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احملتويات
الصفحة

اجلزء ألف
٢........................................................للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

اجلزء باء
٢٦٥..………………………………………………..………………………التقريران املقدمان من جلنة امليزانية واملالية 

٢٦٥.....…….……………………٢٠١٣تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أع-١

٣١٢....…………………٢٠١٣-٢

اجلزء جيم 
٣٧٦…………………………………………………………………………………..…….....…الوثائق ذات الصلة

٣٧٦..…..………………٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١البيانات املالية للفرتة من -١

كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من -٢
٤٣٨.…………………………………………………….……………………………………………٢٠١٢
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الجزء ألف

*للمحكمة الجنائية الدولية٢٠١٤الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

الفقراتالصفحةجدول احملتويات
٤....................................................]نكليزيةقائمة املختصرات [املستعملة يف النسخة اإل

٤٧-١...............٦.....................................................................................قدِّمةامل- أوالً 
٧١٠- ٤٨...............٢٠.........................................................الربناجمية املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام -ثانياً 
١٢١- ٤٨...............٢٠.......................................................القضائيةاهليئة: األولالرئيسيالربنامج-ألف

٦٦- ٥١...............٢٢................................................................الرئاسةهيئة: ١١٠٠الربنامج-١
١١٥- ٦٧...............٢٢.....................................................................الدوائر: ١٢٠٠الربنامج-٢
١٢١-١١٦...............٤٢............................................................االتصالمكاتب: ١٣٠٠الربنامج-٣
٢٦٠-١٢٢...............٤٢...................................................مكتب املّدعي العام: الثاينالرئيسيالربنامج- باء
١٩٥-١٤٨...............٤٥................................................................العاماملدَّعي: ٢١٠٠الربنامج-١
١٧١-١٥٥...............٥٢...............................القانونيةاملشورةقسم–العاماملدَّعيديوان: ٢١١٠الفرعيالربنامج)أ(
١٩٥-١٧٢...............٥٧.......................................................اخلدماتقسم: ٢١٢٠الفرعيالربنامج)ب(
٢٠٩-١٩٦...............٦١...........................................والتعاونالتكاملو االختصاصشعبة: ٢٢٠٠الربنامج-٢
٢١١-٢١٠...............٦٨..............................................................التحقيقشعبة: ٢٣٠٠الربنامج-٣
٢٢٥-٢١٢...............٧٥...............................................والعملياتالتخطيطقسم: ٢٣٢٠الفرعيالربنامج)أ(
٢٤٦-٢٢٦...............٧٨........................................................التحقيقأفرقة: ٢٣٣٠الفرعيالربنامج)ب(
٢٦٠-٢٤٧...............٨٣..............................................................املالحقةشعبة: ٢٤٠٠الربنامج-٤

٦٠٣-٢٦١...............٨٨........................................................احملكمةقلم: الثالثالرئيسيالربنامج- جيم
٣٤٧-٢٧٥...............٩٤....................................................احملكمةقلمرئيسمكتب: ٣١٠٠الربنامج-١
٢٨٣-٢٧٨...............٩٨................................................احملكمةقلمرئيسديوان: ٣١١٠الفرعيالربنامج)أ(
٢٩٢-٢٨٤...............١٠٢........................................القانونيةاملشورةخدماتقسم: ٣١٣٠الفرعيالربنامج)ب(
٣١٩-٢٩٣...............١٠٥.................................................والسالمةاألمنقسم: ٣١٤٠الفرعيالربنامج)ج(
٣٤٠-٣٢٠...............١١٠................................................امليدانيةالعملياتقسم: ٣١٨٠الفرعيالربنامج)د(

٣٤٧-٣٤١...............١١٦....................................................احملامنيدعمقسم: ٣١٩٠الفرعيالربنامج(هـ)
٤٥٠-٣٤٨...............١٢١..............................................املشرتكةاإلداريةاخلدماتشعبة: ٣٢٠٠الربنامج-٢
٣٦٥-٣٥٩...............١٢٤.............................املشرتكةاإلداريةاخلدماتشعبةمديرمكتب: ٣٢١٠الفرعيالربنامج)أ(
٣٨٣-٣٦٦...............١٣٠..................................................البشريةاملواردقسم: ٣٢٢٠الفرعيالربنامج)ب(
٤٠٠-٣٨٤...............١٣٣..................................................واملاليةامليزانيةقسم: ٣٢٤٠الفرعيالربنامج)ج(
٤٢٨-٤٠١...............١٣٧.................................................العامةاخلدماتسمق: ٣٢٥٠الفرعيالربنامج)د(

٤٥٠-٤٢٩...............١٤٢....................................واالتصالاملعلوماتتكنولوجياقسم: ٣٢٦٠الفرعيالربنامج(هـ)
٥٨٠-٤٥١...............١٤٧......................................................احملكمةخدماتشعبة: ٣٣٠٠الربنامج-٣
٤٦٢-٤٥٧...............١٥٣.....................................احملكمةخدماتشعبةمديرمكتب: ٣٣١٠الفرعيالربنامج)أ(
٤٧٦-٤٦٣...............١٥٦...................................................احملكمةدارةإقسم: ٣٣٢٠الفرعيالربنامج)ب(

..ICC-ASP/12/20بوصفها الوثيقةسابقاصدرت *
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٤٨٣-٤٧٧...............١٥٩......................................................االحتجازقسم: ٣٣٣٠الفرعيالربنامج)ج(
٥٠٨-٤٨٤...............١٦٥.........................احملكمةيفالتحريريةوالرتمجةالشفويةالرتمجةقسم: ٣٣٤٠الفرعيالربنامج)د(

٥٣٠-٥٠٩...............١٦٥...........................................والشهودعليهموحدة: ٣٣٥٠الفرعيالربنامج(هـ)
٥٥١-٥٣١...............١٧٠................................أضرارهموجربعليهممشاركةقسم: ٣٣٦٠الفرعيالربنامج)و(
٥٨٠-٥٥٢...............١٧٧.......................................................والوثائقاإلعالمقسم: ٣٤٠٠الربنامج-٤
٦٠٣-٥٨١...............١٩٢............................................اخلاصةواملشاريعاملستقلةاملكاتب: ٣٧٠٠الربنامج-٥
٥٩٠-٥٨٤...............١٩٤.........................................للدفاعالعمومياحملاميمكتب: ٣٧٤٠الفرعيالربنامج)أ(
٥٩٧-٥٩١...............١٩٧................................عليهمللمجينالعمومياحملاميمكتب: ٣٧٥٠الفرعيالربنامج)ب(
٦٠٣-٥٩٨...............٢٠٠..............................................الداخليةاملراجعةمكتب: ٣٧٦٠الفرعيالربنامج)ج(

٦٢٨-٦٠٤...............٢٠٣...........................................األطرافالدولمجعيةأمانة: الرابعالرئيسيالربنامج-دال
٦٣٢-٦٢٩...............٢١٣......................................................املؤقتةاملباين: اخلامسالرئيسيالربنامج-هاء
٦٥٩-٦٣٣...............٢١٥............................عليهمللمجيناالستئماينالصندوقأمانة: السادسالرئيسيالربنامج-واو
٧٠٢-٦٦٠...............٢٢٣.................الدائمةاملباينمشروع: ٢-السابعالرئيسيوالربنامج١-السابعالرئيسيالربنامج-زاي
٦٩٠-٦٦٦...............٢٢٤.................................الدائمةاملباينمشروعمديرمكتب: ١-السابعالرئيسيالربنامج-١
٦٨٣-٦٦٦...............٢٢٥..................................................املشروعمديرمكتب: ٧١١٠الفرعيالربنامج)أ(
٦٩٠-٦٨٤...............٢٣١...........................................احملكمةموظفيمنواردامل: ٧١٢٠الفرعيالربنامج)ب(
٧٠٢-٦٩١...............٢٣٤...............................القرضفوائد–الدائمةاملباينمشروع٢-السابعالرئيسيالربنامج-٢

٧١٠-٧٠٣...............٢٣٧.............................................املستقلةالرقابةآلية: ٥-السابعالرئيسيالربنامج-حاء
٢٤٠......................................................................................المرفقات

الربناجمية،٢٠١٤عامميزانيةمشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن :األولاملرفق
اجلنائيةاحملكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٤لعامالعاملاملالرأسوصندوق
٢٤٠....................الطوارئوصندوق،٢٠١٤لعاماالعتماداتومتويلالدولية،

٢٤٣.......................................الدوليةاجلنائيةللمحكمةالتنظيمياهليكل: الثايناملرفق
٢٤٤..........................الربناجمية املقرتحة٢٠١٤يزانية عام مباملتعلقةاالفرتاضات: الثالثاملرفق
الدوليةاجلنائيةللمحكمةاالسرتاتيجيةالغاياتقائمة: الرابعاملرفق

٢٤٦...............................................)٢٠١٧عامإىل٢٠١٣للفرتة(
٢٤٧....................................احملكمةمعلومات عن مالك موظفي احملكمة: اخلامساملرفق

٢٤٧............ةالرئيسيالربامجحبسب٢٠١٤لعاماملقرتحاحملكمةموظفيمالك)أ(
٢٤٧................................................املوظفنيجدولتعديالت)ب(
٢٤٨.........................................٢٠١٤لعامالقضاة)ج(
العامةاخلدماتفئةومنالفنيةالفئةمناملوظفنيلرواتبالقياسيةالتكاليف)د(

٢٤٩.............................................٢٠١٤لعاماملقريفالعاملني
٢٥٠.........................................اإلنفاقهو وجحبسبتلخيصيجدول: السادساملرفق
٢٥١.............................................املستقلةالرقابةآلليةاملؤقتةامليزانية: السابعاملرفق
٢٥٤............القضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةللجنةاملقرتحة٢٠١٤عامميزانية: الثامناملرفق
٢٥٤.................األفريقياالحتادلدىاالتصالملكتباملقرتحة٢٠١٤عامميزانية: تاسعالاملرفق
٢٥٥..................٢٠١٤عامإىل٢٠١١عاممناملمتدةللفرتةاملقدَّرةاإليرادات:        العاشراملرفق
٢٥٥........للصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً ٢٠١٤لعاماملقدَّرةاإليراداتبيانات: عشراحلادياملرفق
٢٥٦......................الفرعيةوالربامجالربامجإطاريفاملضطلعاملهامإىلتوطئة: عشرالثايناملرفق
٢٦٣....................................................امليزانيةمصطلحاتمسرد: عشرالثالثاملرفق
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]نكليزيةقائمة املختصرات [املستعملة يف النسخة اإل

Arc شارع يف القائم الرئيسي مبىن املقر
ASG مساعدأمني عام
ASPمجعية الدول األطراف
AUاالحتاد األفريقي

AULOمكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AVمسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية

CARمجهورية أفريقيا الوسطى
CASDشعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

CBFجلنة امليزانية واملالية
CIVكوت ديفوار

CMSقسم إدارة احملكمة
CoCoجملس التنسيق

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

DVCنُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة)–٢٠١٠
ECOSةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني
FMUوحدة إدارة املرافق
FTEمعادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل

GCDNالشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات
GSاخلدمات العامة

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

GSSقسم اخلدمات العامة
GTA املساعدة املؤقتة العامة

HQاملقر
HRاملوارد البشرية

IBA الرابطة الدولية للمحامني
ICCاحملكمة اجلنائية الدولية

ICCPPبرنامج محاية احملكمة اجلنائية الدولية
ICTتكنولوجيات املعلومات واالتصال

ICTSقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
ICTY اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةاحملكمة

IGO منظمة دولية حكومية
ILOATاحملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية

INTERPOLاملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
IOMآلية الرقابة املستقلة

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

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

LSUوحدة خدمات اللغات
LTUوحدة الدعم اإلمدادي والنقل
MIS املعلومات اإلداريةنظام

MORSSمعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة
MOSSمعايري العمل األمنية الدنيا

NGOمنظمة غري حكومية
NYLO يف نيويوركالقائم مكتب االتصال

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

OTPمكتب املدَّعي العام
P(موظف من الفئة الفنية)ف

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

SGيةاسرتاتيجغاية
SOهدف اسرتاتيجي

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

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

UNSMSنظام األمم املتحدة إلدارة األمن
VPRS
VTCالفيديوي عن بعد/التواصلالتباحث

VWU
WCFصندوق رأس املال العامل

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

لكي ٢٠١٣يوليو/متوز٢٥يف هذه الربناجمية املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام ) "احملكمة"اجلنائية الدولية (
ية عشرة.ثانالدور يفمجعية الدول األطراف ("اجلمعية") تنظر فيها

:كما يليويتوزع هذامليون يورو. ١٢٦,٠٧املقرتحةويبلغ جمموع امليزانية -٢
للهيئة القضائية؛يف املئة) ٨,١مليون يورو (١٠,٢١(أ)

؛كتب املّدعي العاممليف املئة) ٢٨,٣٥مليون يورو (٣٥,٧٤(ب)
لقلم احملكمة؛يف املئة) ٥٤,٠٣مليون يورو (٦٨,١١(ج)
ألمانة مجعية الدول األطراف؛يف املئة) ٢,٢٥مليون يورو (٢,٨٤(د)
للمباين املؤقتة؛يف املئة) ٤,٦٨مليون يورو (٥,٩(هـ)
ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم؛يف املئة) ١,٢٧مليون يورو (١,٦(و)
ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة؛يف املئة) ١,٠٢مليون يورو (١,٢٩(ز)
؛القرضفوائد–ملشروع املباين الدائمة يف املئة) ٠,١٣مليون يورو (٠,١٧(ح)
.آللية الرقابة املستقلةيف املئة) ٠,١٧مليون يورو (٠,٢١(ط)

مليون ١٠,٩٥مقدارهاة عتمدامل٢٠١٣ميزانية عام عن مبلغزيادة وينطوي مبلغ امليزانية هذا على-٣
احملكمة، ويف عروضة علىزيادة يف عدد احلاالت املإىل رئيسياً يف املئة. وتعزى هذه الزيادة ٩,٥يأ،يورو

الُنظم املشرتكة.تكاليفآجلة و بالتزاماتإىل ارتباط، و كتب املّدعي العاماالسرتاتيجية اجلديدة مل

المحكمة اليوم- ألف 

قضاياتسع ومثة .  حاالتمثاينيف يةقضمثاين عشرة٢٠١٤عاميفتتوقع احملكمة-٤
من األنشطة القضائية يف احملكمة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف ستستمر فيها 

جاهزين للمثول بناًء أو حمتجزينمراحل اإلجراءات، مع العلم بأن املتهمني يف هذه القضايا إما سيكونون
مكتب املّدعي العامها نفذاليت يجراءات القضائية اإلو ق التحقيعمليات باإلضافة إىل و على أمر بذلك.

، وكينيا، وليبيا، (السودان)دارفورو ،ومجهورية أفريقيا الوسطى،يف أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية
مرحلة يف هي االت أخرى حلمتابعته كتب هذا امليواصل يف وقت أحدث، سديفوار، ومايل كوتو 

أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ومجهورية كوريا منها احلاالت يف، الدراسة التمهيدية
القمر.واحتاد جزرياري ونيج

أمرًا بالقبض على عشريناجلاري العمل عليها، ثالثة و يف سياق احلاالت قد أصدرت احملكمة، و -٥
ـّما حالياً، ولحمتجزونمخسةٌ منهم ، هااختصاصتندرج ضمن إطارجرائم بواارتكيف مشتبهأشخاص 

تسعةأصدرت احملكمة باإلضافة إىل ذلك . و مشتبهًا فيهعشر اثينالقبض على بوامراأليزل يتعنيَّ تنفيذ
ع أي منهم ضلم يو فطوعياً َمَثل بناًء عليها تسعة األشخاص املشتبه فيهم أمام احملكمة مثوالً ،ثولاملأوامر ب
قضيتان صدر فيهما حكمان استُئِنفا استئنافًا لـّما االحتجاز. ومن القضايا املعروضة على احملكمة قيد 

، أو مرحلة احملاكمةلمحاكمة التحضري ليف مرحلة (ختص سبعة أشخاص) هي يُبت فيه، ومخس قضايا 
مثة. و ٢٠١٤

عالقة بسبب عدم تنفيذ ما صدر فيها من أوامرما زالتتتعلق باثين عشر مشتبهًا فيه قضايا بعس
.األشخاص املعنينيالقبض على ب
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بدءًا باحلالة يف مايل، وهي ثامُن وأحدُث حالة حتال إىل احملكمة، يشار إىل أنه، إثر اختاذ املدَّعية و -٦
ذات كانون الثاين/يناير من السنة اجلارية قرارًا بفتح حتقيق فيها، جتري حاليًا أنشطتها ١٦العامة يف 

.٢٠١٤١كبرية ملكتب املدَّعي العام يف األشهر املقبلة ويف عام ، وستتطلب هذه األنشطة موارد  الصلة
طوعاً أمام الدائرة تاغندانْ ابوسكو يتمثل أحدث املستجدات يف مثول السيد ،التمهيديةالشعبة ويف -٧

. وكان السيد انْتاغندا مطلوبًا لدى احملكمة إلنفاذ أمرين بالقبض ٢٠١٣الثانية يف آذار/مارس التمهيدية
، يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جلرائم مدعًى ٢٠١٢وعام ٢٠٠٦ُأصدرا يف عام ،عليه

شباط/فرباير ١٠ومن املزمع أن تبدأ يف .٢٠٠٢
أمام الدائرة التمهيدية الثانية. ولـّما تاغندانْ ابوسكو العام ضد قضية املدَّعيجلسة تأكيد التهم يف ٢٠١٤

عن الدائرة نفسها يف ٢٠١٢متوز/يوليو ١٣صدر يف سلفسرت موداكوموراالسيد ينفَّذ أمر بالقبض على 
قضية منفصلة.

يف احلالة يف غبوبَ غْ اْ لوران ضد قضية املدَّعي العامتسري اإلجراءات يف ،ويف املرحلة التمهيدية أيضاً -٨
شباط/فرباير من العام اجلاري. ويف ٢٨إىل ١٩وقد ُعقدت جلسة اعتماد التهم من كوت ديفوار. 

) من نظام روما ١)(ج)(٧(٦١حزيران/يونيو، قررت الدائرة التمهيدية األوىل إرجاء اجللسة عمًال باملادة ٣
من عمليات التحقيق األساسي، طالبة من املدَّعية العامة النظر يف تقدمي املزيد من األدلة أو إجراء املزيد 

. وحبسب اجلدول اجلديد ملواعيد جلسات الدائرة التمهيدية الذي ُأصدر يف قرار الثالث ٢فيما يتعلق بالتهم
. ويف ٣قرار بشأن اعتماد التهم٢٠١٤من حزيران/يونيو املعين، يُتوقع أن يصدر يف نيسان/أبريل 

. ويف األثناء غبوبَ غْ عناً يف املقبولية قدَّمه السيد ارفضت الدائرة التمهيدية األوىل ط٢٠١٣حزيران/يونيو ١١
تستمر عمليات التحقيق اليت جتريها املدَّعية العامة يف احلالة يف كوت ديفوار، وميكن أن تفضي هذه 
العمليات إىل القبض يف الوقت املناسب على املزيد من املشتبه فيهم. ويشار بصفة خاصة إىل أنه مت يف 

، السيدة غبوبَ غْ نوفمرب من العام املاضي فض ختم األمر بالقبض على زوجة السيد اتشرين الثاين/٢٢
.غبوبَ غْ سيمون ا

السيد بالقبض على لـّما ينفَّذ األمران الصادران عن الدائرة التمهيدية األوىل ،ويف إطار احلالة يف ليبيا-٩
يف ليبيا. به فيهما حمتجزان حالياً . وكال هذين املشتعبد اهللا السنوسيوعلى السيد سيف اإلسالم القذايف 

٢٠١٣أيار/مايو ٣١بيَّنتوقد 
من نظام روما ١٧طعنًا يف املقبولية قدمته السلطات الليبية عمًال باملادة الدائرة التمهيدية األوىل رفضت 

، وذكَّرت هذه الدائرة ليبيا بالتزامها بتسليمه إىل اإلسالم القذايفسيف األساسي فيما يتعلق بالسيد 
، طعنت السلطات الليبية كذلك يف مقبولية القضية بتاريخ السنوسي. وفيما خيص السيد٤احملكمة

.. ولـّما يصدر قرار الدائرة التمهيدية يف هذا الشأن٢٠١٣٥نيسان/أبريل ٢

٣٠حكومة مايل يف اّختاذ ٢٠١٢متوز/يوليو ١٨تأيت إحالة حكومة مايل هذه احلالة إىل احملكمة يف ١
القاضي بإحالة احلالة إىل احملكمة.هاقرار ٢٠١٢أيار/مايو

٣، ICC-02/11-01/11) من نظام روما األساسي، القضية ذات الرقم ١)(ج)(٧(٦١التهم عمًال باملادة عتماداقرار تأجيل جلسة ٢
("قرار الثالث من حزيران/يونيو").٢٠١٣حزيران/يونيو 

.٢٤الصفحة ، املنطوققرار الثالث من حزيران/يونيو، ٣
ICCالوثيقة من قرار علين بشأن مقبولية الدعوى ضد سيف اإلسالم القذايف، علوماتمفيها صيغة حمجوبة ٤ 01/11-01/11-344-Red ،٣١

ت دعوى االستئناف هذه.اإجراءُيسار حالياً يف . لقد استأنفت السلطات الليبية هذا القرار. و ٢٠١٣أيار/مايو 
-ICCمن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة ١٩مجهورية ليبيا خيص عبد اهللا السنوسي عمًال باملادة طلب مقدم بالنيابة عن٥

01/ll-01/ll-307-Red2 ،٢٠١٣نيسان/أبريل ٢.
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بالقبض صدرت مخسة أوامر أُ ، ٢٠٠٤ر التحقيق فيها عام ويف إطار احلالة يف أوغندا، اليت بوش-١٠
اإلجراءات ضده. يتأُ أكيد وفاة السيد لوكويا، توإثرمقاومة. للجيش الرب ضباطكبارعدد من  على 

عي العام ضد جوزيف كوين املدَّ لـّما تزل قضية . و ي السراحقيطلاآلخرونهم فياملشتبه يبقى أربعُة و 
.أمام الدائرة التمهيدية الثانيةعالقةجنوينبو ودومينيك أُ أدميَْ كوت ُ و وفنسنت أويت وأ

أمحدمر بالقبض على السادة الـّما تنفَّذ األو ، )السودان(دارفور يشار أخرياً إىل أنه، يف احلالة يف و -١١
، وعبد الرحيم حممد حسني.وعمر حسن أمحد البشريحممد عبد الرمحن،وعلي،هارونحممد
األنشطة يف الشعبة االبتدائية، يشار إىل أن الدائرة االبتدائية الثانية قررت يف وعكوفًا على -١٢
اْنغوجولووماتيوكاتنغاعي العام ضد جرمان  املدَّ يف قضية،تشرين الثاين/نوفمرب من العام املاضي٢١

ويف .شوياْنغوجولوماتيوالسيدالتهم املوجهة إىل و اغجرمان كاتنفصل التهم املوجهة إىل السيد شوي
من مجيع التهم املوجهة إليه. وقد استأنفتشوي اْنغوجولوبرّأت الدائرة٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨
ة هذا احلكم بالتربئة وتستمر اإلجراءات يف دعوى االستئناف هذه. ويف األثناء تستمر العامةعياملدَّ 

إجراءات حماكمة السيد كاتنغا ويُتوقع أن يصدر 
جيري تقدمي الدفاع لألدلة وسيستمر حىت ،عي العام ضد جان بيري مببا غومبواملدَّ قضية ويف -١٣

مداوالت ٢٠١٤
.األساسيمن النظام٧٤يف الدائرة وسيصدر احلكم 

ما خيص احملاكمة الثالثة من احملاكمات اجلارية فإن الدائرة االبتدائية الرابعة، اليت تنظر يف فيأما -١٤
يف احلالة يف ("بندا/جربو") نورين وصاحل حممد جربو جاموسبكراملدعي العام ضد عبد اهللا بندا أقضية

وجيري حاليًا حتضري القضية ،تارخيًا لبدء احملاكمة٢٠١٤مايو/أيار٥حددت،دارفور (السودان)
وقد أُفيد بوفاة السيد جربو يف وقت أسبق .للمحاكمة. والسيدان بندا وجربو ليسا حمتجزين لدى احملكمة

.اً وفاته تأكيداً لـّما تؤكَّد و من العام اجلاري، 
مة يف كلتا قضييت احلالة يف  ومن املزمع أن تبدأ يف وقت الحق من هذه السنة إجراءات احملاك-١٥

أيلول/سبتمرب ١٠ُحدِّد ، غنْ جوشوا أراب سَ و ي روتو اامو سِوْلَيماملدَّعي العام ضد كينيا. ففي قضية 
فإن من املزمع حالياً ، ِكنياتااي  غأوهورو موياملدَّعي العام ضد موعداً لبدء احملاكمة. أما يف قضية ٢٠١٣

. ويف القضية األخرية الذكر أبلغت املدَّعية ٢٠١٣٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٢افتتاح جلسات احملاكمة يف 
، الذي كان متهماً وراثسيس مو نْ رَ فْـ ا١١العامة يف 

بناًء على أمر باملثول.. وميُثل املتهمون يف كلتا قضييت احلالة يف كينيا مثوالً طوعياً ِكنياتاإىل جانب السيد  
أما على مستوى االستئناف فإن دائرة االستئناف، بعد األحكام األوىل الصادرة عن احملكمة يف -١٦

شوي العام املاضي، تنظر اآلن ألول مرة يف اْنغوجولوماتيوالسيد دييلو وقضية لوبَنغاتوماس السيد قضية
–لوبَنغايف قضية –دعاوى االستئناف من حيث اجلوهر مبا يف ذلك 

القرارت النهائية الصادرة عن الدوائر ٢٠١٤ويضاف إىل ذلك أن من املتوقَّع أن ُتستأنف يف عام 
نغا، مبا يف ذلك كل ما قد يصدر من قرارات بشأن العقوبة وجرب كاتاالبتدائية يف قضية مببا وقضية  

.األضرار

، ICC-01/09-02/11-763-Redمن القرار ذي العنوان "قرار بشأن تاريخ بدء احملاكمة"، الوثيقة علوماتاحملجوبة فيها ملعلنيةالنسخة اانظر٦
.٢٠١٣حزيران/يونيو ٢٠الصادرة عن الدائرة االبتدائية اخلامسة (ب) يف 



ICC-ASP/12/20

9 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

٢٠١٤م افتراضات عا- ١

٢٠١٤يزانية عام املتعلقة مبفرتاضات االُوضعت ،-١٧

.٢٠١٣وذلك بالقدر الذي ميكن به تقييم هذه األنشطة تقييماً دقيقاً يف
ميكن التعويل افرتاضات وضعجيعل من الصعب بعمل احملكمة القضائي لتنبؤ إن عدم إمكان ا-١٨

يزن احملكمة هلا. فنهج احملكمة يف هذا الفرتة املالية اليت متُ موعد يسبق إىل حد ليس بالقليل متامًا يف عليها
تأكَّد

وكما أقرت به اجلمعية، بذلت احملكمة، من خالل استمرار التحاور مع الدول األطراف ومع جلنة -١٩
يف عملية وإمكانية التنبؤ امليزانية واملالية ("اللجنة")، جهودًا للتيقن من دقتها املالية بغية حتسني الشفافية 

.٧والنجاعة يف إجرائهاانيةإعداد امليز 
إضفاء علىويشتمل املنحى االسرتاتيجي للمحكمة فيما خيص حتسني عملية إعداد امليزانية-٢٠

ات املدرجة يف مقرتح امليزانية مع ما يناظرها خصَّصاملزيد من الدقة على افرتاضات امليزانية على حنو يربط امل
على حنو ملموس يف السنة التالية من احلاالت والقضايا واآلجال. ويضاف إىل ذلك أنه مت على غرار 

تصّوراتاملاضي وضع 
تصّوراتهذه العملية الداخلية املتمثلة يف وضع ومن شأنمن حصوهلا، لكن ميكن الت

ات.لكل ما قد يطرأ من مستجدّ السريعةاالستجابةتتيح للمحكمة أن خاصة بامليزانية 
لية، وال سيما فيما خيص قلم احملكمة، تتقايس مع اشتغاكما إن احملكمة وضعت معطيات -٢١

قد يلزم تقدميها دعماً لتنفيذ جدول األنشطة القضائية وخطة العمل يف جمال مقادير اخلدمات املتوخاة اليت
تصّوراتاملالحقة. إن افرتاضات امليزانية وال

.٢٠١٤إىل حد كبري. وترد يف املرفق الثالث جمموعة منتقاة من معطيات ميزانية عام 
يزانية املعزَّزة اليت وضعتها احملكمة فيما يتعلق باألنشطة القضائية واألنشطة يف املافرتاضات إن -٢٢

يفالربناجمية املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام جمال املالحقة، اليت تقوم عليها 
قضيتني (قضية انْتاغندا وقضية اْغَبغبو: ستة أشهر لكل منهما)؛ التحضري للمحاكمة يف قضية واحدة 

: اثنا عشر شهراً؛ قضية ِكنياتا: أربعة أشهر)؛ جلسات احملاكمة يف أربع قضايا (قضية  بندا/جربو(قضية 
ئناف يف تانية أشهر)؛ دعاوى االس: اثنا عشر شهراً؛ قضية مببا: أربعة أشهر؛ قضية بندا/جربو: مثَسْنغروتو/

: أربعة أشهر؛ قضية اْنغوجولونغا: اثنا عشر شهراً؛ قضية: ثالثة أشهر؛ قضية كاتلوبَنغاأربع قضايا (قضية 
.تتابعياً اجللساتعقدمببا: مثانية أشهر). وقد وضعت االفرتاضات املعنية على أساس 

هي، ٨عمليات حتقيق يف مثاين حاالت٢٠١٤ويرتقب مكتب املدَّعي العام أن ُجيري يف عام -٢٣
مثاين أن تشهدرتقب. كما يُ ١٠وعشر عمليات حتقيق حمدودة (ساكنة)٩مخس عمليات حتقيق كاملة

.مرحلتها االستهالليةحاالت

تشرين ٢٢- ١٤عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلادية ٧
.١، الفقرة ICC-ASP/11/20ICC-ASP/11/Res.1(٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

احلالة يف طية،احلالة يف كوت ديفوار، احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، احلالة يف ليبيا، احلالة يف أوغندا، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقرا٨
دارفور، احلالة يف كينيا، احلالة يف مايل. 

.]٦القضية [احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،]٢و١]، احلالة يف مايل [القضيتان ٢و١احلالة يف كوت ديفوار [القضيتان ٩
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اخلدمات ية إلدارة شؤون احملكمة وتقدمي انونالنهوض بأود اجلوانب غري الققلم احملكمة وسيواصل -٢٤
مثانية أفرقة من أفرقة الدفاع وأحد عشر ٢٠١٤وِّل نظام املساعدة القضائية خالل عام هلا. ويُتوقع أن مي

٢٠١٤وميزانية عام ستراتيجيالتخطيط اال- ٢

، ٢٠١٧عام إىل٢٠١٣فرتة املمتدة من عامخطتها االسرتاتيجية للمراجعة احملكمة لقد جنَّزت -٢٥
وعلى تعزيز إطارها ،ذلك على إضفاء املزيد من الدقة على هذه اخلطة باعتبارها أداة إداريةمركِّزة يف 

صيغة معدَّلة مشروع ٢٠١٢يف عام وسائر أصحاب الشأناالشتغايل واالسرتاتيجي. وُقدم إىل الدول
مة على املتابعة فيما ، مع اإلشارة إىل أن اخلطة املعنية هي وثيقة متطوِّرة ستثابر احملكللخطة االسرتاتيجية

اخلطة االسرتاتيجيةسيكون سنة انتقال من ٢٠١٣احملكمة أن عام بيَّنت
لة اخلطة االسرتاتيجية السابقة إىل سيكون السنة األوىل اليت جتسَّد فيها ضمن امليزانية ٢٠١٤عام وأن املعدَّ

واألهداف ذات األولوية. وقد ُصممت اخلطة اجلديدة خصيصاً االسرتاتيجية اجلديدةاخلطةُ املقرتحة 
بإدارة أوثقلتمكني احملكمة من املضي يف حتسني طرائق عملها عن طريق ربط التخطيط االسرتاتيجي ربطاً 

للفرتة املمتدة من االسرتاتيجية املخاطر وبدورات امليزانية. وتتضمن اخلطة بيانًا برسالة احملكمة، 
. كما إن األهداف ذات ٢٠١٤وعام ٢٠١٣، وأهدافها ذات األولوية لعام ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣عام

األولوية تشتمل على النتائج املتوخاة، ما سيمكِّن احملكمة من االخنراط سنويًا يف مراجعة للربط بني اخلطة 
وامليزانية، من خالل قياس األداء املخطَّط له.

إىل ٢٠١٣بالغايات االسرتاتيجية للمحكمة (للفرتة املمتدة من عام وترد يف املرفق الرابع قائمة -٢٦
).٢٠١٧عام

كليمن منظور التحليل -باء 

ات خصَّصحبسب النشاط. ومتثل امل٢٠١٤املقرتحة لعام التايل ميزانية احملكمة البياين الرسم يبني-٢٧
فيهائية وبأنشطة املالحقة، ومبا األنشطة القضاللموارد املرتبطة مباشرة ب

املقرتحة. وتبلغ لميزانيةيف املئة من املبلغ اإلمجايل ل٧٠ات، زهاء اللغوتكاليف خدماتوالشهود
من هذا املئةيف١٧,٧التحتية ما يعادللبنية ات للمهام اإلدارية ومهام الدعم يف احملكمة واخصَّصامل

يشتمل ذلك يف املئة من هذا املبلغ. وال٦,٥إلجيار وصيانة املباين املؤقتةخصَّصوميثل امل.املبلغ اإلمجايل
أما أمانة اجلمعية، ومشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة شروع املباين الدائمة.اخلاصة مبتطلَّبات على امل

، على ‘ألطراف)غري ذلك (العناصر اخلاصة بالدول ا’
يف املئة. وميثل مقدار النشاط ٤

باملهمة األساسية املنوطة احملكمة، جمسِّداً بذلك ارتباطهالقضائي العامل الرئيسي من العوامل احملدِّدة مليزانية

٢أوغندا، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية [القضيتان ]، احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، احلالة يف ٢و١احلالة يف ليبيا [القضيتان ١٠
].٢و١احلالة يف كينيا [القضيتان ،]٣و١]، احلالة يف دارفور [القضيتان ٣و
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كليمن منظوريلالتحل:١البيانيالرسم 

إىل عام ٢٠٠٩يوضح اجلدول أدناه التنامي الدينامي لألنشطة القضائية يف احملكمة من عام و -٢٨
(حبسب املقرتح اخلاص بذلك العام)، ويبني كيفية ختصيص املوارد ملختلف احلاالت على مر ٢٠١٤

مطّردًا على مر السنني، جيسِّد ات للدعم التشغيلي منوًا حمدودًا خصَّصالزمن. وبناًء على ذلك تبني امل
زيادات استتبعها النمو يف األنشطة القضائية.
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لمحكمةفي االقضائية لألنشطة ستراتيجيالانامي يالد: التنامي١الجدول 
امليزانية بآالف اليوروات و(عدد 

أوغنداالدعم التشغيليالقضايا)
مجهورية الكونغو 

دارفورالدميقراطية
مجهورية أفريقيا 

مايلكوت ديفوارليبياكينياالوسطى

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

غ مغ مغ مغ م)قضية واحدة()قضايا٣()قضايا٤((قضية واحدة)قضايا)٩(

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

غ مغ مغ مغ م)نقضيتاأوقضية ()قضايا٣()قضايا٦-٥()قضية واحدة()قضية١١(

٢١املعتمدة٢٠١١ميزانية عام  ٩٢٧,٠٠٢ ٢٦٩,٧٠١٣ ٤٩٩,٦٠٤ ٧٢٨,٩٠٥ ٦٥٣,٣٠١٧٧٤٠,٨٢٤ غ مغ م٠٧٢,٦

)١٣
غ مغ م)قضيتان()قضيتان()قضية واحدة()قضايا٤()قضايا٥()قضية واحدة()قضية+قضيتان

٣١٩املعتمدة٢٠١٢ميزانية عام  ٩٤٠,٠٨١ ٤٩٦,٨٧٩ ٧٢٨,٣١٣ ١٧٥,٠٣٢ ٩٨٥,٨١٧ ٤١٢,١٣٢ ٣٢٢,٥٧٣ غ م١٦٥,٩٢

غ م)قضية واحدة()قضيتان()قضيتان()قضية واحدة()قضايا٤()قضايا٦()قضية واحدة()قضية١٧(

٤٢٦املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام ٢١٥,١٠٨١٣,٧٠٧ ٥٢٦,٧٠١ ٦٥٩,٥٠٣ ٣٠٠,٧٠٦ ٩١٣,٢٠١ ٦٥٩,٥٠٤ غ م٤١٠,٦٠

غ م)قضيتان()قضيتان()قضيتان()قضية واحدة()قضايا٤()قضايا٦()قضية واحدة()قضية١٨(

٢٧املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام  ١٠٣,٢٠١ ٠٢١,٨٠٨ ٤٦١,١٠١ ٢٩٢,٤٠١ ٢٥٢,٥٠٤ ٧٤٨,١٠٦١٨,٠٠٧ ٧٤٩,١٠٥ ٨٥٦,١٠

)قضيتان()قضيتان()قضيتان()قضيتان()قضية واحدة()قضايا٤()قضايا٦()قضية واحدة()قضية١٨(
.٢٠١١إىل كانون األول/ديسمرب ومن حزيران/يونياملمتدة لفرتة لكينيا من صندوق الطوارئ ُأخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة يفاً يورو ٦١٦٢هذا الرقم مبلغاً مقدارهيشمل١
.٢٠١١األول/ديسمرب من أيار/مايو إىل كانوناملمتدة لفرتة ليف ليبيا ُأخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة مبلغ من صندوق الطوارئ٢
.٢٠١٢. وال يشمل مبالغ صندوق الطوارئ املخطر باستخدامها فيما خيص عام ٢٠١٢األول/ديسمرب إىل كانونأغسطس/آبمن املمتدة لفرتة كوت ديفوار ليشمل هذا الرقم ميزانية تكميلية خاصة باحلالة يف  ٣
.٢٠١٣اليت ُأخطر حىت تارخيه بإمكان استعماهلا فيما خيص عامال يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ٤

املصروفات على احلاالت العالقة منذ زمن طويل، اليت لزمت فيها موارد إلجراء لقد تناقص مقدار -٢٩
عمليات التحقيق، وعرض القضايا ومباشرة النظر فيها، وإقامة ُبىن الدعم الالزمة، وذلك ألن األنشطة 
القضائية ال تتقدم يف هذه احلاالت بسبب عدم القبض على املشتبه فيهم ضمن إطارها. وقد تسىن 

مة إعادة استخدام املوارد بنقلها من هذه احلاالت بغية سد االحتياجات املتنامية يف حاالت للمحك
وقضايا أخرى، مع اإلبقاء على حد أدىن من البىن التحتية.

فإن املوارد الالزمة هلا جتسد االحتياجات املتغرية ،أما احلاالت اجلاري فيها النشاط القضائي-٣٠
القضايا إىل زيادات مردها القضايا اإلضافية أوأحياناً اءات، اليت قد تفضي املتصلة على حنو مباشر باإلجر 

اليت بلغت فيها اإلجراءات مراحل خمتلفة، كما عليه احلال فيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية. ويلزم مزيد من املوارد فيما خيص احلاالت اليت بوشرت مؤخرًا مثل احلالة يف كوت ديفوار 

مالحظة أن خمتلف مراحل اإلجراءات تستلزم أيضًا مقادير خمتلفة من الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة 
، واجلهات الفاعلة يف يتعلق بعدد من اخلدمات األساسية اليت يوفرها جلميع األطراف، واملشاركنيفيما

اإلجراءات. وعلى وجه اإلمجال ميثل مقدار األنشطة القضائية العامل الرئيسي من العوامل احملدِّدة مليزانية 
.داً بذلك الرتابط باملهمة األساسية مة، جمسِّ كاحمل

متصلة بالعمليات واألنشطة وتقسم عناصر امليزانية املتصلة باحلاالت احملالة إىل احملكمة إىل عناصر -٣١
امليدانية وعناصر متصلة بأنشطة جلسات احملكمة، على النحو املعروض وجيزاً يف اجلدول أدناه.
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: الميزانية الخاصة بالحاالت موزعًة على أنشطة جلسات المحكمة واألنشطة الميدانية٢الجدول 
املقرتحة ٢٠١٤عام ميزانيةالبند

المحكمةجلساتأنشطة
١٤,٢٦الدعم التشغيلي

٠,٩٩)لوبَنغا(١احملاكمة 
١,٣٩غوجولو)نْ ا(كاتنغا/٢احملاكمة 
١,٢٧(مببا)٣احملاكمة 

٣,٣٦كينيا)يف احلالة يف  (٢و١تان احملاكم
٢,٨٥(بندا/جربو)٥احملاكمة 

٢٤,١٢ألنشطة جلسات احملكمة
الميدانيةواألنشطة العمليات 

١٢,٨٤الدعم التشغيلي
١,٠٢أوغندا–١احلالة 
٨,٤٦الكونغو الدميقراطيةمجهورية -٢احلالة 
١,٢٩دارفور-٣احلالة 
١,٢٥أفريقيا الوسطىمجهورية –٤احلالة 
٤,٧٥كينيا–٥احلالة 
٠,٦٢ليبيا-٦احلالة 
٧,٧٥كوت ديفوار-٧احلالة 
٥,٨٦مايل–٨احلالة 

٤٣,٨٤للعمليات واألنشطة امليدانية
٦٧,٩٦المجموع
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٢٠١٤تحليل النمو: العوامل الرئيسية المحدِّدة لتكاليف عام - ١

١٠,٩٥، اعتمادات إضافية مقدارها ٢٠١٤نيتها الربناجمية املقرتحة لعام اتطلب احملكمة، يف ميز -٣٢
: زيادة متصلة رئيسيةيف املئة. وتتكون هذه الزيادة من مخسة عناصر٩,٥زيادة مقدارها متثلمليون يورو، 

باألنشطة يف احلالة يف مايل، وزيادة متصلة بتعزيز القدرة التحقيقية العام، وزيادة يف تكاليف حماكمة 
بندا/جربو، وزيادة يف تكاليف محاية الشهود ونقلهم وتكاليف تطبيق النظام املشرتك.

العوامل الرئيسية المحدِّدة للتكاليف–٢٠١٤: الزيادة في ميزانية عام ٣الجدول 

البند
الزيادة مباليني 

اليوروات

١,٣٦املشرتكالنظام تكاليف تطبيق 

٥,٥٥تكاليف احلالة يف مايل

٢,٢٠تكاليف تعزيز القدرة التحقيقية (مساعدة مؤقتة عامة)

١,٥٥تكاليف محاية الشهود ونقلهم

٢,٠١تكاليف حماكمة بندا/جربو

١,٧٢-ختفيضات

١٠,٩٥المجموع

يف أثرها.نُظر بهفهو الرتتيب الذي عرضهاإن البنود املذكورة أعاله ال يستبعد أحدها اآلخر. أما ترتيب 
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البرامج الرئيسيةبحسب ٢٠١٤: نمو الموارد في ميزانية عام ٤الجدول 

جمعاءلمحكمة الجنائية الدوليةل-نمو الموارد المقارن

املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام 
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام 
)ات(بآالف اليورو 

ميزانية عاماملوارد يفمنو
٢٠١٣عامإىلبالقياس٢٠١٤

األساسيةامليزانية 
املتصلة امليزانية 

األساسيةامليزانية باحلاالت
املتصلة امليزانية 

%الـاملبلغباحلاالت
٩اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول: ٠٣٦,٨١ ٦٦١,١١٠ ٦٩٧,٩٨ ٢٦٩,٥١ ٩٤٥,٤١٠ ٤,٥-٢١٤,٩٤٨٣,٠-

٥مكتب املدَّعي العامالربنامج الرئيسي الثاين: ١٦١,٩٢٣ ١٠٣,٨٢٨ ٢٦٥,٧٥ ٧٠٩,٤٣٠ ٠٣٥,١٣٥ ٧٤٤,٥٧ ٤٧٨,٨٢٦,٥
٣٣قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث: ٤٧١,٧٣١ ٠٤٩,٢٦٤ ٥٢٠,٩٣٣ ٠٤٦,٩٣٥ ٠٦٤,٧٦٨ ١١١,٦٣ ٥٩٠,٧٥,٦
٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع: ٩٥١,٧٠٢ ٩٥١,٧٢ ٨٣٦,٣٠٢ ٣,٩-٨٣٦,٣١١٥,٤-

٥)إجيارها وصيانتها(ملباين املؤقتةاالربنامج الرئيسي اخلامس: ٩٠١,٥٠٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٠٥ ٩٠٠,٧٠,٨-

٧١٢,٠٨٦٨,٠١للمجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين الربنامج الرئيسي السادس: ٥٨٠,٠٦٧٧,٥٩١٧,٧١ ٥٩٥,٢١٥,٢١,٠
٩٩٦,٧٠٩٩٦,٧١املباين الدائمةمشروع مكتب مدير : ١-الربنامج الرئيسي السابع ٢٨٩,١٠١ ٢٨٩,١٢٩٢,٤٢,٩
٠٠٠١٧٠,٣٠١٧٠,٣١٧٠,٣فوائد قرض مشروع املباين الدائمة:٢-الربنامج الرئيسي السابع

٢٠٥,٩٠٢٠٥,٩٢٠٩,١٠٢٠٩,١٣,٢١,٥: آلية الرقابة املستقلة٥-السابعالربنامج الرئيسي
٥٨المجموع ٤٣٨,٢٥٦ ٦٨٢,١١١٥ ١٢٠,٣٥٨ ١٠٨ ٨٦٧ ٩٦٢,٩١٢٦ ٠٧١,٧١٠ ٩٥١,٤٩,٥

٢٠١٧إلى ٢٠١٥تحليل النمو: العوامل المحدِّدة لتكاليف عدة سنوات، - ٢

عمًال بتوصية صادرة عن اللجنة بأن متيِّز احملكمة ما هو معروف أو ما ميكن معرفته من العوامل -٣٣
ملندرجة تكاليف استبدال التجهيزات ااهلامة احملدِّدة للتكاليف اليت تتوزع على عدة سنوات، ومبا يف ذلك 

وتكاليف املوظفني، وأن تعرضها للجمعية عرضًا واضحًا للتكفل يف عداد رأس املال وتكاليف املباين
، تُقدَّم يف اجلدول أدناه فيما ١١بتفادي احلاالت اليت يستحق فيها بغتة حتمل نفقات كان يسهل متييزها

دِّدة ة األجل للعوامل اهلامة املمكن معرفتها احملخطة متوسط٢٠١٧إىل ٢٠١٥خيص السنوات 
عدة سنوات فيما خيص احملكمة.اليت تتوزع على لتكاليفل

: تحليل العوامل المحدِّدة للتكاليف٥الجدول 
٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

تكاليف الموظفين
١٢٧٠تكاليف املوظفنيجمموع ٥٩٥ ٦٠٠٧٢ ٠٠٨ ٠٠٠٧٣ ٤٤٨ ٠٠٠

١٣رأس المالالتجهيزات المندرجة في عدادتكاليف استبدال 

٩١٥املركبات ٠٠٠٨٦٥ ٠٠٠٢٢٥ ٠٠٠
٥٤٨املعدات ٣٥٩٨٣٣ ٥٧٥٢١٩ ٠٠٠
١رأس املالتكاليف استبدال التجهيزات املندرجة يف عدادجمموع  ٤٦٣ ٣٥٩١ ٦٩٨ ٥٧٥٤٤٤ ٠٠٠

.٣٧، الفقرة ٢-)، ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ... ١١
. وباإلضافة إىل ذلك هيئ للزيادة اليت ميكن أن باً مركَّ ساباً حمتسب حرد اثنان يف املئة على تكاليف املوظفني مبثابة منو مطّ طُبقت زيادة نسبتها ١٢

احتسبت ملدة ٢٠١٤عام ما خيصيشهدها عدد املوظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب املدَّعي العام (املوارد املطلوبة لستة أشهر في
فصاعداً).٢٠١٥راً بدءاً من عام شه١٢
. أما عمليات االستبدال اإلضافية النامجة عن التفاوض بشأن عقد إجيار مبىن املقر CBF/16/5مت حتديث األرقام املعنية باالستناد إىل الوثيقة ١٣

فلّما تزل غري معروفة ومل يشملها احلساب.الرئيسي
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٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧
المباني

١٤٣إجيار وصيانة املباين املؤقتة ١٨٢ ٠٨٠١ ٨٧٥ ٤٠٥٠
١٥٠٠٠)2gvاملدجمة (غري ما خيص املنتفعني من التجهيزات 
١٦٧٣٤والصيانة)االستعمالجممل كلفة ملكية املباين الدائمة ( ٥٠٠٢ ٢٢٤ ٠٠٠٢ ٩٧٩ ٠٠٠

١٧٢وصيانة املباين املؤقتةاستعمالكلفة  ٤٧٠ ١٨٤٠٠

٦٠٠احملكمة فيما خيص املباين الدائمة واملرحلة االنتقاليةعمل موظفيميزانية  ٠٠٠٣٠٠ ٠٠٠٠
١٨٢الفوائد على قرض الدولة املضيفةمقدَّر مدفوعات ٠٧٥ ٠١٥٣ ٥٨٩ ٦٢٦٩١٦ ٥٦٢
١٩٠٠٥همالورأسفوائد قرض الدولة املضيفةمقدَّر مدفوعات ٠٠٨ ٩٤٨

الدائمة (استبدال التجهيزات اليت تندرج التكاليف اإلمجالية مللكية املباين 
٢٠٠٣يف عداد رأس املال) ٢٠٠ ٠٠٠٣ ٢٠٠ ٠٠٠

٩ ٠٦١ ٧٧٩١١ ١٨٩ ٠٣١١٢ ١٠٤ ٥١٠
البرامج/المشاريع الخاصة

٢١٤٤٧تصال لدى االحتاد األفريقيالمكتب ا ٦٠٠٤٥٣ ٩٠٠٤٦٠ ٣٠٠
٢٢١٧٣العاملقطاع الدولية لة يعايري احملاسباملتطبيق ٦٠٠٠٠

٦٢١ ٢٠٠٤٥٣ ٩٠٠٤٦٠ ٣٠٠
٨١المجموع العام ٧٤١ ٩٣٨٨٥ ٣٤٩ ٥٠٦٨٦ ٤٥٦ ٨١٠

، استناداً إىل عقود اإلجيار احلالية. وتسهم الدولة املضيفة خبمسني يف ٢٠١٦بعد الربع األول من عام ملؤقتةاافُرتض أن احملكمة ستخلي املباين ١٤
بناًء على العقود احلالية.٢٠١٥

، نُقلت تكاليف االنتقال (اليت ُدرِج على اإلشارة إليها ٢٠١٣متوز/يوليو ٥عمًال بالقرار الذي اختذته بصورة مشرتكة احملكمة وجلنة املراقبة يف ١٥
يون يورو) واستُبعدت مل١٩٥املزيدة الشاملة لعدة سنوات (املزيدة إىل إلنشاء(ما خيص املنتفعني من العناصر غري املدجمة)) إىل ميزانية ا2gvبالرمز 

من امليزانية السنوية.
شهراً ١٢تلي ذلك فرتة صيانة ملدة و ، وبالتايل بدء حتمل تكاليف التأمني، إخل. ١٦٢٠١٥

فرتة  ٢٠١٦من جانب املقاول العام جلميع البنود الالزمة للتكفل بكل الضمانات خالل فرتة تنته
.كشف العيوب ومعاجلتها

٢٠١٥واملرتفقات والصيانة االنتفاعية يف املباين املؤقتة فيما خيص سنة الستعمالانفقات تشغيل عامة يف امليزانية العادية تشمل تكاليف ١٧
.٢٠١٦بكاملها. وال يهيأ ملثل هذه التكاليف فيما خيص عام 

تطبيق جداول أنصبة اشرتاكات يتعنيَّ على أساس تنجيز احلسابات املتعلقة بالقرض بتارخيه. وال ينطبق ذلك على مجيع الدول األطراف، فس١٨
ة على الدول األطراف حبسب ما إذا كانت قد أخذت خبيار الدفعة الواحدة.خمتلف

تطبيق جداول أنصبة اشرتاكات يتعنيَّ على أساس تنجيز احلسابات املتعلقة بالقرض بتارخيه. وال ينطبق ذلك على مجيع الدول األطراف، فس١٩
الواحدة.خمتلفة على الدول األطراف حبسب ما إذا كانت قد أخذت خبيار الدفعة

على أساس املنحى القائم على احتساب العمر خبطر متوسط. ويشمل إمجايل تكاليف امللكية تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد ٢٠
قييم املبلغ والصيانة (مثل تكاليف املرتفقات والتنظيف). ويتعذر يف املرحلة احلالية من املشروع تالستعمالارأس املال، لكنه ال يشمل تكاليف 

جة يف عداد اإلضايف املطلوب تقييمًا كامًال، ويتوقف ذلك على عمل الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية (استبدال التجهيزات املندر 
رأس املال).

وهي تتوقف على الربناجمية املقرتحة٢٠١٤ام يزانية عرة باالستناد إىل احلسابات الواردة يف املرفق التاسع مبمبالغ هذه التكاليف إرشادية مقدَّ ٢١
.٢٠١٥فرتض يف تقديرها أن مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي سيقام يف عام االحتاد األفريقي وحكومة أثيوبيا، ويُ وافقة م

بصيغتها ىل اخلطة إ. تستند التقديرات اخلاصة باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ICC-ASP/10/3الوثيقة ٢٢
عندما تتم مراجعة بيان التقيد باملعايري ٢٠١٥وسُينجز حبلول حزيران/يونيو ٢٠١٤يف عام هذه املعايري سيكون جاري التنفيذمشروع تطبيق 
احملاسبية املعنية.
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تكاليف تطبيق النظام المشترك(أ)

٣٤-
على املوقع متاحيف كتيب عنوانه "الرواتب واألبدال والتعويضات يف إطار النظام املشرتك لألمم املتحدة" 

ل الرواتب، وبعض ). ويف النظام املشرتك ختتلف جداو ICSCالشبكي للجنة اخلدمة املدنية الدولية (
منظمة تتّبع النظام ٥٠. ومثة زهاء ةاألبدال والتعويضات، للموظفني الفنيني عنها ملوظفي اخلدمات العام

املشرتك لألمم املتحدة، ومنها احملكمة.
مليزانية تكاليف املوظفني تتماشى خصَّصإن الطريقة املتبعة يف حساب الرواتب لتحديد املبلغ امل-٣٥

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

للرواتبوتنبغي مالحظة أن األمم املتحدة مل تقم حىت اآلن إال باعتماد ونشر جدول جديد -٣٦
نفسه فيما خيص املوظفني ٢٠١٢فئة اخلدمات العامة مبقية على جدول رواتب عام ) ملوظفي ٢٠١٣(

ومثة أيضًا تكاليف أخرى يف إطار النظام املشرتك تتقامسها احملكمة بالتناسب كما أرسته األمم -٣٧
تشمل هذه التكاليف بنودًا مثل تكاليف العمل األمنية املتقاَمسة على النطاق العاملي بني األمم املتحدة. و 

املتحدة واحملكمة (االشرتاك الذي يُدفع لقاء العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن)، وتكاليف 
تصلة باحتاد نظام األمم املتحدة العمل األمنية املتقاَمسة على النطاق احمللي لألمم املتحدة، والتكاليف امل

) اليت ُتدفع لقاء التشارك يف قواعد بيانات األمم املتحدة.UNSEIACالحتياز املعلومات اإللكرتونية (

معدَّل شغور الوظائف(ب)

٣٨-
هذه امليزانية املقرتحة: مخسة يف املئة للربنامج الرئيسي األول، ومثانية يف املئة للربنامج الشغور التالية على

الرئيسي الثاين، وعشرة يف املئة لقلم احملكمة وسائر الربامج الرئيسية للمحكمة. ويبنيَّ يف اجلدول أدناه 
األخرية.الت شغور الوظائف على مدى السنوات الثالث االجتاه على صعيد معدَّ 

: االتجاه على صعيد معدالت شغور الوظائف على مدى السنوات الثالث األخيرة٦الجدول 

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢الربنامج الرئيسي

٦,٣%٢,١%٨,٠%األول

٧,٩%٧,٩%٦,٥%الثاين

٩,٠%٨,٢%٩,٤%الثالث

٢٢,٢%٣٣,٣%٣٣,٣%الرابع

٠,٠%١٤,٣%٢٨,٦%السادس

٠,٠%٠,٠%٠,٠%١-السابع

١٠٠,٠%١٠٠,٠%١٠٠,٠%*٥-السابع

وظيفة يشغلها مؤقتاً موظف من األمم املتحدة يف إطار إعارة مستحقة التعويض.*
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إيجار المباني المؤقتة(ج)

. ٢٠١٦ستظل احملكمة تنهض باملسؤولية عن دفع تكاليف إجيار وصيانة مبانيها املؤقتة حىت عام -٣٩
حزيران/يونيو ٣٠مبفعول يسري اعتبارًا من Haagse Vesteوحيق للمحكمة أن تنهي عقد إجيار مبىن 

أقصاه ٢٠١٦
٢٠١٥آذار/مارس ٣١

، شريطة ٢٠١٦آذار/مارس ٣١األخرى فهو واألمالكمانويغ شارع يف القائم عقد إجيار املبىن املؤقت 
)، ويتاح أيضاً إمكان ٢٠١٥/فرباير شباط٢٨اإلخطار قبل ذلك بثالثة عشر شهراً (أي يف أجل أقصاه 

متديد العقد لفرتات تبلغ كل منها ستة أشهر. وقد وافقت الدولة املضيفة على أن تدفع نصف هذه 
حبد أقصى مقداره ثالثة ماليني يورو. وقد أُدرجت يف امليزانية املقرتحة، ٢٠١٥

الدولة املضيفة.نصيبومبا يف ذلك ٢٠١٤كاليف لعام اخلامس، كل التالرئيسييف إطار الربنامج

االستثمارات المندرجة في عداد رأس المال(د)

٤٠-
اجلديدة، املزمع أن جيري يف رأس املال من املقتنيات والتجهيزات املستبدلة على ضوء االنتقال إىل املباين

إىل االحتياجات إىل املستبَدالت ضمن أولويةٍ ممارسة السابقة أسندت درجاُت . وتبعًا لل٢٠١٦عام 
إطار االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس املال يف ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة، وقُلصت هذه 

االحتياجات إىل جمرَّد احلد األدىن.
أعاله تقدير للمستبَدالت ضمن إطار االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس ٥اجلدول ويرد يف -٤١

.٢٠١٧إىل ٢٠١٥السنوات 

إدارة المخاطر(هـ)

، مل يُِتح الوضع على صعيد ميزانية السنة ٢٠١٣نية عام كما أفيد به يف النصوص السردية مليزا-٤٢

. وجنم عن ذلك أن عملية إدارة املخاطر اجلارية يف احملكمة ُقصرت على وضع سجل حد ٢٠١١عام
مكتب األمم املتحدة ٢٠١١إىل عملية التقييم التحققي الذي أجراه يف عام أدىن باألخطار، استنادًا 

خلدمات املراقبة الداخلية ورُكِّز فيها على األخطار االسرتاتيجية الكربى. وقد اختري هذا املنحى املؤقت 
املذكورة بالقدر املستطاع على األقل، وسد الفجوة باالنتقال الكربى االسرتاتيجية املخاطرللتكفل بإدارة 

إلدارة املخاطر يف املستقبل، عندما تتيسر األموال الالزمة. وإذ يواَصل تطوير صيغة احلد أمشلإىل نظام 
األدىن من سجل املخاطر، بتضمينه مزيداً من التفاصيل عن احتمال وأثر كل خطر، جيري النظر أيضاً يف 

احملكمة لألخطار، وردودها املخطَّط هلا إزاء األخطار، وتدابري ختفيف األخطار فيها. وُتصمَّم  مدى تقبل
يف على ذلك كافة األنشطة حبيث يُتكفل مبراقبة عالية املستوى مع استحداث أساس راسخ إلجراء مترين 

املستقبل.

تدابير تحسين النجاعة(و)

على الصعيد الداخلي حتقيقًا للمزيد من النجاعة، تستمر فيما خيص اجلهود اليت تبذهلا احملكمة -٤٣
. ويظل الرتكيز يف ذلك ينصب رئيسياً ٢٠١٢احملكمة على اتّباع اسرتاتيجيتها املنسَّقة اليت ُوضعت يف عام 

تبسيط آليات التنسيق وتقييم أثر مثل،نشطةغريها من األعلى إدارة جناعة وجودة األنشطة القضائية، و 
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العالقات ال

لقدر املستطاع. ويف الوقت ذاته حتسني النجاعة اليت أُبلغت إىل اللجنة تظل تنفَّذ وُميضى فيها قدمًا با
 ،

فئات جماالت حتسني النجاعة، سعياً إىل التكفل باتساق قياس التحسينات، ما يتيح أيضاً حتديد رمسياً مت 
جلهات املهتمة باحملكمة أن تتابعميع اجل

))2gvمشروع االنتقال (بما في ذلك ما يخص المنتفعين من العناصر غير المدمجة ((ز)

وفقًا للجدول الزمين احلايل إلنشاء املباين الدائمة للمحكمة يُفرتض أن تكون هذه املباين جاهزة -٤٤
النتقال إىل املباين اجلديدة يف عملية انتقال . ويتمثل ا٢٠١٥للتسلم حبلول األول من أيلول/سبتمرب 

كما يشتمل على نقل لتجهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصال واألمن، وعلى ،مكاين لألشخاص
تعديالت تعاقدية مع املوردِّين مثل متعهدي املقصف، وخدمات املرتفقات، وما إىل ذلك، وإخالء املباين 

تقال إىل مبانيها اجلديدة لتحسني النجاعة عن طريق األخذ بتعديالت يف املؤقتة. وتغتنم احملكمة فرصة االن
العمل املراد اتّباعها يف املباين الدائمة.و التنظيم طرائق 

بشأن ٢٠١٣متوز/يوليو ٥وعمًال بالقرار الذي اختذته بصورة مشرتكة احملكمة وجلنة املراقبة يف -٤٥
ن على أنشطة اإلنشاء وأنشطة االنتقال بقيادة مدير احلوكمة املعدَّلة، ُوضع مشروع موحد يشتمل اآل

املشروع، الذي يغدو املدير الرئيسي للمشروع املوحد، مع قناتني لتقدمي التقارير إىل جلنة املراقبة وإىل رئيس 
قلم احملكمة.

توسيع مكتب مدير املشروع ليتضمن العاملني يف املكتب السابق املعين باملباين فيما بعدوقد مت -٤٦
، ٣٧٧٠-دائمة التابع لقلم احملكمة، والذي استُبعد من ميزانية قلم احملكمة (الربنامج الرئيسي الثالثال

سابقاً). وذلك يضفي البساطة على بنية إدارة املشروع وعلى قنوات اإلبالغ عنه، ويزيد من ٣١٦٠
الوقع املايل على الدول األطراف، ويهيئ لتحقيق املزيد من ويفالشفافية يف جممل تكاليف املباين الدائمة 

الوفورات عن طريق حتسني النجاعة من خالل استبعاد كل ما قد يكون هناك من االزدواج يف املوارد 
والتكاليف.

د اليت أجراها مدير املشروع، ورهناً وعمًال بنتائج مراجعة تكاليف املرحلة األوىل من املشروع املوحَّ -٤٧
شروع اإلنشاء احلالية مليزانيةامل، ستزاد ٢٠١٣مبوا

مليون يورو لكي ١٩٥ماليني يورو أخرى لتبلغ ٥مليون يورو مبقدار ١٩٠لعدة سنوات البالغ جمموعها 
نتقال تعويضًا جزئيًا مبا قد تشمل مشروع االنتقال، مما يتيح على هذا النحو تعويض تكاليف أنشطة اال

يف يتحقق من وفورات 
للمحكمة فستجري بصورة منفصلة.
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نشاطًا مستفيضًا يف كافة فروع اهليئة القضائية. وستستمر أنشطة اعتماد ٢٠١٤سيشهد عام -٤٨
التهم يف ما ال يقل عن قضيتني يف الشعبة التمهيدية. وسيكون ما ال يقل عن أربع قضايا أخرى إما يف 

عدد من دعاوى االستئناف املرحلة االبتدائية أو يف مرحلة التحضري هلا. وستنظر دائرة االستئناف يف
يصل حىت أربعة، بينما يُتوقع أن تستمر األنشطة القضائية على املستوى االبتدائي وعلى مستوى النهائي

االستئناف. وعليه فإن مقدار أعباء عمل الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف جمتمعًة 
.٢٠١٣يف عام يُتوقع أن يفوق مقدار األنشطة القضائية

٤٩-
، كما مت إقرارها يف حزيران/ ٢٠١٤ة مبيزانية عام دقيق استنادًا إىل االفرتاضات املتعلقعلى حنو 

ام وقلم احملكمة. وهي تنقسم إىل ميزانية هيئة بني هيئة الرئاسة ومكتب املدَّعي العبالتوافق ٢٠١٣يونيو
الرئاسة وميزانية الدوائر وميزانية مكاتب االتصال. وتـَُعد هيئة الرئاسة والدوائر أجهزة للمحكمة عمالً 

من نظام روما األساسي. ويُعترب مكتب االتصال القائم يف نيويورك، الذي تدعمه هيئة الرئاسة ٣٤باملادة 
ثًال مشرتكًا جلميع أجهزة احملكمة، يوفر الدعم اإلمدادي ملكتب مجعية الدول األطراف دعمًا إدارياً، مم

مشرتك بني األجهزة يقدم ظفولفريقها العامل يف نيويورك. أما منسِّق التخطيط االسرتاتيجي فهو مو 
يته أُدرجت ضمن اخلدمات هليئة الرئاسة وللهيئة القضائية وملكتب املدَّعي العام ولقلم احملكمة، لكن ميزان

ميزانية هيئة الرئاسة ألغراض إدارية.
الذي يتعذر التنبؤ به يف نسق املباغتتغري الوبالنظر إىل واقع العمل املتمثل يف التطور املستمر و -٥٠

. ويراد بأعداد املوظفني على أجنع وجهة هلاخصَّصحنو يتيح هلا االستعانة باملوارد املستمارس مهامها على

ستطاع إىل مواجهتها من خالل بالقضايا. وإذا تغريت هذه املتطلَّبات فإن اهليئة القضائية ستسعى بقدر امل
املرونة يف إعمال املوارد املتوفرة من املوظفني. بيد أنه، على غرار السنوات السابقة، يتعذر استبعاد احلاجة 

خالل عام على وجه التحديدإىل موارد إضافية مؤقتة ملواجهة املستجدات غري املتوقَّعة املتصلة بالقضايا 
٢٠١٤.
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٢٠١٤ئيسي األول: الميزانية المقترحة لعام البرنامج الر : ٧الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
%الـاملبلغباحلاالت

٤القضاة ٨٧٩,٤٤ ٨٧٩,٤٣٩٨,٦٥ ٢٧٨,٠٤ ٦٨٩,٤٤ ٦٨٩,٤٣ ٨٣٥,٦٣ ١٨,٢-٨٣٥,٦٨٥٣,٨-

٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٨٦,٨٥٠٩,٢٣ ٥٩٦,٠٣ ١١٩,١٥١٦,٠٣ ٦٣٥,١٣٩,١١,١

٩٠١,٥٢٠٠,٢١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ١٠١,٧٨٩٨,٥٢٠٤,٢١ ١٠٢,٧١,٠٠,١

٣ ٣٨٥,٢٥٦١,٣٣ ٩٤٦,٥٣ ٩٤٦,٥٣ ٩٨٨,٣٧٠٩,٤٤ ٦٩٧,٧٤ ٠١٧,٦٧٢٠,٢٤ ٧٣٧,٨٤٠,١٠,٩

٣٨٨,٧٥٢٩,٣٩١٨,٠٢١٨,٧١العامةاملساعدة املؤقتة ١٣٦,٧١١٤,٧٩٢٠,٥١ ٠٣٥,٢١١٥,٤١ ٢٢٥,٢١ ٣٤٠,٦٣٠٥,٤٢٩,٥

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٤,٤١٤,٤١٥,٠١٥,٠٠,٦٤,٢االستشاريوناخلرباء 

٣٨٨,٧٥٢٩,٣٩١٨,٠٢١٨,٧١ ١٣٦,٧١٢٩,١٩٢٠,٥١ ٠٤٩,٦١٣٠,٤١ ٢٢٥,٢١ ٣٥٥,٦٣٠٦,٠٢٩,٢

٦٠,٧٢٤,٢٨٤,٩٨٤,٩١٢٠,٧٣١,٢١٥١,٩١٦٧,٥١٦٧,٥١٥,٦١٠,٣السفر

٦,٢٠,١٦,٣٦,٣١٢,٠١٢,٠١٧,٠١٧,٠٥,٠٤١,٧الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية 

٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠التدريب

٣٥,٣٣٥,٣٣٥,٣٦٣,٣٦٣,٣٦٧,٤٦٧,٤٤,١٦,٥العامةيةنفقات التشغيلال

١,٢١,٢١,٢٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
١٠٣,٤٢٤,٣١٢٧,٧١٢٧,٧٢٣٠,٠٣١,٢٢٦١,٢٢٨٥,٩٢٨٥,٩٢٤,٧٩,٥

٨المجموع ٧٥٦,٧١ ١١٤,٩٩ ٨٧١,٦٦١٧,٣١٠ ٤٨٨,٩٩ ٠٣٦,٨١ ٦٦١,١١٠ ٦٩٧,٩٨ ٢٦٩,٥١ ٩٤٥,٤١٠ ٤,٥-٢١٤,٩٤٨٣,٠-

-٥,٤-١٢٤,٠٢٨,٠١٥٢,٠١٥٢,٠١١٦,٨٢٧,٠١٤٣,٨١٨٨,٣٧,٨١٩٦,١٨,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤المقترح لعام مالك الموظفينالبرنامج الرئيسي األول: : ٨الجدول 

وكيل أمني الهيئة القضائية
عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
فوقها

رأ- خ عرر- خ ع
جمموع 

فئة موظفي 
اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

٢١٢١٤٢٨١١٢١٣٤١املالك األساسي
١٢١٤٣٣٧املالك املتصل باحلاالت

٣٣٢١٥٣٢١١٥١٦٤٨الفرعي

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

٣٣٢١٥٣٢١١٥١٦٤٨المجموع
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٥١-
مبهامها على الصعيدين القانوين والقضائي مبوجب النظام االضطالع(أ)

األساسي، ومبا يف ذلك تقدمي الدعم إىل اهليئة القضائية على حنو ناجع وسريع بقدر املستطاع مع 
؛٢٣)١-١استدامة املعايري القانونية العالية (الغاية االسرتاتيجية 

ي الناجع والشفاف إىل اهليئة القضائية؛ (ب)
؛ وتعزيز الدور القيادي االسرتاتيجي للمحكمةوتعظيم جودة البنية احلوكمية الداخلية واخلارجية

)؛١-٢الذي تضطلع به هيئة الرئاسة ضمن هذا اإلطار (الغاية االسرتاتيجية 
لمحكمة والتعاون معها؛ يف جمال العالقات اخلارجية: استدامة وزيادة الدعم الدويل ل(ج)

أو االنضمام عليهالتصديقةعامليوحتقيق والتشجيع على تنفيذ نظام روما األساسي بصورة كاملة 
٤- ٣و٢-٣؛ وتقوية تنسيق أنشطة العالقات اخلارجية ضمن احملكمة (الغايات االسرتاتيجية إليه
).٥-٣و

ئناف وتيسري العمل القضائي للمحكمة وميتد نطاق العمل القانوين هليئة الرئاسة من مهام االست-٥٢
كل وحدات احملكمة. وستثابر هيئة تشمل بنطاقها  مع الدول واملنظمات الدوليةإىل إبرام اتفاقات تعاون

٢٠١٤الرئاسة يف عام 
). ومبساندة من هذه الوحدة تقوم هيئة الرئاسة ١-١الغاية االسرتاتيجية على حنو عادل وفعال وسريع (

بندب القضاة للعمل يف الشعب، وتشكِّل الدوائر، وُتسند احلاالت والقضايا إليها، وتتناول طلبات القضاة 
اعد اإلعفاء من املهام القضائية، وتقدم الدعم القانوين للجلسات العامة للقضاة. كما إن هذه الوحدة تس

هيئة الرئاسة يف إجراء املراجعة القضائية لبعض قرارات رئيس القلم، مثل القرارات املتعلقة بالشؤون املتصلة 
باالحتجاز، واملساعدة القانونية، واإلدراج يف قائمة احملامني واخلرباء. وباإلضافة إىل ذلك تقوم هذه الوحدة 

الشكاوى املتعلقة بإساءة التصرف من جانب احملامني مبساعدة هيئة الرئاسة يف تناول كل ما قد يقدم من 
٢٠١٣

أعماله وإمكان فرض عقوبات سجن، سيواصل الفريق القانوين ٢٠١٤
ها مبوجب الباب العاشر من نظام روما مهامَّ ةٍ كاملبصورةسمتار أنلرئاسة لية لكي يتسىنتحضري ال

غريها من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، أي إنفاذ العقوبات وأحكام املصادرة و ١٢األساسي والفصل 
.من األوامر

من نظام روما األساسي، ميارس ٤٣و٣٨إن الرئيس، مضطلعًا بوظيفته اإلدارية عمًال باملادتني -٥٣
ًا اسرتاتيجيًا على رئيس قلم احملكمة، داعمًا كل الدعم حتقيق هدف قلم احملكمة املتمثل يف توفري إشراف

الغاية االسرتاتيجيةإدارة فعالة جيدة التخطيط وناجعة التكاليف للنهوض بأود املهام القضائية للمحكمة (
، باستثناء مكتب املدَّعي العام. تسيري شؤون احملكمةحسن )، بينما تتوىل هيئة الرئاسة املسؤولية عن ١-٢

حوكمة احملكمة داخلياً يف تنفيذنجاح الىعلويقوم الفريق اإلداري مبساعدة الرئيس وهيئة الرئاسة 
، والتنسيق مع مكتب املدَّعي العام فيما يتعلق جبميع الشؤون اليت حتظى باهتمام مشرتك. كما إن وخارجياً 

، املتاحة ٢٠١٧إىل عام٢٠١٣املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة املمتدة من عاملغاياتاالسرتاتيجية املشار إليها هي الغاياتا٢٣
.http://www.icc-cpi.intعلى املوقع الشبكي 
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الداخلية للهيئة القضائية وعن تدبر موارد ميزانية هيئة الرئاسة والدوائر، الفريق اإلداري مسؤول عن اإلدارة 
للمحكمة نهوجومواردمها املالية، ومواردمها من املوظفني. وهو يتعاون مع الفريق القانوين يف جمال وضع ال

يف سياق فريق الفريق اإلداري هليئة الرئاسة أيضًا تفاعل اهليئة القضائية مع الدول األطرافوييسرمجعاء. 
الهاي العامل التابع للجمعية، وال سيما فيما يتعلق مبسائل امليزانية (مبا يف ذلك السريورة السنوية للتيسري 

فيما يتعلق بامليزانية).
يف جمال العالقات عند ممارسة مهامهاويقدم فريق العالقات اخلارجية الدعم إىل هيئة الرئاسة -٥٤

، باالتصال مع الدول واملنظمات ٢٤ه وجه احملكمة إزاء اجلهات اخلارجيةاخلارجية. ويقوم الرئيس، بصفت
الغايتان (يد وبالدعماجلعرتاف الحتظى با، ساهرًا على كون احملكمة مؤسسة األهلي

). ويعمل الرئيس على شحذ الوعي باحملكمة على الصعيد العاملي، مسرتعياً ٥-٣و٢-٣االسرتاتيجيتان
والغايات املنشودة منإىل والية احملكمة العناية

جتاه احملكمة، ومشجعًا على انضمام املزيد من الدول إىل نظام روما األساسي. ويقوم فريق العالقات 
تنسيق والتشاور مع املدَّعية العامة اخلارجية كذلك مبساندة هيئة الرئاسة يف اضطالعها مبهمتها املتمثلة يف ال

يف تهبشأن مسائل العالقات اخلارجية وتوفري اإلرشاد االسرتاتيجي لقلم احملكمة واإلشراف على أنشط
.اإلعالمجمال العالقات اخلارجية و 

األهداف
على املرحلة ات القضائية، يركَّز فيها أوال ً تنفيذ مراجعة معمقة لـ"العرب املستخلصة" من السريور - ١

، مث على إجناز وعقد جلسات احملاكماتالتمهيدية من اإلجراءات والتحضري للمرحلة االبتدائية 
األطراف/املشاركني يف القضايا مع و ،احملاكمات ودعاوى االستئناف، والتشاور مع الدول األطراف

)؛١- ١- ١على النحو املناسب (اهلدف االسرتاتيجي ،وسائر أصحاب الشأن
إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك (اهلدف االسرتاتيجي - ٢

)؛١- ١- ٢
لنجاعة لمزيد من اًا لبري األخرى املمكن اختاذها حتقيقإدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وإعمال التدا- ٣

)؛٢- ١- ٢(اهلدف االسرتاتيجي 
يزنة على حنو اسرتاتيجي (اهلدف االسرتاتيجي املضي يف تقوية نُظم احملكمة بغية التخطيط وامل- ٤

)؛١- ٦- ٢
)؛٤- ٦- ٢و٣- ٦- ٢إدارة املخاطر على حنو فعال وحتسني تدبر األداء (اهلدفان االسرتاتيجيان - ٥
تبادل ل- ٦

)؛١- ١- ٣التكاليف (اهلدف االسرتاتيجي بالقياس إىل ملعلومات على حنو ناجع ا
النهوض بسريورة تنمية الثقة مع الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، - ٧

وسائر الشركاء وأصحاب الشأن يف احملكمة من خالل تبادل املعلومات خالل حلقات التدارس، 
، العلنيةتتاح؛ واغتنام مجيع الفرص، مثل اللقاءات الثنائية واخلطب واملؤمترات، وسائر املناسبات اليت قد

إلبراز ما يؤتيه االنضمام إىل نظام روما األساسي من منافع للدول غري األطراف فيه (اهلدفان 
)؛٣- ٥- ٣و١- ٢- ٣االسرتاتيجيان 

).١- ٤- ٣اتيجي حتقيق املزيد من التقدم يف جمال التعاون الدويل وتنفيذ العقوبات (اهلدف االسرت - ٨

].من املرفق الثاين٣الفقرة [١٤، الصفحة ICC-ASP/9/34الوثيقة ٢٤
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص: ٩الجدول 

٢٠١٤عام املرمى فيما خيص مؤشرات األداءاملتوخاةالنتائج 

)١- ١- ١(الهدف االستراتيجي ١الهدف 

ومتييــز وتنفيــذ املزيــد مــن ٢٠١٣مــا خلصــت إليــه اجلمعيــة عــام تنفيــذ 
.خلارطة الطريقالتعديالت وفقاً 

عدد جماالت املواضيع املشمولة على حنو واف؛

ذات الصلةعدد ما يُقرتح من تعديالت جديدة للقواعد.

اثنان

اثنان

)١- ١- ٢(الهدف االستراتيجي ٢الهدف 

ـــني األجهـــزة والـــيت تشـــمل األجهـــزة  إجنـــاز املراجعـــة البنيويـــة املشـــرتكة ب
الرئيسية وإجراء التعديالت البنيوية 

دراســـة تبعـــات ذلـــك علـــى البنيـــة اإلمجاليـــة للمحكمـــة دراســـة تشـــمل  

كــل قــرار قــد مــن أجــل  إخل،التشــاور مــع الــدول األطــراف، واللجنــة،
.اجلمعيةيلزم أن تتخذه

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

بنيوية الالزمة اليت يتم متييزهاعدد التعديالت ال.

واحد

واحد

)٢- ١- ٢(الهدف االستراتيجي ٣الهدف 

ـــة الرئاســـة،  ـــرئيس، وهيئ ـــدعم اإلداري والقـــانوين النـــاجع إىل ال تقـــدمي ال
واالجتماعات العامة للقضاة/االجتماعات غري الرمسية؛

.تنفيذ اسرتاتيجية حتسني النجاعة

أجـل التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات القضاة العامة/اجتماعات القضاة غري الرمسيـة والـدعم املقـدم مـنجودة
هذه االجتماعات؛

النجاعة يف إدارة مجيع الطلبات اليت تقدم إىل هيئة الرئاسة؛مدى

 بشأن املسائل اإلدارية/التدبرية، وجودة املشورة املسداة؛ونائبيهالتقيد باملواعيد يف إسداء املشورة إىل الرئيس

درجة املرونة ومدى النجاعة يف إدارة جتهيز اهليئة القضائية باملوظفني ضمن قيود امليزانية؛

.

رٍض متاماً مُ 

املقرَّةإصدار كل القرارات يف اآلجال 

مرٍض متاماً 

١٠٠%

واحد

)١- ٦- ٢(الهدف االستراتيجي ٤الهدف 

امليزانية؛إعدادزيادة النجاعة وإمكانية التنبؤ بسريورة 

ــة عــام فرتاضــات املتعلقــجتويــد اال ، ومبــا يف ذلــك وضــع ٢٠١٥ة مبيزاني
.تبني النفقات احملتمل تكبدها يف املستقبلتصّورات

 امليزانيات السابقة وحتليلها؛مقارنة عمليات إعداد

عدد التحسينات يف جمال التكنولوجيا؛

عند االقتضاءتصّوراتوال،جودة االفرتاضات.

واحد

واحد

متاماً ُمرضية

)٤- ٦- ٢و٣- ٦- ٢(الهدفان االستراتيجيان ٥الهدف 

إعمــــال نظـــــام إلدارة املخــــاطر عـــــايل املســـــتوى يبــــني أهـــــم األخطـــــار 
تيجية؛ااالسرت 

مراجعة تأهب احملكمة ملواجهة األزمات؛تنجيز 

.حتسني االرتباط بني االسرتاتيجية وامليزانية ومؤشرات األداء



تقييم تأهب هيئة الرئاسة ملواجهة األزمات؛

مراجعة جدول األهداف يف وثيقة امليزانية.

ثالثة

مراجعة كاملة

مراجعة كاملة

)١- ١- ٣(الهدف االستراتيجي ٦الهدف 

تواصــــل اهليئــــة القضــــائية واألفرقــــة العاملــــة التابعــــة للجمعيــــة وتبادهلــــا 
املعلومات على حنو شفاف وفعال؛

.حتاور هيئة رئاسة احملكمة ورئاسة اجلمعية على حنو مكثف وشفاف

 وفريق التدارس املعين باحلوكمة اليت تعقد مبساعدة من ممثل هليئة الرئاسة؛العاملفريق الهاي عدد االجتماعات بني

عدد اجتماعات القضاة غري الرمسية مع رئيس اجلمعية/نائبه؛

عدد االجتماعات الثنائية.

التمثيل يف كل اجتماع

اثنان

اثنان
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٢٠١٤عام املرمى فيما خيص مؤشرات األداءاملتوخاةالنتائج 

)٣- ٥- ٣و١- ٢- ٣(الهدفان االستراتيجيان ٧الهدف 

الـــدعم الـــذي تقدمـــه إىل احملكمـــة الـــدول واملنظمـــات اســتدامة وزيـــادة 
الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غـري احلكوميـة وسـائر الشـركاء 

مـن خـالل تبـادل املعلومـات ،الرئيسيني وأصحاب الشـأن يف احملكمـة
املناسبات املتاحة؛وسائرخالل حلقات التدارس واملؤمترات 

ــام مجيــع الفــرص الســاحنة، مثــل ا ــة اغتن واخلطابــاتالجتماعــات الثنائي
، إلبــراز الفوائــد الــيت جتنيهــا الــدول غــري األطــراف يف نظــام رومــا العامــة

.األساسي من انضمامها إليه

 ؛األهليالرفيعةعدد ما يُعقد من االجتماعات

 الكربى؛عدد الكلمات اليت تُلقى يف املؤمترات

املشاركة يف اجللسات اإلطالعية اليت تعقد للدبلماسيني وملمثلي املنظمات غري احلكومية؛

التواصل يف إطار مقابالت ومؤمترات صحفية.

اجتماع١٠٠

مخسة عشر

اثنان + واحد

مخسة عشر + اثنان

)١- ٤- ٣(الهدف االستراتيجي ٨الهدف 

حالتانعدد حاالت التفاوض على حنو ملموس مع الدول بشأن التعاون أو إنفاذ االتفاقات املتعلقة بالعقوبات.التفاوض على اتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات

الموارد من الموظفين

األبدال 

يورو مبثابة اعتمادات لسد ٠٠٠٢٨مبلغ مقداره الربناجمية املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام يفرد يف -٥٥
. وقد أدرجت ٢٦، ولنائيب الرئيس األول والثاين إذا عمال بالنيابة عنه٢٥األبدال اخلاصة اليت تدفع للرئيس

.١٢٠٠ات لسد تكاليف رواتب أعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي خصَّصامل

مالك املوظفني احلايل

) مهمة قيادة أنشطة العاملني يف هيئة الرئاسة ٥-لديوان (وهو موظف من الرتبة فيتوىل رئيس ا-٥٦
والتوجيه االسرتاتيجي هلذه األنشطة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك 

بني األجهزة على املستوى الرمسي العايل.
واملوظف )٤-فمن الرتبة املستشار القانوين (نفاذ منوتتكون وحدة الشؤون القانونية واإل-٥٧

من الرتبة (عاونيف إطار املساعدة املؤقتة العامة) واملستشار القانوين امل٣- فمن الرتبة القانوين (
) الذين يعملون معًا يف إطارها. وهم مسؤولون عن التنسيق لدى هيئة الرئاسة وعن دعمها التقين ٢-ف

والتفاوض بشأن ،القانونية والقضائية، ومبا يف ذلك إنفاذ العقوبات وسائر األوامريف اضطالعها مبهامها 
االتفاقات مع اجلهات اخلارجية وإبرام هذه االتفاقات، وإسداء املشورة بشأن شىت اجلوانب القانونية 

للوظائف اإلدارية هليئة الرئاسة.
يف جمال اويضطلع مستشار العالقات اخلارجية بدعم هيئة الرئاسة يف -٥٨

من الرتبةيساعده يف ذلك املساعد اإلداري املعين بالعالقات اخلارجية (،العالقات اخلارجية
رأ).-خ ع
) الدعم للرئيس وهليئة الرئاسة يف وظائفهما املتصلة بتسيري ٣-ويقدم املساعد اخلاص للرئيس (ف-٥٩

اإلشراف االسرتاتيجي على املهام اإلدارية لرئيس القلم، شؤون احملكمة على حنو سليم، مبا يف ذلك
القضائية حتت إشراف رئيس الديوان. اهليئة ميزانية ب املدَّعي العام، وتنسيق إعداد والتنسيق مع مكت

باء.-، أوالألف،زء الثالث، اجلثالث)، ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣... انيةالوثائق الرمسية ... الدورة الث٢٥
جيم.-والألف، أ،، اجلزء الثالثاملرجع السابق الذكر٢٦
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) املسؤولية عن التفاصيل التقنية واحملاسبية إلعداد ٢-فمن الرتبة (عاونويتوىل املوظف اإلداري امل
ابع تنفيذها، ويقوم باإلبالغ املايل فيما خيص الربنامج الرئيسي األول، وينسق املوارد من امليزانية، ويت

املوظفني ضمن اهليئة القضائية.
ويقوم بتقدمي الدعم اإلداري الواسع التنوع والدعم اإلمدادي إىل هيئة الرئاسة والدوائر  -٦٠
واملساعد اإلداري املعين بالتنسيق من رر) -خ عمن الرتبة املساعد اإلداري الشخصي للرئيس (منكل

رأ) (الذي يوفر خدمات دعم مركزي جلميع القضاة وينسق موارد املساعدة اإلدارية -أجل القضاة (خ ع
رأ).-خ عمن الرتبة يف الدوائر)، واملساعد اإلداري لرئيس الديوان (

املساعدة املؤقتة العامة

ة أعاله والزيادة اإلضافية املتوقَّع املبيَّنانونية واإلنفاذ يف ضوء املسؤوليات املنوطة بوحدة الشؤون الق-٦١
غريها العقوبات و أحكام أن يشهدها عبء العمل يف املستقبل القريب إذ تضطلع هيئة الرئاسة مبهام إنفاذ 

٣-، يظل اإلبقاء هلذه الوحدة على الدعم املستمر الذي يقدمه املوظف القانوين من الرتبة فمن األوامر
ر املساعدة املؤقتة العامة أمرًا حاسم األمهية لالضطالع على حنو ناجع وسريع باملهام القانونية يف إطا

ريثما ُجترى مراجعة ٢٠١٠اللجنة والقاضية بتجميد عدد الوظائف الدائمة عند املقدار الذي بلغه يف عام
٢٧شاملة لبنية الوظائف يف احملكمة ومبا فيها إعادة تربير مجيع الوظائف

، لكنها ٢٠١٤املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة دائمة يف إطار امليزانية املقرتحة لعام 
يف املستقبل.ستعود إىل النظر يف هذا األمر 

منسِّق التخطيط االسرتاتيجي

) أصبح يندرج يف عداد مالك موظفي احملكمة ٣-فمن الرتبة إن منسق التخطيط االسرتاتيجي (-٦٢
. ولئن كانت هذه الوظيفة قد هيئ هلا يف إطار ميزانية الرئاسة فإن شاغلها يقوم مبهام ٢٠١٠يف عام
إنشاء سجل شامل باألخطار احمليقة باحملكمة ويف دفع كافة وحدات احملكمة إذ يساعد يفبنطاقها  تشمل 

عن موظفي الرمسيةالناحيةزًا من عترب من هذا الباب متميِّ سريورة التخطيط االسرتاتيجي والتنفيذ قدماً، ويُ 
هيئة الرئاسة العاديني.

اخلرباء االستشاريون

. بالنظر إىل عبء العمل املتغري الواقع على عاتق هيئة الرئاسة فإن احلاجة إىل متطَّلب متكرِّر-٦٣
مشورة اخلرباء من وقت إىل آخر يف شأن طائفة من املسائل التخصصية ستبقى كما كانت. وقد تلزم 

ئل ة متصلة برتتيبات احملكمة اخلاصة بإنفاذ العقوبات، وال سيما بشأن مسامعيَّنمشورة خرباء بشأن أمور 
اختالف املمارسات على الصعيد الوطين فيما خيص شروط اإلفراج املبكر عن السجناء وحقهم يف هذا 

راجعة شروط السجن اليت اإلفراج وسائر الشروط املتعلقة بطول مدد سجن املدانني؛ واملمارسات يف جمال م
خمصَّصانية هيئة الرئاسة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر. وقد أُدرج يف ميز جتريها منظمات 

يورو هلذه األغراض.٠٠٠٥مقداره

تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ؛ و٨١، الفقرة ٢- زء باء، اجلثاين)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... تاسعةالوثائق الرمسية ... الدورة ال٢٧
.٢٥)، الفقرة ICC-ASP/11/15(ة عشرة
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الموارد من غير الموظفين

السفر

يورو لسد تكاليف ٩٠٠١٥٩مقداره خمصَّصأُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة .متطَّلب متكرِّر-٦٤
. وخيصص قسط مناسب من هذا املبلغ هليئة الرئاسة، ميثل مبلغ االعتمادات املقدر ٢٨مجيع أسفار القضاة

لسد خمصَّص
يس يف وكل ما قد يتصل مبهام الرئاملهام

جمال العالقات اخلارجية من أسفار نائَبيه.

التدريب

. إذ تقر هيئة الرئاسة بأن التدريب املوفَّر بغية تعزيز اخلربة التخصصية لدى العاملني متطَّلب متكرِّر-٦٥

يورو. وعلى وجه اخلصوص أُدرج يف امليزانية احلالية ٠٠٠٦فيها، يبلغ جمموعها متخصص للعاملني 
املتعلقة املسائل جمالللعاملني يف وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف حمدَّد الطابعلتدريب خمصَّص

بشأن باألحكام واملعايري الدولية بشأن إنفاذ عقوبات السجن، مبا يف ذلك صكوك املعاهدات الدولية 
استباقًا ملا قد ٢٠١٤

، رهناً بنتيجة دعاوى االستئناف لوبَنغايكون أول حالة من حاالت إنفاذ العقوبات، هي إنفاذها يف قضية 
أثر مباشر على النجاعة واجلودة اللتني ال

الضيافة

يورو لسد تكاليف الضيافة ٠٠٠١٥مقداره خمصَّصأُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة .متطَّلب متكرِّر-٦٦
لي الدول، للرئيس الالزمة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات، والوزراء، وغريهم من كبار ممث

تلقى الرئيس ما يقارب جمموعه مئة من هذه الزيارات الرمسية. ويرجح أن يظل ٢٠١٢نائبيه. ويف عام أو
. وُتستخدم ميزانية الضيافة لسد ٢٠١٤وعام ٢٠١٣عدد الزيارات املعنية مقاربًا هلذا املقدار يف عام 

لقضائية مثل أداء القضاة اجلدد للقسم، وإسهام هيئة تكاليف كل ما قد ينظَّم من املراسم املتصلة باهليئة ا
الرئاسة/اهليئة القضائية يف أحداث للمحكمة متوهلا األجهزة الثالثة معاً.

كان يُفرد ألسفار القضاة ضمن الذي سبق أنخصَّصد هذا الرقم موافقة اجلمعية على توصية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة املجيسِّ ٢٨
،هاء-ICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... (الدوائر). (١٢٠٠الربنامج الفرعي 
.٢٠١٤يف عام يةزيارة موقعي هّيأ يف امليزانية أل). ومل يُ ٨٣، الفقرة ١-دال، ٢-الثاين، اجلزء باء



ICC-ASP/12/20

2820-A-011113

٢٠١٤عام : الميزانية المقترحة ل١١٠٠البرنامج : ١٠الجدول 

١١٠٠
هيئة الرئاسة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية
امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
الـ%املبلغ

٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة

٧٩٣,١٧٩٣,١٧٩٨,٨٧٩٨,٨٥,٧٠,٧الفئة الفنيةن منوظفو امل

٢٨٣,٩٢٨٣,٩٢٨٩,٥٢٨٩,٥٥,٦٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٨٣٧,٨٨٣٧,٨٨٣٧,٨١ ٠٧٧,٠١ ٠٧٧,٠١ ٠٨٨,٣١ ٠٨٨,٣١١,٣١,٠

٢٤٥,٣٢٤٥,٣٢٤٥,٣١١٤,٧١١٤,٧١١٥,٤١١٥,٤٠,٧٠,٦العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٤,٤٤,٤٥,٠٥,٠٠,٦١٣,٦االستشاريوناخلرباء 

٢٤٥,٣٢٤٥,٣٢٤٥,٣١١٩,١١١٩,١١٢٠,٤١٢٠,٤١,٣١,١

٥٧,١٢٤,٢٨١,٣٨١,٣١١١,٩٣١,٢١٤٣,١١٥٩,٩١٥٩,٩١٦,٨١١,٧السفر

٦,٢٦,٢٦,٢١٠,٠١٠,٠١٥,٠١٥,٠٥,٠٥٠,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية 
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٦٣,٣٢٤,٢٨٧,٥٨٧,٥١٢٧,٩٣١,٢١٥٩,١١٨٠,٩١٨٠,٩٢١,٨١٣,٧

١المجموع ١٤٦,٤٢٤,٢١ ١٧٠,٦١ ١٧٠,٦١ ٣٥٢,٠٣١,٢١ ٣٨٣,٢١ ٤١٧,٦١ ٤١٧,٦٣٤,٤٢,٥

٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣,٤٣٣,٤٥٠,٥٥٠,٥٠,١٠,٣تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ١١٠٠البرنامج : ١١الجدول 

وكيل أمني ةالرئاسهيئة 
عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
فوقها

رأ- خ عرر- خ ع
جمموع 

فئة موظفي 
اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٣٢٧١٣٤١١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١٣٢٧١٣٤١١

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

املعاد الوظائف
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٣٢٧١٣٤١١المجموع
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: الدوائر١٢٠٠البرنامج - ٢

قاضياً، ١٤تتألف الدوائر من ،) من نظام روما األساسي١(٣٦(ب) و٣٤عمًال باملادتني -٦٧
هيئة الرئاسةموزعني على ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبت

د احلاالت والقضايا إىل الشعبة ، وُتسن٢٩ميع الشعب القضائيةإثر التشاور معهم، جل،القضاةختصيصيف 
بة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي التمهيدية والشعبة االبتدائية. وتتناول شع

للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني.

عقد اجللسات وختصيص القضاة

الربناجمية ٢٠١٣ميزانية عام ات لسد تكاليف القضاة اخنفاضًا كبرياً بالقياس إىل خصَّصتشهد امل-٦٨
تزامات ناجم عن تنفيذ النظام املعدل للمعاشات التقاعدية يعزى إىل تقليص يف االلللمحكمةاملعتمدة

للقضاة. وميثل هذا التقليص السبب الرئيسي لالخنفاض اإلمجايل يف ميزانية الربنامج الرئيسي األول لعام 
.٤,٥البالغة نسبته املئوية ٢٠١٤

جلسات احملكمة عقدتستند امليزانية إىل افرتاض أن يتسىن ،وحبسب املعلومات املتوفرة حالياً -٦٩
. لكن قد ميكن طبعًا أن ٢٠١٤٣٠ولة بامليزانية احلالية يف مجيع احملاكمات املشمتتابعيًا 

على وجه ت املتعلقة ايتعنيَّ عقد جلسات حماكمة متزامنة خالل السنة نتيجة للمالبسات واملستجد
، وسائر املستجدات القضائية ذات من القضاياوغريها كينيا وقضية بَندا/جربواحلالة يفالتحديد بقضايا 

األثر على عبء العمل الواقع على عاتق الشعبة االبتدائية واليت ال ميكن حتديدها على وجه الدقة يف 
مدد والية ستة من قضاة احملكمة. ومت عملياً ٢٠١٢آذار/مارس ١٠الوقت احلاضر. لقد انتهت يف 

٢٠١٣متديد واليات ثالثة قضاة حىت عام 
، يُرتقب متديد والية واحد فقط من هؤالء القضاة ملدة ٢٠١٤وحبسب االفرتاضات احلالية فيما خيص عام 

.مببا) من نظام روما األساسي إلجناز قضية ٣(٣٩) و١٠(٣٦أربعة أشهر عمالً باملادتني 
، بالنظر إىل أن أحد بَندا/جربوئرة الالزمة لعقد جلسات حماكمة الدويُرتقب حالياً، بغية تأليف ا-٧٠

القضاة الذين تتألف منهم الدائرة حالياً يشارك يف هيئيت قضاة حماكمتني أخريني، أن يتعنيَّ أن تطلب هيئة 
ي لك٢٠١٤الرئاسة من أحد القضاة، الذين لـّما يطلب منهم التفرغ للخدمة، أن يتفرغ هلا يف بداية عام 

يطَّلع اطالعًا كامًال على ملف القضية ويشارك مشاركة فعالة يف أعمال التحضري النهائي لبدء جلسات 
ات لتحمل خمصَّصالربناجمية املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام . ولذا تفرد يف ٢٠١٤أيار/مايو ٤احملاكمة يف 

املعاشات التقاعدية ومَنح التعليم،  قاضيًا متفرغاً، وتكاليف أبداهلم مثل املسامهات يف صندوق ١٦أجور 
ات لسد تكاليف انتهاء خصَّص(ج). ويتضمن هذا املرفق أيضًا امل-ما ترد تفاصيله يف املرفق اخلامسك

.٣١التأمني)تكاليف شحن األمتعة و 
قاضينيآخر ذر يف هذه املرحلة التنبؤ باملوعد الذي سيتعنيَّ أن تطلب هيئة الرئاسة فيه من ويتع-٧١

للخدمة. فاملستجدات على صعيد عبء العمل القضائي املتصل بالقضايا، اليت اغتفرَّ أن ي

من القواعد اإلجرائية وقواعد االثبات.مكرراً ٤انظر القاعدة ٢٩
لعقد جلسات حماكمة متزامنة تفاديًا حلاالت ٢٠١٤ات يف عام خمصَّصإفراد يتعنيَّ ح أن املرجَّ ميكن أن تطرأ مستجدات قضائية جتعل من ٣٠

ة.معيَّنالتأخري الكبري يف قضايا 
، ولـّما يؤدِّ القسم.٢٠١٢خب يف آذار/مارس ات لسد تكاليف مستحقات قاض انتُ خمصَّصبيد أن هذا املرفق ال يتضمن ٣١
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، قد تستلزم دعوة ْغبواْغبَـ وقضية انْتاغنداتتوقف بصورة خاصة على نتيجة إجراءات اعتماد التهم يف قضية 
. لكن يتعذر يف الوقت احلاضر تقدير احتمال ٢٠١٤مزيد من القضاة إىل اخلدمة يف مرحلٍة ما يف عام 

ذلك وما ميكن أن يرتتب عليه من تكاليف تقديراً دقيقاً، بالنظر إىل الطابع التحفظي الذي تتسم به هذه 
الم اجلمعية بكل ما قد يطرأ من مستجدات ميكن أن االفرتاضات. وستقوم احملكمة يف الوقت املناسب بإع

يكون هلا أثر جسيم على التقدير احلايل للمتطلَّبات يف إطار امليزانية.

ببنيته احلاليةمالك املوظفنيرونة يف استخدام امل

واصلت اهليئة القضائية تنمية جهودها لتكثري املرونة يف العمل ضمن إطار البنية القائمة ملالك -٧٢
االت النقص يف حلويُتصدىاملوظفني بغية النهوض بأعباء العمل املتغرية وتكثري النجاعة بصورة عامة. 

األمر، وذلك من خالل ضمن إطار املوارد املتاحة كلما أمكن الالزمني ألداء األعمالأعداد املوظفني 
املوظفني على حنو مرن وتقامسهم ضمن الشعب وفيما بينها. وجيري ختصيص موظفي الدعم باالستعانة

القانوين على أساس االحتياجات، مبراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل دائرة، وضرورة تشاطر 
يط طرائق العمل، وبالتايل حتقيق زيادات ة بغية تفادي االزدواج يف اجلهود، وتبسمعيَّناخلربات يف جماالت 

يف النجاعة العامة. وكما أوصت به اللجنة، حتاول اهليئة القضائية، بالقدر املمكن، سد املتطلَّبات على 
بني الشعب قبل أن تصدر إخطاراً فيما صعيد عبء عملها من خالل إعادة ختصيص املوارد املتوفرة 

.٣٢بإمكان االستعانة بصندوق الطوارئ

الغايات واألهداف االسرتاتيجية

عب هي:لشُ بني ااملشرتكة الغايات واألهداف االسرتاتيجية -٧٣
التكفل بالعدالة والشفافية والسرعة يف اإلجراءات القضائية، واملضي يف الوقت نفسه يف - ١

إضفاء املزيد من الدقة على املعايري القانونية من خالل إحسان تنمية االجتهاد القضائي 
)؛١- ١على إعداد سريورات ناجعة موحدة (الغاية االسرتاتيجية والتشجيع 

)؛٤- ١ضمان حقوق الدفاع يف احملاكمة العادلة والنزيهة (الغاية االسرتاتيجية - ٢
٣ -

جمدية جلرب األضرار، مبا يف ذلك إعمال 
).٦- ١و٥- ١(الغايتان االسرتاتيجيتان 

الشعبة التمهيدية

مثة اآلن ستة قضاة منتدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية. وبينهم أربعة قضاة نُِدب كل منهم إىل -٧٤
يف اهليئات القضائية للدوائر فسه يف الوقت نواحدة من الدائرتني التمهيديتني، ومنهم اثنان منتدبان للعمل 

االبتدائية. ونُِدب قاض واحد إىل كل من الدائرتني التمهيديتني. أما القاضي السادس فقد نُِدب مؤقتاً إىل 
نُِدب ٢٠٠٩. ومنذ عام ٣٣كينيااالبتدائية للعمل يف اهليئة القضائية اليت تنظر يف قضايا احلالة يف الشعبة

بعض قضاة الشعبة التمهيدية إىل شعبة االستئناف أيضًا ندبًا مؤقتًا للنظر يف دعاوى استئناف متهيدي. 

.١٢٥، الفقرة ICC-ASP/11/20، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب ٣٢
ك ألنه لـّما مثة قاض من بني القضاة احلديثي االنتخاب لـّما تتمكن هيئة الرئاسة من ندبه ال إىل الشعبة التمهيدية وال إىل الشعبة االبتدائية وذل٣٣
القسم.يؤدِّ 
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ويضاف إىل ذلك أن قاضيني من قضاة الشعبة التمهيدية نُِدبا يف الوقت نفسه للنظر يف دعاوى 
.اْنغوجولو شويوقضية لوبَنغااالستئناف النهائي يف قضية 

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

القاضي مبباشرة عملية ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦إثر اختاذ املدَّعية العامة قرارها الصادر يف -٧٥
غدت الدائرتان التمهيديتان تنظران يف مثاين حاالت هي احلالة يف مجهورية أفريقيا ،حتقيق يف احلالة يف مايل

ر) واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف كينيا واحلالة يف الوسطى واحلالة يف السودان (دارفو 
أوغندا واحلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل.

ويُتوقع أن ُيستمر على االضطالع بنشاط متهيدي يف مجيع احلاالت، مع اتسام ذلك بكثافة -٧٦
الكونغو الدميقراطية واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل. خاصة يف احلالة يف ليبيا واحلالة يف مجهورية

٢٠١٤ات يف امليزانية للنصف األول من عام خمصَّصفرِدت أُ ،اْغبَـْغبووقضية انْتاغنداوفيما خيص قضية 
فقط، ألن مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرتني التمهيديتني يف كل من هاتني القضيتني يُتوقع أن تُنجز يف 

ات من أجل خمصَّص. ولـّما كان من املتعذَّر التنبؤ بنتائج اإلجراءات املعنية فإنه مل تُفَرد ٢٠١٤أواسط عام 
هاتني القضيتني لباقي السنة.مواصلة العمل يف

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدمًا حباالت املثول األول، -٧٧
الدوائر والطلبات اجلديدة، وغريها من الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت الثماين املعروضة على 

مزيدًا من ٢٠١٤شاركني يف شىت اإلجراءات يف عام إىل تقدمي األطراف وامل٢٠١٣يف عام التمهيدية
. وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة السنوات السابقة إىل هذه الدوائرالطلبات 

٢٠١٤.

مالك املوظفني احلايل

من اثنيت عشرة وظيفة، وهي وظيفة مستشار قانوين يتألف مالك موظفي الشعبة التمهيدية حاليًا -٧٨
، ووظيفة ملوظف قانوين معاون ٣-، وستة وظائف ملوظفني قانونيني من الرتبة ف٥-فمن الرتبةرئيسي 

رأ، وثالث وظائف ملساعدين إداريني -، ووظيفة ملساعد معين بالبحوث من الرتبة خ ع٢-من الرتبة ف
يئة القضائية املتمثل يف املرونة يف ختصيص املوارد، مثة موظف واحد من رأ. ووفقاً لنهج اهل-من الرتبة خ ع

يقوم حاليًا مبساندة القاضي الذي ُمددت فرتة واليته العامل يف ٣-املوظفني القانونيني ذوي الرتبة ف
قضايا يف و التمهيدية املرحلةقضية يف الشعبة االبتدائية، بينما يعمل اآلخران يف آن معًا على قضايا يف 

االبتدائية، كما يقوم موظفان قانونيان إضافيان بتقدمي املساعدة إىل القضاة املنتدبني للنظر يف املرحلة 
دعاوى استئناف.

املساعدة املؤقتة العامة

وجود حاجة متكررة إىل موارد إضافية خالل الفرتات بيَّنت. لـّما كانت التجربة قد متطَّلب متكرِّر-٧٩
فيها أوَجُه فإن الشعبة ستظل تطلب املرونة يف استخدام اعتمادات املساعدة املؤقتة اليت يبلغ النشاط

)، حبيث تتوفر هلا قدرة عظمى كافية ٢-العامة على مستوى املوظفني القانونيني املعاونني (من الرتبة ف
االستعانة بصندوق للنهوض بالنشاط على حنو فعال خالل الفرتات اليت يبلغ فيها أوَجُه واليت لـّما تستلزم 

شهرًا على مستوى املوظفني ٢٤الطوارئ. ولذا فإن الشعبة التمهيدية تطلب متويل مساعدة مؤقتة عامة لـ
) لسد االحتياجات الفورية إىل العمل بعقود قصرية املدة يف شىت ٢-القانونيني املعاونني (من الرتبة ف

الطلبات العاجلة إلصدار أوامر بإلقاء القبض على احلاالت اليت تنظر فيها الشعبة التمهيدية، مثل تناول
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املشتبه فيهم، وتسليم املشتبه فيهم إىل احملكمة، واملثول الطوعي، واإلجراءات املنطوية على تقدمي وثائق 
موظفني إضافيني.بتعينيبالقيام آنياً سدها يتعذر عملياً ألنه سرية خمتومة، 

تمادات للمساعدة املؤقتة العامة ينطوي على زيادة يف وتقر اهليئة القضائية بأن طلب هذه االع-٨٠
. بيد أن التجربة على مدى ٣٤والسنوات السابقة له مباشرة٢٠١٣القدرة األساسية بالقياس إىل عام 

على اهليئة القضائية عمليًا يف كل عام، للنهوض بأنشطة متهيدية يقارب أنه تعنيَّ بيَّنتالسنوات املعنية 
، إصدار إخطار بإمكان لزوم االستعانة بصندوق ٢٠١٤االفرتاضات احلالية فيما خيص عام مقدارها 

الثين عشر شهراً ٢-الطوارئ لسد تكاليف موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة على مستوى الرتبة ف
التقدير ، ويبدو من السليم أن جيسَّد يف امليزانية العادية هذاعلى األقلإضافيًا من شهور العمل

لالحتياجات املتسم مبزيد من الواقعية. فمن شأن ذلك أن يؤيت ختفيضاً مناظراً ملا ميكن أن يقوم من حاجة 
إىل نشدان موارد إضافية من صندوق الطوارئ، وحتسينًا يف جناعة الشعبة من خالل املزيد من استمرارية 

املراس املهين.
سيستلزم اعتمادات لستة انْتاغنداالتهم يف قضية ويضاف إىل ذلك أن استمرار إجراءات اعتماد -٨١

) للتكفل باستمرارية ٢-أشهر إضافية من شهور العمل على مستوى موظف قانوين معاون (من الرتبة ف
، ما ٢٠١٣عمل الفريق الذي يقوم بالتحضري للجلسات التمهيدية واملهام ذات الصلة فيما تبقى من عام 

د تكاليف دعم اعتماد التهم يف قضية اْغبَـْغبو الطوارئ. ويُفرتض أن تسدَّ ميوَّل حاليًا مبوارد من صندوق 
عن طريق املرونة يف ختصيص موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة يف الفقرة السابقة.

، على سبيل الذكر ال احلصر: العامةومن املهام املعتادة هلؤالء املوظفني يف إطار املساعدة املؤقتة-٨٢
األدلة ألغراض جلسات اعتماد التهم؛ حتليل وتلخيص األدلة املتصلة بطلبات إصدار أوامر تنظيم كشف 

واإلعداد هلذه ةيديالتمهالدوائرشاريع القرارات بشأن خمتلف املسائل املعروضة على التحليل القانوين مل
املشاريع، ومبا فيها مشاريع القرارات بشأن الطعون يف اختصاص احملكمة أو يف مقبولية القضايا.

الشعبة االبتدائية

تتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من ستة قضاة، بينهم قاض واحد لـّما يُدَع إىل التفرغ للخدمة، يف -٨٣
. وانُتِدب ٣٥منهم يف الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطرافحني ينتظر أن يُنتخب بديل لقاض آخر 

ئية ثالثة قضاة آخرون يندبون عادة إىل الشعبة التمهيدية. ويضاف إىل ذلك ااالبتدالشعبةأيضاً للعمل يف 
لكي يتسىن هلم إجناز حماكمات كانت ٢٠١٣أنه مت متديد واليات ثالثة قضاة آخرين خالل عام 

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

. ومن املقرر أن مبباوحماكمة كاتنغاحماكمتني مستمرتني، مها حماكمة حالياً تتوىل الشعبة االبتدائية -٨٤
يف أيلول/سبتمرب وتشرين الثاين/نوفمرب من هذه السنة على كينياتبدأ احملاكمات يف قضييت احلالة يف 

٥الرتتيب. وباإلضافة إىل ذلك جتري حاليًا أعمال حتضري قضية بندا/جربو جللسة احملاكمة اليت ستبدأ يف 
.٢٠١٤أيار/مايو 

.٧٦، الفقرة ٢٠١٣آذار/مارس ١للمحكمة اجلنائية الدولية، الربناجمية املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام ٣٤
حمل القاضي أنطوين كرمونا، الذي استقال من احملكمة بعد انتخابه رئيساً ٢٠١٣سيحل القاضي الذي سُينتخب يف تشرين الثاين/نوفمرب ٣٥

لـّما يؤدِّ القسم ولـّما يُندب إىل إحدى الشعب.٢٠١٢من بني القضاة الذين انُتخبوا يف عام لرتينيداد وتوباغو. ومثة قاض 
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تشرين الثاين/نوفمرب ٢١قررت الدائرة االبتدائية بتاريخ ،شويواْنغوجولوكاتنغاويف قضييت -٨٥
برّأت ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١٨من الئحة احملكمة. ففي ٢٠١٢٥٥

فيتوقع كاتنغاالدائرة السيد اْنغوجولو شوي. وقد اسُتؤنف هذا القرار استئنافاً يُنظر فيه حالياً. أما يف قضية 
لنظام األساسي مع إمكان أن تتخذ من ا٧٤
ات ملواصلة العمل على هذه القضية خمصَّصقرارات مرتبطة به بشأن العقوبة وجرب األضرار. ولذلك مل تُفرد 

.٢٠١٤يف املرحلة االبتدائية يف عام 
يُتوقع أن تواصل الدائرة االبتدائية االستماع إىل األدلة اليت يقدمها الدفاع حىت ،مبباويف قضية-٨٦

من النظام ٧٤ر احملكمة حكمًا مبوجب املادة دِ . ويف هذه املرحلة يُتوقع أن ُتصْ ٢٠١٣أواخر عام 
، مع إمكان عقد إجراءات حتديد العقوبة وجرب األضرار ٢٠١٤األساسي يف بداية الربع الثاين من عام 

ضي الرئيس ألربعة لسد تكاليف متديد والية القاخمصَّصفيما بعد. وقد أفرِد يف بند تكاليف القضاة 
ات لسد تكاليف موارد حمدودة من املوظفني يف إطار املساعدة املؤقتة خمصَّصأشهر. ويتعنيَّ أيضًا رصد 

العامة لدعم إجناز اإلجراءات.
روتو وَسْنغيف قضية ٢٠١٤يف عام االبتدائيةجراءات اإلات لسد تكاليف خمصَّصورصدت -٨٧

١٠الذي ُحدد مبوجبه ٢٠١٣حزيران/يونيو ٣(أ) يف اخلامسةعمًال بالقرار الصادر عن الدائرة االبتدائية 
ات لسد تكاليف مواصلة خمصَّصتارخيًا لبدء احملاكمة. وعلى حنو مماثل، ُرصدت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

تشرين ١٢يفمع أن جيريعقب افتتاح جلسات احملاكمة املز ِكنياتااإلجراءات االبتدائية يف قضية 
موارد إضافية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لسد ٢٠١٣. وقد لزمت خالل عام ٢٠١٣٣٦الثاين/نوفمرب 

ات لسد تكاليف موارد إضافية مماثلة خالل عام خمصَّصالقضايا للمحاكمة. ويتعنيَّ رصد جتهيزتكاليف 
خالل اجللسات كينيايف قضييت احلالة يف ناملساعدة الدائرتني االبتدائيتني اللتني تنظر ٢٠١٤

.٣٧االبتدائية
ات لسد تكاليف مواصلة مرحلة التحضري للمحاكمة اليت خمصَّصُرصدت ٣٨بَندا/جربوويف قضية-٨٨

آذار/مارس ٦، عمًال بقرار الدائرة االبتدائية الصادر يف ٢٠١٤أيار/مايو ٥تعقبها جلسات تبدأ يف 
احملاكمة.القاضي بتحديد تاريخ ٢٠١٣

مالك املوظفني احلايل

، وسبعة موظفني ٤-ألف الشعبة االبتدائية مبالكها العادي من مستشار قانوين من الرتبة فتت-٨٩
مساعد و ، ٢-موظف قانوين معاون من الرتبة ف، و ٣٩ساعدة القضاةملنيمندوب٣-قانونيني من الرتبة ف

رأ.-عإداريني من الرتبة خرأ، وثالثة مساعدين -معين بالبحوث من الرتبة خ ع

، ICC-01/09-02/11-763-Red، ‘قرار بشأن تاريخ بدء تاريخ احملاكمة’النسخة العلنية احملجوبة فيها معلومات من القرار ذي العنوان انظر٣٦
.٢٠١٣حزيران/يونيو ٢٠) يف (ب-ر عن الدائرة االبتدائية اخلامسةالصاد

قضية املدَّعي العام (ب) وبأن حتال إليهما - (أ) والدائرة االبتدائية اخلامسة-شكيل الدائرة االبتدائية اخلامسةقرار هيئة الرئاسة القاضي بتانظر٣٧
.٢٠١٣أيار/مايو ٢١، ICC-01/09-01/11-745، ِكنياتاب َسْنغ وقضية املدَّعي العام ضد أهورو مويغاي  اوجشوا أر وتو ضد وليام سامواي ر 

أودع الدفاع عن السيد صاحل حممد جربو جاموس، املتهم يف القضية املعنية مع السيد بَندا، "النسخة العلنية ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٣يف ٣٨
".٢٠١٣سان/أبريل ني٢١اليت قدمت يف ‘ إخطار الدفاع مبوت السيد صاحل حممد جربو جاموس’ن ماحملجوبة فيها معلومات 

إىل إحدى يُندب لـّما فالقسم ؤدِّ لعمل مع القاضي الذي لـّما يل٣-انوين السابع من الرتبة فنتدب شاغل وظيفة املوظف القفرتض أن يُ يُ ٣٩
تفرغةماهزةجالشعب. وعلى الصعيد العملي ليست املوظفة املعنية 

موظفي احملكمة. إن ندب هذه املوظفة إىل الشعبة االبتدائية يراعي عبء العمل الثقيل الواقع حالياً على عاتق هذه الشعبة.
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كاتنغاويف حني يُفرتض أن تتاح بعض املوارد من املوظفني بفضل انتهاء حماكمة -٩٠
، بَنداح أن تقابل ذلك إىل حد بعيد احلاجة إىل النهوض بأود مرحلة جلسات حماكمة ، فإنه يرجَّ ٢٠١٣

يف النصف الثاين من انْتاغنداو/أو اْغبَـْغبوواحتمال احلاجة إىل النهوض بأود مرحلة التحضري حملاكمة
السنة. فيبقى واضحًا من جتربة السنوات املنصرمة األخرية أنه ستكون هناك حاجة متكررة إىل املزيد من 
املوارد من املوظفني، إذا أريد تفادي حاالت التأخر اإلجرائي يف القضايا املتهم يف نطاقها متهمون 

عديدون، وتكثر فيها وثائ
ة للمساعدة خصَّصالعمل العام الزائد الواقع على عاتقها، ستطلب املرونة يف استخدام االعتمادات امل

.٢٠١٣مقدار املوارد اإلضافية املعتمد لعام علىاملؤقتة العامة الزائدة 

العامةاملساعدة املؤقتة 

يف إطار ٣-. على غرار السنوات السابقة ستظل تلزم موارد على مستوى الرتبة فمتطَّلب متكرِّر-٩١
املساعدة املؤقتة العامة ملدة اثين عشر شهرًا لكي ُتستخدم بصورة مرنة للتكفل بنجاعة وسرعة تناول 

اكم األعمال الذي يفضي إىل وتفادي تر ،وإجناز العمل عليهااملعروضة على الدوائر االبتدائية القضايا 
إطالة مدة اإلجراءات على حنو ال داعي له.

