناحلسابات 
مين ومن املوظفني العاملني معي االلتزام بقواعد السلوك املهين وأن أقوم بتخطيط وأداء عملية املراجعة 

  .للتوصل إىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي
 أي مراجعة للحسابات اختاذ إجراءات للحصول على أدلة بشأن املبالغ والكشوف وتتضمن  

وختضع اإلجراءات املختارة لتقدير مراجع احلسابات، مبا يف ذلك لتقديره . املشار إليها يف البيانات املالية
واء كان للمخاطر اليت قد تؤدي إليها البيانات غري الصحيحة جوهريا الواردة يف البيانات املالية س

ولدى تقدير هذه املخاطر، ينظر مراجع احلسابات يف الضوابط الداخلية . مرجعها اخلطأ أو االحتيال
. إلعداد وتقدمي البيانات املالية يف احملكمة من أجل حتديد إجراءات املراجعة املناسبة للوضع القائم

رات احلسابية الصادرة عن املسجل وتشمل املراجعة أيضاً تقييم السياسات احملاسبية املستعملة والتقدي
  .وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية

وباإلضافة إىل ما سلف، جيب احلصول على أدلة كافية للتأكيد بشكل معقول بأن اإليرادات   
والنفقات الواردة يف البيانات املالية مطابقة فقة مع األغراض اليت يتوخاها جملس اإلدارة ومجعية الدول 

  .طراف وأن املعامالت قد متت وفقاً للنظام املايلاأل
وأعتقد أن أدلّة املراجعة اليت حصلت عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس آلرائي املتعلقة مبراجعة 

 .احلسابات

  الرأي حول البيانات املالية

  :يف رأي مراجع احلسابات املستقل
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ملايل للصندوق االستئماين أن البيانات املالية تعرض بصورة صحيحة املوقف ا  )أ(  
، واألداء املايل والتدفقات ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١للضحايا من كل جوانبه املادية حىت 
  النقدية للفترة املنتهية يف ذلك التاريخ؛ و

أن البيانات املالية قد أعدت بشكل صحيح وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم   )ب(  
   . الذي حددته مجعية الدول األطرافاملتحدة والنظام املايل

   الرأي بشأن االمتثال للقواعد النظامية 

أرى أن استخدام اإليرادات والنفقات يتفق، من مجيع النواحي املادية، مع األغراض اليت   
  .حددا مجعية الدول األطراف، وأن املعامالت املالية تتفق مع النظام املايل والقواعد املالية

  :خرى اليت ينبغي التنويه عنها بالتحديداملسائل األ

  :ليس هناك ما ينبغي التنويه عنه بشأن املسائل املشار إليها يف خطاب التعيني وهي
  عدم وجود سجالت حمسابية سليمة؛  )أ(
  عدم احلصول على مجيع املعلومات والتوضيحات الالزمة للمراجعة؛  )ب(
  .عدم وجود ضوابط كافية للمراقبة الداخلية  )ج(

  تقرير املراجع اخلارجي للحسابات

 من النظام املايل، أصدرت أيضاً تقريراً عن نتيجة مراجعيت للبيانات املالية ١٢عمال بالبند   
  . لصندوق االستئماين للضحايال

  مورس. إي. سي أمياس 
  تاملراقب املايل واملراجع العام للحسابا

  اململكة املتحدة
National Audit Office 
157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 
London 
SW1W 9SP 
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  ٢٠١١لعام  البيانات املاليةتقرير املراجع اخلارجي للحسابات عن 

إن اهلدف من املراجعة هو تقدمي تأكيدات مستقلة لس اإلدارة، إلضافة قيمة إىل إدارة وتيسري 
  . الصندوق من الناحية املالية، ودعم أهداف عمله

، )املكتب( واملراجع العام للحسابات هو رئيس املكتب الوطين ملراجعة احلسابات املراقب املايل
ويعد كل من املراقب املايل واملراجع العام . املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة

ال للحسابات واملكتب مستقالّ عن حكومة اململكة املتحدة، ويضمنان اإلنفاق السليم والفعال لألمو
نراجع حسابات مجيع هيئات القطاع العام املركزية . العامة واملساءلة أمام الربملان يف اململكة املتحدة

ويقدم املكتب خدمات املراجعة اخلارجية لعدد من املنظمات . فضالً عن عدد من املنظمات الدولية
  . احلسابات يف اململكة املتحدةالدولية، ويعمل بشكل مستقلّ عن دوره باعتباره املؤسسة العليا ملراجعة 

 

  احملتويات
    

    املوجز التنفيذي 
    مقدمة 

    االستعراض املايل
    حاالت االحتيال واالحتيال املفترض 

    استنتاجات مراجعة احلسابات
    املسائل املتعلقة باإلدارة

    متابعة توصيات مراجعة احلسابات املقدمة سابقا 
    ملخص توصيات مراجعة احلسابات : املرفق ألف
    تنفيذ توصيات مراجعة حسابات العام املنصرم : املرفق باء

 
 

  وجز التنفيذيامل

، مؤكدين أا تعرض بصورة ٢٠١١ لقد أصدرنا رأيا بدون حتفظ بشأن البيانات املالية لعام -١
 العمليات والتدفقات النقدية للفترة املنتهية يف نزيهة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، الوضع املايل ونتائج