ويضاف إىل ذلك أن الشعبة االبتدائية ستنهض بعبء حماكمتني معقدتني تعقيداً مل يسبق له مثيل -٩٢
على االستمرارُ كون من األمهية مبكانٍ . فسي٤٠، ستجريان أمام دائرتني منفصلتنيكينيايف احلالة يف 
٢٠١٣مماثلة للموارد اليت طُلبت بالفعل يف إطار ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام ختصيص موارد

، مع بعض التعديالت على رتب املوظفني املعنيني لكي تتناسب مع استحداث كينيالقضييت احلالة يف 
ملوارد من املوظفني . فستحتاج كل من الدائرتني ٢٠١٣دائرتني منفصلتني إلجراء احملاكمتني خالل عام 

شهرًا ألغراض الدعم وللتكفل بنجاعة وسرعة سري اإلجراءات ٢٤لـ٢-القانونيني املعاونني من الرتبة ف
شهرًا من ٤٨. وعليه فإنه سيلزم من املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ما يعادل ٢٠١٤خالل عام 

.٢٤١-عمل املوظف القانوين املعاون من الرتبة ف
يعملون يف مبباإنه، بالنظر إىل أن املوظفني الذين يساندون اثنني من ثالثة القضاة يف قضية كما-٩٣

آن معًا على قضايا أخرى، سيلزم دعم إضايف على شكل موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة على 
املساعدة املؤقتة يف إطار ٢-ني من الرتبة فعادل عمل مثانية أشهر (ما ميثل موظفَ ي٢-مستوى الرتبة ف

العامة يعمل كل منهما لفرتة أربعة أشهر) وذلك لتفادي التأخر ألشهر عديدة يف إجناز املرحلة االبتدائية 
.٤٢يف هذه القضية

املقبلة، ستلزم موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تتمثل يف بَندا/جربومث إنه، فيما خيص حماكمة -٩٤
بغية التكفل ٣- واآلخر من الرتبة ف٢- حدمها من الرتبة فشهرًا لكل من موظفني أ١٢عمل 

، وتقدمي الدعم على حنو ناجع خالل اجللسات الالحقة.على حنو مالئمبالتحضري النهائي للمحاكمة 

قضية املدَّعي العام ضد بأن حتال إليهما (ب) و -(أ) والدائرة االبتدائية اخلامسة- شكيل الدائرة االبتدائية اخلامسةقرار هيئة الرئاسة القاضي بت٤٠
عي العام ضد أهورو مويغاي  اوجشوا أر وتو وليام سامواي ر  .٢٠١٣أيار/مايو ٢١، ICC-01/09-01/11-745، ِكنياتاب َسْنغ وقضية املدَّ

بإمكان االستعانة ٢٠١٢يونيو /حزيرانمنألول٤١
احلالة يف مجهورية كينيا.ن أجلبصندوق احملكمة اخلاص بالطوارئ م

ات العامة يف خصَّصاملوارد اإلضافية املطلوبة على شكل اعتمادات لعقود خدمة خاصة (شخص واحد يعمل ألربعة أشهر) ستؤخذ من املإن ٤٢
امليزانية.
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وسُيحتاج إىل هذين املوظفني، الالزمني مبثابة موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، لكي يضطلعا -٩٥
ليل وتلخيص األدلة ذات الصلة اليت تقدمها األطراف؛ التحليل األويل للطلبات بأنشطة حمددة منها: حت

على املشاريع؛ إجراء حبث معمق بشأن القوانني الواجب تطبيقهاوإعداد هذهتربز خالل اإلجراءات 

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

ويتعنيَّ التشديد على أن املوارد املطلوبة متثل احلد األدىن املطلق الالزم لسري شىت اإلجراءات -٩٦
ر. فإذا حدث أن تبني االبتدائية على حنو ناجع وفعال، باالستناد إىل االفرتاضات احلالية وللتسلسل املقدَّ 

ضايا احلالية أكرب بكثري مما ميكن توقعه بصورة معقولة، أو حدث أن تعنيَّ أن عبء العمل املتأيت عن الق
عقد عدة جلسات حماكمة متزامنة، فقد يتعنيَّ على الشعبة االبتدائية طلب موارد إضافية من صندوق 

الطوارئ.

االستئنافشعبة

ة الرئيسية هماالستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض هو رئيس احملكمة. وتتمثل املشعبةتتألف -٩٧
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي لقرارات 
الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تتخذ خالل اإلجراءات، ويف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، 
احملاكمة. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أكثر بكثري من عبء العمل الذي تنطوي 
عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعني فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها، كما قد يتعنيَّ 

تقييم أدلة إضافية.

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

بتت دائرة االستئناف يف إحدى عشرة دعوى من دعاوى االستئناف التمهيدي ٢٠١٢يف عام -٩٨
، موثورا وآخرين، وقضية وآخرينروتو، وقضية اْمباروشيمانا، وقضية مبباوى مماثلة متأتية من قضية اويف دع

اْنغوجولو عن قضية تنيدعويي استئناف متهيدي متأتيوقضية القذايف، واحلالة يف كينيا؛ وقد مت إيقاف 
، ٢٠١٣حزيران/يونيو ٢٤كانون الثاين/يناير إىل ١. ويف الفرتة املمتدة من بَندا/جربووقضية شوي

٢٠١٤أُودعت دعويا استئناف متهيدي ودعاوى مماثلة أمام دائرة االستئناف. ويُتوقع أن يشهد عام 
ددها اإلمجايل ما شهده منها كل من األعوام األخرية. وقد يزداد هذا دعاوى استئناف متهيدي يقارب ع

العدد إذا عرضت على احملكمة حاالت وقضايا إضافية.
وقضية لوبَنغايف قضية د إيداع أوائل دعاوى االستئناف النهائيشه٢٠١٢مث إن عام -٩٩

. ويصعب التنبؤ باملدة اليت ستستغرقها هذه الدعاوى، شوياْنغوجولو
النهائي اليت تنظر فيها دائرة االستئناف. لكن ميكن التنويه إىل أن النظر يف دعوى االستئناف النهائي، 
بدءًا من إيداع عريضة االستئناف (اليت تكافئ يف احملكمة الوثيقة الداعمة لالستئناف) وإصدار احلكم 

من دائرة استئناف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا أسبوعاً ٧٩النهائي يف االستئناف، استغرق 
السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ذوايت املمارسة اجلّمة يف جمال دعاوى االستئناف النهائي، واللتني 

بتتا يف كثري من املسائل القانونية باالستناد إىل االجتهاد القضائي.
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ة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية فيفرتض بناًء على جتربة احملكم-١٠٠
هي اْنغوجولو شويوقضية لوبَنغالرواندا، وبالنظر أيضًا إىل أن دعاوى االستئناف النهائي يف قضية 

لنظر دعاوى االستئناف النهائي األوىل اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية، أن تواصل دائرة االستئناف ا
على أقرب تقدير. ويضاف إىل ٢٠١٤يف دعاوى االستئناف النهائي هذه حىت األشهر األوىل من عام 

القرارات النهائية اليت تتخذها الدوائر االبتدائية يف قضية ٢٠١٤ذلك أن من املتوقَّع أن ُتستأنف يف عام 
ات وجرب األضرار.، ومبا فيها كل ما قد يصدر من قرارات بشأن العقوبكاتنغاوقضية مببا

لن يقل عن نظريه ٢٠١٤إن عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق دائرة االستئناف يف عام -١٠١
.٢٠١٣يف عام 

مالك املوظفني احلايل

، ومخسة موظفني ٤-يتألف مالك موظفي شعبة االستئناف من مستشار قانوين من الرتبة ف-١٠٢
، ومساعد معين بالبحوث من الرتبة ٢-الرتبة ف، وموظف قانوين معاون من ٣-قانونيني من الرتبة ف

رأ.-رأ، ومساعدين إداريني من الرتبة خ ع-عخ

املساعدة املؤقتة العامة

. تنظم دائرة االستئناف موظفيها القانونيني على شكل أفرقة. ويتوىل املستشار متطَّلب متكرِّر-١٠٣
القانوين تنسيق األفرقة. ويُنتدب للعمل على كل دعوى استئناف 

فرتض أن تضم ال يقل عددهم عن ثالثة؛ كما تشكَّل أفرقة منفصلة تعىن بدعاوى االستئناف التمهيدي، يُ 
اثنني من موظفي الفئة الفنية على األقل. وعلى ضوء املواعيد املتوقَّعة لصدور قرارات الدوائر االبتدائية يف 

وقضية لوبَنغاوالعمل على دعاوى االستئناف اجلاري النظر فيها يف قضية ،مبباوقضية كاتنغاقضية 
. اً متزامنسرياً ، يُتوقع أن يتعنيَّ أن تسري اإلجراءات يف شىت دعاوى االستئناف النهائي شوياْنغوجولو

فئة ال، يلزم ما ال يقل عن مثانية موظفني من ٢٠١٤فعلى ضوء االفرتاضات املتعلقة بعبء العمل يف عام 
للنهوض بأَود دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي.الفنية 
الربناجمية املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام ما خيصفيفإن شعبة االستئناف ستحتاج، كحاهلا وبالتايل-١٠٤

شهرًا للنهوض بعبء العمل ٢٤تعادل ٣-بالضبط، إىل مساعدة مؤقتة عامة على مستوى الرتبة ف
وقضية كاتنغاوقضية لوبَنغااملتأيت عن اإلجراءات املتزامنة جزئيًا يف دعاوى االستئناف النهائي يف قضية 

اف التمهيدي.، زيادًة على عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئنمبباوقضية شوياْنغوجولو
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة إن املهام املعتادة للموظفني الذين تتمثل فيهم املوارد -١٠٥

ية واإلجرائية املثارة يف إطار االستئناف؛ تقييم وتلخيص إجراء البحوث القانونية املعمقة يف املسائل اجلوهر 
مذكرات األطراف يف دعاوى االستئناف؛ مساعدة القضاة يف إعداد نصوص أجزاء من القرارت املتخذة 
يف دعاوى االستئناف؛ االرتباط مع قلم احملكمة واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ املشاركة يف 

وتقدمي الدعم للجلسات يف إطار دعاوى االستئناف ضمن احملكمة.اجتماعات القضاة؛ إعداد 
١٠٦-

. ويتوقف ذلك على أمور منها مبباوقضية كاتنغااملطاف عن دعاوى االستئناف النهائي يف إطار قضية 
رات االستئناف اليت تسوقها اجلهات احملتمل أن تقدم االستئناف ومدى دد مربِّ نتيجة احملاكمات املعنية وع

رات. فإذا حدث أن زاد عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف هذه التعقيد الذي تتسم به هذه املربِّ 
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وق موارد إضافية من صندأن تطلب شعبة االستئنافيتعنيَّ على عن مقداره املتوقَّع زيادة كبرية فقد 
الطوارئ.

سائر موارد الدوائر من الموظفين

اخلرباء االستشاريون

يورو لسد تكاليف موارد تعاقدية إضافية يف دوائر احملكمة بغية ٠٠٠١٠مقداره خمصَّصيرصد -١٠٧

ار خدمات سيتسىن للدوائر تناول عبء العمل الزائد خالل هذه الفرتات على حنو ناجع من خالل استئج
متعاقدين على أساس إخطار قصري األجل لفرتات قصرية نسبيًا بغية االضطالع بالعمل العاجل خالل 

عب والدوائر.يف الشُ هُ جَ الفرتات اليت يبلغ فيها النشاط أوْ 
١٠٨-

ي يضطلعوا خالهلا باملهام التالية البيان:أو بضعة أشهر لك
(أ)

تصنيف األدلة؛(ب)
تقييم حاالت حجب املعلومات يف الوثائق السرية إلصدار نسخ علنية منها؛(ج)
إعداد ملخصات إفادات الشهود؛(د)

املتزايد املتأيت عن املهمة املنوطة باحملكمة فيما يتعلق يشار على اخلصوص إىل أن عبء العمل و -١٠٩

عبء العمل خالل فرتات تستغرقه اإلجراءات من خالل زيادة النجاعة، يفضيان إىل زيادة كبرية يف
.إىل مواجهة هذا الوضعأفضل سبيل االستعانة مبوارد تعاقدية ل متثِّ قصرية، و 

وإذا حدث أن ظهرت احتياجات غري متوقَّعة فستبذل قصارى اجلهود الستيعاب النفقات -١١٠
قبل االستعانة بتمويل بديل.٢٠١٤اإلضافية ذات الصلة ضمن إطار ميزانية عام 

الموارد من غير الموظفين

التدريب

توفر الدوائر متويًال لفرص التدريب املتخصص للعاملني فيها، واضعة يف اعتبارها .متطَّلب متكرِّر-١١١
أن التدريب الرامي إىل حتسني اخلربة التخصصية لدى العاملني فيها سيسهم إسهامًا مباشرًا يف حتقيق 

الغايات االسرتاتيجية للهيئة القضائية.
برامج تدريب رام للعاملني يف الدوائر ن توفِّرأفعلى غرار السنوات السابقة تعتزم اهليئة القضائية -١١٢

، وعلى وجه التحديد يف جمال القانون يتعلق بالشؤون القضائية التخصصيةإىل تعزيز القدرات واخلربة فيما 
اإلنساين الدويل وجمال القانون اجلنائي الدويل وجمال قانون حقوق اإلنسان. ويرمى من ذلك إىل التكفل 

بكون العاملني يف ال
وميكن أن يشمل ذلك تنظيم أو متابعة دورات تدريب متخصص بشأن مواضيع مثل مسؤولية القيادة، 
والقانون اإلنساين، واالجتهاد القضائي لألجهزة الدولية حلقوق اإلنسان، وتقنيات املراجعة القضائية، 
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ف التدريب مع ما للعاملني يف الدوائر ت اجلديدة مثل تناول األدلة اإللكرتونية أو الرقمية. وُيكيَّ والتطورا
حمدَّدة الطابعمن احتياجات 

راميًا إىل حتسني جناعتهم بصورة التدريب القانوين التخصصي، ميكن أن يتابع موظفو الدوائر أيضًا تدريباً 
عامة، مثل التدريب على القراءة السريعة، والتدريب على إعداد النصوص القانونية، ودورات تعليم 

اللغات.

السفر

ات املالية لسد تكاليف أسفار خصَّص-١١٣
جزءاً اوميثل املبلُغ املرصود لسد تكاليف أسفار القضاة الذين ليسو . ٤٣ضمن ميزانية هيئة الرئاسةالقضاة

من هيئة الرئاسة مقدََّر االعتمادات الالزمة لسد تكاليف أسفار القضاة للمشاركة يف املؤمترات أو حلقات 
العمل أو غريها من سائر األحداث األساسية اليت تتناول مواضيع متصلة باحملكمة.

.٢٠١٤تكاليف أي زيارة موقعية يف عام لسدخمصَّصمل يرصد و -١١٤

الضيافة

يورو ضمن ميزانية الدوائر لسد تكاليف الضيافة ١٠٠٠مقداره خمصَّصصد . رُ متطَّلب متكرِّر-١١٥

القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية الدولية.

، الفقرة ١-دال-٢-- زء الثاين، اجلألول)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... تاسعة... الدورة الالوثائق الرمسية ٤٣
٨٣.
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٢٠١٤داء، والمرمى فيما يخص عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األ: ١٢الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

أهداف الشعبة التمهيدية:
التكفل بالعدالة والشفافية والسرعة يف 
اإلجراءات التمهيدية، واملضي يف آن معاً 
يف جتويد املعايري القانونية من خالل 

االجتهاد القضائيداد إحسان إع
والتشجيع على وضع سريورات موحدة 

).١-١(الغاية االسرتاتيجية 
كفالة حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة 

ومتثيلهم على حنو كاف وجمد (الغايتان 
).٥- ١و٤- ١االسرتاتيجيتان 

 املوجهة إليه من خالل:تقليص اآلجال الفاصلة بني املثول األول للمشتبه فيه واعتماد التهم
متابعة سريورة كشف الوثائق واملعلومات عن كثب، وفرض آجال صارمة وال سّيما على مكتب - 

املدَّعي العام؛
علومات يف الوثائق السرية إلصدار نسخ علنية املالتكفل بتقدمي مكتب املدَّعي العام طلبات حجب - 

غية ضمان معاجلة الدائرة هلذه الطلبات سريعاً؛منها تقدمياً يتم يف الوقت املناسب وعلى حنو مرتب ب
 -

لتقدمي طلبات مجاعية.
:إعداد القضايا للمحاكمة على النحو األجنع، والقيام من أجل ذلك مبا يلي

إرساهلا للمحاكمة على حنو دقيق حبيث ال يتم اعتماد التهم غري املدعمة حتديد نطاق القضايا املراد - 
بأدلة كافية؛

التكفل بتجميع ملفات القضايا بالشكل األفضل تلبية الحتياجات الدوائر االبتدائية؛- 
التهم وتاريخ نقل ملف القضية إىل الدائرة االبتدائية.اعتمادتقليص اآلجال بني تاريخ صدور قرار - 

 تقاسم املعلومات بني الدوائر التمهيدية بغية إرساء ممارسات أجنع ووضع معايري مشرتكة؛تعزيز
القيام عند اإلمكان بتذليل املسائل يف املرحلة التمهيدية على حنو يؤثر إجيابياً على املرحلة االبتدائية؛
اقتصاد يف اإلجراءات التكفل بعدم إرسال القضايا غري املدعمة بأدلة كافية إىل احملاكمة بغية حتقيق

القضائية وصون حقوق املتهم؛
 يف اإلجراءات ما يتعلق مبشاركةفيالعمل بقدر املستطاع لتوحيد مناحي الدوائر التمهيدية

التمهيدية؛
 النهوض بأود التمرين الذي جتريه احملكمة يف جمال "العرب املستخلصة" باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف

املرحلة التمهيدية.

تنفيذ كامل

أهداف الشعبة االبتدائية:
التكفل بالعدالة والشفافية والسرعة يف 
اإلجراءات االبتدائية، واملضي يف آن معاً 
يف جتويد املعايري القانونية من خالل 
إحسان إعداد االجتهاد القضائي

والتشجيع على وضع سريورات موحدة 
).١-١(الغاية االسرتاتيجية 

كفالة حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة 

ومتثيلهم على حنو كاف وجمد (الغايتان 
).٥- ١و٤- ١االسرتاتيجيتان 

:فيما يتعلق باإلجراءات
إصدار القرارت يف اآلجال املقرة؛- 
احملكمة؛- 
النهوض بأود التمرين يف جمال "العرب املستخلصة" باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف املرحلة االبتدائية - 

ت.
:فيما يتعلق بالبنية الداخلية

العمل املرنة من خالل انتداب العديد من املسؤولني مناحيالعمل بأقصى قدر مستطاع على استدامة - 
القانونيني وغريهم من املوظفني القانونيني للعمل على خمتلف القضايا؛

اّطالع الدوائر االبتدائية اّطالعًا كامًال على اإلجراءات التشاور مع قلم احملكمة، بإمكانالتكفل، ب- 
واملمارسات والقرارات اليت تعتمد يف كل من فرادى القضايا؛

تعزيز تشاطر املمارسات بني الدوائر االبتدائية؛- 
التكفل باستدامة خطوط التواصل مع أقسام قلم احملكمة ذات الصلة؛- 

يف الشؤون اليت حتظى باهتمام مشرتك، وال سّيما التمهيديةلشعبة املضي يف تعزيز التعاون والتواصل مع ا
خبصوص نقل ملفات القضايا من الدوائر التمهيدية.

تنفيذ كامل
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٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

أهداف شعبة االستئناف:
إجــــــــــــــــــــــــــــراء دعـــــــــــــــــــــــــــــاوى االســـــــــــــــــــــــــــــتئناف 
التمهيـــــــــــــــــــدي واالســـــــــــــــــــتئناف النهــــــــــــــــــــائي 
علـــــــــــــى حنـــــــــــــو عـــــــــــــادل وفعـــــــــــــال وســـــــــــــريع 
وفقـــــــــاً لنظــــــــــام رومـــــــــا األساســــــــــي وطبقــــــــــاً 
للمعـــــــــــــــــايري القانونيـــــــــــــــــة الرفيعـــــــــــــــــة، مـــــــــــــــــع 

مجيــــــــــع الســــــــــهر علــــــــــى إعمــــــــــال حقــــــــــوق 
املشـــــــــــاركني إعمـــــــــــاالً كـــــــــــامالً (الغايـــــــــــات 

٤-١و١-١االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجية 
)٥-١و

 ؛ةل املقر اجدعاوى االستئناف التمهيدي ضمن اآلإصدار القرارات واألحكام يف
التقدم يف العمل على دعاوى االستئناف النهائي ضمن األجل املقر؛
 ومراجعة هذه الطرائق عند اللزوم؛لتصريف شؤون أوائل دعاوى االستئناف النهائياعتماد طرائق عمل ،
اعة تناوهلا بالقياس إىل الزمن الذي يستغرقهإعداد املسائل اإلجرائية واإلدارية واستباقها بغية التكفل بنج

مع احرتام حقوق األطراف؛
 عند اللزوم، وذلك على اخلصوص وتعديلهامتابعة طرائق العمل فيما خيص دعاوى االستئناف التمهيدي

على ضوء اخلربة املكتسبة يف تناول دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي يف آن معاً؛
دعاوى االستئناف التمهيدي شؤون ستعانة باملبادئ التوجيهية القياسية يف جمال العمل لضمان تصريف اال

واالستئناف النهائي على حنو ناجع (من حيث الوقت املستغرق)؛
 م إىل بشأن املسائل املتكررةقضائيةالسوابق عروض مّتسقة للعداد إلاستخدام قواعد البيانات الداخلية تقدَّ

.الستئنافدائرة ا

صدور القرارات واألحكام يف 
الوقت املناسب؛

تقدم العمل يف الوقت املناسب؛
متابعة طرائق العمل فيما خيص 

دعاوى االستئناف طيلة العام.
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٢٠١٤عام : الميزانية المقترحة ل١٢٠٠البرنامج : ١٣الجدول 

١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
الـ%املبلغباحلاالت

٤القضاة ٨٧٩,٤٤ ٨٧٩,٤٣٩٨,٦٥ ٢٧٨,٠٤ ٦٦١,٤٤ ٦٦١,٤٣ ٨٠٧,٦٣ ١٨,٣-٨٠٧,٦٨٥٣,٨-

٢الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٣٩,٣٥٠٩,٢٢ ٦٤٨,٥٢ ١٥٠,٤٥١٦,٠٢ ٦٦٦,٤١٧,٩٠,٧

٥٣٣,٩٢٠٠,٢٧٣٤,١٥٤٤,٤٢٠٤,٢٧٤٨,٦١٤,٥٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٢ ٢٨٨,٠٥٦١,٣٢ ٨٤٩,٣٢ ٨٤٩,٣٢ ٦٧٣,٢٧٠٩,٤٣ ٣٨٢,٦٢ ٦٩٤,٨٧٢٠,٢٣ ٤١٥,٠٣٢,٤١,٠

١٤٣,٤٥٢٩,٣٦٧٢,٧٢١٨,٧٨٩١,٤٩٢٠,٥٩٢٠,٥١العامةاملساعدة املؤقتة ٢٢٥,٢١ ٢٢٥,٢٣٠٤,٧٣٣,١

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريوناخلرباء 

١٤٣,٤٥٢٩,٣٦٧٢,٧٢١٨,٧٨٩١,٤١٠,٠٩٢٠,٥٩٣٠,٥١٠,٠١ ٢٢٥,٢١ ٢٣٥,٢٣٠٤,٧٣٢,٧

السفر
٠,١٠,١٠,١١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية 
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٠,١٠,١٠,١١٩,٠١٩,٠١٩,٠١٩,٠

٧المجموع ٣١٠,٨١ ٠٩٠,٧٨ ٤٠١,٥٦١٧,٣٩ ٠١٨,٨٧ ٣٦٣,٦١ ٦٢٩,٩٨ ٩٩٣,٥٦ ٥٣١,٤١ ٩٤٥,٤٨ ٥,٧-٤٧٦,٨٥١٦,٧-

-٦,٩-٨٤,٧٢٨,٠١١٢,٧١١٢,٧٧٧,٩٢٧,٠١٠٤,٩١٢٨,٦٧,٨١٣٦,٤٧,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ١٢٠٠البرنامج : ١٤الجدول 

الدوائر
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٨٢٢٠٨٨٢٨املالك األساسي
١٢١٤٣٣٧املالك املتصل باحلاالت

١٢١٨٣٢٤١١١١٣٥

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢١٨٣٢٤١١١١٣٥المجموع
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مكاتب االتصال: ١٣٠٠البرنامج - ٣

مةمقدِّ ال

ميزانية عام د يف رَ الذي اختذته اجلمعية، مل تـُفْ ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم تاسعًا من القرار -١١٦
التاسعات ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي (انظر كذلك املرفق خمصَّصاملقرتحةالربناجمية ٢٠١٤

الوارد فيما يلي).
ويسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل -١١٧

تواصل مع مسؤويل املكتب على الهذا بني احملكمة وبني األمم املتحدة وتيسري التعاون بينهما. ويثابر 
التعاون تعزيز

بني املنظمتني. كما إن هذا املكتب يتابع املستجدات ذات الصلة باحملكمة ويقوم باإلبالغ عنها، متدخالً 

غدت حتظىطة القضائية والتحقيقية وأنشطة التدارس األويل فإن احملكمة قد وإذ يُتقدَّم يف األنش-١١٨
األمم املتحدة. فتكاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجملس األمن التابع هلا، وغريمها لدىمتزايد باهتمام

فيه ضمنتباحثها 
املتعلقة باحلاالت احملالة إىل احملكمة على وجه التحديد وبنوده املتعلقة مبواضيع اأعماهلاول إطار بنود جد

ة. ويسعى مكتب االتصال القائم يف نيويورك، من خالل املواظبة على التفاعل والتواصل مع أهم معيَّن
احرتام والية احملكمة وعملها. ولئن كانت هيئة األطراف الفاعلة يف هذه األجهزة التوجيهية، إىل التكفل ب

الرئاسة تنهض بأود هذا املكتب من الناحية اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع أجهزة احملكمة، مقدمًا الدعم 

). كما إنه يقدم الدعم اإلمدادي جللسات اجلمعية، ٢٠١٤يف نيويورك (كما يف عام تعقد دورة اجلمعية 
. وعالوة على ذلك يقوم مكتب االتصال القائم يف نيويورك هاكتبالتابع ملفريق نيويورك العاملومكتبها، و 

يورك، لكي بتعميم املعلومات والعروض عن املستجدات املتعلقة باحملكمة يف أوساط األمم املتحدة يف نيو 
تظل مواكبة للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها احملكمة.

وعلى حنو أكثر حتديدًا يتوىل مكتب االتصال القائم يف نيويورك املسؤولية املباشرة عن تبادل -١١٩
املعلومات بني احملكمة واألمانة العامة لألمم املتحدة؛ وعن تنظيم وتيسري الزيارات واللقاءات بني مسؤويل 

ومسؤويل األمم املتحدة وممثلي البعثات الدائمة لديها يف نيويورك؛ وعن استدامة الصلة الوثيقة مع احملكمة

صلة بعمل تاألمم املتحدة املاليت جتري يف اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة؛ وعن حتليل تقارير
احملكمة؛ وعن تعميم املعلومات ذات الصلة املتعلقة باحملكمة على املنظمة والبعثات الدائمة لديها يف 
نيويورك؛ وعن إقامة الشبكات من خالل استدامة الصالت الشخصية املستمرة مع أهم املسؤولني؛ وعن 

بالعكس واالضطالع بالعمل الالزم على صعيد املتابعة طلبات احملكمة إىل املنظمة و اإلسهام يف إيصال 
سهرًا على العمل بالطلبات املعنية. إنه املتََّصل األول فيما يتعلق باالستفسارات الواردة من الدول (من 
الدول األطراف والدول غري األطراف) املمثـَّلة يف نيويورك. كما إن رئيس هذا املكتب يشارك يف 

ية بالنيابة عن احملكمة.اجتماعات مكتب اجلمع
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األهداف

زيادة الدعم الذي حتظى به احملكمة يف مجيع أحناء العامل عن طريق املضي يف تعزيز ثقة الدول -١
شركاء وأصحاب الشأنالاإلقليمية واملنظمات غري احلكومية وأهم املنظمات واملنظمات الدولية و 

)؛٢-٣(الغاية االسرتاتيجية والتزامهامعها، وتعاون هذه اجلهاتاحملكمةيف 
العمل مع الدول األطراف يف نظام روما األساسي لتشجيع املزيد من الدول على التصديق على -٢

(الغاية االسرتاتيجية تههذا النظام أو االنضمام إليه بغية حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف عاملي
٥-٣.(

٢٠١٤عام والمرمى فيما يخص النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، : ١٥الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

٢و١الهدفان 
التشجيع على االعرتاف 
باحملكمة وتعزيز الدعم 

م إليها املقدَّ

 حتقيــــــــــق معــــــــــدل تنفيــــــــــذ مقــــــــــداره الطلبات؛متابعة مجيع طلبات احملكمة للتعاون مع اجلهات املعنية يف مقر األمم املتحدة إىل أن تتم تلبية هذه
١٠٠%

جلسات إطالعية/أحداث٤تنظيم اجللسات اإلطالعية وغريها من األحداث املالئمة للدول يف نيويورك؛

زيارة١٢زيارات إىل ٤تقدمي الدعم إىل مسؤويل احملكمة الزائرين؛

 ،واملتابعة بصورة ثنائية فيما يتعلق بالبنود املطروحة يف رصد اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها
جداول أعماهلا، وتقدمي تقارير منتظمة يف هذا الشأن إىل احملكمة؛

تقــــــــــــدمي تقــــــــــــارير أســــــــــــبوعية/يومية 
حبسب اللزوم



تعميم معلومات عن احملكمة على الدول ومنظمة األمم املتحدة واملنظمات املنتسبة إىل األمم املتحدة؛

تقــــــــــدمي مــــــــــدخالت لعــــــــــدد مــــــــــن 
القرارات/التقارير يراوح بـني مخسـة 

وعشرة

 مخس حلقات تدارس/عملواحملافل؛املشاركة يف حلقات التدارس وحمافل التباحث يف املواضيع املتعلقة باحملكمة والتدخل يف هذه احللقات

تقـــدمي هـــذا الـــدعم الجتماعـــات تقدمي الدعم اإلمدادي إىل اجلمعية ومكتبها وفريق نيويورك العامل؛
٢٠و١٥يراوح عددها بني 

تقدمي الدعم اإلمدادي واإلداري إىل أجهزة احملكمة خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية١٠٠%

الموارد من الموظفين

مالك املوظفني احلايل

)، الذي يهتم ٥-يعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حالياً رئيسه (موظف من الفئة ف-١٢٠
) يقدم الدعم بشأن مجيع ٥-بكل العمل اجلوهري الذي يقوم به املكتب، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع

املكتب، يركز رئيسه على هذا العاملني يف الشؤون اإلدارية واإلمدادية. ونظرًا إىل حمدودية مالك املوظفني 
أهم املهام: متابعة الطلبات األكثر استعجاًال بني طلبات التعاون مع األمم املتحدة، إقامة واستدامة 
الصالت الرمسية والشبكات غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، رصد 
م احملكمة وإبالغ احملكمة عنها، ترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة، 
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الموارد من غير الموظفين

يورو لسد التكاليف اجلارية ملكتب االتصال ٠٠٠٨٦مقداره خمصَّصد صَ رْ . يُـ متطَّلب متكرِّر-١٢١
القائم يف نيويورك، مبا يف ذلك إجيار احليز املكتيب، واللوازم املكتبية األساسية، وما حيتاج إليه املكتب من 
ليف 

اللوازم، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية.

٢٠١٤عام : الميزانية المقترحة ل١٣٠٠البرنامج : ١٦الجدول 

١٣٠٠
مكاتب االتصال

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)اتاليورو (بآالف 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
الـ%املبلغباحلاالت

القضاة
١٥٤,٤١٥٤,٤١٦٩,٩١٦٩,٩١٥,٥١٠,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل

-٢٢,٨-٨٣,٧٨٣,٧٦٤,٦٦٤,٦١٩,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١,٥-٢٥٩,٤٢٥٩,٤٢٥٩,٤٢٣٨,١٢٣٨,١٢٣٤,٥٢٣٤,٥٣,٦-

العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

تكاليف العاملني
-١٣,٦-٣,٦٣,٦٣,٦٨,٨٨,٨٧,٦٧,٦١,٢السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٣٥,٣٣٥,٣٣٥,٣٦٣,٣٦٣,٣٦٧,٤٦٧,٤٤,١٦,٥العامةيةنفقات التشغيلال

١,٢١,٢١,٢٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٤٠,١٤٠,١٤٠,١٨٣,١٨٣,١٨٦,٠٨٦,٠٢,٩٣,٥

-٠,٢-٢٩٩,٥٢٩٩,٥٢٩٩,٥٣٢١,٢٣٢١,٢٣٢٠,٥٣٢٠,٥٠,٧المجموع

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ١٣٠٠البرنامج : ١٧الجدول 

مكاتب االتصال
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
رأ-خ عرر-خ عما فوقهاو 

جمموع 
فئة موظفي 
اخلدمات

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١١٢
الوظائف 

اجلديدة
املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١١٢المجموع
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ممكتب المّدعي العاالثاني: البرنامج الرئيسي-باء 

المقدِّمة
يـَْنُشد مكتب املدَّعي العام يف إطار هذه امليزانية املقرتحة زيادة يف املوارد لالرتقاء جبودة عمله -١٢٢

مدى السنوات األربع التالية، ما جيعل مبلغ املوارد وجناعته. لكن يُقرتح أن جتري هذه الزيادة تدرجييًا على 
، تأيت الزيادة على مراحل ٢٠١٤معتدالً. وحىت فيما خيص عام الربناجمية ٢٠١٤ملقرتح يف ميزانية عام ا

بغية مراعاة الوقت الذي يستغرقه توظيف العاملني اجلدد فعلياً.
وتلزم هذه الزيادة التدرجيية يف املوارد لتمكني مكتب املدَّعي العام من حتسني قدرته على إجراء -١٢٣

عمليات تدارس وحتقيق ومالحقة عالية اجلودة. ويهيئ إجراء الزيادة يف املوارد بصورة تدرجيية على فرتة متتد 
املكتب.ذا كلفة عدة سنوات سبيالً سليماً 

وتتمثل املسؤوليات األساسية املنوطة مبكتب املدَّعي العام يف دراسة املعلومات املتعلقة باجلرائم -١٢٤
اليت تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة، وإجراء عمليات التحقيق واملالحقة. وقد تعلم هذا املكتب 

جلديدة. لكن حتقيق النجاح من التجارب السالفة فهو يقوم بتقومي خططه وطرائقه للتصدي للتحديات ا
يف املستقبل يستوجب استثمار مزيد من املوارد يف الوقت احلاضر.
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ومتثل "اجلودة" و"النجاعة" املفهومني األساسيني يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام -١٢٥
كتب.٢٠١٥إىل عام ٢٠١٣للفرتة املمتدة من عام 

َ◌ز على استثمار موارد كافية استثمارًا ابتدائيًا إلعداد القضايا على أكمل حنو ممكن قبل -١٢٦ ويركَّ
رمى إىل حتقيق أقصى قدر ممكن من التأهب للمحاكمة عندما يأيت الشروع يف السريورة القضائية. ويُ 

ملدَّعي العام أن ينتقل سريعاً فرتض أن يتيح ذلك ملكتب امكتب املدَّعي العام إىل جلسة اعتماد التهم. ويُ 
صني التكاليف. مث إن التخطيط الر ومقاديرالتأخر ُمددذلك بصًا إىل احملاكمة عقب تأكيد التهم، مقلِّ 

.الالحقةالتوصل إىل النجاح يف إجراءات احملاكمة االبداية يُفرتض أن يضمنواستثمار املوارد الكافية من
املوارد ضرورياً لألسباب التالية البيان:لقد أصبح إجراء زيادة تدرجيية يف -١٢٧

أنه، إذا أريد إجراء عمليات مالحقة ناجحة، مل يعد من املمكن استدامة العمل على (أ)
على حنو تناويب من قضية احملدودة هموارداملتمثل يف نقل املطبَّق يف مكتب املدَّعي العام، التناويب املنوال 

املوارد املعنية أمس احلاجة؛إىل فيها إىل قضية ُحيتاج 
أن التوصل إىل نتائج إجيابية يف اإلجراءات االبتدائية يستوجب استثمار مزيد من املوارد (ب)

التأهب للمحاكمة بلوغ حال عند بداية عمليات التحقيق، حبيث يكون االدِّعاء على أقرب ما ميكن من 
التهم؛اعتمادإبّان 

والدوائر االبتدائية على احلجج اليت يقدمها االدِّعاء يشري إىل أن رد الدوائر التمهيدية (ج)

تركيزاً ُتستخدم فيها موارد حمدودة؛
لقبض على أنه حىت عندما يتم "تسكني" التحقيق بسبب عدم تنفيذ أمر بإلقاء ا(د)

مشبوهني، مثًال، يظل من الضروري إجراء بعض النشاط التحقيقي بغية استدامة الصلة بالشهود واملتابعة 
فيما يتعلق باألدلة؛

أن إدارة املعلومات غدت مهمة كربى، ألنه جيري مجع مقدار كبري من املواد من مصادر (هـ)
ا ضمن مكتب املدَّعي العام، وكشفها للدفاع.واسعة التنوع، وتسجيل هذه املواد، وحتليلها، وتعميمه

ال يكفي مالك املوظفني احلايل لتلبية كل هذه املتطلَّبات. وقد ُجتووزت حدود االستعانة املمكنة و -١٢٨
باملنوال التناويب الذي مّثل أساسًا لطريقة عمل مكتب املدَّعي العام. فقد أنشئ هذا املكتب بادئ ذي 

عدد عمليات التحقيق بديء لدعم فريقني منخرطني يف عملييت حتقيق متزامنتني. وعلى مر الزمن زاد 
. واحلال أن هذا النشاط املزيد اسُتوعب دون أي زيادة حقيقية يف عملياتإىل سبععمليتنياملتزامنة من 

املوارد، وذلك بتقليص قد الفريق املعين بكل قضية وبإرجاء أنشطة حتقيق ضرورية. ويف حينها بـُرِّرت 
كمة النتائج دون تأخري، لتلبية احلاجة إىل تدخل القرارات االسرتاتيجية املعنية بضرورة أن تضمن احمل

احملكمة ولالستجابة اللتماس الدول األطراف تفادي طلبات الزيادات يف امليزانية بالنظر إىل القيود 

تخدام بعه مكتب املدَّعي العام إتاحة املرونة يف اسظل من املعتزم يف إطار املنحى الذي يتّ يو -١٢٩
املوارد حيثما ُحيتاج إليها أمس احلاجة، تبعًا ألفضل وجه استعمال هلا. لكن مكتب املدَّعي العام ختطى 
حدود قدرته على العمل على أساس املنوال التناويب، املتمثل يف نقل املوارد من حالة إىل أخرى لسد 

املتطلَّبات. فمنوال العمل هذا مل يعد حيقق الفعالية املتوخاة.
وبالطبع سيواصل مكتب املدَّعي العام سعيه إىل حتقيق وفورات يف التكاليف وحتسني يف جناعة -١٣٠

عملياته بوسائل منها:
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التعاون الوثيق مع قلم احملكمة؛(أ)
تعزيز ُنظم إدارة املعلومات؛(ب)
احملكمة، املزيد من النجاعة يف وفائه بالتزاماته بكشف املعلومات واملواد للدفاع ولدوائر (ج)

لتكفل بسرعة وعدالة اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات يف ابغية تفادي حاالت التأخري ومساعدة الدوائر 
االبتدائية؛

االستفادة من العرب املستخلصة من التجربة السالفة؛(د)
التعاون مع مكتب املراجعة الداخلية يف احملكمة لتحسني التقيد بالقواعد الناظمة ألهم (هـ)

عناصر عمليات مكتب املدَّعي العام؛
تقوية قدرة األفرقة املشرتكة على أن تغدو أفرقة عالية األداء تعمل مبستوى رفيع من (و)

املهارة والنجاعة.
وإذ يـَْنُشد مكتب املدَّعي العام موارد مزيدة فإنه يطلبها على أساس من الشفافية واملساءلة. فكل -١٣١

ستناد إىل تقييم األهداف اليت حددها مكتب املدَّعي العام على صعيد األداء زيادة يف املوارد تربَّر باال
تقييمًا معقوًال وقائمًا على احلس السليم. ويتوافق ذلك مع مبدأ امليزنة على أساس األداء الذي يُعلي من 

قيمة حتقيق النتائج من خالل تطبيق املفاهيم الناظمة للجودة والنجاعة.
عي العام على األداء الرفيع املستوى ميكن أن تعزَّز بسبل متكاملة عديدة، إن قدرة مكتب املدَّ -١٣٢
هي:

احتياز موارد كافية؛(أ)
(ب)
تدريب املوظفني بغية حتقيق االمتياز واستحداث ثقافة تسهم يف التماسك؛(ج)
تدبر األداء على حنو فعال؛(د)
ستحداث بيئة عمل منتجة.ا(هـ)

يف -١٣٣
حتسني جودة وفعالية العمل، ولذا يركَّز عليها يف امليزانية املقرتحة. أما العناصر األخرى اليت تؤثر على 

٢٠١٣اجلودة والنجاعة فيجري تناوهلا يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة املمتدة من عام 
لعام إحراز النجاح الذي يرجوه، والذي . فبال موارد مزيدة ال يستطيع مكتب املدَّعي ا٢٠١٦إىل عام 
يتوخاه 
مليون يورو، على ٣٥,٧٤، البالغة املقرتحة ملكتب املدَّعي العام٢٠١٤عام ميزانية وتنطوي -١٣٤

مع ما أشار إليه . وتتوافق نسبة الزيادة املطلوبة ٢٠١٣يف املئة بالقياس إىل عام ٢٦,٥زيادة نسبتها 
حاجة هذا املكتب إىل أن خيصِّص لعمليات التحقيق من البداية مع ، أي ٤٤العديد من املراقبني املستقلني

املزيد من الوقت واملوارد. فال يقتصر ما تستلزمه قدرة هذا املكتب على إيتاء نتائج على جمرد زيادة عدد 

٤٤Pricewaterhouse Coopers تلقى مكتب ،
العمل الناجح لذي يستلزمهاملوظفني امالك املدَّعي العام مالحظات ومشورات مماثلة من مصادر/أطراف مستقلة أخرى كان قد تباحث معها بشأن 

).٢٠١٣(مثل: االجتماع الذي نظمته "مؤسسة العمل املفتوح" يف أمسرتدام خالل حزيران/يونيو 
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ار يف وحدات متخصصة ويف خربات وتكنولوجيات تعداه إىل االستثمي، بل معنيَّ احملققني ضمن فريق 
ميكن أن تسهم يف مجع األدلة وإعداد احلجج للمالحقة.

–التعديل البنيوي الرئيسي الذي اعتمده مكتب املدَّعي العام ٢٠١٣وقد جرى يف آذار/مارس -١٣٥
عب مكتب ثالث شُ ةالعامةأمام نائب املّدعياجلديد. وغدت مسؤولةً ةالعامةأال وهو تعيني نائب املّدعي

املدَّعي العام، أي شعبة التحقيق، وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة املالحقة. ويعزز ذلك 
٢٠١٤التنسيَق االسرتاتيجي هلذا املكتب. ولتحقيق التكافؤ يف األدوار واملسؤوليات، يهيأ يف ميزانية عام 

يتوىل املدير املعين مسؤوليات اسرتاتيجية واشتغالية يف شعبة املالحقة. وس١-لوظيفة جديدة من الرتبة مد
مماثلة للمسؤوليات اليت يتوالها نظريه يف شعبة التحقيق ونظريه يف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون. 

واالسرتاتيجيات إال بالقدر النهوجلن يُعمل إلضفاء املزيد من الدقة على على غرار السنوات السابقة و 
.أوجه النجاعة يف ممارسات العملة الالزم لزياد

إذ ٢٠١٣وعاماً بعد عام زاد مكتب املدَّعي العام من مقدار أنشطته، اليت بلغت أوجها يف عام -١٣٦
. وقد حقق هذا املكتب ذلك دون أي زيادة يف عدد العاملني خمتلفةقضية يف مثاين حاالت١٨مشلت 

اإلمجالية فقد ظهر أن حملدودية عدد العاملني فيه. ولئن كانت هلذا املنحى منافعه من حيث التكاليف 
مغبات ذات شأن من حيث صعوبة التوصل إىل أدلة هلا املطال الالزم يف مجيع القضايا اليت يتناوهلا مكتب 

املدَّعي العام يف آن معاً.
املكتب أن يزيد من تركيزه على عدد أقل من القضايا. فهكذا يقلَّص عدد عمليات هذا ولذا قرر -١٣٧
إىل مخسعمليات من سبع٢٠١٤قيق الناشطة املهيأ هلا يف إطار االفرتاضات املتعلقة بعام التح

أن بلألفرقة املعهود إليها على وجه التحديد ٤٥. ويغدو من الالزم ختصيص املزيد من املواردعمليات
بعمليات التحقيق اخلمس هذه.تضطلع
اكمات وإجرائها، ومبا يف ذلك األنشطة وسُيعِمل مكتب املدَّعي العام املوارد لإلعداد للمح-١٣٨

التحقيقية الالزمة. فهو سيُبقي على قدرة حمدودة من أجل القضايا اليت تنجز احملاكمات فيها، وذلك 
للنهوض بأود دعاوى االستئناف و/أو تنفيذ اسرتاتيجيات اخلروج املالئمة للشهود املعنيني. مث إنه يُعِمل 

من النظام األساسي.٧٠إجراء عمليات حتقيق مبوجب املادة موارد لسد احلاجة املتزايدة إىل
أما عمليات التحقيق األخرى فسيجري تسكينها أو سيُبَقى عليها يف حال ساكنة، مع ختصيص -١٣٩

قدرة حمدودة من املوارد إلجراء ما يلزم من أنشطة لصون البينات والدالئل واالتصال بالشهود ومحايتهم. 
على استمرار حتديث ملفات القضايا املعنية، حبيث يتسىن استئناف العمل والغاية من ذلك هي السهر 

ة أن تعاود العمليات ذات الصلة على حنو فعال.خصَّصعليها سريعاً عند اللزوم، وحبيث ميكن لألفرقة امل
ويبلغ عدد عمليات التدارس األويل املهيأ هلا يف إطار افرتاضات امليزانية املقرتحة مثاين عمليات. -١٤٠

ميثل التدارس األويل سبيًال بالغ الفائدة ميكن به للمحكمة، وملكتب املدَّعي العام بصورة خاصة، منع و 

جري يف مكتب املدَّعي العامأُ ٤٥
ر أن الفريق املشرتك امل عنياً ممن القانونيني، ومستشارًا واحدًا ٧,٥من احملققني واحملللني، و١٦لذلك جيب أن يضم خصَّصيف جمال التحقيق، ُقدِّ

ل هذه األرقام حمسوبة مبعادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ويظل هذا املقدار من املوارد أقل من املوارد اليت جيري إعماهلا التعاون الدويل (كب
دون –٣٠و٢٠يف مؤسسات مماثلة (مثل: احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة اليت أعملت لكل قضية عددًا من احملققني يراوح بني 

٣٥خيصص فيها للقضية اجلنائية الواحدة أكثر من ميكن أن وطنية قضائية كثرية نظوماتماب القانونيني وغريهم من موظفي الدعم؛ ومثة احتس
كن ، وتسهم شعبة التحقيق يف ذلك اإلسهام األكرب، كما ميملوارداعظممبذهبتحمققاً). فاملرحلة التحقيقية هي، من حيث كثافة املوارد، املرحلة اليت 

موارد أكثر، بينما حتد شعبة التحقيق من اخنراطها فيها حداً ذا شأن. بيد ملالحقةعه. وعندما تدخل القضية املرحلة االبتدائية، ختصص هلا شعبة اتوقُّ 
قل تطلبًا من حيث موارد أن املرحلة االبتدائية تتطلب على وجه اإلمجال موارد أقل مما تتطلبه مرحلة التحقيق. مث إن التحقيق الساكن هو احلال األ

مكتب املدَّعي العام.
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وذلك من خالل التواصل املباشر مع الدول املتضررة يف املنطقة املعنية. هااستمرار منع ارتكاب اجلرائم أو 
وتتسم عمليات التدارس األويل بأمهية حامسة للبت بشأن عمليات التحقيق اجلديدة أو إلرساء األساس 
هلذه العمليات. كما إن للتدارس األويل أثرًا وقائيًا وميكن أن يفيد يف تعزيز تكامل اجلهود على الصعيد

الوطين.
أما شعبة االختصاص والتكامل والتعاون فقد أبقت من حيث األساس مالكها من املوظفني يف -١٤١

ة معيَّن
الحتريكياً" –"تسكينياً عملياتإىل مثاينعمليات ازداد من ثالث 

فقد قام حملل ،. فلّما كان من املتعذر إجراء مجيع عمليات التدارس يف آن معاً يفي بالغرض كلَّ الوفاء
فلم تعد جتري يف إطارها إال األنشطة الالزمة –ة فسكَّن بعضها معيَّنبتحليل احلاالت على مدى فرتة 

لعمل على بعضها اآلخر.لكي يتسىن لنفس املوظفني ا–لزوماً مطلقاً 
ويرجَّح أن يفضي هذا املنحى إىل احلد من األثر الوقائي الذي ميكن أن يكون لعمليات التدارس -١٤٢

مكتب . ففعالية التكامل تتوقف إىل حد بعيد على قدرة األزماتاألويل يف النزاعات اجلارية أو يف أوضاع 
قة على الصعيد الوطين. كما إن أنشطة شعبة على إيالء عناية مستمرة للتحقيق واملالحاملدعي العام

التكاليف إىل التعامل مع ما ميكن اً متهاوداالختصاص والتكامل والتعاون متثل يف هذا الصدد سبيًال ناجع
أن جيرى يف املستقبل من عمليات التحقيق اليت تستلزم تكاليف أعلى بكثري (وإىل تفادي هذه 

الوظائف الدائمة يف مكتب املدَّعي العام وباستثناء الوظيفة اجلديدة ملدير املالحقة، يبقى عدد -١٤٣
دون تغيري. فكل القدرة اإلضافية الالزمة لسد احتياجات هذا املكتب سيتعنيَّ توفريها يف ٢٠١٤يف عام 

ملكتب القوة ذا ا
تلزمانه يف العمل لكي جيري عمليات التحقيق املهيأ هلا ويدعم أعمال التحضري واملرونة اللتان

للمحاكمات واألنشطة الالزمة يف قضايا احلالة يف كينيا واحلالة يف دارفور واحلالة يف كوت ديفوار، وكذلك 
هورية أفريقيا التقاضي ودعاوى االستئناف يف قضايا احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف مج

العمل لصون األدلة وحث اجلهود من أجل مكتب املدَّعي العام الوسطى. وباإلضافة إىل ذلك يواصل 
يف القضايا الساكنة اليت مل يتم تنفيذ مذكرات القبض على املشتبه فيهم ضمن القبض على املشتبه 

إطارها.
مخسة مبادئ أساسية:ملدَّعي العام يف أنشطته واسرتاتيجيته إىلاويستند مكتب -١٤٤

إجراء عمليات حتقيق وعمليات مالحقة عالية اجلودة؛(أ)
اتباع منحى إجيايب فيما يتعلق بالتكامل؛(ب)
(ج)
تكثري األثر الوقائي، وال سّيما من خالل املالحقة الناجحة؛(د)
ومعايريه.(هـ)

ومن هذه الناحية يُبقى على امليزانية السنوية يف مستوى ناجع بالقياس إىل التكاليف ناجم عن -١٤٥
سياسة تتمثل يف إجراء عمليات حتقيق ومالحقة فعالة مبوجب النظام األساسي ُيسعى فيها إىل تكثري أثر 

، وبتشجيع رفع عن اجلرائميةالذين يتحملون أكرب مسؤولاجلناةاحملكمة الوقائي برتكيز اجلهود على 
مع مكتب املدَّعي العام الدعاوى على الصعيد الوطين ضد اجلناة األقل مسؤولية. ففي أوغندا تعاون 

املدَّعي الوطين وتبادل املعلومات معه يف التحقيق بشأن جاٍن من جيش الَربِّ للمقاومة يتحمل مسؤولية 
عمل بتعاون وتنسيق وثيقني مع السلطات القضائية يف أدىن، ويف مالحقة هذا اجلاين. كما إن املكتب
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مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وفرنسا وأملانيا يف حتقيقه بشأن القوات الوطنية لتحرير رواندا يف شطَري 
إقليم كيفو يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واستفاد من مساعدة إضافية قدمتها الوحدات النروجيية 

ة املعنية جبرائم احلرب. وباإلضافة إىل ذلك تبادل املكتب اخلربات مع السلطات القضائية يف واهلولندي
مجهورية الكونغو الدميقراطية املكلفة بالتحقيق يف اجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة املدَّعى 
ويف تقدمي املساعدة 

إليها.
ومتثل إقامة واستدامة شبكات الدعم للتعاون مع الدول، والكيانات املشرتكة بني احلكومات، -١٤٦

إىل تعزيز يف سعيهمكتب املدَّعي العام والكيانات غري احلكومية، جانبًا آخر من اجلوانب اهلامة ألنشطة 
ة الوطنية اخلاصة بتناول طلبات التعاون. فهذا التعاون 

املعزز ييسر إىل حد بعيد عمل املكتب ويقلص تكاليفه.
من خالل كتيب عمله، الذي وزيادة التوحيد يف مكتب املدَّعي العامدماج اإلل إىل صِّ وُ وقد تُـ -١٤٧

الكتيب لتضمينه أفضل هذاوجيري باستمرار حتديث .هدوِّنت فيه مجيع جوانب طرائق وإجراءات عمل
املمارسات واخلربات املكتسبة من خالل متارين استخالص العرب.

ات الموظفين بحسب الحالةمخصَّصالتعديالت في ميزانية مكتب المدَّعي العام و : ١٨الجدول 

اليوروات بامليزانية 

أوغندااالشتغايلالدعم و(عدد القضايا)

مجهورية الكونغو 

دارفورالدميقراطية

مجهورية أفريقيا 

مايلكوت ديفوارليبياكينياالوسطى

٥املعتمدة٢٠٠٩ميزانية عام  ٠١٢ ٧٠٠

)قضايا٩(

٨٩٨ ٩٠٠

)قضية واحدة(

٦ ١٢٤ ٣٠٠

)قضايا٤(

٤ ٥٩٠ ٥٠٠

)قضايا٣(

٤ ٢٠٦ ٣٠٠

)قضية واحدة(

غ مغ مغ مغ م

٥املعتمدة٢٠١٠ميزانية عام  ٥٣٩ ٢٠٠

)قضية١١(

٩٠٣ ٨٠٠

)قضية واحدة(

٦ ٦٥٥ ٤٠٠

)قضايا٦-٥(

٤ ١٢١ ٤٠٠

)قضايا٣(

٤ ٧٩٤ ٧٠٠

)نقضيتاأوقضية (

غ مغ مغ مغ م

٦املعتمدة٢٠١١ميزانية عام  ٢٤٥ ٩٠٠

)قضية١٣(

٣٤١ ٨٠٠

)قضية واحدة(

٥ ٥١٠ ٨٠٠

)قضايا٥(

٢ ٢٨٨ ٢٠٠

)قضايا٤(

٢ ١٢٢ ٣٠٠

)قضية واحدة(

٥ ٠٢٦ ٩٠٠

)قضيتان(

٢ ٢٢٥ ٨٠٠

٤٦من صندوق الطوارئ

)قضيتان(

غ مغ م

٥املعتمدة٢٠١٢ميزانية عام  ١٠١ ٤٠٠

)قضية١٧(

١٠٦ ٥٠٠

)قضية واحدة(

٥ ٦٤٣ ٩٠٠

)قضايا٦(

٢ ٣٠٠ ٠٠٠

)قضايا٤(

١ ٤٤٤ ٥٠٠

)قضية واحدة(

٥ ٠٤٤ ٥٠٠

)قضيتان(

١ ٥٢٣ ٩٠٠

)قضيتان(

١ ٥٢٤ ٠٠٠

ميزانية تكميلية 

)قضية واحدة(

غ م

٧املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام  ٦١٤ ٥٠٠

)قضية١٨(

١٥٨ ٤٠٠

)قضية واحدة(

٤ ٢٨٠ ٤٠٠

)قضايا٦(

١ ٥٥٠ ٩٠٠

)قضايا٤(

١ ٦٢٠ ٣٠٠

)قضية واحدة(

٣ ٨٥٥ ٢٠٠

)قضيتان(

١ ٤٥٥ ٠٠٠

)قضيتان(

٢ ٨٨٠ ٧٠٠

)قضيتان(

غ م

٨املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام  ٨٢٥ ٦٠٠

)قضية١٨(

١٩٨ ٤٠٠

)قضية واحدة(

٤ ٢٣٢ ١٠٠

)قضايا٥(

١ ٠٧٦ ٦٠٠

)قضايا٣(

٢٦٢ ٤٠٠

)قضية واحدة(

٢ ١٨١ ١٠٠

)قضيتان(

٣٦١ ١٠٠

)قضيتان(

٥ ٩٨٧ ١٠٠

)قضيتان(

٤ ٨٢١ ٤٠٠

)قضيتان(

.٢٠١١طلب استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ من أجل احلالة يف ليبيا للفرتة املمتدة من أيار/مايو إىل كانون األول/ديسمرب ٤٦
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام البرنامج الرئيسي الثاني: : ١٩الجدول 

الرئيسي الثانيالبرنامج 
مكتب المدَّعي العام

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
الـ%املبلغباحلاالت

٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ٦٦٤,٩١٢ ٦٧٧,٨١٦ ٣٤٢,٧٤ ١٥٩,٨١٢ ٥٣٣,٠١٦ ٦٩٢,٨٣٥٠,١٢,١

١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ١٧٩,٣٢ ٨٥٢,٢٤ ٠٣١,٥١ ٠٧١,٢٢ ٩٥٥,٢٤ ٠,١-٠٢٦,٤٥,١-

٤ ٧٩٢,٥١٤ ٢٦٢,١١٩ ٠٥٤,٦١٩ ٠٥٤,٦٤ ٨٤٤,٢١٥ ٥٣٠,٠٢٠ ٣٧٤,٢٥ ٢٣١,٠١٥ ٤٨٨,٢٢٠ ٧١٩,٢٣٤٥,٠١,٧

٤٠١,٥٥العامةاملؤقتةاملساعدة  ٣٥٧,٧٥ ٧٥٩,٢٥ ٧٥٩,٢٣٨,٨٥ ١١١,٢٥ ١٥٠,٠٩٣,٥١١ ٧٠٢,٣١١ ٧٩٥,٨٦ ٦٤٥,٨١٢٩,٠

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٧,٠١٧,٠١٧,٠٨١,٠٨١,٠٨٦,٩٨٦,٩٥,٩٧,٣االستشاريوناخلرباء 

٤٠١,٥٥ ٣٧٤,٧٥ ٧٧٦,٢٥ ٧٧٦,٢٣٨,٨٥ ١٩٢,٢٥ ٢٣١,٠٩٣,٥١١ ٧٨٩,٢١١ ٨٨٢,٧٦ ٦٥١,٧١٢٧,٢

١٥٩,٩١السفر ٧٦٨,٥١ ٩٢٨,٤١ ٩٢٨,٤١٨٧,٠١ ٦٩٧,١١ ٨٨٤,١٢٧٨,٩١ ٩٦٠,٢٢ ٢٣٩,١٣٥٥,٠١٨,٨

٤,٥٤,٥٤,٥٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٠الضيافة

٩,١١٩٤,٣٢٠٣,٤٢٠٣,٤٢٥,٠٣٢٧,٥٣٥٢,٥٢٥,٠٣٤٧,٥٣٧٢,٥٢٠,٠٥,٧اخلدمات التعاقدية 

٢٠,٦١٩,٨٤٠,٤٤٠,٤٢٣,٩٣٢,٠٥٥,٩٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٤٤,١٧٨,٩التدريب

٣٧٦,٨٣٧٦,٨٣٧٦,٨٢٨٥,٠٢٨٥,٠٣١٥,٠٣١٥,٠٣٠,٠١٠,٥العامةيةنفقات التشغيلال

٤,٣١٣,٤١٧,٧١٧,٧٣٨,٠١٠,٠٤٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠١٠,٠٢٠,٨اللوازم واملواد

٣١,٧٣١,٧٣١,٧٣٠,٠٣٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٢٠,٠٦٦,٧ألثاث والعتادا

١٩٨,٤٢ ٤٠٤,٥٢ ٦٠٢,٩٢ ٦٠٢,٩٢٧٨,٩٢ ٣٨١,٦٢ ٦٦٠,٥٣٨٤,٩٢ ٧٥٧,٧٣ ١٤٢,٦٤٨٢,١١٨,١

٥المجموع ٣٩٢,٤٢٢ ٠٤١,٣٢٧ ٤٣٣,٧٢٧ ٤٣٣,٧٥ ١٦١,٩٢٣ ١٠٣,٨٢٨ ٢٦٥,٧٥ ٧٠٩,٤٣٠ ٠٣٥,١٣٥ ٧٤٤,٥٧ ٤٧٨,٨٢٦,٥

-٤٨,٢-١٤٥,٢٦٨٠,١٨٢٥,٣٨٢٥,٣١٣٣,٥٦٥٦,٣٧٨٩,٨٢٢٠,٥١٨٨,٤٤٠٨,٩٣٨٠,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام : ٢٠الجدول 

مكتب المدَّعي العام
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٢٦٨٤٦٢٣١١١٥١٦٤٧املالك األساسي
٦٢١٤٠٤١١٤١٢٢٤٨٤٨١٧٠املالك املتصل باحلاالت

١٢٢١٢٢٩٤٤٤٧١٦١٥٣١٦٣٦٤٢١٧

الوظائف 
اجلديدة

١١١املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 

١١١

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١-١املالك األساسي
-١-١-١املالك املتصل باحلاالت

١-١-١-

١١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٦١٥٣١٦٣٦٤٢١٧المجموع
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العامالمدَّعي: ٢١٠٠البرنامج - ١

المقدِّمة

) وقسم ٢١١٠من الديوان وقسم املشورة القانونية (الربنامج الفرعي يتألف برنامج املدَّعي العام-١٤٨
يف تنسيق وتقدمي اخلدمات إىل ةالعامة)، اليت يساعد مجيعها املدَّعي٢١٢٠اخلدمات (الربنامج الفرعي 

الشعب االشتغالية واألفرقة املشرتكة. وهنا جيري تقييم وإدماج سياسات مكتب املدَّعي العام. وتقوم اللجنة 
بشأن املدَّعية العامةمن الئحة مكتب املدَّعي العام) بإسداء املشورة إىل ٢- ٤التنفيذية (وفقًا للبند 

ليات املكتب وأنشطته، ويعمل الديوان مبثابة أمانة.اجلوانب االسرتاتيجية جلميع عم
األنشطة الرئيسية من أجل حتقيق أهداف املدَّعية العامةوجه تومن خالل اللجنة التنفيذية -١٤٩

.إىل أقصى حداملساءلةملقدار األدىن من املوارد وُمعملةً لذلك اةً اسرتاتيجية االدِّعاء مسخِّر 
عي العام تنسيق األنشطة الداخلية واألنشطة املشرتكة بني ويف هذا الصدد يتوىل ديوان املدَّ -١٥٠

األجهزة، ساهراً على متتع العاملني فيه بكفاءات جيدة وعلى محاسهم يف العمل من خالل وحدته املعنية 
.اإلعالمباملوارد البشرية، وعلى فعالية تبادل املعلومات من خالل وحدته املعنية ب

ومن ةالعامةالرد على طلبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعيويقوم قسم املشورة القانونية ب-١٥١
. وتُعد أنشطة هذا القسم وسيلة هامة لتحقيق النتائج املتوخاة يف إطار االشتغاليةمجيع الشعب 

. ويؤدي قسم املشورة القانونية دورًا تيسرييًا هامًا يف وضع معايري املكتب. إنه يتوىل إمساك ١اهلدف 
املباشر، وجمموعة مالحظات، وقاعدة بيانات من على املنوال أدوات قانونية متاحة باالتصال احلاسويب 

يني والوحدة النسقية األكادميية أجل املكتب. وهو ينسق العمل املتعلق بقائمة اخلرباء القانونيني اخلارج
). كما يتوىل ICC-OTPمكتب املدَّعي العام (–لشبكة التواصل اخلارجي اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية 

قسم املشورة القانونية املسؤولية عن املراجعة اجلارية لإلطار التنظيمي للمكتب. وجيري تنفيذ كل ما قد يلزم 
من تعديالت/تنقيحات هلذا ا

اجلودة.
على ويقدم قسم اخلدمات يف الوقت املناسب خدمات عالية اجلودة متصلة مبكتب املدَّعي العام-١٥٢

رتابط مع 
ترمي إىل سد قلم احملكمة لتنسيق تقدمي خدمات مشرتكة على حنو سلس لسلسلة متواصة من األنشطة 

احتياجات املنتفعني بأدىن مقدار من املوارد. وتُعد أنشطة هذا القسم وسيلة هامة لتحقيق النتائج املتوخاة 
.٢يف إطار اهلدف 

األهداف

من خالل: ُتضمن جودة وجناعة األنشطة الرئيسية -١٥٣
ط له بعناية واخلاضع للمراقبة، مبا ة يف كتيب عمل مكتب املدَّعي العام، ب) التنفيذ املخطَّ املبيَّناملعايري أ)

يف ذلك املزيد من الرتكيز على مراقبة اجلودة، ج) التحسني املستمر باالستفادة من العرب املستخلصة.
ة يف خطته االسرتاتيجية مرتبطة بأهداف احملكمة املبيَّنمكتب املدَّعي العام إن غايات -١٥٤

:٢١٠٠االسرتاتيجية األوسع نطاقاً. فعلى وجه اخلصوص يُبتغى يف نطاق الربنامج الفرعي 
ت القضائية مراجعة معمقة مستفاداً فيها من العرب املستخلصة، اإجراء وتنفيذ مراجعة السريور - ١

عقد لإلجراءات االبتدائية و تركِّز أوًال على اإلجراءات يف املرحلة التمهيدية ومرحلة اإلعداد 
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،، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف، والتشاور مع الدول األطراف
حبسب االقتضاء (اهلدف ،ئر أصحاب الشأنوسا،وغريها من األطراف/املشاركني

)؛١- ١- ١االسرتاجيي 
إعادة تدارس بنية احملكمة ومالكها من املوظفني واملوارد على ضوء التجربة العملية، وتكييف - ٢

هذه البنية وهذا املالك على أساس من تشجيع النجاعة والفعالية والسهر يف الوقت ذاته 
- ٢وطة باحملكمة يف إطار واليتها (اهلدف االسرتاتيجي على القدرة على النهوض باملهام املن

)؛١- ١
إدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال املزيد من تدابري حتسني النجاعة اليت ميكن األخذ - ٣

)؛٢- ١- ٢
السهر على تطبيق معايري رفيعة فيما يتعلق حبشد املوظفني (اهلدف االسرتاتيجي - ٤

؛)١- ٢- ٢
السهر على التقيد مبدونة احملكمة اخلاصة بسلوك املوظفني (اهلدف االسرتاتيجي - ٥

٢- ٢- ٢.(
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٢١الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١-١-١الهدف 
٢-٢-٢الهدف 

االستراتيجية لمكتب المدَّعي العاممن الغايات٦الغاية 
السهر على احلوكمة اجليدة والشفافية:

 إسداء املشورة القانونية، ومبا يف ذلك املشورة املتعلقة بشؤون االنضباط، وإعداد اإلطار التنظيمي
الداخلي ملكتب املدَّعي العام؛

درجة رضا املنتفعني باملشورة القانونية اليت يسديها 
مكتب املدَّعي العام؛

%١٠٠بلوغ نسبة الدقة والرضا 

على األقل٣عدد وثائق النهوج اليت يتم وضعها؛وضع النهوج االسرتاتيجية؛

٧٠>النسبة املئوية للتحديثات السنوية؛حتديث كتيب العمل؛%

 النسبة املئوية لبنود العمل السنوي اليت يتم تنفيذها؛املستفاد منها؛إضفاء الطابع املؤسسي على مفهوم العرب املستخلصة والنسبة املئوية للعرب

نسبة ما يتم تنفيذه فعًال من تدابري 
التحسني/التطوير؛

على األقل%٩٠

<٩٠%



احملكمة؛
للموظفني املطلعني على مدوَّنة النسبة املئوية 

السلوك؛
١٠٠%

صفرعدد املسائل املتعلقة بعدم التقيد باملدونة

حتديد مكتب املدَّعي العام إلطار 
االمتثال ووضعه موضع التنفيذ

١-١-٢الهدف 
لمكتب المدَّعي العاممن الغايات االستراتيجية ٣-٥الغاية 

استدامة املراس املهين للمكتب مع إيالء عناية خاصة لتدبر األداء وقياسه:
تعزيز التنسيق مع أجهزة احملكمة األخرى وتبسيط السريورات املشرتكة بني األجهزة؛

مراجعة السريورات الداخلية تبسيطاً لنسق تسلسل مهام العمل وزيادة النجاعة؛

 الداخلية ملكتب املدَّعي العام بغية زيادة فعاليته وجناعته؛مراجعة البنية

مراجعة قياس النتائج؛

مراجعة اإلطار العام لقياس األداء؛

وضع مؤشرات للربط بني اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام وميزانيته؛

مراجعة عبء العمل واملوارد؛

إضفاء الطابع الرمسي على نظام إدارة املخاطر

ت يف املوارد،الوفورا

النسبة املئوية لألخطاء والتأخر الزمين

من التكاليف السابقة للسريورة %٢
املعنية

%٥معدل أخطاء <
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٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١-٢-٢الهدف 
من الغايات االستراتيجية لمكتب المدَّعي العام٢-٥الغاية 

استدامة املراس املهين للمكتب مع إيالء عناية خاصة لكفاءة العاملني ومحاسهم:
تنفيذ برنامج تدريب من أجل إجراء مقابالت على أساس الكفاءة؛

إنشاء وحتديث قائمة باملرشحني املؤهلني لشغل وظائف يف مكتب املدَّعي العام؛

 تنفيذ اخلطة السنوية لتدريب العاملني يف مكتب املدَّعي العام، وذلك باالرتباط مع قسم املوارد
البشرية؛

وانتقائهم؛مراجعة معايري حشد املوظفني



معاجلة ما يندرج ضمن نطاق سيطرة مكتب املدَّعي العام من أهم املسائل املتصلة جبو العمل

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم؛

عدد الوظائف اليت تتوفر فيما خيصها قائمة 
لشغلها؛باملرشحني 

النسبة املئوية لتنفيذ خطة التدريب السنوية

على األقل%٥٠

(على أن تزاد هذه النسبة من %٥٠>
سنة إىل أخرى)

على األقل%٧٠
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(تجمع أرقامها بين األرقام الخاصة بالبرنامج ٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢١٠٠: البرنامج ٢٢الجدول 
)٢١٢٠بالبرنامج الفرعي واألرقام الخاصة ٢١١٠الفرعي 

٢١٠٠
العامالمدَّعي

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلةامليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٢الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٨٨,١٤٤٨,٣٢ ٥٣٦,٤٢ ٢٣٩,٤٤٥٠,١٢ ٦٨٩,٥١٥٣,١٦,٠

٧٢٧,١٦٤٦,٠١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٣٧٣,١٦٧٥,٨٧٢٤,٩١ ٤٠٠,٧٢٧,٦٢,٠

٢ ٥٨٧,٩١ ١٢١,٢٣ ٧٠٩,١٣ ٧٠٩,١٢ ٨١٥,٢١ ٠٩٤,٣٣ ٩٠٩,٥٢ ٩١٥,٢١ ١٧٥,٠٤ ٠٩٠,٢١٨٠,٧٤,٦

٣٠٤,٤١العامةاملساعدة املؤقتة ٦٧١,٣١ ٩٧٥,٧١ ٩٧٥,٧٣٨,٨٢ ٠٩٠,١٢ ١٢٨,٩٩٣,٥٢ ٤٠٥,٣٢ ٤٩٨,٨٣٦٩,٩١٧,٤

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٧,٠١٧,٠١٧,٠٨١,٠٨١,٠٨٦,٩٨٦,٩٥,٩٧,٣االستشاريوناخلرباء 

٣٠٤,٤١ ٦٨٨,٣١ ٩٩٢,٧١ ٩٩٢,٧٣٨,٨٢ ١٧١,١٢ ٢٠٩,٩٩٣,٥٢ ٤٩٢,٢٢ ٥٨٥,٧٣٧٥,٨١٧,٠

٧٩,٢٢٢٣,٥٣٠٢,٧٣٠٢,٧٦٣,٥٣٤٩,٣٤١٢,٨١١٩,٦٣٥٨,٢٤٧٧,٨٦٥,٠١٥,٧السفرتكاليف 

٤,٥٤,٥٤,٥٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٠الضيافةتكاليف 

٩,١١٢١,٠١٣٠,١١٣٠,١٢٥,٠٢١٧,٥٢٤٢,٥٢٥,٠٢٣٧,٥٢٦٢,٥٢٠,٠٨,٢اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٢٠,٦١٩,٨٤٠,٤٤٠,٤٢٣,٩٣٢,٠٥٥,٩٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٤٤,١٧٨,٩التدريبتكاليف 

٠,١٠,١٠,١١٠,٠١٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٢٠,٠٢٠٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٤,٣١٣,٤١٧,٧١٧,٧٣٨,٠١٠,٠٤٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠١٠,٠٢٠,٨اللوازم واملواد

٢٧,٠٢٧,٠٢٧,٠٣٠,٠٣٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٢٠,٠٦٦,٧ألثاث والعتادا

١١٧,٧٤٠٤,٨٥٢٢,٥٥٢٢,٥١٥٥,٤٦٤٨,٨٨٠٤,٢٢٢٥,٦٧٦٠,٧٩٨٦,٣١٨٢,١٢٢,٦

٣المجموع ٠١٠,٠٣ ٢١٤,٣٦ ٢٢٤,٣٦ ٢٢٤,٣٣ ٠٠٩,٤٣ ٩١٤,٢٦ ٩٢٣,٦٣ ٢٣٤,٣٤ ٤٢٧,٩٧ ٦٦٢,٢٧٣٨,٦١٠,٧

٨٧,٧٦٤,٠١٥١,٨١٥١,٨٨٠,٧٦١,٨١٤٢,٤١٣٣,٢١٧,٨١٥١,٠٨,٦٦,٠تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤لعام : مالك الموظفين المقترح ٢١٠٠البرنامج : ٢٣الجدول 

العامالمدَّعي
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٥٣٥٢١٨١٩١٠٢٨املالك األساسي

١٢٢٥١١١١١٦املتصل باحلاالتاملالك 

١٢٥٤٧٤٢٣١٢٠٢١٤٤

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١١

١٢٦٤٧٤٢٤١٢٠٢١٤٥المجموع
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قسم المشورة القانونية–: ديوان المدَّعي العام٢١١٠البرنامج الفرعي(أ)

الموارد من الموظفين

خاصة به لتناول املسائل اليت تقوم يف مجيع احلاالت املدَّعي العام إىل وحدة إعالمحيتاج مكتب-١٥٥
والقضايا. ويشتمل ذلك على شرح اسرتاتيجيات وسياسات هذا املكتب يف إطار عمليات التدارس 

إطار تعليل أنشطة املكتب التحقيقية وتقدمي عروض عن األويل، وإطار انتقاء احلاالت والقضايا، و 

املهام، ألنه يتعنيَّ عليه التزام احلياد بني االدِّعاء والدفاع.
إىل املنحى االسرتاتيجي اإلعالمي إعداد مشاريع خطط العمل باالستناد وحدة اإلعالموتتوىل -١٥٦

العام، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات لوسائل اإلعالم بدءًا من مرحلة التدارس األويل للحالة وصوًال إىل 
احملاكمة وما بعدها.

عالم املسؤولية عن توفري معلومات دقيقة وآتية يف الوقت املناسب للجمهور اإلتتوىل وحدة كما -١٥٧
قنوات االتصال، بشأن مواقف شىتعيَّنمالعام وإىل جمموعات

أنشطة املكتب ذات الصلة لدى جمموعات اجلمهور على الصعيدين الوطين والدويل.
فيما يتعلق مكتب املدَّعي العام فإن الرسائل الصادرة عن ةالعامةاملدَّعيوبالنظر إىل استقالل -١٥٨

املعروضة علىبالتحقيق يف القضايا 
يصدرها قلم احملكمة.

ا من م إليه، يُطلب أن ينض٤٧فعالً وحدة اإلعالموبالنظر إىل عبء العمل الذي تنهض به -١٥٩
اإلعالمنقله منها إىل قسم ٢٠١٣الذي مت يف عام ٢-عالم ذو الرتبة فاإلجديد املوظف املعين ب

. ويضع املكتب يف اعتباره مراجعة بنية احملكمة املقبلة املشرتكة بني األجهزة اليت ستجريها ٤٨والوثائق
ويناقشها مع اللجنة . ولذا فإن املكتب سيعود إىل هذه النقطة PricewaterhouseCoopersمؤسسة 

، وسيقدم عند اللزوم تصويبًا للميزانية املقرتحة يتضمَّن كل ما قد يلزم ٢٠١٣خالل دورة أيلول/سبتمرب 
باملوظفني.وحدة اإلعالممن تعديالت يف طلبات جتهيز 

املساعدة املؤقتة العامة
،عوام السابقةعلى غرار األ-١٦٠

دعماً ملشاريع خمصوصة أو للنهوض بعبء العمل يف الفرتات املتوقَّع أن يبلغ فيها ٢-موظف من الرتبة ف
نية ؛ وتبقى القدرة املعمكتب املدَّعي العامأوَجُه فيما يتعلق بوظيفة إسداء املشورة القانونية اليت يتوالها 

راجعته الضرورية.مبو املكتب تنفيذاً كامالً كتيب عمل  ذات أمهية أساسية للتكفل بتنفيذ
وبتزايد اعتماد اإلجراءات على الوثائق واملراسالت اإللكرتونية الشكل، تتزايد درجة التعقيد اليت -١٦١

القانونية املتعلقة على . فاألنظمة اخلاصة واملتطلَّبات مكتب املدَّعي العام
اخلصوص بإدارة امللفات اإللكرتونية، وجتهيز املعلومات، وتدبر األدلة، وكشف املعلومات واملواد، متثل 

. األعمالتسلسل، وتستلزم موظفًا متفرغًا لتنسيق املكتبعنصرًا هامًا بالغ احلساسية من عناصر أنشطة

.٢٠١٣نيسان/أبريل ١٣، CBF/20/20، تقرير احملكمة عن األنشطة يف جمال اإلعالم والتوعية٤٧
.١٤٧، الفقرة ICC-ASP/11/15الوثيقة ٤٨
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اليت تؤدَّى خالهلا. دَّدة الطابعة بسبب طبيعة املهام احملوتنخرط وحدات شىت يف مراحل السريورات املعني
.٤٩بطابع شامل لشىت الوحدات يتطلب تنسيقاً وثيقاً هلذه املهامنسق تسلسل األعمالفاّتسام 
. ٥-من الرتبة فمنسق إلدارة املعلوماتوبناًء على ذلك ُتطلب اعتمادات لسد تكاليف -١٦٢

وبالنظر إىل الفاصل الزمين الالزم الستقدام موظفني جدد فقد ُهيئت يف امليزانية اعتمادات للموظف املعين 

على شاغل هذه الوظيفة اإلحاطة بناتج العمل، سد تكاليف هذه الوظيفة يف أقرب وقت ممكن. وجيب 
وسريورات العمل، والعاملني يف مجيع وحدات املكتب. وهو سيقوم يف بادئ األمر بإعادة تصميم سريورة 
تسجيل األدلة واستغالهلا، وسريورة كشف املعلومات والوثائق. وهو سُيجري، مبساعدة وخربة من وحدة 

األدلة، تقييمًا للنظم اليت من املناسب إعماهلا، وسيقدم إىل اللجنة قاعدة املعارف ووحدة املعلومات و 
مناسب يف هذا الصدد.للتوصل مستقبال إىل حل التنفيذية مقرتحاً 

وعندما يتم تصميم حل وإقراره، سيقوم املنسق مبا يلي:-١٦٣
اإلشراف على ختطيط وتنظيم مراجعة األدلة وسريورة كشف املعلومات من جانب كل (أ)

من األفرقة املشرتكة/املعنية باحملاكمات؛فريق
السهر على التقيد باملعايري املتعلقة بتسجيل األدلة ومراجعتها والكشف عنها من جانب  (ب)

االبتدائيةتإلجراءاكل فريق من األفرقة املشرتكة/ املعنية با
خاطر املتصلة بتناول األدلة.إبالغ اللجنة التنفيذية عن األداء وامل(ج)

كما سيؤدي شاغل هذا الوظيفة دوراً ذا أمهية حيوية يف السهر على االرتقاء جبودة تناول األدلة -١٦٤
ومبا يف ذلك كشفها من خالل االستفادة من العرب املستخلصة ومن املراجعات اخلارجية للتكنولوجيات 

ذه الوظيفة يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجية إلدارة اجلديدة املناسبة. وباإلضافة إىل ذلك سيسهم شاغل ه
املعلومات ضمن املكتب.

العمل اإلضايف
لسد تكاليف العمل اإلضايف، فهو، بالنظر إىل أنه ال خمصَّصمل يدرج مكتب املدَّعي العام أي -١٦٥

تعويضي، ن من تعويض معظم العمل اإلضايف الضرروي مبنح وقت فراغ يستعني بالعمل يف نوبات وأنه متكَّ 
يرى أن كل ما قد يقدَّم من طلبات مشروعة لدفع تعويض عن العمل اإلضايف، ما كان غري ذي شأن يف 

ستوعب ضمن نطاق ميزانية املوظفني املتاحة.املاضي، ميكن أن يُ 

اخلربة االستشارية
مع التعاقد مع مستشارين من اخلرباء يف شؤون احلاالت و ٢٠١٤سيواصل املكتب يف عام -١٦٦

من اخلرباء دعمًا لعمليات التحقيق واحملاكمات. لكن ستبذل جهود لتقليص املتطلَّبات يف إطار شهود 
حاالت استئجار خدمات هؤالء اخلرباء بصورة صارمة، وسيستعان دّ حَ هذا البند من بنود امليزانية، وستُ 

يورو يعادل ٩٠٠٨٦لبالغ بقدر املستطاع مبستشارين متطوعني ألداء مهام إسداء املشورة. واملقدار املزيد ا
، وإن كان املقدار الفعلي لعمل اخلرباء الالزم ٦,٨ملدة مقدارها بالشهور ٥-عمل خبري من الرتبة ف

من أجل خصَّصسيحدَّد على أساس العمل الالزم وخربة اخلرباء االستشاريني املعنيني. ويهيَّأ هذا امل

تقرير عن مراجعة (استشارة بشأن البنية التنظيمية للمحكمة اجلنائية الدولية)؛Consultancy on ICC Organizational Structureانظر ٤٩
.٢٠١٣، حزيران/يونيوPricewaterhouseCoopersمكتب املدَّعي العام املشرتكة بني األجهزة اليت جتريها مؤسسة
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ومجهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وكينيا. وتظل امليزانية املستجدات يف قضايا احلاالت يف مايل وكوت ديفوار
مركَّزة يف الديوان سهراً على التنسيق بني شىت الشعب االشتغالية.

العام على تعيني مستشارين يستمر املدَّعي) من نظام روما األساسي، ٩(٤٢ووفقًا للمادة -١٦٧
قانونيني خارجيني معنيني باجلرائم اجلنسانية وغريها من املسائل. ولـّما كان األشخاص املعنيون يسهمون 

الموارد من غير الموظفين

السفر
السفر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون، على أرفع مستوى، لعمليات ةلعاماةيتعنيَّ على املدَّعي-١٦٨

، اإلعالمميزانية السفر تكاليف مهمات ممثلي وحدة بلغ تعظيم أثر نظام روما األساسي. كما تسد مب
ألسفار اً خمصَّصميثل جزء منه املشورة القانونية، ووحدة املوارد البشرية يف مكتب املدَّعي العام، و وقسم 

ممن ال يستطيعون سد تكاليف هذه األسفار ةالعامةأصحاب الشأن الرئيسيني املدعوين إىل مقابلة املّدعي
بأنفسهم.

يورو املطلوب لسد تكاليف السفر على زيادة تبلغ نسبتها ٨٠٠١٦٥وينطوي املقدار البالغ -١٦٩
.٣٩، وهو يتعلق مبهمات يقدَّر أن يبلغ عددها ٢٠١٣بالقياس إىل عام ٢١,٩املئوية 

اخلدمات التعاقدية
عالم لبعثات إعالم مستقلة يف البلدان اإليورو لتحمل تكاليف ٠٠٠٥٠يطلب مبلغ مقداره -١٧٠

واملعتاد أن تتصل التكاليف املتكبدة من هذا الباب بربامج إذاعية، وباستئجار اليت تعمل فيها احملكمة. 
املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وبإنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

التدريب
عترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية من عناصر تبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف الديوان. ويُ -١٧١

رامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن مكتب املدَّعي العام. وقد زيد االسرتاتيجية ال
املرصود له مراعاة لتوفري تدريب مالئم للموظفني اإلضافيني، وحتسني مهارات املوظفني الذين خصَّصامل

املئة من يف٠,٢يورو فإنه ال ميثل إال ٠٠٠١٠٠املعين خصَّصسبق أن التحقوا باحملكمة. وإذ يبلغ امل
يف ٠,٥تكاليف املوظفني، وهذه نسبة أدىن إىل حد كبري من النسب املعتادة يف املنظمات، اليت تقارب 

املئة. وسُيستخدم هذا االعتماد لتنفيذ برنامج تدريب وفقًا ألولويات التدريب ذات الطابع احملدد يف 
ستئناف والتكامل والتعاون. وسيعمل مكتب املدَّعي العام، املتصلة رئيسيًا بالتحقيق والتقاضي واال

املكتب، حيثما أمكن األمر، مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر من النجاعة بالقياس 
إىل التكاليف، مثل تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة ودعاوى االستئناف مع احملاكم 

العام يعمل مع قلم احملكمة على مشاريع مشرتكه املخصوصة. ويضاف إىل ذلك أن مكتب املدَّعي 
مصممة الغتنام الفرص املتاحة أكمل اغتنام وإبقاء التكاليف عند حدها األدىن يف الوقت ذاته.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢١١٠: البرنامج الفرعي ٢٤الجدول 

٢١١٠
ديوان المدَّعي العام

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)اتاليورو (بآالف 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٩٥٧,٦٩٥٧,٦١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٩٤,٢١ ٠٩٤,٢١٣٦,٦١٤,٣

٣٣٩,٥٣٣٩,٥٣٤٦,٣٣٤٦,٣٦,٨٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١ ٣٤٠,٧١ ٣٤٠,٧١ ٣٤٠,٧١ ٢٩٧,١١ ٢٩٧,١١ ٤٤٠,٥١ ٤٤٠,٥١٤٣,٤١١,١

٢٦٨,٧٣,٤٢٧٢,١٢٧٢,١٣٨,٨٣٨,٨٩٣,٥٨٢,٩١٧٦,٤١٣٧,٦٣٥٤,٦العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٧,٠١٧,٠١٧,٠٨١,٠٨١,٠٨٦,٩٨٦,٩٥,٩٧,٣االستشاريوناخلرباء 

٢٦٨,٧٢٠,٤٢٨٩,١٢٨٩,١٣٨,٨٨١,٠١١٩,٨٩٣,٥١٦٩,٨٢٦٣,٣١٤٣,٥١١٩,٨

٧٣,٥٦٥,٩١٣٩,٤١٣٩,٤٤١,١٩٤,٩١٣٦,٠٨١,٢٨٤,٦١٦٥,٨٢٩,٨٢١,٩السفر

٤,٥٤,٥٤,٥٥,٠٥,٠٨,٠٨,٠٣,٠٦٠,٠الضيافة

١,٤١,٤١,٤٣٠,٠٣٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٢٠,٠٦٦,٧اخلدمات التعاقدية 

١٩,٩١٩,٨٣٩,٧٣٩,٧٢٣,٩٣٢,٠٥٥,٩٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٤٤,١٧٨,٩التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٩٩,٣٨٥,٧١٨٥,٠١٨٥,٠٧٠,٠١٥٦,٩٢٢٦,٩١٢٤,٢١٩٩,٦٣٢٣,٨٩٦,٩٤٢,٧

١المجموع ٧٠٨,٧١٠٦,١١ ٨١٤,٨١ ٨١٤,٨١ ٤٠٥,٩٢٣٧,٩١ ٦٤٣,٨١ ٦٥٨,٢٣٦٩,٤٢ ٠٢٧,٦٣٨٣,٨٢٣,٣

٤٢,٤٤٢,٤٤٢,٤٣٨,٩٣٨,٩٦٤,٣٦٤,٣٢٥,٤٦٥,٣تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١١٠البرنامج الفرعي : ٢٥الجدول 

قسم المشورة القانونية–ديوان المدَّعي العام 
وكيل أمني 

عام
عام أمني 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٣١٨١٤٥١٣املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١١١٣١٨١٤٥١٣

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١١

١١٢١٣١٩١٤٥١٤المجموع
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: قسم الخدمات٢١٢٠البرنامج الفرعي (ب)

المقدِّمة

يتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات منفصلة، يشرف عليها املدير الرئيسي (موظف من الرتبة-١٧٢
)، هي:٥-ف

وحدة اإلدارة العامة؛(أ)
وحدة املعلومات واألدلة؛(ب)
وحدة قاعدة املعارف؛(ج)
وحدة خدمات اللغات.(د)

عب االشتغالية ويتوىل قسم اخلدمات املسؤولية عن تقدمي الدعم الالزم يف جمال اخلدمات إىل الشُ -١٧٣

لألنشطة اليت يؤديها املكتب، ويسهر على فعالية رصد ومراقبة استخدام املوارد. كما إن هذا القسم يعمل 
مبثابة مرتاَبط مع قلم احملكمة يف اإلدارة الفعالة لطلبات اخلدمات املتأتية عن احتياجات عمل مكتب 

يت تشمل مكتب املدَّعي العام بشأن املبادرات واملشاريع الاليت يُ يق املسائل املدَّعي العام وتنس
شىت وحدات احملكمة.بنطاقها 

الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة
يظل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد توفَّر يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من أجل الرتمجة-١٧٤

واملراجعة، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من سائر اخلدمات يف جمال الدعم املباشر ، التحريرية
ألنشطة املكتب. كما تلزم زيادة املوارد احلالية لدعم قاعدة املعارف فيما يتعلق بتدبر القضايا وكشف 

املعلومات واملواد.
ومقادير املعامالترتكة إىل زيادة أحجام وتفضي الزيادة يف املوارد الالزمة لتعزيز األفرقة املش-١٧٥

. ولذا يُطلب ما يسد تكاليف ستة بتجهيزها وإجرائهاوحدة اإلدارة العامةتقوماألنشطة اليت جيب أن 
والشؤون املالية.بالتسيري العامرأ بصفة مساعد معين -أشهر من عمل موظف من الرتبة خ ع

املساعدة املؤقتة العامة ضرورية لتوفري اخلدمة تظل متطلَّبات،وفيما خيص وحدة خدمات اللغات-١٧٦

، واملراجعة، وتلخيص الوثائق، والتحرير، والرتمجة الشفوية امليدانية، والرتمجة الشفوية عرب يةالتحرير الرتمجةُ 
وخدمات ، و ١٥لصيق، مبا يف ذلك ما تقضي به املادة الدعم الاهلاتف، وإن كانت أيضًا توفر خدمات 

ة يف النسخ العلنية من الوثائق. ويُرصد معيَّنحجب معلومات ويف
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١٧,٥لالستعانة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بـخمصَّص

٢٠١٣كامل لعدد من شهور العمل حيدد بصورة مرنة. وينطوي ذلك على زيادة دنيا بالقياس إىل عام 
مل.موظف عامل بدوام كا٠,٥مقدارها يعادل 
يَـْرَوندا/اللغة السواحلية كجزء من امل-١٧٧ املرصود للعدد خصَّصوُتطلب وظيفة واحدة ملرتجم للغة الِكنـْ

املشار إليه من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ويُطلب 
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يفيشغلها على حنو دقيق و بغية جتسيد مهام ومسؤوليات من ٤-تكون هذه الوظيفة من الرتبة فأن
ضوء استمرار اتسام هاتني اللغتني بأمهية حامسة يف عمليات التحقيق والدعاوى اجلارية (وال سّيما يف احلالة 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف كينيا) وضرورة توفري ترمجات جيدة لألدلة اليت يتم مجعها حبيث 

ميكن ترمجةً مرتمجٍة◌ً دَّعي العام من عمليات حتقيق ومالحقة إىل وقائعَ ريه مكتب املُيضمن استناد ما جيُ 
فلم تعد مطلوبة.٣-التعويل عليها. أما الوظيفة احلالية ملرتجم من الرتبة ف

ملدة ستة أشهر يف إطار ٤-وباإلضافة إىل ذلك ُيطلب مراجع للغة العربية من الرتبة ف-١٧٨
املساعدة املؤقتة العامة. فالعربية، ف

يف ثالث من احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة (احلالة يف دارفور، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل). فيجب 
ف أن يتسىن لوحدة خدمات اللغات، للنهوض بعبء العمل املتزايد يف جمال اللغة العربية وتناول الطي

تبد أن تس
الحقة.وللتكفل أيضاً باجلودة الالزمة لدعم سريورات التحقيق وامل

وعلى غرار السنوات السابقة تظل وحدة خدمات اللغات متيزن بدرجة عالية من املرونة. ويستتبع -١٧٩
من معادالت املوظف الواحد ١,٧٩أن يبلغ يقدَّر–ذلك تدبر ما يُتوقع من نقص داخلي يف املوارد 

وذلك بتحديد أولويات عبء –) ٢٠١٣يف عام ١,٥٧(مقابل ٢٠١٤العامل بدوام كامل يف عام 
عملها على حنو دقيق واالستعانة مبوارد خارجية، مع إبقاء السرية نصب عينيها.
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التوزيع الوظيفي للمترجمين (الوظائف المستعان بها في إطار المساعدة المؤقتة العامة : ٢٦الجدول 
٢٠١٤عام المتوقَّعة ل) والقدرة الترجمية الناتجة عنه على أساس أعباء العملالثابتةوالوظائف 

القدرة مقابل الطلبتوزيع معادالت عمل املوظف الواحد بدوام كامل

الرتمجةاللغة

الرتمجة/تنسيق 
الرتمجة الشفوية 

امليدانية

التنقيح/التدقيق 
)

)يف اخلارج مثالً 

تلخيص 
الوثائق/

الرتمجة الوهلية

الرتمجة
الشفوية 
امليدانية

الرتمجة الشفوية 
عرب اهلاتف

المجموع 
بمعادالت 

الموظف الواحد 
العامل بدوام  

كامل

حجم الوثائق
املتوقَّع ترمجتها 
(بالصفحات)

القدرة على 
الرتمجة

٢٠١٤يف عام 
(بالصفحات)

الفائض/النقص
(بالصفحات)

٣,٨٥١,٣٠,٨٠,٠٥٦٣اإلنكليزية + الفرنسية ٨٤٦٢ ٩٦٥٨٨١,٥-

٤,١٠,٠٥٠,٥٠,١٥٠,١٥٠,٠٥٥٣مجهورية الكونغو الدميقراطيةلغات  ٩٦٤٣ ١٥٧٨٠٧,٠-

٠,٧٥٠,٥٠,٦٥٠,٢٠,١٠,٠٥٢,٢٥٤٧٦٥٧٨١٠١,٥لغات كينيا

٠,١٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٢٥٤٠١١٦٧٥,٥لغات مجهورية أفريقيا الوسطى

٠,٧٥٠,٤٠,٢٠,١٠,٠٥١,٥٤٨٦٥٧٨٩١,٥كوت ديفوارلغات

٤,٤٠,٠٥٠,٧٠,٢٠,١٠,٠٥٥,٥٣دارفور/ليبيا/مايللغات ٣٤٨٣ ٣٨٨٤٠,٠

ـــدوام   ـــادالت الموظـــف الواحـــد العامـــل ب المجمـــوع بمع
١٤١,٩٣,١٠,٨٥٠,٤٥٠,٢٢٠,٥١٢كامل ١٦٠١٠ ٧٨٠١ ٣٨٠,٠-

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل٣مبا يف ذلك وظائف ثابتة متثل 

٣٨رأ ملدة -يطلب املكتب ما يعادل عمل موظف من الرتبة خ ع،وباإلضافة إىل ما تقدم-١٨٠
خدمات ترمجة شفوية ميدانية من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) لتوفري٣,١٧شهرًا (

من أجل مهمات التحقيق اليت تستلزم دعمًا لغوياً. وجيري التعاقد مع الرتامجةبصفة مرتجم مستقل
امليدانيني املستقلني بصفتهم مقاولني منفردين بعد أن يتم حشدهم واعتمادهم وإدراج أمسائهم يف قائمة 
الرتمجة الشفوية امليدانية اليت تشرف عليها وحدة خدمات اللغات ومرفق اللغات التابع لقلم احملكمة فيما 

خيص كالً من احلاالت.
املعلومات مع زيادة عمليات التحقيق والقضايا وتزايد درجة تدبرويتزايد الطلب على خدمات -١٨١

التعامل ٢٠١٤وسيتعنيَّ يف عام حساسيتها، وتزايد االستعانة بنظم املعلومات يف مكتب املدَّعي العام.
املعلومات. وبالنظر إىل االحتياجات اإلضافية بتدبرمع كثري من املستجدات احلامسة األمهية فيما يتعلق 

بعبء العمل يف جمال ١-سيتعذر 
املساعدة املقدمة لعمليات التحقيق واحملاكمات. ففعالية العمل تستلزم أن تبلغ نسبة عمليات التحقيق 

يف ضعرف، إذ تإن وحدة قواعد املعاواحملاكمات إىل عدد منسقي قواعد البيانات اثنني إىل واحد. 
الربناجمية ٢٠١٤ميزانية عام إطار ، تطلب يفيف زيادة مواردهاملكتببعهاملنحى التدرجيي الذي يتّ االعتبار
ق قاعدة البيانات ذي الرتبة شهرًا على منسِّ ١٢اإلبقاء ملدة املقرتحة

. ويف هذا ٢٠١١اين/يناير ، املستعان به مبوجب عقد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ كانون الث١-ف

وظيفة رابعة.
بداية عمليات التحقيق أكثر فأكثر من املوارد جلمع ن مكتب املدَّعي العام يكرِّس منولـّما كا-١٨٢

ما يلزم من إفادات الشهود، ومواد التحقيق اجلنائي العلمي، واألدلة الوثائقية، فيجب إيالء العناية للقدرة 
على اإلسهام يف مجع األدلة، وحفظها، وإغنائها ببيانات شرحية بواسطة وحدات اخلدمات املتخصصة. 

ملسجلة يتزايد عامًا بعد عام نتيجة لتقنيات التحقيق احملسنة، وتوفر املزيد من املواد إن مقدار األدلة ا
املستقاة من مصادر متاحة إتاحة عامة، وحجم األدلة اجلنائية العلمية املتاحة عن طريق تكنولوجيا 
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معين رأ يعمل ملدة ستة أشهر بصفة مساعد -. وهلذه الغاية يُطلب موظف من الرتبة خ ع٥٠املعلومات
باألدلة يف وحدة املعلومات واألدلة.

يا-١٨٣

ابعحمدَّد الطتدريب 
جماالت عمل مكتب املدَّعي العام يتطلب موظفني مهرة يف مجيع مراحل سريورة متييز األدلة وانتقائها 

أشهر لسد ملدة ستة ٢-واحتيازها وختزينها. وعليه فإنه يُطلب ما يعادل عمل موظف من الرتبة ف
تكاليف منسق لألدلة اإللكرتونية يف وحدة املعلومات واألدلة لدعم األفرقة املشرتكة.

الموارد من غير الموظفين

السفر
١٨٤-

للمشاركة يف مؤمترات مهنية.وموظفون خمتصون يف جمال اللغات وموظفون إداريون 
١٨٥-

(يعملون على النطاق احمللي وعلى النطاق الدويل)، التقين من وحدة املعلومات واألدلة وترامجة ميدانيون
يدعمون بالضرورة املهمات التحقيقية اخلاصة جبميع القضايا يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، ويشمل 

عدداً من املهمات يف بلدان احلاالت لتقييم الرتامجة امليدانيني وتوظيفهم.أيضاً 
ات لسد تكاليف املشاركة يف خصَّصقواعد املعارف من املوتتألف ميزانية السفر اخلاصة بوحدة -١٨٦

مؤمترات مهنية معنية بالتكنولوجيا املتصلة بالتقنيات املركَّبة يف مكتب املدَّعي العام أو اليت جيري تقييمها 
(الواليات LegalTechمن أجل هذا املكتب. فمؤمترات الرابطة الدولية للتكنولوجيا القانونية ومؤسسة 

ة األمريكية) تعد أحداثًا سنوية هامة حيث جيري عرض وتبادل التجارب يف جمال التكنولوجيا املتحد
القانونية. وعلى حنو مماثل ميكن للمكتب أن يستفيد من جتارب منظمات أخرى قائمة يف أوروبا حيث 

الصحيح تربز احتياجات مماثلة وحيث تعمل بالفعل نظم يفكر املكتب يف احتيازها. فتطبيق القرارات 
املستند إىل جتارب منظمات أخرى سيؤيت وفورات يف الوقت واملال املسخَّرين لرتقية أو إعمال نظم جديدة 

أو تكثري املنافع اليت تؤتيها النظم القائمة.
للنجاعة عن طريق اعتماد معدات جديدة لتسجيل املقابالت مع وبفضل ما حتقق من حتسني-١٨٧

ومات واألدلة يسافرون يف مهمات لدعم احملققني. لكن تلزم بعض الشهود، مل يعد تقنيو وحدة املعل
األسفار عندما تكون البيانات اليت جيري مجعها ذات طبيعة تقنية معقدة، أو عندما يكون من األجنع 

لسد تكاليف بعض خمصَّصتقين خمتص يف جمال األدلة بدًال من حمقق. ولذا أُبقي على االستعانة ب
ذلك أن وحدة املعلومات واألدلة حتتاج، بصفتها جهة تقدم اخلدمات لباقي األسفار. ويضاف إىل 

وحدات مكتب املدَّعي العام، إىل املشاركة يف قليل من املؤمترات املعنية بالتكنولوجيا 
حمافل تبادل املعارف.القانون ومن 

فقد بلغ ٢٠١٠يف عام أما . ٢٠١٢يف عام ٤٦٠٤٢إىل ٢٠١١يف عام ٦٤٢٢٥لقد ازداد عدد الوثائق املسجلة يف مجيع احلاالت من ٥٠
.٠١٥١٨عدد الوثائق املسجلة 
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سفار بالقياس إىل ميزانية عام وتطلب وحدة خدمات اللغات زيادة يف ميزانيتها اخلاصة باأل-١٨٨
املعتمدة، ما جيسد الزيادة يف املهمات التحقيقية وبالتايل الزيادة املتزامنة فيما ُحيتاج إليه يف مجيع ٢٠١٣

ين احمللي صعيدمراحل التحقيق واملالحقة من الدعم الذي يقدمه الرتامجة امليدانيون العاملون على ال
لى وحدة خدمات اللغات أن ُجتري عددًا من املهمات حلشد وتوجيه والدويل. ويف الوقت نفسه جيب ع

ترامجة جدد بغية جتديد قائمة الرتامجة وسد االحتياجات اليت تستجد مع بروز متطلَّبات جديدة يف جمال 
اللغات. وباإلضافة إىل ذلك يتعنيَّ على موظفي وحدة خدمات اللغات أن يسافروا للمشاركة يف عدد من 

اهلامة املعنية باللغات (مثل االجتماع السنوي الدويل املعين برتتيبات اللغات والوثائق واملنشورات، املؤمترات 

ل اخلربات بغية التكفل باتسام عمل هذه نظرائهم اخلارجيني املعنيني باللغات واخلرباء لالستنارة وتباد
الوحدة بأقصى قدر ممكن من الفعالية، ومبا يف ذلك ما يتعلق باللغات غري املعتادة اليت هي أقل انتشاراً.

يورو، أي بنسبة مئوية مقدارها ٢٠٠٣٥وعلى وجه اإلمجال ازدادت ميزانية السفر مبقدار -١٨٩
تمدة.املع٢٠١٣، بالقياس إىل ميزانية عام ١٢,٧

اخلدمات التعاقدية
ُحيتاج إىل اخلدمات التعاقدية لرفد مشاريع داخلية. ومن األنشطة احملددة املخطط هلا: إدخال -١٩٠

حتسينات على تكامل األنظمة إلتاحة تبادل املعلومات تلقائيًا بني النظم األساسية لتلبية احتياجات 
ة باألدلة واملعلومات مكتب املدَّعي العام يف جمال تقصي املعلومات وحتليلها؛ تبادل املعلومات املتعلق

تبادًال تلقائيًا مصون األمن ،اتيف إطار املراجعاملتعلقة بالشهود واملعلومات املتعلقة بالوقائع اليت ُجتمع 
يورو)؛ إدخال حتسينات على أدوات حجب وكشف املعلومات التلقائيني لتحسني جناعة هذه ٠٠٠٤٥(

يورو)؛ دعم تنفيذ ترقيات النظم وإعمال ٠٠٠٣٠(السريورة وحتسني أمن املعلومات اليت جيري كشفها
يورو).٠٠٠٤٣النظم اجلديدة اليت يعتمدها قلم احملكمة (

وتلزم اعتمادات لتكليف مرتمجني خارجيني بأعمال الرتمجة دعمًا لوحدة الرتمجة الداخلية التابعة -١٩١
االت بلوغ واجهة حملللمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم 

ة معيَّنا يف آجال النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب النهوض 
من هذه ترمجتها وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة  ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو 

يورو يساوي نظريه يف ٠٠٠٨٥يف مجيع احلاالت البالغ اللغة. واملقدار املطلوب لسد التكاليف املعنية 
تغيري.عتمدة دونامل٢٠١٣ميزانية عام 

يورو لتكليف جهة خارجية بأعمال استنساخ إلكرتوين ٥٠٠٩كما ُحيتاج إىل مبلغ مقداره -١٩٢
س من ومعاملة رقمية وطبع لبنود أدلة كبرية جداً تستلزم معدات متخصصة ليست متيسرة يف احملكمة أو لي

االقتصادي احتيازها فيها. وسُيستخدم هذا املبلغ أيضاً لتكليف جهة خارجية بكل ما قد يلزم من معاجلة 
واسعة النطاق.الوسائط اإللكرتونية ال

النفقات التشغيلية العامة
ة أعاله وسد املبيَّنيورو لتعويض جزء من تكاليف املشاريع ٠٠٠٣٠يراد استخدام املقدار البالغ -١٩٣

تكاليف الشحن واحلمل املتصلة مبشرتيات ختص مكتب املدَّعي العام على وجه التحديد.
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اللوازم واملواد
يورو لإلبقاء على االشرتاكات السنوية يف ٠٠٠٥٨ات لذلك مبلغًا مقداره خصَّصتشمل امل-١٩٤

االشرتاك يف قواعد بيانات/جمالت ختص مكتب املدَّعي العام على وجه التحديد واشرتاكات مهنية (مثل 
. سيةسااألالرابطة الدولية للمدَّعني العامني) وشراء كتب مرجعية هامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب

ات يف إطار هذا البند من امليزانية لشراء وسائط (بطاقات رقمية خصَّصوسُيستخدم القسط األعظم من امل
خدمها احملققون: مثل الكاِمرات وأجهزة مصونة األمن، وأقراص صغرية، وبطاريات، إخل) لألجهزة اليت يست

التسجيل.

األثاث والعتاد
يورو من أجل وحدة قواعد املعارف للتكفل ٠٠٠٣٠مقداره خمصَّصُحيتاج إىل -١٩٥

بإجراء ترقيات الرباجميات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد وبراجميات التطبيقات 
القضايا، وال سّيما استخراج حمتويات الوسائط اإللكرتونية، وبصورة أكثر تناول اجلديدة للمساعدة يف 

’Analystsوبرنامج حتليل املعلومات املسمى CaseMapحتديداً الربنامج اإللكرتوين لتقييم القضايا املسمى 

Notebook فيما يورو لوحدة املعلومات واألدلة٠٠٠٢٠. ويشمل بند امليزانية هذا أيضًا مبلغًا مقداره
يتعلق بصيانة واستبدال وترقية معدات املهمات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد (لدعم 

عمليات التحقيق بالوسائل السمعية البصرية/مجع البيانات).
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢١٢٠: البرنامج الفرعي ٢٧الجدول 

٢١٢٠
قسم الخدمات

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٣٠,٥٤٤٨,٣١ ٥٧٨,٨١ ١٤٥,٢٤٥٠,١١ ٥٩٥,٣١٦,٥١,٠

٣٨٧,٦٦٤٦,٠١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٠٣٣,٦٣٢٩,٥٧٢٤,٩١ ٠٥٤,٤٢٠,٨٢,٠

١ ٢٤٧,٢١ ١٢١,٢٢ ٣٦٨,٤٢ ٣٦٨,٤١ ٥١٨,١١ ٠٩٤,٣٢ ٦١٢,٤١ ٤٧٤,٧١ ١٧٥,٠٢ ٦٤٩,٧٣٧,٣١,٤

٣٥,٧١العامةاملساعدة املؤقتة ٦٦٧,٩١ ٧٠٣,٦١ ٧٠٣,٦٢ ٠٩٠,١٢ ٠٩٠,١٢ ٣٢٢,٤٢ ٣٢٢,٤٢٣٢,٣١١,١

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٥,٧١ ٦٦٧,٩١ ٧٠٣,٦١ ٧٠٣,٦٢ ٠٩٠,١٢ ٠٩٠,١٢ ٣٢٢,٤٢ ٣٢٢,٤٢٣٢,٣١١,١

٥,٧١٥٧,٦١٦٣,٣١٦٣,٣٢٢,٤٢٥٤,٤٢٧٦,٨٣٨,٤٢٧٣,٦٣١٢,٠٣٥,٢١٢,٧السفر

الضيافة
٧,٧١٢١,٠١٢٨,٧١٢٨,٧٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥اخلدمات التعاقدية 

٠,٧٠,٧٠,٧التدريب

٠,١٠,١٠,١١٠,٠١٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٢٠,٠٢٠٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٤,٣١٣,٤١٧,٧١٧,٧٣٨,٠١٠,٠٤٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠١٠,٠٢٠,٨اللوازم واملواد

٢٧,٠٢٧,٠٢٧,٠٣٠,٠٣٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٢٠,٠٦٦,٧ألثاث والعتادا

١٨,٤٣١٩,١٣٣٧,٥٣٣٧,٥٨٥,٤٤٩١,٩٥٧٧,٣١٠١,٤٥٦١,١٦٦٢,٥٨٥,٢١٤,٨

١المجموع ٣٠١,٣٣ ١٠٨,٢٤ ٤٠٩,٥٤ ٤٠٩,٥١ ٦٠٣,٥٣ ٦٧٦,٣٥ ٢٧٩,٨١ ٥٧٦,١٤ ٠٥٨,٥٥ ٦٣٤,٦٣٥٤,٨٦,٧

-١٦,٢-٤٥,٤٦٤,٠١٠٩,٤١٠٩,٤٤١,٧٦١,٨١٠٣,٥٦٨,٩١٧,٨٨٦,٧١٦,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٢٠البرنامج الفرعي : ٢٨الجدول 

قسم الخدمات
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٤٢٢١١٠٥٥١٥املالك األساسي

١٢٢٥١١١١١٦املالك املتصل باحلاالت

١٤٣٤٣١٥١٦١٦٣١

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٤٣٤٣١٥١٦١٦٣١المجموع
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التكامل والتعاونو : شعبة االختصاص ٢٢٠٠البرنامج - ٢

المقدِّمة

١٩٦-
الشعبة رئيسياً يف هذه والقضايااحلاالتمن 

إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظمات الدولية، وسائر أصحاب الشأن، 
على حنو فعال باملهام القضائية املنوطة به يف إطار واليته. مكتب املدَّعي العامال بد منها لكي يضطلع 

ن إجراء مجيع عمتتوىل الشعبة أيضا املسؤولية عو 
. فالشعبة تؤدي ضمن ١٥جانب الدول أو من جانب جملس األمن والبالغات الواردة مبوجب املادة 

املكتب دوراً رائداً فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل العدالة، والتعاون.
لدويل يقوم بإعداد وحتديث خطط التعاون فيما الشعبة من قسمني. فقسم التعاون اهذه وتتألف -١٩٧

وبإيصال وتنسيق مجيع طلبات املساعدة القضائية؛ ومبسك ؛خيص كل حالة باالستناد إىل خطط التحقيق
قاعدة بيانات طلبات التعاون من أجل املتابعة؛ وبإعداد ومسك قاعدة بيانات لإلجراءات الوطنية لتسهيل 

أن اتفاقات التعاون على النحو املناسب؛ وبإعداد شبكات تبادل تلبية الطلبات؛ وبالتفاوض يف ش
املعلومات؛ وبشحذ الدعم من أجل إلقاء القبض على املشتبه فيهم؛ وبتنسيق مجيع شؤون الصالت 

م إىل األفرقة املشرتكة واألفرقة الدبلماسية والعالقات اخلارجية. ويتوىل هذا القسم املسؤولية عن كل ما يقدَّ 
من دعم متعلق بالتعاون، حيث يعمل املستشارون املختصون بالتعاون مبثابة اإلجراءات االبتدائيةباملعنية 

، ساهرين على تنفيذ خطط التعاون باإلجراءات االبتدائيةأعضاء يف قيادة الفريق املشرتك والفريق املعين 
مكتب ق مجيع جوانب عمل دين املشورة واخلربة بشأن مجيع جوانب التعاون. كما إن هذا القسم ينسسْ ومُ 

فريق نيويورك العاملو فريق الهاي العامليف جمال العالقات اخلارجية، مبا يف ذلك العمل مع املدَّعي العام 
واجلمعية.

ويتوىل قسم حتليل احلاالت املسؤولية عن مجيع عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن -١٩٨
الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل األمور املعقدة من الناحية الوقائعية ومن

)،  ٤٢، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق واملالحقة (املادة كتب املدَّعي العاممن األنشطة الرئيسية مل
، فإنه ٢٠١٥إىل عام ٢٠١٣يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة املمتدة من عام كما يُبنيَّ 

كانت عمليات التدارس األويل تتسم بأمهية حامسة إذابأقل قدر من املوارد. و حاليًا النشاط الذي ُخيص
ن أن يكون هلا أيضاً أثر وقائي وأن تفيد للبت بشأن عمليات التحقيق اجلديدة وإرساء األساس هلا، فيمك

يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، وُحيتمل أن تغين عن تدخل احملكمة.
ندرج تالذي جيريه قسم حتليل احلاالت احلاسمويضاف إىل ذلك أن حصيلة العمل التحليلي -١٩٩

لنجاح عمليات التحقيق، عندما يقرر االّدعاء فتح ضمن نطاق التحليل مبثابة مدخل ذي أمهية أساسية 
حتقيق يف احلالة املعنية.

األهداف

ة يف  املبيَّنإن جودة وجناعة األنشطة الرئيسية ملكتب املدَّعي العام ُتضمنان من خالل: أ) املعايري -٢٠٠
ذلك املزيد من كتيب عمل مكتب املدَّعي العام، ب) التنفيذ املخطط له بعناية واخلاضع للمراقبة، مبا يف

الرتكيز على مراقبة اجلودة، ج) التحسني املستمر باالستفادة من العرب املستخلصة.
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ة يف خطته االسرتاتيجية بأهداف احملكمة االسرتاتيجية األوسع املبيَّنوترتبط غايات املكتب -٢٠١
:٢٢٠٠نطاقاً. ومنها فيما خيص الربنامج 

تخذ عن علم قرارات تمن أن ةالعامةكن املدَّعياالستمرار على إعداد تقارير منتظمة مت- ١
)؛١- ٢- ١بشأن احلاالت املشمولة بالتدارس األويل (اهلدف االسرتاتيجي 

املضي يف تعزيز التكامل اإلجيايب من خالل رصد/تقييم اإلجراءات من جانب مكتب - ٢
أصحاب الشأن، املدَّعي العام ومن خالل تشجيع اجلهود اليت تبذهلا الدول وغريها من 

ومبا فيها جهود املنظمات غري احلكومية وجهود املنظمات الدولية احلكومية (اهلدف 
)؛٢- ٢- ١االسرتاتيجي 

٣ -
مكتب املدَّعي العام (الرصد، والتوثيق، وتقييم اجلرائم املدَّعى

)؛٣- ٢- ١االسرتاتيجي 
)؛٢- ٣- ١االرتقاء جبودة عمليات التحقيق (اهلدف االسرتاتيجي - ٤
، السرتعاء العناية العامةاغتنام مجيع الفرص الساحنة، مثل االجتماعات الثنائية واخلطابات - ٥

- ٦- ٣االسرتاتيجي إىل مبدأ التكامل وضرورة تعزيز الواليات القضائية الوطنية (اهلدف 
١.(
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٢٩الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١-٢-١الهدف 
٢-٣-١الهدف 

من الغايات االستراتيجية لمكتب المدَّعي ١-٢الغاية 
العام

؛املتَّخذقرار عدد احلاالت املتأثرة بالوجناعة عمليات التدارس األويلاملضي يف االرتقاء جبودة 

 َّم يف الوقت املناسب إىل اللجنة التنفيذية نسبة ما يقد
من التقارير التحليلية املدعَّمة

وضع وثيقة بالنهج فيما يتعلق مبسائل التدارس األويل؛

األويل؛إعداد تقرير سنوي عن حال عمليات التدارس 

إعداد تقارير تبني األساس الذي تستند إليه القرارات 
بشأن احلاالت اخلاضعة ةالعامةتخذها املدَّعيتاليت 

للتدارس األويل

٢-٢-١الهدف 
٣-٢-١الهدف 
من الغايات االستراتيجية لمكتب المدَّعي ٤الغاية 

العام
نظام روما املنظومة القائمة على تعزيز التعاون وتقوية 

بدعم احملكمة واجلهود املبذولة يف إطار النظم األساسي 
الوطنية يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق

 أوجه تنمية األجهزة القضائية الوطنية والشبكات
القانونية لتناول اجلرائم

النجاح يف تنفيذ خطط التعاون من أجل تقدمي الدعم 
التحقيق؛احلاسم األمهية لعمليات 

القيام مع الشركاء الرئيسيني بوضع مناذج للتعاون تتيح 
االستجابة األسرع لالحتياجات يف جمال التعاون؛

املضي يف إرساء شبكة إنفاذ القانون مع الكيانات 
بغية من الكيانات املعنية بالتحقيق واملالحقة وغريها 

زيادة تبادل املعلومات، وتنسيق األنشطة وإعداد معايري 
شرتكة؛م

استهالل إجراءات قضائية وطنية حقيقية يف الدول اليت 
ُجترى فيها عمليات التدارس األويل

١-٦-٣الهدف 
املبادرات اإلجيابية اليت تتخذها الدول األطراف يف تعزيز

جمال التكامل بغية مساعدة غريها من الدول األطراف

من الغايات االستراتيجية لمكتب المدَّعي ٤الغاية 
العام

املنظومة القائمة على نظام روما تعزيز التعاون وتقوية 
بدعم احملكمة واجلهود املبذولة يف إطار النظم األساسي

الوطنية يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق

 /عدد االجتماعات/ املؤمترات/ حلقات التدارس
الواليات ة السرتعاء العناية إىل ضرورة تعزيز خصَّصالزيارات امل

الوطنيةالقضائية

ستة
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الموارد من الموظفين

جديدة من أجل هذا الربنامج. وقد أُجري تعديل طفيف للتنظيم الداخلي وظائف ثابتة تُقرتحال-٢٠٢
ُتسدى يف إطارها ) يف قسم التعاون الدويل ٤-: فوظيفة املستشار القانوين (من الرتبة فاملعنيةللشعبة

حاليًا مشورة قانونية إىل كال القسمني (قسم التعاون الدويل وقسم حتليل احلاالت) وإىل رئيس شعبة 
ُتجرى تعديالت بنيوية طفيفة جتسيداً لواقع احلال هذا.ساالختصاص والتكامل والتعاون. و 

املساعدة املؤقتة العامة
من املستشاَرين املعاوَنني احلالَيني املعنَيني سيحتاج قسم التعاون الدويل إىل متديد عقد كل-٢٠٣

شهرًا لكي يتناوال التحليل والتعاون اجلاريني من أجل ١٢) ملدة ٢-بالتعاون الدويل (من الرتبة ف
املهمات التحقيقية واألنشطة اجلديدة. كما سيحتاج هذا القسم إىل ثالث وظائف ملستشار معين بالتعاون 

شهراً ١٨ملدة مقدارها ٣-العامة (يشغل اثنتني منهما موظفان من الرتبة فيف إطار املساعدة املؤقتة
شهراً) لالضطالع بكل األنشطة الالزمة املتصلة بالتعاون ١٢ملدة ٢-ويشغل الثالثة موظف من الرتبة ف

الستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ ٢٠١٣دعمًا لألفرقة املشرتكة. لقد اسُتحدثت يف إطار طلب عام 
واألخرى ملستشار معاون معين بالتعاون ٣-مها ملستشار معين بالتعاون الدويل من الرتبة فاحدإيفتان (وظ

يف احلالة يف مايل. ٢والقضية ١) دعمًا للفريقني املشرتكني املعنيني بالقضية ٢-الدويل من الرتبة ف
سمان بأمهية أساسية فيما خيص عام وستظل هاتان الوظيفتان املشغولتان يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تت

شهراً لكل منهما): فال ميكن استيعاب عبء العمل الذي يتعنيَّ النهوض به يف إطارمها ١٢(ملدة ٢٠١٤
بواسطة ما يتوفر حاليًا من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ضمن الشعبة ألن سائر 

ويعملون بكامل طاقتهم دعمًا ألفرقة أخرى من األفرقة ون بالفعل خمصَّصاملستشارين املعنيني بالتعاون 
. ويقدَّر على أساس عدد احلاالت املرتقب يف إطار باإلجراءات االبتدائيةاملشرتكة واألفرقة املعنية 

ُتشغل يف إطار ٣- االفرتاضات أنه ستلزم وظيفة إضافية ملستشار معين بالتعاون الدويل من الرتبة ف
مة. وبالنظر إىل الوقت الالزم حلشد وتعيني املوظف املعين فإن هذه الوظيفة ُتطلب ملدة املساعدة املؤقتة العا

ستة أشهر.
وسيحتاج قسم حتليل احلاالت إىل ست وظائف إضافية ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة: -٢٠٤

ل حاالت ) ُتشغل كل منهما ملدة ستة أشهر، ووظيفتني حملل٣-وظيفتني حمللل حاالت (من الرتبة ف
) ُتشغل كل منهما ملدة ستة أشهر، ووظيفتني حمللل حاالت مساعد (من الرتبة ٢-معاون (من الرتبة ف

شهرًا عقد كل من حملَلي ١٢) ُتشغل كل منهما ملدة ستة أشهر. ويُطلب أيضًا أن ميدَّد لفرتة ١-ف
دد معادالت املوظف الواحد مل يتغري ع٢٠٠٧). فمنذ عام ٢-احلاالت املعاونني احلاليني (من الرتبة ف

لقسم حتليل احلاالت، البالغ مخسة، بينما تزايد عدد احلاالت اخلاضعة خصَّصالعامل بدوام كامل امل
. وسيشهد ٢٠١١ه عشرة يف عام إىل أوٍج مقدارُ ٢٠٠٧للتدارس األويل زيادة متسقة من مخسة يف عام 

توىل قسم حتليل احلاالت أيضًا املسؤولية عن وجود مثاين حاالت خاضعة للتدارس األويل. وي٢٠١٤عام 
يف السنة) وعن ٤٠٠(اليت يبلغ عددها يف املتوسط ١٥م مبوجب املادة مراجعة مجيع البالغات اليت تقدَّ 

بشأن البالغات اليت تستلزم املزيد من التحليل (اليت يبلغ عددها يف املتوسط األوىلإعداد تقارير املرحلة 
ن املكتب ينشر كل عام تقارير خاصة باحلاالت على وجه التحديد بغية تعزيز يف السنة). كما إ٢٠

الشفافية والتفاهم على حنو يتوافق مع غايات شىت وحدات احملكمة وغايات مكتب املدَّعي العام. 
، ورصد اجلرائم، ومجع األوىلعلى تقارير املرحلة ١- وسيعمل حملل احلاالت املساعد ذو الرتبة ف

٣-وحمللو احلاالت ذوو الرتبة ف٢-ع حمللو احلاالت املعاونون ذوو الرتبة فتدبرها. وسيوزَّ املعلومات و 
بالتساوي للعمل على احلاالت اليت بلغت املرحلة الثانية (وهي حاليًا احلالة يف أفغانستان واحلالة يف جزر 
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الثالثة (وهي حاليًا احلالة يف القمر واحلالة يف هندوراس واحلالة يف كوريا) واحلاالت اليت بلغت املرحلة 
نيجرييا واحلالة يف كولومبيا واحلالة يف غينيا واحلالة يف جورجيا). وسريكِّز حمللو احلاالت املعاونون على مجع 

ملعلومات عن اإلجراءات القضائية الوطنية، وإعداد املذكرات اليت تتناول اجلوانب القانونية واملذكرات اليت ا
ابطاتتصال بر تتناول الظروف، واال

) وسيستدميون التفاعل مع السلطات القضائية ١(٥٣و١٧و٥
الوطنية والشركاء الدوليني.

رأ يعمل ملدة -لسد تكاليف مساعد معين بالتعاون القضائي من الرتبة خ عخمصَّصد أيضاً رَ ويـُفْ -٢٠٥
شهراً لدعم املستشار املعين بالتعاون القضائي. فعبء العمل فيما خيص التعاون القضائي يبقى طائالً، ١٢

فيما خيص عام ٢٩٦إذ بلغ عدد طلبات املساعدة واإلخطارات املرسلة إىل الدول واملنظمات الدولية 
، مع العلم بأن كًال من هذه الطلبات واإلخطارات يستلزم تنسيقاً داخلياً مع الفريق املشرتك املعين ٢٠١٢

ملوظفللتكفل بالتنفيذ. واملطلوب هو التمديدوكثريًا ما يستلزم متابعة مكثفة مع السلطات املختصة
حايل.
لالضطالع مبهام رأ ملدة اثين عشر شهرًا إضافياً -وُتطلب خدمات موظف من الرتبة خ ع-٢٠٦

مساعد ثان معين بالشؤون اإلدارية لدعم التسيري اإلداري، وال سيما فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية 
.التمديد ملوظف حايلوالتعاون. واملطلوب هو 

إن املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تتوزع التوزع التايل:-٢٠٧
١,٥شهراً (١٨) ملدة إمجالية مقدارها ٣- الدويل (من الرتبة فمستشاران معنيان بالتعاون (أ)

؛)من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل
) ملدة إمجالية مقدارها ٢- ثالثة مستشارين معاونني معنيني بالتعاون الدويل (من الرتبة ف(ب)

شهراً (ثالثة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛٣٦
شهرًا (واحد من معادالت ١٢) ملدة إمجالية مقدارها ٣- حملال حاالت (من الرتبة ف(ج)

املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
شهراً (ثالثة من ٣٦) ملدة إمجالية مقدارها ٢- أربعة حمللي حاالت معاونني (من الرتبة ف(د)

معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
شهرًا (واحد من ١٢) ملدة إمجالية مقدارها ١- مساعدان (من الرتبة فحملال حاالت (هـ)

معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
شهرا (واحد ١٢رأ) ملدة إمجالية مقدارها - مساعد معين بالتعاون القضائي (من الرتبة خ ع(و)

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛ 
من معادالت حدشهرًا (وا١٢رأ) ملدة إمجالية مقدارها - (من الرتبة خ عمساعد إداري )ز(

.املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

الموارد من غير الموظفين

السفر
يف املئة بالقياس إىل ١٦,٩على وجه اإلمجال تنطوي ميزانية السفر املقرتحة على زيادة نسبتها -٢٠٨
. وجيسد ذلك زيادات تعزى إىل مهام أجراها قسم حتليل احلاالت فيما يتعلق حباالت خاضعة ٢٠١٣عام 

دم املعلومات. كما 
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لضمان التعاون العام من جانب الدول املستوى إن مدير الشعبة سيثابر على املشاركة يف اجتماعات رفيعة 
ةواملنظمات الدولية، يرافقه عند اللزوم مستشارون معنيون بالتعاون. وهو سيستمر أيضاً على مرافقة املدَّعي

شحذ التعاون.يف مهمات متصلة بعمليات التحقيق بغيةةالعام
٢٠٩-

بالتعاون بغية تأمني التعاون فيما خيص مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق دعمًا لألفرقة املشرتكة واألفرقة 
املعنيني بالتعاون حاسم األمهية لفتح األبواب وإرساء . ويظل عمل املستشارينباإلجراءات االبتدائيةاملعنية 

اإلجراءات من أجل أعضاء األفرقة املشرتكة لكي جيروا التحقيقات يف عني املكان ويطلعوا على املعلومات 
واألدلة وحيصلوا عليها، فهو من هذا الوجه متطلَّب أساسي إلجراء عمليات التحقيق واحملاكمات على حنو 

فعال.

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢٢٠٠: البرنامج ٣٠الجدول 

٢٢٠٠
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٧٧١,٥٩٣٦,٣١الفئة الفنيةمنن وظفو امل ٧٠٧,٨٧٨١,٠٩٤٧,٩١ ٧٢٨,٩٢١,١١,٢

١٢٩,٢١٢٩,٢١٣١,٨١٣١,٨٢,٦٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٩١٥,٤٨٧٧,٩١ ٧٩٣,٣١ ٧٩٣,٣٩٠٠,٧٩٣٦,٣١ ٨٣٧,٠٩١٢,٨٩٤٧,٩١ ٨٦٠,٧٢٣,٧١,٣

٣٧١,٧٣٧١,٧٣٧١,٧٤٢٠,٢٤٢٠,٢١العامةاملساعدة املؤقتة ٠٨٦,٠١ ٠٨٦,٠٦٦٥,٨١٥٨,٤

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٧١,٧٣٧١,٧٣٧١,٧٤٢٠,٢٤٢٠,٢١تكاليف العاملني ٠٨٦,٠١ ٠٨٦,٠٦٦٥,٨١٥٨,٤

٦٤,٨٢٢١,٠٢٨٥,٨٢٨٥,٨١٠٨,٦٢٨٢,٩٣٩١,٥١٤٤,٣٣١٣,٣٤٥٧,٦٦٦,١١٦,٩السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
اخلدمات التعاقدية تكاليف 
التدريبتكاليف 

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٦٤,٨٢٢١,٠٢٨٥,٨٢٨٥,٨١٠٨,٦٢٨٢,٩٣٩١,٥١٤٤,٣٣١٣,٣٤٥٧,٦٦٦,١١٦,٩

٩٨٠,٢١المجموع ٤٧٠,٦٢ ٤٥٠,٨٢ ٤٥٠,٨١ ٠٠٩,٣١ ٦٣٩,٤٢ ٦٤٨,٧١ ٠٥٧,١٢ ٣٤٧,٢٣ ٤٠٤,٣٧٥٥,٦٢٨,٥

١٧,٩-١٠,٢-٢٤,٢٣٦,٠٦٠,٢٦٠,٢٢٢,٣٣٤,٧٥٧,٠٣٦,٧١٠,٠٤٦,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة
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٢٠١٤المقترح لعام : مالك الموظفين ٢٢٠٠البرنامج : ٣١الجدول 

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١١٦٢٢٨املالك األساسي

٣٢٤٩٩املالك املتصل باحلاالت

١١٥٣٥١٥٢٢١٧

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٥٣٥١٥٢٢١٧المجموع
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج - ٣

المقدِّمة

جودة العدالة بدعمها مكتب املدَّعي العام يف إجراء عمليات السهر على تسهم هذه الشعبة يف -٢١٠
والنهوج
، والشهود، وموظفي املكتب، 

يق، وتساعد يف إعداد وتنسيق مع قلم احملكمة عند االقتضاء. وهي توفر اخلربة والدعم يف جمال التحق
موظفي املكتب يف امليدان.إعمال
عبة أيضًا حتليًال وقائعيًا للجرائم من حيث املعلومات واألدلة، دعمًا لعمليات -٢١١

التدارس األويل وعمليات التقييم وعمليات التحقيق وعمليات املالحقة.

األهداف

). ١-٣-١تنفيذ عدد من عمليات التحقيق املخطط هلا (اهلدف االسرتاتيجي -١
: إجراء مخس عمليات ٢٠١٤خيص عام اهلدف السنوي ملكتب املدَّعي العام فيما

حتقيق ناشط
، وتقدمي الدعم التحقيقي لثالث حماكمات وأربع دعاوى استئناف، ٧٠املادة 

؛االهتمام بسبع عمليات حتقيق ساكنو 
؛)٢-٣-١السرتاتيجي االرتقاء جبودة وجناعة عمليات التحقيق (اهلدف ا-٢

:٢٠١٤األهداف السنوية ملكتب املدَّعي العام فيما خيص عام 
إجناز املرحلة األوىل من مراجعة وتصديق معايري التحقيق؛(أ)

؛السيربيةتنمية القدرة على إجراء عمليات التحقيق بالوسائل (ب)
حتديد وجتريب النموذج اجلديد للتواجد امليداين؛(ج)
املرحلة األوىل من النموذج احملسن ملراقبة اجلودة؛تنفيذ(د)
حتسني النجاعة من خالل مراجعة السريورات.إمكانياتمتييز وحتقيق املزيد من (هـ)
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٣٢الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
١-٣-١الهدف 

إجــــراء مخــــس عمليــــات حتقيــــق كامـــــل، وعمليــــة واحــــدة علــــى األقــــل مـــــن 
، وتقــــدمي الــــدعم يف جمــــال ٧٠

االهتمـــــام بســـــبع التحقيــــق لـــــثالث حماكمـــــات وأربـــــع دعـــــاوى اســـــتئناف، و 
إىل أن يتم توقيف املشتبه فيهمعمليات حتقيق ساكن

عدد عمليات التحقيق
عدد التدابري التحقيقية املخطط هلا مقابل عدد 

ما ينفذ منها

٧زائداً ٦زائداً ٥
ـــــــدابري %٨٠كـــــــون مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن  مـــــــن الت

التحقيقيـــة املندرجـــة ضـــمن نطـــاق ســـيطرة شـــعبة 
التحقيق يسري على النحو املنشود

٢-٣-١الهدف 
إجناز املرحلة األوىل من مراجعة وتصديق معايري التحقيق؛

؛السيربيةتنمية القدرة على إجراء عمليات التحقيق بالوسائل -
وجتريب النموذج اجلديد للتواجد امليداين؛وضع-
تنفيذ املرحلة األوىل من النموذج احملسن ملراقبة اجلودة؛-
النجاعــة مــن خــالل الوفــورات عــن طريــق حتســنيمتييــز وحتقيــق املزيــد مــن -

مراجعة السريورات

نُفذما خطط له مقابل ما 

ما خطط له مقابل ما نُفذ
ما خطط له مقابل ما نُفذ
ما خطط له مقابل ما نُفذ

حتسني وفورات عن طريقمن الما يتم متييزه
النجاعة 

ـــــــدابري %٨٠كـــــــون مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن  مـــــــن الت
املندرجــــة ضــــمن نطــــاق ســــيطرة شــــعبة التحقيــــق 

يسري على النحو املنشود

أعالهاملبنيَّ نفس املرمى 
أعالهاملبنيَّ نفس املرمى 
أعالهاملبنيَّ نفس املرمى 

من امليزانية اإلمجالية%٢
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ها بين أرقام ميزانية البرنامج الفرعي ع أرقامُ مَ جْ (تَ ٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢٣٠٠: البرنامج ٣٣الجدول 
)٢٣٣٠وأرقام ميزانية البرنامج الفرعي ٢٣٢٠

٢٣٠٠
شعبة التحقيق

٢٠١٢عام ميزانيةمصروفات 
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٣٠٠,٤٧الفئة الفنيةن منوظفو امل ٦٦١,٥٧ ٩٦١,٩٣٠٥,٧٧ ٦١٦,٧٧ ٠,٥-٩٢٢,٤٣٩,٥-

١٢٩,٢١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٨١٨,٦١ ٩٤٧,٨١٣١,٨١ ٧٦٩,٠١ ٢,٤-٩٠٠,٨٤٧,٠-

٤٢٨,٩٨ ٨٢٤,٣٩ ٢٥٣,٢٩ ٢٥٣,٢٤٢٩,٦٩ ٤٨٠,١٩ ٩٠٩,٧٤٣٧,٥٩ ٣٨٥,٧٩ ٠,٩-٨٢٣,٢٨٦,٥-

١العامةاملساعدة املؤقتة ٤٨٦,٨١ ٤٨٦,٨١ ٤٨٦,٨٧٠٦,١٧٠٦,١٤ ٥٩٢,٣٤ ٥٩٢,٣٣ ٨٨٦,٢٥٥٠,٤

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١ ٤٨٦,٨١ ٤٨٦,٨١ ٤٨٦,٨٧٠٦,١٧٠٦,١٤ ٥٩٢,٣٤ ٥٩٢,٣٣ ٨٨٦,٢٥٥٠,٤

١السفرتكاليف  ١١٣,٣١ ١١٣,٣١ ١١٣,٣٨٩٤,٨٨٩٤,٨١ ٠٧٥,٤١ ٠٧٥,٤١٨٠,٦٢٠,٢

الضيافةتكاليف 
٧٣,٣٧٣,٣٧٣,٣١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية تكاليف 

التدريبتكاليف 
٣٧٦,٧٣٧٦,٧٣٧٦,٧٢٧٥,٠٢٧٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠١٠,٠٣,٦العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
٤,٧٤,٧٤,٧ألثاث والعتادا

١ ٥٦٨,٠١ ٥٦٨,٠١ ٥٦٨,٠١ ٢٧٩,٨١ ٢٧٩,٨١ ٤٧٠,٤١ ٤٧٠,٤١٩٠,٦١٤,٩

٤٢٨,٩١١المجموع ٨٧٩,١١٢ ٣٠٨,٠١٢ ٣٠٨,٠٤٢٩,٦١١ ٤٦٦,٠١١ ٨٩٥,٦٤٣٧,٥١٥ ٤٤٨,٤١٥ ٨٨٥,٩٣ ٩٩٠,٣٣٣,٥

-٦٧,٧-١٥,١٤٢٠,١٤٣٥,٢٤٣٥,٢١٣,٩٤٠٥,٤٤١٩,٣١٨,٤١١٧,١١٣٥,٤٢٨٣,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠البرنامج : ٣٤الجدول 

شعبة التحقيق
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١٣٢٢٥املالك األساسي

٣٨٣١٢٨٦٧٦٣٠٣٠١٠٦املالك املتصل باحلاالت

١١٣٩٣١٢٨٦٧٩٣٢٣٢١١١

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١--١-١املالك األساسي

-١-١-١املالك املتصل باحلاالت

٢-٢-١-١-

١٣٨٣١٢٨٦٧٧٣٢٣٢١٠٩المجموع
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: قسم التخطيط والعمليات٢٣٢٠الفرعي البرنامج (أ)

الموارد من الموظفين

.٢٠١٣يف عام أُِقّرت؛ فأعداد املوظفني تبقى كما ٢٠١٤ال ُتطلب وظائف جديدة لعام -٢١٢

املساعدة املؤقتة العامة
املطلوب يف إطار هذا الربنامج الفرعي لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة دعماً خصَّصإن امل-٢١٣
من معادالت املوظف الواحد ٢٢,٦٦يساوي ٢٠١٤وأنشطته املزيدة لعام مكتب املدَّعي العامملوارد 

العامل بدوام كامل.
يُبقى على أعداد املوظفني يف قسم التخطيط ،وإثر تكليف جهات خارجية بإعداد احملاضر-٢١٤

والعمليات عند حده األدىن الضروري، وإن كان يُستمر على مجع مقدار أكرب بكثري من الوثائق، مبا فيها 
املواد اإللكرتونية.

اآلنف الذكر للمساعدة املؤقتة العامة تكاليف ستة من معادالت خصَّصوُتسد مببلغ من امل-٢١٥
شهراً، ُحيتاج إليها يف وحدة ٧٢عمل املوظف الواحد لـمل بدوام كامل، أي ما يكافئد العااملوظف الواح

جتهيز البيانات من أجل جتهيز البيانات داخلياً؛ وهذا يشمل معادَل موظف واحد يعمل بدوام كامل (من 
ل يف إطار اإلخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ من أج٢٠١٣رأ) طُلب يف عام -الرتبة خ ع

رأ) طُلب -احلالة يف مايل ومعادًال آخر من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل (من الرتبة خ ع
من قضايا احلالة يف مجهورية ٦يف اإلخطار بشأن استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ من أجل القضية 
نية ووثائق وصور وأشرطة فيديو، الكونغو الدميقراطية. فثمة مقدار متزايد من البيانات، منها بيانات إلكرتو 

بيانات شرحية دقيقة.وإدخالَ تستلزم معاجلةَ 
) بصفة خبري معاون معين ٢-وُحيتاج إىل معادل موظف واحد يعمل بدوام كامل (من الرتبة ف-٢١٦

ايف واحد. فالزيادة املستمرة اليت تسجَّل من عام إىل عام يف عدد ضعاف احلال من األشخاص إض
يف األحداث اليت جيري التحقيق فيها تعين أن هذه الوحدة الصغرية القد حالياً، ين عليهم

تناول مسائل الدعم املؤلفة من ثالثة موظفني، تفتقر إىل القدرة على النهوض بأود مخس قضايا ناشطة، و 
لسد خمصَّصاملتصل بالقضايا الساكنة والقضايا اليت بلغت مرحلة احملاكمة. وباإلضافة إىل ذلك يُطلب 

يعمل لشهرين من أجل التعاقد مع خرباء نفسانيني ٢-تكاليف ما يعادل موظفًا واحدًا من الرتبة ف
حدة املعنية مبسائل اجلنسني واألطفال عندما اجتماعيني من املدرجة أمساؤهم يف القائمة اليت متسكها الو 

تستلزم أنشطة حتقيق متزامنة دعماً آنياً جياوز طاقة هذه الوحدة. وميكن أن يتوىل آحاد املقاولني توفري هذا 

بصدمات يف امليدان.
تعاملون مع مكتب املدَّعي العام تتسم بأمهية حامسة لنجاح عمليات ياية األشخاص الذين إن مح-٢١٧

االعامة تنظَّم مبوجبهةاملدَّعيبني رئيس قلم احملكمة و وثيقةومكتب املدَّعي العام؛ وتفادياً للتداخل مت توقيع 

والشهود. ويهتم مكتب املدَّعي العام يف الوقت احلاضر بأكثر من ألف شخص يتعنيَّ عليه فيما خيصهم 
لذا حتتاج الوحدة املعنية باسرتاتيجيات احلماية إىل حمللني حتديث تقييمات اخلطر على حنو منتظم. و 

إىل شهراً. كما ُحيتاج١٢) ملدة إمجالية مقدارها ١-
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) الذي طُلب يف ١-شهراً على احمللل املساعد املعين باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف١٢اإلبقاء ملدة 
رئ من أجل احلالة يف مايل، ويتعنيَّ عليه أن يدعم إعداد ااإلخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطو إطار 

تقييمات األمن واملخاطر ووثائق اسرتاتيجيات احلماية يف مجيع القضايا، باإلضافة إىل دعم إعداد الوثائق 
ك ُيطلب مساعدان معنيان 

شهراً.١٨رأ) ملدة إمجالية مقدارها -باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ ع
وُحيتاج ضمن وحدة الدعم االشتغايل، اليت تضم موظفي املكتب امليدانيني، إىل ما يعادل ثالثة -٢١٨

شهراً. ويلزم ٣٦ملدة موظفني إضافيني يعملون بدوام كامل، أي ما يعادل موظفاً واحداً يعمل بدوام كامل
ملدة ستة أشهر لكي يساعد يف مجع يعمل بدوام كامل ) ٢-ما يعادل حملًال معاونًا (من الرتبة ف

املعلومات ذات الصلة وتنسيقها وحتليلها من أجل حتليل األخطار واإلعمال يف أماكن جديدة أو قائمة 
ني يعمالن بدوام كامل، طُلبا ا يعادل موظفَ حيث يعمل املكتب. كما ُحيتاج من أجل الدعم امليداين إىل م

يف إطار اإلخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ من أجل احلالة يف مايل (موظف معين بالعمليات 
شهراً). ١٢رأ ملدة -شهرًا ومنسق للعمليات امليدانية من الرتبة خ ع١٢ملدة ٣-امليدانية من الرتبة ف

دالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل (منسق عمليات ميدانية من وُحيتاج إىل معادل آخر من معا
رأ ملدة ستة أشهر) لدعم النشاط التنفيذي املزيد يف مايل، كما يلزم معادل ثالث من -الرتبة خ ع

) للدعم ٣-معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل (موظف معين بالعمليات امليدانية من الرتبة ف
يع مسائل اإلدارة امليدانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مما يتصل بالقضايا املستأنف يف العمل على مج

فيها.
وُحيتاج ضمن وحدة االستجابة العلمية إىل ما يعادل موظفني إضافيني يعمالن بدوام كامل ملدة -٢١٩

ملدة ٣-لرتبة فشهراً. وُحيتاج إىل موظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي من ا٢٤إمجالية مقدارها 
علمية، حيث النائية اجلبحوث العلمي و النائي اجلتحقيق الم اهملتوفري مزيد من الدعم ستة أشهر من أجل 

َيستلزم الرتكيُز املزيُد على األدلة املتأتية عن التحقيق اجلنائي العلمي، مبا يف ذلك مسارح اجلرمية، موظفاً 
املوظفني املختصني يف التحقيق اجلنائي العلمي من الرتبة من١,٥إضافياً. وُحيتاج كذلك إىل ما يعادل 

ية. فمكتب املدَّعي العام يفتقر سيرب شهرًا من أجل التحقيق بالوسائل ال١٨ملدة إمجالية مقدارها ٣-ف
حاليًا إىل القدرة على أن يتناول بصورة مالئمة املعلومات الرقمية بطرائق التحقيق اجلنائي العلمي، وقد 

إطار مراجعة مستقلة بأن يعمل يف هذا املكتب ما ال يقل عن معادل ثالثة موظفني عاملني أوصي يف 
مبستوًى مقبول. وبالنظر إىل فيه

للعمل يف النصف الوقت الذي يستغرقه حشد من يراد تعيينهم فقد ُهيئ يف امليزانية لتوفر هؤالء املوظفني
الثاين من السنة فقط.

الطابع املركزي على املهام اإلدارية وهي تظل تستفيد ٢٠١١إن شعبة التحقيق أضفت يف عام -٢٢٠
من ٢,٥مما حتقق بذلك من مكتسبات من حيث النجاعة. وتستلزم استدامة الدعم املعين ما يعادل 

إىل عام شهراً. ويرحَّل ٣٠إمجالية مقدارها املوظفني العاملني بدوام كامل بصفة مساعد إداري ملدة
ات يف السنة السابقة، بينما ُحيتاج خصَّصرأ) من امل-ين إداريني (من الرتبة خ عما يعادل مساعدَ ٢٠١٤

موظف عامل بدوام كامل (ملدة ستة أشهر) للنهوض بأود زيادة عدد العاملني يف ٠,٥إىل ما يعادل 
الشعبة.
))، غدا من الضروري تعزيز قدرة ٢٣٣٠رعي التايل (أفرقة التحقيق (وكما يبني يف القسم الف-٢٢١

من ٤,٥املكتب على التحقيق الفعال يف القضايا املعقدة تعزيزًا كبرياً. وحيتاج املكتب إىل ما يعادل 
٥٤(أي ما يعادل العمل ملدة إمجالية مقدارها ٣- املوظفني اإلضافيني العاملني بدوام كامل من الرتبة ف

قيقلتوفري دعم معمق كاف يف جمال التحليل من أجل عمليات التحليل)، يضطلعون بوظيفة التحشهراً 
طُلب يف إطار اإلخطار يعمل بدوام كامل ٣-اجلارية. ويشمل ذلك ما يعادل حملًال واحداً من الرتبة ف
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بة باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ من أجل احلالة يف مايل وما يعادل حمللني من الرت
طلبا يف إطار اإلخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ من أجل القضية يعمالن بدوام كامل ٣-ف
من قضايا احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.٦

رأ) ملدة إضافية مقدارها -موظف عامل بدوام كامل (من الرتبة خ ع٠,٥وُحيتاج إىل ما يعادل -٢٢٢
املرتكبة يف السالفة واجلرائم املستمرة مجع وتسجيل املعلومات املتعلقة باجلرائم مواصلةستة أشهر بغية 

بلدان احلاالت اليت ليست القضايا فيها ناشطة.
إن املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تتوزع التوزع التايل:وقصارى القول -٢٢٣

٧٢رأ) ملدة إمجالية مقدارها -الرتبة خ عمثانية مساعدين معنيني بتجهيز البيانات (من (أ)
شهراً (ما يعادل ستة موظفني عاملني بدوام كامل)؛

) ملدة إمجالية مقدارها ستة أشهر (ما ٢-(ب)
موظف عامل بدوام كامل)؛٠,٥يعادل 

ة مقدارها شهران (ما يعادل ) ملدة إمجالي٢-خبري نفساين اجتماعي (من الرتبة ف(ج)
موظف عامل بدوام كامل)؛٠,١٦٧

) ملدة إمجالية ١-ثالثة حمللني مساعدين معنيني باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف(د)
شهراً (ما يعادل موظَفني عامَلني بدوام كامل)؛٢٤مقدارها 

١٨ملدة إمجالية مقدارها رأ) -ن باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ عان معنيامساعد(هـ)
من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛١,٥شهراً (ما يعادل 

شهراً ١٨) ملدة إمجالية مقدارها ٣-موظفان معنيان بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف(و)
من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛١,٥(ما يعادل 

١٨رأ) ملدة إمجالية مقدارها -رتبة خ عمنسقان معنيان بالعمليات امليدانية (من ال(ز)
من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛١,٥شهراً (ما يعادل 
) ملدة إمجالية ٣-أربعة موظفني خمتصني يف التحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة ف(ح)

شهراً (ما يعادل موظَفني عامَلني بدوام كامل)؛٢٤مقدارها 
شهراً (ما يعادل ٣٠رأ) ملدة إمجالية مقدارها -ن الرتبة خ عثالثة مساعدين إداريني (م(ط)

من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛٢,٥
شهرًا (ما يعادل أربعة ٤٨) ملدة إمجالية مقدارها ٣-مخسة حمللني (من الرتبة ف(ي)

موظفني عاملني بدوام كامل)؛
٠,٥ة أشهر (ما يعادل ) ملدة إمجالية مقدارها ست١-حملل مساعد (من الرتبة ف(ك)

موظف عامل بدوام كامل)؛
رأ) ملدة إمجالية مقدارها ستة أشهر (ما يعادل -مساعد معين بالتحليل (من الرتبة خ ع(ل)

.موظف عامل بدوام كامل)٠,٥
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الموارد من غير الموظفين

السفر
(ينطوي على يورو ٨٠٠٢٩٠لسد تكاليف السفر البالغ مبلغًا مزيدًا مقدارهخصَّصإن امل-٢٢٤

) مطلوب من أجل ممثلي قسم ختطيط التحقيق ٢٠١٣يف املئة بالقياس إىل عام ١٩,٨زيادة نسبتها 
والعمليات لألغراض التالية:

(أ)
و/أو املساعدة يف استجواب احملققني للضحايا/الشهود للمقابالتقائمة اخلرباء إلجراء التقييمات السابقة 

ممن تعرضوا إىل صدمات شديدة؛
مهمات ُجترى من أجل إعداد عمليات تقييم املخاطر، واسرتاتيجيات احلماية، (ب)

من 
املوظفني امليدانيني والشهود والوسطاء؛

(ج)
مهام يف جمال تدبر شؤون الشهود جلميع القضايا، الناشطة منها والساكنة؛

جيري فيها مهمات حتقيق بوسائل التحقيق اجلنائي العلمي دعمًا للحاالت اليت (د)
التحقيق أو اليت بُلغت فيها مراحل احملاكمة.

اخلدمات التعاقدية
يورو لدعم مواصلة تكليف جهات خارجية بإعداد احملاضر ٠٠٠١١٠ُيطلب املقدار البالغ -٢٢٥

بلغات العمل وبغريها من اللغات ملساندة أعمال التحضري للمحاكمات، ومجع األدلة وحتليلها، على حنو 
ر التكاليف كما كان يف السنة السابقة.يبقي على مقدا
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢٣٢٠: البرنامج الفرعي ٣٥الجدول 

٢٣٢٠
قسم التخطيط والعمليات

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٣٠٠,٤٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ١١١,٣٣ ٤١١,٧٣٠٥,٧٣ ١٦٠,٧٣ ٤٦٦,٤٥٤,٧١,٦

١٢٩,٢١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٤٩٥,٦١ ٦٢٤,٨١٣١,٨١ ٤٣٩,٥١ ٣,٣-٥٧١,٣٥٣,٥-

٤٢٨,٩٤ ٣٧٩,٥٤ ٨٠٨,٤٤ ٨٠٨,٤٤٢٩,٦٤ ٦٠٦,٩٥ ٠٣٦,٥٤٣٧,٥٤ ٦٠٠,٢٥ ٠٣٧,٧١,٢٠,٠

١العامةاملساعدة املؤقتة ٣٣١,٧١ ٣٣١,٧١ ٣٣١,٧٦٥٩,٥٦٥٩,٥٢ ٠٢٠,٦٢ ٠٢٠,٦١ ٣٦١,١٢٠٦,٤

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١ ٣٣١,٧١ ٣٣١,٧١ ٣٣١,٧٦٥٩,٥٦٥٩,٥٢ ٠٢٠,٦٢ ٠٢٠,٦١ ٣٦١,١٢٠٦,٤

٢٧٣,٣٢٧٣,٣٢٧٣,٣٢٤٢,٧٢٤٢,٧٢٩٠,٨٢٩٠,٨٤٨,١١٩,٨السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
٧٣,٣٧٣,٣٧٣,٣١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية تكاليف 

التدريبتكاليف 
-٠,٣-٠,٣-٠,٣العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
٢,١٢,١٢,١ألثاث والعتادا

٣٤٨,٤٣٤٨,٤٣٤٨,٤٣٥٢,٧٣٥٢,٧٤٠٠,٨٤٠٠,٨٤٨,١١٣,٦

٤٢٨,٩٦المجموع ٠٥٩,٦٦ ٤٨٨,٥٦ ٤٨٨,٥٤٢٩,٦٥ ٦١٩,١٦ ٠٤٨,٧٤٣٧,٥٧ ٠٢١,٦٧ ٤٥٩,١١ ٤١٠,٤٢٣,٣

-٦٥,٠-١٢,١٢٢٨,٠٢٤٠,١٢٤٠,١١١,١٢٢٠,٠٢٣١,٢١٨,٤٦٢,٤٨٠,٨١٥٠,٤تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٢٠البرنامج الفرعي : ٣٦الجدول 

قسم التخطيط والعمليات
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٢٢٤املالك األساسي

٢٢١٢١٥٣١٢٥٢٥٥٦املالك املتصل باحلاالت

١٢٣١٢١٥٣٣٢٧٢٧٦٠

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٣١٢١٥٣٣٢٧٢٧٦٠المجموع
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: أفرقة التحقيق٢٣٣٠البرنامج الفرعي (ب)

الموارد من الموظفين

ال ُتطلب وظائف ثابتة جديدة يف إطار هذا الربنامج الفرعي لكن ُحيتاج إىل زيادة كبرية يف -٢٢٦
ة لعمليات التحقيق.خصَّصموارده األساسية امل

استخدام املوارد على النحو األجنع خمففاً املكتب يف امليزانيات السابقة كيف تسىن لهلقد بني -٢٢٧
من خالل استعانته التناوبية باملوظفني املعنيني بالتحقيق جاعالً وذلك ، احلاجة إىل طلب موارد مزيدة

املرحلة إياهم ينتقلون من قضية إىل قضية على حنو يواكب انتقال القضايا من مرحلة التحقيق إىل
. وقد استند النموذج التناويب إىل افرتاض االستعانة بفريق أساسي يتألف يدية مث إىل املرحلة االبتدائيةالتمه

من ١٧,٥من أحد عشر من احملققني واحملللني، واحلال أن هذا الربنامج الفرعي غدا يفتقر إىل ما يعادل 
. كما إنه، ٢٠١٣ات التحقيق اجلارية يف عام املوظفني العاملني بدوام كامل للنهوض بأود سبع عملي

القبض على املشتبه فيهم اليت لـّما تنفذ وازدياد عدد هذه األوامر، يلزم بوامر األبالنظر إىل استمرار وجود 
.على حنو مستمرنشاط إضايف يف احلاالت املعنية لإلبقاء على األدلة والتكفل حبماية الشهود

حلديثة العهد، ومن التمعن يف القرارات ويف مراجعات العرب ويظهر من النتائج القضائية ا-٢٢٨
املستخلصة، أن منوذج العمل يف نطاق األفرقة املعمول به يف املكتب ليس كافيًا للتكفل بتحقيق أعلى 

معايري األداء، نظراً إىل أن الدوائر تطلب إجناز مزيد من األنشطة التحقيقية يف مرحلة أسبق.
ب إىل إعادة تقييم منوذج عمله فيما خيص عمليات التحقيق، موزعًا إياه وعليه فقد اضطر املكت-٢٢٩

إىل العمل الـُمجرى يف إطار القضايا اليت تشهد عمليات حتقيق ناشطة، والعمل يف القضايا اليت يُنتظر 
)، والعمل يف القضايا اليت بُلغت فيها مرحلة إطارها (عمليات التحقيق الساكن

ما ٢٠١٤لعام اكمة. ولتعويض الفارق بني العدد الفعلي للوظائف الثابتة وبني املوارد الالزمة، سُيطلباحمل
يلزم من موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة.

املساعدة املؤقتة العامة
بدوام  موظفًا يعملون ٨٠ُحيتاج إمجاًال للنهوض بأود مجيع األنشطة اآلنفة الذكر إىل ما يعادل -٢٣٠

حملًال يعملون بدوام كامل (تسد ١٥حمققًا يعملون بدوام كامل و٦٥كامل (ومن ذلك ما يعادل 
الوظائف الثابتة القائمة، اليت لى)). إن زيادة املتطلَّبات ع٢٣٢٠تكاليفهم يف إطار بند امليزانية ذي الرمز 

موظفاً يعملون بدوام كامل. لكن ٣٤دل جيب حتمل تكاليفها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، تبلغ ما يعا
٦إذا ُأخذ يف احلسبان اإلخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ من أجل احلالة يف مايل والقضية 

تقتصر على ما ٢٠١٣يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فإن الزيادة الفعلية بالقياس إىل عام 
امل.يعادل مخسة موظفني عاملني بدوام ك

) يتوليان ٤-فينبغي أن يتألف فريق التحقيق من رئيس له وحمقق رئيسي (كالمها من الرتبة ف-٢٣١
لكة القيادة مبامبتمتعهاملسؤولية عن إدارة مجيع جوانب قيادة التحقيق، والتكليف باملهام، والتسيري. وتناط 

أمهية حامسة للتكفل بفعالية التحقيق وجناعته.
على ثالثة عناصر رئيسية:وتشتمل كل عملية حتقيق -٢٣٢

اجلرائم؛(أ)
املشتبه فيهم؛(ب)
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الرابط بني اجلرائم واملشتبه فيهم.(ج)
إن كالً من هذه العناصر الثالثة يستلزم استثماراً يف القدرة التحقيقية.-٢٣٣
) مسؤول أمام رئيس ٣-وفيما خيص اجلرائم، ينبغي أن يكون هناك حمقق رائد (من الرتبة ف-٢٣٤

) ١-وحمقق مساعد من الرتبة ف٢-الفريق، يدعمه عدد من "اجلامعني" (حمقق معاون من الرتبة ف
اخلاضعة للتحقيق.احلوادثكافةلتناول 
أن جتري حتقيقًا يف أدوارهم يف وعلى حنو مماثل، فيما خيص املشتبه فيهم، جيب على األفرقة-٢٣٥

٢-) يدعمه عدد من "اجلامعني" (حمقق معاون من الرتبة ف٣-يضم الفريق حمققًا رائدًا (من الرتبة ف
).١-وحمقق مساعد من الرتبة ف

ق له نفس التشكيلة لتدبر تنظيم وإقامة الربط بني املشتبه فيه واجلرمية (حمقق رائد من ويلزم فري-٢٣٦
).١- ، وحمقق مساعد من الرتبة ف٢-، وحمقق معاون من الرتبة ف٣- الرتبة ف

والواقع أن كثرياً من القضايا املعنية هي قضايا معقدة، يتعدد فيها املشتبه فيهم واجلرائم املرتكبة. -٢٣٧
ر يف توفري مزيد من املوارد لتناول املشتبه فيهم اإلضافيني واجلرائم اإلضافية، بغية إجراء حتقيق فينبغي النظ

أمهية الوقت الذي يستغرقه التحقيق.يفي بأعلى معايري اجلودة ومراعاة 
) لكي يقوم باملتابعة فيما يتعلق باملال والدعم اإلمدادي ٣-ويلزم حمقق متخصص (من الرتبة ف-٢٣٨

رأ) للتكفل جبودة -رتكاب اجلرائم، كما يلزم مساعد معين بتدبر املعلومات (من الرتبة خ عالالزمني ال
واتساق قواعد البيانات وتدبر البيانات ضمن الفريق. 

موظفاً ١٦ويُفرتض أن يتيح الفريق املؤلف حبسب هذا النموذج، الذي يضم ما يعادل جمموعه -٢٣٩
)، ٢٣٣٠وموظفون من الربنامج الفرعي ٢٣٢٠الربنامج الفرعي يعملون بدوام كامل (بينهم موظفون من 

القاضي بتقدمي أدلة يتخطى مقدارها عتبة أعلى، وتكون أوسع نطاقاً، وتأيت يف مرحلة أسبق من 
زم االضطالع جبميع األنشطة املعنية يف آن معاً. مث إن ضرورة كثافة التحقيق املزيدة اإلجراءات، يستل

ما جيعل املقدار الالزم من املوارد للتمكن من إجراء ،تستبعد املرونة اليت يتيحها النموذج التناويب السابق
٨٠كمة يبلغ ما يعادل مخس عمليات حتقيق فعال يفي بدرجة االمتياز والتقيد باملواعيد املطلوبة من احمل

موظفًا يعملون بدوام كامل. وميكن توفري جزء من هذه املوارد باالستعانة بالوظائف الثابتة القائمة. أما 
نوا تألف من موظفني من جمموعة من ُعيِّ باقي هذه املوارد، املنشود يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، في

يف مجهورية الكونغو ٦أجل قضايا احلالة يف مايل والقضية باالستعانة مببالغ من صندوق الطوارئ من 
الذكر، نون يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وفيما خيص الفئة األخرية الدميقراطية، أو من موظفني جدد يعيَّ 

روعيت املدة اليت يستغرقها حشدهم وتعيينهم.
يف أربع حاالت. بيد أن يُتوقع أن تكون هناك سبع قضايا ساكنة٢٠١٤-٢٤٠

القبض على بوسكو انْتاغندا مؤخرًا ونقله إىل احملكمة يربز احلاجة إىل التمكن من حتويل القضية الساكنة 
إىل قضية يف املرحلة التمهيدية يف غضون أجل حمدود. وسيتعنيَّ ختصيص موارد كافية لكي يُتكفل، فيما 

طريق استدامة الصالت مع الشهود، وبرصد األمن خيص مجيع القضايا الساكنة، بصون األدلة عن 
شاهداً. فاستدامة الصالت، وحتديث ٤٥٠وختفيف املخاطر. وتشمل سبع القضايا الساكنة حاليًا زهاء 

السمات، ورصد األوضاع، والتحرك حيال احلوادث واملسائل، تستلزم ما ال يقل عن حمقق واحد لكل 
ني بدوام كامل.حالة، أي ما جمموعه أربعة موظفني عامل
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أربع حماكمات. وُحيتاج إىل موارد حتقيقية يف مرحلة التحضري ٢٠١٤رى يف عام ويُتوقع أن جتُ -٢٤١
ومرحلة املالحقة، ويف مرحلة الدفاع. ومن األنشطة املعنية التحقيق الرامي إىل دحض حجج الدفاع وإجراء 

) ٢-ق مؤلف من حمقَقْني (من الرتبة فاالستجواب املضاد، ويُرى أنه يلزم من أجل كل مدَّعًى عليه فري
على األقل. ويف مرحلة الدفاع يلزم فيما خيص كل مدَّعًى عليه ما ال يقل عن ثالثة حمققني (واحد من 

) إلجراء مزيد من التحقيق بشأن مصداقية شهود الدفاع ودحض ٢-واثنني من الرتبة ف٣- الرتبة ف
دَّعى عليهم البالغ مخسة ووجود مزيج من مراحل ترافع ، يشري عدد امل٢٠١٤

من املوظفني العاملني بدوام كامل. ١٢,٥االدِّعاء ومراحل ترافع الدفاع يف احملاكمات إىل لزوم ما يعادل 
ويضاف إىل ذلك أن السنوات األخرية شهدت زيادة ملحوظة يف املساعي إىل ختويف الشهود أو إيذائهم 

وإىل إفساد العدالة. وعليه فإن املكتب حيتاج أيضًا إىل قدرة على إجراء عمليات أو تعريضهم للخطر،
. ويُفرتض أن يتألف الفريق املكلف بإجراء عمليات ٧٠

.٢-وحملل من الرتبة ف٢-وحمقق من الرتبة ف٣-من حمقق من الرتبة ف٧٠حتقيق مبوجب املادة 
يورو لدعم استمرار عمليات التبادل بني الوحدة املعنية ٦٠٠٤٦البالغ خصَّصوُيطلب امل-٢٤٢

جبرائم احلرب وشبكة إنفاذ القانون.
تتوزع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة التوزع التايل:،وعلى وجه اإلمجال-٢٤٣

شهراً (ما يعادل موظفاً ١٢دارها ) يعمل ملدة إمجالية مق٤-رئيس فريق (من الرتبة ف(أ)
واحداً يعمل بدوام كامل)؛

شهرًا (ما يعادل ٣٦) ملدة إمجالية مقدارها ٤-أربعة حمققني رئيسيني (من الرتبة ف(ب)
ثالثة موظفني عاملني بدوام كامل)؛

شهرًا (ما يعادل ستة ٧٢) ملدة إمجالية مقدارها ٣-عشرة حمققني (من الرتبة ف(ج)
يعملون بدوام كامل)؛موظفني 

شهرًا (ما يعادل ستة ٧٢) ملدة إمجالية مقدارها ٢-حمققًا معاونًا (من الرتبة ف١٢(د)
موظفني يعملون بدوام كامل)؛

شهراً (ما يعادل ستة ٧٢) ملدة إمجالية مقدارها ١-ستة حمققني مساعدين (من الرتبة ف(هـ)
موظفني يعملون بدوام كامل)؛

شهراً ٢٤رأ) ملدة إمجالية مقدارها -معنيان بإدارة املعلومات (من الرتبة خ عمساعدان (و)
(ما يعادل موظَفني يعمالن بدوام كامل)؛

) ملدة إمجالية مقدارها ستة ٢-من وحدة جرائم احلرب (من الرتبة فلحقموظف م(ز)
.موظف عامل بدوام كامل)٠,٥أشهر (ما يعادل 

الموارد من غير الموظفين

السفر
يورو (ينطوي على زيادة ٦٠٠٧٨٤املرصود لبند امليزانية هذا مبلغًا مقداره خصَّصيبلغ امل-٢٤٤

). فمن األساسي أن يسافر احملققون بغية مجع األدلة يف احلاالت ٢٠١٣بالقياس إىل عام ٢٠,٣نسبتها 
(اليت لـّما تنفذ فيها نة اجلاري العمل عليها، وصون األدلة عن طريق تدبر شؤون الشهود يف القضايا الساك

األوامر ب
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بتكييف طرائق السفر بغية استدامة التوازن األكثر فعالية بني املتأتية عن التضخم فيما يتصل باألسفار
تكاليف الرحالت اجلوية وتكاليف بدل املعيشة اليومي.

النفقات التشغيلية العامة
٢٤٥-

الذين حيضرون املقابالت والتكاليف املتصلة بواجب املكتب املتمثل بالعناية بالشهود يف إطار القضايا 
بُلغت فيها مرحلة احملاكمة، ، والقضايا اليتعمليات حتقيق ناشط(ومبا فيها القضايا اليت ُجترى يف إطارها 

، ينطوي ٢٠١٤يف عام يورو ٠٠٠٢٨٥مقداره خمصَّصوالقضايا اليت ما زالت ساكنة). وهكذا يُرصد 
، لتدبر الشهود احلاليني واستيعاب زيادة يف ٢٠٠٣يورو بالقياس إىل عام ٠٠٠١٠على زيادة مقدارها 

عدد الشهود اجلدد مردها توسيع القدرة على التحقيق.

اللوازم واملواد
ات تتصل على وجه التحديد خمصَّصمل يستحدث املكتب ٢٠١٣على غرار ميزانية عام -٢٤٦

استبدال هذه املواد فإن تكاليف ذلك نيَّ عَ باملالبس امليدانية وبالُعدد اخلاصة باملهمات. فإذا حدث أن تَـ 
غري املوظفني.ة للموارد من خصَّصسُتستوعب يف إطار اعتمادات امليزانية العادية امل
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢٣٣٠: البرنامج الفرعي ٣٧الجدول 

٢٣٣٠
أفرقة التحقيق

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٤الفئة الفنيةمنن وظفو امل ٥٥٠,٢٤ ٥٥٠,٢٤ ٤٥٦,٠٤ ٢,١-٤٥٦,٠٩٤,٢-

٣٢٣,٠٣٢٣,٠٣٢٩,٥٣٢٩,٥٦,٥٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٤ ٤٤٤,٨٤ ٤٤٤,٨٤ ٤٤٤,٨٤ ٨٧٣,٢٤ ٨٧٣,٢٤ ٧٨٥,٥٤ ١,٨-٧٨٥,٥٨٧,٧-

١٥٥,١١٥٥,١١٥٥,١٤٦,٦٤٦,٦٢العامةاملساعدة املؤقتة ٥٧١,٧٢ ٥٧١,٧٢ ٥٢٥,١٥ ٤١٨,٧

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١٥٥,١١٥٥,١١٥٥,١٤٦,٦٤٦,٦٢تكاليف العاملني ٥٧١,٧٢ ٥٧١,٧٢ ٥٢٥,١٥ ٤١٨,٧

٨٤٠,٠٨٤٠,٠٨٤٠,٠٦٥٢,١٦٥٢,١٧٨٤,٦٧٨٤,٦١٣٢,٥٢٠,٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٣٧٧,٠٣٧٧,٠٣٧٧,٠٢٧٥,٠٢٧٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠١٠,٠٣,٦العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
٢,٦٢,٦٢,٦ألثاث والعتادا

١ ٢١٩,٦١ ٢١٩,٦١ ٢١٩,٦٩٢٧,١٩٢٧,١١ ٠٦٩,٦١ ٠٦٩,٦١٤٢,٥١٥,٤

٥المجموع ٨١٩,٥٥ ٨١٩,٥٥ ٨١٩,٥٥ ٨٤٦,٩٥ ٨٤٦,٩٨ ٤٢٦,٨٨ ٤٢٦,٨٢ ٥٧٩,٩٤٤,١

-٧١,٠-٣,٠١٩٢,٠١٩٥,١١٩٥,١٢,٨١٨٥,٣١٨٨,١٥٤,٦٥٤,٦١٣٣,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤المقترح لعام : مالك الموظفين ٢٣٣٠البرنامج الفرعي : ٣٨الجدول 

أفرقة التحقيق
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١املالك األساسي

١٦١٩١٣٦٤٥٥٥٥٠املتصل باحلاالتاملالك

١١٦١٩١٣٦٤٦٥٥٥١

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد
توزيعها/املستعادة

١-١-١-املالك األساسي

١-١-١-املالك املتصل باحلاالت

-٢-٢-١-١

١٥١٩١٣٦٤٤٥٥٤٩المجموع
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: شعبة المالحقة٢٤٠٠البرنامج - ٤

المقدِّمة

املالحقة دورًا حموريًا يف أعمال احملكمة، يتمثل يف إجراء عمليات حتقيق وإجراءات تؤدي شعبة-٢٤٧

ب القضائية يف احملكمة الشعقضايا اليت تنظر فيها دوائر ثالث القانونية يف عمليات التحقيق والرتافع يف ال
مجيعاً، وتُِعد مجيَع العرائض الكتابية اليت تقدم إىل الدوائر وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري 

القضايا يف نطاق األفرقة املشرتكة.
تدبر األدلة معنيون بمنسِّقونوأفرقة استئناف، يساعدها دعاءوتتألف شعبة املالحقة من أفرقة ا-٢٤٨

ن وموظفو والدفوع
الدفوعإعدادويشرف منسق املالحقة على إعمال املوارد على حنو فعال والتوحيد القياسي ألعمال 

االستئناف تدبر وتنسيق مجيع املذكرات واحلجج املدَّعية العامة األول يف دعاوى . ويتوىل وكيل 
يف دعاوى االستئناف.اتلي تقدَّم

األهداف

من خالل: أ) ا مكتب املدَّعي العام ُتضمنان -٢٤٩
ع للمراقبة، مبا يف املدَّعي العام، ب) التنفيذ املخطط له بعناية واخلاضة يف كتيب عمل مكتباملبيَّناملعايري 

ذلك املزيد من الرتكيز على مراقبة اجلودة، ج) التحسني املستمر من خالل االستفادة من العرب 
املستخلصة.

ة يف خطته االسرتاتيجية بأهداف احملكمة االسرتاتيجية األوسع املبيَّنوترتبط غايات املكتب -٢٥٠
:٢٤٠٠الربنامج ومنها فيما خيص.نطاقاً 

مراجعة معمقة لـ"العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، يركَّز فيها أوالً  على تنفيذ (أ)
مث على إجناز ،احملاكماتجلساتعقدتحضري للمرحلة االبتدائية و املرحلة التمهيدية من اإلجراءات وال

ا وسائر أصحاب احملاكمات ودعاوى االستئناف، والتشاور مع الدول األطراف، واألطراف/املشاركني يف القضاي
)؛١- ١- ١(اهلدف االسرتاتيجي حبسب االقتضاء،الشأن

واجلرائم املرتكبة قاالستمرار على إيالء األولوية للجرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطل(ب)
)؛٢- ١- ١(اهلدف االسرتاتيجي حبق األطفال 

).١- ٣- ١تنفيذ عمليات التحقيق املخطط هلا (اهلدف االسرتاتيجي (ج)
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٣٩الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
١- ١-١الهدف 

من الغايات االستراتيجية لمكتب ٣-٢الغاية 
المدَّعي العام

املضي يف االرتقاء جبودة وجناعة ما يلي:
املالحقة عن طريق مراجعة اسرتاتيجياته يف عمليات 

جيري إيداعها والرتافع أمام احملكمة، ومتييز وتطبيق 
املمارسات الصاحلة اليت يتم تعلمها

 معدل قبول الدوائر للحجج املقدمة ومعدل
موافقتها على الطلبات؛

تقدمي حجج االدِّعاء فيما الزمن الذي يستغرقه
خيص كل قضية (مقيسًا بعدد أيام جلسات احملكمة 

الفعلية)؛
 استدامة تدين عدد الشهود يف كل قضية قدر

املستطاع بغية تقليل احتمال تعرضهم للخطر

%٨٠نسبة ال تقل عن 

وقت ال يزيد عن ستة أشهر

للمتوسط احلايل يكون على األقل مقاربًا أن –احلد األدىن املمكن 
)٣٥- ٣٠.(

مراجعة اسرتاتيجية املالحقة ومعايريها.
الشهود من أجل بالتثبت من أقوالإعداد املبادئ التوجيهية اخلاصة 

وإدراجها يف كتيب األدلة، وتطبيق هذه املبادئ التوجيهيةتقدمي
على حنو جيد وفعال.العمل

قانونية).إصدار مدونة السلوك (باالشرتاك مع قسم املشورة ال
وضع سريورة حمسنة إلعادة النظر يف القضايا.

ضمن خطة املالحقةتبيان برنامج التدريب املنقح اخلاص بوكالء 
التدريب السنوية وتنفيذ هذا الربنامج.

عن األدلة، وحتديث كتيب تنقيح وتنفيذ املمارسة يف جمال الكشف
(بالتعاون مع قسم املشورة القانونية).العمل

اعدة بيانات البحوث القانونية ملكتب املدَّعي العام بشىت إتاحة ق
وحداته.

حتويل العرب املستخلصة من األداء يف جمال املالحقة يف احملكمة إىل 
ممارسات جيدة.

٢- ١-١الهدف 
من الغايات االستراتيجية لمكتب ٣الغاية 

المدَّعي العام
االستمرار على إيالء األولوية للجرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق 

األطفال

 تنجيز وثيقة النهج فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية
واجلرائم اجلنسانية املنطلق، ووثيقة النهج املتعلق 

باجلرائم املرتكبة حبق األطفال
 السبل اجلديدة إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن

اجلنساين املنطلق إثبات جرائم العنف اجلنسي والعنف
الواسع النطاق

تنجيز وثيقة النهج فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطلق.

إعداد مشروع هذه املبادئ التوجيهية.
تنجيز وثيقة النهج فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة حبق األطفال.

١- ٣-١الهدف 
من الغايات االستراتيجية لمكتب ١الغاية 

المدَّعي العام
قيق إجراء عمليات تدارس أويل وعمليات حت

وعمليات مالحقة على حنو نزيه، ناجع، رفيع 
مصون األمناجلودة، 

 مخس عمليات حتقيق ناشط زائداً ست عمليات حتقيق متصل
باحملاكمات.
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الموارد من الموظفين

، حتلَّى مكتب املدَّعي العام دائماً ٥١الذي أجراه خرباء خارجيونكما يُقر به يف إطار التحليل-٢٥١

تقييم إىل نائب املدَّعية العامة اجلديد مهمة تعزيز تدبر األداء ضمن املكتب، فُيعترب من السديد إعادة 
املسؤوليات على مستوى املكتب وإعادة مواءمتها. وهلذه الغاية ستكون شعب املكتب الثالث (شعبة 
التحقيق، وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة املالحقة) مسؤولة أمام نائب املدَّعية العامة. 

سؤوليات املوزعة على هذا النحو. ويرى املكتب أنه ما من حاجة إال لنائب واحد للمدَّعية العامة يتوىل امل
ويُرى أن الوظيفة الثانية لنائب للمدَّعي العام من رتبة "أمني عام مساعد" مل تعد ضرورية. وبدًال من ذلك 

لرئيس لشعبة املالحقة، ضمانًا للتساوي، ولتوزيع ١-وظيفة من الرتبة مد٢٠١٤ُتطلب فيما خيص عام 
وسيتوىل املوظف املعين إدارة شعبة املالحقة على فيما بني الشعب.توزيعًا عادالً ٥٢املسؤوليات واألدوار

املستوى االسرتاتيجي، على غرار ما يقوم به رئيس شعبة التحقيق ورئيس شعبة االختصاص والتكامل 
والتعاون. وبذا يبقى عدد الوظائف الثابتة على حاله دون تغيري.

املساعدة املؤقتة العامة
زيادة يف املوارد املوفرة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام ُتطلب لشعبة املالحقة-٢٥٢

من أجل عمليات ٢٠١٣تقابل الزيادة يف املوارد اليت ُحصل عليها من صندوق الطوارئ يف عام ٢٠١٤
رية الكونغو الدميقراطية.و من قضايا احلالة يف مجه٦املالحقة يف إطار احلالة يف مايل وإطار القضية 

، تدبر األدلة والدفوعمعين بن كل عملية حتقيق ناشط تستلزم مالكاً من ستة قانونيني، ومنسق إ-٢٥٣
متمرس رئيسيوما يعادل نصف مساعد معين بالدعم يف املرحلة االبتدائية. وسيتوىل رئاسة الفريق قانوين 

. وسيقوم القانوين الرئيسي املختص يف جمال احملاكمات والفريق ٥-يف جمال احملاكمات من الرتبة ف
األساس النظري ووضعاألدلة، وحتليلالقانوين بإسداء التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، 

) من النظام ٢(٥٥ُجترى مبوجب املادة يف األنشطة التحقيقية ومبا فيها املقابالت اليتواملشاركةللقضية، 
مشاريع الوثائق ذات الصلة. وسيتوىل املنسق وإعدادلكشف املعلومات والوثائق، والتحضرياألساسي، 

واملساعد املعين بالدعم يف املرحلة االبتدائية (العامل مبا يعادل نصف موظف) تدبر األدلة والدفوعاملعين ب
افعات، ومساندة القانونيني يف مهامهم.تدبر األدلة واملعلومات واملر 

٢٥٤-
، ٥-مالكًا من تسعة قانونيني، يرتأسه قانوين رئيسي متمرس خمتص يف جمال احملاكمات من الرتبة ف

ومساعد معين بالدعم يف جمال احملاكمات. وسيقوم القانونيون بتنظيم ،تدبر األدلة والدفوعمنسق معين بو 
خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، وسيتدبرون شؤون الشهود، وسيسدون اإلرشادات وإعدادهاالقضية 

فيما خيص التحقيق اإلضايف، وسيتدبرون أمر الكشف عن املعلومات واملواد، وسيعدون مجيع املرافعات 

تقرير عن مراجعة (استشارة بشأن البنية التنظيمية للمحكمة اجلنائية الدولية)؛Consultancy on ICC Organizational Structureانظر ٥١
.٢٠١٣، حزيران/يونيو PricewaterhouseCoopersمكتب املدَّعي العام املشرتكة بني األجهزة اليت جتريها مؤسسة

عي العام باعتباره اسرتاتيجية يف جمال املوارد البشرية ومن زاوية "... يبدو تعيني رئيس لشعبة املالحقة أمراً منطقياً ومتسقاً من منظور مكتب املدَّ ٥٢
Organizational structure and governance: division and section level 3.5.2التوافق مع كتيب عمل مكتب املدَّعي العام ..." 

Consultancy on-اهليكل التنظيمي واحلوكمة: مستوى الشعب واألقسام) ٢-٥-٣( ICC Organizational Structure استشارة بشأن)
تقرير عن مراجعة مكتب املدَّعي العام املشرتكة بني األجهزة اليت جتريها مؤسسة البنية التنظيمية للمحكمة اجلنائية الدولية)؛

PricewaterhouseCoopers ٢٠١٣، حزيران/يونيو.
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لدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، وسيشاركون يف اجللسات، وسيجرون جلسة اعتماد التهم، أمام ا
واملساعد املعين بالدعم يف جمال تدبر األدلة والدفوعاملعين بوسيعقدون احملاكمة. وسيتوىل املنسق 

امهم.احملاكمات تدبر األدلة واملعلومات واملرافعات، وسيساندون مجيع القانونيني يف مه
ولئن أمكن أن تشهد عمليات التحقيق وعمليات املالحقة تباينًا متأتيًا عن درجة التعقيد الذي -٢٥٥

أعاله مناسب املبنيَّ 
يف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالياً. وستتيح ممارسة قدر من املرونة بعض التعديالت يف تكوين 
األفرقة: بزيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األعقد زيادة طفيفة وبتقليص قد األفرقة املعنية بالقضايا األقل 

لعمل يف أفرقة التحقيق ويف أفرقة املالحقة العمل الذي كان تعقيداً. وسيستوعب القانونيون املنتدبون ل
يضطلع به املراجعون القانونيون سابقاً.

. وُحيتاج إىل هذا تدبر األدلة والدفوعمعين بويتألف قسم االستئناف من مخسة قانونيني ومنسق -٢٥٦
ف التمهيدي، ومجيع املالك من املوظفني لتناول مجيع طلبات اإلذن باالستئناف، ومجيع دعاوى االستئنا

دعاوى االستئناف النهائي. وباإلضافة إىل ذلك يسدي قسم االستئناف اإلرشادات القانونية إىل مجيع 
أفرقة التحقيق وأفرقة احملاكمة العاملة ضمن الشعبة.

إن احملكمة ترسي اجتهادها القضائي فيما يتعلق بتفسري نظام روما األساسي من حيث اجلوهر -٢٥٧
جيب أن –وشؤون املمارسات واإلجراءات واألدلة، وسيواصل قسم االستئناف أداء دور ذي أمهية حيوية 

جتهاد القضائي يف اإلسهام يف صوغ قرارات دوائر االستئناف ويف تطوير اال–يشدَّد عليها كلَّ التشديد 
للمحكمة.

وتتوزع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة التوزع التايل:-٢٥٨
) يعملون ملدة ٥-(من الرتبة فمعنيني باإلجراءات االبتدائيةمخسة قانونيني رئيسيني (أ)

من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛٣,٥شهراً (ما يعادل ٤٢إمجالية مقدارها 
شهراً ٢٤) ملدة إمجالية مقدارها ٤-(من الرتبة فنونيان معنيان باإلجراءات االبتدائية قا(ب)

(ما يعادل اثنني من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛
١٢٦) ملدة إمجالية مقدارها ٣- (من الرتبة فمعنيني باإلجراءات االبتدائيةقانونيًا ١٤(ج)

لني بدوام كامل)؛من املوظفني العام١٠,٥شهراً (ما يعادل 
) ملدة إمجالية ٢-(من الرتبة فمعنيني باإلجراءات االبتدائيةمعاونني مخسة قانونيني (د)

شهراً (ما يعادل مخسة من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛٦٠مقدارها 
) ملدة إمجالية ١-(من الرتبة فمعنيني باإلجراءات االبتدائيةمثانية قانونيني مساعدين (هـ)

من املوظفني العاملني بدوام كامل)؛٧,٥شهراً (ما يعادل ٩٠مقدارها 
٤٨) ملدة إمجالية مقدارها ١-(من الرتبة فتدبر األدلة والدفوعمعنيني بقني نسِّ مأربعة (و)

شهراً (ما يعادل أربعة من املوظفني العاملني بدوام كامل).

وظفينالموارد من غير الم

السفر
ؤدىاملطلوب لسد تكاليف السفر ال خيص تكاليف مهمات األفرقة املشرتكة اليت تُ خصَّصإن امل-٢٥٩

توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة املكتب والتعاون فيما خيصها.
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يورو، ينطوي على زيادة ٣٠٠٢٢٨مبلغًا مقداره ٢٠١٤لعام طلوباملخصَّصويبلغ امل-٢٦٠
.٤١اإلمجايل هايف املئة، وهو مهيأ من أجل مهمات يبلغ عدد٢٣,٤نسبتها 
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٢٤٠٠: البرنامج ٤٠الجدول 

٢٤٠٠
شعبة المالحقة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

ذلك صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٥٠٤,٩٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ٦٣١,٧٤ ١٣٦,٦٨٣٣,٧٣ ٥١٨,٣٤ ٣٥٢,٠٢١٥,٤٥,٢

١٩٣,٨٣٨٧,٦٥٨١,٤١٣١,٨٤٦١,٣٥٩٣,١١١,٧٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٨٦٠,٣٣ ٤٣٨,٧٤ ٢٩٩,٠٤ ٢٩٩,٠٦٩٨,٧٤ ٠١٩,٣٤ ٧١٨,٠٩٦٥,٥٣ ٩٧٩,٦٤ ٩٤٥,١٢٢٧,١٤,٨

٩٧,١١العامةاملساعدة املؤقتة ٨٢٧,٩١ ٩٢٥,٠١ ٩٢٥,٠١ ٨٩٤,٨١ ٨٩٤,٨٣ ٦١٨,٧٣ ٦١٨,٧١ ٧٢٣,٩٩١,٠

اخلاصة باالجتماعاتاملؤقتةاملساعدة 
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٩٧,١١ ٨٢٧,٩١ ٩٢٥,٠١ ٩٢٥,٠١ ٨٩٤,٨١ ٨٩٤,٨٣ ٦١٨,٧٣ ٦١٨,٧١ ٧٢٣,٩٩١,٠

١٥,٩٢١٠,٧٢٢٦,٦٢٢٦,٦١٤,٩١٧٠,١١٨٥,٠١٥,٠٢١٣,٣٢٢٨,٣٤٣,٣٢٣,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

١٥,٩٢١٠,٧٢٢٦,٦٢٢٦,٦١٤,٩١٧٠,١١٨٥,٠١٥,٠٢١٣,٣٢٢٨,٣٤٣,٣٢٣,٤

٩٧٣,٣٥المجموع ٤٧٧,٣٦ ٤٥٠,٦٦ ٤٥٠,٦٧١٣,٦٦ ٠٨٤,٢٦ ٧٩٧,٨٩٨٠,٥٧ ٨١١,٦٨ ٧٩٢,١١ ٩٩٤,٣٢٩,٣

-٥٥,٨-١٨,٢١٦٠,٠١٧٨,٢١٧٨,٢١٦,٧١٥٤,٤١٧١,١٣٢,٢٤٣,٥٧٥,٦٩٥,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠البرنامج : ٤١الجدول 

شعبة المالحقة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٣٤٢٢٦املالك األساسي

٣١٠٦٧٦٣٢٧٧٣٩املالك املتصل باحلاالت

١٦١٠٦٧٦٣٦٩٩٤٥

الوظائف 
اجلديدة

١١١األساسياملالك 

املالك املتصل باحلاالت
١١١

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الفرعي
١١٦١٠٦٧٦٣٧٩٩٤٦المجموع
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم 

عترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويعترب قلم احملكمة ه، الذي يُ احملكمة رئيسُ يرتأس قلمَ -٢٦١
القضائية للشؤون اإلدارية وشؤون تقدمي اخلدمات.اجلهاز املسؤول فيها عن اجلوانب غري 

إن قلم احملكمة منظم حاليًا يف شعبتني، مها شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة وشعبة خدمات -٢٦٢
احملكمة، باإلضافة إىل عدد من األقسام التابعة مباشرة ملكتب رئيس القلم. وهذه األقسام هي قسم دعم 

، وقسم األمن والوثائقالقانونية، وقسم اإلعالم املشورةدمات خية، وقسم قسم العمليات امليداناحملامني، و 
والسالمة. ويساند ديوان رئيس قلم احملكمة هذا الرئيس يف االضطالع مبهامه. ولئن كان مكتب احملامي 
العمومي للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب املراجعة الداخلية مكاتب مستقلة من 

الناح
كل من آلية الرقابة املستقلة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة على  أيضًا يشرف قلم احملكمة إدارياً 

دائمة.الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ومكتب رئيس مشروع املباين ال
-نُقل مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة إىل الربنامج الرئيسي السابع،وبغية زيادة الفعالية-٢٦٣

(مكتب مدير مشروع املباين الدائمة) الذي خيضع مباشرة إلشراف مدير هذا املشروع، ما يؤيت ١
باين الدائمة للمحكمة، شىت جوانب مشروع املوتبسيطِ تنسيقِ إمكانات عمل تآزري من خالل حتسنيِ 

ومبا يف ذلك املشروع االنتقايل.
املهام-٢٦٤

ملناسب من الناحية التنظيمية. إن، وعمل احملكمة على النحو ايف إطار واليتهاالقضائية املنوطة باحملكمة
قلم احملكمة

ميزانيته تتحدد من حيث األساس باملستجدات القضائية واملستجدات يف جمال املالحقة وباالفرتاضات 
اليت تستند إليها.

ات القضائية أمام احملكمة ويتوىل قلم احملكمة مسؤولية تؤدي دوراً أساسياً يف ضمان سري اإلجراء-٢٦٥
على حنو مالئم وتنفيذ القرارات القضائية بصورة فعالة وتعظيم أثرها من خالل إقامة العدالة بشكل جمدٍ 
للجماعات املتضررة باجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة، أال وهي املسؤولية عن التكفل بأمور 

منها التعاون القضائي املالئم مع الدول، و 
واحتجاز املشتبه فيهم واملتهمني، وتقدمي اخلدمات يف قاعات احملكمة، وإجراء العمليات امليدانية، وتقدمي 

اجلماعات املتضررة.
ويسعى قلم احملكمة من خالل برناجمه املشرتك لتقدمي الدعم واخلدمات إىل التكفل بأقصى قدر -٢٦٦

تسىن لقلم احملكمة، مبنحاه املركزي يف تقدمي اخلدمات اإلدارية والقضائية ضمن تممكن من النجاعة. ف
ضمن قلم احملكمة تقدمي احملكمة، مساندة شىت جوانب عمليات احملكمة. وعلى وجه اخلصوص ي

اخلدمات األساسية ملختلف املشاركني يف اإلجراءات القضائية بغية تيسري عمليات التحقيق واحملاكمات 
وسائر اإلجراءات القضائية، والسهر على فعاليتها. ويضاف إىل ذلك أن قلم احملكمة يسعى، من خالل 

نظم تقدمي اخلدمات اإلدارية يف احملكمة، إىل ضمان االضطالع بواليته املتمثلة يف توفري واستدامة تشكيلة 
بصفتها مؤسسة.للمحكمةحتياجات اإلداريةالإجياد حلول شاملة لكل وحدات احملكمة تلبية ل

، أن تشهد أنشطتها ٢٠١٤اإلمجالية لعام كمةرتاضات املتعلقة مبيزانية احملويُرتقب، مبوجب االف-٢٦٧
عدد كل من إذ سيتضاعف  ٢٠١٣يادة كبرية بالقياس إىل عام القضائية وأنشطتها يف جمال املالحقة ز 
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عدد القضايا اليت تكون قد بُلغت فيها مرحلة االستئناف و عدد جلسات احملاكمةو جلسات اعتماد التهم
النهائي، وسُيجري مكتب املدَّعي العام أربع عمليات حتقيق جديدة يف سياق احلاالت اليت تنظر فيها 

ال مناص أن يفضي إىل زيادة ذات شأن يف مقدار اخلدمات والدعم املطلوبني من قلم احملكمة حالياً، ما 
احملكمة بغية التكفل بسري عملها على حنو مالئم.

ق ويف جمال يكما إن مكتب املدَّعي العام يسعى إىل االرتقاء جبودة وجناعة أنشطته يف جمال التحق-٢٦٨
وارده لكي يتمكن من االنتقال تدرجييًا من منوال عمله املالحقة، اليت يستلزم مجيعها زيادة كبرية يف م

ميكن أن يضمن على حنو أفضل وجود مالك املوظفني ومقدار الدعم الالزمني عامالتناويب احلايل إىل نظام 

ده مكتب املدَّعي العام يف عملياته، سيتعنيَّ على قلم احملكمة كذلك أن يوفر مقداراً والنجاعة الذي ينش
أكرب من اخلدمات والدعم، وال سّيما فيما يتعلق باألمن، والعمليات امليدانية، ومحاية الشهود.

مليون يورو، ٠,٦ويضاف إىل ذلك أن مثة زيادات ضمنية يف تكاليف املوظفني، يقارب مبلغها -٢٦٩
تنجم رئيسياً عن تطبيق النظام املشرتك لألمم املتحدة وما يستتبعه من تكاليف.

وبصرف النظر عن هذه العوامل، اليت تؤثر بصورة مباشرة على عبء العمل الواقع على السواد -٢٧٠

يظل مقدارها بقدر املستطاع مماثًال ملقدار ٢٠١٤مضنية إلعداد ميزانية مقرتحة لعام احملكمة جهوداً 
املعتمدة. وقد مت حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة بوسائل منها االستفادة مما ٢٠١٣ميزانية عام 

م الربامج سبق إجراؤه من استثمارات وأنشطة يف جمال الشراء. وقد آتى ذلك نتيجة تتمثل يف أن معظ
عام ح مليزانية مقَرت مقدار نطوي على يالفرعية املندرجة ضمن الربنامج الرئيسي لقلم احملكمة والربامج 
يف بعض احلاالت.هاملعتمدة، بل يقل عن٢٠١٣ميزانية عام نظريه يفيقارب ٢٠١٤
، وإعادة نتيجة للوفورات احملققة بفضل حتسني النجاعة وختصيص االعتمادات بعناية،فقد تسىن-٢٧١

ختصيص املوارد وحتديد درجات أولوية ألوجه استخدامها، التوصل إىل تقليص مبلغ الزيادة البالغة 
بة للتكاليف ماليني يورو اليت مت يف بادئ األمر حتديدها على أساس ما مت توقعه من العوامل املسبِّ ٧

ضمن إطار إىل حد كبريمتمليون يورو. وعلى وجه اخلصوص ٣,٥اإلضافية، ختفيضًا يقارب مبلغه 
الزيادة يف املوارد املطلوبة لدعم األنشطة القضائية املزيدة استيعاب ٢٠١٣مقدار املوارد املعتمدة لعام 

املقدار وتقدمي اخلدمات إىل األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية، 
مليون يورو دون إضرار  ٣,٥بيد أنه ال ميكن سد الفارق الباقي البالغ والزيادة الضمنية لتكاليف املوظفني. 

كبري مبستوى اخلدمات املقدمة، وال سّيما يف وحدات قلم احملكمة اليت تتأثر تأثرًا مباشرًا بزيادة متطلَّبات 
مكتب املدَّعي العام.

العام لقدَّم قلم يعمزيدة لدعم عمليات مكتب املدَّ وقصارى القول إنه لوال احلاجة إىل موارد-٢٧٢

املعتمدة.٢٠١٣املوظفني، ميزانية مقرتحة يقارب مبلغها ميزانية عام 
نية، بأداء دوره هذا املنحى كيف تكفل قلم احملكمة باالقتصار على منو أدىن يف امليزاويبنيِّ -٢٧٣

املركزي مبثابة موفر للخدمات جلميع وحدات احملكمة. وسيستمر رئيس قلم احملكمة على النظر يف سبل 
حتقيق املزيد من عمليات إعادة ختصيص املوارد وحتقيق أشكال من العمل التآزري مبثابة تدابري ميكن 

ستقبل من زيادات يف املوارد، والتوصل عند ىل احتواء ما يلزم يف املإبقدر املستطاع السعياختاذها بغية 
بالنظر إىل الضغط الكبري يف مقدار ه،حتسني النجاعة. بيد أنإىل إضافية مستدامة سبلاإلمكان إىل متييز 

بغية ضمان رئيس قلم احملكمة،لمجعية الدول األطرافأن تتيحسيتعنيَّ ، ٢٠١٤املوارد املقرتحة لعام 
استمرار واستدامة عمليات قلم احملكمة وأنشطته، قدرًا كافيًا من املرونة لكي يتسىن له، يف السنوات 
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املقبلة، إعادة تنظيم البىن والسريورات احلالية القائمة ضمن قلم احملكمة وإعادة تقييمها. وباإلضافة إىل 
لتوصل إىل تنسيٍق وسريوراٍت فيما بني األجهزة ذلك سيواَصل بذل اجلهود مع مكتب املدَّعي العام بغية ا

أفضل وأجنع، وإجياد أشكال إضافية من العمل التآزري حيثما أمكن ذلك.يكونان 
على نشدان حتقيق ٢٠١٤ووفقًا لرغبة اجلمعية ورغبة اللجنة سيستمر قلم احملكمة يف عام -٢٧٤

ل وحدات احملكمة الرامية إىل حتسني وفورات عن طريق حتسني النجاعة، وسيظل يقود العملية الشاملة لك
سريورات عمل احملكمة، وحتديد درجات أولوية أنشطتها واخلدمات اليت تقدمها والوفورات اليت حتققها يف 

حتقيق غاية احملكمة االسرتاتيجية املتمثلة يف تسيري الشؤون اإلدارية اإلسهام يف بذلك يف ماضياً التكاليف، 
تكاليفه.بالقياس إىلوناجع على حنو فعال جيد التخطيط 

، توزعاً يبين صافي ٢٠١٤ع الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي الثالث لعام : توزُّ ٤٢الجدول 
النقصان والزيادة 

٢٠١٤الثالث لعام الرئيسيامليزانية املقرتحة للربنامج
املبلغ اإلمجايل

(مباليني اليوروات)
٦٤,٥[املعتمدة] املّتخذ أساساً للمقارنة٢٠١٣يزانية عام الثالث يف ماملبلغ املخصَّص للربنامج الرئيسي 

ناقصاً 
٠,١لة مؤقتاً تكاليف وظيفة غري مموَّ 

٠,١(ومبن فيهم اخلرباء االستشاريون)العاملنيسائر تكاليف 
٠,١تكاليف اخلدمات التعاقدية وغريها

٠,٢
٠,٣النفقات التشغيلية العامة

٠,٨
زائداً 

٠,٦تكاليف تطبيق النظام املشرتك لألمم املتحدة)منهاوظفني مآجلة (تكاليف بالتزاماتاالرتباط
١,٦تكاليف املساعدة املؤقتة العامة

٠,٧تكاليف احلالة يف مايل
١,١

٠,٤)عن بعدالفيديويالتواصلمبا يف ذلك تكاليف 
٤,٤

٦٨,١المجموع
٣,٦%)٥,٦(النمو اإلجمالي
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الثالث: ٤٣الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٢ميزانية عام مصروفات 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤عام النمو يف موارد
٢٠١٣بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١٢املوظفون من الفئة الفنية ٢٧١,٣٨ ٢٢٢,١٢٠ ٤٩٣,٤١٢ ١٩٩,٢٨ ٤٦٠,٠٢٠ ٦٥٩,٢١٦٥,٨٠,٨

٩العامةاملوظفون من فئة اخلدمات  ٢٤٩,٣٦ ٢١٣,١١٥ ٤٦٢,٤٩ ٤٩٦,٢٦ ٣٢٣,٤١٥ ٨١٩,٦٣٥٧,٢٢,٣

١٩ ٩٢٩,٥١٤ ٤٨٦,٩٣٤ ٤١٦,٤٩٣,٢٣٤ ٥٠٩,٦٢١ ٥٢٠,٦١٤ ٤٣٥,٢٣٥ ٩٥٥,٨٢١ ٦٩٥,٤١٤ ٧٨٣,٤٣٦ ٤٧٨,٨٥٢٣,٠١,٥

٢املساعدة املؤقتة العامة ٠٦٥,٩٢ ٨٧٨,٥٤ ٩٤٤,٤٤١٨,٣٥ ٣٦٢,٧١ ٩٠٩,٧٢ ٢٩٧,١٤ ٢٠٦,٨٢ ١٥٨,٣٣ ٩٠٠,١٦ ٠٥٨,٤١ ٨٥١,٦٤٤,٠

-٨,٤-٥٩,٧٢٢٤,٧٢٨٤,٤٢٨٤,٤٢٠٠,٠١٥٣,٢٣٥٣,٢٢٥٤,٧٦٨,٨٣٢٣,٥٢٩,٧املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٥٧,٥٢٤,٣٢٨١,٨٢٨١,٨٢١٤,٥١٣٨,٨٣٥٣,٣٢٢٢,٤١٤١,٦٣٦٤,٠١٠,٧٣,٠العمل اإلضايف

-٤٥,٦-١١٩,٣٦٣,٢١٨٢,٥١٨٢,٥٨٦,٦٣٦,١١٢٢,٧١٩,٦٤٧,١٦٦,٧٥٦,٠اخلرباء االستشاريون

٢ ٥٠٢,٤٣ ١٩٠,٧٥ ٦٩٣,١٤١٨,٣٦ ١١١,٤٢ ٤١٠,٨٢ ٦٢٥,٢٥ ٠٣٦,٠٢ ٦٥٥,٠٤ ١٥٧,٦٦ ٨١٢,٦١ ٧٧٦,٦٣٥,٣

٢٠٤,٢١السفر ٢٥٠,٢١ ٤٥٤,٤٥٢,١١ ٥٠٦,٥١٨٤,٥١ ٦٣٦,٩١ ٨٢١,٤٣١٤,٤٢ ١٣٣,٩٢ ٤٤٨,٣٦٢٦,٩٣٤,٤

٤,٢٠,١٤,٣٤,٣٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

١اخلدمات التعاقدية  ٨٤٦,٨١ ١٤٦,٨٢ ٩٩٣,٦١٣٦,٥٣ ١٣٠,١١ ٠٢١,٤١ ٥٢٦,٩٢ ٥٤٨,٣٨٣٥,٣١ ٧١٧,٦٢ ٥٥٢,٩٤,٦٠,٢

-٠,٣-٣٢٠,٨٢٠٩,٨٥٣٠,٦٥٣٠,٦٣٨٧,٤١٧٨,٠٥٦٥,٤٣٨٩,٣١٧٤,٤٥٦٣,٧١,٧التدريب

٣الدفاعوحمام ٢٨٤,٠٣ ٢٨٤,٠٥٥٤,٧٣ ٨٣٨,٧٢ ٦٠٨,٤٢ ٦٠٨,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢٥٨,٠٩,٩

٢وحمام ١٧٤,٧٢ ١٧٤,٧٢١٢,٥٢ ٣٨٧,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٠٠٠,٧٣ ١٣,٠-٠٠٠,٧٤٤٧,٥-

٥النفقات التشغيلية العامة ٥٨٨,٧٥ ٠٣٠,٩١٠ ٦١٩,٦٢٠٣,٧١٠ ٨٢٣,٣٦ ٣١٥,٨٤ ٢٩٣,٥١٠ ٦٠٩,٣٦ ٠٢٨,٨٥ ٤٢٠,٣١١ ٤٤٩,١٨٣٩,٨٧,٩

-٣,٢-٥١٨,٥٣٠٠,٨٨١٩,٣١,٦٨٢٠,٩٦٩٣,٢٢٦٠,٢٩٥٣,٤٦٤٩,٢٢٧٤,٠٩٢٣,٢٣٠,٢اللوازم واملواد

١األثاث والعتاد ١١٩,٦٣,٥١ ١٢٣,١٦٢,٧١ ١٨٥,٨٩٣٤,٠٣٦,٧٩٧٠,٧٥٩٣,٩٤١٧,٩١ ٠١١,٨٤١,١٤,٢

٩ ٦٠٢,٨١٣ ٤٠٠,٨٢٣ ٠٠٣,٦١ ٢٢٣,٨٢٤ ٢٢٧,٤٩ ٥٤٠,٣١٣ ٩٨٨,٨٢٣ ٥٢٩,١٨ ٨١٤,٩١٦ ٠٠٥,٢٢٤ ٨٢٠,١١ ٢٩١,٠٥,٥

٣٢المجموع ٠٣٤,٧٣١ ٠٧٨,٤٦٣ ١١٣,١١ ٧٣٥,٣٦٤ ٨٤٨,٤٣٣ ٤٧١,٧٣١ ٠٤٩,٢٦٤ ٥٢٠,٩٣٣ ١٦٥,٣٣٤ ٩٤٦,٢٦٨ ١١١,٥٣ ٥٩٠,٦٥,٦

١-٧٢٨,١-٣١٧,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة ١-٠٣٧,٩ ١-٧٠٢,٦-٣٠٣,٢-٠٣٧,٩ ٩٦٤,٤٩٥,٩-٤١,٣-٤١,٣-٠٠٥,٨-

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي الثالث: ٤٤الجدول 

قلم المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٤١٥٢٥٣٤٢٦٣١٠٨٩١٣٦١٤٥٢٥٣املالك األساسي

١١٤٣٢٣٦٣٨٦٧١٣٢١٣٩٢٢٥املتصل باحلاالتاملالك 

١٤١٦٣٩٦٦٦٢٦١٩٤١٦٢٦٨٢٨٤٤٧٨

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٤١٦٣٩٦٦٦٢٦١٩٤١٦٢٦٨٢٨٤٤٧٨المجموع
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المحكمة: مكتب رئيس قلم ٣١٠٠البرنامج - ١

المقدِّمة

٢٧٥-

ويتألف مكتب رئيس القلم من مخسة الربامج الفرعية التالية البيان:-٢٧٦

مكتب

يقوم ديوان رئيس قلم احملكمة مبساندته هو ونائبه وبإسداء املشورة إليهما فيما يتعلق جبميع -٢٧٧
قلم امليزانية والشؤون املالية، شؤون 

. ويقدم قسم وشىت وحدات كل من أقسامهااحملكمة أقسام كل اليت تشمل بنطاقها  احملكمة واسرتاتيجياته 
املشورة القانونية التقارير إىل رئيس القلم ويسدي املشورة القانونية بشأن اإلطار القانوين للمحكمة فيما 

امليدانية يتعلق بالشؤون اليت تندرج ضمن نطاق املسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة. ويقوم قسم العمليات
بإدارة ومساندة املكاتب امليدانية املقامة يف بلدان احلاالت بغية تنفيذ املهام املنوطة باحملكمة يف إطار 
واليتها يف امليدان. ومتثل االحتياجات االشتغالية لقلم احملكمة، ومكتب املدَّعي العام، والصندوق 

االستئماين للمجين عليهم، واحملامني، أهم العناصر اليت
امليدانية. ويقوم قسم األمن والسالمة بتوفري بيئة عمل ساملة وآمنة ومصونة مقتضيات السرية، يف الهاي 
ويف امليدان، بغية محاية مجيع األشخاص الذين يتوجب على احملكمة أن حتيطهم بالعناية، ومحاية ممتلكات 

املادية ومواردها من املعلومات. ويقوم قسم دعم احملامني بتنسيق كل املساعدة اليت احملكمة املادية وغري
حملامني، وإدارة نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة.إىل اتقدمها احملكمة 

األهداف

على يركَّز فيها أوالً  إجراء وتنفيذ مراجعة معمقة لـ"العرب املستخلصة" من السريورات القضائية،-١
املرحلة التمهيدية من اإلجراءات والتحضري للمرحلة االبتدائية وعقد جلسات احملاكمات، مث على 
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إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف، والتشاور مع الدول األطراف، واألطراف/املشاركني يف القضايا 
)؛١-١-١(وسائر أصحاب الشأن، حبسب االقتضاء

على هتكاليفبالقياس إىل ل ومواصلة رصد مالءمته وجناعته ية املعدَّ تطبيق نظام املساعدة القانون-٢
)؛١-٤-١حنو يتوافق مع القرارات القضائية ومع حقوق الدفاع (

)؛١- ٥-١للطلبات (إعادة النظر يف نظام تقدمي -٣
ضوء اخلربة العملية، يفإعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك -٤

)؛١-١-٢والنهوض بالنجاعة والفعالية مع التكفل بالقدرة على تنفيذ والية احملكمة (
القيام يف إطار مراجعة احملكمة لألدوار واملسؤوليات مبراجعة -٥

)؛٣-١-٢سّيما يف امليدان (، والاملقر
حتسني احلوكمة واألمن وآلية إدارة املخاطر فيما خيص مجيع البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، مبا -٦

، وفيما خيص مجيع مراحل احملكمةليست من بلدان احلاالت املعروضة علىفيها البلدان اليت 
)؛٥-٦-٢عمليات التحقيق والسريورات القضائية (

عمليات ما يلزم من ة مكيَّفة مع الظروف، وتيسري السهر على كون تدابري األمن والسالم-٧
التخطيط لعمليات احملكمة وتنفيذها يف من البداية ذلكإدراج احلرص على ، مع احملكمة

)؛١-٨-٢(
٨-

)؛١- ١-٣التكاليف (إىل بالقياساملعلومات على حنو ناجع 
)،مبا فيها االتفاقات اليت ال ترتتب عليها تكاليف(فاقات بشأن نقل الشهود واملتهمنيإبرام ات-٩

واتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة وذلك على سبيل األولوية مع الدول القريبة نسبيًا من 
).١-٤-٣الناحية اجلغرافية إىل الدول اليت ينحدر منها الشهود واملتهمون (
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٤٥الجدول 

املرمى فيما داءمؤشرات األالنتائج املتوخاة
خيص عام 

٢٠١٤
١- ١-١الهدف 

%٠عدد احلاالت اليت تعاين فيها الدوائر عدم تقدمي قلم احملكمة اخلدمات املالئمة؛تدبر احملاكمات على حنو ناجع؛
١- ٤-١الهدف 

%١٠٠ية؛انوناملساعدة القالتقيد بنهج إعمال نظام املساعدة القانونية على النحو األكثر فعالية؛
١- ٥-١الهدف 

يكون أكثر التوصل إىل نظام للطلبات اليت يقدمها 
تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن الوسطاء؛قابلية لالستدامة وأكثر فعالية وأكثر جناعة؛

١٠٠%
١٠٠%

١- ١-٢الهدف 
االنتهاء من التقييم الذي جيريه قلم احملكمة فيما خيص بنيتها ومالكها من املوظفني للتبعات على جممل بنية احملكمة؛احملكمة وحدات مراجعة كل 

%١٠٠ومواردها؛
٣- ١-٢الهدف 

%١٠٠حتديد آفاق العمليات يف امليدان؛حتسني تنسيق عمل احملكمة يف بلدان احلاالت وزيادة أثره؛
٥- ٦-٢الهدف 

%١٠٠إعمال اخللية املعنية باألزمات؛ألزمات؛واجهة اتنجيز مراجعة تأهب احملكمة مل
١- ٨-٢الهدف 

السهر على عدم وقوع حوادث بسبب نقص يف العمل الوقائي أو 

استمرار العمل يف الوقت ذاته؛

إصابات خطرية بسبب إمهال إداري؛عدد احلوادث املنطوية على
فحص مجيع األشخاص واألشياء اليت تدخل مباين احملكمة؛

التقيد مبعايري العمل األمنية الدنيا؛

٠%
١٠٠%
٩٠%

١- ١-٣الهدف 
تعزيز التعاون والتحاور الناجع بني احملكمة واجلمعية والدول 

األطراف؛
تنظمه الدول عند الطلب من مشاركة قلم احملكمة وإسهامه يف مجيع ما 

%١٠٠واألحداث، إخل؛،وحلقات التدارس،االجتماعات
١- ٤-٣الهدف 

أربعةعدد االتفاقات اإلطارية اليت ُتربم دعماً لعمليات احملكمة.إبرام اتفاقات جديدة
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣١٠٠: البرنامج ٤٦الجدول 

٣١٠٠
مكتب رئيس قلم المحكمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٢الفئة الفنيةن منوظفو امل ٥٦٦,٥١ ٤٤٢,٢٤ ٠٠٨,٧٢ ٥٨٨,٧١ ٦٢٣,٤٤ ٢١٢,١٢٠٣,٤٥,١

٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٦٢٤,٦٢ ٠١٣,٩٤ ٦٣٨,٥٢ ٦٧٦,٠٢ ٠٩٠,٩٤ ٧٦٦,٩١٢٨,٤٢,٨

٤ ٦٠١,٨٣ ٥٠٩,٤٨ ١١١,٢٩٣,٢٨ ٢٠٤,٤٥ ١٩١,١٣ ٤٥٦,١٨ ٦٤٧,٢٥ ٢٦٤,٧٣ ٧١٤,٣٨ ٩٧٩,٠٣٣١,٨٣,٨

١العامةاملساعدة املؤقتة ٢٤٢,٠٣٦٦,٣١ ٦٠٨,٣١٦,٨١ ٦٢٥,١١ ٠٨٢,٤٢٠٨,٥١ ٢٩٠,٩١ ٠٨٢,٤٦٠٧,٥١ ٦٨٩,٩٣٩٩,٠٣٠,٩

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
١٤٢,٥٢٤,٠١٦٦,٥١٦٦,٥١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧اإلضايفالعمل

١٤,٥١٤,٥١٤,٥االستشاريوناخلرباء 

١ ٣٩٩,٠٣٩٠,٣١ ٧٨٩,٣١٦,٨١ ٨٠٦,١١ ٢٠٦,٨٢٥٨,٨١ ٤٦٥,٦١ ٢٠٦,٨٦٥٧,٨١ ٨٦٤,٦٣٩٩,٠٢٧,٢

٤٥,٠٤٤٤,٨٤٨٩,٨٦,٠٤٩٥,٨٣٠,١٤٣٤,٠٤٦٤,١٣٧,٥٦٣٧,٥٦٧٥,٠٢١٠,٩٤٥,٤السفر

٤,٢٠,١٤,٣٤,٣٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

٣١١,٩٢٥١,٥٥٦٣,٤٥٩,٢٦٢٢,٦١١٢,٠٢٦١,٦٣٧٣,٦١١٢,٠٤٦٣,٩٥٧٥,٩٢٠٢,٣٥٤,١اخلدمات التعاقدية 

٨٨,٠١٥٤,٧٢٤٢,٧٢٤٢,٧٩٧,٦١٠٧,٧٢٠٥,٣٩٧,٢١٠٨,١٢٠٥,٣التدريب

٣الدفاعوحمام ٢٨٤,٠٣ ٢٨٤,٠٥٥٤,٧٣ ٨٣٨,٧٢ ٦٠٨,٤٢ ٦٠٨,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢٥٨,٠٩,٩

٢وحمام ١٧٤,٧٢ ١٧٤,٧٢١٢,٥٢ ٣٨٧,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٠٠٠,٧٣ ١٣,٠-٠٠٠,٧٤٤٧,٥-

-١,٤-١٣٢,٧٧٣١,٥٨٦٤,٢١٢٤,٨٩٨٩,٠١٦٥,٠٥٧٣,٧٧٣٨,٧١٦٥,٠٥٦٣,٥٧٢٨,٥١٠,٢العامةيةنفقات التشغيلال

٦١,٣١٩٦,٢٢٥٧,٥١,٦٢٥٩,١٦٣,٣١٤٦,٠٢٠٩,٣٦٣,٣١٥٩,٨٢٢٣,١١٣,٨٦,٦اللوازم واملواد

٠,٧٠,٧٠,٧١,٠١,٧٢,٧٠,٩١,٨٢,٧ألثاث والعتادا

٦٤٣,٨٧ ٢٣٧,٥٧ ٨٨١,٣٩٥٨,٨٨ ٨٤٠,١٤٧٣,٠٧ ٥٨١,٣٨ ٠٥٤,٣٤٧٩,٩٧ ٨٠١,٧٨ ٢٨١,٦٢٢٧,٣٢,٨

٦المجموع ٦٤٤,٦١١ ١٣٧,٢١٧ ٧٨١,٨١ ٠٦٨,٨١٨ ٨٥٠,٦٦ ٨٧٠,٩١١ ٢٩٦,٢١٨ ١٦٧,١٦ ٩٥١,٤١٢ ١٧٣,٨١٩ ١٢٥,٢٩٥٨,١٥,٣

-٦١,٦-٢٢٦,٩٢٩٦,١٥٢٣,٠٥٢٣,٠٢٧٨,١٣٠١,١٥٧٩,٢٢٨٤,٨٧٣,٦٣٥٨,٣٢٢٠,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٠٠: البرنامج ٤٧الجدول 

مكتب رئيس قلم المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٥٥٤٤١٢١٢٣٩٤١٦٢املالك األساسي

١٤٧٣١٥١٥٠٥١٦٦املتصل باحلاالتاملالك 

١١٦٩١١٧١٣٦٣٨٩٩٢١٢٨

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

املعاد الوظائف 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٦٩١١٧١٣٦٣٨٩٩٢١٢٨المجموع
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ديوان رئيس قلم المحكمة: ٣١١٠البرنامج الفرعي (أ)

ديوان رئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة إىل رئيس قلم احملكمة ونائبه فيما يتعلق باجلوانب يقدم -٢٧٨
غري القضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها. فمن املهم أن تتيسر بتصرف رئيس قلم احملكمة ونائبه 

اخلارجيني وأصحاب بنية تتيح التواصل الفعال ضمن احملكمة، ومع الدول األطراف وغريها من الشركاء
التواصل داخلياً ضمن قلم احملكمة ويف احملكمة مجعاء وكذلك تعزيزالشأن. وعليه جيب على هذا الديوان

التواصل مع أصحاب الشأن اخلارجيني.
فريق ويساند هذا الديوان رئيس القلم يف إعداد امليزانية الربناجمية السنوية، ويف املشاورات مع -٢٧٩

مثل مراجعة األجهزةشىتاليت تشمل بنطاقهابادرات املالتابع للمكتب، ويف تنسيق الهاي العامل
هذا الديوان، باعتباره ويتوّىل 

تنفيذ ومراقبةَ ، تدبرهاوتوجيهَ بفعاليةموارد احملكمةتدبرعلى اإلشرافَ ، جزءًا من إدارة الشؤون اإلدارية
التوصيات الصادرة يف إطار املراجعات الداخلية واملراجعات اخلارجية، ويعمل بصفته مديراً عاماً للصناديق 

وبالنظر إىل الدور اهلام الذي يؤديه رئيس قلم احملكمة يف تأمني الدعم والتعاون من جانب الدول -٢٨٠
طراف فإن ديوانه يقوم أيضًا بإيصال طلبات التعاون القضائي إىل الدول املعنية وبالسهر على تنفيذها.  األ

إقليمية ورفيعة املستوى من أجل تعزيز التعاون، ومن توىل املسؤولية عن تنظيم حلقات تدارس كما إنه ي
لشهود وبشأن اإلفراج املؤقت أجل التفاوض مع الدول لعقد اتفاقات طوعية، مثل االتفاقات بشأن محاية ا

عن احملتجزين.

الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
. يتعنيَّ على رئيس قلم احملكمة، أو على من ميثله، أن يسافر من أجل زيادة متطَّلب متكرِّر-٢٨١

مثل األمم الدعم والتعاون على أعلى املستويات بني الدول األطراف والشركاء اخلارجيني الرئيسيني 
املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية احلكومية، واملنظمات غري احلكومية. وباإلضافة إىل ذلك تتيح 

يف املئة، لسد تكاليف السفر ٥٤,٩رو، أي يو ٠٠٠١٩على زيادة مقدارها ٢٠١٤ميزانية السفر لعام 
إىل نيويورك للمشاركة يف دورة اجلمعية.

الضيافة
. يهيئ قلم احملكمة قسطًا حمدودًا من الضيافة بغية زيادة الدعم والتعاون بني متطَّلب متكرِّر-٢٨٢

كومية واملنظمات احلالدولية الدول األطراف والشركاء اخلارجيني مثل األمم املتحدة، وغريها من املنظمات 
غري احلكومية.
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الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
. ختتلف من حالٍة إىل حالٍة العملياُت املزيدة العدد اليت جتريها احملكمة يف شىت متطَّلب متكرِّر-٢٨٣

ما رافيا احمللية، واملتطلَّباُت األمنية يف امليدان بعيدًا عن املقر، غالبلدان، وطبيعُة النزاعات اجلارية، واجل
رئيس قلم احملكمة أن يزور الدول األطراف والشركاء احملليني يف امليدان بغية احلصول على يتطلب من 
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣١١٠: البرنامج الفرعي ٤٨الجدول 

٣١١٠
رئيس قلم المحكمةديوان

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٩٥٣,٥٩٥٣,٥٩٥٨,١٩٥٨,١٤,٦٠,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل

٢٠٥,٨٢٠٥,٨٢٠٩,٨٢٠٩,٨٤,٠١,٩اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١ ٠٥٥,٩١ ٠٥٥,٩١ ٠٥٥,٩١ ١٥٩,٣١ ١٥٩,٣١ ١٦٧,٩١ ١٦٧,٩٨,٦٠,٧

١٢٨,٨٢,٨١٣١,٦١٦,٨١٤٨,٤العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١٢٨,٨٢,٨١٣١,٦١٦,٨١٤٨,٤

١٧,٥١٥,٥٣٣,٠٣٣,٠١٦,٨١٨,٠٣٤,٨٢١,٤٣٢,٥٥٣,٩١٩,١٥٤,٩السفرتكاليف 

٤,٢٠,١٤,٣٤,٣٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافةتكاليف 

٢٢٥,٤٢٢٥,٤٢٢٥,٤اخلدمات التعاقدية تكاليف 

١,٧١,٧١,٧التدريبتكاليف 

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٢٤٨,٨١٥,٦٢٦٤,٤٢٦٤,٤٢٠,٨١٨,٠٣٨,٨٢٥,٤٣٢,٥٥٧,٩١٩,١٤٩,٢

١المجموع ٤٣٣,٥١٨,٤١ ٤٥١,٩١٦,٨١ ٤٦٨,٧١ ١٨٠,١١٨,٠١ ١٩٨,١١ ١٩٣,٣٣٢,٥١ ٢٢٥,٨٢٧,٧٢,٣

٣٠,٣٣٠,٣٣٠,٣٣٣,٣٣٣,٣٤٥,٩٤٥,٩١٥,٦٤٦,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١١٠: البرنامج الفرعي ٤٩الجدول 

ديوان رئيس قلم المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٢١٧١٢٣١٠املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١٢٢١٧١٢٣١٠

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٢٢١٧١٢٣١٠المجموع
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: قسم خدمات المشورة القانونية٣١٣٠البرنامج الفرعي (ب)

إن قسم خدمات املشورة القانونية هو القسم الذي يتوىل النهوض بأود مسائل العمل القانونية -٢٨٤
مبوجب نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد مبقدار صلتها باملهام املسندة إىل رئيس قلم احملكمة 

قلم اء املشورة القانونية إىل رئيس اإلثبات. ويف هذا الصدد يتمثل اهلدف الرئيسي هلذا القسم يف إسد
ونائبه، وآحاد أقسام قلم احملكمة، وغريهم من مسؤويل احملكمة بشأن املسائل املتعلقة باإلطار احملكمة 

الناظم لعمل احملكمة.القانوين العام 
داء املهام املنوطة به يف إطار واليته بأنشطة وخدمات ع قسم خدمات املشورة القانونية ألويضطل-٢٨٥

يف عشرة جماالت ميكن تلخيصها على النحو التايل:
: إسداء املشورة بشأن املسائل املتصلة باملوارد البشرية وإعداد تسيري شؤون العدالة(أ)

الدعاوى اليت تنظر فيها احملكمة (املراجعة اإلدارية/شؤون االنضباط/احملكمة اإلدارية موقف رئيس القلم يف
التابعة ملنظمة العمل الدولية) واملفاوضات من أجل التوفيق/التسوية؛

: إسداء املشورة القانونية يف الوقت املناسب إىل املوارد البشرية مستحقات املوظفني(ب)
سهراً على منح املوظفني م

: املشاركة يف جلنة استعراض املشرتيات وتقدمي خدمات حاالت مراجعة املشرتيات(ج)
السكرتاريا إليها للتكفل بتطابق إجراءات الشراء مع النظام املايل والقواعد املالية وغريمها من النصوص 

القانونية الواجبة التطبيق؛
تفاقات ومذكرات اال: إعداد العقود اليت تربم مع الشركاء اخلارجيني، ومبا فيها العقود(د)

: تزويد رئيس قلم احملكمة و/أو آحاد األقسام والوحدات ضمن االستشارات القانونية(هـ)
وتطبيق اإلطار القانوين للمحكمة، مذكرات داخلية إعالمية بشأن تفسري ‘١’احملكمة بـ

االشتغالية املتعلقة بوالية الوسائلاملؤسسية وغريها من الوسائلمشورات/فتاوى قانونية بشأن ‘٢’
احملكمة؛

: إعداد و/أو مراجعة التعليمات اإلدارية، والتعاميم اإلعالمية، اإلداريةالنصوص(و)
اخلية املتعلقة بنهوج احملكمة؛والتوجيهات الرئاسية، وغريها من الوثائق الد

: متابعة اإلجراءات القضائية يف خمتلف احلاالت الدعم املقدم يف اإلجراءات القضائية(ز)

احملكمة عن طريق قلمتقدمي املساعدة إىل أقسامو هيئة الرئاسة؛ اليت يقدمها قلم احملكمة أمام دوائرها وأمام 
إجراء البحوث القانونية وإعداد مواقف قلم احملكمة يف شىت القضايا واحلاالت و/أو مراجعة ما تعده 

ما ميكن أن يقوم من أن يؤثر األقسام املختلفة من هذه املواقف بغية التكفل باتساقها، واحليلولة دون 
املصاحل على العمل القضائي لكل قسم؛تعارض 

: العمل مبثابة حماور وسيط بني احملكمة والدولة املضيفة الشؤون املتعلقة بالدولة املضيفة(ح)
فيما يتعلق باالمتيازات واحلصانات، وتفسري وتنفيذ االتفاق مع الدولة املضيفة واالتفاق بشأن امتيازات 

: العمل مبثابة حماور باسم احملكمة/ممثل هلا أمام "منرب كمة يف اهليئات اخلارجيةمتثيل احمل(ط)
)؛International Community Platform" (ملجاليات العا
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: استعراض ما ينشره املوظفون قبل تقدميه إىل رئيس قلم احملكمة لكي طلبات النشر(ي)

النتائج املتوخاة:-٢٨٦
إسداء مشورة قانونية راسخة ومتسقة وآتية يف حينها إىل احملكمة بشأن مجيع املواضيع (أ)

املسرودة أعاله؛
التعاون الفعال بني شىت أركان احملكمة فيما خيص الوثائق القانونية الداخلية؛(ب)
تقليص تعرض احملكمة للمقاضاة القانونية إىل حده األدىن.السهر على (ج)

ني (من ين قانونيَ مستشارَ يضم)، وهو ٥-يرأس هذا القسَم مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف-٢٨٧
اً )، ومساعد٢- (من الرتبة فاً معاونوموظفًا قانونياً )، ٣- (من الرتبة فاً قانونياً )، وموظف٤-الرتبة ف

). واعتبارًا من الربع الثاين من عام ٤- (من الرتبة خ عاً إدارياً ) ومساعد٦-(من الرتبة خ عاً قانوني
بصورة مباشرة ةكل منها مسؤولتتوالها وحدات  يتوزع عبء عمل هذا القسم إىل ثالثة أركان٢٠١٣

أمام رئيس القسم:
خلدمات املسرودة : ركن يتألف من األنشطة وااإلداريةوالنصوصتسيري شؤون العدالة ‘١’

أعاله؛٢٨٥و(و) من الفقرة (هـ)يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و
: ركن يتألف من األنشطة االمتيازات واحلصانات، والدعم يف اإلجراءات القضائية‘٢’

٢٨٥و(ز) و(ح) و(ط) من الفقرة (هـ)واخلدمات املسرودة يف الفقرات الفرعية 
أعاله؛

ركن يشمل األنشطة واخلدمات املسرودة يف الفقرات الفرعية : العقود وشؤون الشراء‘٣’
أعاله.٢٨٥من الفقرة (هـ)(ج) و(د) و

ث و حببإجراءإن املساعد القانوين مسؤول مباشرة أمام رئيس القسم وهو يقدم الدعم القانوين -٢٨٨
داري دعماً وإعداد مشاريع نصوص جلميع العاملني يف القسم حبسب االقتضاء. ويقدم املساعد اإلةأولي

ة.ار إىل القسم يف جمال السكرتاريا/اإلد
الموارد من الموظفين

الوظائف الثابتة
)كانت قد ٣-أعيدت اآلن إىل قسم إدارة احملكمة وظيفة ملوظف قانوين ثان (من الرتبة ف-٢٨٩

. كما أعيد حتديد بنية قسم خدمات املشورة ٢٠١٢نُقلت منه إىل قسم خدمات املشورة القانونية يف عام 
وظيفة ٢٠١٢

) الذي نُقل إليه. فبعد أن كان هذا القسم يضم وحدتني ٣-املوظف القانوين الثاين (من الرتبة ف
شؤون العدالة تسيريأصبحت بنيته تضم ثالث وحدات، كل منها مسؤولة مباشرة أمام رئيسه: وحدة 

راء، ووحدة الشؤون القضائية اإلدارية، اليت تبقى دون تغيري، ووحدة العقود واملشورة يف جمال الشوالنصوص
اإلدارية ووحدة والنصوص العدالة شؤونواالتفاقات واالمتيازات واحلصانات. ويرأس كًال من وحدة تسيري

)، بينما يرأس ٤-الشؤون القضائية واالتفاقات واالمتيازات واحلصانات مستشار قانوين (من الرتبة ف
ويقوم املوظف القانوين املعاون .)٣-نوين (من الرتبة فوحدة العقود واملشورة يف جمال الشراء موظف قا

‘ ١’اإلدارية. ويرد يف الفقرات الفرعية والنصوص العدالة شؤون) بدعم وحدة تسيري٢-فالرتبة(من 
٢٨٧من الفقرة ‘ ٣’و‘ ٢’و



ICC-ASP/12/20

107 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

٢٨٥يف الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة األنشطة واخلدمات املذكورة
توفر املوظفني. 