 ضعف أو أخطاءومل تكشف مراجعتنا للحسابات عن أي مواطن . ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١
  .  ومدى اكتماهلا وصحتهادقة البيانات املالية ككلأعتربها جوهرية فيما يتعلق ب

، يركز ")الصندوق(" االستئماين للضحايا  إضافة إىل التعليقات على الوضع املايل احلايل للصندوق-٢
وبعض ما يهم الصندوق من القضايا العامة  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامهذا التقرير على تنفيذ 
  .املتعلقة باإلدارة السليمة

بصفته  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماعتماد ) احملكمة( احملكمة اجلنائية الدوليةتعتزم   -٣
، وسيعد الصندوق أيضا تقاريره وفقا لتلك املعايري ٢٠١٣إطارها إلعداد التقارير املالية اعتبارا من عام 

  .واعتبارا من نفس التاريخ
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وفيما يتعلق باإلدارة السليمة، نظرنا يف عمليات إدارة املخاطر وأجرينا تقييما ملدى اندماجها   -٤
إىل  مكتب املراجعة الداخلية للحساباتلضمانات اليت قدمها يف الصندوق، ونظرنا كذلك يف مستوى ا

  .الصندوق
  .وتابعنا أيضا اإلجراءات اليت اختذها الصندوق لالستجابة لتوصياتنا السابقة  -٥

  مقدمة
 وفقاً للقواعد املالية ٢٠١١ قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام -٦

ونرى أن هذه البيانات املالية تعرض بصورة . ع املعايري الدولية ملراجعة احلساباتللمحكمة ومبا يتفق م
صادقة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، الوضع ونتائج العمليات والتدفقات النقدية يف الفترة املنتهية يف 

احملاسبة املعلنة وقد متّ إعدادها وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وسياسات . ذلك التاريخ
ومن مجيع اجلوانب املالية، متت املعامالت وفقا للقواعد . اليت وضعها الصندوق االستئماين للضحايا

  .املالية املنطبقة وطبقت لألغراض املقصودة
وما رأينا أن ومشلت املراجعة استعراضاً عاما لإلجراءات احلسابية، وتقييما للمراقبة الداخلية   -٧

وقد صممت إجراءات . يه من فحص لسجالت احلسابات وغريها من املستندات املؤيدةالظروف تقتض
وأخرياً فقد أجريت دراسة للتأكد من أن . املراجعة أساساً لغرض تكوين رأي يتعلق مبراجعة احلسابات

  . للصندوق وأا قُدمت برتاهةسجالت احلساباتالبيانات املالية تعكس بصورة دقيقة 
تعليقاتنا على األداء املايل للصندوق، يركز تقريرنا عن مراجعة حسابات عام وإضافة إىل   -٨

، ويشمل استعراض أنشطة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أيضا على التقدم احملرز يف تنفيذ ٢٠١١
رة  وفحص جوانب معينة إلدارة الصندوق وإجراءاته املتعلقة بإدامكتب املراجعة الداخلية للحسابات

  .املخاطر
وتلَخص توصياتنا يف املرفق . وترد أدناه املالحظات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات  -٩

  .، فترد يف املرفق باء٢٠١٠أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمناها يف عام . ألف
ندوق االستئماين للضحايا واحملكمة اجلنائية  لقد أُعد هذا التقرير لالستخدام احلصري للص-١٠

ال جيب الكشف عنه ألي طرف ثالث، أو نقله أو اإلشارة إليه من دون موافقة كتابية من . الدولية
  .املكتب الوطين ملراجعة احلسابات، وال يتحمل املكتب املسؤولية بالنسبة ألي شخص آخر

 االستعراض املايل

للضحايا مبوجب نظام روما األساسي ويضطلع الصندوق بواليتني  أُنشئ الصندوق االستئماين -١١
  :فيما خيص ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، وأُسر هذه الضحايا

تنفيذ أوامر التعويضات اليت تصدرها احملكمة على األشخاص احملكوم عليهم : التعويضات  ) أ(
  ؛ وعندما تأمر احملكمة بذلك

دام تربعات اجلهات املاحنة لتزويد الضحايا وأُسرهم يف احلاالت اليت استخ: املساعدة العامة  ) ب(
  .أو إعادة التأهيل النفسي/إعادة التأهيل البدين والدعم املادي، وب تنشط فيها احملكمة

 ١,٦ يف املائة، حيث منت التربعات من ١٠٦ وزادت إيرادات الصنـدوق االستئماين بنسبة -١٢
كانون وجاءت هذه الزيادة أساسا نتيجة قيام السويد يف . يورو مليون ٣,٣مليون يورو إىل 

 مليون يورو، وهو ما سيمكن من متويل تدابري املساعدة ١,١بتقدمي هبة هامة قدرها  ديسمرب/األول
  . العامة والتعويضات عند االقتضاء
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 يف ١٨(يورو  ١٧٣ ٠٠٠، زادت النفقات اإلدارية اليت متوهلا احملكمة مبا قدره ٢٠١١ ويف عام -١٣
 مليون يورو اليت وافقت ١,٢ مليون يورو، لكنها ظلت يف حدود املخصصات البالغة ١,١لتبلغ ) املائة

  ).٢٠١٠ مليون يورو يف عام ١,٢يف مقابل (عليها مجعية الدول األطراف 
، بلغ رصيد الصندوق من الودائع النقدية والودائع ألجل ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول ٣١ ويف -١٤

، وهو ما يفوق النفقات الالزمة لسنة )٢٠١٠ مليون يورو يف عام ٣,٢يف مقابل ( مليون يورو ٤,٢
ويف اية الفترة، بلغ . وجاءت هذه الزيادة أساس نتيجة توقيت اهلبة الذي منحتها السويد. واحدة

 مليون يورو يف عام ٢,٤يف مقابل ( مليون يورو ٣,٤جمموع االحتياطات وأرصدة الصندوق 
٢٠١٠ .(  

  حاالت الغش والغش االفتراضي

وخالل مراجعة .  تقع املسؤولية الرئيسية املتعلقة مبنع الغش واكتشافه على عاتق إدارة الصندوق -١٥
وبوسعنا كذلك أن نؤكد أن . ، مل يتم إبالغنا بأية حاالت متعلقة بالغش٢٠١٠البيانات املالية لعام 

  .غش أو غش مفترض خالل السنةاملراجعة اليت قمنا ا مل تالحظ أية حاالت 

  استنتاجات مراجعة احلسابات

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتنفيذ 

املعايري احملاسبية على تنفيذ  مجعية الدول األطراف، وافقت ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األوليف   -١٦
اعتبارا من عام  الدوليةاحملكمة اجلنائية ، اليت تقوم على أساس االستحقاق، يف الدولية للقطاع العام

من إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل  الصندوق االستئماين للضحاياوسينتقل . ٢٠١٤
  .يف نفس التاريخ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

١٧-  دها ويلزم نظام احملاسبة القائم على أساس االستحقاق املنظمات باالعتراف بالتكاليف حني تكب
وستنتج . وجيب على املنظمات أيضا أن تبلغ بقيمة مجيع األصول واخلصوم. وباإليرادات حني كسبها

ـُعدة عن احلالة املالية للصندوق وأدائه املايل، مبا يف  عن هذا التغيري زيادة وضوح ومتاسك التقارير امل
تقييم نفقاته اجلارية مقابل وسيتمكن الصندوق بفضل ذلك من الزيادة يف دقة . ذلك تكاليف أنشطته

 .اإليرادات، وسيمنحه مزيدا من الثقة أثناء ختصيص املوارد لبلوغ أهدافه

وسيضطلع فريق احملكمة املعين بالشؤون املالية بصفة رئيسية بقيادة وإجراء انتقال الصندوق إىل   -١٨
ملعايري وبالتقدم احملرز إىل هذا ، وقد أبلغنا بآثار اعتماد تلك ا املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ومع ذلك، ال ميثل . ٢٠١١لعام  لمحكمة اجلنائية الدوليةالتاريخ يف تقريرنا عن البيانات املالية ل
شواغل بالنسبة لفريق احملكمة املعين بالشؤون املالية فحسب، بل املعايري احملاسبية الدولية االنتقال إىل 

الصندوق اق املنظمة بأسرها وينبغي أن يستوعبه ويفهمه موظفو ينبغي اعتباره تغيريا جيري على نط
 .االستئماين

، املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامومن أجل ضمان االستفادة بأقصى قدر ممكن من تنفيذ  -١٩
فعلى سبيل املثال، جيب عليه أن يكفل وضع . ينبغي للصندوق أن يقوم بدور نشط يف ذلك التنفيذ

وينبغي أيضا لإلدارة أن تنظر يف املنافع . ة متتثل لتلك املعايري وتالئم الصندوق وظروفهسياسات حماسبي
ومن أجل حتقيق . وأن تضع خطة لتحقيق تلك املنافع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملتوخاة من 

ل على توثيق املنافع املتوخاة ، من املهم العماملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامأكرب فائدة من تنفيذ 
وحتديدها كميا بصورة مالئمة منذ البداية، وإدارا بعد ذلك فعلياً ورصدها ومراجعتها والتأكد من 

 .أا تظل حديثة
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  :١التوصية 
املعايري احملاسبية الدولية ينبغي أن يعمل الصندوق بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ 

ضع سياسات حماسبية حمددة ومالئمة وممتثلة لتلك املعايري ومكيفة لوضع على و للقطاع العام
  .الصندوق واحتياجاته

  :٢التوصية 
املعايري احملاسبية ينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح األهداف واملنافع املرتقبة من مشروع 

  .وأن يضع منهجية لتتبع حتقيق تلك املنافع وإدارا الدولية للقطاع العام

  ل املتعلقة باإلدارة املسائ

  إدارة املخاطر

 أوصينا سابقا بأن يوضع سجل منفصل للمخاطر لتوثيق مايواجه الصندوق من خماطر تتعلق -٢٠
، كررنا أن هناك حاجة لوجود مثل هذه العملية، وقد ٢٠١٠ويف تقريرنا لعام . بتشغيله وماليته ومسعته

. ٢٠١٦-٢٠١٣ إطار خطته االستراتيجية لفترة أخربنا الصندوق أنه يعتزم معاجلة هذه املسألة يف
  .وحنث الصندوق على إجياد حل يف أقرب وقت ممكن

   مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

التابع للمحكمة تشمل مجيع الربامج  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف حني أن صالحيات -٢١
 آخر عملية مراجعة داخلية للحسابات ركزت على الرئيسية، أفادت استفساراتنا املقدمة إىل اإلدارة أن