) خيضعان  ٤-) واملساعد اإلداري (من الرتبة خ ع٦-خ عالرتبةإن املساعد القانوين (من-٢٩٠
ث و حببإجراءكالمها إلشراف رئيس قسم خدمات املشورة القانونية. ويقدم األول دعماً قانونياً إىل الشعبة 

شاريع نصوص جلميع موظفي القسم حبسب اللزوم، بينما يقدم الثاين دعمًا يف جمال ة وإعداد مأولي
السكرتاريا/اإلدارة.

-وينبغي مالحظة أن قسم خدمات املشورة القانونية، نتيجًة إلعادة الوظيفة الثانية من الرتبة ف-٢٩١
مبالك من املوظفني أقل مبقدار موظف قانوين واحد (من الرتبة منه إىل قسم إدارة احملكمة، يقدم حاليًا ٣

. إن هذا التخفيض زاد من الضغط الواقع يقدمها يف السنة املالية السابقةنفس اخلدمات اليت كان ) ٣-ف
٢٠١٤وعام ٢٠١٣ع هذا الوضع خالل عام على قسم خدمات املشورة القانونية زيادة كبرية. وسيُتابَ 

تعديل ملالك هذا القسم من املوظفني لكي يستمر على صون ٢٠١٥د يلزم يف عام متابعة وثيقة، وق
التقيد باملواعيد يف تقدمي اخلدمات وجودة اخلدمات املقدمة.

الموارد من غير الموظفين

اخلدمات التعاقدية
الطابع احملدَّدة . تلزم اخلدمات التعاقدية لتوفري اخلدمة االستشارية واخلربة القانونية متطَّلب متكرِّر-٢٩٢

ا يف مقر احملكمة ويف امليدان. فأنشطة احملكمة تؤيت حبثًا إضافياً مستمراً وعمًال يف جمال مُحيتاج إليهتنيلال
قانونية خارجية، وال خرباتإعداد النصوص، قد حيتاج قسم خدمات املشورة القانونية من أجلها إىل 

التشريعات احمللية واحملاكم الوطنية. فتأمني املشورة القانونية سّيما فيما يتعلق بالشؤون املركَّز فيها على 
بشأن هذه املسائل يتسم بدرجة عالية من األمهية لتقليل واملساعدة الراسخة والدقيقة واآلتية يف حينها 

وأنشطتها. وعلى وجه اإلمجال ألعماهلاتعرض احملكمة للمقاضاة القانونية، ولضمان قانونية أداء احملكمة 
.٢٠١٣قى املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند مماثالً لنظريه فيما خيص عام يب
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: مؤشرات عبء العمل الواقع على عاتق قسم خدمات المشورة القانونية وإحصائيات ذات صلة٥٠الجدول 

أنشطة قسم خدمات املشورة القانونية 

٢٠١٢عبء العمل الفعلي يف عام 
لزيادته/نقصانه بالقياس إىل والنسبة املئوية 

٢٠١١عام 
مقدَّر عبء العمل لعام 

٢٠١٣
مقدَّر عبء العمل لعام 

٢٠١٤

العدالة شؤونتسيري–١
قضية٤٤

%٢٤نقصان نسبته 
قضية٦٠قضية٦٠

مستحقات املوظفني–٢
طلباً ٢٤

%١١نقصان نسبته
طلباً ٣٧طلباً ٣٧

حاالت مراجعة املشرتيات–٣
حالة٥٦

%٧,٦زيادة نسبتها
حالة ٥٨حالة ٥٢

العقود واالتفاقات ومذكرات التفاهم–٤
٨٩

%١٤,١زيادة نسبتها 
٨٥٩٢

االستشارات القانونية–٥
استشارة٢٠١

%١٣١زيادة نسبتها 
استشارة٢١٧استشارات٢١٠

اإلداريةالنصوص–٦
اً نص٢٤

%٢٠زيادة نسبتها 
نصاً ٢٠نصاً ٣٠

الدعم يف اإلجراءات القضائية–٧
٣١٤

%١٣٢٧زيادة نسبتها 
٣٣٠٣٤٦

شؤون الدولة املضيفة–٨
١٠

%١٦نقصان نسبته 
١٥٢٤

مشاريع٣مشروعان٣متثيل احملكمة يف اهليئات اخلارجية–٩

طلبات النشر–١٠
منشورات٩

%٨٥نقصان نسبته 
منشورة٢٠ورةمنش٢٠
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣١٣٠: البرنامج الفرعي ٥١الجدول 

٣١٣٠
قسم خدمات المشورة القانونية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٥٨٥,٧٥٨٥,٧٥٩٢,٧٥٩٢,٧٧,٠١,٢الفئة الفنيةمنن وظفو امل

١٢٦,٥١٢٦,٥١٢٨,٩١٢٨,٩٢,٤١,٩اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٥٥٦,٥٥٥٦,٥٥٥٦,٥٧١٢,٢٧١٢,٢٧٢١,٦٧٢١,٦٩,٤١,٣

٢٢,٥٢٢,٥٢٢,٥العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 

٢٢,٥٢٢,٥٢٢,٥

١٣,٦١٣,٦١٣,٦السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
٠,٥٠,٥٠,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٢,٨٢,٨٢,٨التدريبتكاليف 

العامةيةالتشغيلنفقات ال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
١٦,٩١٦,٩١٦,٩١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥

٥٩٥,٩٥٩٥,٩٥٩٥,٩٧٢٩,٧٧٢٩,٧٧٣٩,١٧٣٩,١٩,٤١,٣المجموع

٢١,٢٢١,٢٢١,٢٢٥,٠٢٥,٠٣٢,٢٣٢,٢٧,١٢٨,٤تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٣٠: البرنامج الفرعي ٥٢الجدول 

وكيل أمني قسم خدمات المشورة القانونية
عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢١١٥٢٢٧املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢١١٥٢٢٧

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢١١٥٢٢٧المجموع



ICC-ASP/12/20

11020-A-011113

: قسم األمن والسالمة٣١٤٠البرنامج الفرعي (ج)

السرّية مقتضياِت تتمثل مهمة قسم األمن والسالمة يف توفري بيئة عمل ساملة وآمنة ومصونةِ -٢٩٣
املنتخبني وموظفيها، واخلرباء، واحملامني، واملتهمني، والشهود، والزوار، وغريهم، لقضاة احملكمة ومسؤوليها 

احملكمةماية ممتلكاتحبو 
أجهزة ميع هذا القسم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع السبعة جلففي املقر يوفّر -٢٩٤

احملكمة، ومبا فيها هيئة الرئاسة والدوائر، ومكتب املدَّعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول 
األطراف وأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وتشمل هذه اخلدمات على وجه اخلصوص ما يلزم 

من خدمات األمن والسالمة من أجل إجراء جلسات احملكمة على حنو آمن ودون انقطاع.
القسم بأود االحتياجات ذات الطابع احملدد للمنتفعني خبدماته من مجيع هذا ينهض ،ويف امليدان-٢٩٥

ين وحدات احملكمة، وخباصة مكتب املدَّعي العام، وقلم احملكمة، واحملامني، والصندوق االستئماين للمج
عليهم.
وعمًال باملبادئ التوجيهية الناظمة للعالقات بني احملكمة والوسطاء، ُعهد إىل هذا القسم مبهمة -٢٩٦

دَّدة الطابعإعمال تدابري للسهر على سالمة وأمن الوسطاء يف امليدان. ومن األعمال احمل
وإسداء ،نية فيما خيص تدابري احلمايةإجراء عمليات تقييم املخاطر األمنية، واالرتباط بالسلطات الوط

.ذات الصلةاملشورة وتوفري التدريب فيما يتعلق بأفضل املمارسات 
وترتبط الزيادة املقرتحة يف ميزانية هذا القسم إىل حد كبري بعامَلْني: احلالة اجلديدة يف مايل، -٢٩٧

والزيادة يف احتياجات مكتب املدَّعي العام إىل اخلدمات.

موظفينالموارد من ال

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة العامة
. شهرًا لكل منهم١٢رأ، ملدة - معنيًا بالدعم األمين، من الرتبة خ عً اثنان وعشرون مساعدا-٢٩٨

اللجنة واجلمعية بأنه يظل قلقًا بشأن . يغتنم قسم األمن والسالمة هذه الفرصة لتذكري متطَّلب مستمر
رأ). إن -املعنيني بالدعم األمين يف املقر (كل منهم من الرتبة خ عوضع مساعديه االثنني والعشرين 

هلا يف امليزانية خصَّصوظائفهم هي وظائف يُشغل مجيعها حالياً يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، ويُدرج امل
ية ، وسيظل ُحيتاج إىل اخلدمات األمن٢٠٠٥منذ عام "قسم األمن والسالمة"املعتمدة للربنامج الفرعي 

ال يستعان باملساعدة املؤقتة العامة إال على أساس االحتياجات املؤقتة (ولغرض حمدد بوضوح)، لفرتة 
تكاليفها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أن القسم لن ينشد حتويل هذه الوظائف اليت تسدحمدودة. بيد

عود إىل هذا األمر يف املستقبل.ي، لكنه س٢٠١٤إىل وظائف ثابتة يف إطار ميزانية عام 

العمل اإلضايف
ستلزم تإن استدامة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع السبعة -٢٩٩

صورة دائمة. ووفقاً لنظام موظفي احملكمة األساسي ونظامهم يكون عدد من الوظائف األمنية مشغوالً بأن
اإلداري يستحق موظفو األمن من فئة اخلدمات العامة تعويضًا ماليًا عن عملهم ليًال. ويلزم اضطالعهم 
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بعمل إضايف على حنو منتظم، وذلك بالنظر إىل العطل العامة واإلجازات الرمسية، ودعم املهمات، 
وظفني.وحاالت النقص يف امل

الموارد المتصلة بالحاالت

الوظائف الثابتة
يعتزم هذا القسم اإلبقاء على بنيته االشتغالية القائمة وعلى موارده العاملة يف امليدان لكي -٣٠٠

. وتشتمل بنية هذا القسم على موظف اعملياته وجناعتها بالقياس إىل تكاليفهوأصوله، ومدى فعالية 
ليستيسدي التوجيه واإلشراف لبلدين من بلدان احلاالت، ٣-ميداين معين باألمن من الرتبة ف

فيها على ، بالنظر إىل قدها وإىل مفهوم تركيز أنشطة احملكمة يف عدادمهامجهورية الكونغو الدميقراطية
رأ -. فلكل بلد من بلدان احلاالت موظف أمين ميداين مساعد واحد من الرتبة خ عرئيسينيمكانني

ومساعد أمين حملي واحد ُحيشد حملياً، باستثناء مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث يعمل موظف أمين 
شاسا رأ ومساعد أمين حملي واحد حمشود حملياً، يف كل من كن-ميداين مساعد واحد من الرتبة خ ع

مقره كنشاسا. وسيستعان باملوارد القائمة ٣-وبونيا، يشرف عليهما موظف أمين ميداين من الرتبة ف
يُ قد للنهوض بأود أي أنشطة 

املساعدة املؤقتة العامة
رأ)، ملدة -ع)، وموظف أمن ميداين مساعد (من الرتبة خ٣-موظف أمن ميداين (من الرتبة ف-٣٠١
٣-من الرتبة فميداين ساعدة املؤقتة العامة ملوظف أمن. يلزم متويل يف إطار املمتطَّلب جديدشهراً. ١٢

رأ من أجل احلالة اجلديدة يف مايل. وقد أدرج هذا التمويل -ميداين مساعد من الرتبة خ عوموظف أمن
الطوارئ فيما خيص مايل الذي قدم يف عامضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة يف طلب استخدام صندوق 

.الربناجمية٢٠١٤عام ميزانية ، وهو ُيطلب اآلن يف إطار ٢٠١٣

العمل اإلضايف
للعمل اإلضايف بغية سد تكاليف زيادة ساعات جلسات احملكمة وحاالت خمصَّصُيطلب إفراد -٣٠٢

للعمل اإلضايف خمصَّصالنقص يف عدد املوظفني بسبب عدم كفاية عدد املوظفني األمنيني. وبدون رصد 
يتعذر على القسم توفري خدمات دعم اجللسات بعد ساعات العمل النظامية. وقد احُتسب املبلغ 

جلسات لسد تكاليف العمل اإلضايف باالستناد إىل جدول اجللسات احلايل (انعقاد خصَّصاإلمجايل امل
يوماً).٢١٥ملدة ٢٠١٤احملكمة يف عام 

الموارد من غير الموظفين

هلا بسبب زيادة عدد احلاالت وزيادة مقدار خصَّصباستثناء تكاليف السفر، اليت زيد امل-٣٠٣
التكاليف األخرى غري املتصلة ات لسد مجيع خصَّصر املاخلدمات املطلوبة من القسم، أبقي على مقادي

. ٢٠١٣باحلاالت، على ما كانت عليه يف ميزانية عام وشقها املتصلاألساسيبشقهاني، بالعامل
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الموارد األساسية

السفر
ملشاركة فيما له أمهية أساسية من اجللسات اإلطالعية يلزم املخصَّص املعين من أجل ا-٣٠٤

واجتماعات التنسيق مع الشركاء يف املنظمات الدولية األخرى، مثل إدارة األمن والسالمة يف األمم 
املتحدة، والشبكة املشرتكة بني الوكاالت إلدارة األمن، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، واملؤمترات املعنية 

غية التكفل بالعمل بأفضل املمارسات واملعايري، وحتسني القدرة على رصد ومعاجلة مواطن ضعف باألمن، ب
الرتابط و احلال فيما يتعلق باألمن والسالمة على النحو األكثر فعالية واألجنع من حيث التكاليف، 

، وتيسري تبادل املعلومات.الشبكي

اخلدمات التعاقدية
فيما التحرك االستجايباألمين ومسك املفاتيح وخدمات لتدقيق املعنية امن اخلدمات التعاقدية -٣٠٥

خيص منازل كبار مسؤويل احملكمة. وعمًال بالتوصيات املقدمة يف إطار عمليات املراجعة، وإثر التمرين 
اجلدد مجيع حتقق أمين منعلى تدبر املخاطر، طبق مكتب األمن والتحقيق فيما يتعلق باملوظفني إجراء 

بني، واملهنيني الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني، قبل تعيينهم أو استقدامهم.واملتدرِّ من املوظفني،

التدريب
إطفاء احلرائق على مجيع موظفي األمن تدريبًا منتظمًا على اإلسعاف و إن من اإللزامي تدريبَ -٣٠٦

تراخيصهم وفقًا ألنظمة استعمال األسلحة، واستدامةَ على و الطوارئحيالالتحرك على و 
احملكمة وأنظمة الدولة املضيفة. ومن التكاليف املراد سدها تكاليف التدريب يف جمال أمن املعلومات، 
وإدارة األمن، وتدبر احلوادث اليت يؤخذ فيها رهائن، والسيطرة والتقييد، واحلماية اللصيقة، ويعترب ذلك 

.من بوجه عاماحملكمة يف مضمار األمكانةفيما خيص أساسياً 

النفقات التشغيلية العامة
، واختبار البنية األمنينيوالتدريب أجهزة التدقيقيشمل هذا البند صيانة األسلحة النارية، و -٣٠٧

األساسية ألمن املعلومات، واشرتاك العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن. وبالنظر إىل إرجاء تبديل 
التدقيق معدات 
أمين عاملة بصورة كاملة يتسم بأمهية أساسية فيما خيص نظام األمن يف احملكمة.تدقيق معدات 

اللوازم واملواد
والبذالت ،ويةاهلبطاقات يشمل بند اللوازم واملواد املؤن األساسية الالزمة ملكتب الشارات و -٣٠٨

التدريب من وجلساتاألمن، والعناصر الالزمة للتدريب على األسلحة النارية، بللعاملني املعنينيوالدروع 
أجل إعادة تصديق املهارات.

األثاث والعتاد
إطفاء احلرائق وأنظمة يشمل هذا البند شراء ومسك مقتنيات تتصل بأمن املعلومات، ومعايري -٣٠٩

ضمن التقيُّد بلوائح الدولة املضيفة وبأفضل املمارسات فيما يتعلق مبا يندرج اً علىسهر ، والسالمة واألمن
مسؤولية القسم.نطاق



ICC-ASP/12/20

113 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
يشمل هذا البند األسفار املتصلة بإجراء عمليات التفتيش، واالرتباط بالشركاء يف امليدان، مثل -٣١٠

دائرة األمن والسالمة يف األمم املتحدة والسلطات احمللية، والتنسيق مع هؤالء الشركاء، بغية التكفل بفعالية 
متلكات، واملباين، والتقيد بأفضل ، واملالعاملنيالعمل وسالمة التخطيط وتدبر األخطار على أمن وسالمة 

املمارسات واملعايري.
تقييم املخاطر األمنية وحتليل ُيساَفر أسفارًا ذات صلة بويف إطار سريورة تدبر املخاطر األمنية،-٣١١

االختصاصيون املعنيون. ويشمل هذا البند أيضًا األسفار ضمن بلدان احلاالت ماجيريهنذيلاحلاالت ال
النحو الذي يطلبه املنتفعون الداخليون ضمن احملكمة.دعماً لألنشطة على 

إىل بلدان احلاالت.بنيمنتخَ ويطلب مبلغ حمدود لتحمل تكاليف أسفار مسؤولني -٣١٢
يورو، ٠٠٠٥٠إن ميزانية السفر املقرتحة تنطوي على زيادة كبرية مبقدار يزيد قليًال عن -٣١٣

باحلالتني يف السودان وليبيا، حيث يتعنيَّ على قسم األمن املئة. وتتصل هذه الزيادة أساسياً يف١٤,٤أي
والسالمة أن يستعني باملوارد العاملة يف املقر لدعم أنشطة مكتب املدَّعي العام امليدانية.

اخلدمات التعاقدية
مي اخلدمات األمنية احملليني (حراسة األمن) يف أهم مقدِّ املتصلة بتكاليف اليشمل هذا البند -٣١٤

مليدانية للمحكمة وأجهزة إنفاذ القانون احمللية (الشرطة واجليش). ويتعنيَّ على القسم السهر على املكاتب ا
السالمة واألمن يف مجيع املكاتب امليدانية ومواصلة دعم مهمات احملكمة مبساعدة الشرطة/اجليش احملليني.

التدريب
على اإلسعاف ،املستوى من التدريبإىل نفس املعنيني باألمن امليدانيني العاملنيحيتاج مجيع -٣١٥

، ني املعنيني باألمنالعاملسائر الذي حيتاج إليه ،استعمال األسلحة الناريةوعلىمكافحة احلرائقوعلى 
فضًال عن التدريب املتخصص يف الشؤون املتصلة باألمن امليداين، مثل التدريب على احلماية اللصيقة 

والتدريب على نقل املتهمني.
)الصيغةةعدَّل(املدورة التدريب٢٠١٤خالل عام وستواصل -٣١٦

. ويتسم هذا يف جمال السالمةتوعية املوظفني لالبيئات امليدانية" وذلك يف إطار برنامج منتظم شامل 
املنتَدبنياملوظفني التدريب األمين امليداين املوفر ملوظفي املقر الذين يكلفون بانتظام بالعمل يف امليدان و 

وفر بالتعاون مع جيش الدولة ت
فإن األمم املتحدة توفر هذا التدريب ،ني العاملني يف امليدانأما فيما خيص سائر املوظفو املضيفة، هولندا؛ 

بتوجيه وإشراف من موظفي األمن امليدانيني التابعني للمحكمة؛ وقد مت متييز مكانني إلجراء دورة التدريب 
هذه يف امليدان مها كنشاسا (حيث جيري التدريب باللغة الفرنسية) وكينيا (حيث جيري التدريب باللغة 

). وال تشتمل تكاليف الدورة على تكاليف السفر وال على تكاليف بدل املعيشة اليومي، اليت يزيةنكلاإل
ينبغي أن تتحملها األجهزة/األقسام املشاركة.
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النفقات التشغيلية العامة
تحمل نصيبها من تإن احملكمة، بصفتها عضوًا يف نظام إدارة األمن التابع لألمم املتحدة، -٣١٧

التكاليف احمللية 
مديد.

اللوازم واملواد
لسد تكاليف متطلبات أساسية مثل البذالت الرمسية ومعدات احلماية يلزم املخصَّص املعين-٣١٨
منية يف امليدان أو يف احملكمة.وغري ذلك من اللوازم واملواد الضرورية اليت يستلزمها أداء املهمات األالفردية

األثاث والعتاد
جتارية أمنية وحتليالتاشرتاكات للحصول على معلومات يلزم املخصَّص املعين لسد تكاليف-٣١٩

من أجل مكتب حتليل األمن امليداين ضمن وحدة األمن امليدانية.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣١٤٠: البرنامج الفرعي ٥٣الجدول 

٣١٤٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٥٨٥,٧٤٥٨,٦١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٤٤,٣٥٩٢,٧٥٥٧,٢١ ١٤٩,٩١٠٥,٦١٠,١

٢اخلدمات العامةفئةن منوظفو امل ١٦٥,٨١ ٣٣٧,٧٣ ٥٠٣,٥٢ ٢٠٨,٤١ ٤٢٣,١٣ ٦٣١,٥١٢٨,٠٣,٧

٢ ٥٦٦,٢١ ٨٢٢,٠٤ ٣٨٨,٢٤ ٣٨٨,٢٢ ٧٥١,٥١ ٧٩٦,٣٤ ٥٤٧,٨٢ ٨٠١,١١ ٩٨٠,٣٤ ٧٨١,٤٢٣٣,٦٥,١

١العامةاملساعدة املؤقتة ٠٩٠,٧٥٩,٧١ ١٥٠,٤١ ١٥٠,٤١ ٠٨٢,٤١ ٠٨٢,٤١ ٠٨٢,٤٢٠٨,٠١ ٢٩٠,٤٢٠٨,٠١٩,٢

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
١٤٠,٧٢٤,٠١٦٤,٧١٦٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٣١,٤٨٣,٧١ ٣١٥,١١ ٣١٥,١١ ٢٠٦,٨٥٠,٣١ ٢٥٧,١١ ٢٠٦,٨٢٥٨,٣١ ٤٦٥,١٢٠٨,٠١٦,٥

١٠,٦٢٨٥,١٢٩٥,٧١,٣٢٩٧,٠١٣,٣٣٣٦,٥٣٤٩,٨٩,٥٣٩٠,٥٤٠٠,٠٥٠,٢١٤,٤السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
٨٦,٠٢٠٨,٦٢٩٤,٦٢٩٤,٦٩٤,٥٢١٧,٢٣١١,٧٩٤,٥٢١٧,٢٣١١,٧اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٨٣,٥٦٦,٩١٥٠,٤١٥٠,٤٩٧,٦١٠٠,٣١٩٧,٩٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩التدريبتكاليف 

١٣٢,٧١٠٣,٣٢٣٦,٠٢٣٦,٠١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦العامةيةنفقات التشغيلال

٦١,٣٢٨,٢٨٩,٥٨٩,٥٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥اللوازم واملواد

٠,٧٠,٧٠,٧١,٠١,٧٢,٧٠,٩١,٨٢,٧ألثاث والعتادا

٣٧٤,٨٦٩٢,١١ ٠٦٦,٩١,٣١ ٠٦٨,٢٤٣٤,٧٧٩٢,٥١ ٢٢٧,٢٤٣٠,٤٨٤٧,٠١ ٢٧٧,٤٥٠,٢٤,١

٤المجموع ١٧٢,٤٢ ٥٩٧,٨٦ ٧٧٠,٢١,٣٦ ٧٧١,٥٤ ٣٩٣,٠٢ ٦٣٩,١٧ ٠٣٢,١٤ ٤٣٨,٣٣ ٠٨٥,٦٧ ٥٢٣,٩٤٩١,٨٧,٠

-٢٦,٩-١٢١,٠٨٨,٠٢٠٩,٠٢٠٩,٠١٧٢,٤٨٨,٨٢٦١,٢١٧٩,١٢٦,٨٢٠٥,٩٥٥,٣تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤المقترح لعام مالك الموظفين : ٣١٤٠: البرنامج الفرعي ٥٤الجدول 

قسم األمن والسالمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢١١٥١٣٣٣٤٣٩املالك األساسي

١٣١٥١٩١٩٢٤املالك املتصل باحلاالت

١٣٤٢١٠١٥٢٥٣٦٣

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

املعاد الوظائف 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٣٤٢١٠١٥٢٥٣٦٣المجموع
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قسم العمليات الميدانية: ٣١٨٠البرنامج الفرعي (د)

تابع قسم العمليات امليدانية تنفيذ خطته اخلاصة بالعمليات امليدانية، عمالً ٢٠١٣يف عام -٣٢٠
ستظل ٥٣وفقًا ملبدأ حتدُّد العمليات امليدانية باجلوانب القضائيةو بالوالية املنوطة به يف جمال التنسيق. 

. ٢٠١٤املكاتب والفروع امليدانية تؤدي دورًا أساسيًا يف تنفيذ إجراءات احملكمة القضائية يف عام 
املدَّعي العام، واحملامني، والصندوق االستئماين للمجين مكتب قلم احملكمة، و االشتغالية لحتياجاتاالف

٢٠١٤دانية يف عام 
لسد تكاليف اخلدمات واملوارد. وسيستدمي قلم احملكمة ستة مكاتب ميدانية يف مثاين خصَّصاملقدار امل

حاالت تنظر فيها احملكمة. وسيواصل املكتب امليداين القائم يف كنشاسا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) 
ائم يف بونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) دعم األنشطة املتصلة واملكتب امليداين املتقدم الصغري الق

، واألنشطة اْنغوجولووقضية كاتنغاوقضية لوبَنغابدعاوى االستئناف ودعاوى جرب األضرار يف قضية 
نغي (مجهورية بَ فو وإقليم إيتوري. كما إن املكتب القائم يفسّيما يف إقليم كي، والانْتاغندااملزيدة يف قضية 
وناجع من خالل حل مرن قابل للتطبيقمببا) سيواصل أيضاً أنشطته للنهوض بأود قضية أفريقيا الوسطى

دعم ال. وسيستدام حضور ميداين يف كمباال (أوغندا) بغية مواصلة تقدمي خدمات بالقياس إىل تكاليفه
هم فيما لصندوق االستئماين للمجين عليستمر إىل مكتب املدَّعي العام واملكتب اإلقليمي لاملشتغايل اال

ولدعم عدد حمدود من األنشطة ،وشرقي مجهورية الكونغو الدميقراطيةينياكو يتعلق بعملهما يف أوغندا
الساكنة لقلم احملكمة. وسيظل يستفاد يف أعمال التحضري إلجراءات احملاكمة يف قضييت احلالة يف كينيا 

ااين القائم يف نريويب التابع لفرقة العمل التابعة لقلم احملكمة. كممن الدعم الذي يقدمه املكتب امليد
.٢٠١٤سيستدام وجود ميداين يف كوت ديفوار لرفد عمليات التحقيق يف مايل املزمع إجراؤها طيلة عام 

وبالنظر إىل الزيادات يف عدد احلاالت وطلبات تقدمي الدعم إىل مكتب املدَّعي العام، وإىل -٣٢١
وإىل االلتزامات التعاقدية وغريها من التكاليف الثابتة، وإىل درجة املرونة ،اتيجية امليدانيةتعديالت االسرت 

فإن مقدار ميزانية قسم العمليات امليدانية لعام ني، خيص التكاليف غري املتصلة بالعاملاحملدودة املتاحة فيما 
مليون ١,٢األمثل (بني مليون واحد وفيما خيص التكاليف األخرية الذكر أقل طفيفاً من مقدارها ٢٠١٤

من اليوروات).

الموارد من الموظفين

الموارد المتصلة بالحاالت

عمليات إعادة ختصيص الوظائف
، واستنادًا إىل االفرتاضات املتعلقة باجلوانب ٢٠١٣استمرارًا على احلال اليت شهدها عام -٣٢٢

، يتعنيَّ إعادة ٢٠١٤كًال من بلدان احلاالت يف عام القضائية واملتطلَّبات االشتغالية املتوقَّعة فيما خيص
رأ) من مجهورية أفريقيا الوسطى إىل كينيا، ونقل -ختصيص وظيفتني: نقل سائق واحد (من الرتبة خ ع

رأ) من مجهورية أفريقيا الوسطى إىل بونيا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.-سائق واحد (من الرتبة خ ع

(أ).٦)، الفقرة ICC-ASP/10/26تقرير احملكمة عن اسرتاتيجية العمليات امليدانية (٥٣
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عامةاملساعدة املؤقتة ال
. يلزم شهراً. وظيفة مستمرة١٢، ملدة ٤-لقلم احملكمة، من الرتبة فةالعمل التابعقةمنسق لفر -٣٢٣

هذا املوظف لإلشراف على املكتب امليداين لفريق العمل التابع لقلم احملكمة القائم يف نريويب كما أقره 
احلالة يف كينيا. ويُرتقب أن يشهد الرئيس، وتوّيل املسؤولية عن جممل أنشطة التنسيق والدعم فيما يتعلق ب

شهراً، وعليه فإنه سيتعنيَّ على املكتب ١٢تدوم لـكينياجلسات حماكمة يف قضييت احلالة يف ٢٠١٤عام 
تنسيق ودعم أنشطة مزيدة زيادة كبرية، مبا يف ذلك تنسيق مجيع طلبات التعاضد والتعاون القضائيني 

الصادرة عن الدوائر يف القضيتني.
شهراً. وظيفة ١٢رأ، ملدة -/مساعد معين بالدعم اإلمدادي، من الرتبة خ عخمتصموظف -٣٢٤

/مساعد معين خمتص. للنهوض بأود مجيع احلاالت الثماين واملكاتب امليدانية الستة، يلزم موظف مستمرة
واملؤشرات ، ٥٤بالدعم اإلمدادي (وظيفة مستمرة) ألداء املهام املتصلة بالدعم واملساعدة االشتغاليني

، ومهمة ختطيط الدعم/تنسيقه، وتنفيذ خطط الدعم االشتغايل وإدارة أنشطة تدبرهااملتعلقة بالبيانات/
احملكمة على حنو فعال، والسهر على تنفيذ إجراءات العمل القياسية اخلاصة بالنشاط امليداين على وجه 

التحديد يف ستة املكاتب امليدانية مجيعها.
شهراً. وظيفة جديدة (متثِّل استمراراً لوظيفة كانت ١٢رأ، ملدة -رتبة خ ع، من المساعد إداري-٣٢٥

متوَّل يف إطار طلب االستعانة بصندوق الطوارئ من أجل احلالة يف مايل). ُحيتاج إليها لدعم عمليات 
، يعمل شاغلها انطالقاً من كوت ديفوار.٢٠١٤التحقيق املستمر يف مايل املخطط إلجرائها طيلة عام 

. وظائف اسُتوعبت تكاليفها شهراً ١٢رأ، كل منهم ملدة -بعة أعوان تنظيف، من الرتبة خ عأر -٣٢٦

العامة من ُتطلب هذه الوظائف يف إطار املساعدة املؤقتةو . ٢٠١٣٢٠١٤
أجل حتقيق االستمرارية، ال يف إطار عقود اخلدمات اخلاصة، اليت حتَُ 

ُنظر يف تكليف جهات خارجية بتوفري اخلدمات املعنية، لكن هذا احلل اعُترب غري قابل للتطبيق، بسبب 
األماكن األنأى. وجيدر التنويه إىل أن الشواغل املتصلة باألمن، وبسبب عدم توفر مقدمي اخلدمات يف

أعوان التنظيف األربعة املقرتحني (املطّلعني باإلضافة إىل ذلك على ظروف عمل املكتب امليداين) قد مت 
سيعملون حتت إشراف و األمن ووافق مسؤولوبالفعل 

مليداين.إداري مباشر من مدير املكتب ا
. ُحيتاج إليها ليحل شهراً. وظيفة جديدة١٢رأ، ملدة -وظيفة سائق عام، من الرتبة خ ع-٣٢٧

شاغلها حمل غريه من السائقني يف إطار عقود خدمات خاصة خالل فرتات حشد السائقني، أو فرتات 
اليت تقوم فيها 

املكاتب امليدانية.
. شهراً. وظيفة جديدة١٢رأ، ملدة -وظيفة سائق جلمهورية الكونغو الدميقراطية، من الرتبة خ ع-٣٢٨

ُحيتاج إليها لتلبية متطلَّبات دعم املهمات املزيدة املتوقَّع أن تشهدها قضية انْتاغندا وطلبات اخلدمات 
العام.املتوقَّع أن تصدر عن مكتب املدَّعي

لالهتمام باثنني على األقل من بلدان احلاالت. وإذ يتعنيَّ النهوض بأود مثاين تصظهر من املؤشرات املتعلقة بأعباء العمل أنه يلزم موظف خمي٥٤
على األقل (املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة باإلضافة إىل تصنيخمحاالت وستة مكاتب ميدانية قائمة يف أماكن خمتلفة، فإنه ُحيتاج إىل ثالثة موظفني

ألنشطة احملكمة يف امليدان ولتفادي عماً مطلوبة للتكفل باستمرارية عمل القسم داملعنية . وتظل الوظيفة )بالفعلاملوجودتني الوظيفتني الثابتتني 
ني املكاتب امليدانية واملقر.حاالت االنقطاع يف هذا العمل، وجبودة الدعم االشتغايل والتنسيق ب
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٢٠١٣إن الزيادة يف املوارد من املوظفني بالقياس إىل عام -٣٢٩
الدعم االشتغايل يف بلدان احلاالت وتلبية طلٍب مزيٍد من مكتب املدَّعي العام على تقدمي اخلدمات. وتبلغ 

يورو.٠٠٠١٠٠هذه الزيادة على وجه اإلمجال أقل من 

من غير الموظفينالموارد

عند جمرد حدها ٢٠١٤أعاله، تبقى املوارد من غري املوظفني يف عام ٣٢١كما بـُنيِّ يف الفقرة -٣٣٠
األدىن، وأقل من املقدار األمثل.

:٢الرسم البياني 

السفر
إن قسم العمليات امليدانية، بالنظر إىل طبيعة عمله، سيظل حيتاج إىل التكاليف. متطَّلب متكرِّر-٣٣١

األسفار ألغراض املراقبة، والتنسيق، واإلشراف، والدعم، ومن أجل املهمات على نطاق احملكمة مجعاء، 
ومبا يف ذلك بدل املعيشة اليومي.

وباإلشارة إىل املالحظات اليت أُبديت أعاله، تتصل الزيادة يف االعتمادات املطلوبة بالعودة إىل -٣٣٢
عن بعد (ما سيستلزم احلالة يف مايل تدبر ملعتادة، مع اشتمال االشتغايل االتكفل بالوفاء مبعايري الدعم 

أسفاراً متكررة من كوت ديفوار ومن املقر)؛ واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ والدعم املزيد للمهمات 
.انْتاغنداوقضية اْنغوجولووقضية كاتنغاوقضية لوبَنغايف قضية 

اخلدمات التعاقدية
تتصل التكاليف املتكبدة مبتطلَّبات دعم تقدمي اخلدمات إىل مكتب األمم املتحدة يف نريويب -٣٣٣

تبخري املكاتب بوبعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومكافحة املالريا 
امليدانية.

مه بعثة األمم املتحدة لتحقيق تقدِّ مااملعين أيضًا للمرة األوىل متطلَّبات خصَّصويشمل امل-٣٣٤
من دعم يتمثل يف توفري االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار 

فيها، ومتطلَّبات دعم البعثة بتحمل إجيار املركبات َمرْكباتحملكمة امتلكالإىل املناطق اليتوسائط النقل 
/موارد متوفرة وسائلوذلك يف ظل عدم وجود ،من أجل العمليات ذات الطابع

للمحكمة، ومتطلَّبات حتمل إجيار املركبات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام من أجل احلالة يف كوت ديفوار  
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. وذلك يعلل الزيادة املرتفعة يف االعتمادات ٢٠١٤االحتياجات فيما خيص عام هكما يرد يف تبيان
ة بالقياس إىل السنوات السابقة.املطلوب

التدريب
تبقى ميزانية التدريب اخلاصة بقسم العمليات امليدانية متدنية املقدار للسنة الثانية على التوايل. -٣٣٥

متطلَّبًا متكرراً، يتصل بالتدريب التخصصي ذي الصلة بكفاءات قسم العمليات املخصَّص املعينويعترب 
امليدانية. إن التدريب املهين من األمهية مبكان للموظفني امليدانيني لكي يـَُعّدوا أقصى إعداد ممكن من أجل 

إعادة ختصيصهم بعد إغالق املكاتب امليدانية.
صل بالقدرة على تدبر األزمات دعمًا لألنشطة كما يظل ُحيتاج إىل التدريب املتخصص املت-٣٣٦

امليدانية.
ص دورات التدريب املهين املتخصِّ دورات تدريب املوظفني يف جمال السالمة و كما تتسم -٣٣٧

(مثل تقنيات تدريب السائقني املتخصص يف جمال احلماية واألمن و/أو يف جمال األمن للسائقني املناوبني 
ية أساسية فيما خيص قسم العمليات امليدانية.وسائل حتسني هذا التدريب) بأمه

النفقات التشغيلية العامة
. يراد به سد التكاليف الثابتة مثل تكاليف اإلجيار والتأمني والتخليص اجلمركي متطَّلب متكرِّر-٣٣٨

فيما خيص مجيع األماكن، وسد التكاليف املتغرية اليت ترتتب على وجه التحديد على الصيانة واملرافق، 
واليت تقيَّم باحلد األدىن املسند إىل العمر، وبيئة العمل، ووجه االستعمال (جيدر بصورة خاصة التنبيه إىل 

. وستظل ٥٥
ندرج يف عداد رأس ييف احتياز ماالستثماربشأن االتكاليف املعنية تزداد إىل حني تتوفر سياسة شاملة 
املال. واملبالغ املطلوبة أقل مما يناظرها يف العام السابق.

اللوازم واملواد 
. يراد به رئيسيًا سد تكاليف وقود املركبات واملولِّدات يف مجيع أماكن املكاتب متطَّلب متكرِّر-٣٣٩

اللصيق للمسافة اليت تقطعها املركبات اليت ميلكها امليدانية. وسيثابر قسم العمليات امليدانية على رصده
ومقدار الوقود الذي تستهلكه هذه املركبات واملولِّدات العائدة له دعمًا لعمليات احملكمة يف امليدان. أما 

يف املئة فتشمل متطلَّبات الدعم املقدم إىل املناطق اليت ليس للمحكمة ١٠الزيادة اليت تنوف نسبتها على 
ود يذكر، ودعم العمليات يف احلالة يف مايل واحتياجات مكتب املدَّعي العام إىل اخلدمات يف  فيها وج

كوت ديفوار.

األثاث والعتاد
د على استعماله الناجع ملمتلكات احملكمة. لكنه، فيما خيص ممتلكات بود هذا القسم أن يشدِّ -٣٤٠

احملكمة من املركبات، حيتاج، بالنظر إىل العوامل املتصلة بالعمر/املسافة املقطوعة/وجه االستعمال، إىل 

ست سنوات على العمر املتوسط ملعظمها زيديف أماكن ميدانية عديدة، ياحملكمة مركبة متلكها ٤١حىت تارخيه يتدبر قسم العمليات امليدانية ٥٥
األنشطة شوءستعماهلا منذ نمرت، ُسجلت يف سياق اكيلو٠٠٠٠٠٠٣

مخس ناسية ع
العتبار أيضاً.سنوات وذلك ألسباب تتعلق بالسالمة واألمن، وبالتكاليف أيضاً؛ ألن توفر قطع الغيار جيب أن يؤخذ با
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٣٣الذي يلي الفقرة ٥، على النحو املشار إليه يف اجلدول ٢٠١٥
ما تقدم.في

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣١٨٠: البرنامج الفرعي ٥٥الجدول 

٣١٨٠
قسم العمليات الميدانية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٧٧٥,٠٧٧٥,٠٨٥٤,٣٨٥٤,٣٧٩,٣١٠,٢الفئة الفنيةمنن وظفو امل

١,٦-٩,٧-٦١٣,٠٦١٣,٠٦٠٣,٣٦٠٣,٣اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١ ٣٩٠,١١ ٣٩٠,١٩٣,٢١ ٤٨٣,٣١ ٣٨٨,٠١ ٣٨٨,٠١ ٤٥٧,٦١ ٤٥٧,٦٦٩,٦٥,٠

٢٦٠,٠٢٦٠,٠٢٦٠,٠٢٠٨,٥٢٠٨,٥٣٠٦,٠٣٠٦,٠٩٧,٥٤٦,٨العامةاملؤقتةاملساعدة 

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٢٦٠,٠٢٦٠,٠٢٦٠,٠٢٠٨,٥٢٠٨,٥٣٠٦,٠٣٠٦,٠٩٧,٥٤٦,٨

١١٠,٣١١٠,٣٤,٧١١٥,٠٧٢,٩٧٢,٩١٣٧,٠١٣٧,٠٦٤,١٨٧,٩السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
٤٠,٢٤٠,٢٥٩,٢٩٩,٤٤٤,٤٤٤,٤٢٤٦,٧٢٤٦,٧٢٠٢,٣٤٥٥,٦اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٨٧,٨٨٧,٨٨٧,٨٧,٤٧,٤٧,٤٧,٤التدريبتكاليف 

-٢,٣-٦٢٦,٩٦٢٦,٩١٢٤,٨٧٥١,٧٤٥٢,١٤٥٢,١٤٤١,٩٤٤١,٩١٠,٢العامةيةنفقات التشغيلال

١٦٨,٠١٦٨,٠١,٦١٦٩,٦١٢٩,٨١٢٩,٨١٤٣,٦١٤٣,٦١٣,٨١٠,٦اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
١ ٠٣٣,٢١ ٠٣٣,٢١٩٠,٣١ ٢٢٣,٥٧٠٦,٦٧٠٦,٦٩٧٦,٦٩٧٦,٦٢٧٠,٠٣٨,٢

٢المجموع ٦٨٣,٣٢ ٦٨٣,٣٢٨٣,٥٢ ٩٦٦,٨٢ ٣٠٣,١٢ ٣٠٣,١٢ ٧٤٠,٢٢ ٧٤٠,٢٤٣٧,١١٩,٠

-٧١,٨-١٥٦,٠١٥٦,٠١٥٦,٠١٥٤,٤١٥٤,٤٤٣,٥٤٣,٥١١٠,٩تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٨٠: البرنامج الفرعي ٥٦الجدول 

قسم العمليات الميدانية
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

املالك األساسي
١٢٤١٨١٣٠٣١٣٩املالك املتصل باحلاالت

١٢٤١٨١٣٠٣١٣٩

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٤١٨١٣٠٣١٣٩المجموع
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: قسم دعم المحامين٣١٩٠البرنامج الفرعي (هـ)

يتوىل قسم دعم احملامني التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني وتنسيق -٣٤١
اللذين ال فيما خيص مكتَيب احملامي العمومي،هذه املساعدة؛ وهو يعمل يف قلم احملكمة مبثابة املنسِّق 

يتدبر كما مساعدة إمدادية وإدارية.  أيضًا يقدم و ألغراض اإلدارية، فيما يتعلق بايتبعان لقلم احملكمة إال 

.٣١٩٠ات ألنشطة أجهزة االنضباط يف احملكمة تندرج يف إطار الربنامج الفرعي صخصَّ مجيع امل
نتيجة إلعمال نظام املساعدة القانونية ٢٠١٤وقد تسىن التخفيض يف ميزانية هذا القسم لعام -٣٤٢

اجلديد اخلاص باحملكمة ومتابعة أفرقة املساعدة القانونية ومراقبتها على حنو أكثر صرامة.

لموظفينالموارد من ا

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة العامة
للنهوض بأود يلزم . متطَّلب جديدشهراً. ١٢، ملدة ٢-موظف قانوين معاون، من الرتبة ف-٣٤٣

إدخاهلا على نظام املساعدة القانونية، ٢٠١٢الزيادة يف عبء العمل نتيجة للتعديالت اليت قـُرِّر يف عام 
احملكمة ضوابط الرقابة األكثر صرامة املشار إليها يف الفقرة السابقة. وبذلك واليت تقضي بأن يطبق قلم 

حتقيقاً كامالً.٢٠١٤سُيتكفل بتحقيق مجيع الوفورات املقرتحة يف إطار ميزانية 

الموارد من غير الموظفين

الموارد المتصلة بالحاالت

املساعدة القانونية للدفاع
ل نظام املساعدة القانونية املعدَّ لطبقاً ُحسبت كلفة املساعدة القانونية لكل مدَّعًى عليه معوز -٣٤٤

. وُرصد مبلغ إضايف لسد تكاليف ٢٠١٤ووفقاً لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام ٢٠١٢الذي أقر يف عام 
ائر، على الرتتيب، مبوجب الشروط احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني، الذين يعينهم رئيس القلم والدو 

املساعدة القانونية للمجين عليهم
،د يف االفرتاضاتعلى النحو احملدَّ ،-٣٤٥

. وقد ُرصد مبلغ إضايف ٢٠١٢نظام املساعدة القانونية املعدل الذي أقر يف عام ُحسبت على أساس 
احلاالت.ية من مراحلستهاللاالرحلة امللتسديد كلفة املساعدة القانونية يف 

السفر
٣٤٦-

للمشاركة يف ست جلسا
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(املشاورات مع ممثلي املهنة القانونية، وتبادل اخلربات مع اجلهات األخرى اليت دعم احملامني قسم بوالية 
تتوىل إدارة املساعدة القانونية، إخل).

النفقات التشغيلية العامة
من أجل مشاركة احملكمة يف شبكة صالت دولية الستعادة يرتتب دفع اشرتاك سنوي مناسب-٣٤٧

املمتلكات.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣١٩٠: البرنامج الفرعي ٥٧الجدول 

٣١٩٠
قسم دعم المحامين

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٤٤١,٦٢٠٨,٦٦٥٠,٢٤٤٥,٢٢١١,٩٦٥٧,١٦,٩١,١الفئة الفنيةن منوظفو امل

١٢٦,٥٦٣,٢١٨٩,٧١٢٨,٩٦٤,٥١٩٣,٤٣,٧٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٤٢٣,٢٢٩٧,٣٧٢٠,٥٧٢٠,٥٥٦٨,١٢٧١,٨٨٣٩,٩٥٧٤,١٢٧٦,٤٨٥٠,٥١٠,٦١,٣

٤٣,٨٤٣,٨٤٣,٨٩٣,٥٩٣,٥٩٣,٥العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
١,٨١,٨١,٨اإلضايفالعمل

١٤,٥١٤,٥١٤,٥االستشاريوناخلرباء 

١٦,٣٤٣,٨٦٠,١٦٠,١٩٣,٥٩٣,٥٩٣,٥

٣,٣٣٣,٩٣٧,٢٣٧,٢٦,٦٦,٦٦,٦٧٧,٥٨٤,١٧٧,٥السفر

الضيافة
٢,٧٢,٧٢,٧اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٣حمامو الدفاع ٢٨٤,٠٣ ٢٨٤,٠٥٥٤,٧٣ ٨٣٨,٧٢ ٦٠٨,٤٢ ٦٠٨,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢٥٨,٠٩,٩

٢ ١٧٤,٧٢ ١٧٤,٧٢١٢,٥٢ ٣٨٧,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٠٠٠,٧٣ ١٣,٠-٠٠٠,٧٤٤٧,٥-

١,٣١,٣١,٣١,٠١,٠١,٠١,٠العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

٣,٣٥ ٤٩٦,٦٥ ٤٩٩,٩٧٦٧,٢٦ ٢٦٧,١٦ ٠٦٤,٢٦ ٠٦٤,٢٦,٦٥ ٩٤٥,٦٥ ١,٨-٩٥٢,٢١١٢,٠-

٤٤٢,٨٥المجموع ٨٣٧,٧٦ ٢٨٠,٥٧٦٧,٢٧ ٠٤٧,٧٥٦٨,١٦ ٣٣٦,٠٦ ٩٠٤,١٥٨٠,٧٦ ٣١٥,٥٦ ٠,١-٨٩٦,٢٧,٩-

-١٤,١-١٨,٢١٢,٠٣٠,٢٣٠,٢١٦,٧١٩,٣٣٦,٠٢٧,٦٣,٣٣٠,٩٥,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٩٠: البرنامج الفرعي ٥٨الجدول 

قسم دعم المحامين
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٤٢٢٦املالك األساسي

١١٢١١٣املالك املتصل باحلاالت

١٢٢١٦٣٣٩الفرعي

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٢١٦٣٣٩المجموع
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: شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠البرنامج - ٢

المقدِّمة

القضائية لدعم عمل تقدم شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة طائفة متنوعة من اخلدمات غري -٣٤٨
احملكمة برمتها. وتتألف هذه الشعبة من مكتب مديرها، وقسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية واملالية، 

واالتصال. وتتحدد املهمات اليت تؤديها هذه الشعبة وقسم اخلدمات العامة، وقسم تكنولوجيا املعلومات
باملتطلَّبات يف جمال اخلدمات، وهي تتوىل التنسيق األساسي سهراً على استخدام املوارد البشرية واملالية يف 

مجيع وحدات احملكمة بأسرها االستخداَم الفعال األمثل.
اإلدارية العامة الفعالة، اجليدة اخلدمات وحيظى بأعلى درجات األولوية لدى الشعبة تقدميُ -٣٤٩

التخطيط، والناجعة من حيث التكاليف، دعمًا ملهام احملكمة القضائية، مع السهر يف الوقت ذاته على 
توفري دعم تكنولوجي وموارد بشرية مالئمني، واملضي يف تطوير نظم احملكمة من أجل التخطيط وامليزنة 

إذ تفعل ذلك، تظل ملتزمة ببيان رسالة احملكمة الوارد يف الشعبة، هذه على حنو اسرتاتيجي ناجع. إن 
خطتها االسرتاتيجية، حيث تتعهد احملكمة بأن تكون "شفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة من الناحية 

. وتستند والنهوجاملوظفني والسريورات والنظم يفة تمثلاإلدارية"، بالتوافق مع تركيز الشعبة على األركان امل
٢٠١٤عبة املقرتحة لعام ميزانية الش

الربامج الرئيسية يف جمال اخلدمات.
وبالتنسيق مع خمتلف أصحاب الشأن الداخليني يف احملكمة، تقوم هذه الشعبة بإصدار وتوفري -٣٥٠

فيما يتعلق وللجهات الداخلية واخلارجيةراقبة معلومات ووثائق رمسية دقيقة وآتية يف حينها هليئات امل
مبسائل شىت مثل امليزانية، واملوارد البشرية، والتخطيط االسرتاتيجي. ومن هذه املعلومات اليت توفرها 
الشعبة تقارير ووثائق متعلقة باحملكمة برمتها تنظر فيها اللجنة، ووثائق تقدَّم إىل األفرقة العاملة وإىل 

ب.املكتب عند الطل
الشعبة تتوىل املسؤولية عن إدارة مشاريع خاصة تشمل بنطاقها هذه ويضاف إىل ذلك أن -٣٥١

احملكمة برمتها، منها تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (املقرر أن يبدأ على أرض الواقع يف األول 
ومتابعة حتسينات النجاعة ضمن )، وإعداد أداة جتريبية للمساءلة التحليلية ٢٠١٤من كانون الثاين/يناير 

احملكمة. كما إن الشعبة منخرطة طائل االخنراط، بالتعاون مع مكتب مدير مشروع املباين الدائمة، يف 
يتهاعضو ومن ذلك 

سّيما من ستطاع لدعم املشروع االنتقايل مبوارد داخلية، والباملشروع. وستعمل الشعبة إىل أقصى حدود امل
حيث مشاركة اإلدارة العليا يف ذلك. وبالنظر إىل عبء العمل املتزايد الذي يرجَّح أن يتأتى عن هذه 

لمشروع.املخصَّصات لاملشاركة فستحتاج الشعبة إىل احلصول على موارد إضافية من 
تتواءم مع ميزانيتها ٢٠١٤ة جلعل ميزانيتها املقرتحة لعام الشعبة جهودًا كبري هذه وقد بذلت -٣٥٢

، وذلك على الرغم من الزيادات التضخمية يف تكاليف السلع واخلدمات والزيادة ٢٠١٣املعتمدة لعام 
املتوقَّعة يف عبء العمل الواقع على عاتقها، نتيجة للزيادة يف اخلدمات اليت توفر ملكتب املدَّعي العام على 

وقد تسىن ذلك من خالل استمرار العمل للتوصل إىل حتقيق وفورات عن طريق حتسني اخلصوص.
النجاعة، ومن خالل املرونة يف استعمال املوارد ومواصلة إعادة حتديد درجات أولوية املتطلَّبات حيثما 

أمكن األمر.
استثمار يف صَ الشعبة قَ هذه مث إن -٣٥٣

يورو يف تكاليف املوارد من ٠٠٠٣٨٦ما أفضى إىل ختفيٍض مقرتح مقداره ، استبدال املعدات واحتيازها
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غري املوظفني، وذلك مراعاة لالنتقال املقبل إىل املباين اجلديدة ومراجعة احملكمة، بناًء على طلب 
تّتبع أفضل املمارسات يف هذا الصدد. ، لنهوجها يف جمال استبدال املعدات، ما يؤكد أن احملكمة٥٦الدول

أما فيما يتعلق بتكاليف املوظفني فإن الشعبة، عمًال بتوصيات اللجنة، لن تنشد وظائف ثابتة جديدة وال 
إىل وظائف ثابتة ضمن إطار ميزانية العامة حتويل وظائف مشغولة منذ مدة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة 

ما يف املستقبل.اً يومهذه األمور ، لكنها ستعود إىل ٢٠١٤عام 
الشعبة القاضية بتوفريها اخلدمات للمحكمة هذه ضوء كل ما تقدم، وبالنظر إىل والية يفو -٣٥٤

يورو) يف ٠٠٠٩٠يف املئة (أي زهاء ٠,٤بأسرها، تقرتح الشعبة زيادة صافية إمجالية زهيدة مقدارها 
رتبطة إىل حد بعيد بطلبات اخلدمات املزيدة . وتنبغي مالحظة أن هذه الزيادة م٢٠١٤ميزانية عام 

املدَّعي العام، وااللتزامات املتعلقة باملوظفني مبوجب النظام املشرتك لألمم املتحدة.
ة توجيه إعداد وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام وسيواصل قسم امليزانية واملالي-٣٥٥

، الذي سيشهد إعداد احملكمة ألول مرة بيانات مالية متوافقة مع هذه املعايري.٢٠١٤
النهوجوسيواصل قسم املوارد البشرية التقدم الذي أحرزه على طريق إعداد وتنفيذ ورصد -٣٥٦

قة باملوارد البشرية؛ ووضع إطار تصنيف جديد.واالسرتاتيجيات واألدوات املتعل
وسيواصل قسم اخلدمات العامة توفري املرافق وسائر اخلدمات اليت تتيح سري األعمال األساسية -٣٥٧

للمحكمة بصورة فعالة وسينخرط على اخلصوص يف املشروع االنتقايل ومشروع املباين الدائمة.
أيضًا يف املشروع االنتقايل، ويف تنفيذ املرحلة وسيشارك قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال -٣٥٨

الثانية من اخلطة االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ساهرًا على بقاء التكنولوجيا اليت 
تستخدمها احملكمة فعالة وناجعة بالقياس إىل تكاليفها.

الغايات االستراتيجية

: يف ٢الغاية 

ضوء اخلربة العملية، يفإعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك -١
والنهوض بالنجاعة والفعالية مع السهر يف الوقت نفسه على القدرة على تنفيذ املهام املنوطة 

)؛١-١-٢باحملكمة يف إطار واليتها (اهلدف االسرتاتيجي 
حسني النجاعة (اهلدف يز وتنفيذ املزيد من التدابري الكفيلة بتإدارة املوارد على حنو فعال، ومتي-٢

)؛١- ١-٢االسرتاتيجي
)؛١-٢-٢التكفل بتطبيق معايري رفيعة يف حشد املوظفني (اهلدف االسرتاتيجي -٣
العمل باسرتاتيجية حمدَّثة لتدبر املعلومات وتكنولوجيا املعلومات (اهلدف االسرتاتيجي -٤

)؛١-٣-٢
)؛١-٤-٢يف حتسني تدبر أداء املوظفني (اهلدف االسرتاتيجي املضي-٥

ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... ٥٦

ICC-ASP/11/Res.1 ٣، القسم طاء، الفقرة.
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املضي يف حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف على مجيع مستويات بنية احملكمة -٦
)؛٢-٤- ٢(اهلدف االسرتاتيجي 

ملوظفني -٧
)؛١-٥-٢الرئيسية بالتشارك معهم (اهلدف االسرتاتيجي 

تطوير وضع خطة ل-٨
)؛٢-٥-٢

املضي يف حتسني سريورة إعداد ميزانية احملكمة، ومبا يف ذلك متابعة التحاور مع الدول األطراف -٩
)؛١-٦-٢(اهلدف االسرتاتيجي يف هذا الشأن 

)؛٣-٦-٢املخاطر يف احملكمة (اهلدف االسرتاتيجي إدارةجتويد -١٠
)؛٦- ٢ةاالسرتاتيجيالغايةحتسني قياس األداء وتقييمه يف احملكمة (-١١
.)٧-٢ةاالسرتاتيجيالغايةتنظيم االنتقال دون عقبات من املباين القدمية إىل املباين اجلديدة (-١٢
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٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٥٩الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
١- ٢الهدف االستراتيجي 

حملكمة ابنية فيما خيص جمملمراجعة التبعات -١

تنفيذ اسرتاتيجية حتسني النجاعة-٢

تطوير وظيفة املساءلة التحليلية-٣

مدى تنفيذ توصيات مؤسسة -١
PricewaterhouseCoopers أو التعديالت

احملكمةيفاملقرتحة

بنيويًا ضمن احملكمة من أهم عدد ما يُرصد -٢

مدى تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع -٢
العام

مدى إضفاء الطابع املؤسسي على إطار تقدير -٣
التكاليف استناداً إىل األنشطة

للمحكمة متفق عليها االهتمام يف إطار خطة -١
جبميع توصيات مؤسسة 

PricewaterhouseCoopers

٢-
مجيعاً 

التقيد باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٢
% يف مجيع العمليات١٠٠بنسبة 

% من األنشطة املشمولة بإطار تقدير ٥٠تتبع -٣
األنشطة وذلك من خالل التكاليف استنادًا إىل

نظام يشمل بنطاقه مجيع وحدات احملكمة
٢- ٢الهدف االستراتيجي 

التقدم احملرز على صعيد مراجعة سريورات -١السهر على االمتياز يف حشد املوظفني-١
حشد املوظفني

الرامية إىل استخدام دليل إجراء املقابالت -١
الكفاءةتقييم

سريورة حشد املوظفني تنفيذاً  تنفيذ مراجعة -١
كامالً 

إجراء املقابالت الرامية إىل استخدام دليل -١
% من املقابالت اليت ٩٠فيما خيص تقييم الكفاءة
جتريها احملكمة

٣- ٢الهدف االستراتيجي 
العمل بنظام شامل وناجع للمحكمة -١

اإللكرتونية وإليداع الوثائق، يفضي إىل مزيد من 
الشفافية

حتسني التوازن بني احتياجات املنتفعني، -٢
ومقتضيات األمن، واإلمكانيات التكنولوجية، 
واجلدوى املالية، وفقًا لالسرتاتيجية اجلديدة اخلاصة 

بتكنولوجيا املعلومات

احملكمةاتمستوى حتديث نظم قاع-١

قاعات املعدات تعزيزالتقدم على صعيد -٢
الرئيسية

وظيفة الرصد واملراجعة على مدى إعمال -٢
خادوم امللفات

٢٠١٠مدى إجناز االنتقال إىل إصدار عام -٢
Exchangeمن خادوم التبادل اإللكرتوين 

األمدمدى تنفيذ األرشفة الرقمية الطويلة -٢
مدى إدماج املرتاَبط اخلاص باإلدارة-٢
العمل يف املكاتب حواسيبمدى تنفيذ تشفري -٢

امليدانية
عدد سائر التحسينات التكنولوجية املبحوث -٢

فيها

تنجيز حتديث نظم قاعات احملكمة-١

قاعات املعدات الرئيسيةتعزيزتنجيز -٢

%١٠٠ذلك بنسبة تنفيذ-٢

%١٠٠ذلك بنسبة إجناز-٢

%١٠٠تنفيذ ذلك بنسبة -٢
%١٠٠إدماجه بنسبة -٢
%٧٥تنفيذ تشفريها بنسبة -٢

استمرار العمل على مخسة مشاريع جتريبية-٢
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٤- ٢الهدف االستراتيجي 

زيادة مشاركة النساء بني احملشودين من أجل -١
توظيفهم من خالل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 
إعالناً حمايداً من الناحية اجلنسانية ومن خالل زيادة 

عدد النساء بني املنتَقْنيَ أولياً للنظر يف توظيفهم
حتسني إجراءات احلشد واإلعالن عن الوظائف -٢

جمموعة ضمنالشاغرة يف البلدان األقل متثيًال 
العاملني يف احملكمة

كون قائمة احملامني املعتمدين لدى احملكمة -٣
جتسد التنوع اجلغرايف والتنوع اجلنساين

تقييم إىل الراميةوضع دليل إلجراء املقابالت -١
الكفاءة

تضمني وثيقة املبادئ التوجيهية املتعلقة حبشد -٢
ية أعضاء جلنة املوظفني أحكامًا خاصة تسرتعي عنا

يف قائمة من ينتقون وجوب إدراجهااالنتقاء إىل 
أولياً من أجل توظيفهم مرشحني مؤهلني من البلدان 
غري املمثلة يف جمموعة العاملني يف احملكمة أو ذات 

فيهاالتمثيل املنقوص 
استهالل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة على -٢

حنو جيد االستهداف، وتنظيم جلسات إطالعية 

بالبلدان األقل متثيًال ضمن جمموعة العاملني يف 
احملكمة وذلك عن طريق السفارات املعنية بالتعاون 

، ووسائل اإلعالممع السلطات الوطنية، واجلامعات
زيادة تنوع قائمة حمامي احملكمة جغرافياً -٣

وجنسانياً 

%٤٥زيادة املشاركة لتبلغ -١

% يف عدد الرتشيحات وعدد ٢زيادة نسبتها -٢
املرشحني املنتَقْنيَ أوليًا من البلدان غري املمثلة ضمن 
جمموعة العاملني يف احملكمة أو ذات التمثيل 

املنقوص فيها

% يف اإلعالن اجليد ٥زيادة نسبتها -٢
االستهداف واجللسات اإلطالعية اخلاصة باحلشد 

ومحالت التوعية يف جمال حشد املوظفني

يف قائمة احملامني التوزع اجلغرايفحتسني-٣
%٥املعتمدين لدى احملكمة بنسبة 

٥- ٢الهدف االستراتيجي 
املتابعة على حنو منظم فيما يتعلق بالدراسات -١

املوظفنييف أوساطاالستقصائية 
إقرار خطة املسار املهين للموظفني وتنمية -٢

مدى تقييم و/أو تنفيذ املشروع اخلاص جبو -١
العمل

مدى التقدم يف إعداد اخلطة املعنية-٢

% ٥٠إقرار تقييم هذا املشروع وتنفيذه بنسبة-١
على األقل

إجناز وضع اخلطة اخلاصة باملسار املهين -٢
وإقرارها من إجنازًا تاماً للموظفني 

جانب احملكمة
٦- ٢الهدف االستراتيجي 

إعداد سريورةزيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ يف -١
امليزانية

إضفاء املزيد من الدقة على االفرتاضات -٢
، ومبا يف ٢٠١٤املتعلقة بامليزانية فيما خيص عام 

تبني النفقات املقبلة احملتملةتصّوراتذلك وضع 

تنفيذ اتفاق داخلي يف احملكمة بشأن نظام -٣
رفيع املستوى يبني أهم املخاطر املخاطرلتدبر 

االسرتاتيجية
احملكمةاملضي يف حتسني جناعة -٤

مدى التقدم يف مراجعة التخطيط االسرتاتيجي -١
فريق الهاي العاملويف املداوالت مع 

واإلدماج على صعيد مدى التقدم يف التخطيط -١
امليزانية

درجة الرضا، ضمن احملكمة وخارجها، مبدى -٢
٢٠١٤بعام املتعلقةالتفصيل يف االفرتاضات 

إلدارةاملستوىمدى تنفيذ النظام الرفيع-٣
املخاطر

٤-
يشمالن بنطاقهما احملكمة برمتها

مراجعة التخطيط االسرتاتيجي مراجعة كاملة -١
فريق الهاي العاملاملداوالت مع وتنجيز

التخطيط واإلدماج أعمال بيان جدوىتنجيز -١
ذات الصلة، ، وإقرار التوصيات على صعيد امليزانية
والشروع يف تنفيذها

رضا مسؤويل احملكمة التام عن االفرتاضات-٢
اجلمعية بضرورة املزيد عنتوصيةصدور عدم -٢

من إضفاء الدقة على االفرتاضات املتعلقة بامليزانية
تتبع مخسة من األخطار الكبرية على حنو -٣

مناسب ضمن النظام

إجناز وضع االسرتاتيجية اخلاصة بالنجاعة -٤
واخلطة اخلاصة بالتنفيذ وتنجيز إعماهلما بنسبة 

٥٠%
٧- ٢الهدف االستراتيجي 

إعداد وتنفيذ برنامج انتقايل فعال للفرتة املمتدة -١
٢٠١٦إىل عام ٢٠١٣من عام 

مدى التقدم على صعيد إعداد الربنامج -١
على صعيد تنفيذهو االنتقايل 

التوثيق للمشروع االنتقايل والشروع يف تنفيذه-١
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٠٠: البرنامج ٦٠الجدول 

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 
باحلاالت

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة

الـ%املبلغباحلاالت
٣الفئة الفنيةن منوظفو امل ٦٠٩,٣٥٥٩,٣٤ ١٦٨,٦٣ ٦٣٧,٥٥٦٧,٠٤ ٢٠٤,٥٣٥,٩٠,٩

٥اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٢١٧,٨١ ٥٦٧,٧٦ ٧٨٥,٥٥ ٣٨٥,٢١ ٥٣٤,٣٦ ٩١٩,٥١٣٤,٠٢,٠

٨ ٤١٧,٤٢ ٢٦٣,٩١٠ ٦٨١,٣١٠ ٦٨١,٣٨ ٨٢٧,١٢ ١٢٧,٠١٠ ٩٥٤,١٩ ٠٢٢,٧٢ ١٠١,٣١١ ١٢٤,٠١٦٩,٩١,٦

٧٥٤,١١٤٦,٢٩٠٠,٣٢٧,٣٩٢٧,٦٧٥٠,٨٩٥,٤٨٤٦,٢٨١٢,٣٣٣٠,٠١العامةاملساعدة املؤقتة ١٤٢,٣٢٩٦,١٣٥,٠

١٤,٩١٤,٩١٤,٩٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

١١٥,٠٠,٣١١٥,٣١١٥,٣٩٠,١٣٠,٤١٢٠,٥٩٨,٠٣٢,٨١٣٠,٨١٠,٣٨,٥اإلضايفالعمل

٤٥,٨٤٥,٨٤٥,٨١٤,٦١٤,٦١٤,٦١٤,٦االستشاريوناخلرباء 

٩٢٩,٨١٤٦,٥١ ٠٧٦,٣٢٧,٣١ ١٠٣,٦٨٧٥,٥١٢٥,٨١ ٠٠١,٣٩٤٤,٩٣٦٢,٨١ ٣٠٧,٧٣٠٦,٤٣٠,٦

٧٩,٢٤١,٤١٢٠,٦١٢٠,٦٧٢,٥٦٠,١١٣٢,٦٧٤,٩٦٥,٠١٣٩,٩٧,٣٥,٥السفر

الضيافة
١اخلدمات التعاقدية  ١١١,٥٦٣,٣١ ١٧٤,٨٥,٠١ ١٤,١-١٧٩,٨٤٨٧,٠١٩٣,٠٦٨٠,٠٣٩٦,٨١٨٧,٠٥٨٣,٨٩٦,٢-

٢٠٤,٦٨,٧٢١٣,٣٢١٣,٣٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢٤٧,٢التدريب

٤العامةيةنفقات التشغيلال ٠٦٥,٩٢ ٦٥٧,٠٦ ٧٢٢,٩٧,٦٦ ٧٣٠,٥٤ ٦٩٣,٩١ ٧١٠,١٦ ٤٠٤,٠٤ ٤١٠,٩١ ٦٩٨,٧٦ ٤,٦-١٠٩,٦٢٩٤,٤-

-٩,٢-٣٠٨,٨٧,٩٣١٦,٧٣١٦,٧٤٧٥,٧٤٧٥,٧٤٣١,٧٤٣١,٧٤٤,٠اللوازم واملواد

١والعتادألثاث ا ١١٩,٩١ ١١٩,٩٦٢,٧١ ١٨٢,٦٩٣٣,٠٣٥,٠٩٦٨,٠٥٩٣,٠٤١٦,١١ ٠٠٩,١٤١,١٤,٢

٦ ٨٨٩,٩٢ ٧٧٨,٣٩ ٦٦٨,٢٧٥,٣٩ ٧٤٣,٥٦ ٩٠٩,٣١ ٩٩٨,٢٨ ٩٠٧,٥٦ ١٥٤,٥٢ ٣٦٦,٨٨ ٤,٣-٥٢١,٣٣٨٦,٢-

١٦المجموع ٢٣٧,١٥ ١٨٨,٧٢١ ٤٢٥,٨١٠٢,٦٢١ ٥٢٨,٤١٦ ٦١١,٩٤ ٢٥١,٠٢٠ ٨٦٢,٩١٦ ١٢٢,١٤ ٨٣٠,٩٢٠ ٩٥٣,٠٩٠,١٠,٤

١-٧٣٥,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة ٢-٥٠٨,٣ ٢-٢٤٣,٥ ١-٧٥٩,٣-٢٤٣,٥ ٢-٥١٣,٣ ١-٢٧٢,٦ ١-٤١٩,٢-١٢٥,٣ ٧٢٨,١٣٢,٠-٥٤٤,٥-

٢٠١٤المقترح لعام مالك الموظفين : ٣٢٠٠: البرنامج ٦١الجدول 

شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٤٥١٥٨٣٣٦٧٦٨٢١١٥املالك األساسي
٢٣٥١٢٤٢٥٣٠املالك املتصل باحلاالت

١٤٧١٨٨٣٨٧١٠٠١٠٧١٤٥

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٤٧١٨٨٣٨٧١٠٠١٠٧١٤٥المجموع
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شعبة الخدمات اإلدارية المشتركةمكتب مدير: ٣٢١٠البرنامج الفرعي (أ)

يقدم مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة توجيهات قيادية واسرتاتيجية لرؤساء أقسام -٣٥٩
الشعبة، ويشرف على خدمات الدعم اليت يوفرها للمحكمة برمتها قسم املوارد البشرية وقسم امليزانية هذه 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وينسِّق هذه اخلدمات.واملالية وقسم اخلدمات العامة وقسم 
كما يتوىل هذا املكتب مسؤوليات واسعة، يف جمال التخطيط االسرتاتيجي، واإلدارة، والتنسيق، -٣٦٠

واإلبالغ، وذلك للمحكمة مجعاء وهليئات املراقبة وغريها من اهليئات اخلارجية. وهو يؤدي، بالتنسيق مع 
ها الرئيسية، دوراً هاماً يف التخطيط مليزانية احملكمة وإعدادها، ومبا يف ذلك إعداد شىت أجهزة احملكمة وبراجم

وتنسيق الوثائق املتعلقة بشؤون امليزانية اليت تقدم إىل اللجنة وإىل األفرقة العاملة التابعة للمكتب عند 
بني األجهزة؛ والتعاون املباشر الطلب؛ واملشاركة يف املداوالت ضمن الفريق العامل املعين بامليزانية املشرتك

يف التباحث بشأن املسائل االسرتاتيجية على املستوى املشرتك بني األجهزة يف إطار اللجنة الثالثية ويف 
ملسائل.

ويعمل هذا املكتب أيضًا مبثابة منسق فيما خيص التواصل بني احملكمة واللجنة. وهو يتوىل على -٣٦١
عرض على اللجنة وجه اخلصوص املسؤولية عن تنسيق وإحالة الوثائق، ومبا فيها تقارير احملكمة الرمسية اليت تُ 

فسه أو يعدها جهاز احملكمة املعين.  
كما يتوىل هذا املكتب املسؤولية عن جتهيز إخطارات احملكمة املتعلقة باستخدام صندوق الطوارئ وعن 

لمراقبة األخذ بالتوصيات املقدمة يف إطار عمليات املراجعة الداخ
شؤون احملكمة.

توىل هذا املكتب أيضًا تدبر جمموعة من املشاريع، منها اإلبالغ فيما يتعلق وفضًال عما تقدم ي-٣٦٢
("النظم والتطبيقات واملنتجات")، ومشاريع خمصوصة شىت تتعلق بتدبر املخاطر وإعادة SAPبرباجميات 

تصميم سريورات العمل وحتسينها، بغية بلوغ املرمى العام املتمثل يف حتقيق مكاسب عن طريق حتسني 
نجاعة. كما إن هذا املكتب منخرط يف إعداد نظام املساءلة التحليلية يف احملكمة كما ذكر آنفاً، من ال

خالل مشروع جترييب لتقدير التكاليف استنادًا إىل األنشطة يوفر معلومات تدبرية رفيعة املستوى بتطبيق 
اج هذه األداة ضمن نظامها حاسويب مستقل. وحبسب نتيجة املشروع التجرييب ميكن أن تقرر احملكمة إدر 

القائم، ما من شأنه أن يستلزم موارد إضافية من أجل تصميم وتكييف احلل املعين.
ويشارك هذا املكتب أيضًا مشاركة نشطة يف املشروع االنتقايل اخلاص باملباين الدائمة، الذي مل -٣٦٣

تدرج يف هذه امليزانية املقرتحة موارد من أجله.
ائية واألنشطة يف جمال املالحقة الذي شهدته السنوات األخرية، وما إن تكاثف األنشطة القض-٣٦٤

ينتج عنه من زيادة عامة يف أنشطة احملكمة، أثّرا أثرًا كبرياً على عبء العمل الواقع على عاتق هذا املكتب، 
مناظرة يف فيما يتعلق مبسؤولياته يف جمال اإلبالغ والتنسيق واملراقبة. وإذ مل ترافق ذلك أية زيادةخباصةو 

مفاضًال العمليات اليومية على االخنراط يف مشاريع كربى قد تؤدي إىل املزيد من املكاسب ذات الشأن 
إسناد األولويات هذه، ما قد يفضي إىل طلب احملققة عن طريق حتسني النجاعة. وسُتجرى مراجعة لعملية

إجراء تعديالت يف احتياجات املكتب إىل املوظفني يف امليزانيات املقرتحة املقبلة.
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الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
. يتصل باجتماعات وأنشطة تعاون مع الدول األطراف وغريها من أصحاب متطَّلب متكرِّر-٣٦٥

اخلارجيني واجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة بغية مواكبة أحدث املستجدات يف الشأن 
خصَّصجمال شؤون اإلدارة واجلهود اليت تبذهلا املنظمات األخرى من أجل حتسني النجاعة. ويشهد امل

ىل كون الدورة يف املئة، يعزى كلها إ٣٠,٥يورو، أو ٦٠٠٤زيادة استثنائية مقدارها ٢٠١٤املعين لعام 
املقبلة للجمعية ستعقد يف نيويورك.



ICC-ASP/12/20

13220-A-011113

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٢١٠: البرنامج الفرعي ٦٢الجدول 

٣٢١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية 

المشتركة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٣٧٥,٦٣٧٥,٦٣٧٩,٠٣٧٩,٠٣,٤٠,٩الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٤٧٧,٣٤٧٧,٣٤٧٧,٣٤٣٨,٨٤٣٨,٨٤٤٣,٥٤٤٣,٥٤,٧١,١

٤,٩-٤,٩--٤,٩العامةاملساعدة املؤقتة

١٤,٩١٤,٩١٤,٩اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

١٠,٠١٠,٠١٠,٠العاملني

١,٤١,٤١,٤١١,٩٣,٢١٥,١١٩,٧١٩,٧٤,٦٣٠,٥السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

٤,٥٤,٥٤,٥التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٥,٩٥,٩٥,٩١١,٩٣,٢١٥,١١٩,٧١٩,٧٤,٦٣٠,٥

٤٩٣,٢٤٩٣,٢٤٩٣,٢٤٥٠,٧٣,٢٤٥٣,٩٤٦٣,٢٤٦٣,٢٩,٣٢,٠المجموع

١١,٠١١,٠١١,٠١٢,١١٢,١١٨,٤١٨,٤٦,٣٥١,٨الصيانة املوزَّعةتكاليف 

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢١٠: البرنامج الفرعي ٦٣الجدول 

مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية 
المشتركة

وكيل أمني 
عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٣١١٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٣١١٤

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٣١١٤المجموع
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: قسم الموارد البشرية٣٢٢٠البرنامج الفرعي (ب)

المقدِّمة

يقدم قسم املوارد البشرية خدمات متصلة باملوارد البشرية جلميع الربامج الرئيسية للمحكمة. -٣٦٦
القسم رئيسه، وهو يتألف من أربع وحدات.ويرتأس هذا 

يتوىل، باإلضافة إىل مهامه املتمثلة يف إدارة القسم، املسؤولية املباشرة عن إسداء رئيس القسم-٣٦٧
املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتعلقة باملوارد البشرية؛ وعن إعداد الوثائق واملعلومات 

يزانية واملالية، ومجعية الدول ، اليت تقدَّم إىل جلنة املاملتعلقة بأنشطة املوارد البشرية ونتائج هذه األنشطة
األطراف وإدارة احملكمة؛ وعن وضع النهوج املتعلقة باملوارد البشرية، وعن تظلمات املوظفني والشؤون 
القانونية ذات الصلة، وعن التعاون يف إدارة املوظفني العاملني يف جمال املوارد البشرية. ويساند رئيَس القسم 

الشؤون القانونية).-معين باملوارد البشرية (النهوج يف عمله مساعد ومساعد رئيسي 
تتوىل مجيع الشؤون املتصلة حبشد املوظفني، وختصيصهم، وإعادة وحدة التجهيز باملوظفني-٣٦٨

ختصيصهم، وإدارة شؤون الوظائف، وتصنيفها وإعادة تصنيفها، وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق 
رهم املهين. وقد سلف أن قلِّص فريق العاملني يف وحدة التجهيز 

رأ ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ -باملوظفني فاستمرت على طلب وظيفة مقرة من الرتبة خ ع
.٢٠٠٥عام 

تتحمل املسؤولية عن إصدار العقود االبتدائية، ومتديد مدة العقود، وحدة تسيري شؤون املوظفني-٣٦٩
يري شؤون الرواتب والتعويضات واملستحقات، ونظم تدبر سجالت الدوام، وتدبر األداء، وحل وتس

النزاعات والتوسط فيما يتعلق بأداء املوظفني. وتتوىل هذه الوحدة املسؤولية عن اإلبالغ فيما يتعلق باملوارد 
جلمعية، وعن إىل اللجنة و اإىللسفارات و إىل امعلومات عن التمثيل اجلغرايف تقدميالبشرية، ومبا يف ذلك 

تطوير وترقية نظم تكنولوجيا املعلومات املتصلة باملوارد البشرية، وتقدمي الدعم يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات إىل املوظفني فيما يتعلق بنظم تكنولوجيا املعلومات املتصلة باملوارد البشرية. وعلى الرغم من أن 

راد على مر السنني فإن عدد املساعدين املعنيني باملوارد البشرية الذين عدد العاملني يف احملكمة ازداد باطّ 
رأ موظفان يف إطار املساعدة -يقدمون اخلدمات إىل املوظفني بقي دون تغيري، ومنهم اثنان من الرتبة خ ع

).٢٠٠٥وعام ٢٠٠٤املؤقتة العامة (منذ عام 
ية واملسائل الطبية فيما خيص العاملني يف تتوىل املسؤولية عن الصحة املهنعايةوحدة الصحة والر -٣٧٠

املقر والعاملني يف امليدان، مبا يف ذلك الفحوص الطبية السابقة للتوظيف، والعناية باملوظفني الذين 

.عايةالر مسائل ملساعدة النفسية االجتماعية و تتوىل املسؤولية عن مسائل ا
تدير ميزانية التدريب املركزية وتسدي املشورة بشأن استخدام وحدة التدريب وتنمية القدرات-٣٧١

ات التدريب املوزعة على شىت الوحدات. وهي تساعد اإلدارة يف إعداد خطط التعلم السنوية، خمصَّص
والتعلم.وتقوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريب 
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املساعدة املؤقتة العامة
من أجل يلزم. متطَّلب جديدشهراً. ١٢رأ، ملدة -مساعد معين باملوارد البشرية، من الرتبة خ ع-٣٧٢

فعالية العمل ومن أجل تلبية احتياجات املنتفعني باخلدمات املعنية بالنظر إىل زيادة إمجالية كبرية يف طلبات 
هذه اخلدمات متأتية عن مكتب املدَّعي العام. فقسم املوارد البشرية حيتاج إىل موارد إضافية لتلبية 

ميع االضطالع جباحلاليني وإعادة ختصيصهم، و االحتياجات إىل حشد املوظفني، وإعادة انتداب املوظفني
الالزمة لتسهيل شغل الوظائف الشاغرة. ومن األعمال األخرى ذات ذات الصلةأنشطة حشد املوظفني

كشوف الرواتب وسائر وتسيري شؤونالصلة إصدار العقود، وعقد جلسات إطالعية للمرشحني، 
املستحقات الواجبة الدفع والتعويضات للموظفني امل

هذه املدفوعات.
. يراد به متطَّلب مستمرملدة ستة أشهر. رأ،-مساعد معين باملوارد البشرية، من الرتبة خ ع-٣٧٣

تكملة وظيفة ثابتة يعمل شاغلها بنصف دوام.
يلزم. طَّلب مستمرمتشهراً. ١٢رأ، ملدة -مساعد معين بالتجهيز باملوظفني، من الرتبة خ ع-٣٧٤

ملساعدة احملكمة يف النهوض بأود مجيع األنشطة اجلارية يف وحدة التجهيز باملوظفني.
. إن هذه متطَّلب مستمرشهراً. ١٢رأ، ملدة -من الرتبة خ عمساعد معين باملوارد البشرية،-٣٧٥

، يساعد شاغلها يف ه. وهي وظيفة أساسية في٢٠٠٤الوظيفة موجودة يف قسم املوارد البشرية منذ عام 
شؤون التعويضات واملستحقات على حنو دقيق.وتسيريإصدار العقود ومتديدها، 

متطَّلب شهراً. ١٢رأ، ملدة - مساعد معين باملوارد البشرية/تكنولوجيا املعلومات، من الرتبة خ ع-٣٧٦
مسة األمهية، . وهي وظيفة حا٢٠٠٥. إن هذه الوظيفة موجودة يف قسم املوارد البشرية منذ عام مستمر

ويساعد شاغُلها املساِعَد الرئيسي املعين باملوارد البشرية/تكنولوجيا املعلومات يف وضع مشاريع تكنولوجيا 
SAPاملعلومات املتعلقة باملوارد البشرية، مثل الوحدة النسقية اخلاصة باملوارد البشرية من وحدات براجميات 

املستعان فيه بالوسائل اإللكرتونية، ونظام البيئة والصحة، ، واحلشد ("النظم والتطبيقات واملنتجات")
وإعداد تقارير اإلحصائيات املتعلقة باملوارد البشرية املراد تقدميها إىل اللجنة وإىل اجلمعية.

اخلرباء االستشاريون
، للمساعدة يف وضع ٢٠١٣ُحيتاج إىل موارد حمدودة، يساوي مقدارها نظريه فيما خيص عام -٣٧٧

فيما يتعلق باملوارد البشرية، مبا يف ذلك التدريب على املعايري اجلديدة إلعادة تصنيف الوظائف، النهوج 
وإعداد كتيب عن املوارد البشرية وإطار لتحسني املسار املهين للموظفني.

الموارد من غير الموظفين

عند مقاديرها فيما قد أبقي عليهاأدناهينبغي التنويه إىل أن املتطلَّبات فيما خيص مجيع البنود-٣٧٨
من الرتكيز على ، وذلك بفضل ما ُحقق من مكاسب عن طريق حتسني النجاعة، واملزيد ٢٠١٣خيص عام 

ملتطلَّبات املعنية، وحتسني ختصيص املوارد.اإىل أولويةٍ إسناد درجاِت 



ICC-ASP/12/20

135 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

الموارد األساسية

السفر
يف االجتماعات املتخصصة ذات . يلزم من أجل مشاركة مديري املوارد البشرية متطَّلب متكرِّر-٣٧٩

الصلة، ومبا يف ذلك شبكة املوارد البشرية، وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، ورابطة إدارة املوارد البشرية يف 
املنظمات الدولية، وندوة الدائرة املستديرة لتطوير املسار املهين للموظفني، ومنتدى مديري التدريب.

اخلدمات التعاقدية
. يلزم لسد تكاليف احتياجات طبية، مثل عمليات التلقيح والفحوص الطبية اليت رمتطَّلب متكرِّ -٣٨٠

ُجترى قبل التعيني.

التدريب
. يلزم ملواصلة تنفيذ برامج تنمية مهارات القيادة التدبرية، والتدريب على تدبر متطَّلب متكرِّر-٣٨١

يتعلق بأخالقيات/مدونة السلوك. األداء، والتدريب اإللزامي على الوقاية من التحرش، والتدريب فيما 

.

اللوازم واملواد
ليف لوازم ومواد طبية، مبا يف ذلك جتهيز املطلوب سد تكاخصَّص. يراد مبعظم املمتطَّلب متكرِّر-٣٨٢

املوظفني املسافرين بعدد إلزامية متصلة بالصحة والسالمة، تقيداً باملعايري الدولية للصحة والسالمة.

الموارد غير المتصلة بالحاالت

السفر
املعينخصَّصيلزم امل. متطَّلب متكرِّر-٣٨٣

املوظفني، وغريمها من موظفي قسم املوارد البشرية. ويلزم هذا رعايةببالشؤون الطبية، واملوظف املعين 
للتقيد بالتوصيات املتعلقة بـ"األخطار الكبرية" الصادرة يف إطار عمليات املراجعة الداخلية خصَّصامل

ن يقوم موظفون من قسم املوارد البشرية ذوو مستويات رفيعة مناسبة بزيارات للمكاتب امليدانية والقاضية بأ
أكثر تكرراً وأكثر انتظاماً.تكون 
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٢٠: البرنامج الفرعي ٦٤الجدول 

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٧٩٢,٣٧٩٢,٣٨٠٠,٤٨٠٠,٤٨,١١,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل

٧٩٠,٩١٨٩,٧٩٨٠,٦٨٠٦,٥١٩٣,٤٩٩٩,٩١٩,٣٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١ ٦٦٠,٩١٦١,٠١ ٨٢١,٩١ ٨٢١,٩١ ٥٨٣,٢١٨٩,٧١ ٧٧٢,٩١ ٦٠٦,٩١٩٣,٤١ ٨٠٠,٣٢٧,٤١,٥

٢٨٦,٩٠,١٢٨٧,٠٢٨٧,٠٢٤٦,٠٢٤٦,٠٣٢٢,٢٣٢٢,٢٧٦,٢٣١,٠العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٤٥,٨٤٥,٨٤٥,٨١٤,٦١٤,٦١٤,٦١٤,٦االستشاريوناخلرباء 

٣٣٢,٧٠,١٣٣٢,٨٣٣٢,٨٢٦٠,٦٢٦٠,٦٣٣٦,٨٣٣٦,٨٧٦,٢٢٩,٢

٢٨,٧٢٨,٧٢٨,٧٦,٠١١,٠١٧,٠٦,٠١١,٠١٧,٠السفر

الضيافة
٣٥٦,٨٣٥٦,٨٣٥٦,٨١٦,٧١٦,٧١٦,٧١٦,٧اخلدمات التعاقدية 

١٣٢,٩١٣٢,٩١٣٢,٩١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
١,١١,١١,١٤٥,٢٤٥,٢٤٥,٢٤٥,٢اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٥١٩,٥٥١٩,٥٥١٩,٥٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩

٢المجموع ٥١٣,١١٦١,١٢ ٦٧٤,٢٢ ٦٧٤,٢٢ ٠٧١,٧٢٠٠,٧٢ ٢٧٢,٤٢ ١٧١,٦٢٠٤,٤٢ ٣٧٦,٠١٠٣,٦٤,٦

٥٧,٥١٢,٠٦٩,٥٦٩,٥٥٥,٦١١,٦٦٧,٢٨٧,٣٣,٣٩٠,٦٢٣,٤٣٤,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٢٠: البرنامج الفرعي ٦٥الجدول 

قسم الموارد البشرية
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٣١٧٢١٠١٢١٩املالك األساسي

٣٣٣املالك املتصل باحلاالت

١٢٣١٧٢١٣١٥٢٢

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٣١٧٢١٣١٥٢٢المجموع
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: قسم الميزانية والمالية٣٢٤٠البرنامج الفرعي (ج)

يضطلع قسم امليزانية واملالية بأنشطته دعمًا للعمليات املالية واملتعلقة بامليزانية للمحكمة مجعاء. -٣٨٤
املنوطة بقسم امليزانية واملالية تنسيق وإعداد ميزانية احملكمة وإعداد البيانات املالية هلا وللصندوق ومن املهام 

صيص االستئماين للمجين عليهم. وباإلضافة إىل ذلك يتوىل قسم امليزانية واملالية تدبر حتصيل وحت
عمل احملكمة لة خصَّصاالشرتاكات املقررة وما يناظرها من األموال امل

وفقًا ملتطلَّبات اجلمعية واجلهات املاحنة ضًا برصد االشرتاكات املقررة والتربعاتويقوم هذا القسم أي
وباإلبالغ عنها على حنو فعال بصورة يومية. ويضاف إىل ذلك أن هذا القسم يتوىل املسؤولية عن 

الرواتب واملدفوعات، ومبا يف ذلك تسديد املستحقات االضطالع بكافة األنشطة يف جمال إعداد كشوف
لقسم امليزانية واملالية تانامليزانية واحلسابات التابعتاللمورِّدين لقاء مجيع السلع واخلدمات. وتسهر وحد

على تسجيل مجيع هذه املعامالت يف دفاتر احملاسبة واإلبالغ عنها، مع استدامة الرتكيز على جوانب 
املراقبة الدا

الفائضة، ومسك سجالت حماسبة احملكمة وتقاريرها املالية ضمن نظم احملكمة املستعان فيها برباجميات 
SAP اخنراطاً مباشراً أو غري مباشر ("النظم والتطبيقات واملنتجات"). وينخرط موظفو قسم امليزانية واملالية

ذا شأن يف تنفيذ مشاريع هامة يف احملكمة، مثل وضع نظام للموارد البشرية وكشوف الرواتب، واألخذ 
باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وتقدير التكاليف استناداً إىل األنشطة (مشروع يقوده مكتب مدير 

.SAPبراجميات نية، وغري ذلك من مشاريع تعزيز الشعبة)، واإلبالغ املتعلق بامليزا
ويقوم قسم امليزانية واملالية بإبالغ االحتياجات يف جمال اإلدارة املالية وجمال تسيري الشؤون املالية -٣٨٥

إىل احملكمة وأصحاب الشأن فيها ويساند مجيع الوحدات العاملة يف احملكمة من أجل تعزيز اإلدارة املالية 
د يف املعامالت بالنظام املايل والقواعد املالية والنظام األساسي وأولويات امليزانية املقرة. والسهر على التقي
واملوارد الالزمة إلحراز ٢٠١٤قسم امليزانية واملالية مع النتائج اليت يُتوخى حتقيقها يف عام وتتواءم أهداف 

وقَّع أن تشهدها أنشطة احملكمة، يَرتقب قسم هذه النتائج. واستناداً إىل أرقام السنوات السابقة والزيادة املت
امليزانية واملالية أن تشهد أحجام عبء العمل الواقع على عاتقه زيادة مناظرة.

وتُبذل جهود دؤوبة للرتشيد وحتقيق حتسينات يف النجاعة بغية تعزيز األداء وتقليص التكاليف. -٣٨٦
النظم والتطبيقات ("SAPبرباجميات إعداد تقارير جديدة،على اخلصوص،ومن املبادرات احلالية

وحتسني التوثيق لنظام "اإلدارة الشاملة للمعلومات والوثائق" ،واملنتجات") لتقليص مدى التدخل اليدوي
)TRIM.من أجل أرشفة السجالت املالية اهلامة وأمتتة جتهيز الفواتري (

يوفر اخلدمات املالية لكافة الربامج الرئيسية للمحكمة، مبا يف مكتب رئيس قسم امليزانية واملالية-٣٨٧
ذلك: إسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املالية؛ إعداد الوثائق واملعلومات املتعلقة 

لقانونية. النهوجباألنشطة والنتائج املالية للجنة، واجلمعية، وإدارة احملكمة؛ وضع 
قسم امليزانية واملالية بتسيري شؤون اإلجراءات واملمارسات من أجل مراقبة املصروفات واإلبالغ ويقوم رئيس 

سالمة مراقبة املايل عن اعتمادات امليزانية، ويسدي املشورة إىل إدارة احملكمة بشأن رصد املوارد، والتكفل ب
ملالية ميثل احملكمة يف االجتماعات ذات الصلة للشبكة املالية إن رئيس قسم امليزانية وانظام امليزانية. كما

األمم املتحدة.ملنظومةالتابعة 
توىل إعداد امليزانية وامليزانيات التكميلية الالحقة، ومتابعة تنفيذ امليزانية، والتوقعات تامليزانيةوحدة-٣٨٨

امليزانية اهلامة، بغية مسائلاملالية، ومراجعة وحتليل توزيع املوارد وتقدمي املعلومات وإسداء املشورة بشأن 
الوحدة تساعد يف إعداد التوصل إىل استخدام املوارد على النحو األكثر اقتصاداً. كما إن هذه 

اإلخطارات باستخدام صندوق الطوارئ وشىت التقارير املتعلقة بامليزانية من أجل اللجنة واجلمعية.
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تعد البيانات املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم، مبا يف وحدة احلسابات-٣٨٩
(مبا يف ذلك الوظيفةاسبية هلذه 

تطبيقات جتهيز البيانات واإلبالغ عنها إلكرتونياً)، وتقوم مبسك سجالت ما حيصَّل من االشرتاكات 
واملسامهات وما لـّما يسدَّد منها، وتقدم املعلومات والبيانات ذات الصلة إىل الدول األطراف عند اللزوم.

مع املعايري الالزمة ومع اخلدمات متوافقاً املنتجات و ر من ما يوفَّ تتكفل بكون وحدة املدفوعات-٣٩٠
كون تسهر علىو املصروفات املستحقة الدفع، بشروط الشراء. وهي تسدِّد مبالغ االلتزامات واالرتباطات 

ترقى ،السلعاستالم و/أو اخلدماتتقدمي اليت تؤكد،السلع املتلقاةالتخَ دْ صحائف ورود اخلدمات ومُ 
، وحتيلها بغية إقرارها.ى املطلوب وتتوافق مع شروط أوامر الشراءإىل املستو 

تتوىل بالنيابة عن احملكمة جتهيز دفع الرواتب واألبدال والتعويضات وحدة كشوف الرواتب-٣٩١
والقضاة، للموظفني من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة (العاملني يف املقر والعاملني يف امليدان)، 

واملوظفني املعنيني باملؤمترات،  واملستشارين.
تسهر على توفر األموال الالزمة لسد االحتياجات إىل النقد، موفرة يف الوقت نةوحدة اخلزي-٣٩٢

بالقياس إىل تكاليفهاناجعةفعالة و نفسه سريورات دفع 
املالية، وتقرتح 

املؤسسات املصرفية اليت تتعامل معها احملكمة متّبعة يف ذلك طرائق الدفع األكثر تقيدًا باملواعيد واألجنع 
ة، وتدير صندوق السلف بالقياس إىل تكاليفها. وهي تقوم بإعداد ومسك التقارير املتعلقة بالسيولة النقدي

تتوىل إعداد وتطبيق هذه املعايري يف إطار احملاسبة وحدة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام-٣٩٣
ركزية وتنفيذ نظام مرقَّى احلالية وسريورة اإلبالغ املايل للمحكمة، وتسهم يف وضع اسرتاتيجية حماسبية م

"النظم والتطبيقات واملنتجات").(SAPللمحاسبة وامليزنة بواسطة براجميات 
على ٢٠١٤وعلى وجه اإلمجال ينطوي متطلَّب قسم امليزانية واملالية من املوارد فيما خيص عام -٣٩٤

لَّبات السفر بسبب ، وذلك بالرغم من زيادة يف متط٢٠١٣يف املئة بالقياس إىل عام ٥,٣ختفيض نسبته 
عقد دورة اجلمعية يف نيويورك. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل التخفيض املخطط له يف األنشطة املتعلقة باملعايري 

احملاسبية الدولية للقطاع العام وإىل تدابري حتسني النجاعة يف اخلدمات التعاقدية.

الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة العامة
. ُتطلب هذه الوظيفة متطَّلب جديدشهراً.١٢، ملدة ٢-موظف ميزانية معاون، من الرتبة ف-٣٩٥

دعمًا جلهود احملكمة الرامية إىل تضبيط سريورة إعدادها للميزانية وحتقيق مكاسب من خالل حتسني 
،نيات والتوقعاتالنجاعة يف اإلدارة املالية. وسيقوم شاغل هذه الوظيفة بإعداد تقديرات التكاليف وامليزا
ية. كما ستشمل وتنسيقها وحتليلها ومراجعتها وتنجيزها، وسيتوىل تسيري ومراقبة مجيع أوجه تنفيذ امليزان

ا يف إطار هذه الوظيفة األنشطة املتأتية عن املناحي املتصوَّرة اإلضافية، وامليزانيات 
التكميلية، وتقديرات التكاليف فيما خيص اإلخطارات باستخدام صندوق الطوارئ، وما يناظر ذلك من 

ملتعلقة باألداء تنسيق مع شىت وحدات احملكمة وأنشطة الدعم املتصلة باالحتياجات اإلضافية إىل التقارير ا
ر يف إطار هذه الوظيفة مقابل االعتمادات املهيأ هلا يف امليزانية. كما سيوفَّ اإلنفاقبسبب تزايد معدَّالت 

فيما يتعلق مبتطلَّبات جودة التقارير اليت تقدم إىل املديرين وإىل اللجنة وإىل اجلمعية.دعمٌ 
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. تظل هذه الوظيفة متطَّلب مستمرهراً. ش١٢رأ، ملدة -مساعد معين باملالية، من الرتبة خ ع-٣٩٦
الزمة للنهوض بأود مقادير العمل وجتهيز املعامالت يف وحدة املدفوعات ووحدة كشوف الرواتب يف 

. فتزايُد عبء العمل على مر السنني دون أية زيادة يف مالك املوظفني أحدث ضغطًا قاسياً ٢٠١٤عام
لية للمنجزات املنشودة، وذلك على الرغم ممّا حتقق يف السنوات على القدرة على حتقيق قسم امليزانية واملا

السابقة من حتسينات يف شىت النظم وسريورات العمل. وتغدو احلاجة إىل ذلك ماسة خالل قفل 
احلسابات، واإلبالغ املايل، واملراجعة اخلارجية، وإعداد امليزانية، وإعداد التقارير عن األداء، وجتهيز كشوف 

شهرية.الرواتب ال

الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر والتدريب
الصندوق املشرتك ملعاشات موظفي األمم اتاملطلوب للمشاركة يف اجتماعخصَّصُحيتاج إىل امل-٣٩٧

املتحدة واجتماعات شبكة امليزانية واملالية ودورة اجلمعية يف نيويورك. كما ُحيتاج إليه لسد تكاليف السفر 
النسقية اخلاصة بكشوف SAPإىل املكاتب امليدانية ملراقبة واستدامة التدريب على إعمال وحدة براجميات 

اج إليه أيضًا لتكاليف السفر إىل املكاتب/البعثات امليدانية اجلديدة إلعمال أدوات الرواتب/األسفار. وُحيت
مراقبة املالية واملصروفات الالزمة للتكفل باملراقبة الداخلية واملساءلة مبوجب النظام املايل للمحكمة 

جمال االتصال وسد أيضًا لتحمل تكاليف تنمية املهارات يفخصَّصوقواعدها املالية. وُحيتاج إىل هذا امل
براجميات املتقدمني والتقارير املعدة بواسطة AccessوExcelتكاليف التدريب املتخصص على برناجمي 

SAP ومشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. لقد أبقي على السفر والتدريب عند احلد األدىن
أخذًا باالعتبار للقيود على املوارد ضمن احملكمة. وسُتبذل جهود إلجراء التدريب امليداين عن طريق 

الوسائط اإللكرتونية والبصرية من أجل املكاتب/البعثات امليدانية القائمة.

اخلدمات التعاقدية
املطلوب بسد كل األتعاب املستحقة عن املراجعة اليت جيريها مراجع احلسابات خصَّصيتصل امل-٣٩٨

Laاخلارجي اجلديد، وهو ديوان احملاسبة [الفرنسي] ( Cour des comptes( الذي أقرت اجلمعية تعيينه
.٥٧ملدة أربع سنوات

النفقات التشغيلية العامة
املطلوب لسد التكاليف املصرفية املناظرة حلجم املعامالت املتوقَّع. وقد أبقي على خصَّصيلزم امل-٣٩٩

على الرغم ٢٠١٤. فهي لن تزداد يف عام ٢٠١٣التكاليف املصرفية عند مقدارها املناظر فيما خيص عام 
درات اليت من الزيادة املتوقَّعة يف حجم املعامالت، وذلك بفضل املفاوضات مع املصارف املعنية واملبا

اختذت على الصعيد الداخلي لتحسني النجاعة.

لدورة العاشرة ... ٥٧ القسم دال، الفقرة دال، - ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية ... ا
١٠.
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مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

ة لتمويل مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مبلغًا مقداره خصَّصتبلغ االعتمادات امل-٤٠٠
احملاسبية الدولية للقطاع العام يف عام يورو. ويلزم هذا املبلغ لتنفيذ أنشطة مشروع املعايري ٣٠٠٣٤٥

، السنة اليت ستعد احملكمة فيها ألول مرة بيانات مالية متوافقة مع هذه املعايري. وقد ورد مزيد من ٢٠١٤
التفاصيل بشأن تنفيذ هذا املشروع وميزانيته يف تقرير احملكمة عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

٥٨العام الذي قدم إىل

علماً باقرتاح إعادة توزيع امليزانية على السنوات وبنود املصروفات بسبب التعديالت اليت طرأت ٥٩العشرين
يق الفعليعلى مواعيد أنشطة التدريب، اليت كان من املقرر أن جتري يف موعد أقرب إىل تاريخ التطب

.ها، وخالل الفرتة الالحقة للشروع يف تطبيقاملعنيةلمعايريل

.CBF/20/7الوثيقة ٥٨
.ICC-ASP/12/5الوثيقة ٥٩
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٤٠: البرنامج الفرعي ٦٦الجدول 

٣٢٤٠
قسم الميزانية والمالية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 

للقطاع الدولية
العام

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 

الدولية للقطاع 
الـ%املبلغالعام

٧٥١,٤٧٥١,٤٧٥٦,٧٧٥٦,٧٥,٣٠,٧الفئة الفنيةن منوظفو امل
٧٥٨,٧٣٣٢,٢١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٠٩٠,٩٧٧٣,٧٣٣٨,٨١ ١١٢,٥٢١,٦٢,٠

١ ٤٤٢,٦٣٤٨,٧١ ٧٩١,٣١ ٧٩١,٣١ ٥١٠,١٣٣٢,٢١ ٨٤٢,٣١ ٥٣٠,٤٣٣٨,٨١ ٨٦٩,٢٢٦,٩١,٥
-٣,٧-٣٣١,٥٣٣١,٥٦٥,٣٣٦٩,٢٤٣٤,٥١٧٠,٠٢٤٨,٥٤١٨,٥١٦,٠-٣٣٧,٥٦,٠العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
١٤,٠٠,١١٤,١١٤,١٥,١٥,١٨,٠٨,٠٢,٩٥٦,٩اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣,٠-٣٤٥,٦٣٤٥,٦٧٠,٤٣٦٩,٢٤٣٩,٦١٧٨,٠٢٤٨,٥٤٢٦,٥١٣,١-٣٥١,٥٥,٩-

١٦,٢١٦,٢١٦,٢١٥,٠١٥,٠١٠,٢١٠,٠٢٠,٢٥,٢٣٤,٧السفر
الضيافة

-٤٧,٩-٥٢٠,١٥٢٠,١٥٢٠,١٨٨,٥١٨٦,٠٢٧٤,٥٨٦,١٥٦,٨١٤٢,٩١٣١,٦اخلدمات التعاقدية 

٣,٥٣,٥٣,٥٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠التدريب
-٣٣,٥-١١٠,٦١١٠,٦١١٠,٦٦٥,٠٦٥,٠٤٣,٢٤٣,٢٢١,٨العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
٨,٣٨,٣٨,٣ألثاث والعتادا

٣٨,٥-٦٥٨,٧٦٥٨,٧٦٥٨,٧١٥٣,٥٢٣١,٠٣٨٤,٥١٣٩,٥٩٦,٨٢٣٦,٣١٤٨,٢-

٢المجموع ٤٥٢,٨٣٤٢,٨٢ ٧٩٥,٦٢ ٧٩٥,٦١ ٧٣٤,٠٣٣٢,٢٦٠٠,٢٢ ٦٦٦,٤١ ٨٤٧,٩٣٣٨,٨٣٤٥,٣٢ ٥,٠-٥٣٢,٠١٣٤,٤-

٦٠,٥٢٠,٠٨٠,٥٨٠,٥٥٢,٨١٩,٣٧٢,١٨٧,٣٥,٦٩٢,٨٢٠,٧٢٨,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٤٠: البرنامج الفرعي ٦٧الجدول 

وكيل أمني قسم الميزانية والمالية
عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٣٢٧١٢١٢١٩املالك األساسي
١٤٥٥املالك املتصل باحلاالت

١١٣٢٧١١٦١٧٢٤

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الفرعي

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٣٢٧١١٦١٧٢٤المجموع
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: قسم الخدمات العامة٣٢٥٠الفرعي البرنامج (د)

يرتأس قسَم اخلدمات العامة رئيسه، وهو يتألف من أربع وحدات: وحدة إدارة املرافق، ووحدة -٤٠١
الدعم اإلمدادي والنقل، ووحدة الشراء والسفر، ووحدة شؤون الدولة املضيفة.

متكِّن من سري مجيع ويركز قسم اخلدمات العامة رئيسيًا على توفري املرافق وسائر اخلدمات اليت-٤٠٢
أعمال احملكمة األساسية على حنو فعال. وعلى وجه اإلمجال توصل هذا القسم إىل حتقيق وفورات 

مزيد من ، وذلك بفضل حتقيق ٢٠١٣يف املئة، بالقياس إىل عام ٢,١يورو، أي ٩٠٠١٢٢مقدارها 
عن طريق حتسني النجاعة وتعزيز ختصيص املوارد وإسناد درجات أولوية فيما خيص استخدامها، الوفورات

أدناه).٤٢٣و٤٢٢سّيما يف جمال النفقات التشغيلية العامة وجمال اللوازم واملواد (انظر الفقرتني وال
أن يضطلع ويضاف إىل ذلك أن هذا القسم سيؤدي دورًا كبريًا يف املشروع االنتقايل، وسيتعنيَّ -٤٠٣
كثري من أنشطة االضطالع باحلاليون بقسط كبري من العمل. فعلى مدى الفرتة االنتقالية سيتعنيَّ هموظفو 

ذا املشروع.. وُتطلب املوارد الالزمة يف إطار ميزانية هاالنتقايل
عمل القسم الرئيسية فهي كما يلي:أما جماالت-٤٠٤
أن تقدم بنزاهة خدمات يف جمال النقل والشراء تأيت يف حينها وتتسم وحدة الشراءيتعنيَّ على -٤٠٥

باألمانة والشفافية الكاملة؛ حمققة أفضل مردود بالقياس إىل التكاليف من خالل التنافس الدويل خلدمة 
على حنو بتدبر مجيع أنشطة الشراءفضل وجه. كما إن هذه الوحدة تعمل للتكفلمصاحل احملكمة على أ
.هذه األنشطةعلى الرغم من الزيادة الكبرية يف مقداروذلك ، مناسب ضمن احملكمة

إن املؤشر الرئيسي إىل عبء العمل هو عدد أوامر/عقود الشراء اليت يتعنيَّ على موظف الشراء -٤٠٦
شراء أمر٧٠٠١ويُتوقع أن يتعنيَّ على موظفي الشراء الستة أن يتدبروا شؤون الواحد تنفيذها/إبرامها. 

.٢٠١٤عقد شراء يف عام أو
تتوىل املسؤولية عن توفري اخلدمات املتصلة باستالم وفحص السلع وحدة الدعم اإلمدادي والنقل-٤٠٧
املمتلكات، وعن املستودعات، ، وعن إرسال املشحونات، وعن تسليم اللوازم املكتبية، وعن تدبر واملؤن

وعن توزيع السلع، وعن الطبع اخلارجي، وعن صيانة جمموعة املركبات، وعن تسيري شؤون التأمني (غري 
، وعن الربيد العادي وتوجيه اخلاصنياملتصلة باملوارد البشرية)، وعن احملفوظات اخلارجية، وعن السعاة

الفاكس)، وعن احلقيبة الدبلماسية. ويكاد معظم الربيد الرقمي، وعن آالت االستنساخ عن بعد (
األنشطة املتصلة باحملاكمات يقتصر على نقل الشهود يف املقر. وإذ يُتوقع حبسب جدول مواعيد جلسات 

ياً فإن املوارد اليت تستلزمها ستوفر داخلياً عن طريق تقليص خدمات تابعاحملاكمة أن جتري هذه اجللسات ت
لة. ويتسىن ذلك بفضل أشكال العمل التآزري الذي يتم التوصل إليه من خالل الدعم اإلمدادي واملراس

وحدات شىت. يشمل تدريب العاملني يف جمال الدعم اإلمدادي واملراسالت على مهارات القيادة تدريبًا 
ة وتسخَّر هذه املكاسب اليت يهيئها العمل التآزري لسد االحتياجات خالل الفرتات اليت تبلغ فيها األنشط

املعنية أوَجها ال من أجل سد االحتياجات املستدمية املعتادة إىل خدمات النقل احمللي. ويستعان بالعمل 
اإلضايف وخبدمات سيارات األجرة لسد متطلَّبات النقل احمللي.

تتوىل املسؤولية عن األسفار يف إطار العمل، ونقل املوظفني وحدة السفر وشؤون الدولة املضيفة-٤٠٨
ون حشدًا عاملي النطاق، وعن التأشريات واالمتيازات. وترتب هذه الوحدة األسفار الرمسية الذين ُحيشد

، واألسفار املتصلة باإلعادة إىل عند تعيينهمللموظفني ولغري املوظفني، وحجز بطاقات سفر املوظفني 
لى الوطن، وشحن األمتعة الشخصية. وتساعد هذه الوحدة يف تقدمي الطلبات الرمسية للحصول ع

التأشريات، وطلبات احلصول على جوازات سفر األمم املتحدة، وبطاقات اهلوية اليت تصدرها السلطات 
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اهلولندية، واملساعدة يف جماالت مثل تراخيص قيادة املركبات، واإلعفاءات من الضرائب، والطلبات املتعلقة 
ة يف املوارد الالزمة لتوفري اخلدمات يف باملركبات اآللية، ورد الضرائب، إخل. وال تتوقع هذه الوحدة أي زياد

.٢٠١٤عام 
تتوىل املسؤولية عن إدارة وصيانة املباين املؤقتة. ويشمل ذلك املرتفقات وصيانة املرافقإدارةوحدة -٤٠٩

الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

الوظائف الثابتة
يبقى ما يُقرتح من املوارد من املوظفني كما كان، دون تغيري.-٤١٠

املساعدة املؤقتة العامة
ال يُقرتح أي تعديل يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة.-٤١١
اليت ،. إن هذه الوظيفةمتطَّلب مستمرشهراً. ١٢رأ، ملدة -، من الرتبة خ عاألشغالعامل عامُّ -٤١٢

، ُتطلب من أجل توفري خدمات مستمرة يف املستقبل املنظور. بيد أن ٢٠٠٨أنشئت يف بادئ األمر عام 
حتويل هذه الوظيفة املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٢٠١٤القسم لن ينشد يف إطار ميزانية عام 

إىل وظيفة ثابتة، لكنه سيعود إىل هذا األمر يف املستقبل.

إلضايفالعمل ا
درجت العادة على أن ال يُدفع يف قسم اخلدمات العامة تعويض عن العمل اإلضايف -٤١٣

على استدعاء تؤدَّى املدفوعات تعويضًا عن خدمات الدعم اليت تقدَّ إالّ 
ات العمل خارج ساعات العمل األساسية، واملدفوعات لتقنيي املرافق عندما تتعطل نظم خارج ساع

الرمسية، واملدفوعات تعويضًا عن خدمات قيادة املركبات خارج ساعات العمل. وال يدفع تعويض عن 
تعويضه بساعات ال يُعَمل خالهلا.بسبب حجم املهام املعتادة، ،العمل اإلضايف إال عندما يتعذر

تكاليف يورو لسد٠٠٠٥٥إىل مبلغ مقداره ٢٠١٤سُيحتاج يف عام ٢٠١٣على غرار عام و -٤١٤
.ضات العمل اإلضايف ملهمات معتادةتعوي

الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
ملوجودات رد امن قسم اخلدمات العامة إىل امليدان إلجراء فحوص عيانية جلنسيسافر موظفو -٤١٥
املادية
موظفون معنيون باملرافق إىل املكاتب امليدانية لتقييم الشروط املعمول فيها واملعايري وسيسافر-٤١٦
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وستشارك إدارة قسم اخلدمات العامة يف الشبكات املشرتكة بني الوكاالت ذات الصلة بإدارة -٤١٧
على حمّك املعايري املعمول ألسفار. وسيساعد ذلك احملكمة على َرْوز معايريها يف هذاملرافق وبا

التدريب
املعين لسد تكاليف التدريب اإللزامي للموظفني التقنيني العاملني يف جمال خصَّصُيطلب امل-٤١٨

الصيانة، إخل.املباين ويف جمال براجميات تدبر األمن، و 
تكاليف توفري التدريب من أجل االعتماد فيما خيص التقيد مبعايري خصَّص-٤١٩

النظام املشرتك لألمم املتحدة.

اخلدمات التعاقدية
العامة إىل خدمات تعاقدية من أجل طبع الوثائق اخلارجي واألرشفة.حيتاج قسم اخلدمات-٤٢٠
ة وتنجيز وضع اسرتاتيجية معيَّنوُحيتاج إىل املشورة اخلارجية فيما خيص إعمال براجميات حاسوبية -٤٢١

احملكمة اخلاصة بإدارة التأمني طبقاً للتوصيات املقدمة يف إطار املراجعة الداخلية.