  . و فحصت هياكله اإلدارية٢٠٠٨الصندوق بالتحديد أجريت يف عام 
خماطر املراجعة املرتبطة  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وقد صنف تقييم املخاطر الذي أجراه -٢٢

را للمخاطر املرتبطة باملناطق بالصندوق على أا خماطر شديدة نظرا للطابع التطوعي لتمويله ونظ
مكتب املراجعة الداخلية ومع ذلك، وجدنا أن . التشغيلية اليت يتعني على الصندوق العمل فيها

  .مل يراعي هذا التقييم يف برنامج عمله ومل خيطط ألية مراجعة حلسابات الصندوق للحسابات
  :٣التوصية 

لكفالة أا تتلقى  الداخلية للحساباتمكتب املراجعة ينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع 
  .ضمانات كافية عن مالءمة وفعالية هيكل حوكمة الصندوق وإدارته للمخاطر ومراقبته

  متابعة توصيات املراجعة السابقة

تنفيذ نظام التربع عرب اإلنترنت؛ : ، قدمنا سبع توصيات بشأن ما يلي٢٠٠٩ يف تقرير عام -٤٣
ويف إطار أعمالنا، تابعنا التقدم الذي أحرزة الصندوق . وإدارة املخاطروطلب تقدمي العطاءات للعقود؛ 

وترد يف املرفق باء تفاصيل املتابعة، وهي تشمل كالً من رد جملس إدارة . يف تنفيذ تلك التوصيات
  .الصندوق وتعليقاتنا عليها
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  شكر وتقدير

في الصندوق االستئماين نعرب عن شكرنا للمساعدة والتعاون اللذين حظينا ما من جانب موظ -٤٤
  .للضحايا أثناء مراجعة احلسابات

  مورس. إي. أمياس سي) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

   للحسابات املراجع اخلارجي
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 املرفق ألف

  ملخص توصيات مراجعة احلسابات

  :١التوصية 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع حملكمة املعين بتنفيذ ينبغي أن يعمل الصندوق بشكل وثيق مع فريق ا
على وضع سياسات حماسبية حمددة ومالئمة وممتثلة لتلك املعايري ومكيفة لوضع الصندوق  العام

  .واحتياجاته
  :٢التوصية 

املعايري احملاسبية الدولية ينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح األهداف واملنافع املرتقبة من مشروع 
  .وأن يضع منهجية لتتبع حتقيق تلك املنافع وإدارا طاع العامللق

  :٣التوصية 

لكفالة أا تتلقى ضمانات  مكتب املراجعة الداخلية للحساباتينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع 
  .كافية عن مالءمة وفعالية هيكل حوكمة الصندوق وإدارته للمخاطر ومراقبته
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  املرفق باء

  تنفيذ توصيات السنة املاضية

وفيما يلي ملخص . راجعنا تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمناه يف السنة املاضية
  .للردود اليت قدمتها اإلدارة وتقييمنا هلذه الردود بناء على املراجعة اليت قمنا ا هذا العام

 تعليق مراجعة احلسابات اخلارجية رد اإلدارة التوصيات 

جيب النظر يف عملية وضع : ١التوصية 
وينبغي أن . األهداف االستراتيجية للصندوق

تكون مجيع األهداف قابلة للقياس، و حمددة 
وميكن حتقيقها خالل فترة كل دورة من 

  .دورات امليزانية
 

مت تكييف األهداف والنتائج اليت يتعني على أمانة 
 وفقا ٢٠١٣الصندوق حتقيقها مع دورة امليزانية لعام 

وقد وافق الس أيضا على وضع خطة . لذلك
- ٢٠١٣استراتيجية للصندوق االستئماين تشمل فترة 

 وتوفر اطارا استراتيجيا للنتائج لتيسري حتديد ٢٠١٦
 .األهداف لدورات امليزانية السنوية

حنيط علما أن اإلدارة تعمل على . جارية
وعند قيامنا مبراجعة . تنفيذ هذه التوصية

ابات، مل يكن التقدم احملرز كافيا احلس
 .لنتمكن من فحص هذا الرد بتفصيل

ينبغي للصندوق بذل قصارى : ٢التوصية 
جهوده من أجل استكمال العمل على مرفق 
التربعات عرب اإلنترنت والدعاية له من أجل 
حتقيق أقصى قدر من التربعات املتأتية من 
ا تغطية أحكام احملكمة األوىل املتوقع صدوره

 . هذه السنة

مرفق التربعات عرب اإلنترنت تقييم قلم ينتظر تفعيل 
احملكمة وموافقته النهائية وفقاً للنظام املايل والقواعد 
املالية للمحكمة، ومن املتوقع أن يبدأ تشغيله يف عام 

٢٠١٢. 

حنيط علما أنه سيبدأ تشغيل النظام . جارية
 .٢٠١٢اجلديد يف عام 

لصندوق، يف التعامل جيب على ا: ٣التوصية 
مع املنظمات احمللية الشريكة األصغر حجماً، 
أن يضمن وجود التدابري الالزمة لكي تستمر 
املشاريع، يف حالة ما تعذر على الصندوق 
توفري املوارد، أو أن تنتهي بطريقة حتمي مسعة 

  .الصندوق
  

تتوخى سياسة الصندوق االستئماين جتنب جعله اجلهة 
للمنظمات احمللية الشريكة، وهو ما املاحنة الوحيدة 

وإضافة إىل . خيفف املخاطر املشار إليها يف التوصية
ذلك، تتضمن استراتيجية املرحلة االنتقالية يف أوغندا 
احلرص على استدامة األنشطة حىت ما بعد توقف الدعم 

  .املايل الذي يقدمه

رغم عدم وجود خطط رمسية . نفذت
 لضرورة للطوارئ، يستجيب رد اإلدارة

ختفيف خماطر فشل املشاريع بسبب وقف 
  .الصندوق دعمه املايل وغريه

ينبغي للصندوق جعل عملية : ٤التوصية 
بسيطةً قدر اإلمكان للتشجيع على املناقصات 

وينبغي له إصدار توجيهات واضحة . املشاركة
بشأن حتضري العطاءات للجهات اليت ليست 

فتح واثقة من العملية، مما سيساعد على 
  . العملية ألكرب عدد ممكن من املشاركني

تقدم عملية املناقصات التنافسية من أجل برنامج 
الصندوق االستئماين يف مجهورية أفريقيا الوسطى مثاال 
عن جهوده الرامية إىل توفري أعلى مستوى من البساطة 
ملقدمي الطلبات، مع كفالة مستوى مالئم من 

 املايل والقواعد املالية الضمانات الالزمة مبوجب النظام
للمحكمة، وكذلك مبوجب سياسة الصندوق يف إدارة 

وقد أتيحت الوثائق الداعمة على األنترنت . العطاءات
وقد زودت وحدة . خالل مرحلة التعبري عن االهتمام

املشتريات التابعة لقلم احملكمة مقدمي الطلبات مبزيد 
دوق من التوجيهات، وذلك بالتشاور مع أمانة الصن

وقد نظمت األمانة حلقة عمل يف املوقع . االستئماين
لفائدة مقدمي الطلبات الذين وقع عليهم االختيار، بغية 
التحضري لتقدمي مقترحات مشاريع تطابق شروط اجلودة 

  .اليت يضعها الصندوق

الحظت مراجعة احلسابات يف عام . جارية
 أنه عملية املشتريات ال تزال تعرف ٢٠١١

ن هناك حاجة ملزيد من العمل تأخريات وأ
  .لزيادة عدد العطاءات وحتسني جودا
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 تعليق مراجعة احلسابات اخلارجية رد اإلدارة التوصيات 

ينبغي أن يسعى الصندوق إىل : ٥التوصية 
مراجعة كل مرحلة من مراحل عملية املناقصة 
مراجعة عميقة من أجل استخالص الدروس 
اليت جيب استخالصها من أجل حتسني العملية 

  .ملقدمي العطاءات يف املستقبل

ام عملية املناقصة التنافسية من أجل برنامج على إثر اختت
الصندوق االستئماين يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

، يعتزم ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين الثايناملتوقع إجنازه يف 
الصندوق أن يستعرض مجيع مراحل عملية طلب 

  .العطاءات بغرض التعلم منها يف املستقبل

  .حنيط علما برد اإلدارة. جارية

 نوصي الصندوق االستئماين :٦التوصية 
للضحايا بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم 
املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق إذ إن 
حجم التربعات عرب اإلنترنت والتعويضات 
ستصبح أكثر أمهية على مدى الفترات املالية 

  .املقبلة

يدرك الس متام اإلدراك احلاجة إىل املوارد الكافية 
م املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق لدعالالزمة 

مجعية الدول ويشري إىل أن توافرها مرهون بنظر 
يف ميزانية احملكمة، اليت تشمل أمانة الصندوق  األطراف

  .االستئماين

الصندوق زودت احملكمة . نفذت جزئيا
مبوارد إضافية للمساعدة  االستئماين للضحايا

 ٢٠١٢يف األعمال املالية واإلدارية لعام 
  .فقط

ينبغي لإلدارة والس املشاركة : ٧التوصية 
وينبغي . نظام إدارة املخاطر يف املؤسسةيف 

تنفيذ العمليات اجلارية لتحديد وتقييم املخاطر 
والتخفيف من حدا يف أقرب وقت ممكن من 
أجل احلفاظ على املوارد اليت عهد ا إىل 

  .الصندوق

ة مسألة إدارة املخاطر معاجلالصندوق االستئماين يعتزم 
بكيفية شاملة يف إطار خطته االستراتيجية لفترة 

٢٠١٦-٢٠١٣.  