النفقات التشغيلية العامة
يورو، أي ١٠٠١٥٤ر املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة مبقداخصَّصمت ختفيض امل-٤٢٢

يف املئة، ما عوض قسطًا هامًا من الزيادات يف تكاليف املوظفني وغريها من التكاليف. وقد ٦,٢بنسبة 
تـُُوصِّل إىل ذلك من خالل النظر الدقيق يف كل مصروف متصل باملباين، مع مراعاة االنتقال الوشيك إىل 

ذه امليزانية املقرتحة على أية مشاريع كربى ختص . وال تشتمل ه٢٠١٥املباين الدائمة للمحكمة يف عام 
ترقيات أو جتديدات يف املباين. وكل التكاليف التشغيلية ختص املرتفقات، والتنظيف، والتزامات الصيانة 

الواقعة على عاتق املنتفعني باملباين، وصيانة النظم األمنية.

اللوازم واملواد
يورو، ٠٠٠٤٤حة لسد تكاليف اللوازم واملواد مبقدار توصل القسم إىل ختفيض يف امليزانية املقرت -٤٢٣
.٢٠١٣يف املئة. ويعزى ذلك إىل ختفيض يف االحتياجات الفعلية شهده عام ١٧,٩أي 

األثاث والعتاد
. ٢٠١٤سنة يف عام ١١سنوات و١٠مثة سيارتان من سيارات احملكمة ستبلغان من العمر -٤٢٤

فإن تكاليف صيانتهما ستغدو كبرية.فُيقرتح استبدال هاتني السيارتني، وإال 
وبالنظر إىل حرص احملكمة على أن تنقل إىل مبانيها اجلديدة أكرب قدر ممكن من أثاثها عند -٤٢٥

اإلمكان، يُقرتح أن ُتستدام جودة حال املخزونات احلالية من األثاث، وأن ال تستبدل إّال عندما يغدو 
تصليحها غري ذي جدوى.

املنتظر إىل املباين الدائمة فإنه سيتعنيَّ استبدال بعض مكونات نظام وعلى الرغم من االنتقال -٤٢٦
عدد إىل وذلك بالنظربغية محاية سالمته، وال سّيما حراسة حميط مباين احملكمة، ٢٠١٤األمن يف عام 

التظاهرات اليت ُنظمت خارج مباين احملكمة يف األشهر األخرية.
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الموارد المتصلة بالحاالت

العمل اإلضايف
يورو لسد تكاليف العمل اإلضايف للسائقني عن نقل الشهود خالل ٨٠٠٣٢يُقرتح ختصيص -٤٢٧
يوماً من أيام انعقاد جلسات احملكمة.٢١٥

النفقات التشغيلية العامة
يورو لسد ٠٠٠٤٤أعاله مبلغ مقداره املبنيَّ لسد النفقات التشغيلية العامة خصَّصيُفرد من امل-٤٢٨

٢١٥قاعات احملكمة لـتكاليف تتعلق مبرافق 
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٥٠الفرعي: البرنامج٦٨الجدول 

٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)اتاليورو (بآالف 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

ذلك صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٥٦٤,٣٥٦٤,٣٥٦٨,٨٥٦٨,٨٤,٥٠,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل

٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٣٢٤,٤٢ ٣٢٤,٤٢ ٣٧٠,٢٢ ٣٧٠,٢٤٥,٨٢,٠

٢ ٣٢٩,٨٢٨٢,٣٢ ٦١٢,١٢ ٦١٢,١٢ ٨٨٨,٧٢ ٨٨٨,٧٢ ٩٣٩,٠٢ ٩٣٩,٠٥٠,٣١,٧
٧٦,٣٧٦,٣٧٦,٣٧٠,٣٧٠,٣٧١,٦٧١,٦١,٣١,٨العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٨٨,٦٠,٢٨٨,٨٨٨,٨٥٥,٠٢٥,٤٨٠,٤٥٥,٠٣٢,٨٨٧,٨٧,٤٩,٢اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١٦٤,٩٠,٢١٦٥,١١٦٥,١١٢٥,٣٢٥,٤١٥٠,٧١٢٦,٦٣٢,٨١٥٩,٤٨,٧٥,٨

٢١,٢٥,٤٢٦,٦٢٦,٦١٤,٨١٤,٨٣,١١١,٧١٤,٨السفر
الضيافة

٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٢٥,٨٢٥,٨٤٢,٠٤٢,٠١٦,٢٦٢,٨اخلدمات التعاقدية 

١٧,٣١٧,٣١٧,٣١٦,٣١٦,٣١٦,٣١٦,٣التدريب
٢العامةيةنفقات التشغيلال ٥٠٩,٨٨٧,٤٢ ٥٩٧,٢٢ ٥٩٧,٢٢ ٤٥٧,٦٢٢,٥٢ ٤٨٠,١٢ ٢٨١,٩٤٤,١٢ ٦,٢-٣٢٦,٠١٥٤,١-

-١٧,٩-١٤٨,١١٤٨,١١٤٨,١٢٤٥,٥٢٤٥,٥٢٠١,٥٢٠١,٥٤٤,٠اللوازم واملواد

١٠٣,٨١٠٣,٨١٩,١١٢٢,٩٦٨,٠٦٨,٠٦٨,٠٦٨,٠ألثاث والعتادا

٢ ٨٣٨,٢٩٢,٨٢ ٩٣١,٠١٩,١٢ ٩٥٠,١٢ ٨٢٨,٠٢٢,٥٢ ٨٥٠,٥٢ ٦١٢,٨٥٥,٨٢ ١٨١,٩٦,٤-٦٦٨,٦-

٥المجموع ٣٣٢,٩٣٧٥,٣٥ ٧٠٨,٢١٩,١٥ ٧٢٧,٣٥ ٨٤٢,٠٤٧,٩٥ ٨٨٩,٩٥ ٦٧٨,٤٨٨,٦٥ ٢,١-٧٦٧,٠١٢٢,٩-

١٠٨,٩٢٠,٠١٢٨,٩١٢٨,٩١٠٢,٩١٩,٣١٢٢,٢١٨٨,٣١٨٨,٣٦٦,١٥٤,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٥٠: البرنامج الفرعي ٦٩الجدول 

قسم الخدمات العامة
أمني وكيل 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١٥٣٣٣٣٦٤١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١٢١٥٣٣٣٣٦٤١

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

األساسياملالك 
املالك املتصل باحلاالت

١١٢١٥٣٣٣٣٦٤١المجموع
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: قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال٣٢٦٠البرنامج الفرعي (هـ)

يواصل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية هلذه التكنولوجيا اليت -٤٢٩
، للتغيريتتضمن توجيهات بشأن عمله. إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال متثل يف منظمات كثرية وسيلة 

ويستمر قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احملكمة على التكفل بفعالية التكنولوجيا املستخدمة فيها 
، الربناجمية املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام وجناعتها بالقياس إىل تكاليفها. وقد واجه هذا القسم، عند إعداده 

صوص عن النمو يف أنشطة مكتب املدَّعي متطلَّبات متزايدة يف جمال اخلدمات الالزمة، متأتية على اخل
العام، وعن زيادات ناجتة عن ارتفاع يف عدد احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة. لكن تسىن هلذا القسم 
تقليص بعض هذه التكاليف من خالل إعادة النظر يف بعض العقود اخلاصة بالصيانة واالتصال، 

القسم جيين منافع استثمارات سبق إجراؤها، والتفاوض بشأن أحكامها. ويضاف إىل ذلك أن هذا 
أفضت إىل ختفيض تكاليف صيانة املعدات.

٤٣٠-
يورو، أي تقارب نسبتها ٠٠٠٢٣٥مضطرًا إىل طلب زيادة إمجالية يف املوارد يقارب مبلغها 

يندرج يف عداد رأس املال وإىل تدابري يف احتياز ما ئة. ويعزى ذلك إىل حد بعيد إىل استثمار امليف٢,٥

املرحلة الثانية من اخلطة هيف تنفيذيتمثل ٢٠١٤فيما خيص عام هلذا القسم اهلدف الرئيسي إن -٤٣١
معزولة مصونة األمن ضمن الشبكة اً أحياز هصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وإعمالاالسرتاتيجية اخلا

يف املشروع ومشاركته،تتناول معلومات سرية عالية احلساسيةاليت تنظيمية الوحدات بعض الخاصة ب
حدة من اجلهات الرئيسية املوفرة للخدمات.او يل اخلاص باملباين الدائمة بصفتهاالنتقا
أهم األهداف على صعيد األداء فيما يلي:ويتمثل-٤٣٢

استدامة عمل مجيع نظم املعلومات دون تعطل بنسبة من وقت عملها تبلغ (أ)
املئة؛يف٩٩,٢

تنفيذ املرحلة الثانية من الصيغ التجريبية للمشاريع اليت مت متييزها يف إطار اخلطة (ب)
؛٢٠١٤االسرتاتيجية لعام 

ة تكنولوجيا املعلومات واالتصال من التهديدات اخلارجية؛املثابرة على محاية شبك(ج)
تبسيط البنية التحتية حتضرياً للحوسبة السحابية وللَحراك؛(د)
(هـ)

املعلومات لدعم سريورات العمل.

الموارد من الموظفين

املؤقتة العامةاملساعدة 
. ُتطلب هذه متطَّلب جديدشهراً. ١٢رأ، ملدة -مسريِّ تقين معين باالتصاالت، من الرتبة خ ع-٤٣٣

العقود احلالية مجيعاالتصاالت بغية التوصل إىل حتقيق وفورات مستمرة يف إطارفريق الوظيفة من أجل 
املتعلقة باالتصاالت يف املقر ويف مجيع أماكن العمل امليداين.

توىل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال تدبر تكاليف االتصاالت تدبرًا مركزياً. وتبلغ امليزانية ي-٤٣٤
مليون يورو، يتألف مما يلي:١,٢السنوية اخلاصة باالتصال مبلغاً مقداره 
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يف املقر؛تعلقة باهلواتف النقالة واحلواسيب املكتبيةالتكاليف املرتتبة مبقتضى العقود امل(أ)
التكاليف الالحقة الدفع املرتتبة مبقتضى العقود املتعلقة باهلواتف النقالة امليدانية؛(ب)
املسبقة الدفع؛امليدانية تكاليف اهلواتف (ج)
الساتلية؛امليدانية تكاليف اهلواتف (د)
التكاليف املرتتبة مبقتضى العقود اخلاصة بشبكة اإلنرتنت امليدانية؛(هـ)
نظم للرتابط الفيديوي –) BGANالتغطية العاملية العريضة النطاق" (تكاليف "شبكة (و)

الساتلي فيما بني امليدان واملقر يف االجتاهني؛
بالسواتل الثابتة اخلاصة باألمم املتحدة يف الصاعد التكاليف املرتتبة مبقتضى عقود الرتابط (ز)

كنشاسا وبونيا وبَنغي.
دل العمل يف إطارها عمل املوظف الواحد العامل بدوام يقدَّر أن استحداث وظيفة جديدة يعاو -٤٣٥

كامل، ويركِّز شاغلها على ختفيض التكاليف، قد يفضي إىل ختفيض يف جممل تكاليف االتصال تبلغ 
يورو) يف املدى الطويل، ما من شأنه ال أن يستوعب ٠٠٠١٢٠املئة (أي أن مقداره يبلغ يف١٠نسبته 

الوظيفة فحسب بل أن يؤيت مزيداً من الوفورات.تكاليف رواتب شاغل هذه 
وقد بُذلت حماوالت لتوزيع عبء العمل اآلنف الذكر فيما بني املوظفني احلاليني، لكن تبني أن -٤٣٦

ذلك متعذر، ألن تفاصيل العقود وطرائق إعداد الفواتري وبىن التكاليف ختتلف اختالفًا كبريًا من بلد إىل 
ى حاالت اخلطأ أو اإلغفال تكاليف باهظة.آخر يف حني ميكن أن ترتتب عل

. لقد تدبر متطَّلب مستمرشهراً، ١٢رأ، ملدة -تقين معين مبكتب اخلدمات، من الرتبة خ ع-٤٣٧
. ومن شأن إجراء مقدار اخلدماتقليصبتسالفةالتخفيضاتالقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

غري مقبول وأن يؤثر سلباً على احملكمة.املزيد من تقليص مقادير اخلدمات أن يفضي إىل أداء 

مؤشرات أعباء العمل: ٧٠الجدول 
عبء العمل املتوقَّع أن يشهده عام 

٢٠١٣
عدد معادالت املوظف الواحد 

٢٠١٣العامل بدوام كامل لعام 
عبء العمل املتوقَّع أن يشهده عام 

٢٠١٤
عدد معادالت املوظف الواحد 

٢٠١٤العامل بدوام كامل لعام 
مقدَّر القدرة لعام 

النقص٢٠١٤
عدد طلبات التدخل املوجهة إىل مكتب 

٠٠٠١٧٥,٥١٩اخلدمات =  ٥٠٠٥,٥١٥ ٢٠٠٤ ٣٠٠

. ُحيتاج متطَّلب جديدشهراً. ١٢رأ، ملدة -مساعد تقين معين مبكتب اخلدمات، من الرتبة خ ع-٤٣٨
باخلدمات ضمن احملكمة. ويشار على اخلصوص إىل هذه الوظيفة لتدبر الزيادة املتوقَّعة يف عدد املنتفعني 

إىل أن معظم هؤالء املوظفني اجلدد هم موظفون يف مكتب املدَّعي العام وسيسافرون كثريًا إىل امليدان 
حيث حيتاجون إىل دعم أكثر مما حيتاجه املوظفون العاملون يف املقر. ومن املهم أمهية أساسية أن يتلقى 

سب عندما يسافرون إىل منطقة العمليات. وال ميكن النهوض بعبء العمل هؤالء املوظفني الدعم املنا
اإلضايف هذا باالستعانة باملوارد احلالية، اليت غدت بالفعل غري كافية ملعاجلة املقدار احلايل من طلبات 

التدخل يف الوقت املناسب.
. متطَّلب مستمر. شهراً ١٢رأ، ملدة -مساعد تقين معين باحملكمة اإللكرتونية، من الرتبة خ ع-٤٣٩

إن اجلدول أدناه يتضمن أرقام املساعدة املؤقتة العامة احلالية. وقد شهد عدد األفرقة القانونية اخلارجية مرة 
كما كان متوقَّعاً، ولذا تبقى مقادير املتطلَّبات من املوارد صاحلة.٢٠١٣أخرى زيادة يف عام 
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مؤشرات أعباء العمل: ٧١الجدول 

٢٠١٣املتوقَّع أن يشهده عام عبء العمل 

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام كامل 
٢٠١٣لعام 

عبء العمل املتوقَّع 
أن يشهده عام 

٢٠١٤

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام كامل 
٢٠١٤لعام 

مقدَّر القدرة لعام 
٢٠١٤

النقص إذا استمرت 
املساعدة املؤقتة العامة 

احلالية

مل النقص إذا
تستمر املساعدة 

املؤقتة العامة 
احلالية

املشاركة فيها دعم دعم جلسات احملكمة و 
٢١٠٥٣٥بالوسائل اإللكرتونية =  ٥٠٠٣٣ ٦٠٠١ ٩٠٠٣ ١٠٠

رأ، ملدة -تقنيان معنيان بالدعم امليداين، للحالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل، من الرتبة خ ع-٤٤٠
حبسب املمارسة الدارجة على صعيد العمل يف امليدان، يتواجد .متطَّلب جديدشهرًا لكل منهما. ١٢

احملكمة للعمل يف كل حالة من احلاالت اليت تنظر فيها قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصالموظف من 
امليدانية دعمًا للموظفني العاملني يف املكتب امليداين. وبالنظر إىل الطابع املؤقت الذي تتسم به املكاتب 

فإن هاتني الوظيفتني ستظالن ُتْشغالن يف إطار املساعدة املؤقتة العامة.

الموارد من غير الموظفين

ة خصَّصمن ميزانيته امليورومليون١,٢يصرف قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال حاليًا -٤٤١
وفرها جهات خارجية مبوجب يف املئة منها) مثنًا للخدمات اليت ت٢٢للموارد من غري املوظفني (أي زهاء 

يكون فيها تقدمي اخلدمة يستلزم معارف متخصصة و/أو يكون استئجار موظف يعمل بدوام كامل لتوفري 
ك صيانة قاعات احملكمة، ودعم شبكة أحياز اخلدمات املطلوبة باهظ الكلفة. ومن األمثلة على ذل

ًا من املعارف املتخصصة لبضعة أشهر من السنة. ولوال معيَّنال تستلزم موظفًا يعمل طيلة العام، بل نوعًا 
ولوجيا املعلومات واالتصال من استدامة خدمات كثرية ينهض بأود هذه اخلدمات ملا متكن قسم تكن

السفر
املرصود يف خصَّصعلى الرغم من عبء العمل املزيد املضطَلع به يف امليدان فقد أُبِقي على امل-٤٤٢

. ومن تكاليف السفر تكاليف األسفار إىل أماكن ٢٠١٣امليزانية من أجل السفر على مقداره يف عام 
املكاتب امليدانية للتكفل ببقاء جتهيزات احملكمة مناسبة للغرض منها ومتوافقة مع معايري األمن ذات 

نية بالتكنولوجيا واحملكمة اإللكرتونية االجتماعات املعللمشاركة يفالصلة. ومنها أيضًا تكاليف األسفار 
أن تؤثر هذه التعديالت على ميكن يةكيفالبغية االّطالع على املستجدات فيما يتعلق بالتعديالت و 

اجتماعات املستعملني اليت تنظمها األمم املتحدة لالّطالع على للمشاركة يف احملكمة، وتكاليف األسفار 
العرب املستخلصة من أجل العمل

ناجحة وناجعة بالقياس إىل تكاليفها.

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية املعنية هي اخلدمات اليت توفَّر عندما تتطلب النظم اجلاهزة اليت تشرتيها -٤٤٣

بسبب طبيعة العقود ذات الصلة أو بسبب املعارف مالت يتعذر أن جيريها موظفو القساحملكمة تعدي
ات من املقدار اإلمجايل البالغ خمصَّصة الالزمة. ومن البنود الرئيسية املرصود يف إطارها عيَّنامل

يورو لسد تكاليف العقد السنوي اخلاص بالتحسينات ٠٠٠٥٠يورو البنود التالية البيان: ٢٠٠٣٨٢
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يورو لسد تكاليف إيواء موقع احملكمة ٢٠٠١١٥واملوارد البشرية؛ ،والسفر،يف جمال املالية وامليزانية
يورو لسد تكاليف حتسينات نظام احملكمة اإللكرتونية واجللسات اإللكرتونية ٤٠٠٧٤الشبكي؛ 

باشر املبصري السمعي البث اليورو لسد تكاليف خدمات ٠٠٠٣٠وتكاليف دعم نظام تدبر احملاضر؛ 
على بغية إتاحة االّطالع األمين تصديق نظام اليورو لسد تكاليف ٦٠٠٢٧نت؛ شبكة اإلنرت عرب

.منهلتحققاوميكنون األمن املعلومات على حنو مص

التدريب
يورو) لسد تكاليف تدريب تقين ملوظفي قسم تكنولوجيا ٩٠٠٤٠ُيطلب مبلغ حد أدىن (-٤٤٤

املعلومات واالتصال. مردودات االستثمار يف تكنولوجيااملعلومات واالتصال. فالتدريب التقين مهم لتكثري
ة على ذلك 

املهين يف جمال األمن، وتسيري النظم. ويلزم التدريب يف جماالت أخرى تصميم الشبكات، واالعتماد
حنو يواكب األخذ بتكنولوجيات جديدة.لصيانة البنية التحتية على

النفقات التشغيلية العامة
على الرغم من الزيادة يف عدد املتطلَّبات على صعيد اخلدمات فقد قُلصت النفقات التشغيلية -٤٤٥

يورو وذلك بفضل اخنفاض تكاليف اهلاتف وإعادة ٠٠٠١٢٠مبا يقارب ٢٠١٤العامة فيما خيص عام 
فذة. وقد تسىن إجراء التخفيضات املعنية نتيجة لتقليص التكاليف وإسناد التفاوض بشأن العقود النا

أوجه صرف املوارد، وهي ختفيضات ال تستمر من سنة إىل أخرى. ومن بنود النفقات إىل أولويةٍ درجاتِ 
احلاسوبيني اخلاصني بنظام هواتف احملكمة، تكاليف صيانة العتاد والربامجالتشغيلية العامة ما يلي:

("نسق الوثائق احملمول") PDFاليف أدوات الشبكة واألمن، وتكاليف األدوات املتصلة برباجميات وتك
لوثائق، وتكاليف صيانة نظام اجلديدة اخلاصة باملؤسسات، وتكاليف تدبر الرتمجة، وتكاليف ختم ا

ونظام لكرتوينغوب فيه، وتكاليف نظام الربيد اإل، وتكاليف نظام كشف الولوج غري املر املكتبة
احملفوظات، وتكاليف الرباجميات املضادة للُحمات (الفريوسات) اإللكرتونية، وتكاليف نظام االّطالع 
اآلمن عن بعد، وتكاليف تراخيص استعمال قواعد البيانات، وتكاليف أمن احلواسيب احملمولة، وتكاليف 

)، وتكاليف صيانة عتاد TRIMثائق" (استدامة ترخيص التطبيق اإللكرتوين لـ"اإلدارة الشاملة ملعلومات الو 
شبكة أحياز التخزين، وتكاليف صيانة براجميات النظم الرديفة، وتكاليف تنظيم البيانات يف جمموعات، 
وتكاليف التشكيل االفرتاضي لشبكة أحياز التخزين يف مكانني، وتكاليف تراخيص براجميات 

Microsoft ، تكاليف تراخيص براجميات وSAP ("النظم والتطبيقات واملنتجات")، وتكاليف صيانة نظم
الشبكات ونظم التباحث الفيديوي عن بعد، وتكاليف صيانة نظام البث اإلذاعي يف االجتاهني. وأما 

عن بعد، وبنظم التباحث الفيديوي عن بعد، ذ إىل النظمو للنفCitrixالتكاليف األخرى فتتصل بنظام 
نرتنت الرئيسي والرافد اخلاصني باحملكمة، مبا يف اإلاالحتجاز، وبإجيار خَطي وبالتسجيل الصويت يف مركز 

ذلك مجيع اخلطوط املستأجرة للربط بشىت املكاتب امليدانية والرابط بقاعدة الدعم اإلمدادي يف برنديزي 
لتوفري رابط البيانات بني املتصلني من أفريقيا ومقر احملكمة.

تة يف كاليف املكاملات اهلاتفية على اهلواتف النقالة واهلواتف الثابومن التكاليف املعنية أيضًا ت-٤٤٦
املكاتب امليدانية. وتُبذل جهود مضنية لتقليص االستهالك يف جمال اهلواتف 

ونفقات املتصلني الُرحَّل.
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اللوازم واملواد
املطلوب مل يتغري بالقياس إىل السنة السابقة، مع العلم بأن العامل املسبِّب ألكرب قدر خصَّصامل-٤٤٧

من التكاليف يتمثل يف خراطيش احلرب اخلاصة بالطابعات العالية الطاقة. أما باقي االعتمادات املعنية 
رقن مبختلف )، وُجذاذات الذاكرة، ولوحات مفاتيح الUSBالتخزين النقالة (من النوع وحداتفيخص 

اللغات، ووحدات خارجية للتسجيل على األقراص الفيديوية الرقمية، ولوازم مسعية بصرية مثل وسائل 
إعداد الشفائف وعرضها والسماعات اهلاتفية، والكوابل اخلاصة بالشبكات، وبطاريات احلواسيب 

احملمولة.

األثاث والعتاد
بكون االستثمارات يف البنية األساسية لتكنولوجيا يشمل بند امليزانية هذا البنود املهيأة للتكفل -٤٤٨

املعلومات للمحكمة تدار على مستوًى مالئم وتبقى مواكبة للمعايري الصناعية. وهو يشمل شراء عتاد مع 
يورو)؛ ٠٠٠١٥

يف إطار اخلطة االسرتاتيجية لتكنولوجيا myCourtbookملبادرة االستعانة بالتطبيق انالالزمالعتاد والربامج
يورو)؛ توسيع حيز األقراص اخلاص بنظم امللفات على الشبكة ٠٠٠١٠٠املعلومات واالتصال (

والطابعات بنفث واسيب احملمولةجهازًا يف كل سنة من احل١٥٠يورو)؛ برنامج استبدال ٠٠٠٥٠(
بصرية، مما جاوز عمره األربع السمعية العدات املو ذكيةالواتف اهلو واسيباحلوشاشات )inkjetاحلرب (

يورو)؛ برنامج استبدال احلواسيب املكتبية اليت جاوز عمرها اخلمس سنوات ٠٠٠٨٠سنوات (
يورو)؛ عتاد٠٠٠٢٠يورو)؛ معدات مسعية بصرية متصلة باالستمرارية يف قاعة احملكمة (٢٠٠١٢٤(

االّطالع على امللفات على شبكة احملكمة املساءلة عن) لزيادة ٢وبراجميات للشبكات (املرحلة 
حاسوبيان موزعان على مكانني بسبب مشروع استئناف العمل يف يورو)؛ عتاد وبرامج٠٠٠٣٠(

ي به يورو). ويسهر القسم على كون مجيع املعدات املعنية يتوافق مع ما تقض٨٠٠٧٠حاالت الكوارث (
مراجعة ممتلكات احملكمة وميكن نقله إىل املباين اجلديدة.

يف عداد رأس املاليندرج يف احتياز ما االستثمارات
ختفيض كبري يف املالرأسعداديفيندرجمااحتيازيفاالستثماراتا سبق إقراره من مبتسىن-٤٤٩

تكاليف الصيانة، ألن هذه التكاليف يف األجل القصري أدىن يف حالة املعدات اجلديدة اليت تتضمن عقود 
ة. ولـّما يزل عالقًا أمر طلب استثمار يف احتياز معدات أساسية الزمة إلجناز معيَّن

يورو ٠٠٠٣٠يورو منها ٠٠٠١٠٠سات (من مراحل حمفوظات البيانات اخلاصة باملؤس٣املرحلة 
يورو لسد تكاليف العتاد)، حبيث يُتكفَّل مبسك البيانات ٠٠٠٧٠لسد تكاليف اخلربة االستشارية و

تكاليفه.بالقياس إىلاملتوارثة على حنو فعال وناجع 

املشاريع اجلديدة
أن تتدبر مقدارًا كبرياً من البيانات السرية. وميكن ،طبيعة عملها، بالنظر إىل حملكمةيتعنيَّ على ا-٤٥٠

النفوذ من شبكة االنرتنت نفوذًا مباشرًا إىل شبكة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة باحملكمة، ما جيعل هذه 
الشبكة عرضة خلطر متزايد يتمثل يف اهلجمات السيربية. وملعاجلة هذه املسألة يُطلب مبلغ مقداره 

يورو لسد تكاليف ٠٠٠١٨٠يورو لسد تكاليف اخلربة االستشارية و٠٠٠٣٥يورو (منها٠٠٠٢١٥
تنياألمن خاصيتمصونتنيمعزولتنيالعتاد والرباجميات) بغية إعمال شبك

رجة دالعالية وبوحدة األدلة التابعة ملكتب املدَّعي العام. وسيتيح ذلك هلاتني الوحدتني ختزين البيانات 
يورو إلعمال نظام لرصد ٠٠٠٩٥السرية على شبكة غري مربوطة باإلنرتنت. ويُطلب مبلغ آخر مقداره 
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أن يتدبر على حنو أمن احلاالت (املرحلة األوىل من بني ثالث مراحل) سيساعد مكتَب املدَّعي العام على 
لديه كل عام.تتجمعمن البيانات املتعلقة باحلاالت اليت اكبري امقدار مأمون 

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٢٦٠: البرنامج الفرعي ٧٢الجدول 

٣٢٦٠
قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٢٥,٧٥٥٩,٣١ ٦٨٥,٠١ ١٣٢,٦٥٦٧,٠١ ٦٩٩,٦١٤,٦٠,٩

١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٢٨٠,٦١ ٠٤٥,٨٢ ٣٢٦,٤١ ٣٧٠,٣١ ٠٠٢,١٢ ٣٧٢,٤٤٦,٠٢,٠

٢ ٥٠٦,٨١ ٤٧١,٩٣ ٩٧٨,٧٣ ٩٧٨,٧٢ ٤٠٦,٣١ ٦٠٥,١٤ ٠١١,٤٢ ٥٠٢,٩١ ٥٦٩,١٤ ٠٧٢,٠٦٠,٦١,٥

٥٨,٣١٥٢,١٢١٠,٤٢٧,٣٢٣٧,٧٩٥,٤٩٥,٤٣٣٠,٠٣٣٠,٠٢٣٤,٦٢٤٥,٩العامةاملساعدة املؤقتة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

١٢,٤١٢,٤١٢,٤٣٠,٠٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٧٠,٧١٥٢,١٢٢٢,٨٢٧,٣٢٥٠,١٥٠,٠١٠٠,٤١٥٠,٤٥٥,٠٣٣٠,٠٣٨٥,٠٢٣٤,٦١٥٦,٠

-٣,٥-١١,٧٣٦,٠٤٧,٧٤٧,٧٢٤,٨٤٥,٩٧٠,٧٢٥,٩٤٢,٣٦٨,٢٢,٥السفر

الضيافة
١٩٦,٦٦٣,٣٢٥٩,٩٥,٠٢٦٤,٩١٧٠,٠١٩٣,٠٣٦٣,٠١٩٥,٢١٨٧,٠٣٨٢,٢١٩,٢٥,٣اخلدمات التعاقدية 

٤٦,٤٨,٧٥٥,١٥٥,١٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩التدريب

١العامةيةنفقات التشغيلال ٤٤٥,٥٢ ٥٦٩,٦٤ ٠١٥,١٧,٦٤ ٠٢٢,٧٢ ١٧١,٣١ ٦٨٧,٦٣ ٨٥٨,٩٢ ٠٨٥,٨١ ٦٥٤,٦٣ ٣,١-٧٤٠,٤١١٨,٥-

١٥٩,٦٧,٩١٦٧,٥١٦٧,٥١٨٥,٠١٨٥,٠١٨٥,٠١٨٥,٠اللوازم واملواد

١ألثاث والعتادا ٠٠٧,٨١ ٠٠٧,٨٤٣,٦١ ٠٥١,٤٨٦٥,٠٣٥,٠٩٠٠,٠٥٢٥,٠٤١٦,١٩٤١,١٤١,١٤,٦

٢ ٨٦٧,٦٢ ٦٨٥,٥٥ ٥٥٣,١٥٦,٢٥ ٦٠٩,٣٣ ٤٥٧,٠١ ٩٦١,٥٥ ٤١٨,٥٣ ٠٥٧,٨٢ ٣٠٠,٠٥ ١,١-٣٥٧,٨٦٠,٧-

٥المجموع ٤٤٥,١٤ ٣٠٩,٥٩ ٧٥٤,٦٨٣,٥٩ ٨٣٨,١٥ ٩١٣,٣٣ ٦٦٧,٠٩ ٥٨٠,٣٥ ٦١٥,٧٤ ١٩٩,١٩ ٨١٤,٨٢٣٤,٥٢,٤

١-٩٧٤,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة ٢-٥٦٠,٣ ٢-٥٣٤,٥ ١-٩٨١,٨-٥٣٤,٥ ٢-٥٦٣,٥ ١-٥٤٥,٣ ١-٤٢٨,١-٥٠٦,٥ ٦١٠,٧٢٤,٠-٩٣٤,٦-

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٢٦٠: البرنامج الفرعي ٧٣الجدول 

قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٥٤١١١٢٠٢١٣٢املالك األساسي

٢٣٥١٧١٧٢٢املالك املتصل باحلاالت

١٣٨٤١٦١٣٧٣٨٥٤

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٣٨٤١٦١٣٧٣٨٥٤المجموع
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: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠البرنامج - ٣

المقدِّمة

تركيز جهودها على دعم احملاكمات اجلارية، ٢٠١٤يف عام ستواصل شعبة خدمات احملكمة-٤٥١
متابعًة عملها األساسي املتمثل يف التمكني من عقد إجراءات ابتدائية سريعة وناجعة أمام احملكمة.

وستوفر شعبة خدمات احملكمة اخلدمات املتخصصة الالزمة مثل عقد جلسات حمكمة إلكرتونية -٤٥٢
املنوال املباشر بكلتا لغيت العمل، ما ميثل إسهاماً أساسياً رفيعة اجلودة، وعلى األخص إعداد احملاضر على

لوا وإليهما، وكذلك باللغات اليت يتكلمها الشهود واألشخاص احملتجزون أو املأمورون بأن ميثُ نكليزيةواإل
حملتجزين خالل مرحلة احملاكمة احلامسةاألشخاص اعايةأمام احمل
.األمهية
وللتمكن من توفري دعم فعال وناجع لإلجراءات، جتمع هذه الشعبة معًا كافة املكونات النشطة -٤٥٣

سم االحتجاز، وقللمساعدة القضائية السليمة والشاملة: مكتب رئيس الشعبة، وقسم إدارة احملكمة، 

عليهم وجرب أضرارهم.
فإن شعبة يهاولـّما كانت احملكمة يف مرحلة جرب األضرار يف إحدى القضايا املعروضة عل-٤٥٤

عليهم وجرب أضرارهم بوجه خاص، سيواصالن إيالء 
من إجراءات احملكمة، مثابرَين يف الوقت نفسه على تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدعناية خاصة هلذا اجلانب

إن شعبة خدمات احملكمة تتفهم كل التفهم القيود احلالي-٤٥٥
املهم إدراك أنه يتعنيَّ تكبد بعض التكاليف على الرغم من ذلك، وال سيما يف جمال املسؤولية عن محاية 

.عن بعدالفيديويبالتواصلتكاليف السفر عن طريق الرتتي
مث إن شعبة خدمات احملكمة ستظل تسهم يف العمل لتحقيق هدف احملكمة املتمثل يف إجراء -٤٥٦

عمليات التحقيق، بالتعاون مع مكتب املدَّعي العام، مساِعدًة يف تنسيق عمليات القبض على األشخاص 
مثول األشخاص أمام احملكمة ممن تشملهم األوامر باملثول أمامها، يهم، أو علأوامر بالقبض صادرة ال

وذلك بتنظيم دعم تنفيذي وقضائي مع الدول األطراف يف نظام روما األساسي، والدول غري األطراف 
فيه، واملؤسسات الشريكة ذات الصلة، سواء يف امليدان أم يف الهاي.

األهداف

)٢٠١٤و٢٠١٣األهداف ذات األولوية (لعامي 
من تدابري حتسني النجاعة مما ميكن األخذ به املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال املزيد إدارة٢-١-٢

)؛١-٢(الغاية االسرتاتيجية 
)؛٣-٢علومات وتكنولوجيا املعلومات (الغاية االسرتاتيجية لتدبر املسرتاتيجية حمدَّثةالعمل با١-٣-٢
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األمن والسالمة مع الظروف، وتيسري عمليات احملكمة املطلوبة، مع السهر على تكييف تدابري ١-٨-٢
)؛٨-٢االخنراط من البداية يف ختطيط وتنفيذ عمليات احملكمة (الغاية االسرتاتيجية 

إبرام اتفاقات بشأن نقل الشهود واملتهمني (مبا فيها االتفاقات اليت ال ترتتب عليها تكاليف) ١-٤-٣
املؤقت/التربئة وذلك على سبيل األولوية مع الدول القريبة نسبيًا من واتفاقات بشأن اإلفراج 

الناحية اجلغرافية إىل الدول اليت ينحدر منها الشهود واملتهمون.
٢٠١٤عام النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص : ٧٤الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
من األهداف ذات األولوية٢-١-٢الهدف 

مــن ممــا ميكــن األخــذ بــه املــوارد علــى حنــو فعــال، ومتييــز وإعمــال املزيــد إدارة
تدابري حتسني النجاعة

تفــــادي حــــوادث تــــأخري عقــــد - عقد جلسات احملكمة على حنو سليم- 
جلســات احملكمــة أو حــاالت 
إلغائهـــــا، ومعاجلــــــة كــــــل هــــــذه 
احلــوادث عنــد وقوعهــا معاجلــة 

مهنية 
من األهداف ذات األولوية١-٣-٢الهدف 

وجـــود نظـــام شـــامل ونـــاجع لعقــــد جلســـات احملكمـــة اإللكرتونيـــة وإليــــداع 
، يفضي إىل املزيد من الشفافيةوحفظهاالوثائق

وثائق احملكمة اإللكرتونية؛وحفظ حسن عمل نظام إيداع - 
حتديث نظم إيداع الوثائق- 

ـــة -  ث كـــون مجيـــع الـــنظم حمدَّ
وجيدة األداء

من األهداف ذات األولوية١-٨-٢الهدف 
إجراء مراجعة سنوية حلال تأهب املوظفني وحلال محاية الشهود؛- 
تــــدبر املخــــاطر األمنيــــة بصــــورة منهجيــــة علــــى مجيــــع تطبيــــق ســــريورة- 

أنشطة احملكمة يف املقر ويف امليدان؛
عــــدم وقــــوع حــــوادث بســــبب نقــــص يف العمــــل الوقــــائي أو يف تــــدبر - 

الوقت ذاته إذا كان ذلك مربَّراً؛
جعة التدابري ذات الصلة سنوياً أو حتديث تقييم املخاطر األمنية ومرا- 

عند اللزوم

إجراء مراجعة معمقة حلماية الشهود؛- 

عدد احلوادث املعنية، إن ُوجدت- 

تنفيذ املراجعة؛- 

تفادي احلوادث؛ ومعاجلة - 
مجيع ما يقـع منهـا معاجلـة 

مهنية

من األهداف ذات األولوية١-٤-٣الهدف 
واملتهمـــني (مبـــا فيهـــا االتفاقـــات الـــيت ال إبـــرام اتفاقـــات بشـــأن نقـــل الشـــهود 

ترتتب عليها تكـاليف) واتفاقـات بشـأن اإلفـراج املؤقت/التربئـة وذلـك علـى 
سبيل األولوية مع الدول القريبة نسبياً مـن الناحيـة اجلغرافيـة إىل الـدول الـيت 

ينحدر منها الشهود واملتهمون

ــــــد مــــــن املفاوضــــــات واملشــــــاورات مــــــع الــــــدول -  إجــــــراء املزي
طراف وغريها من الشركاء؛األ

جــودة املعلومــات الــيت يقــدمها القســم املخــتص مــن أقســام - 
قلم احملكمة إىل احملاورين املعنيني املهتمني باألمر ومدى التقيد 

باملواعيد يف تقدمي هذه املعلومات

إبـرام املزيـد مـن االتفاقـات - 
نقــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهود شــــــــــــــــأن ب

واملتهمني؛
معاملــــة طلــــب املزيــــد مــــن - 

املعلومــــات علــــى حنــــو ســــليم 
وناجز
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٠٠: البرنامج ٧٥الجدول 

٣٣٠٠
شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٤الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٣٧,٤٤ ٧٩٥,٩٨ ٨٣٣,٣٤ ١٣٠,٤٤ ٨٨٩,٩٩ ٠٢٠,٣١٨٧,٠٢,١

٦٣٢,٢٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ٤٠١,٨٣ ٠٣٤,٠٦٤٤,٨٢ ٤٥٨,٧٣ ١٠٣,٥٦٩,٥٢,٣

٤ ٥٣٧,٣٧ ١٣٧,٧١١ ٦٧٥,٠١١ ٦٧٥,٠٤ ٦٦٩,٦٧ ١٩٧,٧١١ ٨٦٧,٣٤ ٧٧٥,٢٧ ٣٤٨,٦١٢ ١٢٣,٨٢٥٦,٥٢,٢

٤,٤٢العامةاملساعدة املؤقتة ١٣٢,٠٢ ١٣٦,٤٣١٦,٨٢ ٤٥٣,٢١ ٨٤٣,٨١ ٨٤٣,٨٢ ٧٧٥,٦٢ ٧٧٥,٦٩٣١,٨٥٠,٥

-٨,٩-٤٤,٨٢٢٤,٧٢٦٩,٥٢٦٩,٥١٨٠,٠١٥٣,٢٣٣٣,٢٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥٢٩,٧اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٥٨,١٥٨,١٥٨,٥٥٨,٥٠,٤٠,٧اإلضايفالعمل

٤,٣٦٣,٢٦٧,٥٦٧,٥٣٦,١٣٦,١٥,٠٤٧,١٥٢,١١٦,٠٤٤,٣االستشاريوناخلرباء 

٥٣,٥٢ ٤١٩,٩٢ ٤٧٣,٤٣١٦,٨٢ ٧٩٠,٢١٨٠,٠٢ ٠٩١,٢٢ ٢٧١,٢٢٣٩,٧٢ ٩٥٠,٠٣ ١٨٩,٧٩١٨,٥٤٠,٤

٢٧,٤٦٥٤,٣٦٨١,٧٣٢,٤٧١٤,١٥٥,٤٩٤٠,١٩٩٥,٥٥٥,٦١السفر ٣٥٧,٤١ ٤١٣,٠٤١٧,٥٤١,٩

الضيافة
٠,٤-١,٥-٣٥,٤٢٢٥,٣٢٦٠,٧٧٢,٣٣٣٣,٠٦٧,٢٢٧٩,٤٣٤٦,٦٥٥,٠٢٩٠,١٣٤٥,١اخلدمات التعاقدية 

-٢,١-٦,١٤٦,٤٥٢,٥٥٢,٥١٣,٨٦٨,١٨١,٩١٦,١٦٤,١٨٠,٢١,٧التدريب

١العامةيةنفقات التشغيلال ٣٣٥,٢١ ٦٢٨,٨٢ ٩٦٤,٠٧٠,٩٣ ٠٣٤,٩١ ٣٨٦,٩١ ٩٨٧,٢٣ ٣٧٤,١١ ٣٨٥,٩٣ ١٣٥,٦٤ ٥٢١,٥١ ١٤٧,٤٣٤,٠

١٠,٩٨٩,٩١٠٠,٨١٠٠,٨٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤اللوازم واملواد

٣,٥٣,٥٣,٥ألثاث والعتادا

١ ٤١٥,٠٢ ٦٤٨,٢٤ ٠٦٣,٢١٧٥,٦٤ ٢٣٨,٨١ ٥٥٢,٥٣ ٣٨٩,٠٤ ٩٤١,٥١ ٥٤١,٨٤ ٩٦١,٤٦ ٥٠٣,٢١ ٥٦١,٧٣١,٦

٦المجموع ٠٠٥,٨١٢ ٢٠٥,٨١٨ ٢١١,٦٤٩٢,٤١٨ ٧٠٤,٠٦ ٤٠٢,١١٢ ٦٧٧,٩١٩ ٠٨٠,٠٦ ٥٥٦,٧١٥ ٢٦٠,٠٢١ ٨١٦,٧٢ ٧٣٦,٧١٤,٣

-٤٢,١-١٣٩,٢٤١٦,١٥٥٥,٢٥٥٥,٢١٣٠,٧٤٤٠,١٥٧٠,٨٢١٥,٩١١٤,٨٣٣٠,٧٢٤٠,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٠٠: البرنامج ٧٦الجدول 

شعبة خدمات المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٣١١١٢٨٢٣٧١٠١٠٤٧املالك األساسي

٥٢٠٢٥٥٠٣٥٠٥٣١٠٣املالك املتصل باحلاالت

١٣١٦٣٢٣٣٢٨٧٣٦٠٦٣١٥٠

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

األساسياملالك 
املالك املتصل باحلاالت

١٣١٦٣٢٣٣٢٨٧٣٦٠٦٣١٥٠المجموع
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الموارد األساسية

الموظفينالموارد من 

اخلرباء االستشاريون
. ُحيتاج أربع مرات يف السنة إىل خبري استشاري يتمتع بالدراية التخصصية الالزمة متطَّلب متكرِّر-٤٥٧

يف جمال املوارد البشرية لكي يقيِّم ما يُتلقَّى من طلبات اإلدراج يف قائمة خرباء احملكمة.

الموارد من غير الموظفين

السفر
إن اللقاءات املنتظمة مع ممثلي شىت املنظمات الدولية األخرى واملنظمات غري . متطَّلب متكرِّر-٤٥٨

احلكومية بغية مواكبة أحدث املستجدات ضرورية لسالمة إدارة الشعبة وهي تستلزم حضوراً رفيع املستوى. 
على حنو سليم، واملوارد املطلوبة لسد تكاليف السفر تلزم لتنفيذ املهام املنوطة بقلم احملكمة يف إطار واليته

) من نظام روما األساسي.٦(٤٣

التدريب
بعض جوانب املهام الكثرية الواقعة على عاتق مكتب مدير شعبة يستلزم. متطَّلب متكرِّر-٤٥٩

، ومن أمثلة ذلك مفهوُم جتميد الطابعحمدَّدخدمات احملكمة، وعلى عاتق الشعبة بوجه عام، تدريبًا 

الموارد المتصلة بالحاالت

الموارد من الموظفين

اخلرباء االستشاريون
. ُحيتاج إىل اخلربة االستشارية بغية تزويد مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة، متطَّلب متكرِّر-٤٦٠

وتزويد هذه 
(مثل تسهيل العمليات يف امليدان والتحضري لبعض املهام احملددة يف إطار الوالية املعنية وتنفيذ هذه املهام، 

عض احلاالت املعروضة حالياً على مبا يف ذلك الطلبات املتصلة باالحتجاز، مع مراعاة خصائص ومسات ب
احملكمة (احلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف كوت ديفوار)).

الموارد من غير الموظفين

السفر
. تلزم األسفار لّلقاء مبمثلي السلطات احمللية (ما يتعلق بعمليات شعبة خدمات متطَّلب متكرِّر-٤٦١

بالقبض على املشتبه فيهم ومثوهلم الطوعي أمام احملكمة، وتنظيم احملكمة) والتحضري للعمليات املتعلقة 
فيها.جديدةإجراءات اإلخطار، واألسفار إىل البلدان املمكن أن حتال إىل احملكمة حاالت
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النفقات التشغيلية العامة
املطلوب لسد تكاليف مجيع اجلوانب التنفيذية اليت تيسِّر مثول األشخاص خصَّصيلزم امل-٤٦٢

الصادرة حبقهم أوامر باملثول (مثل تكاليف سفر األشخاص املأمورين باملثول وتكاليف سكنهم).
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٣١٠: البرنامج الفرعي ٧٧الجدول 

٣٣١٠
مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١٦٩,١٢٩٠,٤٤٥٩,٥١٧١,٣٢٩١,٨٤٦٣,١٣,٦٠,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٢٤٣,٦٣٠٤,٧٥٤٨,٣٥٤٨,٣٢٣٢,٣٢٩٠,٤٥٢٢,٧٢٣٥,٨٢٩١,٨٥٢٧,٦٤,٩٠,٩

٩٤,٦٩٤,٦٩٤,٦العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٤,٣١١,٩١٦,٢١٦,٢٥,٠١٥,٠٢٠,٠٢٠,٠االستشاريوناخلرباء 

٤,٣١٠٦,٥١١٠,٨١١٠,٨٥,٠١٥,٠٢٠,٠٢٠,٠

٩,٤٢٩,٠٣٨,٤١٢,٠٥٠,٤١٩,٧٢٢,٤٤٢,١١٩,٧٢٢,٤٤٢,١السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

-١,٦-٢,٢٢,٢٢,٢١٢,٣١٢,٣١٢,١١٢,١٠,٢التدريب

٢,٥٢,٥٢,٩٥,٤٦١,٠٦١,٠٦١,٠العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

١١,٦٣١,٥٤٣,١١٤,٩٥٨,٠٣٢,٠٢٢,٤٥٤,٤٣١,٨٨٣,٤١١٥,٢٦٠,٨١١١,٨

٢٥٩,٥٤٤٢,٧٧٠٢,٢١٤,٩٧١٧,١٢٦٤,٣٣١٢,٨٥٧٧,١٢٧٢,٦٣٩٠,٢٦٦٢,٨٨٥,٧١٤,٩المجموع

-٢٧,١-٦,١١٢,٠١٨,١١٨,١٥,٦١١,٦١٧,٢٩,٢٣,٣١٢,٥٤,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣١٠: البرنامج الفرعي ٧٨الجدول 

مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي
٢١٣٣املالك املتصل باحلاالت

١٢١٤١١٥

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املتصل باحلاالتاملالك 

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢١٤١١٥المجموع
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: قسم إدارة المحكمة٣٣٢٠البرنامج الفرعي (ب)

يضطلع قسم إدارة احملكمة يف إطار واليته مبهمتني: مسك سجل بإجراءات احملكمة والتكفل -٤٦٣
٢٠١١

العلمي الرقمي اليت حبوزة قلم احملكمة، ما استلزم اكتساب معارف ضمن احملكمة يف جمال التحقيق اجلنائي 
(بتدريب موظف من املوظفني احلاليني لكي يكتسب كفاءة وخربة من املستوى املطلوب)، وإنشاء خمترب 

. فمسك سجل قضائي دقيق يستلزم تفاعًال منسقًا بني عدد من املهنية ذات الصلةيفي باملعايري 
ورًا مستمراً، ما جيسد 

التكنولوجية بغية استخدام موارد القسم على النحو األمثل.
جللسات السهر على حتديد مواعيد -٤٦٤
احملكمة على حنو مناسب وإعداد سجل مسعي بصري وسجل كتايب مبا يقال خالل جلساتءات إجرا

اجللسات على املنوال اآلين، يف كلتا لغيت عمل احملكمة. ويعمل هذا القسم أيضًا مبثابة مركز اتصاالت 
وأقسام قلم احملكمة ذات الصلة، مثل الوحدات املعنية خبدمات اللغات والدوائر،لألطراف، واملشاركني،

وباالحتجاز ومحاية الشهود، وذلك يف مجيع األمور ذات الصلة بتنظيم اجللسات. وينخرط يف االضطالع 
كتبة احملكمة، واملساعدين يف بعقد جلسات احملكمة، و 

لة.ز بالكتابة املختي احملاضر معدّ ال السمعي البصرين، ومنسقي إعداد احملاضر، و 
إن مسؤولية هذا القسم عن مسك سجل دقيق بإجراءات احملكمة تشمل، إىل جانب العناية -٤٦٥

الدوائربالسجالت املتصلة باجللسات، استالم وتسجيل وتوزيع مجيع القرارات واألوامر والوثائق، من 
املشاركني، يف مجيع احلاالت والقضايا. وإذ يزداد عدد احلاالت والقضايا املعروضة على واألطراف و 

املعنيني ضمن قاعات احملكمة. وتقع املسؤولية عن هذه املهام يف املقام األول على عاتق املساعدين
احملكمة، بعقد جلساتبسجالت احملكمة، إىل جانب املوظفني القانونيني املعاونني/املوظفني املعنيني 

يساندهم املعاون املعين بتسيري نظم احملكمة اإللكرتونية فيما خيص إعداد وصيانة وحتديث قاعدة البيانات 
والتطبيقات اإللكرتونية اليت يستند إليها ذلك.

متصلة بالحاالتالموارد ال

املساعدة املؤقتة العامة
)، من نكليزيةاثنان من ُمِعّدي احملاضر بالكتابة املختزلة (واحد باللغة الفرنسية، وواحد باللغة اإل-٤٦٦

. يلزم الستكمال تشكيل األفرقة.متطَّلب مستمرشهراً. ١٢، ملدة ٢- الرتبة ف
متطَّلب شهراً. ١٢، ملدة ٢- احملكمة، من الرتبة فجبلساتموظف قانوين معاون/موظف معين -٤٦٧
، ٢٠١٣/يناير. ومنذ كانون الثاين٢٠١٤.جديد

زيادة يف مقدَّر نسبة الشهود الذين يدلون ٢٠١٤، يُتوقع أن يشهد عام بالتواصل الفيديوي عن بعد
يف املئة. ويستغرق إدالء الشاهد الواحد بإفاداته عن طريق ٤٠يف املئة إىل ١٥

ون التواصل الفيديوي عن بعد مدة تبلغ يف املتوسط أسبوع عمل واحداً. ويقدَّر أن عشرين شاهدًا سيدل
أسبوعاً، أو مخسة أشهر. ويستلزم اإلدالء بالشهادات عن طريق ٢٠

الفيديوي عن بعد مشاركة اثنني من املوظفني القانونيني املساعدين/املوظفني املعنيني بقاعات التواصل
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وجود الشاهد املعين. وليس احملكمة، جيلس واحد منهم يف احملكمة يف الهاي، وجيلس اآلخر يف مكان
هناك حالياً إّال اثنان من هؤالء املوظفني للنهوض بأود جلسة حمكمة واحدة. فإذا غاب أحدمها فال ميكن 
استمرار جلسة التواصل الفيديوي عن بعد، ما يسبب تأخريًا كبرياً يف األنشطة القضائية. كما إن األسفار 

عنيني. وال ميكن دائمًا ختطيط جلسات التواصل الفيديوي عن بعد املتكررة تؤثر بدنيًا على املوظفني امل
قضيَيت ماً، وقد جرت العادة على توزيع هذه اجللسات على السنة برمتها. ويضاف إىل ذلك، يف مقدَّ 

، أن الدوائر تعتزم جعل املتهمني يتابعون اجللسات من نريويب عن طريق التواصل الفيديوي كينيااحلالة يف 
، احلاجة إىل النهوض بأود كينيااحلالة يف قضيَيت هذا يستتبع، فيما خيص مجيع اجللسات يف عن بعد. و 

جلسة واحدة على األقل من جلسات التواصل الفيديوي عن بعد. وميكن أيضًا أن يؤمر بتنظيم جلسات 
ضايف ، ما يزيد احلاجة إىل موظف إهاتني القضيتنيتواصل فيديوي عن بعد فيما خيص بعض الشهود يف 

زيادة أكرب.٢٠١٤احملكمة يف عام جبلساتمن املوظفني القانونيني املعاونني/املوظفني املعنيني 
. تستمر متطَّلب مستمرشهرا. ١٢رأ، ملدة -مساعد معين بسجالت احملكمة، من الرتبة خ ع-٤٦٨

يف احلاجة إىل مساعد إضايف معين بسجالت احملكمة. فباالستناد إىل النشاط القضائي للمحكمة
حالة من حاالت إيداع الوثائق، ٦٥٠١٢معاملة زهاء ٢٠١٤السنوات السابقة، يُتوقع أن يتعنيَّ يف عام 

طلبًا من طلبات الرتمجة. ويبني املؤشر إىل ٢٦٥١حالة من حاالت إعادة تصنيف الوثائق، و٢٦٥١و
وثيقة من ١٤يودع يوم عمل لكل مساعد معين بوثائق احملكمة، لكي٢٢٠عبء العمل احلاجة إىل 

دقيقة لتجهيز كل ١٥دقيقة لتسجيل وتوزيع كل وثيقة، و٣٠اً يف املتوسط صخمصِّ وثائق احملكمة كل يوم 
معادالت من٤,٥طلب من طلبات الرتمجة. وذلك يستلزم ما يعادل /حالة من حاالت إعادة التصنيف

املوظف الواحد العامل بدوام كامل. ويضاف إىل ذلك أن عبء العمل الواقع على عاتق قسم إدارة 
احملكمة يشهد زيادة كبرية من جراء التباينات يف املمارسات واإلجراءات من دائرة إىل أخرى، وذلك على 

بوثائقة مساعدين معنيني الرغم من اجلهود اجلارية لتحقيق االتساق. ويتألف الفريق من معادل أربع
احملكمة، يتوىل بوثائقاحملكمة يعملون بدوام كامل، يتولون جتهيز عمليات اإليداع، ومساعد رئيسي معين 

. ومن املهم أمهية خاصة أن تتمتع احملكمة بقدرة  تهاونوعيإليهانفوذالو الوثائقإدارة الفريق ويراقب سرية
احملكمة ميكن أن تضر إضراراً وثائقتأخري أو خطأ يف معاملة كافية يف جمال العمل هذا؛ فأي حاالت 

خطريًا باإلجراءات، وأن تؤثر سلبًا ال على صورة القسم فحسب بل وعلى قلم احملكمة وعلى احملكمة 
برمتها أيضاً.

العمل اإلضايف
احملكمة عمًال إضافياً يف حالة جماوزة وقت جلسة جبلساتيعمل املوظفون املعنيون من املقر أن -٤٦٩

بعد. كما أُِقر العمل اإلضايف فيما خيص إيداع الوثائق بعد ساعات الدوام الرمسي. وال ميكن تفادي 
ن يستجيب لطلبات للمساعدة الفورية أضايف عندما يتعنيَّ على قسم إدارة احملكمة االستعانة بالعمل اإل

(إيداع الوثائق املتأخر، وطلبات االستنساخ السمعي البصري العاجل اليت تتعني معاملتها "على املنوال 
ثابر قسم شاهداً). وقد x٥٠ساعة ١,٥اآلين"، وتوجيه الشهود ضمن قاعة احملكمة املقدَّر أن يستغرق 

العمل، عندما الحد من مقدار هذلإدارة احملكمة على العمل للحيلولة دون االستعانة بالعمل اإلضايف، أو 
ميكن ترقبه، وذلك بوسائل منها تطبيق منوال العمل على نوبات.
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الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

التدريب
الداخلية على معاملة األدلة اجلنائية العلمية، ص الستدامة وحتديث القدرة متخصِّ يلزم تدريبٌ -٤٧٠

مبتابعة أحد موظفي القسم دورات لتجديد املهارات.

النفقات التشغيلية العامة
ة األدلة عاجلُحيتاج إىل اإلبقاء على مرفق استنساخ املواد السمعية البصرية، واستدامة خمترب م-٤٧١

اجلنائية العلمية.

اللوازم واملواد
عنية تكاليف أشرطة وأقراص مسعية بصرية ُتستعمل لتقدمي الدعم السمعي تشمل التكاليف امل-٤٧٢

البصري ألحداث غري جلسات احملكمة، وملرفق "مراقبة االستنساخ السمعي البصري".
الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
لسد مل ُتطلب يف إطار هذا الربنامج الفرعي أية موارد خاصة بالسفر. أما االعتمادات الالزمة -٤٧٣

تكاليف األسفار اليت يتعنيَّ أن جيريها هذا القسم فيما يتصل باالستعانة املتزايدة بالتواصل الفيديوي عن 
٣٣٥٠بعد فقد أُدرجت مجيعًا ضمن إطار الربنامج الفرعي 

امليزانية، وُقِصر استعماهلا على هذا الوجه من وجوه اإلنفاق.

ت التعاقديةاخلدما
ُحيتاج إىل صيانة نظام عمل احملكمة اإللكرتونية وإدخال حتسينات عليه. وذلك للسنة الثانية من -٤٧٤

مدة العقد البالغة ثالث سنوات.

التدريب
املعين لسد تكاليف دورة تدريب متخصص يف جمال إعداد احملاضر القضائية خصَّصامليلزم -٤٧٥

بالكتابة املختزلة على املنوال اآلين بغية استدامة السرعة والدقة يف ذلك، تعقد يف املقر. ومن املقرر أن 
تدوم هذه الدورة عشرة أيام.

اللوازم واملواد
رقمية، وغري ذلك من اللوازم السمعية يوفيد، وأقراص أشرطة تسجيل فيديوي من النوع املهين-٤٧٦

يوماً من أيام انعقاد جلسات احملكمة، والستعمال املواد ٢١٥البصرية من أجل الدعم السمعي البصري لـ
القابلة لالستهالك من أجل تقدمي وتوزيع األدلة املستخدمة يف احملكمة.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٢٠: البرنامج الفرعي ٧٩الجدول 

٣٣٢٠
قسم إدارة المحكمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٤٢٠,١٧٧٤,٢١الفئة الفنيةن منوظفو امل ١٩٤,٣٤٢١,٣٧٧٦,٧١ ١٩٨,٠٣,٧٠,٣

١٢٦,٥٧١١,٦٨٣٨,١١٢٨,٩٧٢٥,٦٨٥٤,٥١٦,٤٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٤٧٣,٢١ ٢٨٩,٠١ ٧٦٢,٢١ ٧٦٢,٢٥٤٦,٦١ ٤٨٥,٨٢ ٠٣٢,٤٥٥٠,٢١ ٥٠٢,٣٢ ٠٥٢,٥٢٠,١١,٠

٣٨٢,٣٣٨٢,٣٢٩,٨٤١٢,١٢٤٦,٥٢٤٦,٥٣٥٢,١٣٥٢,١١٠٥,٦٤٢,٨العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٨٢,٣٣٨٢,٣٢٩,٨٤١٢,١٢٦١,٥٢٦١,٥٣٦٧,١٣٦٧,١١٠٥,٦٤٠,٤

-١٠٠,٠-٢١,١٢١,١٢١,١٤٠,١٤٠,١٤٠,١السفر

الضيافة
١,٨٩٥,٨٩٧,٦٩٧,٦٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣اخلدمات التعاقدية 

٢,٣٠,٥٢,٨٢,٨١٩,٠١٩,٠٤,٠١٥,٠١٩,٠التدريب

٥,٦٥,٦٥,٦٥,٩٥,٩٥,٩٥,٩العامةيةالتشغيلنفقات ال

٣,٥٦٩,٥٧٣,٠٧٣,٠١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٤٠,١١٨,٠-١٣,٢١٨٦,٩٢٠٠,١٢٠٠,١١٨,٩٢٠٣,٤٢٢٢,٣٢٢,٩١٥٩,٣١٨٢,٢-

٤٨٦,٤١المجموع ٨٥٨,٢٢ ٣٤٤,٦٢٩,٨٢ ٣٧٤,٤٥٦٥,٥١ ٩٥٠,٧٢ ٥١٦,٢٥٧٣,١٢ ٠٢٨,٧٢ ٦٠١,٨٨٥,٦٣,٤

-٤٨,٤-١٨,٢٨٠,٠٩٨,٢٩٨,٢١٩,٥٧٧,٢٩٦,٧٢٧,٦٢٢,٣٤٩,٩٤٦,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤الموظفين المقترح لعام مالك : ٣٣٢٠: البرنامج الفرعي ٨٠الجدول 

قسم إدارة المحكمة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٤٢٢٦املالك األساسي

١٨٩١١٠١١٢٠املالك املتصل باحلاالت

١٢١٠١٣١١٢١٣٢٦

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

املعاد الوظائف 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢١٠١٣١١٢١٣٢٦المجموع
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: قسم االحتجاز٣٣٣٠البرنامج الفرعي (ج)

المقدِّمة

ى احملكمة قسم االحتجاز إىل توفري شروط ساملة آمنة إنسانية لألشخاص احملتجزين لدييرم-٤٧٧
أو يُبت يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ريثما جتري حماكمتهم 

فراج عنهم بأمر بدنيًا وعقليًا للمشتبه فيهم واملتهمني يف كل مرحلة من مراحل االحتجاز األويل حىت اإل

الموارد األساسية

الموارد من غير الموظفين

السفر
املعين لسد تكاليف املشاركة يف مؤمتر الرابطة الدولية للسجون.خصَّصامليلزم -٤٧٨

النفقات التشغيلية العامة
كل منها ست زنازين، مبا يف ذلك تضمسب إجيار الزنازين على أساس استئجار جمموعات حُ -٤٧٩

تكاليف برنامج احلبس االحتياطي وتكاليف املوظفني املعنيني. ويشمل املبلغ املعين أيضاً تكاليف املوظفني 
.٤فيما خيص حصة احملكمة من املهام املتقامسة يف املبىن 

اللوازم واملواد
الرمسية (ما يبلى من األلبسة الرمسية للموظفني وما املعين لسد تكاليف األلبسة صَّصخامليلزم -٤٨٠

يلزم من مالبس للموظفني البدالء).

الموارد المتصلة بالحاالت

الموارد من الموظفين

اخلرباء االستشاريون
و/أو خمتص يف التحليل النفسي من أجل نفسايناملعين لسد تكاليف خدمات خصَّصامليلزم -٤٨١

احملتَجزين، على أساس التدخل يف كل حالة على حدة.عايةر 

الموارد من غير الموظفين

التدريب
طابع يتصل بتدبر االحتجاز حمدَّد الاملعين لسد تكاليف منها تكاليف تدريب خصَّصامليلزم -٤٨٢

والسجن، وحبقوق اإلنسان يف سياق دويل.
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يلية العامةالنفقات التشغ
املعين لسد تكاليف تشغيل متفرقة منها تكاليف العناية الطبية وتكاليف عناصر خصَّصامليلزم -٤٨٣

١٠٢احملتَجزين ذات صلة باحرتام خلفيتهم الدينية والثقافية (عمًال بالبند رعايةختص على وجه التحديد 
قلم احملكمة).الئحةمن ١٩٩من الئحة احملكمة والبند 

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٣٠: البرنامج الفرعي ٨١الجدول 

٣٣٣٠
االحتجازقسم 

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
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امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
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يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ
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امليزانية 
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٢٦٦,٣١٣٦,٣٤٠٢,٦٤٠٢,٦٢٧١,٨١٤٧,١٤١٨,٩٢٧٦,٤١٤٨,٦٤٢٥,٠٦,١١,٥
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-١٠٠,٠-٣,٠٣,٠٣,٠٢,١٢,١٢,١اخلدمات التعاقدية 

-٨,١-١,١١٢,١١٣,٢١٣,٢١,٥١٧,٠١٨,٥١٧,٠١٧,٠١,٥التدريب
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١ ٣٣٣,٥١٤٧,٤١ ٤٨٠,٩٦٨,٠١ ٥٤٨,٩١ ٣٩٤,٠١٣٧,٥١ ٥٣١,٥١ ٣٩١,٢١٣٦,٤١ ٠,٣-٥٢٧,٦٣,٩-

١المجموع ٥٩٩,٨٢٩٠,١١ ٨٨٩,٩٦٨,٠١ ٩٥٧,٩١ ٦٦٥,٨٢٩٠,٦١ ٩٥٦,٤١ ٦٦٧,٦٢٩١,٠١ ٩٥٨,٦٢,٢٠,١

-٠,٥-٩,١٨,٠١٧,١١٧,١٨,٣٧,٧١٦,١١٣,٨٢,٢١٦,٠٠,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤الموظفين المقترح لعام مالك : ٣٣٣٠: البرنامج الفرعي ٨٢الجدول 
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١٢٣٢٢٥المجموع



ICC-ASP/12/20

165 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

والترجمة التحريرية في المحكمة: قسم الترجمة الشفوية ٣٣٤٠البرنامج الفرعي (د)

خدمات يف ("قسم الرتمجة يف احملكمة") يوفر قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة -٤٨٤
جمال اللغات من أجل جناعة سري عمل احملكمة. إن هذا القسم يقدم اخلدمات يف جمال اللغات إىل 

وحتريرها؛ والرتمجة ك ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها الدوائر، وهيئة الرئاسة، وقلم احملكمة، ومبا يف ذل
بعية والفورية من أجل جلسات احملاكمة، واملؤمترات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من الشفوية التت

األحداث، يف مقر احملكمة ويف أماكن أخرى؛ واملساعدة واإلرشاد يف جمال املصطلحات واملراجع؛ وتدبر 
كد من استعمال مصطلحات متسقة يف مجيع أجهزة احملكمة. كما يتكفل هذا القسم األدوات اللغوية للتأ

حبشد الرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، واعتمادهم، وذلك بصورة مشرتكة مع وحدة خدمات اللغات التابعة 
ات الرمسية ) وباللغنكليزيةملكتب املدَّعي العام. وباإلضافة إىل توفري اخلدمات بلغيت العمل (الفرنسية واإل

من النظام األساسي)، تعنيَّ على هذا القسم تدريب الرتامجة على الرتمجة من ٥٠(كما ُحتَدَّد يف املادة 
ة والرتمجة إىل هذه اللغات. ومثة لغات كثرية حتتاج إليها احملكمة من أجل معيَّناللغات املستعملة يف قضايا 

مهنيون مؤهلون فيما خيصها. فلوال هذا التدريب املكيَّف يتوفر مرتمجون وترامجةال

جهوده لتلبية املتطلَّبات فيما خيص كل لغة قد تستجد احلاجة القسمواصل ي. وس٢٠١٣إىل عام ٢٠٠٦
ات، من اللغات اليت يتكلمها املتهمون أو اليت يتكلمها الشهود.إىل استعماهلا يف اجللس

، يطلب قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة موارد إضافية ٢٠١٤وفيما خيص عام -٤٨٥
. وسُيطلب مزيد من االعتمادات ٢٠١٤ستأنف يف عام تُ أن أو بات اإلجراءات املقرر أن تبدأ لسد متطلَّ 

، ومن بَندا/جربوار املساعدة املؤقتة العامة لتوفري خدمات يف جمال اللغات من أجل حماكمة رة يف إطاملوفَّ 
. أما الزيادات املطلوبة األخرى فيناظر مجيعها كينيايف إطار احلالة يف ٢و١أجل احملاكمتني يف القضيتني 

.٢٠١٤لعام لعام خمتلف أقسام احملكمة فيما يتصل بربناجمها ام إىل اخلدمات املخطط ألن تقدَّ 
وإذا قورن دور قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة بدور أقسام اللغات يف حماكم -٤٨٦

احملكمة اخلاصة بلبنان، فيجب التشديد على أخرى، مثل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أو
يع التعاميم اإلدارية، وما تستلزمه اإلجراءات من أن قسم الرتمجة يف احملكمة اجلنائية الدولية يرتجم مج

الوثائق القضائية اليت تُعد قبل بدء احملاكمة بوقت طويل واليت تُعد بعد جلسات احملاكمة بوقت طويل. 
ومن حيث املوارد املتاحة يبلغ عدد العاملني يف قسم الرتمجة يف احملكمة اجلنائية الدولية، على الرغم من 

. أّما قسم ٦٠أقل من–يقارب عددها الثالثني –يف جمموعة متعددة من اللغات 
١٢٢يعمل فيه خدمات املؤمترات واللغات يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة فلـّما يزل 

لغات يبلغ عددها كحد أقصى مخسة، بينما يعمل يف قسم خدمات اللغات موظفاً، يضطلعون خبدمات 
ثالث لغات.موظفاً، ينهضون خبدمات اللغات ب٥٥يف احملكمة اخلاصة بلبنان 

الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
الستكمال تشكيل أفرقة ترامجة مستقلنياملعين لسد تكاليف خصَّصاملیلزم . متطَّلب متكرِّر-٤٨٧

فوية بلغات غري لغات شالرتامجة عندما يكون هناك نقص يف عدد الرتامجة املوظفني و/أو لتوفري الرتمجة ال
عمل الرتامجة الداخليني احلاليني، من أجل أحداث متصلة بوالية احملكمة، مبا يف ذلك االجتماعات 

ة بالدبلماسيني، وحلقة التدارس اخلاصة باحملامني، وندوة املائدة السنوية، واجللسات اإلطالعية اخلاص
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ات غري احلكومية، واملؤمترات الصحفية، واجللسات املتعلقة باجلوانب االنضباطية، ماملستديرة للمنظ
ية شفو واجتماعات الصندوق االستئماين للمجين عليهم، لعدد إمجايل من أيام الرتمجة ال

.٥٠يبلغ 
يعنيَّ لفرتة قصرية من أجل تدقيق وحترير الوثائق املراد نكليزيةحمرِّر باللغة اإلیلزم.متكرِّرمتطَّلب -٤٨٨

تقدميها إىل اجتماعات جلنة امليزانية واملالية، مبا يف ذلك تقارير احملكمة وامليزانية الربناجمية املقرتحة 
وبة بلغة واضحة، ومتسقة من للمحكمة. وينطوي هذا العمل على السهر على كون مجيع الوثائق مكت

داخلياً بسبب تعارضه مع متطلَّبات ترمجة الوثائق القضائية.
ج الرئيسي الثالث لرتمجة اجلزء املتعلق بالربناممرتمجون يعيَّنون لفرتة قصريةیلزم.متطَّلب متكرِّر-٤٨٩

مل يعد من املمكن إجناز هذا العمل داخلياً ٢٠١١. فمنذ عام إىل اللغة الفرنسيةمن وثيقة امليزانية املقرتحة
بسبب عبء العمل يف جمال ترمجة الوثائق القضائية.

الموارد المتصلة بالحاالت

املساعدة املؤقتة العامة
يضطلع .متطَّلب مستمرشهراً. ١٢، ملدة ٢-فمنسق ترمجة شفوية ميداين معاون، من الرتبة-٤٩٠

أساسية شاغل هذه الوظيفة مبهمات أساسية يف جمال اختبار وتدريب الرتامجة امليدانيني، إذ تُعترب مهامَّ 
للتمكني من القيام يف املوعد احملدد باعتماد ترامجة ميدانيني مؤهلني يف املرحلة التمهيدية من مجيع 
اإلجراءات والدعم املستمر للرتامجة امليدانيني املدرجني يف قائمة قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف 

عد شرطاً مسبقاً ال بد منه لقدرة القسم على توفري احملكمة من أجل مجيع احلاالت. فوجود هذه الوظيفة ي
وكلِّ اخلدمة أليِّ 

مع أشخاص يتكلمون لغات من لغات احلاالت يف امليدان ويف املقر. وتفي هذه الوظيفة مبتطلَّبات حتويلها 
املقرتحة، بل سيعود إىل هذا ٢٠١٤لكن القسم لن ينشد ذلك يف إطار ميزانية عام إىل وظيفة ثابتة.

األمر يف املستقبل.
متطَّلب ، كل منهم ملدة ستة أشهر. ١-جني، من الرتبة فأربعة ترامجة مساعدين للغة الَكِلنْ -٤٩١

نجني وإليها من أجل من لغة الكلالشفويةيوفر الفريق املؤلف من أربعة الرتامجة هؤالء الرتمجة .مستمر
يف احلالة يف كينيا (مرافعات الدفاع). وسيكون قسم الرتمجة يف احملكمة قد درب هذا ١إجراءات القضية 
.٢٠١٣الفريق خالل عام 

متطَّلب ، ملدة تسعة أشهر. ٣-ترمجان للغة السواحلية من أجل القضايا يف كينيا، من الرتبة ف-٤٩٢
من ثالثة ترامجة موظفني.الستكمال الفريق املؤلفیلزم .مستمر
متطَّلب أشهر. ستةرر، ملدة -غو، من الرتبة خ عمساعد يف جمال اللغات من أجل لغة الَسنْ -٤٩٣

هذا يوفر .مستمر
حاجة مستمرة إىل هذه اخلدمات.والوثائقعليهم والشهود وقسم اإلعالم 

متطَّلب ، كل منهم ملدة مثانية أشهر. ١-أربعة ترامجة مساعدين للغة الزغاوة، من الرتبة ف-٤٩٤
من لغة الزغاوة ومن اللغة العربية الشفويةإن فريق أربعة الرتامجة املساعدين هؤالء يوفر الرتمجة .جديد

. وسيكون قسم الرتمجة الشفوية ٢٠١٤تبدأ يف أيار/مايو ، املقرر أنبَندا/جربووإليهما من أجل حماكمة 
٢٠١٢وعام ٢٠١١والرتمجة التحريرية يف احملكمة قد درب هذا الفريق على مدى فرتات خمتلفة يف عام 

.٢٠١٣وعام 
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، كل منهم ملدة مثانية أشهر. ٣-أربعة ترامجة للغة العربية من أجل قضية بَندا/جربو، من الرتبة ف-٤٩٥
عترب االستعانة بفريق من ترامجة اللغة بالنظر إىل احملاكمة املقرر عقدها يف هذه القضية، تُ .دمتطَّلب جدي

نون يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أفضل بكثري من االستعانة بفريق من الرتامجة املستقلني، العربية يعيَّ 
وذلك بالنظر إىل نقص الرتامجة العرب وإىل عامل االستمرارية.

يتباين املتطلَّب املعين من سنة إىل سنة. وعلى الرغم .متطَّلب مستمرتنفيذيون/ميدانيون.ترامجة-٤٩٦
من أن االعتمادات املعنية مدرجة يف قسم املساعدة املؤقتة العامة فإن الرتامجة املعنيني يعيَّنون لفرتات قصرية 

معهم من قائمة الرتامجة امليدانيني يف إطار عقود خدمات خاصة. فُيختار آحاد الرتامجة الذين يتم التعاقد
دعمًا لغويًا لسد احتياجات املنتفعني ااملعتمدين. ويتعنيَّ على الرتامجة امليدانيني والتنفيذيني أن يقدمو 

امي العمومي للدفاع، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، عليهم وجرب أضرارهم، ومكتب احمل

اجللسات من أجل توجيه الشهود وخالل اجللسات من أجل الشهود الذين يتكلمون لغات ذات صلة 
بالقضايا املعنية.

الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
برتتيبات اللغات الدويل املعينالسنويالسفر للمشاركة يف االجتماعیلزم . متطَّلب متكرِّر-٤٩٧

)، واالجتماع السنوي املعين بالرتمجة املستعان فيها باحلواسيب IAMLADPوالوثائق واملنشورات (
). فمشاركة املديرين HINTSواجتماع رؤساء أقسام الرتمجة الشفوية (،)JIAMCATTواملصطلحات (

املعنيني يف االجتماعات السنوية ضرورية ملواكبة التعديالت اليت تطرأ على السريورات والنظم والتطورات 
ةسنة وال تشارك مديرة قسم الرتمجالتكنولوجية. إن اجتماع رؤساء أقسام الرتمجة الشفوية يعقد مرتني يف ال

يف احملكمة إال يف اجتماع سنوي واحد، هو االجتماع الذي يعقد يف أوروبا.

اخلدمات التعاقدية
واصلة حتسني نظام عمل احملكمة اإللكرتونية فيما يتعلق بالوحدات ملیلزم . متطَّلب متكرِّر-٤٩٨

ومثة كثري من أوجه التحسني ة الشفوية والرتمجة الشفوية امليدانية. النسقية اخلاصة بالرتمجة التحريرية والرتمج
املنشود ال ميكن إجراؤها مبوارد داخلية.

تكليف مرتمجني خارجيني برتمجة وثيقة امليزانية املعتمدة، وتكليف مرتمجني لیلزم . متطَّلب متكرِّر-٤٩٩
نصوص ، وتكليف مرتمجني خارجيني بتويل ترمجات اإلعالم والوثائقلقسم نصوصخارجيني بتويل ترمجات 

االستئماين للمجين عليهم.للصندوق 

اللوازم واملواد
لشراء قواميس ومواد مرجعية بلغيت العمل وبسائر اللغات املعنية وارد املتلزم . متطَّلب متكرِّر-٥٠٠

الرمسية ودفع تكاليف االشرتاكات يف قواعد بيانات وقواميس يُرجع إليها على شبكة اإلنرتنت إلكرتونياً 
املختصون باملصطلحات.و حيتاجها املرتمجون واملراجعون والرتامجة 
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السفر
يلزم من أجل الرتمجة الشفوية التنفيذية، مبا يف ذلك توجيه الشهود، والرصد، .متطَّلب متكرِّر-٥٠١

امليدانية، اليت ال يتيسر حمليًا فيما خيصها إال الشفويةوكتابة احملاضر، واملتطلَّبات املستمرة يف جمال الرتمجة
امليدانيني املعتمدين الذين ةبالرتامجقلة من الرتامجة املؤهلني. كما يلزم من أجل استدامة توفر قائمة كافية 
إىل مقر احملكمة الذين مت اختبارهميتقنون اللغات ذات الصلة باحلاالت املعنية، وسيؤتى بعدد من الرتامجة 

لتدريبهم فيه. وقد خطط ملهمة العتماد الرتامجة ختص اللغات املتصلة باحلالة يف مايل.

التدريب
ب يف جمال املصطلحات ملوظف واحد لكي يشارك يف املدرسة تدريلسد تكاليف يلزم. متطَّلب متكرِّر

.٢٠١٤الصيفية الدولية املعنية باملصطلحات يف عام 

اخلدمات التعاقدية
يلزم لتكليف. متطَّلب متكرِّر-٥٠٢
ل األطراف وبالغات منها، إىل اللغات ذات من النظام األساسي، وترمجة بالغات إىل الدو ٨٧املادة 

الصلة ومنها.
من لغة بَندا/جربوكليف مرتمجني خارجيني برتمجة وثائق متعلقة مبحاكمة لت. يلزممتطَّلب جديد-٥٠٣

الزغاوة وإليها.
تكليف مرتمجني خارجيني برتمجة وثائق قضائية ال ميكن استيعاب ما متثله ليلزم. متطَّلب جديد-٥٠٤

بسبب آجال قضائية متضاربة.توفِّرة داخلياً بالقدرة املعمل من
إىل اإلسبانية كاتنغاتكليف مرتمجني خارجيني برتمجة احلكم يف قضية ليلزم. متطَّلب جديد-٥٠٥

من النظام األساسي تقضي بأن ترتجم األحكام إىل اللغات الرمسية ٥٠والروسية والصينية والعربية. فاملادة 
تيعاب العمل الذي متثله ترمجة األحكام املعنية ضمن إطار بند امليزانية العادية للمحكمة. وال ميكن اس

اخلاص باالستعانة جبهات خارجية.
إىل اإلسبانية اْنغوجولوليف مرتمجني خارجيني برتمجة احلكم يف قضية لتك. يلزممتطَّلب جديد-٥٠٦

من النظام األساسي تقضي بأن ترتجم األحكام إىل اللغات الرمسية ٥٠والروسية والصينية والعربية. فاملادة 
للمحكمة. وال ميكن استيعاب العمل الذي متثله ترمجة األحكام املعنية ضمن إطار بند امليزانية العادية 

اخلاص باالستعانة جبهات خارجية.
. ُحيتاج إىل خرباء استشاريني للعمل ضمن فريق معين بلغة متصلة بإحدى متطَّلب متكرِّر-٥٠٧

احلاالت يُفرتض أن يتألف من ثالثة خرباء استشاريني يعملون معاً يف املقر على مسائل متنازع فيها بشأن 
املصطلحات بغية تفادي قيام مشكالت الحقة أثناء احملاكمة.

اللوازم واملواد
شراء قواميس ومواد مرجعية بلغات متصلة باحلاالت حيتاج إليها املرتمجون تطلب املوارد املعنية ل-٥٠٨

واملراجعون والرتامجة واملختصون يف جمال املصطلحات.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٤٠: البرنامج الفرعي ٨٣الجدول 

٣٣٤٠
قسم الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في 

المحكمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٨٢٩,٠٢ ٤٥٠,١٤ ٢٧٩,١١ ٨٥٤,٥٢ ٤٧٣,٦٤ ٣٢٨,١٤٩,٠١,١

٢٥٢,٩٢٦٩,٠٥٢١,٩٢٥٧,٩٢٧٤,٣٥٣٢,٢١٠,٣٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٢ ٢٩٤,٨٢ ٥٣٧,١٤ ٨٣١,٩٤ ٨٣١,٩٢ ٠٨١,٩٢ ٧١٩,١٤ ٨٠١,٠٢ ١١٢,٤٢ ٧٤٧,٩٤ ٨٦٠,٣٥٩,٣١,٢

٩٠٣,٢٩٠٣,٢١٢٧,٥١العامةاملساعدة املؤقتة ٠٣٠,٧٧٤٣,٣٧٤٣,٣١ ٠٧٨,٥١ ٠٧٨,٥٣٣٥,٢٤٥,١

-٨,٩-٤٤,٨٢٢٤,٧٢٦٩,٥٢٦٩,٥١٨٠,٠١٥٣,٢٣٣٣,٢٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥٢٩,٧اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
-١٩,٩-٠,٤٠,٤٠,٤٢٠,١٢٠,١١٦,١١٦,١٤,٠االستشاريوناخلرباء 

٤٤,٨١العاملني ١٢٨,٣١ ١٧٣,١١٢٧,٥١ ٣٠٠,٦١٨٠,٠٩١٦,٦١ ٠٩٦,٦٢٣٤,٧١ ١٦٣,٤١ ٣٩٨,١٣٠١,٥٢٧,٥

٩,٤٦٧,٩٧٧,٣١٠,٦٨٧,٩٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤السفر

الضيافة
٣٠,٣٥١,٧٨٢,٠٧٢,٣١٥٤,٣٤٠,٢١١٥,٥١٥٥,٧٥٣,٠١٠٨,٣١٦١,٣٥,٦٣,٦اخلدمات التعاقدية 

٠,٥٧,٦٨,١٨,١٢,٧٢,٧٢,٧٢,٧التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
٧,٢٩,١١٦,٣١٦,٣٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٤٧,٤١٣٦,٣١٨٣,٧٨٢,٩٢٦٦,٦٥٤,١٢٦٦,٩٣٢١,٠٦٦,٩٢٥٩,٧٣٢٦,٦٥,٦١,٧املتصلة بالعاملني

٢المجموع ٣٨٧,٠٣ ٨٠١,٧٦ ١٨٨,٧٢١٠,٤٦ ٣٩٩,١٢ ٣١٦,٠٣ ٩٠٢,٦٦ ٢١٨,٦٢ ٤١٤,٠٤ ١٧١,٠٦ ٥٨٥,٠٣٦٦,٤٥,٩

-٢٦,٦-٦٠,٥١١٦,٠١٧٦,٥١٧٦,٥٥٥,٦١١٢,٠١٦٧,٦٩١,٩٣١,٢١٢٣,١٤٤,٥تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٤٠: البرنامج الفرعي ٨٤الجدول 

قسم الترجمة الشفوية والترجمة
التحريرية في المحكمة

وكيل أمني 
عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- عخ رر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٧٧١١٦٤٤٢٠املالك األساسي

٥١٢٧٢٤١٣٤٢٨املالك املتصل باحلاالت

١١٢١٩٨٤٠١٧٨٤٨

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٢١٩٨٤٠١٧٨٤٨المجموع
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: وحدة المجني عليهم والشهود٣٣٥٠البرنامج الفرعي (هـ)

٥٠٩-
لونميثُ 

رة للخدمات، على أساس ما حييله إليها األطراف وغريهم، 
جمال احلماية والدعم، أو وحتسب ميزانيتها السنوية وفقاً لعدد ما يُتوقع أن تتلقاه من طلبات اخلدمات يف

للدوائر ولألطراف وللمشاركني يف اإلجراءات.
ميزانية ينطوي جمموعها على زيادة ٢٠١٤-٥١٠

هذه الزيادة إىل حد بعيد معظَم وتشهداملعتمدة. ٢٠١٣املئة بالقياس إىل ميزانية عام يف٣٥,١تها نسب
أسفار املوظفني. وتفضي كل التشغيلية العامة، وبالتايل تكاليفُ التجهيز باملوظفني، والنفقاتُ تكاليفُ 

ماية والدعم اليت حتال إىل زيادة يف النفقات التشغيلية العامة، اليت تشمل تكاليف حاالت طلبات احل
، إىل زيادة موازية يف أسفار املوظفني الذين األويلاالستجايبالتحرك الوحدة، واحملاكمات، ونظم 

يضطلعون باألنشطة املعنية.
٢٠١٤يف عام باحلماية الذين يستمر اشتماهلمالشهود بكثرةويتصل عبء العمل املزيد -٥١١

ليهم والشهود، وبزيادة كبرية يف عدد ما يقدَّر أن حيال إىل الوحدة من ف
اجلديدةحاالت طلبات محاية الشهود

. وهو يتصل أيضًا باحلاجة املتأتية عن أنشطة ٢٠١٤باملساعدة، كما طلبه املدَّعي العام فيما خيص عام 
مكتب امل

شاهداً ١٢
إىل أحد النهائيم نقلهم شخصاً) نقًال مؤقتاً، إىل حني يت٤٠عاليهم (أي من يبلغ جمموعهم مع مُ 

البلدان.
٥١٢-

على النحو املعروض أدناه، دعمًا لثالث حماكمات ُجترى تتابعياً، بغية تناول الزيادة فيما حيال إليها العامة 

الموارد األساسية

الموارد من غير الموظفين

السفر
. يُهيأ ألسفار يف مهمات للتفاوض بشأن اتفاقات نقل الشهود واملشاركة يف متطَّلب متكرِّر-٥١٣

املؤمترات 
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الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة
بيَّنت.متطَّلب مستمرشهراً. ١٢، ملدة ٣-نفساين/خبري يف جمال الصدمات، من الرتبة ف-٥١٤

املقرتحات يف إطار امليزانية لثالث السنوات األخرية، احتياجها يفبالتفصيل، 
إىل هذه الوظيفة واملهام الواقعة على عاتق من يشغلها. وما ورد يف ذلك اإلطار يبقى صحيحاً. وعلى 

) من نظام روما األساسي، اليت تنص على أن "تضم الوحدة موظفني ذوي ٦(٤٣املعنية تق
خربة يف جمال الصدمات النفسية، مبا يف ذلك الصدمات ذات الصلة جبرائم العنف اجلنسي"، وإىل أنه 

يضم فريقها أُوعز إىل الوحدة عن طريق قرار شفوي صادر عن الدائرة االبتدائية األوىل بأن تسهر على أن
اً.الدائم نفسانياً حمرتف

كانت هذه الوظيفة املطلوبة .متطَّلب مستمرشهراً. ١٢، ملدة ٢-نفساين معاون، من الرتبة ف-٥١٥
٢٠١٣يف إطار املساعدة املؤقتة العامة قد أُقرت فيما خيص ميزانية عام 

النفساين املعاون املعين تقييمات نفسانية وسيسهم يف والشهود حاليًا بعملية حشد من يشغلها. وسيقدم
العام للمجين عليهم والشهود لتحقيق أكرب قدر ممكن من أسباب اخلريخطط اإلدارة واخلدمات النفسانية 

ربنامج احملكمة اجلنائية الدولية اخلاص باحلمايةاملقبول اشتماهلم ب
لون أمام احملكمة.الذين ميثُ 

تعنيَّ بسبب الزيادة .متطَّلب مستمرشهراً. ١٢، ملدة ١-موظف قانوين مساعد، من الرتبة ف-٥١٦
لكي ٢٠١٠) يف عام ١-يف األنشطة القضائية للمحكمة حشد موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف

نهوض بأود عبء العمل 
القانوين الدائم التزايد. ومنذ ذلك احلني بقي عبء عمل املوظفني القانونيني العاملني يف الوحدة عالياً 

.٢٠١٤باستمرار ـ  وال يُتوقع له أن ينخفض يف عام 
.متطَّلب مستمرشهراً. ١٢رأ، ملدة -مساعد محاية، من الرتبة خ ع-٥١٧

ا يف ساعدة املؤقتة العامة مت إقرارهووظيفة ُتشغل يف إطار امل،والشهود حاليًا وظيفة ثابتة ملساعد محاية
. وتقضي املمارسة الدولية ٢٠١٤ا يف عام وسوف ُحيتاج إليه٢٠١٣زانية عام ومي٢٠١٢ميزانية عام 

ظفون املعنيون املنخرطون فيها ثُناَء بغية التكفل بسالمتهم الفضلى يف جمال محاية الشهود بأن يعمل املو 
العرب املستخلصة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أن ذلك من بيَّنتوأمنهم وبسالمة وأمن الشهود. وقد 

األمهية مبكان. وتتسم هذه املمارسة اآلمنة يف العمل بسداد خاص فيما يتعلق باملساعد املعين باحلماية 
العامل 

.ربنامج احملكمة اجلنائية الدولية اخلاص باحلمايةب
. باإلضافة إىل متطَّلب جديد. أشهر١٠رأ، ملدة -مساعد معين باحلماية، من الرتبة خ ع-٥١٨

لعامل يف املقر والوظيفة احلالية املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة الوظيفة الثابتة للمساعد املعين باحلماية ا
عامة للمساعد املعين باحلماية، تال

باحلماية لكي يساعد 
املمارسات يف جمال محاية الشهود. كما سُيحتاج إىل هذه الوظيفة اجلديدة لتيسري حركة الشهود املشمولني 

.كينيا
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ُحيتاج إىل هذه .متطَّلب جديد. أشهر١٠رأ، ملدة -ة خ ع، من الرتبمساعد معين باحلماية-٥١٩
الوظيفة رئيسيًا للمساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجيات اخلروج اخلاصة بالشهود املشمولني بربنامج احلماية 

للمحكمة اجلنائية الدولية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
.جديدمتطَّلب. أشهر١٠، ملدة ٢-اون، من الرتبة فموظف دعم مع-٥٢٠

عليهم والشهود حاليًا موظفا دعم معاونان، يعمل أحدمها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية دعمًا للحالة 
أنشطة احملاكمة اجلارية يف املقر ومسانداً يف فيها وللحالة يف كوت ديفوار، ويعمل اآلخر يف املقر، مساعداً 

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف ، وكذلك الوسطى واحلالة يف أوغنداحلالة يف مجهورية أفريقيا يف ا
الستناد . والستدامة املرونة والسهر على استخدام املوارد على أجنع وجه باجزئياً 

أنه يلزم موظف بع منحًى يتمثل يف إسناد حالتني لكل موظف دعم معاون. بيد إىل متطلَّبات العمل، اتُّ 

موظفا الدعم احلاليان. وسيقوم موظف الدعم املعاون اجلديد بتناول مجيع املهام املتصلة بالدعم فيما خيص 
ربنامج احملكمة اجلنائية الدولية للشهود املشمولني بالشهود الذين ميثُلون خالل احملاكمة، وتقدمي الدعم 

ين االجتماعي واملتعلق بضعف احلال.ا، وبإجراء ما يلزم من عمليات التقييم النفساخلاص باحلماية
يلزم مساعدا .متطَّلب جديد. أشهر١٠ة رأ، كل منهما ملد-مساعدا دعم، من الرتبة خ ع-٥٢١

عند، ومواصلة تقدمي خدمات الدعم ٢٠١٤رى تتابعيًا يف عام الدعم املعنيان لتناول ثالث حماكمات جتُ 
ربنامج احملكمة اجلنائية الدولية اخلاص باحلمايةنقل األشخاص املشمولني ب

ربنامج احملكمة اجلنائية نقل األشخاص املشمولني بعنداألشخاص واملعالني، وتقدمي الدعم والتنسيق 
مساعد ُخصِّصاليت تعمل احملكمة يف إطارها. وحىت اآلن يف خمتلف احلاالتالدولية اخلاص باحلماية

ربنامج احملكمة اجلنائية الدولية اخلاص نقل األشخاص املشمولني بعنددعم واحد لتقدمي اخلدمات 
باإلضافة إىل املهام املتصلة باحملاكمات.باحلماية

حملل األعمال هذا ُحيتاج إىل.متطَّلب جديد، ملدة ستة أشهر. ٣-حملل أعمال، من الرتبة ف-٥٢٢

الوظيفة لتعزيز نظام تدبر األداء والثقافة ذ

امللفاتتدبر ضًا يف زيادة متانة نظام سيسهم أي
للمثول يف شىت احملاكمات أمام احملكمة. ويُتوقع أن هذا الرتكيز الشديد على األداء يف جمال التدبر 

بذلك اتسام سيفضي إىل ختفيض يف عدد حاالت التأخر يف احملاكمات اجلارية أمام كل دائرة، ضامناً 
اإلجراءات القضائية أمام احملكمة مبزيد من الفعالية.

متطَّلب أشهر. ١٠رأ، ملدة -كاتب معين بإدخال البيانات وضمان اجلودة، من الرتبة خ ع-٥٢٣
املتعلقة يتوىل الكاتب املعين بإدخال البيانات وضمان اجلودة مسؤولية إدخال مجيع املعلومات .جديد

هذه املعلوماتاً على حتديث مواظب) IBaseباحلماية إىل قاعدة املعلومات اإللكرتونية (الشهود املشمولني ب
جبعلى التكفلو اً عشوائيمأخوذة منهاعيِّناتبفحصوعلى التحقق منها

ليقوم شاغلها 
املعلومات

املستمر الدقيق ينطوي على أخطار املعلوماتعليهم والشهود. واحلال أن االفتقار إىل القدرة على حتديث 
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ضايفالعمل اإل
جمموعُ أن يُبقى دون تغيريٍ تقرتح احملكمة .متطَّلب متكرِّر-٥٢٤

عن العمل اإلضايف الذي يؤدونه فيما يتعلق بتنسيق حاالت تعويضاً عليهم والشهود يف املقر ويف امليدان 
مة إىل احلماية، وفيما يتعلق باملساعدة املقدَّ اخلاص باحملكمة اجلنائية الدوليةالشهود املشاركني يف برنامج

الموارد من غير الموظفين

الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
من أسفار املوظفني األسفار التنفيذية املتصلة بتوفري احلماية للشهود وخدمات .متطَّلب متكرِّر-٥٢٥

احملاكمات، من أجلالدعم، مبا يف ذلك األسفار املتصلة مبرافقة الشهود خالل سفرهم إىل مقر احملكمة 
نقلهم املشمول باملساعدة وسائر عملياتنقل الشهود لكي يتخذوا موطنًا يف مكان آخر/وعمليات

ين االجتماعي، وتقييم الدعم، وتنفيذ إجراءات احلماية احمللية، وإقامة نظم انقلهم، والتقييم النفسليات عم
و ،، واإلشرافالتحرك االستجايب األويل

يف الفقرة التالية، يعزى يُبنيَّ . وكما ٢٠١٣يورو بالقياس إىل عام ٩٠٠٤٥٧تنطوي على زيادة مقدارها 
يورو منها) إىل زيادة يف تكاليف التواصل الفيديوي عن بعد. ٥٠٠٢٣٨أكثر من نصف هذه الزيادة (

بالتواصل الفيديوي عن بعد سُيقَصر تكاليف السفر املتعلقات لسدخصَّصوتنبغي مالحظة أن امل
عتمادات املعنية يف األغراض العامة لوحدة استخدامها على هذا الوجه، للسهر على عدم استخدام اال

لقد قررت احملكمة زيادة استخدامها لوسائل التواصل الفيديوي عن بعد: فقد ُهيئ يف امليزانية -٥٢٦
٤٠لسد التكاليف املعنية على افرتاض أن 

يف املئة من الشهود ١٥افرتاض السنة املاضية املتمثل يف إدالء إىل بالقياسارتفاعًا كبرياً ميثلالفيديوي، ما
قيام 

يورو. ويُتوصل إىل حتقيق هذه ٠٠٠٨٦املعنيني إىل قاعة احملكمة ختفيضاً مقداره مبرافقة الشهود والشهود 
الوفورات على افرتاض أن التواصل الفيديوي سُيجرى يف بلدان احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة وأن 

سيكونون بالتايل متاحني لتقدمي الدعم الالزم إىل والشهود امليدانيني التابعني لوظفنيامل
أن من األجنع إيفاد موظفني عاملني يف قسم إدارة احملكمة وموظفني الشهود يف امليدان. فقد رأت احملكمة

عاملني يف قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل امليدان إلعمال الروابط الفيديوية، بدًال من استقدام 
األشخاص إىل احملكمة، مع كل ما يقرتن به ذلك من عمل تنظيمي إضايف ونفقات ترتتب عليه. ولذا 

وارد املطلوبة لسد تكاليف السفر على ما يسد تكاليف سفر موظف قانوين معاون/موظف معين تشتمل امل
احملكمة وموظف خمتص بتكنولوجيا املعلومات واالتصال للتواجد يف مكان كل رابط فيديوي من جبلسات

جلسات احملكمة.عقد أجل اإلدالء بالشهادات و 
فيتمثل يورو) ٤٠٠٢١٩يف ميزانية سفر املوظفني (العنصر الكبري اآلخر من عناصر الزيادة أما -٥٢٧

مكتب املدَّعي العام. الصادرة عناإلحاالتيف تكاليف متصلة حبماية الشهود، ما جيسد ارتفاع عدد 
من سبعة طلبات يف عام ربنامج احملكمة اجلنائية الدولية اخلاص باحلمايةبشتمالاالفقد ازدادت طلبات 

؛ وازدادت الطلبات املتعلقة بعمليات النقل املشمولة باملساعدة من ٢٠١٤طلبًا يف عام١٢إىل ٢٠١٣
وازداد عدد البلدان اليت طُلبت إقامة وصيانة نظم ؛٢٠١٤طلباً يف عام ٣٣إىل ٢٠١٣طلباً يف عام ١٩
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. وبالتايل ٢٠١٤إىل مخسة بلدان يف عام ٢٠١٣فيها من أربعة بلدان يف عام للتحرك لالستجايب األويل
عن طريق زيادة االستعانة باالتصال النجاعةمن خالل حتسني اليت حتققت قد ذهب ذلك بالوفورات ف

.اإلفاداتدالء باإلالفيديوي عن بعد من أجل 

التدريب
و -٥٢٨

٢٠١٤:
دورة التدريب اإللزامية لتجديد مهارات موظفي وحدة تدريب على اإلسعاف يف إطار(أ)

؛نكليزيةتدريب يف جمال اللغتني الفرنسية واإل(ب)
لشركة Accessبرنامج استخدام على لتعلم بالوسائل اإللكرتونيةمن خالل اتدريب (ج)

Microsoft؛
امليزانية واملالية؛تدريب على تدبر شؤون (د)
وتنسيقها؛امللفاتإعدادأعمال تدريب على (هـ)
؛(اخلاص بتحليل القضايا) بإصداره اجلديدAnalyst Notebookتدريب على برنامج (و)
؛IBaseقاعدة البيانات تطبيق تدريب على (ز)
السيربي؛االستخبارمجع املعلومات بوسائل علىتدريب (ح)
املباشر عرب اإلنرتنت. على املنوالتدريب على إدارة املشاريع (ط)

النفقات التشغيلية العامة
. تلزم موارد لسد التكاليف التالية البيان:متطَّلب متكرِّر-٥٢٩

(أ)
احملكمة، وتكاليف األشخاص الداعمني املرافقني هلم، وتكاليف إعداد سكنهم يف امليدان ويف بلد مقر 

وثائق السفر، واملالبس، واألبدال، والتأمني الصحي، واألبدال اليت يتقاضاها الشهود. فبحسب افرتاضات 
. وكما ُبني٥٥٢٠١٤احملكمة، يُتوقع أن ميُثل أمامها 

يف املئة من الشهود ميكن أن ٤٠يف الفقرة املتعلقة بالسفر فيما تقدم، ُهيئ للتكاليف على افرتاض أن 

لشهود، مقلِّصًا يف الوقت نفسه ما 
، متصلة تستلزم قدرًا كبريًا من املوارد على حنو مثبط،ووجه يف شىت وحدات احملكمة من مصاعب

مسائل املطالبات يف جمال اللجوء؛بالتأشريات واألذون و 
الطوارئ الطبية؛خدمات لدعم و لالشهود طلباً إحاالت (ب)
بغية التحرك إزاء التهديد املباشر للمجين عليهم األويللتحرك االستجايبإقامة نظم ل(ج)

والشهود، وذلك يف ست حاالت تعمل احملكمة يف إطارها، منها احلالة اجلديدة يف مايل؛
النفقات املتصلة بنقل الشهود؛(د)
النفقات املتصلة بإعادة توطني الشهود وعمليات نقلهم املشمولة باملساعدة؛(هـ)
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يف جمال احلماية وتدابري احلماية احمللية.املشورة (و)

اللوازم واملواد
لسد تكاليف اللوازم واملواد احملتاج إليها فيما خيص قاعات انتظار الشهود يلزم.متطَّلب متكرِّر-٥٣٠
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام :٣٣٥٠: البرنامج الفرعي ٨٥الجدول 

٣٣٥٠
وحدة المجني عليهم والشهود

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٦٦٠,٠١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠١٤,٩١ ٦٧٤,٩٧١٥,٤١ ٠٧٦,٦١ ٧٩٢,٠١١٧,١٧,٠

٦٣,٢١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل ١٧٦,٦١ ٢٣٩,٨٦٤,٥١ ٢٠٨,٨١ ٢٧٣,٣٣٣,٥٢,٧

٦٤٧,٧٢ ٤٦٦,٤٣ ١١٤,١٣ ١١٤,١٧٢٣,٢٢ ١٩١,٥٢ ٩١٤,٧٧٧٩,٩٢ ٢٨٥,٤٣ ٠٦٥,٣١٥٠,٦٥,٢

٣٨٢,٥٣٨٢,٥٣٨٢,٥٤١٣,٩٤١٣,٩٧٨٣,٦٧٨٣,٦٣٦٩,٧٨٩,٣العامةاملؤقتةاملساعدة 

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
٤٣,١٤٣,١٤٣,٥٤٣,٥٠,٤٠,٩اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٨٢,٥٣٨٢,٥٣٨٢,٥٤٥٧,٠٤٥٧,٠٨٢٧,١٨٢٧,١٣٧٠,١٨١,٠تكاليف العاملني

٣,٢٣٨٨,٣٣٩١,٥٣٩١,٥٢٦,٥٥٨١,٠٦٠٧,٥٢٧,٠١السفر ٠٣٨,٤١ ٠٦٥,٤٤٥٧,٩٧٥,٤

الضيافة
اخلدمات التعاقدية 

٢١,٤٢١,٤٢١,٤٢٥,١٢٥,١٢٥,١٢٥,١التدريب

١العامةيةنفقات التشغيلال ٥٠٨,٤١ ٥٠٨,٤١ ٥٠٨,٤١ ٨٦٨,٨١ ٨٦٨,٨٢ ٩٥٥,٢٢ ٩٥٥,٢١ ٠٨٦,٤٥٨,١

٤,١٤,١٤,١٥,٧٥,٧٥,٧٥,٧اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٣,٢١املتصلة بالعاملني ٩٢٢,٢١ ٩٢٥,٤١ ٩٢٥,٤٢٦,٥٢ ٤٨٠,٦٢ ٥٠٧,١٢٧,٠٤ ٠٢٤,٤٤ ٠٥١,٤١ ٥٤٤,٣٦١,٦

٦٥٠,٩٤المجموع ٧٧١,١٥ ٤٢٢,٠٥ ٤٢٢,٠٧٤٩,٧٥ ١٢٩,١٥ ٨٧٨,٨٨٠٦,٩٧ ١٣٦,٩٧ ٩٤٣,٨٢ ٠٦٥,٠٣٥,١

-٥٦,٨-٢١,٢١٧٢,٠١٩٣,٢١٩٣,٢١٩,٥١٦٦,٠١٨٥,٥٣٢,٢٤٧,٩٨٠,١١٠٥,٤تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٥٠: البرنامج الفرعي ٨٦الجدول 

وحدة المجني عليهم والشهود
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٢١٦١١٧املالك األساسي

٥٦١١١٣١٣٢٤٣املالك املتصل باحلاالت

١٢٧٧١٧١٣٢٣٣٥٠

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٧٧١٧١٣٢٣٣٥٠المجموع
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: قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم٣٣٦٠البرنامج الفرعي )و(

٥٣١-
) من الئحة احملكمة، املكلفة مبساعدة ٩(٨٦املنصوص عليها يف البند 

من القواعد ٩٦إىل ٨٩و١٦خمتلف مراحل اإلجراءات وجرب األضرار وفقًا ألحكام منها القواعد 

وا فيها بصورة فعلية، ويف مقر احملكمة، لتدبر طلبات املشاركة لكي ميثَّلوا قانونيًا يف اإلجراءات ويشارك

اإلجراءات ذات الصلة، وملساعدة الدوائر بتحليل الطلبات وفقًا للمعايري احملددة قضائيًا وإعداد التقارير
عنها.
ويضطلع هذا القسم باملرحلة األوىل من عمله يف امليدان. فاحلضور امليداين املبكر واملستدام يف  -٥٣٢

عليهم وجرب أضرارهم، وبالتايل احليلولة التالية البيان:
دون إغراق احملكمة بطلبات ليست متصلة بالدعاوى أو ليست كاملة؛ انتقاء الوسطاء وتدريبهم ومراقبتهم 

سّيما فيما خيص 
تعويضات جرب األضرار. 

إذا  و -٥٣٣
إليداعها يف تاريخ الحق إذا  

مجيع الطلبات إلكرتونيًا وتسجيلها، ويُدَخل يف قاعدة البيانات ما ميكن أن ُحيتاج الحقًا إىل استخالصه 
فيها، وتَعد صيغ من الطلبات حمجوبة أن ُحيتاج إليه ألغراض أخرىة أو وإدراجه يف تقارير تُرفع إىل الدائر 

ة. ويقوم بذلك املساعدون املعنيون بتجهيز البيانات. ونتيجة للجهود املستمرة الرامية إىل معيَّنمعلومات 
األمتتة زيادة جناعة وإنتاجية املساعدين املعنيني بتجهيز البيانات وترقية النظم ذات الصلة إلتاحة املزيد من 

طلباً ١٢٠طلباً يف الشهر (مقابل ١٥٠فيها، غدا مبستطاع املساعد الواحد املعين بتجهيز البيانات جتهيز 

ى القضائية والتنوع احلايل يف النظم املستخدمة البيانات عند حده األدىن على الرغم من ازدياد عدد الدعاو 

من حيث اكتماهلا، وحتلِّلها، وتعد تقارير بشأن الطلبات احملالة، باالستناد إىل التعليمات الصادرة عن كل 
على بالغات وطلبات كثرية تُتلقَّى من املمثلني القانونيني يرّدونإن موظفي الوحدة القانونية دائرة. كما

تقارير دورية وتقارير خمصوصة عن شىت للدوائر ون للمجين عليهم ومن الدوائر ومن جهات أخرى، ويعدّ 
راجعون صيغ 

الطلبات احملجوبة فيها معلومات، وينظمون سريورات االنتقاء فيما خيص املمثلني القانونيني املشرتَكني.
دد على عقسم وقف عبء العمل الواقع على عاتق ويت-٥٣٤

اإلجراءات، وعدد طلبات املشاركة وجرب األضرار اليت يتعنيَّ جتهيزها احلاالت، واملرحلة اليت بُلغت يف
وإيداعها لدى الدوائر. وينزع  عبء العمل إىل بلوغ مقاديره العظمى خالل األشهر اليت تسبق جلسة 
يف 
املرحلة املعنية من اإلجراءات بغية متكني الدوائر من البت يف شأن هذه الطلبات قبل اإلجراء ذي الصلة 

عليهم حىت بعد مبباالذي يودون املشاركة فيه. ويف بعض القضايا، مثل قضية 
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راحل اإلجراءات، مبا يف ذلك مرحلة أي مرحلة من ميفبدء احملاكمة. وميكن النظر يف الطلبات اجلديدة
االستئناف.

وهلذا التقلب املرتبط مبواعيد خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية تبعات فيما خيص عبء العمل -٥٣٥
وما يقوم به من ختطيط. فمن ناحية أوىل يتعنيَّ الواقع على عاتق 

قدرة أساسية على تدبر الدفق املعتاد من الطلبات الواردة، واالستجابة القسم أن خيطط الحتيازهذا على 
لشىت املستجدات يف الدعاوى اليت تستلزم منه العمل، سواء اتصلت بالتمثيل القانوين، أم بتوفري املعلومات 
تقارير تقنية. 
وترد يف اجلدول التايل بعض البيانات عن هذا اجلانب من جوانب عمل القسم، باإلضافة إىل معاجلة 

الطلبات الفردية واجلماعية.
: إيداع الطلبات لدى الدوائر، ومذكرات إحالة الطلبات، والبالغات المتعلقة بالدعاوى٨٧الجدول 

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤السنة 
**العدد املقدَّر*العدد املتوقَّعالعدد الفعلي

٩٠)٤٥+٤٧الرقم الفعلي (٨٨٩٢عدد الطلبات املودعة لدى الدوائر
٣٠)١٠+١٣الرقم الفعلي (٤٠٢٣عدد مذكرات إحالة الطلبات

عدد البالغات املرسلة فيما يتعلق بالدعاوى إىل 
املمثلني القانونيني للمجين عليهم، والدوائر، 

١٨٠)٩٤+٩٤الرقم الفعلي (١٧٢١٨٨واجلهات األخرى 
وإىل األنشطة املخطط ٢٠١٣/يونيويستند التوقع إىل األرقام الفعلية املسجلة يف الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران*

.٢٠١٤واالفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام ٢٠١٣وعام ٢٠١٢يستند التقدير إىل متوسط العددين اخلاصني بعام **
يتعنيَّ على القسم أيضًا أن يتمكن من أن يُعِمل سريعًا موارد إضافية عندما ،ومن ناحية أخرى-٥٣٦

يغدو من الضروري معاجلة أعداد كبرية من الطلبات يف غضون أجل قصري. وكما ُبني يف الفقرة السابقة، 
بة يف األشهر اليت تسبق مباشرة جلسة اعتماد التهم أو احملاكمة. وينطوي ذلك على صعو يطرأ ذلك عادة 

جسيمة تواجه القسم، الذي يعمل مبالك موظفني منقوص نقصًا شديدًا منذ عدة سنوات. ولالضطالع 
بوظيفة املوظف القانوين املعاون وبوظيفة املساعد املعين بتجهيز البيانات، ال يف أوقات بلوغ عبء العمل 

احلصول على موارد إضافية أوَجه فحسب بل أيضاً من أجل النهوض باملهام األساسية، تعنيَّ على القسم 
من مصادر متنوعة.

٥٣٧-
خمتلف الدوائر أنواعًا متباينة من استمارات الطلب وسريورات الطلب. ويرتتب على االستجابة لذلك، 

قع على عاتق القسم إذ تنطوي هذه االستجابة على تصميم األجل القصري، أثر على عبء العمل الوايف
القسم استمارات وسريورات خمتلفة وعلى تعديل قاعدة البيانات ونظام اإلبالغ يف كل مرة. أما يف األجل 

نظام استدامة ، أن يفضي ذلك إىل مزيد من ٦٠
. لكن ال يُتوقع أن يؤثر ذلك أثرًا كبريًا على احتياجات القسم إىل وفعاليته وجناعتهعليهم

املوظفني لكي ينهضوا بعبء العمل األساسي. فالزيادات الدنيا املطلوبة لسد تكاليف املوظفني فيما خيص 
بعبء العمل جتعل وضع القسم يرتفع بعض الشيء ليبلغ املستوى األدىن الالزم للنهوض ٢٠١٤عام 

-ICC-ASP/11/20ICC(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... ٦٠

ASP/11/Res.7 ٤، الفقرة.
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مرة يه، فإنه سيتعنيَّ عل٢٠١٣األساسي. أما إذا أُجيز بقاء أعداد املوظفني يف القسم كما كانت يف عام 
أخرى أن يطلب موارد إضافية من خارجه، ما قد يكون غدا غري متاح بالنظر إىل القيود اليت تواجهها 

الشعبة مجعاء على صعيد امليزانية.

الموارد األساسية

من غير الموظفينالموارد

اخلدمات التعاقدية
لسد تكاليف الطبع اخلارجي لالستمارات القياسية لطلب املشاركة يف ليه. ُحيتاج إمتطَّلب متكرِّر-٥٣٨

، مما تتعني اتاإلجراءات، وكتيب إيضاحي مرافق، وغري ذلك من املواد اإلعالمية املساعدة ملقدمي الطلب
وإتاحته بصورة عامة ألغراض اإلعالم والتدريب.إتاحته يف احلاالت والقضايا اجلديدة 

الموارد المتصلة بالحاالت

الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة
متطَّلب شهرًا لكل منهما. ١٢رأ، ملدة -البيانات، من الرتبة خ عبتجهيزمساعدان معنيان -٥٣٩

القدرة على سد االحتياج إىل جتهيز البيانات املتأتية عن االفرتاضات املتعلقة توفرييظل من الالزم.مستمر
و بامليزانية. 