حنيط علما برد اإلدارة، وعلى الرغم . جارية
من أن املخاطر املتعلقة باملشاريع الفردية تتم 
إدارا، اليوجد إطار عام إلدارة املخاطر 
على نطاق املنظمة وحنث الصندوق على 

  .وضعه يف أقرب فرصة
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  البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

 كانون ٣١للفترة املنتهية يف  بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية
 )باليورو( ٢٠١١ديسمرب /األول

  ٢٠١٠  املالحظة رقم  ٢٠١١  
        اإليرادات

  ١ ٥٦٣ ١٢٣  ٤-٣  ٣ ٢٥٦ ٧٠٦  التربعات
  ٤٨ ٧٠٠    ٥٦ ٤٥٢  إيرادات الفائدة املصرفية

  -    -  متنوعة/إيرادات أخرى
  ١ ٦١١ ٨٢٣    ٣ ٣١٣ ١٥٨  جمموع اإليرادات

        النفقات

  ١ ٢٢٨ ٩٨٦  ٥-٣  ١ ٦٦٢ ٠١٣  املدفوعات
  ٨٣٣ ٩٨٤  ٦-٥/٣-٣  ٨٤١ ٠٧٦  االلتزامات غري املصفاة

  ٢ ٨٣٦    ٤ ٦٢٩  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
  ٢ ٠٦٥ ٨٠٦    ٢ ٥٠٧ ٧١٨  جمموع النفقات

  ٤٥٣ ٩٨٤    ٨٠٥ ٤٤٠  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

  -  ٧-٣  ١٨٦ ٣٣٣  إلغاؤها أو السابقة الفترات التزامات من الوفورات
  -  ٨-٣  ١٥ ٢١٥  نيملاحنإىل ا الـمعادةاملبالغ 

  ٢ ٨٨٧ ٧٣٣    ٢ ٤٣٣ ٧٤٩  أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية 
  ٢ ٤٣٣ ٧٤٩    ٣ ٤١٠ ٣٠٧  ديسمرب/ كانون األول٣١جمموع األرصدة يف 

  ....................رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا:التوقيع       : التاريخ
  .......................................... رئيس قسم املالية وامليزانية                    
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  البيان الثاين

  الصندوق االستئماين للضحايا
 كانون ٣١يف  صول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقبيان األ

 )باليورو( ٢٠١١ديسمرب /األول
  ٢٠١٠  رقم املالحظة  ٢٠١١  

        األصول

  ٣ ٢١١ ١٨٩    ٤ ٢٤٤ ٢١٨  الودائع النقدية والودائع ألجل
  ٥٩ ٣٨١  ٩-٣  ١٤ ٦٣٠  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٣ ٢٧٠ ٥٧٠    ٤ ٢٥٨ ٨٤٨  جمموع األصول
        اخلصوم

  ٨٣٣ ٩٨٤    ٨٤١ ٠٧٦  االلتزامات غري املصفاة
  ٢ ٨٣٦    ٧ ٤٦٥  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

  ٨٣٦ ٨٢٠    ٨٤٨ ٥٤١  جمموع اخلصوم
        األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٢ ٤٣٣ ٧٤٩    ٣ ٤١٠ ٣٠٧  الفائض التراكمي
  ٢ ٤٣٣ ٧٤٩    ٣ ٤١٠ ٣٠٧  جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ٣ ٢٧٠ ٥٧٠    ٤ ٢٥٨ ٨٤٨  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ...... ....رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا:التوقيع         :  التاريخ
  ......................... رئيس قسم املالية وامليزانية
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  البيان الثالث

  للضحاياالصندوق االستئماين 
  )باليورو(٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   ٤٥٣ ٩٨٤  ٨٠٥ ٤٣٩  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة
  ٥٧ ٣٢٧  ٤٤ ٧٥١  احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

  ٣٦٩ ٠٥٢  ٧ ٠٩٢  االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
  ١٠٩ ٢٤٨  -  ستحقة الدفعاحلسابات األخرى امل) نقص/(زيادة

  ٢ ٨٣٦  ٤ ٦٢٩  اموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن
  ٤٨ ٧٠٠  ٥٦ ٤٥٢  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

  ٢٩٧ ٣٧١  ٨٠٥ ٤٥٩  الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية
      دفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويلالت

  ٤٨ ٧٠٠  ٥٦ ٤٥٢  إيرادات الفائدة املصرفية: مضافاً إليها

  ٤٨ ٧٠٠  ٥٦ ٤٥٢  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل
      التدفقات النقدية من مصادر أخرى

  -  ١٨٦ ٣٣٣  إلغاؤها أو السابقة الفترات التزامات من الوفورات

  -  ١٥ ٢١٥  نيملاحنإىل ا الـمعادةاملبالغ 

  -   ١٧١ ١١٨  الصايف النقدي من مصادر أخرى
  ٢٤٨ ٦٧١  ١ ٠٣٣ ٠٢٩  الودائع النقدية والودائع ألجل) نقص/(صايف زيادة

  ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  ٣ ٢١١ ١٨٩  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

  ٣ ٢١١ ١٨٩  ٤ ٢٤٤ ٢١٨  )البيان الثاين(ديسمرب/ األول كانون٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه -١

 أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارها  ١-١
 ICC-ASP/1/Res.6 ين عليهميف اختصاص احملكمة، ولصاحل أُسر  يف اجلرائم اليت تدخل، لصاحل ا

 .اين عليهم

 كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال عن إدارة الصندوق 
  .االستئماين

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

ستئماين للضحايا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية جيري مسك البيانات املالية للصندوق اال  ١-٢
   مجعية الدول األطراف يف مرفق القرارحسب ما حتددهللمحكمة اجلنائية الدولية و

 ICC-ASP/1/Res.6 ولذلك تتفق البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري ،
ملالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق وهذه ا. احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة

  .االستئماين للضحايا
 جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة :حماسبة الصندوق  ٢-٢

  .بكل صندوق
 مل تقرر قوام الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما: الفترة املالية  ٣-٢

  .مجعية الدول األطراف غري ذلك
تعد احلسابات استناداً إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري : أساس التكاليف التارخيية  ٤-٢

  .تعديلها لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات
ويتم حتويل .  تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو:عملة احلسابات  ٥-٢
موال املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ األ

ويتم حتويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي . البيان املايل
  .لألمم املتحدة السائد يف تاريخ املعاملة

  :ماين للضحايا من خالل ما يلي يتم متويل الصندوق االستئ:التمويل  ٦-٢
تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا ) أ(

  للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف؛
األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة   )ب(

 ٢ىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة واليت حتول إ
   من نظام روما األساسي؛٧٩من املادة 

املوارد احملصلة عن طريق التربعات املقدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة   )ج(
  ة وقواعد اإلثبات؛ و من القواعد اإلجرائي٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 

  .املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض  )د(
  .تسجل التربعات بوصفها إيرادات ويتم تسجيلها عند تلقيها فعال من املتربعني: اإليرادات  ٧-٢
ئع ألجل  تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والوداالودائع النقدية والودائع ألجل  ٨-٢

  .واحلسابات حتت الطلب اليت تترتب عليها فوائد مصرفية
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  )البيانات من األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء  يعرض البيان األول  ١-٣
ات خالل الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل ويشمل حساب زيادة اإليرادات عن النفق. الفترة املالية

  .الفترة يف اإليرادات أو النفقات
 كانون ٣١ويعرض البيان الثاين األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف   ٢-٣

  .٢٠١١ديسمرب /األول
ر والبيان الثالث هو ملخص للتدفق النقدي ومتّ إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعيا  ٣-٣

  .احملاسيب الدويل السابع
ورد من التربعات املقدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من : التربعات  ٤-٣

  .  يورو٣ ٢٥٦ ٧٠٦الكيانات ما جمموعه 
 يورو من التربعات اليت ٦٣٥ ٠٨٥ يف املائة أو ٢٠، متّ ختصيص ما يناهز ٢٠١١ويف عام   ٥-٣

. ساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسيقبلها الصندوق االستئماين مل
 يورو، قدمتها أملانيا لتمويل مشروع يدعم أحد املستشارين ١١٠ ٠٠٠ يف املائة، أو ٣وخصصت 

  .القانونيني للمساعدة يف التحضريات القانونية لتنفيذ التعويضات

  التربعات املخصصة: ١اجلدول 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  الصايف  املصروفات  التربعات  الصايف  املصروفات  التربعات  البلدان

    ٣٠١ ٥٤١  ٣٠١ ٥٤١  -  -  -  الدامنرك
  ٩١ ٢٦٢   ٧٨ ٧٣٨  ١٧٠ ٠٠٠  ٢٥ ٨٦٣  ١٧٤ ١٣٧  ٢٠٠ ٠٠٠  فنلندا
  ٤٨ ٨٥٩  ١٠٦ ١٤١  ١٥٥ ٠٠٠  ١٨ ٦٢٨  ١٤٠ ٢٣١  ١٥٨ ٨٥٩  أملانيا

  ٤٨ ٨٥٩  ١٠٦ ١٤١  ١٥٥ ٠٠٠  ١٥ ٢١٥  ٣٣ ٦٤٤  ٤٨ ٨٥٩  ٢٠١٠اهلبة األوىل عام   
        ١٨ ٦٢٨  ٩١ ٣٧٢  ١١٠ ٠٠٠  ٢٠١١اهلبة الثانية عام   
        ١٥ ٢١٥  ١٥ ٢١٥  -  املبلغ املعاد من اهلبة األوىل  

  ٣ ٤٣٨  -  ٣ ٤٣٨  -  -  -  موظفو احملكمة وغريهم
  ١ ٤٠٠  ١٩ ٠٧٥  ٢٠ ٤٧٥  -  ٢٢ ٧٢٥  ٢٢ ٧٢٥  هولندا
  ٢٨ ٩١٩  ٢٢٤ ٩٢٠  ٢٥٣ ٨٣٩  ٤٦ ٩٢١  ٢٠٦ ٥٨٠  ٢٥٣ ٥٠١  النرويج
  ١٧٣ ٨٧٨  ٧٣٠ ٤١٥  ٩٠٤ ٢٩٣  ٩١ ٤١٢  ٥٤٣ ٦٧٣  ٦٣٥ ٠٨٥  )باليورو (اموع

 يورو ٣٣ ٦٤٤ يورو، صرفت منها ٤٨ ٨٥٩ قدره ٢٠١١ رصيدا مرحالً من هبة عام ٢٠١١يشمل املبلغ الذي تربعت به أملانيا يف عام 
  .٢٠١١ أبريل/نيسان ٥و  يناير/كانون الثاين ١بني 

  .انيا مبوجب االتفاق املوقع عليه يورو إىل حكومة أمل١٥ ٢١٥أعيد مبلغ 

 يورو من النفقات على مصروفات مقدارها ٢ ٥٠٧ ٧١٨ ينطوي ما جمموعه :النفقات  ٦-٣
 يورو، واموع التراكمي ملنحة ٨٤١ ٠٧٦ يورو، والتزامات غري مصفاة مقدارها ١ ٦٦٢ ٠١٣