؛ إدخال كرتونياً واستنساخها إلالتسجيلطلبات و طلبات املشاركة وجرب األضرار 
إىل قاعدة البيانات؛ حتديث السجالت وكذلك البيانات املتلقاة بصورة منفصلة، ،بيانات الطلبات

م بتضمينها املعلومات اجلديدة املتلقاة؛ استخراج البيانات من قاعدة البيانات إلدراجها يف التقارير اليت تقدَّ 
فيها معلومات؛ التحقق من جودة الوثائق وحتضريها إىل الدوائر؛ إعداد مشاريع صيغ الوثائق احملجوبة 

إليداعها؛ مسك الوثائق املطبوعة، وغري ذلك من املهام اإلدارية.
. متطَّلب مستمرشهرًا لكل منهما. ١٢، ملدة ٢-، من الرتبة فمعاونانموظفان قانونيان -٥٤٠

االفرتاضات املتعلقة بامليزانية من ستظل هذه القدرة الزمة طيلة العام للمساعدة على سد ما يتأتى عن 
احتياجات إىل قدرة قانونية ولالضطالع باملهام التالية على وجه التحديد: إجراء التحليل القانوين 
للطلبات وجتهيزها ومراجعة صيغها احملجوبة فيها معلومات؛ إعداد التقييمات الفردية للطلبات ومشاريع 
الدوائر؛ االستجابة للطلبات واألوامر الصادرة عن الدوائر؛ االتصال 

ك، وتنفيذ كل ما باملوظفني امليدانيني من أجل املتابعة فيما يتعلق بالطلبات، وتنظيم التمثيل القانوين املشرتَ 
قد يصدر عن الدوائر من أوامر ذات صلة؛ تقدمي إسهام بشأن مسائل النهوج ومبا يف ذلك إجراءات 

قدار. فللنهوض بعبء العمل هذا زيد املالقانونيةالنصوصوإعدادالعمل؛ وإجراء البحوث القانونية 
.٢٠١٣شهراً كما يف عام ١٧شهراً للوظيفتني بدالً من ٢٤املطلوب زيادة طفيفة إىل ما يعادل جمموعه 

الوظيفة. ُتطلب هذه متطَّلب مستمرشهراً. ١٢رأ، ملدة -مساعد إداري ميداين، من الرتبة خ ع-٥٤١
القسم يف امليدان ودعم األنشطة امليدانية يف مجيع احلاالت، ومبا يف عملياتيف املقر من جديد بغية دعم 

ذلك ختطيط املهمات، وإعداد ومراقبة امليزانية والشؤون املالية، ودعم مجيع موظفي القسم العاملني يف 
شر شهراً ال لستة أشهر، وذلك لسد االحتياجات الفعلية امليدان بوجه عام. وُتطلب االعتمادات الثين ع

.٢٠١٣و٢٠١٢املقدَّرة باالستناد إىل جتربة عامي 
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. إن متطَّلب مستمرشهراً. ١٢، ملدة ٢-حلالة يف كينيا، من الرتبة فمعين باموظف ميداين-٥٤٢
أساسيًا عندما ُجترى 

بشأن االبتدائيةدائرة القرارات باملعين بتخطيط وتنفيذ األنشطة عمالً احملاكمات. وسيقوم املوظف امليداين 

عليهم املرتبطني بالقضايا وتقدمي تقرير عنهم إىل الدائرة، ومتكني من كني املشَرت 

ودعمهم، ومراقبتهم، وإتاحة استمارات التسجيل ومجع ما ُميأل منها، وإعداد رساالت أساسية تبلغ إىل 
ين عليهم والوسطاء تبنيَّ فيها املستجدات يف اإلجراءات، وتنفيذ كل ما قد يصدر عن الدائرة من أوامر 

أخرى.
شهراً. ١٢رأ، كل منهما ملدة -مساعدان ميدانيان معنيان باحلالة يف كينيا، من الرتبة خ ع-٥٤٣

حملياً لدعم ما أشري إليه يظل ُحيتاج إىل مساعدين ميدانيني حمشودين.(واحد لكل قضية)متطَّلب مستمر
خالل املرحلة االبتدائية. والشخصان املعنيان ملّمان بلغات البلد وثقافته امليدانية أعاله من أنشطة القسم 

املوظف امليداين فيما يتعلق جبميع األنشطة امليدانية.املتضررة من األهايل. ومها يدعمان 
متطَّلب رأ، ملدة ستة أشهر. - ، من الرتبة خ عمساعد ميداين معين باحلالة يف كوت ديفوار-٥٤٤
يظل للقسم مساعد ميداين موظف حملياً لدعم أنشطة القسم األساسية يف امليدان طيلة يلكيلزم . جديد

بلغات البلد وثقافته اً املساعد امليداين ملماملطلوب أن يكون هذا غبو. و املرحلة التمهيدية يف قضية اْغبَ 

ودعمهم، األهايل. وُحيتاج إىل استمرار تواجد احلد األدىن هذا يف كوت ديفوار من أجل مراقبة الوسطاء
وإبالغ الرساالت األساسية، وتيسري مهمات موظفي القسم وتنفيذ كل ما قد يتأتى عن اإلجراءات 

القضائية من مهام.

اخلرباء االستشاريون
التجربة أن استئجار خدمات اخلرباء االستشاريني لكي يُِعّدوا وصفاً بيَّنت. متطَّلب متكرِّر-٥٤٥

إىل تكاليفه، يتيح اكتساب خربة فريدة يف الوقت املناسب، ميكن أن تنبين عليها أنشطة القسم امليدانية. 
ليه ُتطلب اعتمادات لسد تكاليف خرباء استشاريني يُِعّدون وصفاً للمجين عليهم.وع

الموارد من غير الموظفين

السفر
املعين لسد تكاليف سفر املوظفني إىل امليدان ومنه، وتكاليف مهمات املوظفني خصَّصامليلزم -٥٤٦

ي رحالت يقوم عليهم). ويبذل القسم جهودًا صارمة لتقليل األسفار إىل املقر ومنه، ومعظم الرحالت ه

مجيع املوظفني امليدانيني للمقر مرة واحدة يف السنة، ما يُعترب أمرًا أساسيًا للتخطيط السنوي والتدريب 
ولتعزيز إحاطة املوظفني املعنيني باحملكمة.
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دمات التعاقديةاخل
املراحل الثالث األوىل ٢٠١٣-٥٤٧

من
سُيمضى يف إعداد مرحلة التكامل امليداين، ما جيعل من املمكن عندما يتم إعمال العناصر ٢٠١٤عام 

زيد من اخلطوات على القيام مب–مثل الصالت املستقرة عرب شبكة اإلنرتنت واملعدات الالزمة –األخرى 

تطلبته املراحل السابقة فقد خفِّض املبلغ املطلوب لسد تكاليف خدمات جتهيز البيانات ختفيضًا مقداره 
يورو.٠٠٠٥
املطلوب لسد تكاليف الطبع اخلارجي لالستمارات خصَّص. ُحيتاج إىل املمتطَّلب متكرِّر-٥٤٨

القياسية لطلب املشاركة يف اإلجراءات، وكتيب إيضاحي مصاحب، وغري ذلك من املواد اإلعالمية 
املساعدة ملقدمي الطلب، مما تتعني إتاحته يف احلاالت والقضايا اجلديدة وإتاحته بصورة عامة ألغراض 

اإلعالم والتدريب.
اعتمادات لتمكني القسم من االضطالع بأنشطة ميدانية بغية تنفيذ واجب لزم. ترمتطَّلب متكرِّ -٥٤٩

كة يف اإلجراءات  املشاَر األشخاص واملنظمات ويشتمل ذلك على طبع االستمارات القياسية لطلب 

وكتيب إيضاحي مصاحب، ومواد إعالمية أخرى ملساعدة مقدمي الطلبات. كما ُحيتاج إىل اعتمادات 
هم ومن أجل 

تعويض تكاليف السفر احمللي، وتكاليف االجتماعات، إخل. وعلى ضوء االفرتاضات املتعلقة بامليزانية
ية الكونغو الدميقراطية، وكينيا، ومجهورية رئيسيًا على مجهور ٢٠١٤يف عام يُتوقع أن ترتكَّز هذه األنشطة 

. وعلى الرغم من بَندا/جربواليتأفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، والبلدان
يف العديد من احلاالت اليت قد يلزم فيها ٢٠١٣ضغط املوارد بغية مواجهة زيادة العمل منذ عام 

.٢٠١٣يف عام عليهاملطلوبة قد أُبقيت كما كانتاالضطالع بأنشطة فإن املبالغ

التدريب
متطَّلب متكرِّر-٥٥٠

وحيتاجون إىل تدريب مستمر ودعم من خرباء مؤهلني لكي يتسىن ،والوسطاء يف بيئات عالية احلساسية
حلاق األذىوحيول دون إعاية املقدَّمةينهض بالر هلم تدبر هذا التواصل على حنو

سُيستخدم معظم االعتمادات املعنية من أجل نشاط تدرييب واحد ينظَّم خالل ،وتعظيمًا للفائدة
يتسىن جلميع موظفي القسم أن ينتفعوا به.االجتماع السنوي، إذ

اللوازم واملواد
الذاكرة املصونة وحداتاملوارد املعنية لتزويد وسطاء منتَقْنيَ بأدوات مثل تلزم. متطَّلب متكرِّر-٥٥١

) ومغلفات قابلة للختم، متكينًا هلم من صون أمن الوثائق واملعلومات السرية، USBوحداتاألمن (
واالضطالع بأنشطتهم على حنو آمن. ويفتقر معظم الوسطاء إىل هذه القدرة، ما ينشأ عنه خطر اإلضرار 

، متسقة مع ٢٠١٢بأ
بقدرة  منتَقْنيَ املبادئ التوجيهية بشأن الوسطاء اليت تشمل بنطاقها احملكمة برمتها، بغية تزويد وسطاء 
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الوسطاء املنخرطني يف العمل مع 
احملكمة للخطر. وسُتستخدم هذه األدوات حيثما ُحيتاج إليها أمسَّ احلاجة تبعًا ألنشطة الوسطاء املتصلة 

يف مجهورية على اخلصوص يُتوقع أن تلزم هذه األدوات ٢٠١٤عام ما خيصوفيباإلجراءات القضائية؛ 
يقيا الوسطى وكوت ديفوار.الكونغو الدميقراطية وكينيا ومجهورية أفر 
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٣٦٠: البرنامج الفرعي ٨٨الجدول 

٣٣٦٠
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٧٥٠,٦١٨٢,٤٩٣٣,٠٧٥٦,٠١٨٧,١٩٤٣,١١٠,١١,١الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢١٨١,٤٢٤٤,٦٦٤,٥١٨٥,٥٢٥٠,٠٥,٤٢,٢اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٦١١,٧٤٠٤,٢١ ٠١٥,٩١ ٠١٥,٩٨١٣,٨٣٦٣,٨١ ١٧٧,٦٨٢٠,٥٣٧٢,٦١ ١٩٣,١١٥,٥١,٣

٤,٤٣٦٩,٤٣٧٣,٨١٥٩,٥٥٣٣,٣٤٤٠,١٤٤٠,١٥٦١,٤٥٦١,٤١٢١,٣٢٧,٦العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

٤٤,٥٤٤,٥٤٤,٥١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريوناخلرباء 

٤,٤٤١٣,٩٤١٨,٣١٥٩,٥٥٧٧,٨٤٥٠,١٤٥٠,١٥٧١,٤٥٧١,٤١٢١,٣٢٦,٩

٢,٨١٤٤,٣١٤٧,١٩,٨١٥٦,٩١٥٧,٤١٥٧,٤١٥٧,٤١٥٧,٤السفر

الضيافة
-٣,٨-٣,٣٧٤,٨٧٨,١٧٨,١٢٧,٠١٠٥,٥١٣٢,٥٢,٠١٢٥,٥١٢٧,٥٥,٠اخلدمات التعاقدية 

٤,٨٤,٨٤,٨٤,٣٤,٣٤,٣٤,٣التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
-١,٦-٦,١٢٢٣,٩٢٣٠,٠٩,٨٢٣٩,٨٢٧,٠٢٧٨,٢٣٠٥,٢٢,٠٢٩٨,٢٣٠٠,٢٥,٠الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

٦٢٢,٢١المجموع ٠٤٢,٠١ ٦٦٤,٢١٦٩,٣١ ٨٣٣,٥٨٤٠,٨١ ٠٩٢,١١ ٩٣٢,٩٨٢٢,٥١ ٢٤٢,٢٢ ٠٦٤,٧١٣١,٨٦,٨

-٤٤,١-٢٤,٢٢٨,٠٥٢,٢٥٢,٢٢٢,٣٦٥,٦٨٧,٩٤١,٣٧,٨٤٩,١٣٨,٨تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٣٦٠: البرنامج الفرعي ٨٩الجدول 

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢٣٢٨١١٩املالك األساسي

٢٢٥٥٧املالك املتصل باحلاالت

١٢٥٢١٠٦٦١٦

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٥٢١٠٦٦١٦المجموع
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: قسم اإلعالم والوثائق٣٤٠٠البرنامج - ٤

المقدِّمة

يسعى قسم اإلعالم والوثائق إىل توسيع نطاق اإلحاطة بوالية احملكمة وبعملها ونطاق الدعم -٥٥٢
والقضايا 

،مثل األوساط القانونيةالرئيسينياملعروضة عليها. ويتواصل هذا القسم أيضًا مع أصحاب الشأن
وجمموعات اجلمهور العاملي، لتحقيق اهلدف النهائي ،، واملنظمات غري احلكومية، والصحفينياألكادمييةو 

اإلعالم القسم يف عمله باسرتاتيجيةد هذا شاملتمثل يف زيادة الدعم الدويل الذي حتظى به احملكمة. ويسرت 
التوعية.اسرتاتيجية و 

ويتألف قسم اإلعالم والوثائق من مكتب رئيسه، ووحدة املكتبة والوثائق، ووحدة الشؤون -٥٥٣
، ووحدة التوعية.واملناسباتالعامة، ووحدة املراسم 

احملكمة اءات إجر الع على ولئن كان هذا القسم سيواصل إيالء األولوية إلتاحة إمكانية االطّ -٥٥٤
القضائية للجماعات املتضررة يف احلاالت املعروضة على احملكمة، فسُيبذل أيضًا املزيد من اجلهود على 

اليت تنفذها دَّدة الطابعصعيد توسيع نطاق الدعم الدويل الذي حتظى به احملكمة من خالل الربامج احمل
. هذا القسمشىت وحداته. وما من تغري يف ميزانية 

يف من اجلرائم األكثر تضررًا اتوحدة التوعية املسؤولية عن السهر على إحاطة اجلماعوتتوىل-٥٥٥
على و ،القضايا املعروضة على احملكمة باإلجراءات القضائية يف مجيع مراحل الدعاوى اليت تنظر فيها

أن العمل جتربة هذه الوحدةبيَّنتوقد على معلومات حمايدة عن هذه اإلجراءات.هذه اجلماعات الع طّ ا
ضحداخلاطئة و تصّوراتالتوعوي الفعال واملستدام الذي جتريه احملكمة ميكن أن يسهم يف اتِّقاء ال

املعلومات املنحازة.
وتقوم وحدة التوعية، على أساس التجربة والعرب املستخلصة، مبراجعة مناحيها وإسناد درجاتِ -٥٥٦
رئيسيًا على كينيا وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو سترتكز األنشطة ٢٠١٤إىل أولويةٍ 

الدميقراطية، بينما ستبقى العمليات فيما خيص السودان وأوغندا حمدودة جدًا بسبب عدم وجود 

يف مجهورية أفريقيا الوسطى وليبيا صعوبة بالغة على الوصول إىل على ذلك تضفي الظروف األمنية 
د على إعداد وتوزيع مواد مسعية جمموعات األهايل احمللية بواسطة أدوات التوعية التقليدية. وعليه فسيشدَّ 

بصرية خاصة باحملكمة، وزيادة العمل مع وسائل اإلعالم ومن خالهلا، ومن خالل الوسطاء عندما ميكن 
يثما ميكن.ذلك وح

ومتاحة وتعمل وحدة الشؤون العامة على جعل اإلجراءات القضائية يف احلاالت الثماين علنية -٥٥٧

أوسع نطاقاً.فة، لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف كسب دعم املستهدَ أهم و 
ز تركيزًا قويًا على وسائل التواصل التقليدية، ستظل وحدة الشؤون العامة تركِّ ٢٠١٤ويف عام -٥٥٨

دة من الفرص اليت تتيحها اإلذاعة والتلفاز، واملواد املطبوعة، مع بذل قصاراها يف الوقت ذاته لالستفاو 
اإللكرتونية، لشبكي االجتماعي، والكتباجلديدة؛ ومبا يف ذلك الرتابط االوسائطنرتنت وحمافل شبكة اإل

البصرية السهلة التنزيل، واألجهزة النقالة. وبتعزيز املوقع الشبكي والتوسع يف استخدام وامللفات السمعية 
تقنيات املعلومات واالتصال اجلديدة والوسائط االجتماعية، سيتسىن هلذه الوحدة بلوغ مجهور أوسع يف 
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وأكثر مراعاة للمنتفعني به. كما إن هذا النهج التكاليفأجنع بالقياس إىل مجيع أحناء العامل على حنو 
سيمثل سبيالً هاماً إىل استهداف مجاعات األهايل يف بلدان احلاالت اليت تشهد قيوداً أمنية.

مث إن وحدة الشؤون العامة ستواصل تعزيز الدعم الدويل لدور احملكمة وأنشطتها وذلك باالخنراط -٥٥٩
األهليومباالعامليعلى الصعيد هاتواصلباتستهدفهمع اجلهات اليت اعلي تفيف حتاور 

واملنظمات غري احلكومية.ةاألكادميياألوساطتوسيع نطاق شراكتها مع بواملنظمات غري احلكومية، و 
صل واملناسباتوإذ ترمي وحدة املراسم -٥٦٠

يف حيِّز احملكمة الع اجلمهور على جلسات احملكمة عن طريق جتهيز مكتب املعلومات زيادة اطّ تسهيل 
باملوظفني، والرد على طلبات واستفسارات الزوار الذين يشاركون يف اجللسات. كما إن هذه العمومي

أصحاب ياراتملسؤويل احملكمة وزيادة ز املستوى/الرفيعةالوحدة ستنهض بأود زيارات الشخصيات املرموقة
الشأن يف احملكمة هلا، والزيارات الرمسية العامة. وعلى وجه اإلمجال تزايد عدد هذه الزيارات يف السنوات 
األخرية، وذلك دون شك بفضل األمهية اليت تكتسبها احملكمة على املستوى الدويل. ويتعني على احملكمة 

ا تبذله من جهود للمثابرة على مراجعة اإلجراءات حبيث ممرغم الذلك على حاليًا رفض بعض الزيارات، و 
. وعالوة على كاليفتالاخلدمات على أمثل وجه وعلى النحو األكثر جناعة بالقياس إىل تقدمييتسىن هلا 

ذلك ستواصل هذه الوحدة تنظيم ودعم املراسم القضائية وغريها من األحداث ذات الصلة اليت تشمل 
احملكمة برمتها، متكفلة بالتنسيق بني األجهزة ومتفادية االزدواج يف العمل.بنطاقها
تدعم مقتنيات احملكمة، وجمموعة عن تاريخ وتقوم وحدة املكتبة والوثائق مبسك وثائق -٥٦١

األربعة أجهزة احملكمة ناتِ احتياجات مكوِّ 
اخلدمات  إن املكتبة تقوم حالياً يف حدود مواردها املتيسرة بتوفريقة حمامي الدفاع، إىل املعلومات. كما وأفر 

) "يوروجست"وحدة التعاون القضائي يف االحتاد األورويب (للعاملني يف وتتيح ، بناًء على موعد، للباحثني
.االنتساب إليها

األهداف
١-

)؛١-٧-١االسرتاتيجية ذات الصلة (اهلدف االسرتاتيجي 
النهوض بسريورات تنمية الثقة مع الدول، واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، واملنظمات -٢

الشركاء وأصحاب الشأن يف احملكمة من خالل تبادل املعلومات أهما منوغريهغري احلكومية، 
- ٢-٣أثناء حلقات التدارس، واملؤمترات، وسائر املناسبات اليت قد تسنح (اهلدف االسرتاتيجي 

١.(

٢٠١٤النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام : ٩٠الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام األداءمؤشرات النتائج املتوخاة
١- ٧-١الهدف 

عليهم واجلماعات املتضررة؛
زيادة قدرة جمموعات األهايل احمللية على 

متابعة املستجدات القضائية

يف البلدان املعنية:
طرح من أسئلة تبني أن درجة اإلحاطة غدت أعمق؛نسبة ما يُ -

إالنسبة املئوية للمشاركني الذين يقولون -

جلسة من جلسات التوعية

% بالقياس إىل عام ٢٠نسبتها زيادةٌ 
٢٠١٣
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٢٠١٤املرمى فيما خيص عام األداءمؤشرات النتائج املتوخاة
١- ٢-٣الهدف 

تعزيز ثقة أصحاب الشأن يف احملكمة 
زيادة إمكانية والتزامهم جتاهها "من خالل 

العهم على املستجدات القضائية فيها"اطّ 

زيادة عدد زوار املوقع الشبكي للمحكمة؛-

عناوين قائمةزيادة عدد املتسجلني يف -
؛لدى احملكمةالتوزيع الربيدي

عدد الزوار الذين يشاركون يف اجللسات-

% بالقياس إىل عام ١٠زيادة نسبتها 
٢٠١٣

بالقياس إىل عام % ١٠زيادة نسبتها 
٢٠١٣

% ٥٠زيادة يف عدد الزوار نسبتها 
٢٠١٣بالقياس إىل عام 

١- ٢-٣الهدف 
تعزيز ثقة أصحاب الشأن يف احملكمة 
والتزامهم جتاهها "من خالل زيادة إمكانية 

العهم على املستجدات القضائية فيها"اطّ 

املستوى ملسؤويل يعدد زيارات املسؤولني املرموقني/الرفيع-
احملكمة؛

عدد زيارات أصحاب الشأن؛-

عدد األحداث-

-

(نفس الرقم الذي شهده عام ٥٥
٢٠١٣(
% ٦٠أي بزيادة نسبتها (١٢٠

بالقياس إىل االفرتاض املتعلق بعام 
٢٠١٣(

مراسم الرتحيب حدثاً، مبا فيها ١٨
بالدول األطراف اجلديدة، واحلدث 

١٧الرمزي املتمثل يف االحتفال بـ
متوز/يوليو، يوم العدالة اجلنائية الدولية، 
واجلوالت النهائية من املسابقات اليت 
جتريها احملكمة يف جمال احملاكمات، 

العادية للمحكمة مثل واالجتماعات
طالعية اخلاصة اجللسات اإل

، وندوات املائدة املستديرة نييالدبلماسب
اخلاصة باملنظمات غري احلكومية، 

وسائر حلقات التدارس ذات الصلة
زيارة ُجترى طلبًا للمعلومات ٤٠٠

٠٠٠٧
١- ٢-٣الهدف 

تعزيز ثقة أصحاب الشأن يف احملكمة 
والتزامهم جتاهها "من خالل زيادة إمكانية 

العهم على املستجدات القضائية فيها"اطّ 

يف صحف الرأينشر يف صفحات زيادة عدد املقاالت اليت تُ -
خمتلف البلدان؛

زيادة عدد املقابالت اليت ُجترى مع مسؤويل احملكمة؛-

زيادة عدد املتابعني على شبكة تويرت؛-

زيادة عدد جلسات التفاعل اإلعالمي مع الصحفيني؛-

رة على موقع فليكر (املتصلة والصور املتشاطَ الزوار عدد زيادة -
بأنشطة احملكمة يف املقر ويف امليدان، وزيارات الشخصيات 

املرموقة)

% بالقياس إىل عام ٢٠زيادة نسبتها 
٢٠١٣

% بالقياس إىل عام ١٠زيادة نسبتها 
٢٠١٣

% بالقياس إىل عام ١٠زيادة نسبتها 
٢٠١٣

مخس جلسات وزيارات دراسية يُتوقع 
٢٠ُجترى ويشارك يف كل منها أن 

صحفياً 
% بالقياس إىل عام ١٠زيادة نسبتها 

٢٠١٣



ICC-ASP/12/20

187 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة العامة
. يُتوقع أن متطَّلب جديدشهراً. ١١رأ، ملدة -خ عمن الرتبة،واملناسباتمساعد معين باملراسم -٥٦٢

، كما سيزداد عدد جلسات ٢٠١٤يف املئة يف عام ٦٠نسبتها يشهد عدد زيارات أصحاب الشأن زيادة
احملكمة. وسيتكفل شاغل هذه الوظيفة بتمكني الوحدة من جتهيز مكتب اإلعالم يف احليز العمومي 

، وزيارات كبار الشخصيات واملناسباتاملرامسية، األحداث يف الوقت نفسه دعم مجيع باملوظفني، مواصالً 
. وسيعاد النظر يف احلاجة إىل اإلبقاء على هذه الوظيفة إبان االنتقال إىل وأصحاب الشأن للمحكمة

املباين اجلديدة.
. ُحيتاج متطَّلب جديد، ملدة ستة أشهر. ٢-معين بالشؤون العامة، من الرتبة فمعاون موظف -٥٦٣

دوات الرقمية أنشطة القسم، اليت غدت األولوية مبوجبها ُتسند إىل األصوغإىل هذه الوظيفة نتيجة إلعادة 
فرتض أن والوسائط االجتماعية يف حني بقيت الوسائط التقليدية ذات أمهية أساسية يف بعض البلدان. ويُ 

يتوىل شاغل هذه الوظيفة املسؤولية عن إنتاج امللفات الرقمية السمعية البصرية السهلة التنزيل، وإعداد 
، وإنشاء مفاهيم وخطط ووضع مبادئ توجيهيةاألكادميية،األوساط مشاريع من أجل األوساط القانونية و 

نات على شبكة اإلنرتنت.للسهر على تواجد احملكمة يف الوسائط االجتماعية واملدوَّ 
، ملدة ستة أشهر. رأ- ، من الرتبة خ عاإللكرتونيةالوسائطو معين باملوقع الشبكي مصمِّم مساعد -٥٦٤

د وثائق احملكمة اليت يتعني بانتظام حتميلها على . ُحيتاج إىل هذه الوظيفة بسبب تزايد عدمتطَّلب مستمر
يف الشهر). إن بروز القضايا اجلارية حالياً، ٣٠٠املوقع الشبكي (يصل عدد ما يتعني حتميله منها إىل 

من املوظفني العاملني بدوام كامل. وعالوة على ١,٥والزيادة يف النشاط القضائي، يستلزمان ما يعادل 
اجتة عن إعادة حتديد أولويات املهام يف القسم، والزيادة يف التواجد على شبكة ذلك مثة مهام جديدة ن

اإلنرتنت على املنوال املباشر، واالستعانة بتكنولوجيات جديدة، مبا يف ذلك املعارض السمعية البصرية، 
والكتب اإللكرتونية، والتطبيقات النقالة.

الموارد المتصلة بالحاالت

الوظائف الثابتة
) ٢-املوظف القانوين املعاون (من الرتبة فأن تبقى وظيفة ٢٠١٤ح فيما خيص عام يُقرت -٥٦٥

، رهناً لتني مؤقتاً غري مموَّ )٢-املعين بالتوعية اخلاص بالسودان (من الرتبة فامليداين ووظيفة املنسق القانوين 
.االتواخلطط املتصلة باحلباملوافقة النهائية وريثما تتم مراجعة اخلطة االسرتاتيجية العامة للتوعية 

املساعدة املؤقتة العامة
تشتمل العمليات يف .متطَّلب مستمر. شهراً ١٢ملدة ،رأ-مساعد إداري ومايل، من الرتبة خ ع-٥٦٦

السودان على عدد كبري من املهام اإلدارية واملالية. ويوفر شاغل هذه الوظيفة دعمًا إداريًا وإمداديًا عاماً، 
خلطط للمهمات، وعمليات نقل األموال، وتقارير احملاسبة، ومتابعة تنفيذ ميزانية مبا يف ذلك إعداد ا

القسم.
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الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
ُحيتاج إىل عدد حمدود من أسفار رئيس القسم للرتابط الشبكي مع أصحاب الشأن وللناطقة -٥٦٧

باسم القسم للمشاركة يف اجتماعات وجلسات إعالمية مع وسائط اإلعالم. فعلى غرار األعوام السابقة 
تبادل يف االجتماع السنوي لشبكة األمم املتحدة للمكتبات واملعلومات من أجلاملكتبةأمنيسيشارك 
املعارف.

اخلدمات التعاقدية
نشر بيانات صحفية ومقاالت يف أركان الرأي يف الصحف واإلذاعة املعنية اخلدماتمن -٥٦٨

جلسات إعالمية تنظيم املسموعة والتلفاز يف بلدان غري بلدان احلاالت، ورصد وسائل اإلعالم، و 
تقليص طبع املواد املنطوية على خدمات ساتلية من أجل املؤمترات الصحفية. إنتوفري للصحفيني، و 

) QRالروامز املسماة "الرد السريع" (من علومات سيتيح لقسم اإلعالم والوثائق اعتماد روامز خطوطية امل
أيسر مناًال.اإللكرتونية اليت ميكن أن تقرأها اهلواتف الذكية جلعل صيغ النصوص 

واتل من أجل مؤمتر صحفي لسد تكاليف استعمال السخمصَّصكما تشتمل امليزانية على -٥٦٩
وأربعة مؤمترات صحفية ملكتب املدَّعي العام (يدوم كل منها ساعة واحدة)،  ،يشمل بنطاقه احملكمة برمتها

كما طلبه هذا املكتب. وُيستمر على استدامة اخنفاض التكاليف املعنية عن طريق تنظيم مؤمترات صحفية 
اجلهة اليت تقدم اخلدمات املعنية على سعر أفضل تستغرق أقل من ساعة واحدة واستدامة احلصول من

.اهلذه اخلدمات بفضل إقامة عالقة جيدة معه
تكاليف لسد تكاليف اإلعارات فيما بني املكتبات، و خمصَّصتشتمل امليزانية أيضًا على و -٥٧٠

من سنة ي القوائم الوصفية املتعددة اللغات. إن تكاليف مجيع هذه اخلدمات تتزايد التجليد وخدمات معدّ 
إىل أخرى، ما يفضي إىل تقليص يف العمل يف جمال التجليد، ويف عدد أيام عمل معدي القوائم الوصفية 

ض وستخفَّ .٢٠١٤املتعددة اللغات. والستيعاب الزيادة ستُلغى خدمات املقتنيات املرجعية يف عام 
اليت يستغرقها إعداد خدمات التجليد. وسيفضي اقتناء عدد أقل من الكتب إىل ختفيض عدد الساعات 

القوائم الوصفية. بيد أنه سيتعني أيضًا إعداد قوائم وصفية باملوارد اإللكرتونية، ومنشورات احملكمة 
واملؤلفات اليت توهب هلا. كما إن املكتبة تتلقى طلبات خدمات من األقسام لتجهيز شراء النسخ اخلاصة 

علم بأن بعض املقتنيات املعنية هو باللغة العربية.
كما تلزم موارد من أجل تنظيم أحداث مثل اجلوالت اخلتامية من املسابقات اليت تنظمها -٥٧١

واري األعالم إلحياء اليوم الدويل للعدالة اجلنائية.ساحملكمة يف جمال احملاكمات واستئجار 
التدريب

فتح باب ، سيُ واملناسباتاملراسم ملوظفي وحدة املراسم يشتمل ذلك على دورة تدريب يف جمال-٥٧٢
املشاركة فيها أيضًا ملوظفني آخرين من القسم ومن أجهزة أخرى يف احملكمة تتعامل بانتظام مع الزوار من  
كبار الشخصيات/الوفود، سواء يف احملكمة أو خارجها، مثل مسؤويل العالقات اخلارجية يف دواوين رؤساء 

ل ذلك أيضًا تدريبًا يف جمال التصوير الضوئي، بغية حتقيق وفورات يف تكاليف االستعانة األجهزة. ويشم
طابع حمدَّد الستخدم يف املوقع الشبكي واملنشورات، وتدريبًا مبصورين حمرتفني للحصول على صور تُ 

اإلعالم.ل
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لنفقات التشغيلية العامةا
قد غدت ُتشرتى جمموعة من قواعد البيانات تقتصر على احلد األدىن الالزم، ما يزيد أيضاً من ل-٥٧٣

السعر السنوي املتحمَّل. وُتشرتى املنتجات املعنية عن طريق جمموعة منظومة األمم املتحدة القتناء 
إدراج املنتجات اجلديدة ضمن جمموعة كتبةاملأمنياملعلومات اإللكرتونية، كلما أمكن ذلك، ويقرتح 

األمم املتحدة بغية حتقيق وفورات يف التكاليف.
اللوازم واملواد

تشمل التكاليف املعنية تكاليف الكتب واملقتنيات من اإلصدارات املتسلسلة. وسيتعني تقليص -٥٧٤
نفس املقدار إبقاؤها علىل فضَّ املقتنيات من الكتب. أما املقتنيات من اإلصدارات املتسلسلة فيُ مقدار 

السنوية يف ات امليزانية الزياداتُ خصَّصمبدَّ سَ 
يف املئة كل عام). وإذا تعذر ١٠أسعار اإلصدارات املتسلسلة وارتفاعها املتأيت عن التضخم النقدي (

قتىن من اإلصدارات املعنية.ما يُ ص مقدارحتمل هذه الزيادات فسُيقلَّ 
، لزينوتلزم ميزانية صغرية لشراء معدات ختص امللفات الرقمية السمعية البصرية السهلة الت-٥٧٥

، وغري حلفظ النسخ اإللكرتونيةUSBذاكرة من النوعواستبدال معدات تصوير ضوئي قدمية، ووحدات
ذلك من املعدات الضرورية.
الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
تلزم اعتمادات لتمكني املوظفني من تنظيم جلسات توعية يف مناطق واقعة خارج أماكن -٥٧٦

عملهم، وذلك بصورة رئيسية يف كينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكوت ديفوار، وإىل مدى أقل يف 
ية رحالت على 

سات التوعية مسافات شاسعة، إما جوًا أو براً، ويف بعض األحيان بواسطة القوارب. وجيري خالل جل
ملخصات عن اجللسات وغريها من تكون قد بُلغت، و اليتاإلجراءات مرحلة هذه تقدمي شروح عن 

ئلة املشاركني وتتناول العروض الفيديوية ذات الصلة. وجتيب األفرقة القائمة بالنشاط التوعوي عن أس
.إىل مستوى واقعيوتُنزِلشواغلهم، فتزيد بذلك إحاطتهم بعمل احملكمة 

ويتعني أن يسافر منسقو التوعية امليدانيون مرة واحدة يف السنة على األقل من بلدان احلاالت -٥٧٧
إىل املقر ألغراض التخطيط والتنسيق والتدريب.

اخلدمات التعاقدية
فة يف امليدان. مقدارع أن يوزَّ يتعنيَّ -٥٧٨
مثل أدواتٌ على جمموعات اجلمهور املتوسطة مستوى التعليم أو العاليته خالل األنشطة التوعوية وتعمَّم

.أسئلة وأجوبةشكلى معلومات على احملكمة اجلنائية الدولية" ووثائق تنطوي علفهم "
ذاكما تلزم خدمات تعاقدية-٥٧٩

املتضررة، ومبا يف ذلك إجيار أماكن عقد هذه اجللسات، واجلهود الرتوجيية اليت تبذل لتعبئة املشاركني، 
منخرطني اخنراطًا مباشراً يف اسو ليوشراء وقت للبث اإلذاعي والتلفازي بغية تعزيز أثر احملكمة وإعالم من 

العمل معها. وتشمل العقود املربمة مع الوسائط احمللية أيضًا ترمجة منتجات احملكمة إىل اللغات احمللية، 
املراد إبالغها إىل اجلماهري وتقارير عن هذه اجلماهري. إن التحسني األمثل للعمل الرساالتواختبار 

الرئيسية املراد استهدافها وإجراء دراسات استقصائية عامة من أجل التوعوي يستلزم حتديد اجلماعات
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التخطيط والتقييم االسرتاتيجيني. أما فيما خيص املستجدات القضائية اهلامة فُيطلب ما يسد تكاليف بث 
اإلعالم احمللية خبالصات عن اإلجراءات يف نفس يوم لساتلي ملدة ساعة واحدة لكي يتسىن تزويد وسائ

عقدها.
النفقات التشغيلية العامة

املعين لسد تكاليف معدات للتحرير وإلعداد األفالم، وشراء بنود صغرية وقطع خصَّصُيطلب امل-٥٨٠
غيار.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٤٠٠: البرنامج ٩١الجدول 

٣٤٠٠
الوثائقو قسم اإلعالم 

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠٤٥,٩٤٢٤,٦١ ٤٧٠,٥١ ٠٥٧,٠٣٦٨,٢١ ٣,١-٤٢٥,٢٤٥,٣-

٥٨٥,١٢٢٩,٧٨١٤,٨٥٩٦,٧٢٣٩,٥٨٣٦,٢٢١,٤٢,٦اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١ ٣٣١,٨٦٧٨,٤٢ ٠١٠,٢٢ ٠١٠,٢١ ٦٣١,٠٦٥٤,٣٢ ٢٨٥,٣١ ٦٥٣,٧٦٠٧,٧٢ ١,٠-٢٦١,٤٢٣,٩-

٢,٢٢٠٤,٣٢٠٦,٥٢٠٦,٥١٤٩,٤١٤٩,٤١٤٨,٢٧١,٦٢١٩,٨٧٠,٤٤٧,١العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٢,٢٢٠٤,٣٢٠٦,٥٢٠٦,٥١٤٩,٤١٤٩,٤١٤٨,٢٧١,٦٢١٩,٨٧٠,٤٤٧,١

-٢,٧-٤٢,١٦٧,٦١٠٩,٧١٠٩,٧١٢,٢٩٧,٢١٠٩,٤١٩,٨٨٦,٦١٠٦,٤٣,٠السفرتكاليف 

الضيافةتكاليف 
١٩٧,٨٥٧١,١٧٦٨,٩٧٦٨,٩٢٥٥,٢٧٤٢,٩٩٩٨,١٢٧١,٥٧٢٦,٦٩٩٨,١اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٤,٦٤,٦٤,٦٧,٠٧,٠٧,٠٧,٠التدريبتكاليف 

٥٠,٥١٠,٠٦٠,٥٦٠,٥٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥العامةيةنفقات التشغيلال

١٣٤,٣٦,٨١٤١,١١٤١,١١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠اللوازم واملواد

-١,٠-١,٠-١,٠ألثاث والعتادا

٤٢٨,٣٦٥٥,٥١ ٠٨٣,٨١ ٠٨٣,٨٤٦٦,٤٨٥٣,٦١ ٣٢٠,٠٤٩٠,٣٨٢٦,٧١ ٠,٢-٣١٧,٠٣,٠-

١المجموع ٧٦٢,٣١ ٥٣٨,٢٣ ٣٠٠,٥٣ ٣٠٠,٥٢ ٠٩٧,٤١ ٦٥٧,٣٣ ٧٥٤,٧٢ ٢٩٢,٢١ ٥٠٦,٠٣ ٧٩٨,٢٤٣,٥١,٢

-١٠,٠-٥١,٤٦٨,٠١١٩,٤١١٩,٤٤٧,٣٦٩,٥١١٦,٨٨٧,٣١٧,٨١٠٥,١١١,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤الموظفين المقترح لعام مالك : ٣٤٠٠: البرنامج ٩٢الجدول 

الوثائقو قسم اإلعالم 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع موظفي 
ما و الفئة الفنية 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٣١٥١٠١٨٩١٩املالك األساسي

٦٦٢٨١٠١٦املالك املتصل باحلاالت

١٣١١١١٦٣١٦١٩٣٥

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٣١١١١٦٣١٦١٩٣٥المجموع
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الخاصة: المكاتب المستقلة والمشاريع ٣٧٠٠البرنامج - ٥

المقدِّمة

باين الدائمة (مكتب امل٣٧٧٠أجريت إعادة تنظيم أخرى هلذا الربنامج بضم الربنامج الفرعي -٥٨١
(مكتب مدير مشروع املباين الدائمة) حيث سيعمل ١-لقلم احملكمة) إىل الربنامج الرئيسي السابعالتابع

لة فيما يلي فتبقى ضمن املتناوَ . أما الربامج الفرعية٦١موظفوه حتت إشراف مباشر من مدير املشروع
: مكتب احملامي العمومي للدفاع؛ مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم؛ مكتب وهي٣٧٠٠الربنامج 

مبجلس املوظفني ستبقى أيضًا ضمن هذا ةاملعنيةاملراجعة الداخلية. ويضاف إىل ذلك أن وظيفة املوظف
. وميثل مكتب احملامي العمومي للدفاع مصاحل الدفاع، املعتمدةالربناجمية٢٠١٣مليزانية عام الربنامج، وفقاً 

اً. وعلى حنو مماثل يسدي مكتب حبوثفاع واملدَّعى عليهم ويقدم إليهمويسدي مشورة قانونية إىل أفرقة الد
امي العمومي للمجين عليهم دعمًا ومساندة قانونيني للمجين عليهم وملمثليهم القانونيني، ويرافع احمل
احملا
أما ري مكتب املراجعة الداخلية حتليًال للمخاطر، ويضع خططًا لعمليات املراجعة وينفذ هذه اخلطط.وجيُ 

مبنافعهم وحقوقهم.بالنهوض يف احملكمة أيضاً جملس احتاد املوظفني فيمثل مصاحل العاملني
ولئن كانت هذه الربامج الفرعية خمتلفة من حيث مواضيع اختصاصها، وكان كل منها قائماً -٥٨٢

كتب املراجعة الداخلية معاً للمجين عليهم ومالعمومي مكتب احملامي العمومي للدفاع ومكتب احملامي 
٣٧٠٠ضمن الربنامج 

(ب) من نظام املوظفني األساسي أنشئت هيئة ممثلة للموظفني، تتألف من ١-٨ووفقًا للبند -٥٨٣
ظفني. إن هذه الوظيفة مدرجة ضمن مبجلس املو ةاملعنيةاملنتخبة: املوظف٣-موظف واحد من الرتبة ف

دم قلم احملكمة. وتنبغي مالحظة أنه ما من تها ال ختلكن شاغل–ألغراض امليزانية –٣٧٠٠الربنامج 
.٦٢ة هلذه الوظيفة؛ إذ تتقاسم تكاليفها مجيع األجهزةخمصَّصاعتمادات 

.٦٤٤، الفقرة١-يضاً فيما يلي الربنامج الرئيسي السابعأانظر ٦١
إن هذه الوظيفة مدرجة يف جدول املوظفني الوارد يف املرفق األول.٦٢
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٠٠: البرنامج ٩٣الجدول 

٣٧٠٠
المستقلة التابعة لقلم المحكمةالمكاتب

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١الفئة الفنيةن منوظفو امل ٠١٢,٢١ ٠٠٠,١٢ ٠١٢,٣٧٨٥,٦١ ٠١١,٥١ ١٠,٧-٧٩٧,١٢١٥,٢-

١٨٩,٦١٨٩,٦١٩٣,٥١٩٣,٥٣,٩٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١ ٠٤١,٢٨٩٧,٥١ ٩٣٨,٧١ ٩٣٨,٧١ ٢٠١,٨١ ٠٠٠,١٢ ٢٠١,٩٩٧٩,١١ ٠١١,٥١ ٩,٦-٩٩٠,٦٢١١,٣-

٦٣,٢٢٩,٧٩٢,٩٥٧,٤١٥٠,٣٧٦,٥٧٦,٥١١٥,٤١١٥,٤٢٣٠,٨١٥٤,٣٢٠١,٧العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

-١٠٠,٠-٥٤,٧٥٤,٧٥٤,٧٧٢,٠٧٢,٠٧٢,٠االستشاريوناخلرباء 

١١٧,٩٢٩,٧١٤٧,٦٥٧,٤٢٠٥,٠١٤٨,٥١٤٨,٥١١٥,٤١١٥,٤٢٣٠,٨٨٢,٣٥٥,٤

-٤,٨-١٠,٥٤٢,١٥٢,٦١٣,٧٦٦,٣١٤,٣١٠٥,٥١١٩,٨٨,٢١٠٥,٨١١٤,٠٥,٨السفر

الضيافة
-٦٦,٧-١٩٠,٢٣٥,٦٢٢٥,٨٢٢٥,٨١٠٠,٠٥٠,٠١٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠١٠٠,٠اخلدمات التعاقدية 

١٧,٥١٧,٥١٧,٥٢١,٨٢,٢٢٤,٠٢١,٨٢,٢٢٤,٠التدريب

الدفاعوحمام

وحمام

-٢٥,٠-٤,٤٣,٦٨,٠٠,٤٨,٤٣,٠٩,٠١٢,٠٩,٠٩,٠٣,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٣,٢٣,٢٣,٢اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٣٥,٦-٢٢٥,٨٨١,٣٣٠٧,١١٤,١٣٢١,٢١٣٩,١١٦٦,٧٣٠٥,٨٣٠,٠١٦٧,٠١٩٧,٠١٠٨,٨-

١المجموع ٣٨٤,٩١ ٠٠٨,٥٢ ٣٩٣,٤٧١,٥٢ ٤٦٤,٩١ ٤٨٩,٤١ ١٦٦,٨٢ ٦٥٦,٢١ ١٢٤,٥١ ٢٩٣,٩٢ ٩,٠-٤١٨,٤٢٣٧,٨-

-١٢٦,٠-٣٣,٤٤٠,٠٧٣,٤٧٣,٤٦٠,٤١٢,٨٧٣,٢٤٥,٩١١,١٥٧,١١٦,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٠٠: البرنامج ٩٤الجدول 

التابعة لقلم المحكمةالمكاتب المستقلة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١٢١٢١٧٣٣١٠املالك األساسي

٣٢٢٣١٠١٠املالك املتصل باحلاالت

١٢٤٤٣٣١٧٣٣٢٠

الوظائف 
املالك األساسياجلديدة

املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٤٤٣٣١٧٣٣٢٠المجموع
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: مكتب المحامي العمومي للدفاع٣٧٤٠البرنامج الفرعي )أ(

اخلدمات يف جمال البحث واملساعدة القانونيني جلميع يوفر مكتب احملامي العمومي للدفاع إن -٥٨٤
جال اإلجراءات آأفرقة الدفاع، واحملامني املناوبني 

القضائية والرتكيز على املسائل القانونية ذات الصلة، حمققني بذلك وفورات يف املوارد اخلاصة باملساعدة 
القانونية من خالل السهر على جناعة وسرعة اإلجراءات. فمن الضروري هلذا املكتب أن يستدمي املقدار

بعبء العمل املتمثل يف مساعدة ثالثة عشر مدَّعًى عليه. ويرجَّح أن يؤدي ضاحلايل ملوارده لكي ينه
إىل نقص كبري يف قدرة هذا املكتب على إسداء املساعدة واملشورة ٢٠١٤إجراء ثالث حماكمات يف عام 

حلة التمهيدية واملرحلة القانونيتني. وبالنظر إىل أن العمل املتطلب من هذا املكتب هو أكثف يف املر 
النجاعة الوفورات عن طريق حتسني ر من اقدماالبتدائية منه يف مرحلة االستئناف فإنه سيسعى إىل حتقيق 
مرحلة االستئناف إىل الرتكيز على رطة يف املنخبإعادة إعمال موارده باالنتقال من الرتكيز على األفرقة 

مخسة األفرقة املعنية باحملاكمات.

: مؤشرات عبء عمل مكتب المحامي العمومي للدفاع٩٥الجدول 

٢٠١٣عبء العمل املتوقع أن يشهده عام 

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام  
كامل لعام 

٢٠١٣

عبء العمل 
املتوقع أن 

يشهده عام 
٢٠١٤

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام  
كامل لعام 

٢٠١٤
ر القدرة  مقدَّ

٢٠١٤لعام 

دون النقص
احتساب املوارد 

اإلضافية
٩٠٠٢,٥٩٠٠٣,٢٤٤٨٥٥٢عدد ما أجري من حبوث وما أسدي من مشورات قانونية من أجل أفرقة الدفاع = 

٩٥٠,٣٢١٥٠,٦١٩٠١٢٠املشاركة/املساعدة خالل جلسات احملكمة = 

١٢٠,٥١٢٠,٥١٠٢احلالية أمام احملكمة = عدد حاالت إعداد مواد قانونية وعروض توعوية متعلقة مبسائل الدفاع 
املودعة لدىتسجيل وثائق احملكمة اإللكرتوين وتصنيفها (الوثائق 

٣٥٠٠٠,٨٣٥٠٠١,٢٢٧٦٠٧٤٠عليهم) وتنظيم املراجع القانونية = 

٠,٣٠,٣٠,٣٠,٣٠,٣٠
٠,٢٠,٢٠,٢٠,٢٠,٢٠

الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
بصورة خاصة للتكفل مبشاركة يلزم االعتماد املطلوب يف إطار هذا البند إن . متطَّلب متكرِّر-٥٨٥

احملكمة.مكتب احملامي العمومي للدفاع يف مؤمتر هام يتعلق حبقوق الدفاع أمام 

التدريب
. يلزم التدريب للتمكني من إعمال املوارد احملدودة املتاحة هلذا املكتب على حنو متطَّلب متكرِّر-٥٨٦

أن تكون هامة فيما ضمن الكفاءة فيما يتعلق جبميع أوجه اإلجراءات القضائية اليت ميكن فعال، حبيث تُ 
لدفاع وتوكيل املكتب باالضطالع به، وال سيّ لتحضري الخيص 

إىل مجيع أفرقة الدفاع احلالية واملقبلة. ومن شأن عدم احلصول على املوارد املطلوبة أن يؤيت احتياجات 
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بني خارجيني لتوفري نفس طر يف هذه احلالة إىل االعتماد على مدرِّ ضإضافية إىل املوارد، ألن احملكمة ست
أفرقة الدفاع.املستوى من اخلربة لدى

الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
. ُحيتاج إىل األسفار املتصلة باحلاالت لتيسري متتع احملامي العمومي للدفاع بالقدرة متطَّلب متكرِّر-٥٨٧

أو ميثل حقوق الدفاع فيما يتعلق بالفرصة يف امليدان بهاً على العمل بصفة حمام مناوب ميثل مشتبه
من النظام األساسي. كما إن مكتب احملامي العمومي ٥٦امليدان مبوجب املادة الوحيدة للتحقيق يف 

جري متارين تدريبية يف امليدان للمحامني املدرجني يف قائمة احملكمة وملن ميكن أن يضطلع بدور للدفاع سيُ 
والسهر على احملامي املناوب وغريهم من احملامني يف بلدان احلاالت، بغية شحذ وعيهم بإجراءات احملكمة، 

مباالضطالعقدرة من ميكن أن يتولوا الدفاع على 
م يف امليدان.نوا لتمثيل مشتبه يِّ أن عُ 

اخلدمات التعاقدية
. حيتاج مكتب احملامي العمومي للدفاع إىل اعتمادات لسد التكاليف املرتبطة متطَّلب متكرِّر-٥٨٨

ن ميكن أن يضطلعوا مبهمة احملامي/احملامي ملقات التدارس التدريبية اخلاصة بالدفاع يف البلدان املتضررة حبل
املناوب، اليت سُتجرى بالتشارك مع أقسام أخرى.

التدريب
. يقدم مكتب احملامي العمومي للدفاع مساعدة متخصصة إىل أفرقة الدفاع بشأن متطَّلب متكرِّر-٥٨٩

بغية تدبر األدلة والدفوعإىل تدريب متخصص يف جمال تقنيات الكشف عن األدلة وحتليلها. وُحيتاج 
حتسني هذه القدرة على أمثل وجه، حبيث ُيضمن نفس املستوى من تدريب مجيع أفرقة الدفاع.

يلية العامةالنفقات التشغ
يف امليدان به. عندما يلتقي ممثلو مكتب احملامي العمومي للدفاع مع مشتبه متطَّلب متكرِّر-٥٩٠

يعملون بصفة حمامني فيما يتصل بالفرصة الوحيدة للتحقيق، يكون من الضروري هلذا املكتب أن يوفر أو
مكاناً ومرافق آمنة إلجراء اللقاء املعين.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٤٠الفرعي: البرنامج٩٦الجدول 

٣٧٤٠
مكتب المحامي العمومي للدفاع

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١٤٩,١٢٩٢,٥٤٤١,٦١٤٩,٣٢٩٦,٠٤٤٥,٣٣,٧٠,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٢١٧,١٢٨١,١٤٩٨,٢٤٩٨,٢٢١٢,٣٢٩٢,٥٥٠٤,٨٢١٣,٨٢٩٦,٠٥٠٩,٨٥,٠١,٠

٢٥,٩٢٥,٩٥٧,٤٨٣,٣العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١١,٥١١,٥١١,٥االستشاريوناخلرباء 

٣٧,٤٣٧,٤٥٧,٤٩٤,٨

٩,٩٩,٩٦,٠١٥,٩٢,٥١٤,٥١٧,٠٢,٥١٤,٥١٧,٠السفر

الضيافة
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية 

٢,٥٢,٢٤,٧٢,٥٢,٢٤,٧التدريب

٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

٩,٩٩,٩٦,٠١٥,٩٥,٠٣٩,٧٤٤,٧٥,٠٣٩,٧٤٤,٧

٢٥٤,٥٢٩١,٠٥٤٥,٥٦٣,٤٦٠٨,٩٢١٧,٣٣٣٢,٢٥٤٩,٥٢١٨,٨٣٣٥,٧٥٥٤,٥٥,٠٠,٩المجموع

-٢٦,٩-٦,١١٢,٠١٨,١١٨,١٥,٦١١,٦١٧,١٩,٢٣,٣١٢,٥٤,٦املوزَّعةتكاليف الصيانة 

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٤٠الفرعي: البرنامج٩٧الجدول 

مكتب المحامي العمومي للدفاع
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي

١١١٣٣املالك املتصل باحلاالت

١١١١٤١١٥

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١١٤١١٥المجموع
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: مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم٣٧٥٠البرنامج الفرعي (ب)

ممارسة دوائر إطار من الئحة احملكمة، كما ُفسرا على حنو متسق يف ٨١و٨٠وفقًا للبندين -٥٩١
احملكمة، يعمل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة ممثل قانوين للمجين عليهم يف اإلجراءات 

ل أمام ؛ وميثُ حبسب االقتضاءأمام احملكمة؛ ويقدم الدعم واملساعدة إىل املمثلني القانونيني اخلارجيني 
عرائض إىل الدائرة هلذا املكتب أن يتوىل تقدمي . كما إنه جياز حمدَّدة الطابعالدوائر فيما يتعلق مبسائل 

ل من الئحة احملكمة.املعدَّ ٨١
ممثالً قانونياً نيِّ كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم قد عُ ٢٠١٣أيار/مايو أوائلحبلولو -٥٩٢
جمين عليه يف خمتلف احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة. وعالوة على ذلك تعهد ٠٠٠٣لزهاء 

الدوائر إىل هذا املكتب على العموم مبهمة تقدمي املساعدة القانونية وتويل التمثيل القانوين للمجين عليهم 
من النظام األساسي كما حصل ١٩ة مثل اإلجراءات اليت تقضمعيَّنفيما خيص إجراءات 

؛ وكما حصل يف وقت أحدث يف إجراءات متعلقة جبرب األضرار لتمثيل القذايف وآخرينمؤخرًا يف قضية 
جبرب األضرار مر األضمن نطاق أن يندرجوا

يتاألخري القضيتنييالحظ يف و ماعي. اجل
القضيةخاصة ألنه، يف 

ذن هلم باملشاركة يف اإلجراءات، بل تشمل بصورة عامة سبق أن أُ 
يتزايد همث إنبالفع
عدد 

١٠٠يل للحالة فيها (زهاء اآلنف الذكر عدد األشخاص الذين اتصلوا باملكتب من بلدان جيري تدارس أو 

. كما يقوم هذا ٢٠١٣واألشهر األوىل من عام ٢٠١٢يف أخرى من مراحل اإلجراءات، يتزايد يف عام 
مجيع احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة من يفخارجيًا ممثًال قانونيًا ٤٢املكتب بدعم ومساعدة 

حالة.٤٠٠مثل هذه اخلدمات يف ٢٠١٣عام 

للمجني عليهم: مؤشرات عبء عمل مكتب المحامي العمومي ٩٨الجدول 

٢٠١٣املتوقع أن يشهده عام عبء العمل 

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام كامل 
٢٠١٣لعام 

عبء العمل املتوقع 
أن يشهده عام 

٢٠١٤

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام كامل 
٢٠١٤لعام 

ر القدرة لعام  مقدَّ
٢٠١٤

احتساب معالنقص 
املوارد اإلضافية

النقص دون 
احتساب املوارد 

افيةاإلض
م للممثلني القانونيني من حبوث وما أسدي إليهم من عدد ما قدِّ 

٧٠٠٠٢٠٠)١(٧٠٠٣٩٠٠٣مشورات = 
٢٠٠٠٢٠٠)١(٢٠٠٣٤٠٠٣

٢٣٠٠١٠٠)١(٢٩٧٥٣٣٠٥عدد حاالت املشاركة/املساعدة يف جلسات احملكمة = 
٠٠٠٥٣٨عدد من مت  ٤)١(٠٠٠٣ ٥٠٠٣ ٥٠٠٣ ٥٠٠

اإللكرتونية واملطبوعة )٢(عدد ما مت تسجيله وتصنيفه من الوثائق
٠٠٠٣٠٢٥٥ ٠٠٠٢٣٠ ٠٠٠٢٥ ٠٠٠٢٥ ٠٠٠

.هما بسبب هذا اإلحلاقينيالقانونياملمثلنيبأفرقةن أحلقا اللذي٣- اء املوظَفني ذوي الرتبة فباستثن)١(
.٣٠يبلغ متوسط عدد صفحات الوثيقة )٢(
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الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة
. تستمر احلاجة إىل هذه جديدمتطَّلب شهراً. ١٢، ملدة ٣-موظف قانوين، من الرتبة ف-٥٩٣

بني بصورة دائمة للعمل مع املمثلني القانونيني السابقة، يف حني فقد املكتب اثنني من موظفيه، منتدَ 
الة يف كينيا. بل إن من املرجَّح أن يزداد هذا العدد زيادة أخرى من جراء ني يف قضييت احلعيَّناملاملشرتكني 

، حيث يساعد املكتب بالفعل احملامني اخلارجيني. فاملكتب ميثل حالياً أكثر بوسكواملستجدات يف دعوى 
نكوين وآخريوقضية القذايفوقضية مبباوقضية اْغبغبووقضية لوبَنغاجمين عليهم يف قضية ٠٠٠٣من 

، ومت تعيينه بصفة ممثل قانوين للمجين عليهم يف الدعوى املتعلقة باملقبولية يف قضية انْتاغنداوقضية 
. وكانت الوظيفة لوبَنغا، وبصفة ممثل قانوين ملقدمي الطلبات يف دعوى استئناف احلكم يف قضية السنوسي

متوقعة، وهي اآلن دات غري، بسبب مستج٢٠١٣املطلوبة قد موِّلت يف إطار صندوق الطوارئ يف عام 
ريد للمكتب أن الربناجمية. ومن األساسي جتديد هذه الوظيفة إذا أُ ٢٠١٤عام ميزانية قد أدرجت يف 

يستمر على العمل على حنو مرٍض ألداء املهام املنوطة به يف إطار واليته.

الموارد من غير الموظفين

الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
مهمات ميدانية عنصرًا أساسيًا من عناصر مهام ضمن إطارعترب األسفار . تُ متطَّلب متكرِّر-٥٩٤

احلايل وذلك ويُبقى على ميزانية السفر حاليًا عند مقدارهاًا كانت مرحلة اإلجراءات املعنية.، أيحنو جمدٍ 
على الرغم من أن املستجدات يف القضايا/احلاالت القائمة واملتوقعة تشري إىل أن احلاجة إىل اللقاءات 

الوجاهية والعمل امليداين ميكن أن تزيد، وال سّيما يف سياق الدعاوى املتعلقة باملقبولية وجبرب األضرار.

اخلدمات التعاقدية
وسيظل ،. جيري تنجيز متطَّلب متكرِّر-٥٩٥

ُحيتاج إىل اخلدمات التعاقدية بغية تكييف اشتغال هذا املشروع مع احتياجات املكتب (وال سّيما نظام 
Ringtailونظام حتليل األدلة املسمى TRIMاملشار إليه باملختصر اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق 

ربان أداتني أساسيتني لتمكني مستعمليهما من متابعة الدعاوى).عتاللذين يُ 
السنويةنصفع بأود إجراء املكتب للتحديثات ُحيتاج أيضًا إىل اخلدمات التعاقدية لالضطال-٥٩٦

لكتيبه اخلاص باملمثلني القانونيني.

النفقات التشغيلية العامة
لسد تكاليف منها على اخلصوص مطلوبيف إطار هذا البند خصَّص. إن املمتطَّلب متكرِّر-٥٩٧

له.احملامي وموكِّ 
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٣٧٥٠: البرنامج الفرعي ٩٩الجدول 

٣٧٥٠
للمجني عليهممكتب المحامي العمومي 

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٢٣٣,٠٧٠٧,٦٩٤٠,٦٢٣٣,٤٧١٥,٥٩٤٨,٩٨,٣٠,٩الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٢٢٦,٦٦١٦,٤٨٤٣,٠٨٤٣,٠٢٩٦,٢٧٠٧,٦١ ٠٠٣,٨٢٩٧,٩٧١٥,٥١ ٠١٣,٤٩,٦١,٠

٢٩,٧٢٩,٧٢٩,٧١١٥,٤١١٥,٤١١٥,٤العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٢٩,٧٢٩,٧٢٩,٧١١٥,٤١١٥,٤١١٥,٤

٢٧,٦٢٧,٦٧,٧٣٥,٣٤,٦٨٠,٥٨٥,١٤,٦٨٠,٥٨٥,١السفر

الضيافة
٣٥,٦٣٥,٦٣٥,٦٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٣,٦٣,٦٠,٤٤,٠٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٣,١٣,١٣,١اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
٣,١٦٦,٨٦٩,٩٨,١٧٨,٠٤,٦١١٦,٥١٢١,١٤,٦١١٦,٥١٢١,١

٢٢٩,٧٧١٢,٩٩٤٢,٦٨,١٩٥٠,٧٣٠٠,٨٨٢٤,١١المجموع ١٢٤,٩٣٠٢,٥٩٤٧,٤١ ٢٤٩,٩١٢٥,٠١١,١

-٣٨,٩-٩,١٢٨,٠٣٧,١٣٧,١٨,٣٢٧,٠٣٥,٣١٣,٨٧,٨٢١,٦١٣,٧تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٥٠الفرعي: البرنامج١٠٠الجدول 

للمجني عليهمالمحامي العموميمكتب 
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع موظفي 
ما و الفئة الفنية 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع موظفي 
اخلدمات فئة 

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢١١٣املالك األساسي

٢٢١٢٧٧املالك املتصل باحلاالت

١٢٢٢٢٩١١١٠

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١٢٢٢٢٩١١١٠المجموع
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: مكتب المراجعة الداخلية٣٧٦٠البرنامج الفرعي (ج)

تعلق بأهم يللمخاطر فيما اً تقييمإجرائهاملكتب خطته اخلاصة بعمليات املراجعة بعد هذا يضع -٥٩٨
تقييم املخاطر هذا مع مراعاة اخلطة االسرتاتيجية اسريورات احملكمة وسريور 

للمحكمة واألنشطة اجلاري اإلعداد هلا.

الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة العامة
تتمثل . متطَّلب مستمر. شهراً ١٢، ملدة ٣-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات، من الرتبة ف-٥٩٩

املعين بتكنولوجيا املعلومات يف تنفيذ خطة مراجعة تكنولوجيا املعلومات اليت املهمة الرئيسية للمراجع 
، ومبا يف ذلك املهمات يف املكاتب امليدانية. كما إنه سيقدم الدعم لسائر مراجعي ٢٠١٣ضعت يف عام وُ 

خطة املراجعة السنوية.ما يتصل بتكنولوجيا املعلومات من جوانب املكتب يف تناول 

ر الموظفينالموارد من غي

الموارد األساسية

السفر
املعين لسد تكاليف رحلة واحدة ضمن أوروبا لزيارة مراجعني من خصَّصامليلزم. متطَّلب متكرِّر-٦٠٠

ادل املعارف واخلربات.منظمة دولية أخرى، بغية تب

التدريب
نظريه٢٠١٤نفقات التدريب املخطط إلجرائه فيما خيص عام يقارب مبلغ. متطَّلب متكرِّر-٦٠١

تكاليف دورة واحدة لكل موظف ضمن أوروبا يف موضوع ذي صلة هذه النفقات. ومن٢٠١٣عام ل
تراوح تكاليف الدورات و باملراجعة، وفق خطة املراجعة واالحتياجات إىل تنمية قدرات املراجعني. 

(ثالثة أيام يورو للشخص الواحد، حبسب املوضوع وعدد أيام الدورة املعنية ٠٠٠٥ويورو ٥٠٠٢بني 
يف املتوسط).

تدوم كل ملمثلي مرافق املراجعة الداخلية، املقدرة أيضًا تكاليف حلقيت تدارس وتشمل النفقات -٦٠٢
يشارك فيهما مدير و ومنظمات دولية أوروبية، "شبكة مراجعي املنظمات الدولية، تنظمهما "ا يومنيممنه

املهنية املستمرة متثل متطلبًا فيما خيص املراجعني مكتب املراجعة الداخلية كل عام. فتنمية القدرات 
ينبغي للمراجعني الداخليني من معايري معهد املراجعني الداخليني يقضي بأنه "١٢٣٠الداخليني: فاملعيار 

". ويتعني 
دهم صاحلة.اساعة كل عام لكي تبقى شهادات اعتم٤٠املعتمدين أن يتابعوا تدريباً مدته على املراجعني 
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الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
تكفل باالضطالع ضعت خطط خاصة باألسفار إىل املكاتب امليدانية حبيث يُ . وُ متطَّلب متكرِّر-٦٠٣

جان) ملراجع يبأنغي ونريويب و (كنشاسا وبَ هم املكاتب حبسب أنشطة احملكمة احلالية أمبهمة أو مبهمتني يف 
ين شكل املهمات املعنية حبسب خطة املراجعة، اليت درجت العادة على وضعها اواحد أو ملراجعْني. ويتب

بعد تسوية أمر امليزانية. فال تتوفر يف املرحلة احلالية تفاصيل دقيقة يف هذا الشأن.
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٢٠١٤المقترحة لعام الميزانية: ٣٧٦٠: البرنامج الفرعي ١٠١الجدول 

٣٧٦٠
المراجعة الداخليةمكتب 

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٣٩٧,١٣٩٧,١٤٠٢,٩٤٠٢,٩٥,٨١,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٣٧٥,٨٣٧٥,٨٣٧٥,٨٤٦٠,٣٤٦٠,٣٤٦٧,٤٤٦٧,٤٧,١١,٥

٣٧,٣٣٧,٣٣٧,٣٧٦,٥٧٦,٥١١٥,٤١١٥,٤٣٨,٩٥٠,٨العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملؤقتةاملساعدة 
اإلضايفالعمل

-٧٢,٠١٠٠,٠-٤٣,٢٤٣,٢٤٣,٢٧٢,٠٧٢,٠االستشاريوناخلرباء 

٣٣,١٢٢,٣-٨٠,٥٨٠,٥٨٠,٥١٤٨,٥١٤٨,٥١١٥,٤١١٥,٤-

١٠,٠٤,٦١٤,٦١٤,٦١,٤١٠,٥١١,٩١,١١٠,٨١١,٩السفر

الضيافة
٠,٣٠,٣٠,٣اخلدمات التعاقدية 

١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٩,٣١٩,٣١٩,٣١٩,٣التدريب

٢,٧٢,٧٢,٧العامةيةنفقات التشغيلال

واملواداللوازم 
ألثاث والعتادا

٣٠,٥٤,٦٣٥,١٣٥,١٢٠,٧١٠,٥٣١,٢٢٠,٤١٠,٨٣١,٢

-٤,١-٤٨٦,٨٤,٦٤٩١,٤٤٩١,٤٦٢٩,٥١٠,٥٦٤٠,٠٦٠٣,٢١٠,٨٦١٤,٠٢٦,٠المجموع

١٢,١١٢,١١٢,١١٣,٩١٣,٩١٨,٤١٨,٤٤,٥٣٢,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٣٧٦٠الفرعي: البرنامج١٠٢الجدول 

مكتب المراجعة الداخلية
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع موظفي 
ما و الفئة الفنية 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١٣١١٤املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١١٣١١٤

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

األساسياملالك 
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١٣١١٤المجموع
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البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف-دال 

المقدِّمة

٦٠٤-
وتقنية يف اضطالعها

اتخدم

نة خدمات تقنية للجمعية وباإلضافة إىل ذلك تقدم هذه األما-٦٠٥

علق باملسائل القانونية والتقنية املتصلة بعمل فيما يتهاوالتقارير وامللخصات التحليلية، وإسداء املشورة ضمن
اجلمعية. ومن مهامها األخرى إسداء املشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية وإعداد مشاريع القرارات 

املتعلقة باالحتياجات املالية واالحتياجات يف جمال امليزانية.
للربنامج الرئيسي الرابع على اخنفاض إمجايل نسبته املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية وتنطوي -٦٠٦
عقد يف مقر األمم ر أن تُ عزى رئيسياً إىل اخنفاض يف تكاليف الدورة السنوية للجمعية، املقرَّ املئة، ييف٣,٩

املتحدة يف نيويورك. وستثابر األمانة على السعي إىل تقليص تكاليفها اإلمجالية من خالل املزيد من تدابري 
وعن طريق حتسني النجاعة، وال سّيما يف جمال ترمجة الوثائق واستنساخها، 

القصرية جات د االحتيابغية سةاجلمعية يف استخدام الوظائف املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العام
.األمد
قد أوصت اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة، يف التقرير عن أعماهلا يف ل-٦٠٧

٢٠١٤من عام ، بأن تتحمل اجلمعية اعتبارًا ٦٣اجتماعها األول
ر مبدئيًا أن تبلغ تكاليف عقد اجتماع هلذه اللجنة يف الهاي ملدة يوم واحد مبلغًا مقداره ويقدَّ 
ة إىل الهاي. ويُنتظر أن تقدم هذه اللجنة نيورواً، ميكن أن ُتسد به تكاليف سفر أعضاء اللج٨٣٤٢٢

م تلك امليزانية . وريثما تقدَّ ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٨بعد اجتماعها يف ميزانية هلا أكثر تفصيًال 
فهو ال ميثل جزءاً ،الثامناملرفقر مؤقتًا لتكاليف اجتماع اللجنة االستشارية يف بلغ املقدَّ ج املِر دْ أُ ،املفصلة

يقضي بذلك.للربنامج الرئيسي الرابع إىل حني اختاذ اجلمعية قراراً من امليزانية املقرتحة 

األهداف

تنظيم جلسات جيدة للدورة الثالثة عشرة للجمعية يف نيويورك، ودورتني للجنة امليزانية واملالية يف -١
من اهليئات الفرعية للجمعية، عدد اخلدمات الجتماعات الهاي. وباإلضافة إىل ذلك ستقدم األمانة 

التابع للمكتب، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة، واللجنة فريق الهاي العاملسّيما اجتماعات وال
القضاة.برتشيحاتاالستشارية املعنية 

على حنو فعال من خالل ما يلي: تقدمي ا-٢
وإعداد وتنسيق وتقدمي الوثائق، خدمات املؤمترات؛ اخلدمات والدعم اجليدين إليهما، مثل ختطيط وتنسيق 

ومراقبة تقيد شىت أجهزة احملكمة بالقواعد الناظمة إلعداد الوثائق وتقدميها يف الوقت املناسب؛ ومتييز 

.ICC-ASP/12/23الوثيقة ٦٣
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لنظام لاحة خدمات املؤمترات وخدمات التوثيق للدول األطراف وفقًا فعال وناجع؛ والسهر على إت
ة يف خطة عملها.املبيَّنعهد إىل األمانة مبساعدة اجلمعية يف حتقيق األهداف األساسي. كما يُ 

باجلمعية التقصي وإعداد الدراسات التحليلية عن تطبيق وتفسري أحكام النظام األساسي املتعلقة -٣
الفرعية.

التمكني من تعميم الوثائق واملعلومات على الدول األطراف واملنظمات األخرى املهتمة باألمر، -٤
بوسائل منها شبكة اإلنرتنت.

٢٠١٤، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام النتائج المتوخاة:١٠٣الجدول 

املرمى فيما مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
خيص عام 

٢٠١٤
١الهدف 

على النحو املخطط لهاتعقد املؤمتر 
غ ماالجتماعات دون عقبات، واختتامها يف الوقت احملدد، واعتمادها التقارير الالزمة؛عقد- 

على جدول األعمال؛النظر يف مجيع البنود املدرجة - 

تقدمي الدعم التقين واإلمدادي للمشاركني يف االجتماعات، ومبا يف ذلك تسجيلهم، - 
وتزويدهم بالوثائق، وإسداء خدمات اللغات إليهم؛

ما ُجيرى من ترتيبات هلا وما يوفر من معلوماترضا املشاركني يف الدورات ع- 
٢الهدف 

توفري وثائق حمررة ومرتمجة على حنو جيد، ُتصدر من 
أجل جتهيزها وطبعها وتوزيعها يف الوقت املناسب

ورضاها عن هذه اخلدمات، واالضطالع من تقدمي خدمات مؤمترات جيدة إىل الدول- 
، ورضاها عن ٦٤أجلها بتحرير الوثائق وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب بأربع لغات رمسية

االضطالع مبهامها؛يف اليت تساندها كل املساندة واألعمال هذه اخلدمات 

غ م

املعلومات والوثائق املتعلقة تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو املطلوب، وال سّيما توفري - 
باجلمعية واحملكمة

٣الهدف 

الفرعية

غ معملها وتسانده؛تيسِّرىل الدول، وال سّيما على شكل وثائق إتقدمي خدمات قانونية تقنية - 

االدورات و رضا أعضاء اجلمعية واهليئات املعنية عن - 

٤الهدف 
على الدول األطراف بصورة تعميم الوثائق واملعلومات 

فعالة بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

كثرة الرجوع إىل هذه املواد عن طريق املوقع الشبكي وشبكات الرتابط اخلارجي اخلاصة - 
باجلمعية، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة الرقابة؛

غ م

املعلومات والوثائق دون تأخريالع على إمكانية االطّ - 

الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

املساعدة املؤقتة العامة
؛ مستمر من العام املاضي). شهد متطَّلب متكرِّر(٢-موظف قانوين معاون، من الرتبة ف-٦٠٨

والعربية والفرنسية.نكليزيةال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإل٢٠٠٩اعتباراً من عام ٦٤
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قط يف اإلطار األصلي الذي نظرت فيه اللجنة. فقد أنشئت هيئات جديدة، مل يهيأ هلا ٢٠٠٤عام 
ت هذه اهليئات زيادة طائلة ختطت ما كان متوقعاً. ومن ، وشهد عدد اجتماعا٢٠٠٣يف عام التحضريية

هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن يف الهاي ونيويورك، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة، واللجنة 
كما إن مدة انعقاد دورات جلنة امليزانية .٢٠١٣االستشارية املعنية برتشيحات القضاة اعتبارًا من عام 

التنويه إىل أن األمانة، على الرغم من . وينبغي ٢٠١٣عام دادت مبقدار يوم واحد بالقياس إىل لية از واملا

ة املطلوبة لألمانة تقدمي دعم ل الدورات ووثائق ما بعد الدورات. وتتيح الوظيفبطريق إعداد وثائق ما ق

مستمر من ؛متطَّلب متكرِّررأ (-، من الرتبة خ عيالشبكبالتصميم على املوقعمساعد معين -٦٠٩
وضع ةواصلملألمانة بالتصميم على املوقع الشبكي ستتيح وظيفة املساعد املعين إن العام املاضي). 

باجلمعية، وبلجنة واستدامة شبكة ارتباط خارجي خاصة ،املوقعااملنشورات على هذالوثائق والورقات و 
املعلومات املتعلقة باالنتخابات بتحميلالوقت املناسب يف امليزانية واملالية، وبلجنة املراقبة، والتكفل بالقيام 

.رتنتاإلنشبكة يانات الصحفية وما إىل ذلك على وباملستجدات املتعلقة بالتكامل والب
؛ مستمر من العام املاضي). تساعد متطَّلب متكرِّر(٢-مساعد خاص للرئيسة من الرتبة ف-٦١٠

، ألن الرئيسة ال ٢٠١٤إىل عام ٢٠١١سنوات املمتدة من عام الثالثِ الرئيسة واملكتب فيما خيص فرتة 
تستطيع االعتماد على موارد بعثتها لدى األمم املتحدة. ويقوم املساعد اخلاص مبساعدة الرئيسة يف أمور 

ا خالل منها إعداد وثائق رمسية من قبيل املذكرات الشفوية، والرسائل، واملذكرات، واملالحظات املستعان 
واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ إخل،األساسية،والورقاتتناول الكلمة، 

والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا 
، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه فريق نيويورك العاملاملوظف يقدم خدمات تقنية إىل املكتب وإىل 

إىل املكتب واهليئات الفرعية للجمعية القائمة يف نيويورك اخلدمات التقنية تقدمي جلمعية. أما من أمانة ا
فسيواصل مكتب االتصال توليها.

؛ مستمر من العام املاضي). ستحتاج األمانة إىل مساعدين متطَّلب متكرِّرمساعدون خاصون (-٦١١
انتهاء تلك واملنتهية عندالسنوية للجمعية األشهر السابقة للدورةالفرتة املمتدة على مدى خاصني خالل 

وسيقوم املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، الدورة. 
ومبا يف ذلك حتديد املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود وممثلي املنظمات 

مع املندوبني.غري احلكومية، والتواصل 
سيقوم؛ مستمر من العام املاضي). متطَّلب متكرِّرموظف دعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات (-٦١٢

إىل للدورة السنوية للجمعية سد احتياجات أفرقة الرتمجة) بتقدمي الدعم لرأ-خ ع(من الرتبةهذا املوظف 
على حنو سليم فيما يتعلق بعتاد ت السهر على تقدمي اخلدما، و اخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات

يف مكان الدورة، والسهر على توفر موظفني تركيبهايف احملكمة، اليت جيب وبراجميات تكنولوجيا املعلومات 
جاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تقوم.

؛ مستمر من العام املاضي). موظف قانوين رئيسي (من الرتبة متطَّلب متكرِّرن (ان قانونياموظف-٦١٣
بتقدمي اخلدمات التقنية يقومان، خالل عدد حمدود من األيام، ) ٤-) وموظف قانوين (من الرتبة ف٥-ف

ر)؛ ويرفد ، ومشاريع التقاريووثائق الدورةللجمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق/أوراق ما قبل الدورة 
.األمانةالرئيسية ملوظفي ةاللذين تضمهماني ني القانونيَ املوظفَ ان اإلضافيان املوظفهذان 
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. ٢٠١٣نظريه يف عام ٢٠١٤أن مياثل عدد الوثائق يف عام تتوقع أمانة مجعية الدول األطراف و -٦١٤
. ويلزم معادل ٦٥ةلتزم إعداد الوثائق حترير وترمجة ومراجعة وثائق رمسية للجمعية وللجنة امليزانية واملاليسوسي
ثابر األمانة على ت. وس٦٦فْني يعمالن بدوام كامل (مرتجم ومراجع) من أجل الرتمجة والتحرير بكل لغةموظَ 

إىل زيادة الوفورات عن طريق حتسني النجاعة، وذلك بوسائل منها تكليف مهنيني خارجيني بتويل سعيها 
الرتمجات.

أمانة جمعية الدول األطرافعملعبء: مؤشرات ١٠٤الجدول 

البند

عدد الصفحات 
يف عام 
١(٢٠١٢(

عبء العمل 
املتوقع أن 

يشهده عام 
٢٠١٣

النسبة املئوية 
للزيادة املتوقع 
عام أن يشهدها 

٢٠١٣

عبء العمل 
املتوقع أن 

يشهده عام 
٢٠١٤

النسبة املئوية 
للزيادة املتوقع 
عام أن يشهدها 

٢٠١٤

عدد معادالت 
الواحد املوظف 

العامل بدوام  
كامل لعام 

٢(٢٠١٣(

عدد معادالت 
املوظف الواحد 

العامل بدوام  
كامل لعام 

٢(٢٠١٤(

ليزية) املستلمة لتحريرها كالوثائق الرمسية والورقات غري الرمسية (باإلن
٣وترمجتها و/أو مراجعتها ٧٠٤٤ ٤-٥٢١ ٥٢١---

و/أو املرتمجة إىل ثالث من عدد الوثائق والورقات احملررة واملراجعة 
٦)٣(اللغات الرمسية األخرى (اإلسبانية والعربية والفرنسية) ٠٤٢٦ ٦-٦٠٣ ٨٨-٦٠٣

---١٨٤-١٨٤١٨٤املراجعةليزية) احملررة واملرتمجة و/أوك(باإلن)٤(املنشورات األخرى

احملررة واملراجعة و/أو املرتمجة إىل ثالث لغات )٤(سائر املنشورات
---٥٥٢-٥٥٢٥٥٢(اإلسبانية والعربية والفرنسية)

١٠المجموع ٤٨٢١١ ١١-٨٦٠ ٨٨-٨٦٠
.٣٠٠عدد الكلمات يف الصفحة الواحدة = )١(

كانون األول/ديسمرب من كل سنة. وتعتمد األمانة خالل األشهر األخرى من السنة على االستعانة –آب/أغسطس وتشرين الثاين/نوفمرب –وليو كامل يف متوز/يبدوام  ن العمل يبدآ–مرتجم ومراجع لكل لغة )٢(
مبهنيني خارجيني.

.٦٧ترتجم الوثائق الرمسية إىل اإلسبانية والعربية والفرنسية فقط٢٠٠٩اعتباراً من عام )٣(
املتصلة باحملكمة اجلنائية ساسية املختارة ثة للوثائق األكتيبات حللقات التدارس :إلصدار عدد من املنشورات ومت إصدارهاطط خُ الدورة والوثائق الرمسية، وثائقباإلضافة إىل)٤(

نشرة اجلمعية؛ صحيفة وقائع اجلمعية.؛الدولية

اعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتم
املئة يف٥٢,٢ات للمساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض نسبته خصَّصتنطوي امل-٦١٥

نقل جزء من هذا املتطلب إىل بند اخلدمات ناملعتمدة، ناجم ع٢٠١٣بالقياس إىل ميزانية عام 
األمر الذي الجتماعات، فري املوارد لتقدمي اخلدمات لالتعاقدية، ما يتيح لألمانة مزيدًا من املرونة يف تو 

ن من حتقيق وفورات كبرية عن طريق حتسني النجاعة. وتلزم املساعدة املؤقتة بصورة خاصة لرتمجة ميكِّ 

بني يف الدورة يف نيويورك بوجه عام.وتيسري مشاركة املندو إخل،كبرية وتوزيعها،

.٩٦، الفقرة ٢- ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨ة ... الوثائق الرمسية ... الدورة السابع٦٥
يد السنوي يتوقف إصدار األمانة للوثائق الرمسية يف املوعد احملدد على تقدمي احملكمة ملشاريع الوثائق على حنو تدرجيي مرتب وفقًا جلدول املواع٦٦

مكتب اجلمعية.الذي أعدته األمانة عمًال بكتيب اإلجراءات الذي اعتمده
لدورة السابعة ... ٦٧ ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الوثائق الرمسية ... ا

ICC-ASP/7/Res.6وICC-ASP/7/Res.7.
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العمل اإلضايف
٦١٦-

عليهم ويتوجبأعاله ٦١٢و٦١١ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي املساعدة املذكورة يف الفقرتني 
لتشملوقد متتداملعتادة، عمل بالضرورة أن يعملوا ملدة جتاوز ساعات ال

أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة.،اجلمعية ودورات جلنة امليزانية واملالية

الموارد من غير الموظفين

الموارد األساسية

السفر
٦١٧-

العامل ومسؤويل الهاي فريق ء اللجنة للمشاركة يف جلسات مع 
يف إطار هذا البند من امليزانية يسد تكاليف سفر مكتب رئيسة اجلمعية، ومبا خصَّصاحملكمة. كما إن امل

رحالت إىل أديس أبابا وغريها من الوجهات األفريقية. وينطوي قر احملكمة والمليف ذلك الزيارات املنتظمة 
يورو، تعزى رئيسيًا إىل أسفار موظفي ٠٠٠٧٠يف املئة، ومقدارها ٢٣,٩ذلك على زيادة نسبتها 

األمانة لتقدمي اخلدمات للدورة الثالثة عشرة للجمعية اليت ستعقد يف نيويورك، وسفر بضعة أعضاء من
كاتب امليدانية.اللجنة إىل املأعضاء

الضيافة
رو بالقياس إىل يو ٠٠٠١أدىن مقدارها حدٍ لسد تكاليف الضيافة على زيادةِ خصَّصينطوي امل-٦١٨

املعتمدة.٢٠١٣ميزانية عام 

اخلدمات التعاقدية
يورو ٠٠٠٢٤٠على الرغم من احلاجة إىل موارد إضافية بسبب نقل جزء من املتطلبات مقداره -٦١٩

أعاله، فإن بند اخلدمات ٦١٥ة اخلاصة باالجتماعات، كما بـُنيِّ يف الفقرة تاملؤقمن بند املساعدة 
املعتمدة، ناتج ٢٠١٣يف املئة بالقياس إىل ميزانية عام ١,٤التعاقدية يشهد اخنفاضًا صافيًا تبلغ نسبته 

تأتية عن عقد يورو امل٠٠٠٢٥٠احملققة عن طريق حتسني النجاعة والوفورات البالغة زهاء الوفوراتعن 
دورة اجلمعية الثالثة عشرة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

إن بند امليزانية هذا يشمل أيضاً تكاليف ترمجة الوثائق وطبعها.-٦٢٠

التدريب
يف إطار هذا البند لتدريب املوظفني بغية استدامة مواكبتهم للمستجدات يف خصَّصامليلزم-٦٢١

املعتمدة.٢٠١٣مساوياً لنظريه يف ميزانية عام التحديد، ويبقى مقداره 

النفقات التشغيلية العامة
وثائق واملذكرات الشفوية ليف إطار هذا البند املصروفات على إرسال اخصَّصتسد بامل-٦٢٢

واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف، وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وأعضاء اللجنة االستشارية 
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املعنية برتشيحات القضاة، وإرساهلا يف بعض املناسبات إىل حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام 
.نيل أو بواسطة خدمات السعاة اخلاصربيد املسجَّ روما األساسي، إما بالربيد العادي أو بال

اللوازم واملواد
لوازم الكتابة اليت ايف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، ومبا فيهخصَّصتسد بامل-٦٢٣

خل). إيستخدمها موظفو األمانة (القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري، 
ازم الكتابة لدورتني من دورات جلنة امليزانية واملالية، واجتماعات اللجنة االستشارية املعنية ويشمل ذلك لو 

.الهاي العامللفريق ة للجمعية، واالجتماعات العادية برتشيحات القضاة، والدورة السنوي

األثاث والعتاد
من نوع للحفظتدبرت األمانة أمر زيادة النجاعة من خالل استعمال وحدات ذاكرة إلكرتونية-٦٢٤
USB َّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وحتتوي وحدات الذاكرة هذه على الوثائق الرمسية ملا ، توز

يورو يف تكاليف طبع النسخ الورقية ٠٠٠٦٠قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يقارب مبلغها

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : الرئيسي الرابع: البرنامج ١٠٥الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٦٠٥,٧٦٠٥,٧٦٣٦,٢٦٣٦,٢٣٠,٥٥,٠الفئة الفنيةن منوظفو امل
٢٨٥,١٢٨٥,١٢٩٠,٧٢٩٠,٧٥,٦٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٧٦٨,٢٧٦٨,٢٧٦٨,٢٨٩٠,٨٨٩٠,٨٩٢٦,٩٩٢٦,٩٣٦,١٤,١
٣٠٦,٣٣٠٦,٣٣٠٦,٣٥١٧,١٥١٧,١٥٤٤,٥٥٤٤,٥٢٧,٤٥,٣العامةاملساعدة املؤقتة

-٥٢,٢-٢٧٧,٥٢٧٧,٥٢٧٧,٥٤٦٠,٠٤٦٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٤٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٦١,٠٦١,٠٦١,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

٦٤٤,٨٦٤٤,٨٦٤٤,٨١ ٠١٥,١١ ٢٠,٩-٠١٥,١٨٠٢,٥٨٠٢,٥٢١٢,٦-

٢٨٢,١٢٨٢,١٢٨٢,١٢٩٣,٨٢٩٣,٨٣٦٣,٩٣٦٣,٩٧٠,١٢٣,٩السفر

٦,٢٦,٢٦,٢٥,٠٥,٠٦,٠٦,٠١,٠٢٠,٠الضيافة
-١,٤-٨٩٤,٠٨٩٤,٠٨٩٤,٠٦٩٣,٠٦٩٣,٠٦٨٣,٠٦٨٣,٠١٠,٠اخلدمات التعاقدية 

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب

٢٤,٧٢٤,٧٢٤,٧٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤العامةيةنفقات التشغيلال
١٣,٧١٣,٧١٣,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد

١,٨١,٨١,٨٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠ألثاث والعتادا

١ ٢٢٢,٥١ ٢٢٢,٥١ ٢٢٢,٥١ ٠٤٥,٨١ ٠٤٥,٨١ ١٠٦,٩١ ١٠٦,٩٦١,١٥,٨
٢المجموع ٦٣٥,٥٢ ٦٣٥,٥٢ ٦٣٥,٥٢ ٩٥١,٧٢ ٩٥١,٧٢ ٨٣٦,٣٢ ٣,٩-٨٣٦,٣١١٥,٤-

-٧٢,٥-٢٧,٢٢٧,٢٢٧,٢٣٣,٤٣٣,٤٩,٢٥,٦٩,٢٢٤,٢تكاليف الصيانة املوزَّعة



ICC-ASP/12/20

209 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : الرئيسي الرابع: البرنامج ١٠٦الجدول 

أمانة جمعية الدول األطراف
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- عخ رر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١١٥٢٢٤٩املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١١١١٥٢٢٤٩

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

ستعادةتصنيفها/امل

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١١١٥٢٢٤٩المجموع

المؤتمر: ٤١٠٠: البرنامج الفرعي ١٠٧الجدول 

٤١٠٠
المؤتمر

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٤,٩٤,٩٤,٩

١٥٧,٩١٥٧,٩١٥٧,٩٢٧٠,٧٢٧٠,٧٢٧٤,٥٢٧٤,٥٣,٨١,٤العامةاملساعدة املؤقتة

-٦٥,٢-٢٧٧,٥٢٧٧,٥٢٧٧,٥٤٦٠,٠٤٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠٣٠٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

٢٣,٦٢٣,٦٢٣,٦٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٩,٥-٤٥٩,٠٤٥٩,٠٤٥٩,٠٧٥٠,٧٧٥٠,٧٤٥٤,٥٤٥٤,٥٢٩٦,٢-

-١٠٠,٠-١٩٢,٧١٩٢,٧١٩٢,٧١٨٠,٤١٨٠,٤١٨٠,٤السفر

الضيافة
-١٣,٢-٨٩٤,٠٨٩٤,٠٨٩٤,٠٦٨١,٠٦٨١,٠٥٩١,٠٥٩١,٠٩٠,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
٢٤,٧٢٤,٧٢٤,٧٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤العامةيةنفقات التشغيلال

٦,١٦,١٦,١١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

ألثاث والعتادا
١ ١١٧,٥١ ١١٧,٥١ ٣٠,٢-١١٧,٥٨٩٥,٨٨٩٥,٨٦٢٥,٤٦٢٥,٤٢٧٠,٤-

١المجموع ٥٨١,٤١ ٥٨١,٤١ ٥٨١,٤١ ٦٤٦,٥١ ٦٤٦,٥١ ٠٧٩,٩١ ٣٤,٤-٠٧٩,٩٥٦٦,٦-

(املؤمتر) تكاليف املؤمترات، اليت تتألف من عناصر ٤١٠٠الربنامج الفرعي أدرجت يف إطار -٦٢٥
باستثناء التكاليف الكبرية املدرجة يف للجنة امليزانية واملاليةمنها تكاليف اجلمعية، وتكاليف دورتني 

تكاليف ، وتكاليف اجتماعات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، و ٤٣٠٠الربنامج الفرعي 
. وتشمل هذه التكاليف أيضًا تكاليف املساعدة املؤقتة العامة لفريق الهاي العاملاالجتماعات العادية 

اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.
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أمانة الجمعية: ٤٢٠٠: البرنامج الفرعي ١٠٨الجدول 

٤٢٠٠
أمانة الجمعية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
-١٩,٦-٧٦٣,٣٧٦٣,٣٧٦٣,٣٦٠٥,٧٦٠٥,٧٤٨٦,٩٤٨٦,٩١١٨,٨الفئة الفنيةن منوظفو امل

٢٨٥,١٢٨٥,١٢٩٠,٧٢٩٠,٧٥,٦٢,٠اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١٢,٧-٧٦٣,٣٧٦٣,٣٧٦٣,٣٨٩٠,٨٨٩٠,٨٧٧٧,٦٧٧٧,٦١١٣,٢-

٣٣,٠-٨١,٣-١٤٨,٤١٤٨,٤١٤٨,٤٢٤٦,٤٢٤٦,٤١٦٥,١١٦٥,١العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
٣٧,٤٣٧,٤٣٧,٤١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٠,٧-١٨٥,٨١٨٥,٨١٨٥,٨٢٦٤,٤٢٦٤,٤١٨٣,١١٨٣,١٨١,٣-

-٤٠,٧-٨٩,٤٨٩,٤٨٩,٤١١٣,٤١١٣,٤٦٧,٢٦٧,٢٤٦,٢السفر

٦,٢٦,٢٦,٢٥,٠٥,٠٦,٠٦,٠١,٠٢٠,٠الضيافة

-١٠٠,٠-١٢,٠١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية 

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
٧,٦٧,٦٧,٦٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد

١,٨١,٨١,٨٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠ألثاث والعتادا

٣٨,١-١٠٥,٠١٠٥,٠١٠٥,٠١٥٠,٠١٥٠,٠٩٢,٨٩٢,٨٥٧,٢-

١المجموع ٠٥٤,١١ ٠٥٤,١١ ٠٥٤,١١ ٣٠٥,٢١ ٣٠٥,٢١ ٠٥٣,٥١ ١٩,٣-٠٥٣,٥٢٥١,٧-

(أمانة اجلمعية) املوارد اخلاصة باألمانة مبا فيها املوارد ٤٢٠٠الربنامج الفرعي أدرجت يف إطار -٦٢٦
من أجل مكتب اجلمعية، املتصلة باخلدمات والعمل املؤدينياخلاصة مبكتب رئيسة اجلمعية، والتكاليف

)، وجلنة املراقبة املعنية فريق نيويورك العاملو فريق الهاي العاملللمكتب (نيالتابعنيالعاملنيوالفريق
باستثناء التكاليف لقضاة، وجلنة امليزانية واملاليةباملباين الدائمة، واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات ا

.٤٣٠٠مج الفرعي الكربى املدرجة يف إطار الربنا
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لجنة الميزانية والمالية: ٤٣٠٠: البرنامج الفرعي ١٠٩الجدول 

٤٣٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣الفئة الفنيةمنن وظفو امل

اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل
١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣

العامةاملساعدة املؤقتة
٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠

٢٦٢,٦٢٦٢,٦٢٦٢,٦السفر

الضيافة
٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

٣٤٢,٦٣٤٢,٦٣٤٢,٦بالعاملني

٥٥١,٩٥٥١,٩٥٥١,٩المجموع

(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة ٤٣٠٠الربنامج الفرعي أُدرجت يف إطار -٦٢٧
اعات، املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماملدرجة يف إطار بند، مثل تكاليف الرتمجة الشفويةامليزانية واملالية

، وتكاليف سفر أعضاء اللجنة ووظيفة املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقديةوتكاليف الرتمجة التحريرية
تكاليف متصلة ٤٢٠٠و٤١٠٠أُدرجت يف إطار الربناجمني الفرعيني واحلال أنهاألمني التنفيذي للجنة. 

وتكاليف الطبع واإلرسال ؤقتنياملأخرى، مثل تكاليف املوظفني
.وغريها
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ةمعيجة المكتب رئيس: ٤٤٠٠: البرنامج الفرعي ١١٠الجدول 

٤٤٠٠
مكتب رئيسة الجمعية

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
الفئة الفنيةن منوظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩

٣٤,١٣٤,١٣٤,١السفر

الضيافة
١٢,٠١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية 

التدريب
العامةيةنفقات التشغيلال

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

٤٦,١٤٦,١٤٦,١الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

١٥١,٠١٥١,٠١٥١,٠المجموع

(مكتب رئيسة اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة ٤٤٠٠الربنامج الفرعي أدرجت يف إطار -٦٢٨
وظيفة املساعد تكاليف وأفريقيا، و وأوروباثل تكاليف سفر الرئيسة إىل الهايمبكتب رئيسة اجلمعية، م

اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي وتكاليف اخلاص للرئيسة، 
املستوى.
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المؤقتةالخامس: المباني يالبرنامج الرئيس-هاء 

املؤقتة) يف امليزانية املقرتحة يد إىل إدراج الربنامج الرئيسي اخلامس (املباين عِ ٢٠١٣منذ عام -٦٢٩
للمحكمة بغية تزويد أصحاب الشأن بعرض واضح عن متطلبات احملكمة من املوارد فيما خيص تكاليف 

إجيار وصيانة مبانيها املؤقتة يف الهاي إىل حني انتقاهلا إىل مبانيها الدائمة.
يورو. ٧٠٠٩٠٠٥مقداره وتبلغ امليزانية اإلمجالية املقرتحة هلذا الربنامج الرئيسي مبلغاً -٦٣٠

يف املئة من إجيار املباين ٥٠مقداره املقرتحة وستسهم الدولة املضيفة بتحمل جزء من التكاليف اإلمجالية 
٢٠١٤و٢٠١٣يورو يف السنة عن السنوات ثالثة مالينياملؤقتة للمحكمة، حبد أقصى مقداره 

.٢٠١٥٦٨و

: المباني المؤقتة٥١٠٠البرنامج 

المقدِّمة

ميكن للمحكمة أن تعمل على حنو سليم بدون مبان مناسبة. ويرتبط برنامج املباين املؤقتة ال-٦٣١
اً هاماً.ري أثتجبميع األهداف االسرتاتيجية للمحكمة، ويؤثر على حتقيقها 

األهداف

ناً -١
).١-١-٢للنجاعة (اهلدف االسرتاتيجي 

٢٠١٤، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام : النتائج المتوخاة١١١الجدول 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
١الهدف 

 ِ◌ نة لتحقيق تنفيذ االسرتاتيجية احملسَّ
النجاعة

املمارسات القياسية يف املنظمات ق املكاتب مع ما تقضي به توافُ 
الدولية: عدد املوظفني العاملني يف ظروف تفي باملعايري الدولية مقسوماً 

%١٠٠على جمموع املوظفني؛
حدوداآلجال املقرة وضمن ضمنحيز يف املباينتلبية االحتياجات إىل 

%٩٥.اجلديدةاحليزنسبة ما يلىب من طلباتامليزانية املعتمدة: 

الموارد األساسية

النفقات التشغيلية العامة
ة يف هذه امليزانية املقرتحة حسبت على أساس التكاليف املتفاوض املبيَّنتكاليف اإلجيار إن -٦٣٢

رة للزيادة يف مؤشر األسعار االستهالكية 
٢٠١٣سبت على أساس تكاليفها املعروفة فيما خيص عام تكاليف الصيانة فقد حُ تبلغ اثنني يف املئة. أما 

وتنطوي أيضاً على زيادة ملؤشر األسعار االستهالكية تبلغ نسبتها اثنني يف املئة.منتصفهحبسب أرقام 

لدورة احلادية عشرة ...٦٨ ة ... ا لرمسي لوثائق ا لقرار ألف- ICC-ASP/11/20(٢٠١٢ا ، ا
ICC-ASP/11/Res.1.القسم جيم ،
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٢٠١٤: توزع التكاليف المقدرة لعام ١١٢الجدول 

٢)Haagse Arcإجيار مبىن املقر الرئيسي ( ٨٥٥ ٤٣٩
١)Haagseveste(الفرعيإجيار مبىن املقر  ٥٥٠ ١١١

٢٧٠)Saturnusstraat 20يف شارع ساتورن (املرافق القائمةإجيار  ٠١٦
٩٣إجيار األراضي املتفرقة ٤٩١

٢٢٦)RGD) (هامش ApparaatskostenRgdاهلولندية (احلكومية دارة املباين العائدة إلعدات املتكاليف  ٢٥٤
٢٧٨مرت املربع من املساحة القابلة للتأجريلليوروات ١٠ل صيانة املوجودات العائدة للمالك مبعدَّ تكاليف  ٨٣٥

٦٢٦صيانة املباين اليت تتوالها إدارة املباين احلكومية اهلولندية ٥٥٢
٥مجموع التكاليف في إطار هذا البرنامج الرئيسي ٩٠٠ ٧٠٠

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الخامس: ١١٣الجدول 

٥١٠٠
إيجارها وصياننتها)(المباني المؤقتة 

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
الفئة الفنيةمنن وظفو امل
اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

العامةاملساعدة املؤقتة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة

اإلضايفالعمل
االستشاريوناخلرباء 

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية 
التدريب

٥العامةيةنفقات التشغيلال ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٠,٠-٩٠٠,٧٠,٨

اللوازم واملواد
ألثاث والعتادا

٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٠,٠-٩٠٠,٧٠,٨

٥المجموع ٩٠١,٥٥ ٩٠١,٥٥ ٩٠٠,٧٥ ٠,٠-٩٠٠,٧٠,٨
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البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-او و 

المقدِّمة واألهداف

يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم األنشطة اليت تتناول األذى الناجم عن اجلرائم -٦٣٣
يف العودة إىل

مر به ) تسيري شؤون جرب األضرار الذي تأ١
٧٩أ) تسخري موارد ٢(؛٦٩احملكمة حبق الشخص املدان

. ويقدَّ ٧٠من نظام روما األساسي
.٢٠٠٢٧١ول من متوز/يوليو اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األ

املرفقيف ٢٠١٤االفرتاضات املتعلقة بامليزانية فيما خيص أنشطة هذا الصندوق لعام أُدرجت و -٦٣٤
فيه افرتاضات احملكمة. ومن أهم األنشطة ذات األولوية اليت الثالث بامليزانية الربناجمية املقرتحة الذي تُبنيَّ 

ني تعبئة املوارد ونتائج مجع األموال؛ تعزيز وتوسيع : حتس٢٠١٤الصندوق يف عام هذا 

وضع اإلطار العاملي للربنامج؛ وإجراء أعماله املتعلقة ب، مبثابة جانب منالوسطىأوغندا، ومجهورية أفريقيا
؛ اإلعداد ٢٠١٠جري يف عام دراسة استقصائية 

٢٠١٣آذار/مارس ٢٦ا كوت ديفوار، حبسب توفر املوارد للربنامج. ويف بلدان احلاالت، منها كينيا ورمب
قرر هذا الصندوق أن يعلق أنشطته يف مجهورية أفريقيا الوسطى حىت إشعار آخر وذلك بسبب تردي 

، ليس بوسع الصندوق بتاريخ وريثما ُجترى الدراسات التقييمية اآلنفة الذكرالوضع األمين يف هذا البلد.
ثيقة احلالية أن يؤكد، بالنظر إىل عدم اليقني الذي يكتنف حالياً الوضع األمين يف مجهورية أفريقيا الو تقدمي

تنفيذ مشروعه يف جمال املساعدة يف هذا البلد.الوسطى، ما إذا كان سيتسىن له 
أن ًا ألمانة الصندوق الصغرية، ومن األساسيويرجَّح أن تؤيت هذه األنشطة عبء عمل مزيد-٦٣٥
له املوارد الالزمة لتهيئة القدرة الكافية على تدبر أمر هذه األولويات وتنفيذها، واستدامة أثر الربنامج توفَّر 

وفعاليته يف شىت احلاالت املتعددة.
احتياجات تقييموف-٦٣٦

. وينبغي لوبَنغايف قضية يثما تُعرف نتيجة مرحلة جرب األضرار إىل املوارد على وجه الدقة، ر الصندوق 
التنويه إىل أن احملكمة، يف القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل يف هذه القضية بشأن مبادئ جرب 

، أسندت إىل الصندوق االستئماين أدوارًا ومسؤوليات كبرية يف إعداد وإعمال ٧٢األضرار وإجراءاته
ًا لألضرار على النحو املناسب. وريثما تُعرف نتيجة دعاوى االستئناف يف هذه جرب اليت ُمتنح املكافآت 

اليت كافآتاملالقضية، ال ميكن ألمانة الصندوق أن تتناول التكاليف املرتبطة مبهمتها املتمثلة يف إعمال 
هذه التكاليف كمياً.أن حتدِّد جرباً لألضرار والا احملكمة 

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة ٦٩
هلذا الصندوق يرجى الرجوع إىل املوقع ين. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانو من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات)٥(٩٨القاعدة ٧٠

.basis-http://trustfundforvictims.org/legalالشبكي 
من نظام روما األساسي.٨و٧و٦كما يرد تعريفها يف املواد ٧١
جراءات الواجب تطبيقها على جرب تُرسى مبقتضاه املبادئ واإلالذي٢٠١٢آب/أغسطس ٧انظر قرار الدائرة االبتدائية األوىل الصادر يف ٧٢

األضرار.



ICC-ASP/12/20

21620-A-011113

توسيع ،٢٠١٣أقر جملس إدارة الصندوق، يف اجتماعه السنوي الذي عقد يف آذار/مارس لقد -٦٣٧
٢٠١٣ليشمل عام ٢٠١٢إىل عام ٢٠٠٩االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من عام هنطاق خطت

. وستقدَّم ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٤وسريورة إعداد خطة اسرتاتيجية جديدة تشمل الفرتة املمتدة من عام 
. وعليه فإن ٢٠١٤هذه اخلطة إىل جملس اإلدارة لكي يقرها يف اجتماعه الذي سيعقد يف آذار/مارس 

ة أدناه تتسم بطابع حمض إرشادي، وتبقى يف الوقت ذاته املبيَّن٢٠١٤غايات الصندوق فيما خيص عام 
جملس اإلدارة يف شهاناقوبالنتائج اليت سي٢٠١٣على صلة وثيقة بأهداف امليزانية املصوغة فيما خيص عام 

ته: ا. ومن غاي٢٠١٤اجتماعه السنوي الذي سيعقد يف آذار/مارس 
حتسني بروزه للعيان ‘ ٢’أثر وإيتاء نتائج بفعل اضطالعه باملهام املنوطة به يف إطار واليته؛ إحداث ‘ ١’

املالية ةاالستدام‘ ٤’التطوير التنظيمي؛ فعالية احلوكمة وحسن توازن حتقيق ‘ ٣’مبثابة مؤسسة؛ 
رة والتربعات). وميكن أيضًا أن تتصل هذه الغايات بالغايات االسرتاتيجية للمحكمة (االشرتاكات املقرَّ 

) على النحو التايل:٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣(للفرتة املمتدة من عام 

: غايات الصندوق االستئماني للمجني عليهم١١٤الجدول 
ج (ميزانية الربنامغايات الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

)٢٠١٤السادس لعام الرئيسي
أهداف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة املمتدة من عام 

٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣
باملهام املنوطة ضطالعاالبفعلوإيتاء نتائج إحداث أثر 

بالصندوق يف إطار واليته (املساعدة وجرب األضرار)
والنجاح يف إعمال ، جمديةبصورة السهر على جرب األضرار

)٦-١األوامر جبرب األضرار (
عاملي النطاق ما حتظى به النمحكمة من دعم املضي يف تنمية واالعرتاف به بصفته مؤسسةللعيان حتسني بروز الصندوق 

الدول واملنظمات الدولية تعاون والتزام و عن طريق تعزيز ثقة 
ا من واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية وغريه

)٢-٣اجلهات (
متاسك احلوكمة وجناعة املمارسة التدبرية وطابعها االستجايب فعالية احلوكمة وحسن توازن التطوير التنظيميحتقيق 

)؛١-٢(
)؛٢-٢النزاهة واملراس املهين والتنوع (

؛)٤- ٢توفر موارد بشرية مالئمة (
)؛٥- ٢توفر بيئة صحية ومتكينية لتنمية املوارد البشرية (

حتقيق األمن على حنو مالئم للموظفني وسائر أصحاب الشأن 
)٨-٢(

؛ التربعات؛ املكافآت؛ الصندوقأمانةاملالية (االستدامة
)اتر املصادَ ؛ و الغرامات

التخطيط وامليزنة على حنو بغيةاملضي يف تطوير النظم 
)٦-٢املخاطر وتدبر األداء (إدارةاسرتاتيجي، مبا يف ذلك 

األمهية االسرتاتيجية اليت ينيطها جملس إدارته بأداء الربنامج واإلدارة، تربز إن غايات الصندوق -٦٣٨
املالية سهرًا على اكتمال ير التنظيمي وجناعته، واالستدامةوالربوز للعيان واحلظو باالعرتاف، وفعالية التطو 

منوه كما هيأت له الدول األطراف.
واسرتاتيجية الصندوق متصلتني صلة مباشرة فإن غايات ولئن كانت اسرتاتيجية احملكمة -٦٣٩

أضرارهم ضمن إطار اختصاص
رة بل متوَّل رئيسيًا عن طريق التربعات واهلبات اليت متوَّل من االشرتاكات املقرَّ ينفذها هذا الصندوق ال

كما ميكن أن واملصاَدرات،ل يف حالة جرب األضرار باملكافآت والغراماتمتوِّهلا جهات خاصة؛ وهي متوَّ 
تأمر به احملكمة.
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ا الصندوق وأمانته يف عام ويبني اجلدول التايل النتائج املتوخاة ومؤشرات األداء فيما خيص هذ-٦٤٠
٢٠١٤.

، ومؤشرات األداءالنتائج المتوخاة: ١١٥الجدول 
املالحظاتمؤشرات األداء/املراميالنتائج املتوخاةغاية الصندوق

بفعلإحداث أثر وإيتاء نتائج 
االضطالع باملهام املنوطة 
بالصندوق يف إطار واليته 

(املساعدة وجرب األضرار)

قيام الصندوق فعليًا بتنفيذ برامج املساعدة يف يف املساعدة: مواصلة املهمة املتمثلة 
ثالثة أو أربعة من بلدان احلاالت املعروضة على 

٠٠٠١٠٠احملكمة، داعمًا زهاء 
عليهم املستفيدين من هذه املساعدة مباشرة

لصندوق التوسع يتوقف على تعزيز أمانة ا
التربعاتمنوعلى الدخل املتأيت 

املهمة املتمثلة يف جرب األضرار: استهالل 
االهتمام باملكافآت وتصميمها الفعلي 

وإعماهلا

قيام الصندوق بإعداد وتنفيذ خطط جرب األضرار 
فيما يتصل بقضية أو قضيتني من القضايا اليت 

تنظر فيها احملكمة

يتوقف ذلك على نتيجة الدعاوى 
القضائية ومبا يف ذلك مرحلة جرب األضرار 

االستئنافمرحلةورمبا 
للعيان الصندوق حتسني بروز 

بصفته باالعرتاف هحظو و 
مؤسسة

بروز الصندوق للعيان واالعرتاف به 
بصفته أداة فعالة للعدالة على صعيد جرب 

األضرار يف سياق القانون اجلنائي الدويل

لاإلشارة إىل الصندوق يف امليدان العمومي (وسائ
اإلعالم، املؤمترات) على حنو إجيايب وبناء [مرمى 

نوعي] 

قدرة الصندوق التوعوية حمدودة، وهو 
ليس مدجمًا رمسيًا ضمن اسرتاتيجية 

احملكمة اخلاصة بالتوعية
الدراسات االستقصائية املتعلقة باألثر خلوص

إىل نتائج (ملهمة املساعدة ومهمة جرب األضرار) 
مفادها 

رون الصندوق إجيابياً [مرمى نوعي]يقدِّ 

يتوقف ذلك على توفر املوارد الالزمة 
إلجراء الدراسات االستقصائية املتعلقة 

باألثر

الصندوق من اقرتان املوارد بالشراكات استفادة 

للنهوض بربوزه للعيان وبنشاطه املتمثل يف مجع 
األموال

فعالية احلوكمة وحسن حتقيق 
توازن التطوير التنظيمي

كون جملس إدارة الصندوق مسؤوًال على 
حنو كامل وشفاف أمام اجلمعية، واجلهات 

إدارة الصندوق وموارده، ومسؤوًال أمام 
احملكمة عن تدبر واستخدام املكافآت 
املمنوحة جربًا لألضرار، والغرامات، 

راتاملصادَ و 

تيجية (للفرتة العمل خبطة الصندوق االسرتا
)، ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٤املمتدة من عام 

إجراءات العمل القياسية مع احملكمة بشأن بو 
تنفيذ املكافآت املمنوحة جرباً لألضرار

متويل أمانة الصندوق بصورة كافية 
رة، وكون بنيتها االشرتاكات املقرَّ ب

الحتياجات التنظيمية دان اشكيلها جيسِّ وت

بات فيما يتعلق مبهمته للمتطلتلبية الصندوق 
املساعدة ومهمته املتمثلة يف جرب املتمثلة يف 

األضرار

سينطوي عدم حتقيق ذلك على خطر 
ق جماوزة عبء العمل الواقع على عات

أو خطر عدم  –أمانة الصندوق طاقتها
كفاية اضطالعها بوظيفتها اجلوهرية 
بسبب املتطلبات فيما يتعلق مبهمتها 
املتمثلة باملساعدة ومهمتها املتمثلة يف 

جرب األضرار
د املسؤوليات على حنو كون الوظائف جتسِّ 

مالئم؛ وإجراء عمليات حتويل الوظائف املشغولة 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة 
وإعادة النظر يف رتب الوظائف حبسب اللزوم؛ 

احملكمةستوى والعمل بنظام تدبر األداء على م
وعلى مستوى املوظفني

إعادة النظر يف أوصاف تطلب تس
جراء دراسات استقصائية الوظائف، وإ

للعمل، وحتويل الوظائف املشغولة يف 
إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة تزيد عن 

، تشاوراً إىل وظائف ثابتةثالث سنوات
مع احملكمة وموافقة من اجلمعية

التربعات: زيادة الدخل الوارد من الدول؛ املاليةاالستدامة
والتنويع يف استجالب تربعات من 

اجلهات املاحنة اخلاصة

تقدمي الدول (األطراف) وغريها من اجلهات 
املاحنة تربعاً ال يقل عن ثالثة ماليني يورو

يتوقف ذلك على اآلفاق االقتصادية 
واملالية ألهم اجلهات املاحنة
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املالحظاتمؤشرات األداء/املراميالنتائج املتوخاةغاية الصندوق
تلقي الصندوق هبات خاصة من اجلهات املاحنة 

املؤسسية واجلهات املاحنة الفردية
يتوقف ذلك على متكن أمانة الصندوق 
من تنمية قدرة هلا على التسويق ومجع 

بإجراء متحيصي لقبول اهلبات العمل و 
دوالر من دوالرات ٠٠٠٥اليت تزيد عن 

تحدة األمريكية، مبا يف ذلك الواليات امل
قره جملس الذي أالعناية الواجبة 

رةاإلدا
استفادة الصندوق من اقرتان املسامهات 

، ياألهل
والقطاع اخلاص) دعماً للتسويق ومجع األموال

ظيم ما تؤتيه املكافآت والغرامات تع
عمليات لتسخريه يف تنفيذ اتر ملصادَ وا

احملكمة

إرساء هذا النوع من الدخل باعتباره عنصراً 
أساسيًا من عناصر متويل عمليات جرب األضرار 

الصندوق واشتمالاليت تأمر يها احملكمة؛ 
وتوكول احملكمة املتعلق بضبط األصول رب ب

وجتميدها

–يتوقف ذلك على قدرة احملكمة 
على –بالتعاون مع الدول األطراف 

أجل مصادرة األصول وجتميدها من 
عمليات جرب األضرار؛ وعلى حتصيل 

فرض على األشخاص الغرامات اليت تُ 
املدانني

من الموظفينالموارد

األساسيةالموارد

املساعدة املؤقتة العامة
إلسداء املشورة القانونية التخصصية يلزم .)متطَّلب متكرِّر؛٤-قانوين (من الرتبة فمستشار -٦٤١

فيما يتعلق بتنفيذ مهميت الصندوق املتمثلتني يف املساعدة ويف جرب األضرار إىل جملس إدارة الصندوق 
وأمانته. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى احملكمة، 

ونية وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين إلعمال املكافآت ومتثيل الصندوق يف جمال الشؤون القان
ن احملكمة.عاملمنوحة جرباً لألضرار بناًء على أوامر صادرة 

يعمل شاغل هذه الوظيفة من أجل تعزيز .)متطَّلب متكرِّر؛يعمل يف الهاي(مساعد إداري -٦٤٢
القدرة على الدعم ضمن األمانة فيما يتعلق بعبء العمل املزيد املتصل باالحتياجات إىل دعم تسيري 

برنامج الصندوق وعملياته امليدانية.

الموارد المتصلة بالحاالت

املساعدة املؤقتة العامة
مساعدون ميدانيون معنيون بالربنامج (مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى). -٦٤٣

وهي،يف امليدان على مراقبة وإرشاد شركاء الصندوق الذين يتولون التنفيذالوظائفيسهر شاغلو هذه 
.اللزومةر متكرِّ ظائفو ا لضمان جودة ومالءوظائف هامة
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الموارد غير المتصلة بالموظفين

الموارد األساسية

السفر
. إنه يشمل أسفار أعضاء جملس إدارة الصندوق، وأنشطة مجع األموال، متطَّلب متكرِّر-٦٤٤

واالجتماعات مع اجلهات املاحنة، والشركاء، ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من أصحاب الشأن، 
دورات اجلمعية.واملشاركة يف 

الضيافة
تكاليف مراسم االستقبال، و تكاليف سد به تكاليف األحداث، و . تُ متطَّلب متكرِّر-٦٤٥

االجتماعات مع اجلهات املاحنة بغية زيادة بروز الصندوق للعيان، وتكاليف املبادرات يف جمال تعبئة 
املوارد.

اخلدمات التعاقدية
يُهيأ للخدمات التعاقدية التالية البيان:-٦٤٦

خدمات املراجعني اخلارجيني؛(أ)
، اخلدمات)؛األنشطةاجتماع جملس إدارة الصندوق (املكان، (ب)
SAPدعم املضي يف تطوير الوحدة النسقية اخلاصة بتدبر املنح من وحدات براجميات (ج)

ألغراض منها)، "النظم والتطبيقات واملنتجات"(
وتيسري إدارة املوارد واألصول تفي مبتطلبات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

فيما يتعلق بإعمال املكافآت اليت تأمر احملكمة مبنحها جرباً لألضرار؛
لعام وقدرته التوعوية.إعداد أدوات ووسائط لدعم وزيادة بروز الصندوق لدى اجلمهور ا(د)

ويهيأ خلدمات اخلربة االستشارية التالية البيان: املساعدة يف أنشطة التواصل والتسويق املتصلة -٦٤٧
بتنمية موارد الصندوق، مبا يف ذلك تنويع مداخيله بالتوجه حنو اهلبات اليت تقدمها جهات خاصة وإشراك 

سفراء املساعي احلميدة.

التدريب
لتدريب املوظفني يف جمال اإلبالغ عن الربامج واملشاريع، مبا يف ذلك الرصد لزم ي. متطَّلب متكرِّر-٦٤٨

والتقييم.

النفقات التشغيلية العامة
.لسد نفقات االتصاالت والنفقات املتفرقةيلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٤٩

اللوازم واملواد
رة.املواد املكتبية غري املعمِّ لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من يلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥٠
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األثاث والعتاد
لسد تكاليف معدات الزمة من أجل االجتماعات وحلقات العمل، ومبا يلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥١

الموارد المتصلة بالحاالت

السفر
أعضاء جملس إدارة الصندوق، وأنشطة تكاليف سفر لسد تكاليف منها يلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥٢

مجع األموال، واالجتماعات مع اجلهات املاحنة، والشركاء، ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من أصحاب 
الشأن، واملشاركة يف دورات اجلمعية.

يقوم يف إطار واليتهلسد تكاليف أسفار متصلة باملهام املنوطة بالصندوقيلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥٣
امليدانيون، ومبا يف ذلك زيارة املشاريع والشركاء دعمًا لتخطيط العاملون يف املقر واملوظفون 

عنها، واجتماعات املوظفني يف امليدان، واالجتماع السنوي يف غاملشاريع، ومراقبتها، وتقييمها، واإلبال
املقر.

اخلدمات التعاقدية
الية البيان:يهيأ للخدمات التعاقدية الت-٦٥٤

إجراء دراسة استقصائية من باب املتابعة فيما يتعلق بالدراسة البحثية املعنية باألثر على (أ)
، لتقييم التغريات واملستجدات يف ٢٠١٠يف عام 

دة تصّورات
وجرب األضرار؛

استئجار املركبات يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وأوغندا، ومجهورية الكونغو (ب)
الدميقراطية.

ويهيأ خلدمات اخلربة االستشارية التالية البيان:-٦٥٥
إطار برامج الصندوق القائمة ضمناملساعدة التقنية املتخصصة يف جمال إعداد الربامج )أ(

(مجهورية الكونغو الدميقراطية، أوغندا، مجهورية أفريقيا الوسطى) وبراجمه اجلديدة
(كينيا).

التدريب
تدريب املوظفني يف جمال اإلبالغ عن الربامج واملشاريع، ومبا يف من أجل يلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥٦

ذلك الرصد والتقييم.

العامةالنفقات التشغيلية 
يف أماكن املعين لسد مصروفات الدعم اإلمدادي، ألن موظفي الصندوق يعملون خصَّصيلزم امل-٦٥٧

م فيها درجة اخلطر، حيث ال توجد بنية حتتية أساسية أو توجد بنية حتتية أساسية ليست بكافية.نائية تعظُ 
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اللوازم واملواد

رة.ساسية وغريها من املواد املكتبية غري املعمِّ لسد تكاليف اللوازم املكتبية األيلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥٨

األثاث والعتاد

لسد تكاليف معدات تلزم من أجل االجتماعات وحلقات العمل يف يلزم . متطَّلب متكرِّر-٦٥٩
امليدان.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي السادس: ١١٦الجدول 

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني

عليهمللمجني 

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
-١,٠-١٦٩,١٤٤٥,٩٦١٥,٠١٧١,٣٤٣٧,٥٦٠٨,٨٦,٢الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢١٢٦,٤٦٤,٥٦٤,٥١٢٩,٠٢,٦٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٠,٥-٢١٧,٦٥٨٨,٠٨٠٥,٦٨٠٥,٦٢٣٢,٣٥٠٩,١٧٤١,٤٢٣٥,٨٥٠٢,٠٧٣٧,٨٣,٦-

١٢٨,٠٥٨,٨١٨٦,٨١٨٦,٨٢٠٨,٩٦٨,٣٢٧٧,٢٢١٣,٦٦٩,١٢٨٢,٧٥,٥٢,٠العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

١٢,٩١٢,٩١٢,٩٤٠,٠٦٠,٠١٠٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريوناخلرباء 

١٢٨,٠٧١,٧١٩٩,٧١٩٩,٧٢٤٨,٩١٢٨,٣٣٧٧,٢٢١٣,٦١٧٩,١٣٩٢,٧١٥,٥٤,١

٣٨,١٣٨,٧٧٦,٨٧٦,٨٩٧,٨١٣٠,٧٢٢٨,٥١٠٦,٦١٢٦,٠٢٣٢,٦٤,١١,٨السفر

٢,٢٢,٢٢,٢٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

١٦٧,٤٧٣,٢٢٤٠,٦٢٤٠,٦١١٨,٠٥٠,٠١٦٨,٠١٠٠,٠٨٠,٠١٨٠,٠١٢,٠٧,١اخلدمات التعاقدية 

-٢١,٢-١,٣١,١٢,٤٢,٤٤,٥٢٢,٩٢٧,٤٦,٠١٥,٦٢١,٦٥,٨التدريب

-٣١,٨-٥,٠١٧,٠٢٢,٠٥,٠١٠,٠١٥,٠٧,٠العامةيةنفقات التشغيلال

٠,٥٠,٥٠,٥٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

١٠,٠١٠,٠٥,٠٥,٠١٠,٠ألثاث والعتادا

٢٠٩,٥١١٣,٠٣٢٢,٥٣٢٢,٥٢٣٠,٨٢٣٠,٦٤٦١,٤٢٢٨,١٢٣٦,٦٤٦٤,٧٣,٣٠,٧غري املتصلة بالعاملني

٥٥٥,١٧٧٢,٧١المجموع ٣٢٧,٨١ ٣٢٧,٨٧١٢,٠٨٦٨,٠١ ٥٨٠,٠٦٧٧,٥٩١٧,٧١ ٥٩٥,٢١٥,٢١,٠

-٤٠,٦-٦,١٢٠,٠٢٦,١٢٦,١٥,٦١٩,٣٢٤,٩٩,٢٥,٦١٤,٨١٠,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : السادس: البرنامج الرئيسي ١١٧الجدول 

للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٢املالك األساسي
١٣٤١١٥املالك املتصل باحلاالت

١١٣٥٢٢٧

الوظائف 
اجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٣٥٢٢٧المجموع



ICC-ASP/12/20

223 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

: مشروع المباني الدائمة٢-والبرنامج الرئيسي السابع١-البرنامج الرئيسي السابع-زاي 

. ٧١٢٠و٧١١٠من برناجمني فرعيني مها الربناجمان الفرعيان ١-يتألف الربنامج الرئيسي السابع-٦٦٠
فقد استبعد من امليزانية السنوية.٧١٣٠أما الربنامج الفرعي 

وسيواَصل يف إطاره ،من مكتب مدير مشروع املباين الدائمة٧١١٠ويتألف الربنامج الفرعي -٦٦١
الرتكيز على إدارة وتدبر عقد املقاول العام واملهمات املتصلة به. وسيستمر العمل يف ٢٠١٤خالل عام 

.٢٠١٤املشروع يف طور اإلنشاء طيلة عام 
بشأن ٢٠١٣متوز/يوليو ٥يف وعمًال بالقرار املشرتك الذي اختذه رئيس قلم احملكمة وجلنة الرقابة -٦٦٢

أنشطة اإلنشاء واألنشطة االنتقالية بقيادة ٢٠١٤لة، غدا املشروع يشمل فيما خيص عام احلوكمة املعدَّ 
مدير املشروع. ومت توسيع نطاق مكتب مدير املشروع ليضم موظفي مكتب املباين الدائمة التابع لقلم 

ة قل من ميزانية قلم احملكم)، الذي نُ "باين الدائمةمكتب مشروع امل"احملكمة سابقًا (الذي كان يسمى 
لتبسيط بنية إدارة املشروع وقنوات اإلبالغ عنه، )سابقاً)٣١٦٠(٣٧٧٠-(الربنامج الرئيسي الثالث

وزيادة الشفافية فيما يتعلق بوقعه املايل على الدول األطراف، والتهيئة لتحقيق املزيد من الوفورات عن 
من خالل استبعاد كل ما قد يكون هناك من االزدواج يف املوارد والتكاليف، طريق حتسني النجاعة

والتكفل بأقصى قدر من التنسيق.
إىل املشروع.  بالدعم احلاسم األمهية الذي تقدمه أقسام احملكمة ٧١٢٠ويتصل الربنامج الفرعي -٦٦٣

طائًال يف دعم املشروع، بغية تعزيز كما يوفر مدير مشروع املباين الدائمة األموال لألقسام املنخرطة اخنراطاً 
توسيع نطاق هذا الدعم ليضم املتطلبات الضرورية ٢٠١٤

للمشروع االنتقايل، وأُعِملت اتفاقات مماثلة للنهوض بأود هذه الزيادة يف األنشطة على أجنع ما ميكن.
يتعلى قرض الدولة املضيفة، الالفوائددبر دفع ت٢-ري يف إطار الربنامج الرئيسي السابعجيو -٦٦٤
يف أجل أقصاه املضيفةدفعها إىل الدولة املسامهة يف حتملها لاستالم٢٠١٤أن يتم يف عام يتعنيَّ 
.٢٠١٤شباط/فربايرمناألول
ف بالسهر على يتوىل مدير املشروع املسؤولية عن مراقبة ميزانية اإلنشاء، مع العلم بأنه مكلَّ كما -٦٦٥

مليون يورو. ويُقرتح أن تزاد هذه امليزانية الشاملة لعدة ١٩٠اوز هذه امليزانية مبلغاً إمجالياً مقداره أن ال جت
مليون يورو فتشمل األنشطة ١٩٥سنوات (مبا فيها ما خيص املنتفعني من التجهيزات غري املدجمة) لتبلغ 

تعويضًا جزئيًا مبا قد يتحقق من وفورات يف يةنشطة االنتقالاألاالنتقالية، متيحة بذلك تعويض تكاليف 
مشروع اإلنشاء. أما متويل هذا املقدار اإلضايف البالغ مخسة ماليني يورو فيخضع لقرار الحق تتخذه جلنة 

ولالنتقال لإلنشاءو الرقابة واجلمعية بناًء على توصية من جلنة امليزانية واملالية. 
البيانات املالية للمحكمة فستجري بصورة منفصلة.يف
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ي الدائمةن: مكتب مدير مشروع المبا١- البرنامج الرئيسي السابع- ١

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ١-الرئيسي السابع: البرنامج ١١٨الجدول 

٧١٠٠
مكتب مشروع المباني الدائمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٢٩٣,٨٢٩٣,٨٥٣٢,٤٥٣٢,٤٢٣٨,٦٨١,٢الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٣٥٢,٣٣٥٢,٣٣٥٢,٣٣٥٧,٠٣٥٧,٠٥٩٦,٩٥٩٦,٩٢٣٩,٩٦٧,٢الفرعي لتكاليف املوظفني

٣٤,٢٣٤,٢٣٤,٢العامةاملساعدة املؤقتة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٣,١٣,١٣,١اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
٣٧,٣٣٧,٣٣٧,٣

٦,٤٦,٤٦,٤٩,٧٩,٧١٨,٠١٨,٠٨,٣٨٥,٦السفرتكاليف 

٤,٢٤,٢٤,٢٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافةتكاليف 

١٤٨,٠١٤٨,٠١٤٨,٠٦١٦,٣٦١٦,٣٦٦١,٠٦٦١,٠٤٤,٧٧,٣اخلدمات التعاقدية تكاليف 

٣٦,٥٣٦,٥٣٦,٥٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢التدريبتكاليف 

٢,٥٢,٥٤,٠٤,٠١,٥٦٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

١,٥١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد

٥٠,٠-٢,٠-١,٩١,٩١,٩٤,٠٤,٠٢,٠٢,٠ألثاث والعتادا

١٩٧,٠١٩٧,٠١٩٧,٠٦٣٩,٧٦٣٩,٧٦٩٢,٢٦٩٢,٢٥٢,٥٨,٢

٥٨٦,٦٥٨٦,٦٥٨٦,٦٩٩٦,٧٩٩٦,٧١المجموع ٢٨٩,١١ ٢٨٩,١٢٩٢,٤٢٩,٣

١٥,٢١٥,٢١٥,٢١٤,٩١٤,٩٢٣,٠٢٣,٠٨,١٥٤,١تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ١-السابع: البرنامج الرئيسي ١١٩الجدول 

٧١٠٠
مكتب مشروع المباني الدائمة

وكيل أمني 
عام

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

جمموع موظفي 
ما و الفئة الفنية 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١١١٤١١٥املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١١١١٤١١٥

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
/املعاد توزيعها

/املستعادةتصنيفها

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١١٤١١٥المجموع
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المباني الدائمةشروع: مكتب مدير م٧١١٠رنامج الفرعي الب(أ)

المقدِّمة

ناجزًة وجاهزةً ، للمحكمةالالزمةالدائمةاملباينإتاحةيتمثل هدف مكتب مدير املشروع يف -٦٦٦
بتنظيم التنافس النتقاء اجلهة اليت ٢٠٠٩. وقد باشر هذا املكتب أنشطته يف عام اجلاهزيةلالستعمال كلَّ 

مت وضع التصميم النهائي يف األول من و تتوىل التصميم املعماري، وانتقاء هذه اجلهة من بني املتنافسني. 
املقاول على إجناز إجراء استدراج العروض الختيار٢٠١٢كِّز يف عام . وُر ٢٠١١الثاين/نوفمرب تشرين

وسريكَّز يف .٢٠١٣، اليت استمرت يف عام اإلنشاءالعام، األمر الذي مت بنجاح، وعلى الشروع يف أعمال 
مجيع األنشطة ٢٠١٤. وستنضاف إىل ذلك أيضاً يف عام اإلنشاءأيضاً على مواصلة أعمال ٢٠١٤عام 

بصورة كاملةاجلديدة املبايناستعمالاالنتقالية الالزمة من أجل االنتقال دون عقبات إىل 
٢٠١٥.

٢٠١٤، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام النتائج المتوخاة: ١٢٠الجدول 
٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١الهدف 
كمةحاملباين الدائمة الالزمة للمإتاحة

وأهدافها االسرتاتيجية


لألداء املنصوص ًا طابقأن يكون أداء املشروع م

%١٠٠عند اإلمكاناهامليزانية املقرَّة وأن يتخطعليه يف 
 ُتقيَّد يف املشروع باملواعيد املقرَّةأن ي١٠٠%
 أن يتواصل إنشاء املباين الدائمة وفق اجلدول

%١٠٠الزمين احملدد
٢الهدف 

املؤقتة إىل املباين التكفل بانتقال احملكمة من املباين 
الدائمة على حنو سلس وناجع ومتقيَّد فيه باملواعيد


 أن يشتمل املشروع على كافة األنشطة الالزمة

%١٠٠للتكفل بتحقيق األهداف املنشودة
 ُتقيَّد يف املشروع باآلجال املقرَّةأن ي١٠٠%


االضطالع جبميع األعمال وعلى التقدم يف 
%١٠٠التحضريية الالزمة

٣الهدف 
التكفل بعودة املباين املؤقتة إىل عهدة الدولة املضيفة على 
النحو األجنع من حيث التكاليف واألكثر فعالية وتقيداً 

باملواعيد


 أن ُيسهر على مواءمة النقل من املباين املؤقتة إىل

املباين الدائمة على النحو األكثر جناعة بالقياس 
إىل التكاليف، مع تقليل حاالت التداخل إىل 

%١٠٠األدىناحلد

األساسيالفتراضا

املعتمدة. ٢٠١٣صفريًا بالقياس إىل ميزانية عام يف امليزانية فرتض أن يكون النمو االمسي يُ -٦٦٧
ات يف إطار بعض بنود ميزانية عام خصَّصتتَّخذ أساسًا مرجعياً. فإذا انطوت امل٢٠١٣فميزانية عام 

ض بتحقيق فإن الزيادة املعنية ستعوَّ املعتمدة٢٠١٣س إىل ميزانية عام املقرتحة على زيادات بالقيا٢٠١٤
نية.وفورات من خالل حتسني النجاعة يف بنود أخرى من بنود امليزا
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ويسري هذا االفرتاض أيضًا على ضم مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابقًا (الربنامج -٦٦٨
أنشطة الدعم الذي يقدمه موظفو وتوسيع نطاقسابع، ) إىل الربنامج الرئيسي ال٣٧٧٠-الرئيسي الثالث

شمل األنشطة الالزمة من أجل االنتقال إىل املباين الدائمة.ياحملكمة ل

الميزانيات المقارنة–مكتب مدير المشروع : ١٢١جدول ال
٢٠١١ميزانية عام بند الميزانية

المعتمدة
(بآالف اليوروات)

٢٠١٢ميزانية عام 
المعتمدة

(بآالف اليوروات)

المعتمدة ٢٠١٣ميزانية عام 
(األساس المرجعي)، الصفرية 

النمو االسمي
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤ميزانية عام 
المقترحة

(بآالف اليوروات)

الفرق
(بآالف اليوروات)

المهيأ لهالفرق متأتى

املوظفون من الفئة الفنية
)(العاملون يف مكتب مدير املشروع

املوظفون من الفئة الفنية
(العــاملون يف مكتــب املبــاين الدائمـــة 

التابع لقلم احملكمة)
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

٢٧٤,٨

٢٢٠,٤
٦٠,٦

٢٧٤,٨

٢٢٠
٦٠,٦

٢٩٣,٨

٢٣٣,٠
٦٣,٢

٢٩٩,٠

٢٣٣,٤
٦٤,٥

٥,٢+

٠,٤+

١,٣+.
غ م١٦,٨١٥,٥٠,٠٠,٠٠,٠املساعدة املؤقتة العامة

الســــفر (للعــــاملني يف مكتــــب مـــــدير 
املشروع)
(للعــــاملني يف مكتــــب املبــــاين الســــفر

الدائمة التابع لقلم احملكمة)

٢٦,٢

١٢,٤

٩,٦

٥,٢

٩,٧

٥,٨

١٥,٢

٢,٨

٥,٥+

٣,٠-

تأتَّى الفرق عن عقد دورة ي
يف اجلمعية يف نيويورك ال

الهاي
غ م٥,٠٢,٥٢,٥٢,٥٠,٠الضيافة

(ملكتــــب مــــدير اخلــــدمات التعاقديــــة 
املشروع)

املبــــاين (ملكتــــباخلــــدمات التعاقديــــة 
الدائمة التابع لقلم احملكمة)

٨١,٠

١٧١,٨

١١٠,٠

١٩٤,٣

٨٠,٠

١٠٠,٠

٦٥,٥

٠,٠

١٤,٥-

١٠٠,٠-

وفورات

وفورات
غ م٦,٢٣,٢٣,٢٣,٢٠,٠التدريب

(ملكتــــب النفقــــات التشــــغيلية العامــــة 
مدير املشروع)

(ملكتــــب النفقــــات التشــــغيلية العامــــة 
)املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة

٩,٨

٥,٠

١٠,٠

٥,٠

٢,٥

٣,٠

٢,٥

١,٥

٠,٠

١,٥-

غ م

وفورات
ـــــــــــوازم واملـــــــــــواد  ـــــــــــب مـــــــــــدير الل (ملكت

غ م١,٩١,٩١,٥١,٥٠,٠املشروع)

األثاث والعتاد
األثــــــــاث والعتــــــــاد (ملكتــــــــب املبـــــــــاين 

)الدائمة التابع لقلم احملكمة

١٠,٠

١٠,٠

٥,٠٤,٠٢,٠٢,٠-

وفورات

المجمــــــوع/الفرق (مكتــــــب مــــــدير 
المشـــروع/مكتب المبـــاني الدائمـــة 

التابع لقلم المحكمة)
بالقياس إلى األساس المرجعي

٤٩٢,٢
٤١٩,٦

٤٩٣,١
٤٢٤,٩

٤٦٠,٤األساس المرجعي:

٣٤١,٨األساس المرجعي:
٤٥٥,٩
٢٣٧,٧

٤,٥-

١٠٤,١-

وفورات
وفورات

%)١٣,٥(وفورات-٨٠٢,٢٦٩٣,٦١٠٨,٦األساس المرجعي:٩١١,٨٩١٨,٠المجموع
ألغراض املقارنة.السابق وذلك ٣٧٧٠-الثالثيشتمل على أرقام مستقاة من الربنامج الرئيسي *
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األساسيةالموارد 

الموارد من الموظفين

الوظائف الثابتة
. وتقضي ICC-ASP/6/Res.1٧٣لقد حدِّدت مهام مكتب مدير املشروع يف املرفق الرابع بالقرار-٦٦٩

والية هذا املكتب بأن يسهر على تشييد املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت املناسب، وضمن حدود 
املواصفات واجلودة املطلوبة. وتعود ملدير املشروع املسؤولية النهائية عن اإلدارة ب، و املقرمقدار التكاليف 

يه باآلجال والتكاليف احملددة العامة للمشروع، وهو مسؤول عن حتقيق أهداف املشروع والتقيد ف
مبقتضيات اجلودة.و 

رد يف املرفق اخلامس بالقرار املذكور أعاله مزيد من التفاصيل عن موارد مكتب مدير املشروع يو -٦٧٠
) ٤-) ونائب له (من الرتبة ف١-من املوظفني. وتتألف هذه املوارد من مدير املكتب (من الرتبة مد

رأ).–ع ومساعد معين باملكتب (من الرتبة خ
(انظر الفقرة ٢٠١٣ذ يف متوز/يوليو بناء على قرار رئيس قلم احملكمة وجلنة الرقابة الذي اختُّ و -٦٧١
ْني إعادة ختصيص املوظفَ ٢٠١٤متت فيما خيص عام القاضي بتعديل بنية حوكمة املشروع، ،أعاله)٦٦٢

)، أي ٣٧٧٠-(الربنامج الرئيسي الثالثالسابقيف مكتب املباين الدائمة ْني من الفئة الفنية العاملَ 
تهقيادبمكتب مدير املشروع للعمل يف٢-واملوظف من الرتبة ف٥- املوظف من الرتبة ف

ميع األنشطة االنتقالية الضرورية للتكفل بإجراء انتقال جلاملباشرةدارةاإلباشرة. وقد مت ذلك سهرًا على امل
جاهزة دة بأقصى قدر من السرعة والتنسيق والنجاعة، وبكون املباين اجلديدة احملكمة إىل مبانيها اجلدي

بصورة كاملة.إدماج مجيع هذه األنشطة على ، و ٢٠١٥كلَّ اجلاهزيةلالستعمال
نشاء، وانتقال احملكمة الناجح اإلوسيظل مكتب مدير املشروع يعمل إىل ما بعد إجناز مشروع -٦٧٢

.٢٠١٥٢٠١٦ديدة يف أواخر عام إىل املباين اجل
وقبل إضافة موظفني من الفئة الفنية إىل مكتب مدير املشروع على هذا النحو، متت خالل عام -٦٧٣

ية إعادة تنظيمه جلعل فريق العاملني فيه أفضل تكيفاً مع التحديات املاثلة أمامه. وقد ُعرضت عمل٢٠١٢
يزانية عام السابع مباملرفقإعادة التنظيم هذه ونتائجها فيما يتعلق مبالك املوظفني عرضًا أكثر تفصيًال يف 

. ومثة وظيفة يف هذا املكتب لـّما يزل يُنتظر أن يعاد ٧٤للمحكمة اجلنائية الدوليةالربناجمية املعتمدة٢٠١٣
بإعادة تصنيف الوظائف. ومل تدرج التبعة املالية لذلك ل فيما يتعلق

يف امليزانية املقرتحة احلالية.
وسُيضطلع يف إطار الوظائف الثابتة اليت كانت فيما سبق ضمن مكتب املباين الدائمة التابع -٦٧٤

باالنتقال لللتكفلقلم احملكمة واليت نُقلت إىل مكتب مدير املشروع بأمور منها توفري الدعم احلاسم الالزم 
نقل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وعلى العموم مجيع وإجراءات

هذه النهوج واإلجراءات باستعمال املباين الدائمة، وتنسيقالنهوج واإلجراءات املتعلقة 
كافة األقسام املعنية يف غضون اآلجال املطلوبة.

لدورة ٧٣ ة ... ا لرمسي لوثائق ا .ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... السادسةا
لدورة ٧٤ ة ... ا لرمسي لوثائق ا لثاينICC-ASP/11/20(٢٠١٢... احلادية عشرةا ألف.، اجلزء ا



ICC-ASP/12/20

22820-A-011113

الموارد من غير الموظفين

السفر
. أُدرجت يف امليزانية تكاليف السفر إىل نيويورك على افرتاض أن دورة اجلمعية يف متطَّلب متكرِّر-٦٧٥
أقل بكثري من نظريه يف ميزانية األسفار املعتمدة ةاملعنياألسفارميزانية مبلغ سُتعقد فيها. إن ٢٠١٤عام 
يف ذلك العام أيضاً يف نيويورك.، إذ ُعقدت دورة اجلمعية ٢٠١١لعام 
قاول العام وزيارة مشاريع مرجعية، ما يئ الستخدام ميزانية السفر لسد تكاليف زيارات املكما هُ -٦٧٦

أن مكتب مدير املشروع أجرى إىل يؤيت إمكانية حتقيق وفورات ذات شأن. ويشار على سبيل التوضيح 
. وقد آتت رج مباين احملكمة املقرتح إنشاؤهة واجهة بيوم واحد بغية إجياد حلول ملسألملدةزيارة لباريس 

هذه الزيارة نتيجة تتمثل يف حتقيق وفورات يف إطار املشروع مقدارها مليون يورو.
خدمات بغية التيقن من مالءمة موفِّري مواد و ديكما ينوي مكتب مدير املشروع زيارة مورِّ -٦٧٧

دي من أجل املباين اجلديدة واختيار مورِّ خل) إ، اختيار املواد (واجهات، تشطيبات لألرضيات، آجرّ 
عدد بع التكاليف يف اجلدول أدناه. وهذا مع العلم بأن التكاليف تبقى رهنًا اخلدمات املناسبني. ويرد توزُّ 

من الزيارات املختلفة الوجهات.

: توزع تكاليف أسفار العاملين في مكتب مدير المشروع١٢٢الجدول 
الكلفةالزيارات/األشخاص المسافرينعدد الوجهةالغرض

(بآالف اليوروات)
٨,٤أيام٢x٧نيويوركدورة اجلمعية يف نيويورك

٣,٤يوم واحد٣xأوروبامشاريع مرجعية
٣,٤يوم واحد٣xأوروبارو خدماتدو مواد/موفِّ مورِّ 

(لألنشطة مورِّدو مواد/موفِّرو خدمات
االنتقالية)

٢,٨يوم واحد٢xأوروبا

١٨,٠المجموع

الضيافة
لضيافة. فمدير املشروع والفريق املعين ل. حيتاج مكتب مدير املشروع إىل ميزانية متطَّلب متكرِّر-٦٧٨

باملشروع يلتقون بانتظام بشركاء خارجيني، لقاءات منها ما جيري يف عني املكان، وبالتايل يتعني أن يكون 
خدمات مبتعهِّدبوسعهم، من باب الكياسة، أن يقدموا بعض املشروبات واملأكوالت اخلفيفة. ويستعان 

اخلدمة.اإلطعام ضمن احملكمة لتأدية هذه

اخلدمات التعاقدية
ض يف إطار امليزانية بغية سد مبلغ خمفَّ للخدمات التعاقديةص. يلزم أن خيصَّ متطَّلب متكرِّر-٦٧٩

تكاليف اخلدمات األساسية التالية البيان:
احلصول على خدمات ترمجة خارجية ألن قدرة احملكمة على الرتمجة تعنيَّ يالرتمجة التحريرية: -

مبواردها الداخلية ال تكفي لسد احتياجات مكتب مدير املشروع يف جمال الرتمجة. ويراد 
املشروع من اللغة اهلولندية وثائقباخلدمات املطلوبة ترمجة رسائل من الدولة املضيفة وغريها من 
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مثل النشرات اإلعالمية، ونصوص اإلنرتنت، ونصوص مجة بعض الوثائق (وتر نكليزيةإىل اللغة اإل
إىل الفرنسية. وُخيتار لتقدمي هذه اخلدمات نكليزيةشبكة الرتابط الداخلي (إنرتانت)) من اإل

الوثائق: ترجمة ١٢٣الجدول 
الكلفةعدد الصفحاتترجم إليهاماللغة اللغة النص األصلينوع الوثيقة

(بآالف اليوروات)

الوثــــــائق التقنيــــــة (التقــــــارير عــــــن عمليــــــات 
بـة، مسح األرض، التقارير عن فحـص الرت 

خل)؛إ؛ التقارير عن متطلبات الرتخيص

اهلولندية
نكليزيةاإل

نكليزيةاإل
اهلولندية

٣٥٠٢١,٠

النشرات اإلخبارية، املناشري اإلعالمية، 
نصوص شبكة اإلنرتنت وشبكة الرتابط 

،البيانات الصحفية،الداخلي (إنرتانت)
خلإ

٢٥١,٥الفرنسيةنكليزيةاإل

املراسالت الرمسية الواردة من الدولة 
املضيفة

٥٠٣,٠نكليزيةاإلاهلولندية

٢٥,٥المجموع

تلزم نسخ ورقية بغية تقييم ومراجعة الرسوم والوثائق التقنية اليت يقدمها خدمات الطبع اخلارجية: -
املقاول. ويتعني لذلك احلصول على خدمات خارجية بسبب حجم ومقاس املواد املعنية.

مواد العروض البيانية: تلزم مواد بصرية بغية التكفل بالتواصل املناسب بشأن املشروع والتقدم يف -
العروض (مثل ك على حتديث مواد ُمَعّدة وعلى إعداد مواد جديدةويشتمل ذلتنفيذه. 

.خل)إ، العروض الفيديوية عن التقدم فيها، الفيديوية عن مراحل سري األعمال
اخلدمات اهلاتفية: سيكون ملكتب مدير املشروع، خالل فرتة اإلنشاء، مكتب فرعي صغري يف -

يعمل عن بعد، ال بد له من إمكانية االتصال عرب موقع التشييد. ولكي يتسىن هلذا املكتب أن 
شبكة اإلنرتنت. لذا تلزم عقود متعلقة خبدمات البيانات النقالة.

التدريب
. يتعني أن تتوفر للموظفني املعارف واألدوات املناسبة للتكيف مع بيئة صنعة متطَّلب متكرِّر-٦٨٠

ليف املعنية تكاليف دورة تدريب للمزيد من تطوير البناء اليت تتغري تغرياً سريعاً بصورة خاصة. وتشمل التكا
إدارة املشاريع من أجل مشاريع على، ودورة تدريب )NEC("عقود األعمال اهلندسية اجلديدة"منهجية

البناء، ودورة تدريب على القيادة اإلدارية.

النفقات التشغيلية العامة
تصلة بعرض تصميم املباين، وتكاليف النقل نية هذا التكاليف املا. يشمل بند امليز متطَّلب متكرِّر-٦٨١

بأحداث التواصل اخلارجي.املتصلة 
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اللوازم واملواد
. خيص ذلك تكاليف متصلة بشراء كتب تقنية، ومنشورات واشرتاكات مثل متطَّلب متكرِّر-٦٨٢

بالبناء. واالشرتاك يف خدمات املعلومات املتعلقة ، )NEC(يف "عقود األعمال اهلندسية اجلديدة"االشرتاك 
ويشمل ذلك املواد املطبوعة واملواد اإللكرتونية.

األثاث والعتاد
. من التكاليف املعنية تكاليف براجميات ختصصية متصلة بإدارة املشاريع مثل متطَّلب متكرِّر-٦٨٣

خل. كما إن املكتب الصغري النائي إ،PhotoshopوVector worksوIndesignوAutocadبراجميات 
املكان وضرورة أن يوجد بعض موظفي مكتب مدير املشروع هناك يستلزمان براجميات القائم يف عني

لتلبية متطلبات املشروع.وغريها من األجهزة املتفرقة

٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ١-السابع: البرنامج الرئيسي ١٢٤الجدول 

٧١١٠
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٢٩٣,٨٢٩٣,٨٥٣٢,٤٥٣٢,٤٢٣٨,٦٨١,٢الفئة الفنيةن منوظفو امل

٦٣,٢٦٣,٢٦٤,٥٦٤,٥١,٣٢,١اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل

٣٥٢,٣٣٥٢,٣٣٥٢,٣٣٥٧,٠٣٥٧,٠٥٩٦,٩٥٩٦,٩٢٣٩,٩٦٧,٢

١٢,٧١٢,٧١٢,٧العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١٢,٧١٢,٧١٢,٧

٥,٠٥,٠٥,٠٩,٧٩,٧١٨,٠١٨,٠٨,٣٨٥,٦السفر

٤,٢٤,٢٤,٢٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

-١٨,١-٤٥,٧٤٥,٧٤٥,٧٨٠,٠٨٠,٠٦٥,٥٦٥,٥١٤,٥اخلدمات التعاقدية 

٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢التدريب

٢,٥٢,٥٤,٠٤,٠١,٥٦٠,٠العامةيةنفقات التشغيلال

١,٥١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد

-٥٠,٠-١,٩١,٩١,٩٤,٠٤,٠٢,٠٢,٠٢,٠ألثاث والعتادا

-٦,٥-٥٦,٨٥٦,٨٥٦,٨١٠٣,٤١٠٣,٤٩٦,٧٩٦,٧٦,٧الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

٤٢١,٨٤٢١,٨٤٢١,٨٤٦٠,٤٤٦٠,٤٦٩٣,٦٦٩٣,٦٢٣٣,٢٥٠,٧المجموع

١٥,٢١٥,٢١٥,٢١٤,٩١٤,٩٢٣,٠٢٣,٠٨,١٥٤,١تكاليف الصيانة املوزَّعة
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المحكمةمن موظفي وارد الم: ٧١٢٠البرنامج الفرعي (ب)

المقدِّمة

بالدعم احلاسم األمهية املطلوب أن تقدمه أقسام احملكمة إىل ٧١٢٠يتصل الربنامج الفرعي -٦٨٤
برم معه أكرب تعلق ذلك بدعم رئيسي يف جمال الشراء النتقاء مقاول عام أُ ٢٠١٢املشروع. ففي عام 

إىل دعم مستمر لتدبر شؤون هذا العقد. ٢٠١٣حىت اآلن. وُحيتاج يف عام وأعقد عقد تربمه احملكمة 
وفيما بعده، على مدى عمر املشروع.٢٠١٤وستستمر احلاجة إىل هذا الدعم طيلة عام 

لقد اتسم هذا الربنامج الفرعي بأمهية حامسة للنجاح يف اجتياز كل مراحل املشروع اهلامة على -٦٨٥
، مت توسيع نطاق هذا الربنامج ليشمل األنشطة ٢٠١٤يما خيص عام سنوات املاضية. وفالمدى بضع 

متاماً جاهزةاالنتقالية ذات األمهية احلامسة اليت يستلزمها حتضري احملكمة للمباين اجلديدة لكي تكون 
الدولة املضيفة.عهدة إىل املؤقتةوإعادة املباين لالستعمال 

قام مكتب مدير املشروع بإضفاء الطابع الرمسي على عقود اخلدمة املربمة مع أقسام احملكمة و -٦٨٦
إسهاماً الرئيسية املنخرطة يف مشروع اإلنشاء ويف األنشطة االنتقالية، حيث يُبنيَّ ما يُنتظر من هذه األقسام 

لألقسام املشاركة على أن ُترتك، د ما جيب أن تتقاضاه من يف املشروع، وُحيدَّ منها
حرية البت يف كيفية استخدام املبالغ املدفوعة لسد تكاليف وقت عمل املوظفني الذي يستلزمه ذلك. 

ةوتتمثل املمارسة املعتاد
في القسم من العمل على املشروع بدوام كامل. وبذلك اليومية، حبيث يتمكن موظف ذو مراس من موظ

عمل يف املستقبل على حنو متسم بأكرب ستمة لكي تُ تتوفر اخلربة الالزمة للتكفل بكون املباين اجلديدة مصمَّ 
قدر ممكن من النجاعة والطابع الوظيفي.

قال احملكمة إىل لكل مدة مشروع املباين الدائمة ومدة انتاحملكمةسُيحتاج إىل موارد موظفي و -٦٨٧
املباين اجلديدة. أما السيولة النقدية الالزمة املقدرة حالياً لفرتة السنوات الثالث التالية فهي كما يلي:

: الموارد من موظفي المحكمة١٢٥الجدول 
٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦(العام احلايل)٢٠١٣مباليني اليوروات
٧١٢٠٠,٤٠,٦٠,٦٠,٣١,٩الربنامج الفرعي 

٢٠١٤املرمى فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
١الهدف 

 االضطالع مبهام الدعم احلاسم األمهية الضروري ملشروع
املباين الدائمة لكي حيقق غاياته وأهدافه االسرتاتيجية

اً تلقي مشروع املباين الدائمة من احملكمة إسهاماً جيد
%١٠٠يأيت يف الوقت املناسب؛

 استفادة مشروع املباين الدائمة أكرب استفادة ممكنة
%١٠٠من اخلربة والتجربة املتوفرتني ضمن احملكمة

٢الهدف 
 االضطالع مبهام الدعم احلاسم األمهية الالزم لألنشطة

االنتقالية اليت يستلزمها النجاح يف انتقال احملكمة إىل املباين 
لالستعمال التامجاهزة اجلديدة وجعل هذه املباين 

 ًجيداً تلقي مشروع املباين الدائمة من احملكمة إسهاما
%١٠٠يف الوقت املناسب؛يف األنشطة االنتقالية يأيت

األنشطة االنتقالية أكرب استفادة ممكنة يف ستفادة اال
%١٠٠من اخلربة والتجربة املتوفرتني ضمن احملكمة
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الموارد من الموظفين

الموارد األساسية

اخلدمات التعاقدية
إثر إعداد عقود اخلدمات مع أقسام احملكمة ذات الصلة، مت االتفاق على أن يُدفع لفرتة -٦٨٨

م من خدمات. ويستخدم كل من األقسام املعنية املبلغ السنوات الثالث القادمة مبلغ مقطوع لقاء ما يقدَّ 
خرجت املبالغ املعنية من الذي يستنسبه. وتوخيًا للوضوح يف اإلبالغ، أُ احملدد الذي يتقاضاه االستخدامَ 

ذفت اإلشارة إىل املكافئ املايل للوظيفة. ويظهر املبلغ احملدد املعين يف بند العامة وحُ املؤقتةبند املساعدة
امليزانية املتعلق باخلدمات التعاقدية.

املهيأ هلا يف امليزانية فيما خيص عام ة الطابعدَّدوترد يف اجلدول أدناه تفاصيل التكاليف احمل-٦٨٩
لكل من اتفاقات اخلدمات املذكورة.٢٠١٤

: تكاليف عقود الخدمات١٢٦الجدول 

العناصر
٢٠١٤املبلغ املطلوب يف إطار ميزانية عام 

(باليوروات)
١٨٣العقد اخلاص باخلدمات اليت تقدمها وحدة إدارة املرافق ٦٠٠

٩١باخلدمات اليت يقدمها قسم األمن والسالمةالعقد اخلاص  ٨٠٠
١٨٣العقد اخلاص باخلدمات اليت يقدمها قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال ٦٠٠

١٣٦خل)إ،اخلدمات اليت تقدمها أقسام أخرى (مثل الوحدات املعنية باملراجعة وبالشراء ٥٠٠
٥٩٥تكاليف الخدمات التي يقدمها موظفو المحكمةمجموع  ٥٠٠

فيما خيص مشروع اإلنشاء و فيما خيص مهية حاسم األإن الدعم الذي تقدمه أقسام احملكمة -٦٩٠
ألنشطة االنتقالية. وبغية إتاحة قدر كاف من املرونة لألقسام املعنية لكي تنظم املهام اليت تندرج يف إطار ا

احملكمة، يقدَّم إىل هذه األقسام 
م هلا دعم مايل يتمثل يف مبلغ حمدد، هلا حرية استخدامه، حبسب ما تستنسبه، للتعاقد بشأن خدمات تقدَّ 

أو إنشاء وظائف دعم مؤقتة لتعويض وقت عمل املوظفني املطلوب.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٧١٢٠الفرعي : البرنامج ١٢٧الجدول 

٧١٢٠
ص لمشروع المباني الدائمة من ما يخصَّ 

الموارد من موظفي المحكمة ومن دعم إداري
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فوائد القرض–مشروع المباني الدائمة :٢- البرنامج الرئيسي السابع- ٢

المقدِّمة

قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قرضًا خاصًا مبشروع املباين الدائمة ٢٠٠٨يف عام -٦٩١
ل فائدة يبلغ سنة مبعدَّ ٣٠على مدى فرتة مقدارها دّ رَ مليون يورو كحد أقصى، يُـ ٢٠٠يصل مبلغه حىت 

.٧٥املئةيف٢,٥
، ٢٠١١نيتها املقرتحة لعام اوتلبية لطلب اللجنة وطلب اجلمعية أنشأت احملكمة، يف إطار ميز -٦٩٢

لإلبالغ عن مبالغ الفائدة املتوقع أن تدفع على مبالغ القرض اليت تتلقاها ٢-الربنامج الرئيسي السابع
.٧٦احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ ٢-وال ترتتب التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع-٦٩٣
.٧٧دفعة الواحدةخبيار ال
وينص العقد املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف -٦٩٤

األول من شباط/فرباير من السنة التقوميية التالية) مبلغ الفائدة أجل االستحقاق (أي أجل أقصاه 
.٧٨املستحقة عليها للدولة املضيفة

إىل احلصول على مبلغ من القرض مقداره ٢٠١٣وتقدِّ -٦٩٥
مبلغًا يقارب ٢٠١٣عن عام القرضد من مليون يورو. وسيبلغ مقدار الفائدة عّما مل يسدَّ ٢٨,٢
مبوجب العقد املربم مع ٢٠١٤يورو، يستحق دفعه يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير ٣٠٠١٧٠

الدولة املضيفة بشأن القرض.
مليون يورو. وستبلغ الفوائد ٩٣,٢سحب من القرض مبلغ آخر مقداره ة أنه سيُ ر احملكموتقدِّ -٦٩٦

يورو، يستحق يف  ٠٠٠٠٧٥٢مبلغًا يقارب ٢٠١٤عّما لـّما يسدد من القرض عن عام 
دفع املسامهات الالزمة لتسديده. ٢٠١٥الثاين/يناير كانون
ض بشأن اتفاق مع مكتب ومبساعدة من الدولة املضيفة تسىن فيما خيص املشروع التفاو -٦٩٧

املشرتيات من  من  ما خيصه من الضرائب اهلولندي يُعفى مبوجبه املشروع من ضريبة القيمة املضافة على 
تتحقق يف فدين اهلولنديني. ولـّما كان املقاول العام الذي اختري لتنفيذ املشروع هو منشأة هولندية كبار املورِّ 

يورو يف املدفوعات لتسديد الفوائد على القرض، ألنه ٠٠٠١٦٠إطار املشروع وفورات يقارب مبلغها 
لن ُحيتاج إىل احلصول على مبالغ من القرض لتمويل دفع مبلغ ضريبة القيمة املضافة مسبقاً.

وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة، -٦٩٨
شهرية. ففي أجل أقصاه اليوم العاشر من كل شهر تقوميي تقوم احملكمة ُتسحب املبالغ من القرض بصورة 

ىل من خالل تقييم دقيق لالحتياجات إدىنص عدد األيام اليت تستحق عنها الفائدة إىل حده األوسيقلَّ 
السيولة النقدية.

الثاين.واملرفق٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1القرار ٧٥
لتاسعة ... ٧٦ لدورة ا ة ... ا لرمسي لوثائق ا ICC-ASP/9/20(٢٠١٠ا
، املرفق الثالث.ICC-ASP/7/Res.1القرار ٧٧
.١- ٦، الفقرة ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣القرض، املؤرخ بـالعقد املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن٧٨
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ويُتوصَّل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متديد الفرتة اليت ميكن فيها للدول -٦٩٩
٢٠١٥.

ىت آب/أغسطس من عتزم أن يواَصل يف إطار املشروع سحب مبالغ من قرض الدولة املضيفة حويُ -٧٠٠
، ولذا فإن الفائدة على هذا القرض ستظل تستحق على احملكمة للدولة املضيفة حىت ذلك ٢٠١٥عام 

التاريخ.

المبالغ المستحقة وأثر تسديدها على مدى السنوات التالية: ١٢٨الجدول 
٢٠٤٦…)**(٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧)*باليوروات (

الفائدة-١

١٧٠املبالغ املستحقة-أ ١ ٢٥٧٢ ٠٧٥ ٠١٥٣ ٥٨٩ ٦٢٦٩١٦ ٥٦٢-

١٧٠-دة (يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير)املبالغ املسدَّ -ب ١ ٢٥٧٢ ٠٧٥ ٠١٥٣ ٥٨٩ ٦٢٦٩١٦ ٥٦٢

تسديد القرض-٢

٥--املبالغ املستحقة-أ ٢ ٠٠٨ ٩٤٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨

٥----دة (يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من كل سنة)املبالغ املسدَّ -ب ٢ ٠٠٨ ٩٤٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨

١٧٠مجموع المبالغ المستحقة ٢٥٧٢ ٠٧٥ ٠١٥٣ ٥٨٩ ٦٢٦٥ ٩٢٥ ٥١٠٦ ٦٧٨ ٥٩٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨

١٧٠-دة (في أجل أقصاه األول من شباط/فبراير)مجموع المبالغ المسدَّ  ٢٥٧٢ ٠٧٥ ٠١٥٣ ٥٨٩ ٦٢٦٥ ٩٢٥ ٥١٠٦ ٦٧٨ ٥٩٨٦ ٦٧٨ ٥٩٨
ل.قد تعدَّ –أرقام مقدرَّة )*(
سنة).٣٠فصاعداً (٢٠١٧بدءاً من عام )**(

يتعنيَّ و -٧٠١
عمليات سحبها منه. وبناًء 

. وسيجري التمويل تبعًا للسيولة النقدية، ما جيعل األموال مستحقة الدفع للدولة املضيفة يف أجل ٢٠١٣
. ووفق املنطق نفسه، يستحق دفع الفوائد املستحقة عن عام ٢٠١٤أقصاه األول من شباط/فرباير 

.٢٠١٥أجل أقصاه األول من شباط/فرباير يف٢٠١٤
ىل كل من الدول األطراف تبنيَّ إمذكرة شفوية ٢٠١٣ويُعتزم أن ترسل يف تشرين الثاين/نوفمرب -٧٠٢

دها حبلول ، واليت جيب على الدولة املعنية أن تسدِّ ٢٠١٣فيها مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف عام 
االستعانة بصندوق رأس املال العامل لتسديد الفوائد املستحقة عنيَّ . وستت٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠

ًال هلا يف األجل ل مسامهات الدول حتمُّ إذا مل حتصَّ ٢٠١٤للدولة املضيفة حبلول األول من شباط/فرباير 
.٢٠١٤احملدد. وينطبق ذلك على الفوائد املستحقة يف عام 
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٢٠١٤رحة لعام الميزانية المقت: ٧٢٠٠: البرنامج ١٢٩الجدول 
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: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع-حاء 

المقدِّمة

وفقاً لة)(آلية الرقابة املستق٥-الربنامج الرئيسي السابع-٧٠٣
يئ وهُ من نظام روما األساسي بغية توفري رقابة مستقلة فعالة وجمدية يف احملكمة. ١١٢من املادة ٤للفقرة 

آلية الرقابة املستقلة الشتمال نطاق أنشطة 
.٧٩املهاماحلادية عشرة أن تنظر يف هذه 

حاليًا إال ما تستلزمه املهمة التحقيقية، وذلك عمًال بالقرارهذا اجلهازد مالك موظفي وال جيسِّ -٧٠٤
٨٠ICC-ASP/9/Res.5.

ف أيضًا بإجراء عمليات التفتيش و/أو عمليات التقييم. وبالنظر إىل خلوص آلية الرقابة املستقلة سُتكلَّ 
جتهيز هذه اآللية مبوظفني إضافيني على سيعاد النظر يفهإىل أنICC-ASP/9/Res.5معية يف قرارها اجل

اليت د إال الوظائفَ فإن هذه امليزانية ال جتسِّ ضوء ما يضاف إىل املهام
املتوقع أن التشغيليةَ اآللية والنفقاتِ شاغلوها ضطلع يأنشئت لكي 

. أما املقرتحات املتعلقة مبا يلزم من هذا اجلهاز
مبهمة التفتيش املستقلة الرقابةموظفني إضافيني وميزانية تشغيلية إذا قررت اجلمعية أن تعهد إىل آلية 

حدة يف املرفق السابع.التقييم فتُبنيَّ على و/أو
ة حاليًا ضمن خصَّصونظراً إىل التأخر يف إعمال آلية الرقابة املستقلة بصورة كاملة فإن املوارد امل-٧٠٥

٢٠١٤إطار بند اخلدمات التعاقدية وبند األثاث والعتاد لن تنفق. ويُتوقع أن تلزم هذه املوارد يف عام 
ندما يكتمل مالك موظفيه.عامالً بصورة كاملة، وعهذا اجلهاز عندما يغدو 

الموارد من الموظفين

من الرتبة واحدةيُرتقب حالياً أن تكون يف آلية الرقابة املستقلة وظيفتان، كالمها من الفئة الفنية (-٧٠٦
موظف من مؤقتًا (وظيفة الرئيس) ٤- ). ويشغل الوظيفة ذات الرتبة ف٢-وأخرى من الرتبة ف٤-ف

األمانة العامة لألمم املتحدة يعمل يف إطار إعارة جيب تعويضها. وبالنظر إىل التأخر يف تفعيل مهام 
٢- يشغل الوظيفة ذات الرتبة ف

الدعم ينهض شاغلوها بأودت العامة وظائف من فئة اخلدمالوال يهيأ. ٢٠١٣يهيأ لشغلها يف عام ومل
.هذا اجلهازيفاإلداري 

لدورة ٧٩ لرمسية ... ا لوثائق ا لقرار،ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... احلادية عشرةا -ICCا

ASP/11/Res.4 ،لفقرة .٣ا
لتاسعة ... ٨٠ لدورة ا ة ... ا لرمسي لوثائق ا -ICC-ASP/9/20ICC(٢٠١٠ا

ASP/9/Res.5لفقرة تنص ذي، ال علقة بالتحقيق فقط، وأن تتألف اآللية من أمنه على "١ا املت ن تقوم هذه اآللية بوظيفتها 
رتبة فموظفني اثنني، أحدمها يكون رئيساً  املكتب برتبة ف٤- للمكتب ب تفعيل . وإذا قررت اجلمعية ٢- ، واآلخر موظفًا ب

ية  لوظيفي لآلل ، عند االقتضاء، باستعراض املالك ا أيضًا ة املستقلة، ستقوم اجلمعية  اب لرق ية ا لتقييم آلل لتفتيش وا وظيفيت ا
لرئيس واملوظفني اآلخرين ة ا ".ورتب
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الموارد من غير الموظفين

اخلدمات التعاقدية
ل نفقات على خدمات تعاقدية تلزم لدعم أنشطة حتقيق حمددة تتطلب االستعانة جيب حتمُّ -٧٠٧

األولية من عمل رتقب أيضًا أن تُتكبد نفقات إضافية يف إطار تعاقدي خالل املراحلمبوارد خارجية. ويُ 
آلية الرقابة املستقلة يف استحداث نظامني مصوين األمن ملسار تسلسل األعمال ولتدبر املضامني 

واحملفوظات اإللكرتونية املتعلقة بالقضايا.

السفر
لسد تكاليف السفر إىل املكاتب امليدانية بغية إجراء عمليات التحقيق  يُهيئ االعتماد املعين إن -٧٠٨

ل نفقات حتمُّ احملكمة ولالضطالع بأنشطة تقييم الربامج املتصلة باخلدمات امليدانية. كما يتعنيَّ كما تطلبه 
متصلة بالسفر لتمكني رئيس آلية الرقابة املستقلة من السفر للمشاركة يف دورة اجلمعية، املقرر أن تعقد يف 

.٢٠١٤نيويورك يف عام 

التدريب
من الفئة الفنية تدريباً لهذا اجلهاز ُحيتاج إىل متابعة موظفي -٧٠٩

اختصاصهم. وتراوح كلفة متابعة الدورات املعنية بني تعلى دراية بأفضل املمارسات الدولية يف جماال
يورو حبسب املوضوع وعدد األيام املعنية (يبلغ متوسط مدة الدورة الواحدة ثالثة ٠٠٠٥يورو و٥٠٠٢
أيام).

اللوازم واملواد
جاري اإلنشاء فيلزم متويل احتياز لوازم أو مواد لدعم أنشطته. وُتطلب هذا اجلهاز لـّما كان -٧١٠

أيضاً أموال الحتياز أثاث له وعتاد.
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٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٥-السابع: البرنامج الرئيسي ١٣٠الجدول 

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٢عام مصروفات ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املعتمدة٢٠١٣عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

املقرتحة٢٠١٤عام ميزانية
)ات(بآالف اليورو 

٢٠١٤عام مواردالنمو يف 
٢٠١٣عام بالقياس إىل 

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١٢٤,٧١٢٤,٧١٢٧,٨١٢٧,٨٣,١٢,٥الفئة الفنيةن منوظفو امل

اخلدمات العامةن من فئةوظفو امل
٠,٤٠,٤٠,٤١٢٤,٧١٢٤,٧١٢٧,٨١٢٧,٨٣,١٢,٥الفرعي لتكاليف املوظفني

١٢٨,٠١٢٨,٠١٢٨,٠العامةاملساعدة املؤقتة

اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة
اإلضايفالعمل

االستشاريوناخلرباء 
١٢٨,٠١٢٨,٠١٢٨,٠

٤,٧٤,٧٤,٨٤,٨٠,١٢,١السفر

الضيافة
٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية 

١١,٤١١,٤١١,٤٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب

العامةيةنفقات التشغيلال
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠ألثاث والعتادا

١١,٤١١,٤١١,٤٨١,٢٨١,٢٨١,٣٨١,٣٠,١٠,١

١٣٩,٨١٣٩,٨١٣٩,٨٢٠٥,٩٢٠٥,٩٢٠٩,١٢٠٩,١٣,٢١,٦المجموع

٦,١٦,١٦,١٥,٦٥,٦٩,٢٩,٢٣,٦٦٤,٠تكاليف الصيانة املوزَّعة

٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٥-السابع: البرنامج الرئيسي ١٣١الجدول 

آلية الرقابة المستقلة
وكيل أمني

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

ما و الفنية 
رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٢٢

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٢٢المجموع
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المرفقات

المرفق األول

،المقترحةالبرنامجية٢٠١٤عامميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
المحكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٤لعامالعاملالمالرأسوصندوق
الطوارئوصندوق،٢٠١٤لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائية

إن مجعية الدول األطراف،
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٤ميزانية عام إذ نظرت يف

٢٠١٤الميزانية البرنامجية لعام -أوالً 

لدول األطراف،إن مجعية ا
يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان:٧٠٠٠٧١١٢٦اعتمادات جمموعها توافق على-١

بآالف اليورواتباب االعتماد
١٠اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول  ٢١٤,٩

٣٥عي العاممكتب املدَّ الربنامج الرئيسي الثاين  ٧٤٤,٥

٦٨قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث  ١١١,٦

أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع 
٥املباين املؤقتةالربنامج الرئيسي اخلامس  ٩٠٠,٧

١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي السادس  ٥٩٥,٢

١مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١- الربنامج الرئيسي السابع ٢٨٩,١

١٧٠,٣فوائد قرض مشروع املباين الدائمة٢- الربنامج الرئيسي السابع

٢٠٩,١آلية الرقابة املستقلة٥- الربنامج الرئيسي السابع

١٢٦المجموع ٠٧١,٧
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على اجلداول التالية ملالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:توافق أيضاً -٢

القضائيةاهليئة
مكتب 

املدعي العام
قلم 

احملكمة
أمانة مجعية 

الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين للمجين 

عليهم
مكتب مدير 

آلية الرقابة املستقلةاملشروع
١١وكيل أمني عام

١١٢أمني عام مساعد

٢-مد
١٣٤١١١١٠-مد

٥٣١٢١٦١١١٣٤-ف

٤٣٢٩٣٩١١١٧٤-ف

٣٢١٤٤٦٦١٣١٣٥-ف

٢٥٤٧٦٢١١١١١٧-ف

١١٦٦٢٢-ف
٣٢١٥٣١٩٤٥٥٤٢٣٩٥

١١١٦٢٢٠ر ر- خ ع 

١٥٦٣٢٦٨٢٢١٣٥١ر أ–خ ع 
١٦٦٤٢٨٤٤٢١٣٧١

٤٨٢١٧٤٧٨٩٧٥٢٧٦٦المجموع

٢٠١٤صندوق رأس المال العامل لعام -ثانياً 

إن مجعية الدول األطراف،
يورواً، ٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره ٢٠١٤حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر

لرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل وتأذن
والقواعد املالية للمحكمة.

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية-ثالثاً 

إن مجعية الدول األطراف،
أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن ٢٠١٤فيما خيص عام تقرِّر

تدفعها على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم 
؛١الً وفق املبادئ القائم عليها حتديده، معدَّ ٢٠١٣املتحدة لتطبيقه على ميزانيتها العادية لعام 

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة ١
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بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص ،فضًال عن ذلك،حتيط علماً 
باحملكمة كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب قد تقرِّر األمم املتحدة 

.تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

٢٠١٤تمويل االعتمادات لعام -رابعاً 

إن مجعية الدول األطراف،
، متويل اعتمادات امليزانية البالغ مقدارها ٢٠١٤أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرِّر

يورواً، اليت ٩٨٣٤٠٥٧يورو، وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها ٧٠٠٠٦١١٢٦
) والقسم ثانيًا من هذا القرار، على الرتتيب، وفقاً ١وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم أوًال (الفقرة 

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٦-٦و٢-٥و١-٥قواعد لل

صندوق الطوارئ-خامساً 

إن مجعية الدول األطراف،
الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره ICC-ASP/3/Res.4بقرارها إذ تذكِّر

الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ٠٠٠٠٠٠١٠
املتاحة لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،

وإذ حتيط علماً 
عشرة والثالثة عشرة،
؛٢٠١٤مستواها احلايل فيما خيص عام موارد الصندوق عندتقرِّر إبقاء

ماليني يورو، ٧تقرِّر
أن تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبلغ عن 

ماليني يورو؛٧
ماليني ٧قي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ من املكتب أن يُبتطلب

يورو يف ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.
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المرفق الثاني

الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية
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المرفق الثالث

البرنامجية المقترحة٢٠١٤ميزانية عام المتعلقة باالفتراضات 
املهمَّة

٢١٥١شهراً ١٢عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل فرتة -١

٨٢عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها-٢

٥٣عدد عمليات التحقيق الكامل-٣

١٣٤عدد عمليات التحقيق احملدود-٤

املعنية باملرحلة االبتدائيةعدد األفرقة -٥
٤٥الدوائر

٦٦مكتب املدَّعي العام

١احملكمةجبلساتعدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية -٦
(مقصورة واحدة لكل لغة مذكورة)٥٧احملكمةجلساتيف تقدمي اخلدمات بأودعدد اللغات املنهوض -٧
٢٨٨+عدد سائر اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود تقدمي اخلدمات -٨

٢٢٩-٩

٤١٠عدد دعاوى االستئناف النهائي-١٠

أيام هي أيام ١٠–١٠٤-٣٦٥ائرة االبتدائية ودائرة االستئناف (عدد األيام املتاحة للدائرة التمهيدية والد١
يوماً). وقد زيدت القدرة القصوى لقاعة احملكمة الواحدة ١٩٩يوماً هي أيام العطلة القضائية = ٤٠–يوماً هي أيام الصيانة ١٢–الُعَطل الرمسية 

من قضيَيت احلالة ١يوماً للقضية ٨٢يوماً أخذاً باالعتبار للعمل بعد انتهاء ساعات العمل الرمسية (٢١٥ات احملكمة إىل وللفريق الواحد املعين جبلس
يوماً).٢١٥أيام لقضية انْتاغندا = ٥يوماً لقضية بَندا، و٤٦من قضيَيت احلالة يف كينيا، و٢يوماً للقضية ٨٢يف كينيا، و

واحلالة يف كينيا احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف دارفور احلالة يف كوت ديفوار و ٢
واحلالة يف مايل. ويضاف إىل ذلك أن مثة مثاين حاالت جيري فيها التدارس األويل.

].٦مجهورية الكونغو الدميقراطية []، ٢و١]، مايل [٢و١كوت ديفوار [٣
، مجهورية ٤و٣، مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢، مجهورية الكونغو الدميقراطية ١، مجهورية أفريقيا الوسطى، أوغندا، مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢، ليبيا ١ليبيا ٤

.٢ينيا ، ك١، كينيا ٣، دارفور ٤و٢، دارفور ١، دارفور ٥الكونغو الدميقراطية 
. قد جيري نشاط متعلق باملرحلة االبتدائية يف أربع القضايا هذه مجيعها. وسُيحتاج أيضًا إىل خمصَّص ٣، مجهورية أفريقيا الوسطى، دارفور ٢، كينيا ١كينيا ٥

لألنشطة التمهيدية يف قضية انْتاغندا وقضية اْغبغبو.
. قد جيري نشاط ابتدائي يف ست ٢، مجهورية الكونغو الدميقراطية ١، مجهورية الكونغو الدميقراطية ٣دارفور ، مجهورية أفريقيا الوسطى، ٢، كينيا ١كينيا ٦

احلاالت هذه مجيعها.
يـَْرَوندا.٧ الفرنسية، اإلنكليزية، السواحلية، لغة الَكِلْنجني، لغة الِكنـْ
لشويل، لغة التيسو، لغة الكومام، لغة اللنغو، لغة اللوغندا، لغة الزغاوة، لغة الكيلندو، + العربية، لغة الَسنغو، لغة اللنغاال، اللغة السواحلية، لغة ا٨

يـَْرَوندا، لغة الَكِلْنجني، لغة اجليكويو، لغة الُدهلو، لغة اللوهيا، لغة الديوال، لغة الب اويل، لغة املوري، لغة البييت لغة االْجنييت، لغة األلور، لغة الِكنـْ
لوويب (الغرييه)، لغة البمبارة، لغة التماشيق، لغة السنغهاي، لغة البيول، لغة الفور.(الَدْلوا)، لغة ا

) اللغات املستعملة يف التعاون القضائي: األلبانية، األملانية، اإليطالية، الربتغالية، البلغارية، البولندية، ٢) لغتا العمل: اإلنكليزية، الفرنسية؛ ٩١
) اللغات الرمسية: اإلسبانية، الروسية، الصينية، ٣اليابانية، اليونانية؛ الَلتفية،الكورية،اكية، السلوفينية، الصربية، الكرواتية،التشيكية، الـُجرجية، السلوف

العربية.
يف قضية لوبَنغا وقضية كاتنغا وقضية اْنغوجولو وقضية مببا.١٠
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املهمَّة
٥٠عدد الشهود الذين ميثُ -١١
١٥القصوى املتوقعة إلقامة كل شاهداملدة -١٢
٨٠٠٤١١-١٣

٢٤ربنامج احلمايةبعدد األشخاص املشمولني -١٤
١٢١١١٣لون أمام احملكمةعدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُ -١٥

٥١٤فيهم/املتهمني احملتجزينعدد املشتبه -١٦

٦الالزمةالزنازينعدد -١٧
٨١٥عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام املساعدة القانونية-١٨

١١١٦-١٩

٦١٧عدد املكاتب امليدانية-٢٠

٥٤٨١٨١٨امليدانعدد أيام العمل يف -١٦

، ٥٠لكل قضية)، ليبيا:٥٠٠١(٠٠٠٣، كينيا: ٥٠بَندا وجربو: ، قضية ٠٠٠١، قضية مببا: ١٠٠مجهورية الكونغو الدميقراطية: ١١
.١٠٠، كوت ديفوار: ٥٠٠مايل:

إن املصطلح "متهم" يشمل األشخاص املدانني مبوجب حكم ابتدائي ريثما يُبّت يف دعوى االستئناف.١٢
انظر الوثيقة –بَندا/جربو. وقد أُسقطت التهم املوجَّهة إىل السيد َمْوثـَْورا اْغبغبو، انْتاغندا،لوبَنغا، كاتنغا، اْنغوجولو، مببا، روتو، َسنغ، ِكنياتا، ١٣

ICC-01/09-02-696١٨/٠٣/٢٠١٣املؤرخة ـب.
مببا.اْغبغبو، انْتاغندا، لوبَنغا، كاتنغا، ١٤
اْغبغبو، انْتاغندا.لوبَنغا، كاتنغا، اْنغوجولو، مببا؛ اثنان يف املرحلة التمهيدية: اثنان يف دعاوى املرحلة االبتدائية: َسنغ، بَندا؛ أربعة يف دعاوى االستئناف: ١٥
: اثنان يف ثالثة يف املرحلة االبتدائية: واحد يف قضية ِكنياتا، وآخر يف قضية روتو/َسنغ، والثالث يف قضية بَندا/جربو؛ ستة يف دعاوى االستئناف١٦

اْغبغبو، انْتاغندا./اْنغوجولو، واثنان يف قضية مببا؛ واثنان يف املرحلة التمهيدية: كاتنغاقضية لوبَنغا، واثنان يف قضية  
املكاتب يف كمباال وكنشاسا وبونيا ونريويب وبنغي وأبيجان.١٧
هذا الرقم مؤقت وقد يعاد النظر فيه.١٨
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المرفق الرابع

٢٠١٣متدة من عام كمة الجنائية الدولية (للفترة المقائمة الغايات االستراتيجية للمح
)٢٠١٧إلى عام 

:٢الغاية :١الغاية 
يف جمال اإلدارة والتدبر

:٣الغاية 
والدعميف جمال التعاون 

التكفل بالعدالة والشفافية والسرعة يف ١- ١
اإلجراءات القضائية، واملضي يف الوقت نفسه 
يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري القانونية 

االجتهاد القضائي تطويرمن خالل إحسان 
والتشجيع على إعداد سريورات ناجعة 

موحدة.

ةالتخطيط والناجعةاجليدةتوفري احلوكمة الفعال١- ٢
دعمًا للمهام القضائية ابالقياس إىل تكاليفه

املنوطة باحملكمة مع احلفاظ على القدرة على 
االستجابة الفعالة للمستجدات غري املتوقعة.

مساعدة مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف ١- ٣
ممارسة رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل 

احملكمة.

إجراء عمليات تدارس أويل مستقل ونزيه ٢- ١
ومواصلة زيادة أثرها فيما يتعلق بالتكامل 

اإلجيايب والوقاية من اجلرائم.

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس ٢- ٢
املهين واحرتام التنوع.

املضي يف تنمية ما حتظى به احملكمة من دعم عاملي ٢- ٣
عاون والتزام الدول النطاق عن طريق تعزيز ثقة وت

واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات 
غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن

.الرئيسيني
إجراء عمليات حتقيق نزيه مركَّز وعمليات ٣- ١

مالحقة مركَّزة.
ين املالئم لألنشطة القضائية االتكفل بالدعم التق٣- ٢

واإلدارية.
التقيد باألوامر الصادرة عن احملكمة التشجيع على ٣- ٣

مثل األوامر بالقبض على املشتبه فيهم، واألوامر 
بتحديد األصول وتتبعها وجتميدها.

توفري املوارد البشرية الكافية لتنفيذ املهام املنوطة ٤- ٢ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة.٤- ١
باحملكمة يف إطار واليتها واحرتام التمثيل 

اجلغرايف والتوازن اجلنساين.

إبرام املزيد من االتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات، ٤- ٣
واالتفاقات بشأن نقل الشهود واملتهمني، واالتفاقات 

بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة.

٥- ١
ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمٍد.

عة وتكتنفها بيئة صحية مشجِّ ٥- ٢
العناية للموظفني وغريهم من املشاركني يف عمل 
فرص لتطوير 

.همراكوحلسارهم املهين م

تشجيع املزيد لبالتعاون مع الدول األطراف العمل٥- ٣
من الدول على التصديق على نظام روما األساسي 

اهلدف النهائي املتمثل أو االنضمام إليه، بغية حتقيق 
يف عامليته.

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية ٦- ١
والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف 
ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جرب 

املضي يف تقوية نظم احملكمة بغية التخطيط ٦- ٢
ك تدبرها وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف ذل

للمخاطر ولألداء على حنو ناجع.

تشجيع وتيسري لبالتعاون مع الدول األطراف العمل ٦- ٣
تنمية القدرات الوطنية على حتقيق األهداف املبتغاة 

من نظام روما األساسي.

٧- ١

معهم والتفاهم التواصل تعزيز و وجه العموم، 
.هاحبسب مراحل اإلجراءات أمام

يف للمحكمة تتاحاإلسهام يف العمل لكي ٧- ٢
تفي مبتطلباتالوقت املناسب مبان دائمة 

.عملها

توفري األمن املناسب للموظفني وغريهم من ٨- ٢
املعرضني للخطر بسبب تعاملهم األشخاص 

مع احملكمة، وتوفري األمن املالئم للمعلومات 
واملمتلكات.
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المرفق الخامس

معلومات عن مالك موظفي المحكمة

)أالمرفق الخامس (

ةبحسب البرامج الرئيسي٢٠١٤مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

وكيل أمني جمعاءالمجموع للمحكمة 
عام

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

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
رأ- خ عرر- خ عوما فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

٣٣٢١٥٣٢١١٥١٦٤٨الربنامج الرئيسي األول
١١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٦١٥٣١٦٣٦٤٢١٧الربنامج الرئيسي الثاين

١٤١٦٣٩٦٦٦٢٦١٩٤١٦٢٦٨٢٨٤٤٧٨الربنامج الرئيسي الثالث
١١١١١٥٢٢٤٩الربنامج الرئيسي الرابع

١١٣٥٢٢٧الربنامج الرئيسي السادس
١١١١١٤١١٥-الربنامج الرئيسي السابع
٥١١٢٢-الربنامج الرئيسي السابع

١٢١٠٣٤٧٤١٣٥١١٧٢٢٣٩٥٢٠٣٥١٣٧١٧٦٦المجموع العام

المرفق الخامس (ب)

تعديالت جدول الموظفين
املعتمدة٢٠١٤إىل ميزانية عام املعتمدة٢٠١٣من ميزانية عام الرتبةعدد الوظائف

مكتب المدَّعي العام
الوظائف املتصلة باحلاالت

ديوان املدَّعي العامالتحقيقعمليات ٤- ف١
كينيا-موظف ميداين–قسم التخطيط والعمليات أوغندا-موظف ميداين –لتخطيط والعمليات اقسم٣- ف١
شعبة املالحقة (وظيفة جديدة)غ م١-مد١
وظيفة مستعادةشعبة املالحقةأمني عام مساعد١
٤

قلم المحكمة
والوظائف املتصلة باحلاالتالوظائف األساسية 

كينيا–ميداين موظف –قسم العمليات امليدانية مجهورية أفريقيا الوسطى–ميداين موظف –قسم العمليات امليدانية رأ- خ ع١
مجهورية الكونغو الدميقراطية (بونيا)–ميداين موظف –قسم العمليات امليدانية مجهورية أفريقيا الوسطى–ميداين موظف –قسم العمليات امليدانية رأ- خ ع١
كينيا–ميداين موظف –مجهورية أفريقيا الوسطى–ميداين موظف –رأ- خ ع٢
مجهورية الكونغو الدميقراطية–ميداين موظف –قسم اإلعالم والوثائقمجهورية أفريقيا الوسطى–ميداين موظف –قسم اإلعالم والوثائق٢- ف١
٥

٩المجموع العام = 
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المرفق الخامس (ج)

(بأالف اليوروات)٢٠١٤رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 
التكاليفهيئة الرئاسة:

٢٨,٠األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه
٢٨,٠

قاضياً ١٧الدوائر: 
٢قاضياً ١٦لـ–الرواتب القياسية تكاليف ٨٦٥,٠

٦٠,٠قاض ُمددت فرتة واليته ألربعة أشهر من أجل قضية مببال–تكاليف الرواتب القياسية 
٢١,٧غري املتفرغنيالبدل السنوي للقضاة 

٤١١,٠املعاشات التقاعدية للقضاة 
٣ ٣٥٧,٧

١٢٠,٠ةجمِّعالسنوية املتاملستحقات عن اإلجازات 
١١٢,٦املستحقات عن عمليات النقل

٧١,٦مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم
٦٢,٠% من األجر٢,١٢–احملكمةمتطلب –التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

٦٠,٠لقاض واحد–مقدَّر تكاليف التعيني 
٢٣,٧لقاض واحد–تكاليف انتهاء اخلدمة 

٤٤٩,٩
٢٠١٤٣مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام  ٨٣٥,٦
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المرفق الخامس (د)

من فئة الخدمات العامة العاملين التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية و 
(بآالف اليوروات)٢٠١٤ي المقر لعام ف

بدل التمثيلتكاليف املوظفني العامةصايف الراتبرتبة الوظيفة
٤(=)٣(+)٢(+)١(١٢٣(

١٧٠,٧٧٥,٧٤٢٥٠,٤وكيل أمني عام
١٤٩,٢٦٦,٢٣٢١٨,٤أمني عام مساعد

١١٣١,٩٥٨,٥١٩٠,٤-مد
٥١١٤,٩٥١,٠١٦٥,٩- ف
٤٩٨,٣٤٣,٦١٤١,٩- ف
٣٧٩,٩٣٥,٤١١٥,٣- ف
٢٦٤,٧٢٨.٧٩٣.٤- ف
١٦٤.٧٢٨.٧٩٣.٤- ف

٦٢.٣٢٧.٦٨٩.٩رر- خ ع
٤٩.٦٢٢.٠٧١.٦رأ- خ ع

تأخري التوظيف:التخفيض بسبب

%٨ا يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:مل(أ)

%١٠الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:ا يف الربنامج الرئيسي الثالث من الوظائف القائمة من الفئة مل(ب)

عوامل تأخري التوظيف
%)١٠(%)٨(%)٠(رتبة الوظيفة

٢٥٠.٤٢٣٠.٤٢٢٥.٤وكيل أمني عام

٢١٨.٣٢٠٠.٩١٩٦.٥أمني عام مساعد

١١٩٠.٣١٧٥.١١٧١.٣-مد

٥١٦٥.٨١٥٢.٦١٤٩.٣- ف

٤١٤٢.٠١٣٠.٦١٢٧.٨- ف

٣١١٥.٤١٠٦.١١٠٣.٨- ف

٢٩٣.٥٨٦.٠٨٤.١- ف

١٩٣.٥٨٦.٠٨٤.١- ف

٨٩.٩٨٢.٧٨٠.٩رر- خ ع

٧١.٦٦٥.٩٦٤.٥رأ- خ ع
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المرفق السادس

اإلنفاقوهجدول تلخيصي بحسب وج

المحكمة جمعاء

٢٠١٢مصروفات ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام 
اليوروات)(بآالف 

النمو يف موارد
٢٠١٤عام

بالقياس إىل 
٢٠١٣عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
باحلاالت

صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
٤القضاة ٨٧٩,٤٤ ٨٧٩,٤٣٩٨,٦٥ ٢٧٨,٠٤ ٦٨٩,٤٤ ٦٨٩,٤٣ ٨٣٥,٦٣ ١٨,٢-٨٣٥,٦٨٥٣,٨-

٢٠املوظفون من الفئة الفنية ٢١٦,٣٢١ ٨٥٥,٠٤٢ ٠٧١,٣٢٠ ٩٤٥,٨٢١ ٩٤٦,٥٤٢ ٨٩٢,٣٨٢١,٠٢,٠

١١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧٤١,٦٩ ٣٢٨,٧٢١ ٠٧٠,٣١١ ٨٨٥,٦٩ ٥٤٧,٤٢١ ٤٣٣,٠٣٦٢,٧١,٧

٢٩ ٤٤٥,٧٢٩ ٨٩٨,٣٥٩ ٣٤٤,٠٩٣,٢٥٩ ٤٣٧,٢٣١ ٩٥٧,٩٣١ ١٨٣,٧٦٣ ١٤١,٦٣٢ ٨٣١,٤٣١ ٤٩٣,٩٦٤ ٣٢٥,٣١ ١٨٣,٧١,٩

٣املساعدة املؤقتة العامة ٤٥٢,٦٨ ٨٢٤,٣١٢ ٢٧٦,٩٦٣٧,٠١٢ ٩١٣,٩٢ ٧٨٩,٢٨ ٣٩٧,١١١ ١٨٦,٣٣ ١٢٥,٣١٦ ٨٩٦,٧٢٠ ٠٢٢,٠٨ ٨٣٥,٧٧٩,٠

-٣٣,٢-٣٣٧,٢٢٢٤,٧٥٦١,٩٥٦١,٩٦٦٠,٠١٥٣,٢٨١٣,٢٤٧٤,٧٦٨,٨٥٤٣,٥٢٦٩,٧املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٢١,٦٢٤,٣٣٤٥,٩٣٤٥,٩٢٥٢,٥١٣٨,٨٣٩١,٣٢٦٠,٤١٤١,٦٤٠٢,٠١٠,٧٢,٧العمل اإلضايف

-١٢,٤-١١٩,٣٩٣,١٢١٢,٤٢١٢,٤١٤١,٠١٧٧,١٣١٨,١٣٤,٦٢٤٤,٠٢٧٨,٦٣٩,٥اخلرباء االستشاريون

٤ ٢٣٠,٧٩ ١٦٦,٤١٣ ٣٩٧,١٦٣٧,٠١٤ ٠٣٤,١٣ ٨٤٢,٧٨ ٨٦٦,٢١٢ ٧٠٨,٩٣ ٨٩٥,٠١٧ ٣٥١,١٢١ ٢٤٦,١٨ ٥٣٧,٢٦٧,٢

٧٥١,٤٣السفر ٠٨١,٦٣ ٨٣٣,٠٥٢,١٣ ٨٨٥,١٨٩٨,٢٣ ٤٩٥,٩٤ ٣٩٤,١١ ٢٥٤,١٤ ٢٢٠,١٥ ٤٧٤,٢١ ٠٨٠,١٢٤,٦

٢٧,٥٠,٢٢٧,٧٢٧,٧٣١,٠٣١,٠٤٠,٠٤٠,٠٩,٠٢٩,٠الضيافة

٣اخلدمات التعاقدية  ٠٦٥,٣١ ٤١٤,٣٤ ٤٧٩,٦١٣٦,٥٤ ٦١٦,١٢ ٥١٨,٧١ ٩٠٤,٤٤ ٤٢٣,١٢ ٣٤٩,٣٢ ١٤٥,١٤ ٤٩٤,٤٧١,٣١,٦

٣٩٠,٦٢٣٠,٧٦٢١,٣٦٢١,٣٤٥٩,٤٢٣٢,٩٦٩٢,٣٤٧٣,٩٢٥٥,٠٧٢٨,٩٣٦,٦٥,٣التدريب

٣الدفاعوحمام ٢٨٤,٠٣ ٢٨٤,٠٥٥٤,٧٣ ٨٣٨,٧٢ ٦٠٨,٤٢ ٦٠٨,٤٢ ٨٦٦,٤٢ ٨٦٦,٤٢٥٨,٠٩,٩

٢و حمام ١٧٤,٧٢ ١٧٤,٧٢١٢,٥٢ ٣٨٧,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٤٤٨,٢٣ ٠٠٠,٧٣ ١٣,٠-٠٠٠,٧٤٤٧,٥-

٥النفقات التشغيلية العامة ٦٤٨,٧٥ ٤٠٧,٧١١ ٠٥٦,٤٢٠٣,٧١١ ٢٦٠,١١٢ ٣١٢,٥٤ ٥٩٥,٥١٦ ٩٠٨,٠١٢ ٢٠٠,٦٥ ٧٤٥,٣١٧ ٩٤٥,٩١ ٠٣٧,٩٦,١

٥٣٨,٢٣١٤,٢٨٥٢,٤١,٦٨٥٤,٠٧٦٥,٤٢٧٠,٢١اللوازم واملواد ٠٣٥,٦٧٢١,٤٢٩٤,٠١ ٢,٠-٠١٥,٤٢٠,٢-

١األثاث والعتاد ١٢٣,٣٣٥,٢١ ١٥٨,٥٦٢,٧١ ٢٢١,٢٩٦٣,٠٧٦,٧١ ٠٣٩,٧٦٢٥,٩٤٧٢,٩١ ٠٩٨,٨٥٩,١٥,٧

١١ ٥٤٥,٠١٥ ٩٤٢,٦٢٧ ٤٨٧,٦١ ٢٢٣,٨٢٨ ٧١١,٤١٧ ٩٤٨,٢١٦ ٦٣٢,٢٣٤ ٥٨٠,٤١٧ ٦٦٥,٢١٨ ٩٩٩,٥٣٦ ٦٦٤,٧٢ ٠٨٤,٣٦,٠

٥٠المجموع ١٠٠,٨٥٥ ٠٠٧,٣١٠٥ ١٠٨,١٢ ٣٥٢,٦١٠٧ ٤٦٠,٧٥٨ ٤٣٨,٢٥٦ ٦٨٢,١١١٥ ١٢٠,٣٥٨ ٢٢٧,٢٦٧ ٨٤٤,٥١٢٦ ٠٧١,٧١٠ ٩٥١,٤٩,٥
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المرفق السابع

الميزانية المؤقتة آللية الرقابة المستقلة

المقدِّمة
إىل املهام املنوطة حاليًا بآلية الرقابة املستقلة إذا قررت اجلمعية إضافة مهمة التفتيش ومهمة التقييم -١

ملالك املوظفني الالزم ألداء هذه املهام على يف إطار واليتها فإن املتطلبات التالية متثل تكملة احلد األدىن
حنو مالئم.
الموظفون

(رئيس آلية الرقابة املستقلة)٥- وظيفة من الرتبة ف
فيتني، يلزم وجود رئيس آللية الرقابة املستقلة قادر على االضطالع عندما يتم تفعيل املهمتني اإلضا-٢

ومراقبتهم، وعلى تنظيم قينشطة التقييم والتحقأجموعة املعنيني مبباإلشراف على املوظفني من الفئة الفنية 
ذه اآللية (تنظيم التقييم واإلشراف عليه، واإلشراف على عمليات التفتيش وعمليات برنامج العمل العام هل

تّتسمات حتقيق عمل املكتب وعن القيام شخصياً بعمليبشأن الرقابة املستقلة املسؤولية عن إبالغ اجلمعية 
ية.ساسية خاصة تستلزم خربة مجة و/أو معاملة سرّ حب

(اختصاصي رئيسي معين بعمليات التقييم)٤- وظيفة من الرتبة ف
إن من شأن توسيع نطاق والية آلية الرقابة املستقلة لكي يشمل التفتيش والتقييم أن يستلزم ضم -٣

من ذوي الكفاءات املهنيهذا اجلهازموظفني إىل 
أن يعمل املهين املعين بالتقييم بدرجة كبرية من قق، سيستلزم الطابع املتشعب هلذا اجلهاز حالة احمل

االستقالل. مث إنه، بالنظر إىل أنه يُنتظر من الشخص املعين أن يعمل بصفة مدير مشروع فيما خيص 
اخلرباء اخلارجيني املس

(حمقق معاون)٢- وظيفة من الرتبة ف
ء عمليات التحقيق الداخلي حتت إشراف فرتض أن يتوىل احملقق املعاون املسؤولية الرئيسية عن إجرايُ -٤

فرتض بشاغل هذه الوظيفة، إذا خف عبء مهام التحقيق يف فرتات . كما يُ ةرئيس آلية الرقابة املستقل
ة، أن يدعم خالل هذه الفرتات أنشطة االختصاصي الرئيسي املعين بعمليات التقييم من خالل اخلربة معيَّن

ز إليه.املشاريع ضمن احملكمة وأن يقوم بالبحث كما يوعَ الداخلية املتوفرة يف شىت املكاتب و 
رأ (مساعد إداري/معين بعمليات التحقيق)-وظيفة من الرتبة خ ع

ليس آللية الرقابة املستقلة موظفون معنيون بالدعم اإلداري. وعندما تصبح هذه اآللية شغالة بصورة  -٥
موظفيها من الفئة جمموعة تكملة مبهامها يف جمال التحقيق والتفتيش والتقييم، ستتعنيَّ لالضطالعكاملة 

، إذا متتع مبهارات يف جمال ذا املوظف. كما ميكن هلمن فئة اخلدمات العامةالفنية مبوظفي دعم إداري
ت ذاته املتطلبات اإلدارية متناوًال يف الوقالتقيناآلليةالتقييم، أن يقدم دعمًا هامًا يف عمل أو التحقيق و/

العامة.
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الموارد من غير الموظفين

اخلدمات التعاقدية
ل نفقات تعاقدية إضافية دعماً لتكليف جهات خارجية بعمليات تقييم آحاد الربامج من يتعني حتمُّ -٦

أول سنة هلا . ولـّما كان من املفرتض أن تشهد آلية الرقابة املستقلة ةجانب اجلمعية يف كل حالة على حد
يف العمل فال يُتوقع أن تلزم موارد إضافية من أجل اخلدمات التعاقدية.

التدريب
هذا اجلهازسيتعني حتمل نفقات لتوفري تدريب ملوظفي -٧

يورو حبسب املوضوع ٠٠٠٥ويورو ٥٠٠٢جمال تقييم الربامج. وتراوح كلفة دورات التدريب املعنية بني 
املستقلة فستلزم الرقابةوعدد أيام الدورة (ثالثة أيام يف املتوسط). وبالنظر إىل زيادة مالك موظفي آلية 

يورو.٠٠٠٧موارد إضافية مقدارها 
السفر

، قييم الربامجتسيتعني حتمل نفقات لسد تكاليف السفر إىل املكاتب امليدانية للقيام ببعض عناصر -٨
فرتض أن تلزم موارد إضافية حبسب احلاجة، عندما تشمل الربامج اجلاري تقييمها عمليات ميدانية. ويُ 

٠٠٠٥مقدارها 
٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام : ٥-: البرنامج الرئيسي السابع١الجدول 

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٢مصروفات ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٤عامالنمو يف موارد
٢٠١٣بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
صندوق 
الطوارئ

يف ذلك 
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية 
املتصلة 

باحلاالت
امليزانية 

األساسية

امليزانية 
املتصلة 

الـ%املبلغباحلاالت
١٢٤,٧١٢٤,٧٣٨٠,٢٣٨٠,٢٢٥٥,٥٢٠٤,٨املوظفون من الفئة الفنية

اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 
٠,٤٠,٤٠,٤١٢٤,٧١٢٤,٧٣٨٠,٢٣٨٠,٢٢٥٥,٥٢٠٤,٨

١٢٨,٠١٢٨,٠١٢٨,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
اخلرباء االستشاريون

١٢٨,٠١٢٨,٠١٢٨,٠
٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧السفر

الضيافة
٤٠,٠٤٠,٠٦٠,٠٦٠,٠اخلدمات التعاقدية 

١١,٤١١,٤١١,٤٦,٥٦,٥٨,٥٨,٥التدريب
النفقات التشغيلية العامة

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠

١١,٤١١,٤١١,٤٨١,٢٨١,٢٨١,٢٨١,٢بالعاملني
١٣٩,٨١٣٩,٨١٣٩,٨٢٠٥,٩٢٠٥,٩٤٦١,٢٤٦١,٢٢٥٥,٥١٢٤,١المجموع
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٢٠١٤مالك الموظفين المقترح لعام : ٥-: البرنامج الرئيسي السابع٢الجدول 

آلية الرقابة المستقلة
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١- ف٢- ف٣- ف٤- ف٥- ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة 
الفنية وما 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف
القائمة

١١٢٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١٢٢

الوظائف 
/احملّولةاجلديدة

١١١١٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

الوظائف املعاد 
املعاد توزيعها/

املستعادةتصنيفها/

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

١١١٣١١٤المجموع
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المرفق الثامن

المقترحة للجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة٢٠١٤ميزانية عام 
يف يقدَّر مبدئيًا أن تبلغ تكاليف سفر سبعة من أعضاء هذه اللجنة للمشاركة يف اجتماع هلا 

ان اللجنة اآلخر اعضو يكون فرتض أن يورو. ويُ ٨٣٤,٠٠٢٢واحدًا مبلغًا مقداره يدوم يومًا الهاي 
حتمل تكاليف سفر.فيهاالجتماع وبالتايل ال تستلزم مشاركتهما ذلك ْني يف الهاي بتاريخ مقيمَ 

المرفق التاسع

المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي٢٠١٤ميزانية عام 

ص موارد مل ختصَّ ١ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم تاسعًا من قرار مجعية الدول األطراف 
على فريقيالربناجمية. وإذا وافق االحتاد األ٢٠١٤عام ميزانية ال لدى االحتاد األفريقي يف ملكتب االتص

طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة باحلاجة إىل استخدام مبلغ 
البالغ ٢٠١٤من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

يورو بغية القيام بإنشاء املكتب املعين.٥٠٠٤٤١

١٣٢٠
د األفريقيمكتب االتصال لدى االتحا

٢٠١٢مصروفات ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

امليزانية األساسيةباحلاالت
امليزانية املتصلة 

امليزانية األساسيةباحلاالت
امليزانية املتصلة 

باحلاالت
القضاة

١٧١,٣١٧١,٣املوظفون من الفئة الفنية
٦٤,٥٦٤,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة

٢٣٥,٨٢٣٥,٨
٧١,٦٧١,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون
٧١,٦٧١,٦

١٥,٢١٥,٢السفر
١,٠١,٠الضيافة

١٥,٦١٥,٦اخلدمات التعاقدية 
التدريب

٤٩,٦٤٩,٦النفقات التشغيلية العامة
٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

٤٧,٧٤٧,٧األثاث والعتاد
١٣٤,١١٣٤,١

٤٤١,٥٤٤١,٥المجموع

لتاسعة ... ١ لدورة ا لرمسية ... ا لوثائق ا -ICC-ASP/9/20(ICC(٢٠١٠ا

ASP/9/Res.4.
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المرفق العاشر

(بماليين ٢٠١٤إلى عام ٢٠١١الممتدة من عام اإليرادات المقدَّرة للفترة 
اليوروات)

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤الوصف
١٠٣,٦١٠٨,٨٠,٠٠,٠رةاالشرتاكات املقرَّ 

٠,٣٠,٤٠,٣٠,٤الفوائد احملققة
١٠٣,٩١٠٩,٢٠,٣٠,٤المجموع

المرفق الحادي عشر
٢٠١٤بيانات اإليرادات المقدَّرة لعام 

االستئماني ألقل البلدان نمواً الصندوق 
باليورواتالبند

٢٠١٤مقدَّر اإليرادات لعام 
٥٠تربعات املاحنني ٠٠٠

٥٠ ٠٠٠
٢٠١٤مقدَّر المصروفات لعام 

٤٢تكاليف السفر ٢٠٠
٧تكاليف اإلدارة ٨٠٠

٥٠ ٠٠٠
٢٠١٤٠لعام صافي اإليرادات 
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المرفق الثاني عشر

توطئة إلى المهام المضطلع بها في إطار البرامج والبرامج الفرعية
الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية-ألف 

هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج -١
إدارية: مهمة (أ)

قضائية: دعم مهمة (ب)
وفقاً للنظام األساسي والنصوص الفرعية؛

توسيع نطاق اإلحاطة بعمل احملكمة، وتنسيق أنشطة :مهمة يف جمال العالقات اخلارجية(ج)
احملكمة يف جمال التواصل اخلارجي.

الدوائر: ١٢٠٠الربنامج -٢
الشعبة التمهيدية؛(أ)

الشعبة االبتدائية؛(ب)
االستئناف.شعبة(ج)

مكاتب االتصال: ١٣٠٠الربنامج -٣
وتيسري بني احملكمة واألمم املتحدة مكتب االتصال القائم يف نيويورك: تعزيز التفاعل )أ(

.بينهماالتعاون 

الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام- باء 
: املّدعي العام٢١٠٠الربنامج -١

: ديوان املدَّعي العام/قسم املشورة القانونية٢١١٠الربنامج الفرعي (أ)
اسرتاتيجية: توجيه االسرتاتيجيات اليت تستند إليها اسرتاتيجية املالحقة؛ مهمة ‘١’

تقييم املعايري والنهوج القانونية، ومراقبة جودة األنشطة والعمليات اليت يضطلع 
املكتب؛ تنسيق اسرتاتيجيات وسريورات تدبر املعلومات ضمن مكتب املدَّعي العام؛ 

اسرتاتيجية إعمال املوارد البشرية؛
: إسداء املشورة القانونية إىل الشعب االشتغالية مهمة يف جمال إسداء املشورة‘٢’

للمكتب وتنسيق الشبكة األكادميية القانونية؛
يف اصل: شرح اسرتاتيجيات مكتب املدَّعي العام التو مهمة يف جمال ‘٣’

عمليات التدارس األويل، وانتقاء احلاالت والقضايا؛ شرح أنشطة التحقيق وتقدمي 
املدَّعي العام مكتب 

ومصاحله.
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: قسم اخلدمات٢١٢٠الربنامج الفرعي (ب)
ارة العامة: الشؤون املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية، إدارة املوارد وحدة اإلد‘١’

البشرية وتقدمي الدعم التنفيذي إىل األفرقة املشرتكة وإىل الُشَعب؛
ية شفو وحدة خدمات اللغات: توفري خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة ال‘٢’

امليدانية املتعلقة بعمليات مكتب املدَّعي العام؛
وحدة قاعدة املعارف: تقدمي اخلدمات التكنولوجية األساس إىل املدَّعي العام ‘٣’

على وجه التحديد؛
ز أمام احملكمة رَ وحدة املعلومات واألدلة: تدبر األدلة املادية، وما ميكن أن يـُبْـ ‘٤’

نات، واإلحاالت.مبثابة بيِّ 
: شعبة االختصاص والتكامل والتعاون٢٢٠٠الربنامج -٢

حتليل احلاالت(أ)
باالهتمام (اجلديدة والقائمة) من حيث اجلديرةاشتغالية: حتليل احلاالت مهمة ‘١’

مصاحل العدالة، ومسائل التكامل واملقبولية؛ حتليل ما يرد من بالغات وإحاالت 
حتليل على ة خمصَّص؛من النظام األساسي٥٣و١٥مبوجب املادتني 

كل حالة؛بيتعلقاحلاالت لألفرقة املشرتكة فيما 
: إعداد تقارير وتوصيات تقنية للجنة التنفيذية.مهمة يف جمال إسداء املشورة‘٢’

التعاون الدويل(ب)
: إقامة الشبكات الدولية، والتفاوض بشأن مهمة يف جمال العالقات اخلارجية‘١’

تنسيق طلبات املساعدة؛؛يتصل باحلاالتاتفاقات التعاون، والتعاون فيما 
التعاون القضائي: تنسيق املساعدة القضائية؛‘٢’
التعاون الدويل والقبض على املشتبه فيهم: تنفيذ اسرتاتيجيات التعاون الدويل، ‘٣’

والنهوض باجلهود الوطنية والتعاون العام بشـأن مسائل القبض على املشتبه فيهم؛
إسداء املشورة يف جمال التعاون الدويل لكل من على صة ‘٤’

األفرقة املشرتكة.
: شعبة التحقيق٢٣٠٠الربنامج -٣

: قسم التخطيط والعمليات٢٣٢٠الربنامج الفرعي (أ)
وحدة الدعم يف جمال العمليات والتحقيق: دعم ومراقبة العمليات امليدانية ‘١’

إعداد احملاضر و يف جمال التحقيق العلمي اجلنائيتوفري خربة؛واإلجراءات األمنية
الت الشرحية؛خَ دْ وموارد للمُ من اللغات غريمها و العمل بلغَيت 

الوحدة املعنية مبسائل اجلنسني واألطفال: إسداء املشورة وتقدمي الدعم فيما ‘٢’

: وضع اسرتاتيجيات التحقيق، وإجراء والتحليلالتحقيقية وحدة االسرتاتيجيات ‘٣’
وضع معايري العمل يف جمال التحقيق والتحليل ومواصلة ؛لجرائملعمليات حتليل

تنمية الشبكات مع الوكاالت الوطنية وهيئات إنفاذ القانون.
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: أفرقة التحقيق٢٣٣٠الربنامج الفرعي )ب(
،املعنية باحلاالت على وجه التحديداشتغالية: تشمل ما لألفرقة املشرتكة مهمة ‘١’

،واملسؤولة عن مجع األدلة يف امليدان وعن تنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط التحقيقية
من قدرة يف جمال التحقيق ويف جمال العمليات امليدانية؛

الفريق املعين باحملاكمة خالل املرحلة االبتدائية مبؤازرةونصمتخصِّ يقوم موظفون ‘٢’
ستئناف.ومرحلة اال

: شعبة املالحقة٢٤٠٠الربنامج -٤
املالحقة(أ)

قضائية: الرتافع أمام الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية، وإعداد نصوص مهمة ‘١’
احلجج)(أ) من النظام األساسي، وإعداد ٣(٦١الوثائق املتضمنة للتهم مبوجب املادة 

القانونية؛
: إسداء اإلرشاد القضائي لألفرقة املشرتكة يف وضع مهمة يف جمال إسداء املشورة‘٢’

.الدفوعاسرتاتيجيات التحقيق وإعداد 
دعاوى االستئناف(ب)

القانونية فيما يتعلق احلجج: الرتافع يف دعاوى االستئناف؛ إعداد مهمة قضائية‘١’
بدعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي، وتقدمي مرافعات شفوية 

وى االستئناف؛ايف دع
: إسداء املشورة القانونية إىل املكتب بشأن دعاوى مهمة يف جمال إسداء املشورة‘٢’

االستئناف املرفوعة أو اليت ميكن أن ترفع.

الرئيسي الثالث: قلم احملكمةالربنامج - جيم 
: مكتب رئيس القلم٣١٠٠الربنامج -١

: ديوان رئيس القلم٣١١٠الربنامج الفرعي (أ)
رئيس قلم احملكمة إىل : إسداء املشورة القانونية مهمة يف جمال إسداء املشورة‘١’

إعداد الصكوك القانونية والنهوج واملبادئ التوجيهية الداخلية ؛

همة يف جمال العالقات اخلارجية: االرتباط بالدولة املضيفة بشأن تنفيذ اتفاق م‘٢’
التشريعات.هانِّ مراقبة تعاون الدول األطراف وسَ ؛املقر

املشورة القانونية: شعبة خدمات٣١٣٠الربنامج الفرعي (ب)
ق فيما يتعلق باملسائل د ومنسَّ باع منحًى موحَّ اشتغالية: السهر على اتّ مهمة ‘١’

القانونية املشرتكة بني مجيع أجهزة احملكمة؛ محاية املصاحل القانونية للمحكمة 
وموظفيها وتقليل احتمال التعرض للمقاضاة؛ التفاوض بشأن الصكوك القانونية ومبا 

هوج النومراجعة صوغفيها العقود، واالتفاقات الدولية، ومذكرات التفاهم، وإعدادها؛ 
؛ متثيل احملكمة يف الدعاوى القانونية؛ادئ التوجيهية الداخليةواملب
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: إسداء املشورة القانونية إىل رئيس قلم احملكمة مهمة يف جمال إسداء املشورة‘٢’
وأقسام و/أو وحدات قلم احملكمة، وسائر مسؤويل احملكمة، بشأن املسائل املتعلقة 

بواجبات رئيس القلم.واملتصللعمل احملكمة باإلطار القانوين العام الناظم 
: قسم األمن والسالمة٣١٤٠الربنامج الفرعي (ج)

: تويل املسؤولية عن األمن املادي للمحكمة؛مهمة اشتغالية‘١’
.بوجه عاممهمة يف جمال إسداء املشورة: إسداء املشورة فيما يتعلق بالسالمة‘٢’

امليدانية: قسم العمليات ٣١٨٠الربنامج الفرعي (د)
مهمة اشتغالية‘١’
’٢‘

إطار العمليات امليدانية.
: قسم دعم احملامني٣١٩٠الربنامج الفرعي (هـ)

الذين ينشدون املساعدة القانونية وأفرقة : مساعدة األشخاص مهمة اشتغالية‘١’
الدفاع واألفرقة القانونية للمجين عليهم، والسهر على استقالل أفرقة الدفاع واألفرقة 

القانونية للمجين عليهم، والتواصل مع سائر األجهزة واحملاورين من خارج احملكمة.
: قسم اخلدمات اإلدارية املشرتكة٣٢٠٠الربنامج -٢

: مكتب املدير٣٢١٠الربنامج الفرعي (أ)
: قسم املوارد البشرية٣٢٢٠الربنامج الفرعي (ب)

وحدة حشد املوظفني؛‘١’
وحدة إدارة شؤون املوظفني ومتابعتها؛‘٢’
’٣‘
.عايةوحدة الصحة والر ‘٤’

واملالية: قسم امليزانية ٣٢٤٠الربنامج الفرعي (ج)
وحدة احلسابات: التدبر املايل؛‘١’
وحدة كشوف الرواتب؛‘٢’
وحدة املدفوعات؛‘٣’
نة؛يوحدة اخلز ‘٤’
وحدة االشرتاكات واملسامهات؛‘٥’
.وحدة امليزانية: إعداد امليزانية ‘٦’

: قسم اخلدمات العامة٣٢٥٠الربنامج الفرعي (د)
وحدة السفر؛‘١’
وحدة إدارة املرافق؛‘٢’
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وحدة الدعم اإلمدادي والنقل؛‘٣’
وحدة الشراء.‘٤’

: قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال٣٢٦٠الربنامج الفرعي (هـ)
وحدة العمليات: توفري العتاد والرباجميات والتطبيقات والبنية التحتية ‘١’

؛املستعملنيالتكفل بدعم ؛لالتصاالت
تصميموحدة خدمات املعلومات: ‘٢’

: شعبة خدمات احملكمة٣٣٠٠الربنامج -٣
: مكتب املدير٣٣١٠الربنامج الفرعي (أ)

: قسم إدارة احملكمة٣٣٢٠الربنامج الفرعي (ب)
: تنظيم جلسات احملكمة وتوفري قاعات للمحكمة عاملة بصورة  مهمة اشتغالية‘١’

تدبر املعلومات املتعلقة جبلسات احملكمة.؛الروابط الفيديويةالنهوض بأود ؛كاملة
: قسم االحتجاز٣٣٣٠الربنامج الفرعي (ج)

األشخاص احتجازِ وإنسانيةِ وأمنِ : تويل املسؤولية عن سالمةِ مهمة اشتغالية‘١’
املعتقلني ضمن نطاق سلطة احملكمة.

الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة: قسم٣٣٤٠الربنامج الفرعي (د)
ية جللسات شفو : تويل املسؤولية عن الرتمجة التحريرية والرتمجة المهمة اشتغالية‘١’

،احملكمة واألنشطة األخرى، وللمهمات امليدانية اليت جيريها قلم احملكمة، وللدوائر
يئة الرئاسة.هلو 

: وحدة ٣٣٥٠الربنامج الفرعي (هـ)
مهمة اشتغالية‘١’
مهمة يف جمال إسداء املشورة: إسداء املشورة إىل احملكمة بشأن تدابري احلماية ‘٢’

املناسبة، وترتيبات األمن، واملساعدة النفسية االجتماعية، وسائر أشكال املساعدة.
٣٣٦٠الفرعي الربنامج (و)

شحذ وعي ؛مهمة اشتغالية‘١’
االرتباط بأمانة ؛

صلة جبرب األضرار.الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ األوامر املت
: قسم اإلعالم والوثائق٣٤٠٠الربنامج -٤

التوعية(أ)
: النهوض بتحسني اإلحاطة مببادئ احملكمة واستدامة التحاور مهمة اشتغالية‘١’

.تنشط فيها احملكمةاملتواجدة يف أماكنمع اجلماعات املتضررة 



ICC-ASP/12/20

261 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

الشؤون العامة(ب)
: جعل اإلجراءات القضائية علنية وإتاحتها للجمهور العام، مهمة اشتغالية‘١’

النهوض بعمل احملكمة، ؛واألوساط القانونية ووسائل اإلعالماألكادمييةواألوساط 
بغية حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف زيادة الدعم الدويل الذي حتظى به؛

لزيادة اإلعالممهمة يف جمال إسداء املشورة: إسداء املشورة بشأن اسرتاتيجيات ‘٢’
دعم اجلمهور للمحكمة.

واملناسباتاملراسم (ج)
مهمة اشتغالية‘١’

واألحداث؛
مهمة يف جمال إسداء املشورة: إسداء املشورة ألربعة أجهزة بشأن النهوج ‘٢’

واألحداث.،والزياراتإحياء املناسبات،بعة يف جمال مراسم واملمارسات املتّ 
املكتبة ومركز التوثيق:(د)

نات أربعة أجهزة احملكمة : النهوض بأود احتياجات مكوِّ مهمة اشتغالية‘١’
واهلي

تاريخ احملكمة.الوثائق املنطوية علىومسكالدفاع، إىل املعلومات، 
املكاتب املستقلة واملشاريع اخلاصة: ٣٧٠٠الربنامج 

مكتب احملامي العمومي للدفاع: ٣٧٤٠الربنامج الفرعي (أ)
وللدوائر؛ة للمدَّعى عليهم وألفرقة الدفاع: توفري الدعم واملساعداشتغاليةمهمة ‘١’
عن رئيس قلم احملكمة.العمل على حنو مستقل‘٢’

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم: ٣٧٥٠الربنامج الفرعي (ب)
: توفري الدعم واملساعدة للمجين عليهم وللممثلني القانونيني مهمة اشتغالية‘١’

للمجين عليهم؛
عن رئيس قلم احملكمة.العمل على حنو مستقل‘٢’

مكتب املراجعة الداخلية: ٣٧٦٠الربنامج الفرعي (ج)
: تبنيُّ ما إذا كانت املعامالت املالية قد أجريت على حنو مهمة اشتغالية‘١’

.طبيقمع السند التشريعي واألنظمة والقواعد الواجبة التوتتوافق اقتصادي ناجع فعال 

الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف- دال 
السكرتاريا: تقدمي املساعدة اإلدارية والتقنية واخلدمات القانونية وخدمات مهمة اشتغالية(أ)

فيما يتعلق بالشؤون املالية وشؤون امليزانية وإعداد مهمة يف جمال إسداء املشورة: املساعدة (ب)
نصوص وبيانات فيما خيصها.
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املؤقتةالربنامج الرئيسي اخلامس: املباين - هاء 
: تزويد أصحاب الشأن بعرض عام واضح عن متطلبات احملكمة من املوارد مهمة اشتغالية(أ)

من أجل مبانيها املؤقتة.

السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي -واو 
: التكفل بتدبر وتنفيذ مهام الصندوق وأنشطته وذلك حتت إشراف جملس مهمة اشتغالية(أ)

إدارته؛
وتلقي اخلدمات من قلم ،العمل على حنو خيضع خضوعًا كامًال لسلطة جملس اإلدارة(ب)

: مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١- الربنامج الرئيسي السابع-زاي 
لذلك خصَّصأجود مبان دائمة للمحكمة، بكلفة ال تزيد عن املإتاحة: مهمة اشتغالية(أ)

حالياً ويف املستقبل؛واالستعمال كلفة ممكنة للملكية ر، وبأدىنيزانية، ويف املوعد املقيف امل
املهمة االشتغالية ليشمل أيضاً انتقال احملكمة دون هذه توسيع نطاق ٢٠١٣مت منذ عام (ب)

املباين املؤقتة إىل إعادةعقبات من مبانيها املؤقتة إىل مبانيها الدائمة اجلديدة، ومبا يف ذلك 
وإرساء العمليات الناجعة يف املباين اجلديدة إرساًء تاماً.الدولة املضيفةعهدة 

: الفوائد على القرض اخلاص باملباين الدائمة٢- الربنامج الرئيسي السابع- حاء 
: تدبر دفع الفوائد على القرض الذي منحته الدولة املضيفة.مهمة اشتغالية(أ)

املستقلة: آلية الرقابة ٥- الربنامج الرئيسي السابع- طاء 
: إتاحة رقابة مستقلة فعالة جمدية من خالل عمليات التحقيق والتقييم مهمة اشتغالية)أ(

والتفتيش.
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المرفق الثالث عشر

مصطلحات الميزانيةمسرد
املبلغ الذي تعتمده مجعية الدول األطراف بالتصويت ألغراض حمددة لفرتة مالية معيَّنة وميكن تكبد التزامات االعتماد

على هذا املبلغ هلذه األغراض مبا ال جياوز املبالغ املصوَّت عليها.خصماً 

بعدها.االرتباط بالتزام ال يتحقق األثر الكامل للقرار القاضي به ذي التبعات املالية إال يف السنة التالية أواالرتباط بالتزام سابق
نقل األموال ضمنه دون موافقة مسبقة من مجعية الدول أكرب فرع مليزانية احملكمة جيوز إجراء عمليات باب االعتمادات

األطراف.
جمموعة من األنشطة املنصّبة على حتقيق واحد أو أكثر من واحد من األهداف.الربنامج

إنه، ضمن البنية الربناجمية، فرع للربنامج الرئيسي أدىن منه مباشرة يسهم يف حتقيق واحد أو أكثر من واحد 
الرئيسي املعين.من أهداف الربنامج 

وحدة رئيسية يف احملكمة حيدَّد هلا من األهداف واحٌد أو أكثر من واحد.الربنامج الرئيسي
إنه، ضمن البنية الربناجمية، فرع للربنامج أدىن منه مباشرة يسهم يف حتقيق واحد أو أكثر من واحد من أهداف الربنامج الفرعي

الربنامج املعين.
ترتيب الربامج الرتاتيب (أي ترتيبها على شكل برامج رئيسية، وبرامج، وبرامج فرعية، وعناصر برناجمية).البنية الربناجمية

التكاليف الالزمة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية واستدامتها بصفتها منظمة ذات قدرة أساسية على التأهب التكاليف األساسية
فيها. ومن التكاليف األساسية تكاليف القضاة، وتكاليف للتحرك حيال احلاالت قبل مباشرة التحقيق 

املسؤولني املنتَخبني ودعمهم، وتكاليف اخلدمات األساسية الالزمة الستدامة اضطالع احملكمة مبهامها 
اإلدارية األساسية ولصيانة مبانيها، وتكاليف القدرة الالزمة لالضطالع أوًال مبهام حتليل وحتقيق ومالحقة 

ية قبل مباشرة التحقيق.ومبهام قضائ
مبالغ التكاليف املستخدمة ألغراض امليزنة ومراقبة امليزانية، اليت متثل تكاليف الوحدة املرمي إىل حتقيقها التكاليف القياسية

مقدَّر متوسط تكاليف الوحدة.أو
التكــــــــــــــــاليف املتصــــــــــــــــلة 

باحلاالت
التحقيق يف حالة من احلاالت (يتخذه املدَّعي العام التكاليف املتأتية عن األنشطة املرتتبة عن قرار مبباشرة 

من نظام روما ١٥من املادة ٤، أو تتخذه الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة ٥٣للمحكمة مبوجب املادة 
األساسي).

هي التكاليف املتأتية عن شروط استخدام املوظفني، غري تكاليف رواتبهم.تكاليف املوظفني العامة
من كانون األول/ديسمرب من السنة.٣١الفرتة اليت تبدأ ببداية األول من كانون الثاين/يناير وتنتهي بنهاية ةالسنة املالي

حساب يُنشأ بشروط ختصيص معيَّنة ومبوجب اتفاقات حمدَّدة لتسجيل عمليات حتصيل التربعات املقدمة من الصندوق االستئماين
أجل متويل كل أو بعض تكاليف أنشطة تتوافق

التربعات.
صندوق لسد النفقات غري املتوقعة.صندوق الطوارئ
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صـــــــــــــندوق رأس املـــــــــــــال 
العامل

صندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املختص ألغراض متويل اعتمادات امليزانية ريثما حتصَّل اشرتاكات الدول 
األطراف وألية أغراض أخرى قد 

بند جديد يدرج يف امليزانية بسبب أنشطة جديدة أو زيادة يف األنشطة القائمة.املتطلب اجلديد
مراقبة امليزانية

املتوفرة.االعتمادات املتاحة واإليرادات 
املـــــــــوارد اخلارجــــــــــة عــــــــــن 

امليزانية
كل ما تدير شؤونه احملكمة من املوارد غري موارد امليزانية العادية.

اخلطة احملددة من الناحية املالية لتنفيذ برنامج أنشطة لفرتة معيَّنة.امليزانية
امليزانية املركَّز فيها على العمل املراد االضطالع امليزانية الربناجمية

حتقيقها وجتسِّدها على شكل تكاليف الزمة لتحقيقها؛ وتتعلق القرارات ذات الصلة مبقادير املوارد الالزمة 
وبالنتائج املراد حتقيقها.

امليزنــــــــــة علــــــــــى أســـــــــــاس 
النتائج

:عملية إعداد امليزانية اليت تسري على النحو التايل
تضع وحدات احملكمة ميزانيتها على حنٍو حمورُه جمموعة من األهداف والنتائج املتوخاة احملددة مسبقاً؛أ)

ب)
املتوخاة مبؤشرات األداء.يقاس األداء الفعلي يف حتقيق النتائج ج)

يتأتى إنه، كما تعرِّفه جلنة امليزانية واملالية، كون القيمة العددية للبند أو للميزانية املعنية ال يتغري. وال يضاف ماالنمو الصفري
عن التضخم النقدي. فهو يسمى أحياناً بالنمو الصفري االمسي.

للسنة اجلارية مزيدة زيادة تقتصر على ما يتأتى عن التضخم النقدي أو عن غريه من كون امليزانية املقرتحةالنمو الصفري احلقيقي
زيادات األسعار فيما خيص السنة التالية، مع بقاء العوامل األساسية ثابتة.

حاٌل يـُْنَشد الوصول إليها أو تـُْنَشد استدامتها من خالل واحد أو أكثر من واحد من األنشطة.اهلدف
الوظائف اليت تقر السلطة املختصة إعماهلا لفرتة حمدودة ضمن حدود املخصَّصات ذات الصلة يف امليزانية.املؤقتةالوظائف 

ترخيص باستخدام شخص، أو عدة أشخاص على حنو متسلسل، لالضطالع بعمل حتتاج إليه احملكمة. الوظيفة
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الجزء باء
المقدمان من لجنة الميزانية والماليةالتقريران 

تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها العشرين، نيسان/أبريل -١
٢٠١٣*

ويـاتـالمحت
٢٦٧............................................................................................................................مةاملقدِّ -أوالً 
٢٦٨...............................................................................................افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال-ألف 
٢٦٨..................................................................................................................مشاركة املراقبني- باء 
٢٦٨.............................................................................-ثانياً 

٢٦٨..........................................................................................................استعراض املسائل املالية-ألف 
٢٦٨....................................................................................................................حال االشرتاكات-١
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٢٦٩...............................................................................................األموال السائلةالنقدية واستثماررصدة األ-٣
٢٧٠...........................................................................................جتديد موارد صندوق الطوارئ: تعديل األنظمة-٤
٢٧٠.............................................................................................................صندوق رأس املال العامل-٥

٢٧١..................................................................................................................شؤون املراجعة- باء 
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٢٧٢................................................................................................٢٠١٢أداء الربامج يف إطار ميزانية عام -١
٢٧٣........................................................................(يف الربع األول من السنة)٢٠١٣أداء الربامج يف إطار ميزانية عام -٢
٢٧٣.........................................................................................(برنامج االنتقال إىل املباين اجلديدة)عملية امليزنة-٣
٢٧٤........................................................................................................................امليزنة الصفرية-٤

٢٧٥..................................................................................................................الشؤون اإلدارية-دال 
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٢٧٥.....................................................................................................................احملاسبة التحليلية-٢
٢٧٥............................................................................................................الستثمار رأس املبدال ااست-٣
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المقدِّمة-أوالً 

افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال-ألف 

ُعقدت الدورة العشرون للجنة امليزانية واملالية ("اللجنة")، اليت اشتملت على عشر جلسات، يف - ١
. وألقى ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦إىل ٢٢الدولية ("احملكمة") يف الهاي، من مقر احملكمة اجلنائية 

هيون سونغ، كلمة ترحيبية مبناسبة افتتاح هذه الدورة.-رئيس احملكمة، السيد سانغ

وفقاً للقرار الصادر عن مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") عشرين- ٢
ذ يف اجللسة .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٢١احلادية عشرة يف العامة الثامنة لدور الذي اختُّ

انتخاب هيئة المكتب

٣ -
باملمارسة املتمثلة من نظامها الداخلي وعمالً ١٠مونيكا اآلراء نائبًا للرئيس بتوافق اآلراء، وفقًا للمادة 

يف التناوب السنوي يف شغل منصب نائب الرئيس. وأعربت اللجنة عن تقديرها لإلسهام املتميِّز الذي 
من ١٣بانيانكا (بوروندي). وعيَّنت اللجنة، عمًال باملادة قدَّمه نائب رئيسها السابق، السيد دافيد

نظامها الداخلي، السيد هوغ أدسيت (كندا) مقرِّراً.