 ٢٠١١ يف عام ٥٤٣ ٦٧٣وقد بلغت املصروفات املخصصة .  يورو٤ ٦٢٩اإلعادة إىل الوطن مبقدار 
  .أُنفق يف مساعدة الضحايا ولتمويل مشروع يدعم مستشارا قانونيا

 من النظام املايل والقواعد املالية ٥-٤ متّ االعتراف ا مبوجب القاعدة :االلتزامات غري املصفاة ٧-٣
 الفترة  تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء:"للمحكمة اليت تنص على ما يلي

تتم  املالية املتعلقة ا، وبالقدر الالزم لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت يف الفترة املالية ومل
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ونظراً لطبيعة أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري املصفاة الواردة يف البيانات املالية ". تسويتها
 وبالتايل فهي تتضمن ٢٠١١أُبرمت يف اية عام للصندوق االستئماين للصندوق بالعقود القائمة اليت 

وحيتفظ الصندوق االستئماين للضحايا حبق إلغاء هذه االلتزامات يف . ٢٠١٢األنشطة املتعلقة بعام 
  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١حاالت استثنائية، حاصراً االلتزامات الفعلية يف حدود 

بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة : و إلغاؤهاالوفورات من التزامات الفترات السابقة أ  ٨-٣
 يورو، وبذلك وفورات قدرها ٨٣٣ ٩٨٤ يورو من أصل ٦٤٧ ٦٥١بالتزامات الفترات السابقة 

١٨٦ ٣٣٣.  
 يورو هو رصيد مشروع يدعم مستشارا قانونيا يقدم ١٥ ٢١٥: نيملاحنإىل ا املُعادةاملبالغ   ٩-٣

  .٢٠١١مولة من أملانيا يف عام املساعدة يف حتضريات تنفيذ التعويضات امل
يورو ومتثل فائدة مكتسبة لكنها مل حتصل حىت ١٤ ٦٣٠ بلغت األرصدة احملصلة األخرى  ١٠-٣

  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ 
مبوجب املقرر الذي أصدرته : الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ١١-٣

، 58/262، وقرار اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة  ICC-ASP/1/Decision 3مجعية الدول األطراف 
اعتبارا من ، أصبحت احملكمة منظمة عضواً يف الصندوق ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣املعتمد يف 

استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما يتصل ا من يوفّر الصندوق . ٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين١
  .  ملوظفي احملكمةاقاتاستحق

ويتمثل التزام املنظمة املايل جتاه . وصندوق املعاشات التقاعدية هو خطة ممولة الستحقاقات حمددة
ر وفقا للمعدل الذي حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل جانب اشتراكها املقريف الصندوق 

.  من النظام األساسي للصندوق٢٦ حصتها يف أي مدفوعات سدادا لعجز اكتواري مبقتضى املادة
 ،٢٦وال تسدد مدفوعات العجز هذه إالّ مىت وإذا تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبكم املادة 

ر وجود حاجة إىل هذه املدفوعات بناء على تقدير العجز االكتواري للصندوق عند بعد أن يتقر
  . اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذا احلكموحىت إعداد هذا التقرير، مل تتذرع. تاريخ التقييم

 قررت ،ICC-ASP/1/Res.6  بالقرار٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية ١٢-٣
مجعية الدول األطراف أن يكون مسجل احملكمة مسؤوال عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة 

تئماين على النحو السليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن لسري عمل جملس إدارة الصندوق االس
  .يشارك املسجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاراً

 يورو ألمانة الصندوق االستئماين ١ ٢٠٥ ٢٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠١١ويف عام 
وبلغ جمموع النفقات . ارة يف اجتماعاتهللضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري لس اإلد

  . يورو١ ١١٣ ٦٥٨املسجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء هذه الفترة املالية 
بساعة  االستئماين للضحايا، تربع املدعي العام للصندوق ٢٠١١يف عام : التربعات العينية ١٣-٣

ا للنظامني اإلداري واألساسي ووفق. كان قد تلقاها هدية من أمري قطر" رولكس"يدوية من نوع 
وحسب الشهادة . ، ال جيوز ملسؤويل احملكمة أن يقبلوا هدايا من هذا القبيللمحكمة اجلنائية الدوليةل

 يورو ٦ ٥٧٩أي ما يعادل ( دوالر ٨ ٥٠٠املرفقة بالساعة اليدوية املذكورة، فإن قيمتها تقدر ب 
 الصندوق االستئماين للضحاياتفظ أمانة وحت). ٣١/١٢/٢٠١١بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف 

بالساعة إىل حني احلصول على قيمتها النقدية بتنظيم مزاد علين، وذلك االستثمار املبلغ احملصل يف 
  .األنشطة الربناجمية

ترد أدناه أهم النفقات املطابِقة من الشركاء اليت سجلها : النفقات املطابِقة من الشركاء ١٤-٣
 : للضحايا أثناء الفترة املاليةالصندوق االستئماين
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بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف ( يورو ٧٠٥ ٠٧٧سجل الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ 
يف عام لشركاء املنفذين بوصفه موارد مطابقة من قبيل اخلدمات، والدعم املقدم للضحايا من ا) ٣١/١٢/٢٠١١

٢٠١١. 

_________________  
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