ووفرت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات التقنية للجنة، وعمل أمني اللجنة - ٤
التنفيذي، السيد فخري الدجاين، أمينا هلا.

):CBF/20/1وأقرَّت اللجنة يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل (- ٥
الدورةافتتاح-١
املكتبهيئةانتخاب-٢
األعمالجدولاعتماد-٣
املراقبنيمشاركة-٤
العملتنظيم-٥
املاليةاملسائلاستعراض-٦
احلساباتمراجعةشؤون-٧
امليزانيةشؤون-٨
اإلداريةالشؤون-٩

البشريةاملوارد-١٠
القانونيةاملساعدة-١١
احملكمةمباين-١٢
.للضحايااالستئماينالصندوق-١٣
.األخرىمسائل-١٤
وحضر الدورة العشرين للجنة أعضاؤها التالية أمساؤهم:- ٦

)كندا(أدسيتهوغ-١
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)بوروندي(بانيانكادافيد-٢
)املكسيك(أوبازوفرنانديزمارياكارولينا-٣
)فرنسا(فنكلشتاينجيل-٤
)األردن(غرايبةفوزي-٥
)سرياليون(إتام. أ. بصموئيل-٦
)إستونيا(ليميكجوهاين-٧
)اإلكوادور(إزكِريدوسانشيزسوليدادمونيكا-٨
)أملانيا(ساوبهغريت-٩

)إيطاليا(سيسيأوغو-١٠
)سلوفاكيا(ُسبكوفاإلينا-١١
)اليابان(ُسجيوراماساتوشي-١٢

٧ -
هيئة الرئاسة، ومكتب املدَّعي العام، وقلم احملكمة.

مشاركة المراقبين-باء 

تقدمي لقبلت اللجنة طلب "التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية" وممثلي جملس املوظفني - ٨
عرض أمامها. 

-ثانياً 
استعراض المسائل المالية-ألف 

االشتراكاتحال-١

(املرفق األول). ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٥غاية استعرضت اللجنة حال االشرتاكات إىل - ٩
يورو. ٤٩١,٠٨٠االشرتاكات غري املسددَّة من السنة السابقة كانت قد بلغت والحظت اللجنة أن

االشرتاكات غرية بلغت يورو. و ٥٩,٧٤٥,٢١٦بلغت ٢٠١٣واالشرتاكات غري املسددة لعام 
االشرتاكات غري املسددة مبلغا صليورو، لت٣٦٧,٤٢١صندوق الطوارئ موارد املسددة لتجديد 

٢٥يورو. وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أنه إىل غاية ٦٠,٦٠٣,٧١٧قدراه مإمجاال 
، ٢٠١٣يف املائة من االشرتاكات املستحقة يف عام ٤٦,٧مل يتم تسديد سوى ٢٠١٣نيسان/أبريل 

دولة فقط من الدول ٣٨، وأعربت عن قلقها من أن٢٠١٢يف املئة يف عام ٤٧,٢بينما مت تسديد 

من النظام املايل ٦- ٥جهدها لضمان أن تتوفر للمحكمة األموال الكافية طيلة السنة، وفقًا للبند 
والقواعد املالية.
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تسدید اشتراكاتھافيالمتأخرةالدول-٢

من نظام روما األساسي "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر ١١٢من املادة ٨وفقًا للفقرة -١٠

أو زائد[اً] عنها". عليها مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني 
، كانت اثنتا عشرة دولة طرفا متأخرة عن ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٢وقد الحظت اللجنة أنه، إىل غاية 

من النظام ١١٢من املادة ٨
ل األطراف املتأخرة يف تسديد األساسي. وقد أشارت اللجنة إىل أن األمانة كانت قد أعلمت الدو 

٨، مببلغ احلد األدىن الالزم تسديده لتفادي تطبيق مقتضيات الفقرة ٢٠١٢
من النظام األساسي، وباإلجراء الواجب اتّباعه لطلب اإلعفاء من فقدان حق ١١٢من املادة

إخطار الدول األطراف املتأخرة يف تسديد التصويت. وطلبت اللجنة من األمانة أن تقوم مرة أخرى ب

احملكمة بأسرع ما ميكن.
السائلةاألموالواستثمارةالنقدیرصدة األ-٣

وأشارت اللجنة إىل أنه كان )١(السائلة.موال األهانظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن استثمار -١١
. من األرصدة النقديةمليون يورو٨٢، زهاء ٢٠١٣حبوزة احملكمة، إىل غاية منتصف آذار/مارس 

والسويد واململكة املتحدة. ااألموال موزعة على مخس مؤسسات مصرفية يف هولندا وفرنسا وأملانيو 
مليون يورو حمققا معدل فائدة ٠,٦٧كان ٢٠١٢يف عام السائلة موال والرقم األويل للعائد السنوي لأل

يف املئة تقريبا.٠,٩

، اء كبرية من االحتياطات النقدية (مثل صندوق رأس املالز أشارت اللجنة إىل أن أج-١٢
يورو) إىل جانب جزء من الصندوق ٦,٩١٠,٠٠٠يورو) وصندوق الطوارئ (٧,٤٠٦,٠٠٠

احملكمة بأن تنظر، عند االقتضاء، يف توزيع االحتياطات االستئماين للضحايا. ولذلك أوصت اللجنة 
.النقدية (صندوق رأس املال العامل  وصندوق الطوارئ) على أكثر من مؤسسة مصرفية واحدة

"استثمار األموال الفائضة"عن داللجنة بالتوجيه اإلداري اجلديمت تزويد و -١٣
)ICC/AI/2012/002 الذي حل حمل التوجيه اإلداري السابق ٢٠١٢الصادر يف متوز/يوليو (

ICC/AI/2004/007 بالتخفيف املؤقت ملعايري اللجنة أن التوجيه اإلداري اجلديد سيسمح الحظت. و
انتقاء البنوك واالستثمار يف ظروف السوق املالية غري املستقّرة. كما أشارت إىل أن "جلنة مراجعة 

لتصنيف االئتماين للبنوك من احلد األدىن أ.أ. إىل أ. االستثمارات" كا

احلادية والعشرين تقريرا شامال يشرح التغيريات اليت طلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم لدور -١٤
أدخلت على التوجيه اإلداري بشأن استثمار األموال الفائضة بالتوجيه اإلداري اجلديد. كما طلبت 

موال السائلة يف املستقبل، أي تغيري جوهري فيما يتعلق باستثمار األلىنة من احملكمة إطالعها عاللج
ومن املستحسن قبل اعتماد التغيريات.

)١(CBF/20/10
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نظمةاألتعدیل: الطوارئصندوقمواردتجدید-٤

صندوق موارد جتديد )٢(ICC-ASP/11/Res.1من القرار "واو"قررت اجلمعية يف القسم-١٥
مليون يورو.٠,٥مببلغ الطوارئ 

١٦-
املطلوب الوصول إىل صندوق الطوارئ يف املبلغ املتوخى أصال يف قرار اجلمعية املشار إليه أعاله.

عتادة وجتديد صندوق على أساس امليزانية امل٢٠١٣راف للعام طغري أنه مت تقدير الدول األ-١٧
الطوارئ. ومن مث طلبت احملكمة مشورة اللجنة بشأن املقاربة اليت ينبغي اعتمادها يف خطابات تقديرها 

الدول األطراف بالتقدير الفعلي للمبالغ إلبالغ سل بعد تقدمي البيانات املالية النهائية رت النهائي الذي س
رئ.صندوق الطواذات الصلة باليت ينبغي تسديدها و 

يف امتثال كامل للفقرتني  من القرار وأوصت اللجنة بأن ترسل احملكمة خطابات التقدير -١٨
ICC-ASP/11/Res.1. وكان من رأي اللجنة أيضا، من أجل ضمان االتساق والشفافية يف عمل

هصندوق الطوارئ، أن
احلادية والعشرين.

القواعد املالية للمحكمة. وقد النظام املايل و من ٦خيضع الوصول إىل صندوق الطوارئ للبند -١٩
)٣(عندما مت إنشاء صندوق الطوارئ.٢٠٠٤كبري منذ دون تغيري  بقي النص احلايل 

ولضمان استخدامه احلذر وضعت ،احلني، مت اكتساب خربة مع صندوق الطوارئمنذ ذلك-٢٠
القواعد املالية بوضوح. وقد أبلغت احملكمة للنظام املايل و قواعد محائية ال يتضمنها النص األصلي 

النظام املايل اللجنة بأنه قد يكون من الضروري على كل حال إدخال املزيد من التعديالت على 
لقطاع العام. ويف رأي اللجنة سيتيح لالدولية احملاسبية ملالية بسبب االنتقال إىل نظام املعايري القواعد او 

املتعلقة بصندوق الطوارئ.األنظمة هذا فرصة أيضا لتحيني 
العاملالمالرأسصندوق-٥

لضمان رأس املال للمحكمة من أجل مواجهة )٤(صندوق رأس املال العاملمت إنشاء -٢١
مشكالت السيولة قصرية املدى يف انتظار استالم االشرتاكات املقررة.

دوق رأمساهلا نارجيون بأن تقوم احملكمة مبراجعة متطلبات صاخلنراجعو املأوصى ٢٠١١يف -٢٢
زال كافيا. ومت إبالغ ماليني يورو ما ٧,٤والنظر فيما إذا كان مستواه احلايل املقدر ب )٥(العامل

ماليني يورو تقريبا، ومن مث فإن املستوى ٩اللجنة بأن معدل تكاليف العمل الشهرية تقف حاليا عند 

٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢-١٤، الهاي، شرة ادية عالدورة احلجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية)٢(
)ICC-ASP/11/20الثالث، القسم "واو" من القرار ، اجلزء وللد األICC-ASP/11/Res.1
بإخطار "مفصل".مت استبدال ضرورة تقدمي املسّجل إخطارا "قصريا" بشأن امليزانية اإلضافية باملطالبة ICC-ASP/9/Res.4تبعا للمصادقة على القرار  )٣(
ICC-ASP/1/Res.13اجلزء الرابع، القرار )، ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢وىل ...الدورة األ... الوثائق الرمسية)٤(
.٢٢، الفقرة ١-زء جيم، اجلالثاينلد ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... شرة ادية عالدورة احل... الوثائق الرمسية)٥(
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لتغطية شهر واحد ن شهر من اإلنفاق ومن مث ليس كافٍ ماحلايل لصندوق رأس املال العامل ميثل أقل 
من متوسط التكاليف العملية للمحكمة.

العامل وأشارت إىل املخاطر املرتبطة )٦(ير احملكمة عن صندوق رأمساهلانظرت اللجنة يف تقر -٢٣
باملستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل كما حددته احملكمة مثل تأجيل تسديد االشرتاكات املقررة، 

على دفعتني توزعان على امليزانية السنوية، وتوقيت تسديدٍ إىل ه من بعض الدول األطراف وتوجُّ 
املستقبلي لقرض الدولة املضيفة. التسديد

د اآلن إىل صندوق رأس املال العامل.ح-٢٤

ومن مث طلبت اللجنة ،ف بعينهرأت اللجنة أن املعلومات املتاحة مل تكن كافية للتوصية بتصرُّ -٢٥
- ٢٠١١على أساس شهري طيلة أعوام النقديمن احملكمة تقدمي معلومات أكثر عن وضع احملكمة 

٢٠١٣
ومبلغها، ال سيما فيما يتعلق النقدية إىل اخلارجتدفقات التوقعات املستقبلية املتعلقة بتوقيت التقدمي 

ل حتديد احلاجات املستقبلية من النقود. وينبغي تقدمي والفائدة من أجاملضيِّفةدولة البتسديد قرض 

وأشارت اللجنة أيضا على احملكمة بالنظر يف إمكانية تأجيل أي التزامات مالية، كلما دخلت -٢٦
ة يف الشهور األوىل جل تقليص خماطر السيولأالسنة املالية من من يف عالقة تعاقدية، إىل وقت الحق 

لسنة.من ا
المراجعةشؤون-باء

كرب من الشفافية واملوضوعية أ-٢٧
وتنتهي عهدة ثالثة أعضاء يف جلنة املراجعة )٧(والتمثيل اجلغرايف العادل عند تعيني أعضاء خارجيني.

.٢٠١٣كانون الثاين/يناير ٣١بتاريخ 

٢٨-
٢٠١٣

نة عن الرتتيبات د اليت حتكم تعيني األعضاء والتوجيهات السارية حاليا وأيضا معلومات حميَّ والقواع
املتعلقة باألجور.

وأشارت اللجنة إىل عرض شفوي قدَّمه مدير مكتب املراجعة الداخلية. ودعت اللجنة -٢٩
٢٠١٤ملقرتحة لعام املكتب لتقدمي معلومات كافية عن عمله وحجم العمل يف سياق امليزانية الربناجمية ا

)٦(ICC-ASP/12/7.
.٨٥، الفقرة ٢- اجلزء باءلد الثاين،ا)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... شرة ادية عالدورة احل... الرمسيةالوثائق )٧(
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شؤون الميزانية-جيم 

٢٠١٢عاممیزانیةإطارفيالبرامجأداء-١

وقد )٨(.٢٠١٢نظرت اللجنة يف التقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام -٣٠
يف املائة، أو ما ٩٦,٦بلغ املعدَّل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية املعادية، بناًء على األرقام األولية غري املراَجعة، 

مليون يورو. ومت ١٠٨,٨٠مليون يورو من امليزانية املَقّررة البالغة ١٠٥,١٤يعادل مبلغًا إمجاليًا مقداره 
مليون يورو مقابل ٢,٣٥يف املئة أي ما يعادل ٦١,٨صندوق الطوارئ بنسبة على بات طلالتنفيذ 

،النفقات الفعلية للمحكمةفقد كانت ماليني يورو. ومن مث ٣,٨٠يل املصرح به وهو ااملبلغ اإلمج
نقصا مليون يورو ما ميثل ١٠٧,٥٠صندوق الطوارئ معا، على طلبات البأخذ امليزانية العادية وجمموع 

اللجنة أن معدالت الحظت املقررة. و ٢٠١٢ن يورو مقابل ميزانية مليو ١,٣٠نفاق مقدراه يف اإل
.٢٠١١تنفيذ كل من امليزانية العادية واإلنفاق املشرتك كان أقل من معدالت عام 

يف املئة ٩٥,٩ن معدالت تنفيذ امليزانية العادية من الربامج الرئيسية كانت أاللجنة الحظت و -٣١
يف املئة ألمانة مجعية ٩٤,٩يف املئة لقلم احملكمة و٩٧,١العام وملكتب املدعي ٩٩,٠هليئة احملكمة و

يف املئة ملشروع مكتب ٤٣,٩وضحايايف املئة ألمانة الصندوق االستئماين لل٩٠,٥الدول األطراف و
يف املئة آللية اإلشراف املستقلة وأن معدالت التنفيذ لإلنفاق املشرتك هليئة احملكمة وقلم ٧٥,٤املدير و

يف املئة على التوايل.٩٩,٨و١٠١,٩مة كانت احملك

علما بأن ٢٠١٢-٣٢
١٠٧,١يف املئة ما يعادل ٩٨,٥معدالت التنفيذ املقدرة للميزانية العادية وصندوق الطوارئ كانت 

١٠٩,٣اإلنفاق املشرتك املقدر البالغ أدى و. ومن مث مليون يور ٢,٢يف املئة، أو ٥٨مليون يورو و
٠,٥صندوق الطوارئ مببلغ موارد إىل قرار اجلمعية بتجديد ،مليون يورو٠,٥، أي بزيادة مليون يورو

مليون يورو.

مليون يورو بني اإلنفاق املقدر يف وقت ٢أشارت اللجنة إىل أنه كان هناك فرق حبوايل -٣٣
يف أقل نفقات إىل وجود بوجه خاص يعود ذلك و ،ت وتقرير أداء الربنامجاجلمعية وأرقام النشاطا

والشهود (مجهورية الكونغو الدميقراطية) واملباين الدائمة بالضحايا املساعدة القانونية والتكاليف املرتبطة 
املتوقع.يف املئة من الرقم ٢بالتايل أقل من ميثلإال املباين اجلديدة، وهو ما وبرنامج االنتقال 

٢٠١٢اللجنة أن معدالت التنفيذ املتعلقة بالدوائر وشعبة مصاحل احملكمة لعام الحظت -٣٤
٢١٥مقابل ١٢٣يف املئة على التوايل، بينما كان عدد أيام احملكمة ٩٥,٦يف املئة و٩٦,٠كانت 

ن فقط أحد ، أُبلغت اللجنة بأن عدد أيام احملكمة كابناء على استفساريف افرتاضات امليزانية. و 
وموظفي احملكمة الشؤون القانونية موظفيللمحكمة وأن القضاة و نشاطات القضائية المؤشرات حجم 

إلعداد واملتابعة. ويف هذا لوثائق ضخمة للتعامل مع معاجلة اآلخرين عملوا أيضا خارج قاعة احملكمة 
دراج مؤشرات مالئمة حلجم 

)٨(ICC-ASP/12/9.
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العمل. وكان من رأي احملكمة أن وجود ميزانية منقحة ومؤشرات حجم العمل لن يعزز الشفافية فقط 
تقدير أفضل ألداء الربنامج وتنفيذ امليزانية.من ن أيضا اجلمعية واحملكمة بل ميكِّ ومساءلة إيداع امليزانية

هلم يتمتعون بنفس األجر واملنافع األخرى  أن القضاة الذين مت التمديد الحظت اللجنة و -٣٥
بلغت كالقضاة يف خدمتهم العادية باستثناء املنح املستحقة بعد تسع سنوات. وبناء على استفسار، أَ 

إصدار املرحلة األخرية قبل يف اللجنة بأن حجم العمل احلايل للقضاة الذين مت التمديد هلم احملكمةُ 
ا عادة. وال ميكن للجنة تقدمي أية توصية يف هذه املرحلة بسبب القرارات أو األحكام كان كثيفا جد

بقي املسألة قيد نظرها.

الحظت ويف هذا السياق -٣٦
ات الصلة االستمرار يف النظر يف ترتيبات األجور املالئمة من املكتب بالتشاور مع احملكمة واهليئات ذ

وتقدمي تقرير عن ذلك ٣٦عمال بالفقرة األوىل من املادة هلم يد دتمالوكل أتاوات القضاة الذين مت 
)٩(

معدالت صندوق الطوارئ كشف عن على اللجنة أن أداء امليزانية يف الطلبات الحظت و –-٣٧
تنفيذ أعلى يف تكاليف القضاة وتكاليف املوظفني وتنفيذ أقل يف تكاليف املوظفني اآلخرين واخلدمات 

ه  التعاقدية، ونفقات العمل العامة والتوريدات واملواد والتجهيزات مبا يف ذلك األثاث. وفهمت اللجنة أن
ويف هذا الصدد أوصت اللجنة ،راءمراعاة التوظيف والشمع ،بنود امليزانيةكان هناك نقص يف إنفاق

قع يف الطلبات املستقبلية على صندوق الطوارئ والتعديالت املمكنة بعد ان يتم تضمني هذا الو بأ
ات.شعار اإل

السنةمناألولالربع: ٢٠١٣عاممیزانیةإطارفيالبرامجأداء-٢

صعيد تنفيذ ميزانيتها إىل اللجنة تقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على يدي كان بني -٣٨
يف املائة، أو ٣٢,٨والحظت اللجنة أن معدَّل تنفيذ امليزانية بلغ )١٠(.٢٠١٣آذار/مارس ٣١غاية 

ووافقت على ،مليون يورو١١٥,١٢املقررة اليت تبلغ ٢٩١٣ميزانية العام و من مليون يور ٣٧,٧٥

)إلى المباني الجدیدةاالنتقالبرنامج(المیزنةعملیة-٣

ان. وك)١١(متويل املشاريع متعددة السنواتعن -٣٩
للمحكمة بشأن شروط امليزنة ومتويل املشاريع اليت ميكن أن متتد يةاألولحتديد الفكرة هدف هذا التقرير 

توقف على عوامل يو اصعبوضع البيانات املالية للمشاريع كون يميكن أن . و على سنوات عديدة
خارجية تتجاوز سيطرة احملكمة. واستنادا إىل التقرير فإن امليزانية العادية تتميز بغياب املرونة مبا أن 

يفلالضطراب امصدر كون ما ي، وهواعتمادات 
املشاريع.تنفيذ 

ICC-ASP/11/Res.8من القرار٣٤الثالث، الفقرة جلزء )، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... شرة ادية عالدورة احل... الوثائق الرمسية)٩(
)١٠(CBF/20/19.
)١١(ICC-ASP/12/22.
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وضع متويل على مدى سنوات عديدة من خالل حساب خاص سيسمح بالتخصيص -٤٠
السنوي لألموال على أساس خمطط متويل شامل، ويتم كل عام ترحيل االعتمادات اليت مل تنفق إىل 
اعتمادات األعوام الالحقة اليت مل تنفق. ووصفت احملكمة برنامج االنتقال (املكرس لتحويل عمليات 

) بأن له كل خصائص املشروع متعدد السنوات.٢٠١٦و٢٠١٤ت اجلديدة، بني البنيا

اللجنة باهتمام ورقة املناقشة فقد اعتقدت أن مثل هذا اإلجراء يطرح يف هذه الحظت وبينما -٤١
:سائلاملرحلة جمموعتني من امل

"مشروعا" ما زالت أن اخلطوط العامة ملا يسمى أوال، تعدد الشروط املستخدمة يف ورقة املناقشة بنيَّ )أ(
ربط بوضوح بعمليات الربجمة املعينة. ورغم أن املفهوم مطبق يف النظم الوطنية يف حاجة إىل حتديد وجيب أن تُ 

للمحكمة أن حتدد أهدافها مسبقا وحتدد بدقة ما من شأنه أن يدرج يف نطاق املشاريع يللموازنة من الضرور 
ات مراقبة مالئمة؛متعدد السنوات وتضع جمموعة قواعد تسمح بآلي

ثانيا، جيب أن يكون املنطق يف دعم مثل هذا اإلجراء قائما على أساس متويل الرتتيبات اليت تربر )ب(
ة جدا ورمسية يقاالستثناءات من قاعدة سنوية امليزانية. ويعود األمر إىل احملكمة إلحراز تقدم يف إعداد مسودة دق

أمن 

الدولية يف القطاع العام، احملاسبة احملاسبيةعايري املإلصالحات املالية اجلارية (بالنظر إىل ا-٤٢

).٢٠١٤إطار ميزانية العام 
الصفریةالمیزنة-٤

استعراضا واقعيا أعدته شعبة املعلومات والتوثيق يتضمن )١٢(مت تقدمي تقرير مفصل للجنة-٤٣
النظر يف جدوى امليزنة الصفرية. إىل النش

وجهدا طويلني.

تضمن -٤٤
هلعماأ
شعبة املعلومات والتوثيق لكل النشاطات وتقسيمها حسب احلاالت. الذي كرسه موظفو 

والتحليل املفصلني وأشارت على احملكمة باستكمال مراجعة عملية بالارتياحبرحبت اللجنة -٤٥

احملكمة إبالغها عن نتيجة هذه املراجعة حاملا تستكمل.

)١٢(CBF/20/20.
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الشؤون اإلدارية- دال 

النجاعةتدابیر-١

قامت اللجنة بتحليل التقرير املوسوم ب"التقرير املرحلي الثامن عن التقدم الذي أحرزته -٤٦
٢٠١٢. ووجدت اللجنة أن الوفورات اليت حققتها احملكمة يف عام )١٣(احملكمة حنو تدابري النجاعة"

فيما ٢٠١٢ام قررة يف عد امليزانية امليسبب عوامل خمتلفة، من قبيل جتمب٢٠١١تقلصت مقارنة بعام 
بينما مت دفع أجور املوظفني عند مستوى ٢٠١١خيص تكاليف األجور عند ميزانية املقررة يف العام 

بسبب التزامات تعاقدية. وأبلغت احملكمة اللجنة أنه يف ضوء حجم العمل املتوقع يف ٢٠١٢أجور 
حملكمة تحقق مزيد من الوفورات الناجعة. غري أن الأصعب على احملكمة مريكون األس٢٠١٣

ستستمر يف ذلك.

لة حتديد وفوراتو دعت اللجنة احملكمة إىل حما)١٤(ICC-ASP/7/Res.4بقرار اجلمعية العم-٤٧

التحلیلیةالمحاسبة-٢

أشارت اللجنة إىل أن احملكمة أحرزت و .)١٥(قدمت احملكمة تقريرا عن احملاسبة التحليلية-٤٨
فر املعلومات عن و 

آنية أساس دوري (سنة أو ستة أشهر مثال)، مقابل معلومات حماكمة على أو قضية تكلفة حالة أو 
لة مل تكن هناك حاجة لالعتماد على وقت عمل املوظفني اللجنة إىل أنه يف هذه املرحالحظت غالية. و 

يد دن نظام حتأفرادى حسب النشاط على أساس متواصل (أي بإدخال نظام الكشوف الزمنية) مبا 
مات مالئمة عن املكان و التكلفة لن حيتاج إىل معلومات على مثل هذا املستوى من التفصيل لتوفري معل

ن. وأبلغت احملكمة اللجنة يف تقريرها بأن املشروع مالذي مت فيه قضاء وقت عمل كل شخص
٢١٠٣.

المالرأساستثماراستبدال -٣

)١٦(.الديون ومراجعتهاإلغاءو األصول سياسات استبدال استعرضت اللجنة يف تقرير احملكمة عن تقومي -٤٩

كشركة مستشارين خارجيني لدراسة سياستها يف "براس ووتر هاوس كوبر"  اللجوء إىل خدمات وقررت احملكمة 
رجات وإدارة األصول بصورة فعالة.خ

ةبفحص السياسات التنظيمية واملمارسات ألصول ملموس"براس هاوس"قامت شركة -٥٠
ة كانت هذه املسألدوتعويضها وحتويلها. وتبعا هلذا العمل األويل أنشأت احملكمة فريقا مسؤوال عن رص

املقرتحات للقواعد الداخلية. تثل أن متنمهمته ضما

)١٣(ICC-ASP/12/16..
.ICC-ASP/7/Res.4الثالث، القسم دال من القرارجلزء ا،)، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... سابعةالدورة ال... الوثائق الرمسية)١٤(
)١٥(CBF/20/14.
)١٦(ICC-ASP/12/17
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أوصت اللجنة بضرورة إدماج هذه اجلهود املختلفة عند صياغة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٥١
تقرير يف أيضا تقدمي ة. وبالنظر إىل األثر املايل هلذه السياسة، طلبت اللجن٢٠١٤

والعشرين.
العامللقطاعالدولیةالمحاسبیةالمعاییر-٤

متت إحاطة اللجنة علما بشأن التقدم يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٥٢
والحظت إعادة التخصيص املقرتحة للميزانية بني السنوات وبنود اإلنفاق بسبب التعديالت يف توقيت 

تاريخ التنفيذ الفعلي ويف فرتة ما بعد التنفيذ. والحظت نشاطات التدريب اليت كانت مربجمة قريبا من 
اللجنة أيضا أن برجمة التدريب قريبا من تاريخ التنفيذ الفعلي ويف فرتة ما بعد التنفيذ الفعلي كان قد مت 

يده باعتباره أفضل ممارسة من منفذي األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام من أجل دحت
نشاطات تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ودعم استقرارها.تعزيز

أكدت احملكمة للجنة بأن املشروع سيستكمل يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية.-٥٣

٥٤-
سياسة االهتالك ،لى القواعد واإلجراءات املالية (صندوق الطوارئاخلارجيني أي تعديالت ضرورية ع

)١٧(إخل) ذات الصلة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

عن المخالفاتوالتبلیغالغشمكافحةسیاساتبشأناإلداريالتوجیھ: المشتریات-٥

عن والتبليغشاملتعلقة ملكافحة الغ-٥٥
. وكانت اللجنة قد طلبت خالل عملها يف الدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة بأن )١٨(املخالفات

اعتماد سياسات يف أقرب وقت ممكن.

كمة بأن تبعا لتعاون وثيق بني "آلية اإلشراف املستقلة" و"جملس نقابة املوظفني" وأفادت احمل-٥٦
وشركاء آخرين للمحكمة أنه تنفيذ سياسات مكافحة الغش والتبليغ سيكون قريبا بواسطة توجيهات 
رئاسية. وأفادت احملكمة أن هذه السياسات صممت خصيصا لتكون يف املتناول عموما ويفهمها غري 

لقانون. وأشارت اللجنة إىل هذه التطورات وطلبت تقريرا إىل جانب نسخة من التوجيهات رجال ا

٥٧-
وحدة املشرتيات و"مشروع املباين الدائمة" باعتبارها مسألة ذات الشخصي باألصول لكل املوظفني يف 

ويف هذا الصدد الحظت اللجنة أنه مل يتم ١٩اجلاري".أولوية ال سيما يف ضوء   مشروع املباين الدائم

.ICC-ASP/11/Res.1الثالث، القسم كاف من القرار جلزء ا،)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢ادية عشرة ... الدورة احل... الوثائق الرمسية)١٧(
)١٨(CBF/12/8.

.٤٠، الفقرة ٢- باءجلزء اثاين،)، ICC-ASP/10/20(٢٠١١عاشرة ... الدورة ال... الوثائق الرمسية١٩
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اليت متت مناقشتها أن يتم إدراج توصية التصريح الشخصي باألصول يف التوجيهات وتنازع املصاحل 

أحاطت اللجنة علما باشرتاك وحدة املشرتيات يف نشاطات شراء مشرتكة مع منظمات دولية -٥٨
أخرى مقرها 

ة احملكمة وجتربتها إىل اليوم إىل جانب تعزيز نطاق الشراء ساحلادية والعشرين تقرير تفصيلي عن ممار 
من اللجوء جل إجياد فرص ملزيد أمن النظام املايل والقواعد املالية ن م١١٠,١٨املشرتك عمال بالبند 

ة و/أو شركاء من القطاع يإىل التعاون يف املشرتيات مع املنظمات الدولية ووكاالت احلكومية احملل
اخلاص.  

لمحكمةالھیكل التنظیمي ل-٦

وقامت بالدراسة شركة مستشارين ٢٠لمحكمة.لالتنظيمي اهليكل تلقت اللجنة التقرير عن -٥٩
.)خارجية (شركة برايس ووتر"

أن الوثائق اليت مت تقدميها ختص فقط قلم احملكمة ورئاسة احملكمة والدوائر. والحظت اللجنة-٦٠
.٢٠١٣يف حزيران/يونيو ضمهما معا التقرير مراجعة مكتب املدعي قبل تضاف إىل وس

كن املستشارون من وضع قائمة أولية متاستنادا إىل البيانات اليت مت مجعها إىل حد اآلن -٦١
،عن "إعادة هيكلة"ابني خمتلف أجهزة احملكمة. وبعيددارة واإليكلي اهلاملشكالت املتعلقة باألداء ب

ورة مالئمة الغرض من هذه املراجعة ويتوقف على افرتاضات تتعلق مبكتب صعكس بيوهو لفظ ال 
اليت طرأت على التنظيمي للمحكمة تطلبته التغريات يكل العمل توجهات لتغيري اهلتبّينت من ،املدعي

.نشاطات احملكمة

ز لمحكمة جيب أن تعزِّ اهليكل التنظيمي لومتت اإلشارة وجه خاص إىل أن التغيريات يف -٦٢
احلرية الداخلية وتصلح اإلجراءات الداخلية وتعيد حتديد املهام. وجيب على احملكمة أن تعصرن طرائقها 

تليب تطلعات مجاعة الدول األطراف.يةلبلوغ حمكمة منوذج

تتطلب مناقشات ونتائج على عدة التنظيميهيكل املخكمة ختمت اللجنة بأن التغريات يف-٦٣
مستويات مبا يف ذلك:

والِفرق املختلفة.دوائر جديد للهيكل تنظيمي حتديد )أ(

ضمان اشرتاك اإلدارة ومساءلتها.)ب(

(ج) احملافظة على القدرات العملية عند مستويات عالية من الفعالية.

اتيجي.(د) حتديد املهام املرتبطة باملخطط االسرت 

األهداف املوكلة إليها.ببنفسها واألقسام (ه) ضمان اضطالع املديريات 

٢٠ICC-ASP/12/18.
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جيب أن تكون التغيريات قائمة على ختصيص املورد وهو شرط أساسي لينجح هذا املشروع. -٦٤
ني مسجل جديد للمحكمة فرصة للقيام بإصالحات من هذا القبيل.يويتيح تع

وأخريا، شددت اللجنة أيضا على أنه رغم أن جيب النظر يف كل التكاليف املباشرة وغري -٦٥
هناك حاجة أيضا إىل مراعاة القيود اهليكل التنطيمي فإن املباشرة من أجل ضمان حتقيق تغيريات 

االقتصادية والتمويل الذايت احملدود.

الموارد البشرية-هاء 

، واملوظفني املبتدئني من الفئة )٢١(ة عن إدارة املوارد البشريةاللجنة تقرير احملكميدي كان بني -٦٦
نها أعربت عن االنشغال بشأن مسائل هامة كوهت اللجنة ببعض التطورات اإلجيابية ولونّ . )٢٢(الفنية

تم معاجلتها. وأعربت اللجنة من جديد عن قلقها بشأن استمرار اختالل التوازن يف التمثيل اجلغرايف تمل 
الذي بينته إحصائيات املوارد البشرية اليت ُقدمت للجنة (انظر املرفق الثاين).يف احملكمة

االنتقاءللجنةالمرجعیةالشروط: التوظیف-١

الدرجة وتنفيذها وتنفيذ نظام الفئة و رحبت اللجنة بوضع التوجيهات املتعلقة بتحديد -٦٧
التوظيف تتم باالشرتاك بني شعبة املوارد للموظفني املسؤولني عن دورات إحاطة التوظيف اإللكرتوين و 

وقبل كل شيء إنشاء جملس مراجعة االنتقاء مبشاركة ممثلي ،البشرية وبني جملس نقابة املوظفني
وأن "توجيه إداري"حتويلها إىل ظيف" وجيري و التتوجيهات "املوظفني. والحظت اللجنة أنه مت وضع 

على املقابلة على أساس املهارة للمديرين اتدريبيا قائمدليال للمقابلة على أساس املهارة وبرناجما 
قيد اإلعداد.االقائمني على التوظيف كان

ورحبت اللجنة بتضمني أحكام خاصة إلدراج مرشحني من رعايا البلدان غري املمثلة أو -٦٨
راجعة ناقصة التمثيل يف احملكمة يف توجيهات التوظيف اجلديدة، وباالهتمام اخلاص الذي أواله جملس م

شرط انتقاء مرشحني مؤهَّلني من البلدان غري املمثلة باملكلفني بالتوظيف رينياللتزام املداجلديد االنتقاء 
املخطط هلا متاشيا وتوصية وعية عدم تنفيذ نشاطات التمن أو ناقصة التمثيل ولكنها أعربت عن قلقها 

اللجنة.

علقة بالتوظيف يف تالنتائج واالقرتاحات املوأوصت اللجنة بأن تدرج احملكمة التدابري املتخذة و -٦٩
تقرير اإلدارة عن التوظيف ليتم تقدميه إىل اللجنة يف دورته الثانية والعشرين.

العامةالمؤقتةالمساعدة-٢

٧٠-
وأوصت بأن تقوم احملكمة بتنفيذ ،والسابعة عشرة والثامنة عشرةاخلامسة عشرة والسادسة عشرة 

درس أكثر  ستاالقرتاح. والحظت اللجنة أن احملكمة مل تضع القواعد ملوظفي املدى القصري و 
كيفيات التعيني املؤقت. وأوصت اللجنة بأن تقوم احملكمة، يف سياق تقرير إدارة املوارد البشرية يف 

)٢١(ICC-ASP/12/26.
)٢٢(ICC-ASP/12/4.
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تنفيذ السياسة اجلديدة املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة مع نمعلومات عبتقدمي لعشرين، 
إيالء اهتمام خاص لعقود املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة ووضع قواعد ملوظفي املدى القصري.

اللجنة أن احملكمة كانت ترغب يف طلب حتويل كل وظائف املساعدة املؤقتة العامةالحظت -٧١
مد األالربناجمية املقرتحة من ٢٠١٤اليت كان يتوقع أن تستمر على املدى الطويل يف سياق ميزانية 

طويل إىل وظائف ثابتة. وكان من رأي أن احلاجة املستمرة للخربة الداخلية للعمل كانت معيارا رئيسيا ال
شكل قاعدة للنظر يسذي ظيمي الالتنيكلها لتربير الطلبات املوجهة إىل احملكمة للقيام مبراجعة شاملة هل

احملكمة التنظيمي يكل إىل وظائف ثابتة يف برامج احملكمة. ورحبت اللجنة باملراجعة اجلارية هلةيف احلاج
وتطلعت إىل النظر يف نتائج املراجعة مع املراعاة الكاملة للمسائل األخرى من قبيل مراجعة التخطيط 

باين اجلديدة. وباإلضافة إىل ذلك ذكّ االسرتاتيجي للمحكمة واالنتقال إىل امل
منحت بعض املرونة للمحكمة يف غياب املراجعة املذكورة باعتماد بعض التحويالت على أساس 

العدد اإلمجايل لدرجات الوظائف الثابتة دون تغيري.بقى استثنائي عندما ي

احلاالت اخلاصة، سيكون األمر واقعيا يف بعضهالحظت اللجنة أنه كان من رأي احملكمة أن-٧٢
اوفع

. واعرتفت اللجنة حباجتها إىل النظر يف هذه املسألة، ال سيما يف حالة التقومييةما بعد انتهاء السنة
بدإ الكامن وراء إنشاء الوظائف املؤقتة. ويف هذا املدون أن يتعارض ذلك مع املشاريع متعددة السنوات

الصدد أوصت اللجنة بأ تقرتح احملكمة مشروع طريقة مبا يف ذلك إمكانية تطبيق معدالت شغور 
لوظائف ثابتة باستثناء حاالت العقود حمدد املدة للمساعدة العامة املؤقتة إىل ما بعد السنة التقوميية يف 

االستشاریونالخبراء-٣

ت اللجنة عن قلقها من عدم إمتام احملكمة سياستها يف جمال عقود اخلدمة اخلاصة. عربّ -٧٣
السياسة املتعلقة بعقود حملكمة بإمتام ا

والحظت اللجنة ارتفاع االستعانة باملستشارين )٢٣(اخلدمات اخلاصة يف أقرب وقت وتبليغها إليها.
مقابل أن تتم إدارة أولئك املوظفني بدون ب" وأوصت دون مقابل" وموارد بشرية أخرى "بدون مقابل"ب

بصورة مالئمة بتوجيهات واضحة. وطلبت اللجنة تقريرا عن هذ
ضمن تقرير إدارة املوارد البشرية.

اإلداریةالمساءلة-٤

الحظت اللجنة اجلهود اليت بذلتها احملكمة لوضع توجيه إداري وإصداره بشأن مسائل عديدة -٧٤
نشر احملكمة 
املؤشر املوضوعايت للتوجيهات اإلدارية على الشبكة الداخلية واإلنرتنت لتعزيز الشفافية. ومتت هذه 

مازال سياسات وتوجيهات إدارية وضع ن اللجنة أاجلهود خاصة بقدرة وخربة داخليتني. وكان من رأي 

.٤٧، الفقرة ٢-باءجلزء اثاين،)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢ادية عشرة ... الدورة احل... الوثائق الرمسية)٢٣(
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سيمهد الطريق لدليل إدارة موضوعايت جيد للتوجيهات اإلدارية مؤشروجود أولوية للمحكمة وأن 
املوارد البشرية مستقبال.

يف املنظمات املشاركة يف صندوق املعاشات للتقاعد الحظت اللجنة الزيادة يف السن اإللزامية -٧٥
التقاعدية املشرتك التابع لألمم املتحدة. ورأت اللجنة أن على احملكمة أن تتبع قرار اجلمعية العامة لألمم 

ودعت احملك،املتحدة
بشري وبيئة هيكل العامة وسياسة املنظمات األخرى يف العناصر التقديرية واآلثار املتوقعة على احملكمة ك

العمل واالنعكاسات املالية احملتملة إذا كانت هناك أي انعكاسات.

رضية مستويات العطل املَ إىل جانب رفاه املوظفني يف جمال الحظت اللجنة نشاطات احملكمة -٧٦
ارتفاع يف عدم رضا موظفي كشفت عن أن نتائج االستطالع األخري للموظفني  من وأعربت عن قلقها 

احملكمة يف األجهزة الرئيسية إىل جانب املستوى احلايل للعطل املرضية.

احملكمة متام اإلدراك الدروس اليت استقتها األمم املتحدة بشأن إدراج أوصت اللجنة بأن تدرك -٧٧
نظام إدارة عدالة جديد عندما تنظر يف أية تغيريات لإلدارة احلالية لنظام العدالة الداخلية للمحكمة.

عربّ -٧٨
)٢٤(كمة بشأن نظامها اجلديد لتقدير األداء.اقرتاح احمل

الحظت اللجنة احتياجات احملكمة من التدريب والتعليم وستنظر يف اقرتاحات يف سياق -٧٩
موظفيها وتنفيذ هيكل واضعة يف اعتبارها طبيعة احملكمة و ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقرتحة هلام 

األخرى ذات الصلة. ودعت اللجنة احملكمة إىل تقدمي تربير  
ب يف اقرتاح زيادة يف هذا غإذا ما كانت احملكمة تر ٢٠١٤كاف يف امليزانية الربناحمية املقرتحة لعام 

وأوال وقبل كل شيء متابعة حتقيق وفورات فعالة يف القيام بالتدريب من خالل الوسائل املتاحة ،الشأن
وهو ،وجيا املعلومات واملواد التجارية والوصول إىل فرص التدريب يف املنظمات األخرىل تكنولقبيمن 

بما يسمح للمحكمة 
اجلوهرية املخولة هلا.

الفنیةالفئةمننوالمبتدئنوالموظف-٥

ة بشأن استحداث برنامج للموظفني املبتدئني من الفئة نظرت اللجنة يف اقرتاح احملكم-٨٠
نة من الفئة الفنية وعيّ التوجيهات واستمارة طلب موظفني مبتدئني منوضع ورحبت اللجنة ب)٢٥(الفنية.

. وأوصت اللجنة بأن تقوم اللجنة على أساس مؤقت باخلطوات مانحمذكرة تفاهم بني احملكمة وبلدٍ 
املهتمني والتواصل مع املوظفني املبتدئني من الفئة الفنيةالتالية من قبيل حتديد وظائف معينة وأعداد 

ظر تنحا مبا يف ذلك التفاوض على مذكرات تفاهم ممكنة، بشرط أن تقدم احملكمة اقرتاحا منقَّ بالرعاية 
فيه اللجنة 

.٤٩املرجع ذاته، الفقرة )٢٤(

)٢٥(
ICC-ASP/12/4

.
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ضمان أال يؤثر تقدمي الربنامج على التمثيل اجلغرايف و/أو التوازن اجلنساين من خالل:)أ(

، باإلضافة إىل الوظائف الثابتة، اليت مت إقرارهاإدراج وظائف املساعدة املؤقتة العامة.١
حملكمة ااألخرى ذات الصلة إىل منع شغل وظائف الوثائق تشري التوجيهات و عندما 

.األساسية 

، باإلضافة إىل الوظائف الثابتة، اليت مت إقرارهاإدراج وظائف املساعدة املؤقتة العامة .٢
ظر يف طلبات العمل يف لنوالوثائق األخرى ذات الصلة إىل اتشري التوجيهات عندما 

عمال آخر كأي مرشح خارجي ملوظف مبتدئ من الفئة الفنيةيعهد مل احملكمة تبعا لع
لس مراجعة االنتقاء.شروط املرجعية البتوجيهات التوظيف و 

إضافة جانب حتسني التمثيل اجلغرايف للدول األعضاء غري املمثلة أو منقوصة التمثيل يف .٣
خذ هذا اجلانب على أاجلهات الراعية التوجيهات والوثائق األخرى ذات الصلة وتشجيع 

بعني االعتبار. 

من خالل:الراعية مضمان أن يت)ب(

إدراج بنود خاصة يف مذكرة التفاهم بني احملكمة والبلد املانح يف هذا الصدد..١

إدراج عملية واضحة للتسديد يف التوجيهات ومذكرة التفاهم..٢

السرتداد كل التكاليف اإلدارية اهلامة اليت ميكن حتديدها.ةوضع عملية حسابية مؤقت.٣

المساعدة القانونية-واو

وأدركت اللجنة بارتياح أن )٢٦(أحاطت اللجنة علما بثالثة تقارير قدمتها احملكمة عن املساعدة القانونية.-٨١
مبادئ مع احملافظة على نظام املساعدة القانونية احملنيَّ يعمل بصورة تامة ويليب حاجات مستخدميه النهائيني 

التوازن بني موارد الدفاع واالدعاء ووسائلهما ونظم التعويض املوضوعية والشفافية واالستمرارية واملرونة. والحظت 
بوجه خاص عوضت بعض النقائص اليت ظهرت من تنفيذ النظام املطبق. والحظت ٢٠١٢اللجنة أن تعديالت 

ضأي
لرئيسية فقد طلبت بأن يتم املساعدة القانونية أحد حمركات التكلفة اربتشهد خربة غري كافية. ومبا أن اللجنة تعت

إبالغها بأي مراجعة وتغيريات إضافية يف نظام املساعدة القانونية املوجود.

١ىل فرق املمثلني القانونيني املعينني من إة ببالنسفبني فحص التقارير األثر األول للمساعدة القانونية. -٨٢
وممثلي الضحايا. عفرق الدفا لكل من٢٠١٢/٢٠١٣يورو لفرتة ٢٢,٠٠٠مت توفري ٢٠١٢نيسان/أبريل 

باشر قضايا مل تبدأ بعد جلسةُ تيتفرق الدفاع الاإلصالح قّلص التكاليف املتعلقة بوالحظت اللجنة أيضا أن
يتعلق بالفرق السبع عشرة األخرى ا . وأخريا، فيم٢٠١٢/٢٠١٣يورو يف فرتة ١٤٨,٣٦٧استماعها األوىل مببلغ 

بسبب ٢١٠٣يورو يف شهر كانون الثاين/يناير ٣٤,٠٠٠العاملة أمام احملكمة، أشارت احملكمة إىل أنه مت توفري 
مبلغ متوقعة من وفورات شاملة كانت هناك يورو. و ٣,٠٠٠إىل ٤,٠٠٠تكاليف املقدمة للفرق من التقليص 

)٢٦(
ICC-ASP/12/2وICC-ASP/12/3وICC-ASP/12/21
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رت اللجنة أيضا إىل أن هذا مل يتضمن اجلوانب األخرى من اإلصالح اليت مل يورو للعام احلايل. وأشا٢٠٤,٠٠٠
تكن مطبقة إىل اليوم بالنظر إىل مرحلة إمتام بعض امللفات.

كان من املتوقع أن يقلص إصالح املساعدة القانونية األثر املتزايد لطلبات مشاركة الضحايا مبا يف ذلك -٨٣
التكلفة الشاملة للمساعدة أن أيضا الحظت . غري أن اللجنة ٢٠١٣يف إجراءات التعويضات اليت كانت متوقعة 

وفقا للمرفق ٢٠١٢ماليني ملمثلي الضحايا يف عام ٤,٩ماليني يورو لفرق الدفاع و٣,٥القانونية ستكون حوايل 
ع ميكن رؤية نفس التوجه مو املتوقع)، ٧اوز العدد تتجكانت هناك مثاين فرق دفاع (٢٠١٢ويف )٢٧(األول.

املتوقع).١٢العدد ونيتجاوز ناملمثلني األربعة عشر للضحايا (الذي

إذا كان النشاط القضائي عند إال ميكنه حتقيق أهدافه ال ومع ذلك، فإن إصالح املساعدة القانونية -٨٤
جلسة للمحكمة. وهلذا ٢١٥فقط من جلسة ١٢٣مت عقد ٢٠١٢املستوى الذي تصورته احملكمة. ويف 

زيادة يف احلاجة إىل املساعدة القانونية. وطلبت اللجنة من احملكمة تقدمي ،متديد اإلجراءات، وثانيا،أوالنتيجتان: 

حتقيقها.

مباني المحكمة-زاي
المؤقتةالمباني-١

تلقَّت اللجنة من احملكمة حتيينا شفويا عن حال املباين املؤقتة.-٨٥
الترجمةبفرقالخاصالمكاتبحیِّز-٢

٨٦-
ل السنوات السابقة، فتتفادى بذلك كل ما قد يرتتب )، ما تسّىن خالHaagse Vesteيف املبىن املؤقت الثانوي (

)٢٨(من تبعات على امليزانية فيما خيص استئجار حيز للمكاتب.

الدائمةالمباني-٣

حال البناء واملشاريع االنتقالية. وحدد املسائل الضوء رئيس جلنة اإلشراف، السيد روبرتو بيليلي، وسلط -٨٧
إىل تقدمي املشورة للجنة. وكان أمام اللجنة التقرير املؤقت عن نشاطات الرئيسية اليت سعت فيها جلنة اإلشراف 

وباإلضافة إىل ذلك كان أمام اللجنة تقرير احملكمة عن التقدم يف إىل جانب ورقة إضافية.)٢٩(جلنة اإلشراف،
.)٣٠(برنامج االنتقال إىل املباين الدائمة

المشروعحال-٤

استمر مشروع املباين ٢٠١٣أن انطلق البناء الفعلي يف آذار/مارس أشار رئيس جلنة اإلشراف إىل أنه بعد-٨٨
آجاله. وكان من املتوقع أن تستكمل املباين اجلديدة يف حدود امليزانية املعتمدة ويف حتت سقف الدائمة يف البقاء 

)٢٧(
ICC-ASP/12/2

.

.٦١، الفقرة ١- باءجلزء اثاين،)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢ادية عشرة ... الدورة احل... ثائق الرمسيةالو )٢٨(
)٢٩(CBF/20/18.
)٣٠(CBF/20/13.
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أيلول/سبتمرب وتكون جاهزة لتشغلها احملكمة يف ذلك الوقت. والنتيجة أن الفرتة بني٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
للمحكمة إلمتام انتقاهلا من املباين املؤقتة إىل الدائمة. وقد ستكون متاحة كاملةً ٢٠١٥وكانون األول/ديسمرب 

يف النتائج اإلجيابية اليت مت حتقيقها إىل اآلن.ارئيسيمشروع البناء و إدارة أثبتت 
اللجنةإلىأسئلة-٥

اف إىل استقاء آراء اللجنة يف ثالثة أسئلة تتعلق مبا يلي:سعت جلنة اإلشر -٨٩

األكثر مالءمة لضمان أقل التكاليف دارة اإلهيكل)أ(

)ب(

للمستخدم.غري املدجمة أي تكلفة جتهيزات املباين اجلديدة ،٢(ج) مراجعة تكاليف

دارةاإل(ألف)

خلفية)١(
٩٠ -

وطلبت اجلمعية الحقا من "احملكمة، )٣١(مساءلة واضح.هيكل إلدارة االنتقال إىل املباين اجلديدة على أساس 
عمال بالتعاون مع مدير املشروع، اختاذ كل التدابري التحضريية الالزمة لضمان استعدادها لشغل املباين الدائمة يف 

)٣٢(من أجل تفادي نفقات إضافية للدول األطراف."٢٠١٥أجل أقصاه كانون األول/ديسمرب 

يف برنامج االنتقال وقدمته للجنة اإلشراف للمناقشة املُحرز عن التقدم يرهاكما مت بيانه يف تقر إدارة هيكل ا على هذه الطلبات وضعت احملكمة مشروع وردّ - ٩١

ب املصلحة الرئيسيني. ومل تشرح احملكمة يضم أصحا"جملس برنامج"وراعية"موعة واملرفق الثاين). وتبعا لذلك، سيخضع مشروع االنتقال عند مستوى الربنامج ٥(الفصل 

بينما مشروع البناء، كما ،مشروع االنتقال ستتم حتت إشراف احملكمةإدارةأناتضح بتفصيل أكثر. غري أنه 
ويتم تنسيق كال فرعي السلطة ولكنهما يبقيان السابق، يديره مدير املشروع الذي يقدم تقاريره إىل جلنة اإلشراف.

.متمازين وخمتلفني

ه ر مشروع املباين الدائمة مستقبال من منظور شامل باعتبايتم تناول غري أن جلنة اإلشراف أوصت بأن - ٩٢
ىل املباين اجلديدة حىت يتم بلوغ هذا اهلدف الكلي يف اآلجال وامليزانية إهدفا يشمل االنتقال التام من املباين املؤقتة 

ع االنتقال ينبغي أن يكون متماشيا مع إدارة مشروع البناء. أن إدارة مشرو إىل جلنة اإلشراف أشارت املتوقعة. و 
عن تكاليف االنتقال. وينبغي الية املسؤولية بشأن امللة إدارة كمشثور أيضا قد تهف إىل أناوأشار رئيس جلنة اإلشر 

التكاليف.متت اليت يةكيفالمراجعة أن تعهد ملدير املشروع  مسؤولية 

مالحظات اللجنة)٢(

أشارت إليه احملكمة فإن املناقشات بني جلنة اإلشراف وبني احملكمة بشأن إدارة مشروع االنتقال ما كما و -٩٣
ليست بعد يف وضعٍ ا،زالت جارية. ويف هذه املرحلة

يسمح هلاب 

.١٦٢ة ر، الفق٢-لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢شرة ...ادية عالوثائق الرمسية...الدورة احل)٣١(
.١٠الفقرة، ICC-ASP/11/Res.3ر امل)٣٢(
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مستخدم باعتبارها على التعاون الوثيق بني مدير املشروع واحملكمة من اجلوهري أن ينص أي ترتيب لإلدارة-٩٤
، بناء عليهالقواعد املالية ذات الصلة. و األنظمة و املباين اجلديدة. وينبغي أن يتم وضعه يف إطار قرارات اجلمعية و 

املستقلون اإلشرافخرباء جلنةمع مشروع البناء. وقد أوصى اللجنة مبزايا مواءمة إدارة مشروع االنتقال اعرتفت 
نظرا للطبيعة املرتابطة للتحديات. وستستفيد من اخلربة اجليدة يف إدارة مشروع باملقاربة القائمة على املشروع الواحد 

ر صناعة قرار سريع وفعال.البناء وتيسِّ 

كمة اإلشراف واحملوافقت اللجنة جلنة اإلشراف على الطابع الطارئ حلل مشكلة اإلدارة. وشجعت جلنةَ -٩٥
يب مالئم يف أقرب وقت ممكن.تعلى وضع تر 

اآلجال(باء)

خلفية)١(

اليت تشغلها حملكمة حاليا مت جتديدها مؤخرا إىل (Arc)الحظت جلنة اإلشراف أن عقود إجيار بناية "آرك" -٩٦
ان هناك خطر أن يبقى على احملكمة تسديد إجيار حىت بعد أن تكون قد ك. و ٢٠١٦شهر آذار/مارس رغاية آخ

غادرت مبانيها املؤقتة احلالية، رغم أن بعض املرونة يف حالة التأخرات غري املتوقعة ستكون مالئمة. وينبغي 
ق بّ مسخاريخ فسلسماح بتوذلك لج بند يتعلق باملرونة يف العقد، ا در إلاستئناف املفاوضات مع مالك املباين املؤقتة 

توقف على البدء تمبا أن نتيجة هذا التفاوض قد للمسألة (أو الحق) حسب الضرورة. وقد مت إيالء اهتمام بالغ 
فيه.

مالحظات اللجنة)٢(

وافقت اللجنة جلنة اإلشراف على أنه ينبغي معاجلة املسألة يف الوقت املناسب. وقد دعت جلنة -٩٧
باشرة العمل. وبدا أن استئجار مكيفية يف  للنظر واسرتاتيجيةٍ م بشأن مفهومٍ واحملكمة للبحث عن تفاهاإلشرافَ 
إىل تقدمي حتليل . ودعت اللجنة احملكمةَ ٢٠١٦ىل إسيستمر (Saturnusstraat)" ساتورنوس شرتات"املباين يف 

املالية النامجة عن ذلك.واملخاطر الفسخ علق برتتيبات تيف أقرب وقت ممكن عن كل عقود اإلجيار احلالية فيما ي

٢مراجعة تكليف المجموعة (جيم)

خلفية)١(

احملكمة مرة أخرى خيارات إلمكانية التخفيف من تستعرض أن ب-٩٨
. ويف وقت الحق، طلبت اجلمعية ومتديدهالتكاليف املتوقعة مبا يف ذلك االستخدام املالئم للتجهيزات املوجودة

مبا " ٢"ة اإلشراف أن تضع خيارات جديد لتقليص عناصر نحملكمة "بالتشاور مع مدير املشروع وجلامن 
ه وتقدمي تقرير بالتفصيل عن ذلك للجمعية من خالل جلنة متديديف ذلك مالءمة استخدام التجهيزات املوجودة و 

)٣٣(املالية وامليزانية.

الذي قامت به احملكمة يف شهر آذار/مارس ٢إىل رئيس جلنة اإلشراف أشار -٩٩
مليون يورو. ومل تكن جلنة ٢٠,٨مليون يورو إىل ٢٠,٢من ٢ترفع٢٠١٣

.١١ة الفقر ، ICC-ASP/11/Res.3امل)٣٣(
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خالل مالءمة استخدام مبا يف ذلك من٢
. وقد أعلمتها احملكمة بأن أي تقليص للتكلفة لن يكون متاحا إال يف وقت إيداع متديده"التجهيزات املوجودة و 

.٢٠١٥و٢٠١٤السنوية لعامي ت امليزانيا

مالحظات اللجنة)٢(

رمبا "٢موعة "خيارات خاصة لتقليص تكاليف استعراض أن، يف الواقع، ببدا أن شروح احملكمة تفيد -١٠٠
ر إىل نطاقها ظمل حتقق تقدما كبريا يف نصف السنة األخري. ومل تكن املسألة تتحمل مزيدا من التأجيل بالن

. ٢٠١٥لريتفع إىل ذروته يف ٢٠١٤يف "٢"نفاق إوتعقيدها. وينبغي وضع خمطط عملي قبل أن يرتفع 

"٢المجموعة "تمويل تكاليف (دال)

خلفية)١(

نيسان/أبريل اسرتاتيجية ممكنة لتقليص أثر، إذا كان ١٢وضعت جلنة اإلشراف يف ورقتها اإلضافية بتاريخ -١٠١
ليف االنتقال على االشرتاكات املقررة للدول األطراف. واقرتحت جلنة اإلشراف توحيد ميزانية هناك من أثر، تكا

مليون يورو. ويتم وضع هدف أدىن وأقصى ٢٠٠االنتقال مع ميزانية البناء ووضع هدف أقصى عند مستوى 
متويل مصممة لتفادي أية ماليني يورو. وقد اقرتحت أيضا آلية ٨إىل ٣تقريبا بني "٢"لتقليص تكلفة 

. وميكن ردم هوة الفرتة ٢٠١٧إىل غاية "٢"تكاليف مقابل دفع اشرتاكات إضافية من الدول األطراف تُ 
املؤقتة بتسبيقات من ودائع احملكمة النقدية وفوائض امليزانية وحتقيق مزيد من الوفورات من مشاريع البناء أو 

عامل.تسبيقات من صندوق رأس املال ال

مالحظات اللجنة)٢(

أن يوفر حافزا للمحكمة لوضع "٢"الحظت اللجنة أنه ميكن هلدف مالئم لتقليص تكلفة -١٠٢
خيارات ملموسة. وأحاطت اللجنة علما أيضا بآلية التمويل اليت اقرتحتها جلنة اإلشراف اليت تطلبت مزيدا من 

التحليل.

االنتقال إلى المباني الجديدة(هاء)

الذي قدمته احملكمة عن برنامج االنتقال إىل املباين احملرز اللجنة "تقرير التقدم بني يدي كان-١٠٣
اإلدارة.هيكل ووضعت احملكمة أيضا يف تقريرها خيارات التمويل ومشروع )٣٤(اجلديد."

ثالث -١٠٤
القادمة. وستشمل خماطر عملياتية ومالية كبرية. وستتم إدارة الربنامج على أساس مناهج راسخة جدا وواسعة 

إدارة الربامج واملشاريع على هذا املستوى من التعقيد. وقد مت توظيف مستشار يف إدارة برامج يف االستعمال 
ي دورات تدريبية وورشات داخلية مكثفة.املشاريع لدعم نشاطات اإلدارة على أساس يومي. وكانت جتر 

)٣٤(CBF/20/13.
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ت عن بيف الوقت احملدد وسلس. وأعر رحبت اللجنة جبهود احملكمة لتكون على استعداد تام النتقالٍ -١٠٥

مالحظات اللجنة يف الفصول األخرى دارة يف هيكل اإلاملسائل املتعلقة خبيارات التمويل و مت تناول -١٠٦
ذات الصلة من هذا التقرير.

لملكيةاإلجمالية لتكلفة ال)واو(

١٠٧-
قد ات املمكنة للتعامل هذه التكاليف. و ع مدى املقارببإقامة جمموعة العمل بشأن جمموع تكلفة امللكية اليت سرتاجِ 

قإىل تقرير عن التقدم يهاتطلععن اللجنة عربت 

دورات جمعية الدول األطراف في الهاي)زاي(

الحظت جلنة اإلشراف أنه ليس جمديا من الناحية الفنية تكييف التصميم احلايل للمباين اجلديدة -١٠٨
كان من وميكن امتصاصها يف ميزانية البناء. و ، تكلفة البناء اإلضافية معقولةلقد ات اجلمعية. الحتضان اجتماع

عقد اجتماعات اجلمعية يف املباين أن يؤدي إىل وفورات كبرية مقارنة باالجتماعات يف مركز مؤمترات املنتدى شأن 
العاملي يف الهاي أو مقر  األمم املتحدة يف نيويورك الواليات املتحدة. والحظت اللجنة أن كانت هناك ثالثة 

سياسي وب) عملي وج) مايل. وأشارت اللجنة جوانب خمتلفة جديرة بأن يبحثها أصحاب املصلحة بعناية: أ) 
شارت أيضا إىل أن عوامل أ

القدرات الوظيفية للمرافق واخلدمات املتاحة يف املباين الدائمة واألثر العملي ،من بني أمور أخرى،أخرى تشمل
ستشكل أيضا قسما من التقدير الشامل للمسألة.،كمة اجلوهريةعلى نشاطات احمل

القدرة جياد نسبة املنفعة إىل التكلفة. وإعلى أساس شجعت اللجنة جلنة اإلشراف على إجراء حتليل مايل -١٠٩
ال البناء ما ز احلالية و يف املباين اجلديدة للسماح بعقد اجتماعات اجلمعية سيكون إجراء فنيا متاحا خالل الفرصة 

فيما يتعلق باملكان الفعلي الجتماعات اجلمعية.ا يتعلق بالسياسة املستقبلية قرار يستبق ولن ،يف مرحلة مبكرة

التسديد دفعة واحدة)حاء(

خلفية)١(

) من خالل ١ميكن للدول األطراف أن تقدم مسامهتها يف تكلفة بناء املباين اجلديدة بإحدى طريقتني: (-١١٠
يسدد املضّيفةدولة ال) من خالل حصة تناسبية من قرض ٢قا أو بدال عن ذلك (تسديدات دفعة واحدة مسب

جل انتقاء خيار التسديدات أ، قامت اجلمعية بتمديد ٢٠١٢على مدى ثالثني عاما. ويف كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٣بأنه حبلول آذار/مارس اإلشراف اللجنةَ . وأبلغت جلنةُ ٢٠١٤دفعة واحدة إىل غاية كانون األول/ديسمرب 

مليون يوريو. وكانت هناك دول أكثر تفكر يف ٤٠دولة اختارت تسديدات دفعة واحدة بقيمة ٣٨كانت 
حيث تقوم الدول األطراف ،لةدد ممكن من الدول اعتمدت جلنة اإلشراف مقاربة معدَّ ع. وجلذب أكرب لتحاقاال

.٢٠٠٩بدل أنصبة ٢٠١٣يف ةصبة املقرر بتسديد ما عليها مبقتضى األناملوافقة حديثا
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مالحظات اللجنة)٢(

جددت اللجنة رأيها بأن جذب تسديدات دفعة واحدة كان إجراء جيدا لزيادة اليقني املايل للمشروع. -١١١

إعانة الدول املضيِّفة عند إمتام املشروع. وسيضمن هذا قيام كل الدول األطراف بتسديد املبلغ املسحوب من 
الصحيح.

للضحايااالستئمانيصندوقال- حاء

: خيارات التخفيف من مخاطر العملةي للضحاياإدارة مخاطر معدل الصرف  للصندوق االستئمان

. هتنفيذمن بلدان ن يل صرف مفتوحة يف بلديتعرض ملواقف معدّ ضحايامازال الصندوق االسئتماين لل-١١٢
مبراجعة مستفيضة ضحايا

،ون مع احملكمةعاالتأن تضع، بوشجعت أمانة الصندوق على ) ٣٥(للخيارات املتاحة للتخفيف من خماطر الصرف.
اء على هذه املخاطر يف ق

. ودعت احملكمةَ دود املسموحاحل

وقدمت احملكمة )٣٦(ل الصرف.اللجنة تقرير احملكمة وأمانة الصندوق عن إدارة خطر معدبني يدي وكان -١١٣
املطلوب. وقدم مدير أمانة الصندوق عرضا شفويا أيضا.ستعراض واألمانة نتائج اال

١٤,٦٦٤اخنفضت إىل ٢٠١١دها عام دوالر اليت مت تكبُّ ٤٢,٢١٨واستنادا إىل ذلك فإن خسارة -١١٤
ذت للتخفيف من ختواإلجراءات اليت اُ ٢٠١٢. وكان هذا بسبب حركات معدل الصرف عام ٢٠١٢عام 

وحسب معدالت الصرف )٣٧(.يورو١١٢,٨٠٧مبلغ ٢٠١٢إىل ٢٠٠٦املخاطر. وبلغ جممل اخلسائر من 
وما بعدها.٢٠١٣ميكن أن يظهر مزيد من اخلسائر يف 

فنيا. ومشل هذا ترتيبات املعدل نيممكنما-١١٥
مل تكن مع ذلك ممارسة شائعة للعمالت غري القابلة للصرف بالنظر إىل املخاطر العالية املرتبطة املستقبلي اليت 

صندوق االستئماين "ىل شركاء إحتويل خماطرة معدل الصرف سيكون صاحل الخر اآليار اخلبالتقلبات غري املتوقعة. و 

.٤٥، الفقرة ٢-ICC-ASP/11/20(٢٠١٢٢٠١١شرة ...ادية عالوثائق الرمسية...الدورة احل)٣٥(
)٣٦(CBF/20/12.
تكبدها:متي ر معدل الصرف التئخسا)٣٧(

يوروالسنة       
٢٠٠٦١,٥٨٢
٢٠٠٧١,٣٨٨
٢٠٠٨٦١٥
٢٠٠٩٨,٠١٧
٢٠١٠٤٤,٣٢١
٢٠١١٤٢,٢١٩
٢٠١٢١٤,٦٦٥

 -----
١١٢,٨٠٧
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ض حملدودة للمنظمات القاعدية احمللية ويعرّ القدرة اإلدارية اءاملنفذين. ومع ذلك سيزيد هذا عبضحايا" اخلاص لل
الصندوق إىل خماطر عملياتية.

ن تشمل (أ) ألتقليص املخاطرة اليت ميكن لقد اعتزمت أمانة الصندوق أن تستكشف أكثر إجراءاتٍ -١١٦
. كميارغبة يف املخاطرة وحتديد تكاليف املخاطرة للعمالت املختلفةإجياد دارة حجم املعاملة الفردي، و(ب) و إ

هلذا الغرض.(De Toilette)"دوتواليت" شركة وكانت قد طلبت خدمات 

يف جمال العمالت غري القابلة للمخاطراللجنة بالصعوبات اليت واجهها الصندوق يف إدارة تعرضهأرقت -١١٧
أن الصندوق، يف حالة غياب سياسة خماطرة حمددة، مازال معرضا خلسائر غري من للصرف. وكانت مع ذلك قلقة 

متوقعة نامجة عن تأرجح عشوائي ملعدل الصرف. وأشارت إىل أنه ينبغي إجراء حتليل أكثر عمقا لعوامل املخاطر 
لوضع سياسة حمددة إلدارة املخاطر وتنفيذها يف أقرب واحملكمةَ الصندوقَ وخيارات التخفيف. وشجعت اللجنةُ 

يقدم هلا حتيني يف الوقت احملدد ها إىلتطلععّربت عن وقت ممكن. و 

أخرىشؤون -طاء

طرائق العمل-١

الهاي" ومع ممثلي املوظفنيسعت اللجنة يف األشهر األخرية إىل بناء روابط جديدة مع "فريق عمل -١١٨
ساعد على تعزيز تفاهم أفضل للمشكالت اليت ما ، وهوأيضا. ومت عقد اجتماعات متاشيا مع استقالل األطراف

تواجه احملكمة. وأتاحت هذه املناقشات فرصة للتعرف بصورة أفضل على شركاء احملكمة املعتادين إىل جانب 
طرائق عملهم. 

يف كل "التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية"مع أيضا للجنة مباحثات أْجرتوباإلضافة إىل ذلك -١١٩
دورة. وأمهية الوثائق اليت مت توزيعها يف هذا اللقاءات تعكس نوعية للمناقشات.

ها أن تتمكن من إثارة موضوعات خمتلفة على رُّ ورغم أن جدول أعمال كل دورة مزدحم إال أن اللجنة يسُ -١٢٠
ة املالئمة.أساس خاص بالشفافي

الوثائق الخاصة بالوسطاء-٢

تلقت اللجنة العديد من الوثائق عن مشروع التوجيهات اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاء -١٢١
أجهزة احملكمة بني تكون مشرتكة رتيبات 

وبالنظر )٣٨(بأن تتم دراسة املسألة بعمق أكرب.ICC-ASP/11/Res.8املختلفة واحملامي. وطلبت اجلمعية يف القرار 
إىل االنعكاسات املالية لنظام الوسطاء قدمت احملكمة هذه املشاريع للجنة من أجل دراستها.

فيما يتعلق )٣٩(نعكاسات على قلم احملكمةأشارت اللجنة إىل أن تنفيذ مشروع التوجيهات ستكون له او -١٢٢
بامليزانية من حيث التوظيف والتدريب والسفر. غري أنه مل تكن للجنة املعلومات الكافية لتقدير اآلثار.

.٥٠الفقرة ICC-ASP/11/Res.8،الثالثICC-ASP/11/20(٢٠١٢شرة ...ادية عاحلالوثائق الرمسية...الدورة)٣٨(
.مشاركة الضحايا والتعويضات، ووحدة الشهود وقسم األمنقسم مالحظة: )٣٩(
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لمحكمة أوصت اجلانب املايل لبالنظر إىل التأثري الذي سيكون ال حمالة لتنفيذ مشروع التوجيهات على و -١٢٣
ر تقريقدم إليها يُ ن أاللجنة ب

إىل وضع أحكام لدفع أجور أو تعويضات للوسطاء حاجة كما طلبت اللجنة معلومات عما إذاك كانت هناك 
م األجور أو التعويض املرتبط بذلك.و، إذا كان األمر كذلك، سلّ 

مانةاألتنظيم -٣

ناقشت اللجنة تنظيم أمانتها. ويف الوقت احلايل يقدم األمني التنفيذي تقاريره مباشرة إىل اللجنة من -١٢٤
يف مهام خمتلفة باإلضافة إىل تلك أمانة اللجنة وتشارك )٤٠(إداريا يف أمانة اجلمعية،هي موجودة خالل رئيسها و 

ين أنه البد اآلن من التخطيط إلعادة تنظيم اليت تشكل جزءا من وصف الوظيفة. غري أن زيادة حجم العمل يع
مينح األولوية إىل زيادة يف الدعم املتاح خالل الدورات واملراحل التحضريية على حد سواء. ومن مث فإن اللجنة 

التنظيمي لألمانة يكل 
حسب ا

زيادة مركز االحتجاز-٤

سجن اهلولندي يف القامت اللجنة بزيارة مركز االحتجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدولة املوجود يف مركب -١٢٥
يف ضواحي الهاي. ومت تقدمي إجياز للجنة من مسؤول السجن عن اخلدمات اليت (Scheveningen)" شيفينينغن"

سجنا يف كل ٣٠نتيجة قرار وزارة العدل اهلولندية غلق٢٠١٥عام "شيفيننغن"ختطط لغلق مركب السجن يف 
هولندا.

للجنةوالعشرینالحادیةالدورةعقدموعد-٥

.٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٩إىل ٩- ١٢٦

.١٢٣و١٢٢تان الفقر ، ٢-باءICC-ASP/10/20(٢٠١١شرة ...عاالوثائق الرمسية...الدورة ال)٤٠(
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المرفق األول
٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٥حال االشتراكات إلى غاية 

الدول األطراف
االشتراكات المقرَّرة

األعوام السابقةعن 
المحصَّالت عن األعوام 

السابقة

االشتراكات غير 
المسدَّدة عن 

األعوام السابقة
االشتراكات المقرَّرة

٢٠١٣عن عام 

المحصَّالت
من االشتراكات

٢٠١٣عن عام 

االشتراكات
غير المسدَّدة 

٢٠١٣عن عام 

االشتراكات
غير المسدَّدة 
ئر لصندوق الطوا

مجموع 
االشتراكات

غير المسدَّدة
769,3763,434772,810-769,376-7,297,1117,297,111األرجنتني١
39,214١٧٥39,389-39,214-167,985167,985األردن٢
5,294,54386,2345,208,30923,6285,231,937-39,727,26239,727,262إسبانيا٣
---3,693,4973,693,497-24,387,15824,387,158أسرتاليا٤
--71,25771,257-312,702312,702إستونيا٥
8,851٨٢15,385-31,59825,1466,4528,851أفغانستان٦
78,316٣١٨77,998٣٥٠78,348-372,412372,412إكوادور٧
١٠١٠-17,81417,814-94,58494,584ألبانيا٨
12,717,1677,260,2735,456,89456,7535,513,647-116,522,250116,522,250أملانيا٩

3,585٩٢12,306-31,60222,9738,6293,585أنتيغوا وباربودا١٠
14,22914,229٣٤٣٤-90,70790,707أندورا١١
92,657٤١٤94,873-490,180488,3781,80292,657أوروغواي١٢
10,644٣٥10,609٤٨10,657-68,82968,829أوغندا١٣
---744,391744,391-5,892,7565,892,756آيرلندا١٤
---48,06548,065-517,976517,976آيسلندا١٥
7,921,3121,366,1636,555,14935,3516,590,500-68,734,63968,734,639إيطاليا١٦
17,814٣٤٦39,825-113,54591,88021,66517,814باراغواي١٧
5,225,07923,3185,248,397-5,225,079-19,030,28819,030,288الربازيل١٨
14,22913,333٨٩٦٦٤٩٦٠-121,142121,142بربادوس١٩
844,10614,718829,3883,767833,155-6,906,1756,906,175الربتغال٢٠
---1,777,2841,777,284-14,924,03614,924,036بلجيكا٢١
---83,69483,694-343,088343,088بلغاريا٢٢
1,793١٨1,775٨1,783-13,76213,762بليز٢٣
11,204٤٣٠52,107-40,47311,204-40,473بنغالديش٢٤
46,2723,08943,183٢٠٧43,390-292,466292,466بنما٢٥
5,378٢٤10,207-27,83223,0274,8055,378بنن٢٦
30,251١٣٥59,124-200,811172,07328,73830,251بوتسوانا٢٧
5,378٦٤10,273-29,87625,0454,8315,378بوركينا فاسو٢٨
1,793٢٣1,770٨٨1,77-12,13812,138بوروندي٢٩
---30,25130,251-106,610106,610واهلرسكالبوسنة٣٠
---1,640,1481,640,148-8,179,9208,179,920بولندا٣١
–دولة بوليفيا (٣٢

16,022٧٢16,094-16,022-100,740100,740املتعددة القوميات)
208,394٩٣٠224,751-1,211,7761,196,34915,427208,394بريو٣٣
---78,31678,316-424,114424,114ترينيداد وتوباغو٣٤
3,585٤٠3,545١٦3,561-13,75013,750تشاد٣٥
64,0875,65958,428٢٨٦58,714-63,73863,738تونس٣٦
3,585١٦3,642-13,64413,603٤١3,585ليشيت-تيمور ٣٧
١٠١٠-8,8518,851-24,06724,067اجلبل األسود٣٨
1,793٤٦10,568-9,332٦٠٣8,7291,793جزر القمر٣٩
1,7931,662١٣١٨١٣٩-6,4526,452جزر كوك٤٠
1,793٤٦7,158-13,7628,4435,3191,793جزر مارشال٤١
مجهورية أفريقيا ٤٢

1,793٤٦3,859-13,76211,7422,0201,793الوسطى
---687,363687,363-1,736,5831,736,583اجلمهورية التشيكية٤٣
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الدول األطراف
االشتراكات المقرَّرة

األعوام السابقةعن 
المحصَّالت عن األعوام 

السابقة

االشتراكات غير 
المسدَّدة عن 

األعوام السابقة
االشتراكات المقرَّرة

٢٠١٣عن عام 

المحصَّالت
من االشتراكات

٢٠١٣عن عام 

االشتراكات
غير المسدَّدة 

٢٠١٣عن عام 

االشتراكات
غير المسدَّدة 
ئر لصندوق الطوا

مجموع 
االشتراكات

غير المسدَّدة
اجلمهورية ٤٤

80,1081,955210,182-378,099249,980128,11980,108الدومينيكية
مجهورية الكونغو ٤٥

5,378575,321245,345-41,90441,904الدميقراطية
مجهورية تنزانيا ٤٦

11,204٣٥٤36,014-90,40165,94524,45611,204املتحدة
3,551,09577,1093,473,98615,8483,489,834-28,214,38128,214,381مجهورية كوريا٤٧
مجهورية مقدونيا ٤٨

اليوغوسالفية 
14,229٣٣٠45,761-82,88951,68731,20214,229السابقة

5,378٢٤5,402-5,378-6,2956,295ملدوفامجهورية ٤٩
662,4909,336653,1542,957656,111-4,518,2684,518,268جنوب أفريقيا٥٠
---12,43612,436-53,69353,693جورجيا٥١
1,793٤٦10,162-13,5665,2438,3231,793جيبويت٥٢
---1,202,0731,202,073-10,078,45910,078,459الدامنرك٥٣
1,793٤٦6,235-13,7629,3664,3961,793دومينيكا٥٤
1,793٨1,808-1,6101,603٧1,793الرأس األخضر٥٥
402,446287,895114,5511,796116,347-1,417,0141,417,014رومانيا٥٦
10,644٤٨10,692-10,644-32,13432,134زامبيا٥٧
1,7931,681١١٢٨١٢٠-13,64413,644ساموا٥٨
سان فنسنت ٥٩

1,793١٣3,416-13,56611,9561,6101,793وغرينادين
---5,3785,378-40,66840,668سان مارينو٦٠
سانت كيتس ٦١

---1,7931,793-9,3329,332ونيفيس
1,793465,243-3,4041,793-3,404سانت لوسيا٦٢
---304,524304,524-1,176,1471,176,147سلوفاكيا٦٣
---178,143178,143-1,287,7071,287,707سلوفينيا٦٤
10,644٤٨20,312-69,12859,5089,62010,644السنغال٦٥
7,1714,8082,363٣٢2,395-15,82515,825سورينام٦٦
---1,709,6121,709,612-14,383,82614,383,826السويد٦٧
---1,864,5631,864,563-16,291,29316,291,293سويسرا٦٨
1,793٤٦6,236-13,7629,3654,3971,793سرياليون٦٩
1,793١٥٦1,637٨1,645-6,8086,808سيشيل٧٠
594,818296,606298,2122,655٣٨٧٢٦-1,183,1181,183,118شيلي٧١
71,25761,02510,232٣١٨10,550-355,264355,264صربيا٧٢
5,3783,2072,171٢٤2,195-18,44718,447طاجيكستان٧٣
35,629691108,410-146,01873,92872,09035,629غابون٧٤
---1,7931,793-13,76213,762غامبيا٧٥
24,98517834,835-65,04855,3769,67224,985غانا٧٦
1,793٢٤4,068-2,2511,793-2,251غرينادا٧٧
---1,7931,793-12,13812,138غيانا٧٨
1,793٨٤7,920-27,13721,0946,0431,793غينيا٧٩
1,793٨3,281-1,4801,793-1,480نواتواف٨٠
9,960,4325,220,5414,739,89144,4514,784,342-84,892,25384,892,253فرنسا٨١
274,273139,929134,3441,224135,568-168,138168,138الفلبني٨٢
–فنزويال (مجهورية ٨٣

1,116,587175,860940,7274,983945,710-3,174,0623,174,062البوليفارية)
---924,327924,327-7,620,0827,620,082فنلندا٨٤
5,3782,6302,748٢٤2,772-50,67950,679فيجي٨٥
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الدول األطراف
االشتراكات المقرَّرة

األعوام السابقةعن 
المحصَّالت عن األعوام 

السابقة

االشتراكات غير 
المسدَّدة عن 

األعوام السابقة
االشتراكات المقرَّرة

٢٠١٣عن عام 

المحصَّالت
من االشتراكات

٢٠١٣عن عام 

االشتراكات
غير المسدَّدة 

٢٠١٣عن عام 

االشتراكات
غير المسدَّدة 
ئر لصندوق الطوا

مجموع 
االشتراكات

غير المسدَّدة
83,69476,1557,539٣٧٤7,913-590,852590,852قربص٨٦
224,4151,002225,419-848,674848,672٢224,415كرواتيا٨٧
7,1714,8102,361٣٢2,393-27,83227,832كمبوديا٨٨
---5,314,1505,314,150-41,126,98541,126,985كندا٨٩
67,67259,8187,854٣٠٢8,156-434,224434,224كوستاريكا٩٠
461,267225,352235,9152,059237,974-1,872,9731,872,973كولومبيا٩١
8,851٧٣13,755-21,87717,0464,8318,851الكونغو٩٢
23,19219,8183,374١٠٤3,478-121,688121,688كينيا٩٣
83,69461,99821,696٣٧٤22,070-324,321324,321التفيا٩٤
---144,195144,195-1,157,5921,157,592لكسمربغ٩٥
1,793٤٦7,452-12,1386,5255,6131,793ليبرييا٩٦
129,966110,45019,516٥٨٠20,096-541,601541,601ليتوانيا٩٧
---16,02216,022-110,071110,071ليختنشتاين٩٨
1,7931,683١١٠٨١١٨-13,76213,762ليسوتو٩٩

---28,45828,458-217,553217,553مالطة١٠٠
7,17114614,682-27,83220,4677,3657,171مايل١٠١
5,378١٣٨10,438-18,48813,5664,9225,378مدغشقر١٠٢
---3,280,4073,280,407-23,937,19923,937,199املكسيك١٠٣
3,585٢٦5,221-14,14312,5331,6103,585مالوي١٠٤
1,793٨1,801-1,793-1,7381,738ملديف١٠٥
9,223,1002,316,0656,907,03541,1606,948,195-88,460,08388,460,083اململكة املتحدة١٠٦
5,378٢٤5,402-5,378-18,44718,447منغوليا١٠٧
23,19218,0165,176١٠٤5,280-151,400151,400موريشيوس١٠٨
17,81413,0924,722٨٠4,802-92,57192,571ناميبيا١٠٩
1,7931,706٨٧٨٩٥-13,76213,762ناورو١١٠
---1,515,5601,515,560-10,676,86910,676,869النرويج١١١
---1,421,1101,421,110-11,963,21311,963,213النمسا١١٢
3,585٩٢14,181-18,4477,94310,5043,585النيجر١١٣
160,32942,456117,873716118,589-787,256787,256نيجرييا١١٤
---450,511450,511-3,451,3593,451,359نيوزيلندا١١٥
14,229٧٤٤13,485٦٤13,549-82,72182,721هندوراس١١٦
---473,703473,703-3,020,7423,020,742هنغاريا١١٧
---2,945,5212,945,521-24,866,34224,866,342هولندا١١٨
19,292,2113,598,82615,693,38586,09615,779,481-104,685,721104,685,721اليابان١١٩
1,136,19419,7691,116,4255,0711,121,496-8,344,4608,344,460اليونان١٢٠

-11تقريب الفوارق
822,788,596822,275,183491,080112,039,60052,294,39559,745,216367,42160,603,717المجموع

لف املستحقة لصندوق رأس املال.ال تشمل السُّ جمية وجتديد موارد صندوق الطوارئشرتاكات املقررة للميزانية الربنامالحظة: فيما يتعلق اال
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المرفق الثاني

جداول الموارد البشرية
الفئة الفنية: التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من ١الجدول 

٢٠١٣آذار/مارس ٣١إىل غاية احلال 

٣١٩جمموع موظفي الفئة الفنية: 

٧٦

التوزيع بحسب المنطقة:

موظَف لغات.٣٧عدا املسؤولني املنتَخبني و

اجلنسيةاملنطقة
٢أوغنداأفريقيا

١بنن
١بوركينا فاسو

١توغو
١اجلزائر

٢مجهورية الكونغو الدميقراطية
٢املتحدةمجهورية تنزانيا 
١٠جنوب أفريقيا

١رواندا
١زمبابوي
٣السنغال
٣سرياليون

٢غامبيا
٢غانا
١غينيا

١الكامريون
٢كوت ديفوار

٣كينيا
١ليسوتو

٢مايل
٤مصر

١مالوي
١موريشيوس

٣النيجر
٣نيجرييا

٥٤المجموع
اجلنسيةاملنطقة
١األردنآسيا

٤اإلسالمية)-إيران (مجهورية 
١مجهورية كوريا
١سري النكا

٢سنغافورة
١الصني
٢الفلبني

١ية احملتلة) -فلسطني (األراضي الـ
١قربص
٢لبنان
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١منغوليا
٣اليابان

٢٠المجموع
٢االحتاد الروسيأوروبا الشرقية

١ألبانيا
١أوكرانيا
١بلغاريا

١البوسنة واهلرسك
١بولندا

١جورجيا
٧رومانيا
٤صربيا

٤كرواتيا
٢٣المجموع

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

٤األرجنتني
٣إكوادور
١الربازيل

٣بريو
٢ترينيداد وتوباغو

٢شيلي
٢البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 

١كوستاريكا
٦كولومبيا
٢املكسيك

٢٦المجموع
اجلنسيةاملنطقة

دول الأوروبا الغربية و 
خرىاأل

١١إسبانيا
١٢أسرتاليا

١٢أملانيا
٦آيرلندا
١١إيطاليا

٤الربتغال
١٠بلجيكا
١الدامنرك
١السويد
١سويسرا
٤٦فرنسا
٣فنلندا
١٣كندا

٢٨اململكة املتحدة
٢النمسا

٤نيوزيلندا
١٩هولندا

٩الواليات املتحدة األمريكية
٣اليونان

١٩٦المجموع
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رتبة، بحسب المنطقةلكل : التمثيل الجغرافي للموظفين من الفئة الفنية٢الجدول 

٢٠١٢آذار/مارس ٣١إىل غاية احلال 
المنطقةعدد الموظفين لكل رتبة، بحسب 

 موظَف لغات.٣٣عدا
موظَف لغات.٣٧عدا املسؤولني املنتَخبني و

اجلنسيةاملنطقةالرتبة
١ليسوتوأفريقيا١-مد

١
١إكوادورأمريكا الالتينية والكارييب

١
١إيطالياخرىاألدول الأوروبا الغربية و 

٢بلجيكا
١فرنسا

١اململكة املتحدة
١هولندا

٦خرىاألدول ال
١٨-مدالمجموع للرتبة 

٣جنوب أفريقياأفريقيا٥-ف
١السنغال 

١كينيا
١مايل 

٦
١األردنآسيا

١سنغافورة
١الفلبني

٣
١االحتاد الروسيأوروبا الشرقية

١صربيا
٢

١األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
١إكوادور

٢
٢إسبانياخرىاألدول الأوروبا الغربية و 

١أسرتاليا
١الربتغال

٣أملانيا
١آيرلندا
٢إيطاليا
٣فرنسا
١فنلندا
١كندا

٢اململكة املتحدة
٢مريكيةاألالواليات املتحدة 

١٩خرىاألدول الوروبا الغربية و 
٥٣٢-المجموع للرتبة ف

١مجهورية الكونغو الدميقراطيةأفريقيا٤-ف
١مجهورية تنزانيا املتحدة

١جنوب أفريقيا
١سرياليون

١غانا
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١كوت ديفوار
١النيجر
١نيجرييا

٨
٣اإلسالمية)–إيران (مجهورية آسيا

١لبنان
٤

١أوكرانياأوروبا الشرقية
١رومانيا
١كرواتيا

٣الشرقية
٢ترينيداد وتوباغووالكارييبأمريكا الالتينية 

١البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 
١كولومبيا

٤ألمريكا الالتينية والكارييب
١إسبانياخرىاألدول الأوروبا الغربية و 

٣أسرتاليا
٣أملانيا

١آيرلندا
٣إيطاليا

١الربتغال
١بلجيكا
١الدامنرك

٧فرنسا
١فنلندا
١كندا

٨اململكة املتحدة
٦هولندا

١الواليات املتحدة األمريكية
٣٨الغربية والدول األخرىوروبا أل

٤٥٧-المجموع للرتبة ف
١بننأفريقيا٣-ف

١بوركينا فاسو
١اجلزائر

١تنزانيا املتحدةمجهورية 
٦جنوب أفريقيا
١كوت ديفوار

١كينيا
١مايل 
١مصر

١مالوي
٢النيجر
١نيجرييا

١٨
١اإلسالمية) -إيران (مجهورية آسيا

١سنغافورة
١الفلبني

١ية احملتلة)-فلسطني (األراضي الـ
١منغوليا

٥
١ألبانياأوروبا الشرقية

١بولندا
١جورجيا
١رومانيا
١صربيا

٥
١إكوادورأمريكا الالتينية والكارييب
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١األرجنتني
١بريو

١شيلي
١كوستاريكا

٤كولومبيا
١املكسيك

١٠ألمريكا الالتينية والكارييب
٣إسبانياخرىاألدول الأوروبا الغربية و 

٥أسرتاليا
٥أملانيا

٣آيرلندا
٣إيطاليا

٢الربتغال
٦بلجيكا
١سويسرا
١٣فرنسا
١فنلندا
٤كندا

٨اململكة املتحدة
٢النمسا

٢نيوزيلندا
٣هولندا

٤مريكيةاألالواليات املتحدة 
١اليونان

٦٦الغربية والدول األخرى
٣١٠٤-المجموع للرتبة ف

١أوغنداأفريقيا٢-ف
١توغو

١مجهورية الكونغو الدميقراطية
١رواندا

١زمبابوي
٢السنغال 
٢سرياليون

١غامبيا
١غانا

١الكامريون
١كينيا
٣مصر

١٦
١مجهورية كورياآسيا

١سري النكا
١الصني
١قربص
١لبنان

٣اليابان
٨

١بلغارياأوروبا الشرقية
٤رومانيا
٢صربيا

٢كرواتيا
٩

٢األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
١الربازيل

٢بريو
١كولومبيا
١املكسيك

٧
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٣إسبانياالغربية والدول األخرىأوروبا 
٣أسرتاليا

١أملانيا
١إيطاليا
١السويد
١٨فرنسا
٦كندا

٨اململكة املتحدة
٢نيوزيلندا
٨هولندا

٢مريكيةألالواليات املتحدة ا
٢اليونان

٥٥الغربية والدول األخرى
٢٩٥-المجموع للرتبة ف

١أوغنداأفريقيا١-ف
١غامبيا
١غينيا

١موريشيوس
١نيجرييا

٥
١االحتاد الروسيأوروبا الشرقية

١البوسنة واهلرسك
١رومانيا
١كرواتيا

٤
١شيليأمريكا الالتينية والكارييب

١البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 
٢

٢إسبانياالغربية والدول األخرىأوروبا 
١آيرلندا
١إيطاليا
١بلجيكا
٤فرنسا
١كندا

١اململكة املتحدة
١هولندا

١٢الغربية والدول األخرى
١٢٣-المجموع للرتبة ف

٣١٩المجموع العام
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توزع الموظفين على المناطق، مبيَّنًا بالنسبة المئوية بحسب الرتبة

على المناطق مبيَّناً بالنسبة المئوية١- مد: توزع الموظفين من الرتبة ١الشكل البياني 

ًال. لِّ حصائي يف شكل بياين قد يكون مضرتبة (مثاين وظائف) فإن عرضها اإلبالنظر إىل حمدودية عدد الوظائف من هذه ال
فريجى الرجوع إىل توزعها العددي الدقيق يف اجلدول أعاله.

مبيَّناً بالنسبة المئوية٥- الفئة فمنتوزع الموظفين :٢البياني الشكل 

المئويةمبيَّناً بالنسبة ٤- الفئة فمنتوزع الموظفين :٣الشكل البياني 

%١٨,٧٥

%٩,٣٨ %6,٢٥ %6,٢٥

%5٩,٣٨

%1٣,٥6

%1٨,٨٧

%8,٠٤
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%70,00

األفريقية اآلسيوية الشرقيةأوروباجمموعة يبوالكاريالالتينيةأمريكاجمموعة األخرىوالدولالغربيةأوروباجمموعة

٥-فالرتبةوظائفمناملئويةالنسبة

الوظائفهذهمناملستهدفةاملئويةالنسبة

%14,04

%7,02 %5,26 %7,02

%66,67

%1٣,٥٦
%1٨,٨٧

%8,٠٤
%1٦.٢٥
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%0,00

%10,00

%20,00
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%40,00

%50,00

%60,00

%70,00
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األفريقية اآلسيوية الشرقيةأوروباجمموعة يبوالكاريالالتينيةأمريكاجمموعة األخرىوالدولالغربيةأوروباجمموعة

٤-فالرتبةوظائفمناملئويةالنسبة

الوظائفهذهمناملستهدفةاملئويةالنسبة
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مبيَّناً بالنسبة المئوية٣- الفئة فمنتوزع الموظفين :٤الشكل البياني 

مبيَّناً بالنسبة المئوية٢- الفئة فمنتوزع الموظفين :٥الشكل البياني 

مبيَّناً بالنسبة المئوية١- الفئة فمنتوزع الموظفين :٦الشكل البياني 
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األفريقية اآلسيوية الشرقيةأوروباجمموعة يبوالكاريالالتينيةأمريكاجمموعة األخرىوالدولالغربيةأوروباجمموعة

٣-فالرتبةوظائفمناملئويةالنسبة

الوظائفهذهمناملستهدفةاملئويةالنسبة
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٢-فالرتبةوظائفمناملئويةالنسبة

الوظائفهذهمناملستهدفةاملئويةالنسبة
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١-فالرتبةوظائفمناملئويةالنسبة

الوظائفهذهمناملستهدفةاملئويةالنسبة

%٥٢,١٧



ICC-ASP/12/20

301 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

للموظفين من الفئة الفنية: التمثيل الجغرافي ٣الجدول 

٢٠١٢مارس/آذار ٣١احلال بتاريخ 

النطاق املستحَسن٢٠١٢النصيب لعام البلداملنطقة
منتصف 

عدد املوظفنيالنطاق

٦٥,١٤٤,١٢-٢٢,١%٠٠٠١٠,٠أوغنداالمجموعة األفريقية
٤٢,١٢٤,١١-٠٥,١%٠٠٠٠٥,٠بنن

٤١,١٢٢,١٠-٠٤,١%٠٠٠٢٧,٠بوتسوانا
٤٩,١٢٩,١١-١٠,١%٠٠٠٠٥,٠بوركينا فاسو

٤١,١٢٣,١٠-٠٤,١%٠٠٠٠٢,٠بوروندي
٤٤,١٢٥,١٠-٠٦,١%٠٠٠٠٣,٠تشاد
٥٥,١٣٥,١٠-١٥,١%٠٠٠٥٧,٠تونس

٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠جزر القمر
٣٧,١٢٠,١٠-٠٢,١%٠٠٠٠٢,٠مجهورية أفريقيا الوسطى

٩٥,١٦٩,١٢-٤٤,١%٠٠٠٠٥,٠مجهورية الكونغو الدميقراطية
٧٥,١٥٣,١٢-٣٠,١%٠٠٠١٠,٠مجهورية تنزانيا املتحدة

٠٩,٣٦٩,٢١٠-٢٨,٢%٠٠٥٩١,٠جنوب أفريقيا
٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠جيبويت

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠الرأس األخضر
٤٧,١٢٨,١٠-٠٩,١%٠٠٠١٠,٠زامبيا

٤٧,١٢٧,١٣-٠٨,١%٠٠٠١٠,٠السنغال 
٣٩,١٢١,١٣-٠٢,١%٠٠٠٠٢,٠سرياليون
٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠سيشيل
٤١,١٢٣,١٠-٠٥,١%٠٠٠٣٢,٠غابون
٣٥,١١٧,١٢-٠٠,١%٠٠٠٠٢,٠غامبيا
٦٠,١٣٩,١٢-١٨,١%٠٠٠٢٢,٠غانا
٤٣,١٢٤,١١-٠٥,١%٠٠٠٠٢,٠غينيا

٣٨,١٢٠,١٠-٠٢,١%٠٠٠٠٨,٠الكونغو
٧٤,١٥١,١٣-٢٩,١%٠٠٠٢١,٠كينيا
٣٧,١١٩,١٠-٠١,١%٠٠٠٠٢,٠ليبرييا

٣٥,١١٨,١١-٠٠,١%٠٠٠٠٢,٠ليسوتو
٤٦,١٢٧,١٢-٠٨,١%٠٠٠٠٦,٠مايل 

٥٢,١٣٢,١٠-١٢,١%٠٠٠٠٥,٠مدغشقر
٤٨,١٢٨,١١-٠٩,١%٠٠٠٠٣,٠مالوي

٣٩,١٢١,١١-٠٣,١%٠٠٠٢١,٠موريشيوس
٣٥,١١٨,١٠-٠٠,١%٠٠٠٠٢,٠ناميبيا
٧٩,١٥٦,١٣-٣٢,١%٠٠١٤٣,٠النيجر
٧٤,٥٩٩,٤٣-٢٤,٤%٠١٣٥٣,٠نيجرييا

٤٧,١٢٧,١١-٠٨,١%٠٠٠٣٥,٠األردنالمجموعة اآلسيوية
٦١,١٤٠,١٠-١٩,١%٠٠٠٠٨,٠أفغانستان
٨٢,٢٤٥,٢٠-٠٨,٢%٠٠٠١٠,٠بنغالديش

٣٥,١١٧,١٠-٠٠,١%٠٠٠٠٣,٠ليشيت–تيمور 
٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠جزر كوك

٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠جزر مارشال
٧٧,١٥٤,١١-٣١,١%٠٠٠٠٥,٠مجهورية كوريا

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠ساموا

 موظفًا من رعايا دول ليست ٣٤الوظائف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتَخبني وموظفي اللغات. ومثة . و ٢٠١٣آذار/مارس ٣١احلالة اعتبارا من تاريخ
أطرافاً يف نظام روما األساسي.
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النطاق املستحَسن٢٠١٢النصيب لعام البلداملنطقة
منتصف 

عدد املوظفنيالنطاق

٤٠,١٢٢,١٠-٠٤,١%٠٠٠٠٥,٠طاجيكستان
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠نواتواف

٤١,٥٧٠,٤٢-٠٠,٤%٠١٤٦٤,٠الفلبني
٣٥,١١٧,١٠-٠٠,١%٠٠٠٠٥,٠فيجي
٤٧,١٢٧,١١-١١,١%٠٠٠٧٥,٠قربص

٤٨,١٢٩,١٠-٠٩,١%٠٠٠٠٦,٠كمبوديا
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠ملديف
٣٧,١١٩,١١-٠١,١%٠٠٠٠٨,٠منغوليا
١٥,٧٢٢,٦٠-٢٩,٥%٠٠٢٦٢٩,٠ناورو

٥٨,٤٠٢٩,٣٥٣-٩٩,٢٩%١٧٢١٩,٠اليابان
٤٨,١٢٩,١٠-١٠,١%٠٠٠٦٤,٠إستونيامجموعة أوروبا الشرقية

٣٩,١٢١,١١-٠٣,١%٠٠٠١٦,٠ألبانيا
٥٦,١٣٦,١١-١٦,١%٠٠٠٧٥,٠بلغاريا
٤٢,١٢٤,١١-٠٥,١%٠٠٠٢٧,٠واهلرسكالبوسنة
٣٤,٣٩٠,٢١-٤٧,٢%٠٠٧٥٣,٠بولندا

٣٧,١١٩,١٠-٠١,١%٠٠٠١٦,٠اجلبل األسود
٧٨,٢٤٢,٢٠-٠٦,٢%٠٠٦١٤,٠اجلمهورية التشيكية

٣٨,١٢٠,١٠-٠٢,١%٠٠٠١٣,٠مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
٣٧,١١٩,١٠-٠١,١%٠٠٠٠٢,٠مولدوفامجهورية 
٣٩,١٢١,١١-٠٣,١%٠٠٠١١,٠جورجيا
٣١,٢٠١,٢٧-٧١,١%٠٠٣٥٩,٠رومانيا

٩٨,١٧٢,١٠-٤٦,١%٠٠٢٧٢,٠سلوفاكيا
٧٠,١٤٨,١٠-٢٦,١%٠٠١٥٩,٠سلوفينيا

٥٦,١٣٦,١٤-١٥,١%٠٠٠٦٤,٠صربيا
٨١,١٥٨,١٤-٣٤,١%٠٠٢٠٠,٠كرواتيا
١٢,١٥٢,١٣٢,١٠%٠٠٠٧٥,٠التفيا
٦٢,١٤١,١٠-١٩,١%٠٠١١٦,٠ليتوانيا
٣٦,٢٠٥,٢٠-٧٤,١%٠٠٤٢٣,٠هنغاريا

مجموعة أمريكا الالتينية 
٢١,٣٧٩,٢٤-٣٧,٢%٠٠٦٨٧,٠األرجنتنيوالكاريبي

٦١,١٤٠,١٣-١٩,١%٠٠٠٧٠,٠إكوادور
٣٨,١٢٠,١٠-٠٢,١%٠٠٠٠٣,٠ادو وبارباأنتيغو 

٥٤,١٣٤,١٠-١٤,١%٠٠٠٨٣,٠أوروغواي
٨٠,١٥٧,١٠-٣٣,١%٠٠١٨٦,٠باراغواي
١٣،٤٠٦٥,١١١-٩٠,٩%٠٤٦٦٤,٠الربازيل

٣٦,١١٨,١٠-٠١,١%٠٠٠١٣,٠بربادوس
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠بليز
٤٠,١٢١,١٠-٠٣,١%٠٠٠١٦,٠بنما

٤٥,١٢٦,١٠-٠٧,١%٠٠٠١٤,٠املتعددة القوميات)–دولة بوليفيا (
١٤,٢٨٦,١٣-٥٨,١%٠٠٢٤٥,٠بريو

٥٠,١٣٠,١٢-١١,١%٠٠٠٧٠,٠ترينيداد وتوباغو
٥٨,١٣٧,١٠-١٧,١%٠٠٠٧٢,٠اجلمهورية الدومينيكية

٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠دومينيكا
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠وغرينادينسان فنسنت 

٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠سانت كيتس ونيفيس
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠سانت لوسيا

٣٥,١١٧,١٠-٠٠,١%٠٠٠٠٦,٠سورينام
٦٦,٢٣١,٢٢-٩٧,١%٠٠٥٣١,٠شيلي

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠غرينادا
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النطاق املستحَسن٢٠١٢النصيب لعام البلداملنطقة
منتصف 

عدد املوظفنيالنطاق

٥٥,١٣٥,١٠-١٥,١%٠٠٠٤٣,٠غواتيماال
٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٢,٠غويانا

٨٠,٣٣٠,٣٢-٨١,٢%٠٠٩٩٧,٠البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 
٥١,١٣١,١١-١١,١%٠٠٠٦٠,٠كوستاريكا

٦٥,٢٣١,٢٦-٩٦,١%٠٠٤١٢,٠كولومبيا
٨٠,٨٦٥,٧٢-٥٠,٦%٠٢٩٢٨,٠املكسيك
٤٣,١٢٤,١٠-٠٥,١%٠٠٠١٣,٠هندوراس

مجموعة أوروبا الغربية 
١٧,١٢٥٨,١٠١٠-٠٠,٩%٧٠٧٨٦,٤إسبانياوالدول األخرى

٨٢,٨٦٧,٧١٢-٥٢,٦%٠٣٢٩٧,٠أسرتاليا
١٩,٢٧٦٤,٢٣١٢-١٠,٢٠%١١٣٥١,٠أملانيا
٣٦,١١٨,١٠-٠٠,١%٠٠٠١٣,٠أندورا
٨٤,٢٤٧,٢٦-١٠,٢%٠٠٦٦٤,٠آيرلندا

٤٣,١٢٤,١٠-٠٦,١%٠٠٠٤٣,٠آيسلندا
٥٢,١٧٢٣,١٥١١-٩٥,١٢%٠٧٠٧٠,٠إيطاليا

٤٤,٨٣٤,٧٤-٢٤,٦%٠٣١٧٠,٠الربتغال
٩٤,٤٢٩,٤١٣-٦٥,٣%٠١٥٨٦,٠بلجيكا
٧٦,٣٢٧,٣١-٢،٧٨%٠،٠١٠٧٣الدامنرك

٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠%٠٠٠٠٥٥,٠سان مارينو
٧٩,٤١٧,٤١-٥٧,٣%٠١٥٢٦,٠السويد
٠٨,٥٤٢,٤١-٧٦,٣%٠١٦٦٤,٠سويسرا
٥٩,٢١٧٨,١٨٤٦-٩٦,١٥%٠٨٨٩٠,٠فرنسا
٢٠,٣٧٩,٢٣-٣٧,٢%٠٠٨٢٥,٠فنلندا
١٣,١٢٥٥,١٠١٣-٩٧,٨%٠٤٧٤٣,٠كندا

٦٢,١٤١,١٠-٢٠,١%٠٠١٢٩,٠لكسمربغ
٣٦,١١٨,١٠-٠١,١%٠٠٠١٤,٠ليختنشتاين

٣٩,١٢١,١٠-٠٣,١%٠٠٠٢٥,٠مالطة
١١,٢٠٤٩,١٧٢٨-٨٦,١٤%٠٨٢٣٢,٠اململكة املتحدة

٤٧,١٢٧,١٠-٠٨٤,١%٠٠٠٤١,٠النرويج
٢١,٤٦٦,٣٢-١١,٣%٠١٢٦٨,٠النمسا

٣٨,١٢٠,١٤-٠٢,١%٠٠٠٠٣,٠نيوزيلندا
٣٧,٢٠٦,٢١٩-٧٥,١%٠٠٤٠٢,٠هولندا
٦٨,٣٢٠,٣٣-٧٢,٢%٠١٠١٤,٠اليونان

٠٠,٣٥٠٢٨٥%٠٠,١٠٠المجموع
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ع الموظفين من الفئة الفنية بحسب الجنس: توزُّ ٤الجدول 

٢٠١٢مارس/آذار ٣١احلال بتاريخ 

الهيئة القضائية
الذكوراإلناثالرتبة
٥١١٣-ف
٤١٢٣-ف
٣١٢٨٢٠-ف
٢٣٠٣-ف

مكتب المدعي العام
الذكوراإلناثالرتبة

١٠١وكيل أمني عام
٠١١أمني عام مساعد

١٠٢٢-مد
٥٣٨١١-ف
٤٦١٩٢٥-ف
٣١٧٢٤٤١-ف
٢٢٦١٨٤٤-ف
١١٢٥١٧-ف

قلم المحكمة

أمانة جمعية الدول األطراف
الذكوراإلناثالرتبة
١٠١١-مد
٥٠١١-ف
٤١٠١-ف
٣١٠١-ف

للضحاياأمانة الصندوق االستئماني 
الذكوراإلناثالرتبة
١٠١١-مد
٥١٠١-ف
٣١٢٣-ف

المباني الدائمةمكتب مدير مشروع 
الذكوراإلناثالرتبة
١٠١١-مد
٤١٠١-ف

المجموع العام
الذكوراإلناث
١٧٨١٨٢٣٦٠

مبن فيهم املوظفون املنتَخبون وموظفو اللغات

الذكوراإلناثالرتبة
١٠١أمني عام مساعد

١١٣٤-مد
٥٧٩١٦-ف
٤١٦٢٣٣٩-ف
٣٢٥٣١٥٦-ف
٢٣٧١٩٥٦-ف
١٤٢٧-ف
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: أعداد الموظفين، الفعلية٥الجدول 

كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي:٢٠١٢آذار/مارس ٣١يف 

املوظفنيأعداد 

٦٩٠الثابتةالوظائف

١٥٢العامةشغلها يف إطار املساعدة املؤقتةالوظائف الـُمَقرّ 

٧٠املتدربون داخلياً 

١٢الزائرون من الفئة الفنية

٤٧اخلرباء االستشاريون

٢١بون/القضاةاملسؤولون املنتخَ 

٩٩٢المجموع

: أعداد الموظفين، التقديرية٦الجدول 

، وإىل متوسطات أعداد املتدربني ٢٠١٣آذار/مارس ٣١، وإىل التقدير احلايل يف املقّرة٢٠١٣ستناد إىل ميزانية عام باال
داخلياً والزائرين من الفئة الفنية واخلرباء االستشاريني اليت ُسجِّلت يف السنوات السابقة، يُتوقَّع أن تكون أعداد املوظفني حبلول

كما يلي:٢٠١٣

أعداد املوظفني

١٧٦١الثابتةالوظائف

٢١٩٤العامةشغلها يف إطار املساعدة املؤقتةالـُمَقّر الوظائف 

٣٧٠املتدربون داخلياً 

٦الزائرون من الفئة الفنية

٤٢اخلرباء االستشاريون

٢١بون/القضاةاملسؤولون املنتخَ 

١٠٢١المجموع

مل يؤخذ بعني االعتبار يف التوقع.غورشالمعدل ١
نفس املالحظة.٢
نفس املالحظة.٣
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الوظائف الثابتة-: الوظائف الشاغرة ٧الجدول 
٢٠١٢آذار/مارس ٣١يف إىل احلال 

املالحظاتتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالربنامج الرئيسي
الربنامج الرئيسي 

األول
٣-فالدوائرهيئة الرئاسة

ر أ- خ ع 
موظف شؤون قانونية

مساعد باحث
١
١

وظيفة شغرت بسبب استقالة.
شغرت بسبب استقالة.وظيفة

الربنامج الرئيسي 
الثاين

.٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف )*١(منسِّق عمليات ميدانيةر أ- خ ع قسم التخطيط والعملياتشعبة التحقيق

٣-ففرق التحقيق

٤-ف

حمقق (القضايا املالية واالجتار 
يف السالح)

حملل مايل

١

١

.٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف عام 
وظيفة شغرت بسبب استقالة.

٢٠١٣وظيفة يُزَمع نقلها. وظيفة جيب شغلها يف عام 
الربنامج الرئيسي 

الثالث
مكتب رئيسة 

قلم احملكمة
وظيفة شغرت بسبب استقالة.١املوظفنيأمن عونر أ- خ ع قسم األمن والسالمة 

اخلدمات االستشارية قسم 
القانونية

.وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي١موظف قانوين مساعد٢-ف

مكتب مراجعة احلسابات 
الداخلي

.وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي١مراجع حسابات داخلي٣-ف

.بسبب قيود امليزانية٢٠١٣محدت يف وظيفة ٢) كوت ديفوارسائق (ر أ- خ ع قسم العمليات امليدانية
مجهورية إفريقيا سائق (ر أ- خ ع 

) الوسطى
.بسبب قيود امليزانية٢٠١٣محدت يف وظيفة ١

تص يف مراقبة صندوق خم٢-فقسم دعم حمامي الدفاع
املساعدة القانونية

.وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي١

شعبة اخلدمات 
اإلدارية العامة

قسم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال

.داخليوظيفة شغرت بسبب انتقال ١حملل أنظمة٣-ف

شعبة خدمات 
احملكمة

مساعد رئيسي معين ر ر- خ ع قسم إدارة احملكمة
اتالبصري- ات لسمعيبا

حىت إشعار آخر.جممَّدةوظيفة ١

مساعد ميداين معين ر أ- خ ع والشهودلضحاياوحدة ا
(حاليا يف باحلماية/العمليات

) مجهورية أفريقيا الوسطى

كينيا.نقلها إىل  وظيفة يُزَمع ١
.٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف عام 

مع مساعد ميداين معين جبر أ- خ ع 
املعلومات السرية (حاليا يف 

)مجهورية أفريقيا الوسطى

نقلها إىل كينيا.وظيفة يُزَمع ١
.٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف عام 

مساعد ميداين معين ر أ- خ ع 
(حاليا يف باحلماية/العمليات

الكونغو الدميقراطية)مجهورية 

.٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف عام ١

مساعد ميداين معين ٢-ف
مجهورية (باحلماية/العمليات

الكونغو الدميقراطية)

نقلها إىل أوغندا ويعاد تصنيفها إىل مساعد دعم وظيفة يُزَمع ١
ميداين.

.٢٠١٣وظيفة جيب شغلها يف عام 
.١٢٠١٣عون ميداين معين بالشهود٣-ف

مساعد معين بالتوعية امليدانيةر أ- خ ع قسم اإلعالم والوثائق
)مجهورية أفريقيا الوسطى(يف 

وظيفة شغرت بسبب استقالة.١

ترشيد العمل. وظيفة يُزَمع نقلها إىل  وظيفة يتوقف أمرها على١مساعد إداري ميداينر أ- خ ع 
.٢٠١٣كينيا يف عام 

الربنامج الرئيسي 
الرابع

أمانة مجعية 
الدول 

األطراف

أمانة مجعية الدول 
األطراف

١مساعد خاص للمدير٢-ف

لباستقال.بسبب اشغرتتان وظيف٢مساعد إدارير أ- خ ع 
٤)١(٢٤العامالمجموع 

مساعد يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين ال جيري رتبة أمني عام. ومثة وظيفة ب)٣ة (نوظيفة) أو معلَ ٤٤مت توظيف من يشغلها (/وظيفة جيري التوظيف لشغلها٤٧كان مثة ٢٠١٣آذار/مارس ٣١مالحظة: يف 
حالياً توظيف من يشغلها.

وظيفة شاغرة.مثة وظيفة واحدة (ملسؤول يف جملس املوظفني)، ُتَسد باالعتمادات املخصَّصة هلا تكاليف التمثيل يف جملس املوظفني، ٤
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الوظائف المقّرة مقابل الوظائف الشاغرة (عدا المسؤولين المنتَخبين): التجهيز بالموظفين: ٨الجدول 
٢٠١٢آذار/مارس ٣١احلال يف 

الربنامج الرئيسي
الوظائف 

املقّرة
الوظائف 
املشغولة

الوظائف اليت 
مت توظيف من 

٥يشغلها

الوظائف اجلاري 
توظيف من 

يشغلها

ن الوظائف املعلَ 
عنها اليت ال جيري 

يشغلهاتوظيف من 
الوظائف الشاغرة 

ن عنهاغري املعلَ 
للوظائف الثابتة٪

)٪( الوظائف الثابتةشغور معدَّلالشاغرة
]٣-٢[(]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١/(٢[x١٠٠)٢)/٢- )٣[(متوسط[x١٠٠

الهيئة القضائية

%٣٣,٨%٤٨٤٤٠٢٠٢٣٣,٨الربنامج الرئيسي األول

المدعي العاممكتب 

%٠٧,٦%٢١٤٢٠٠٠١١٠٣٥٤,٦الربنامج الرئيسي الثاين

قلم المحكمة

%٠٤,١٠%٦٤٧٨٤٣٠٠٢٨٣١٧٠٤,١٠الربنامج الرئيسي الثالث

أمانة جمعية الدول األطراف

%٣٣,٣٣%٩٦٠٠٠٣٣٣,٣٣الربنامج الرئيسي الرابع

للضحاياأمانة الصندوق االستئماني

%٠٠,٠%٧٧٠٠٠٠٠٠,٠الربنامج الرئيسي السادس

مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

%٠٠,٠%١٣٣٠٠٠٠٠٠,٠-الربنامج الرئيسي السابع

آلية املراقبة املستقلة

%٠٠,١٠٠%٥٢٠٠٢٠٠٠٠,١٠٠-الرئيسي السابعالربنامج 

%٠٧,٩%٧٦١٠٣٤٣٣٢٥٣٣,٩المجموع للمحكمة

٧١من يشغلهاتوظيفالوظائف المستهَدف 

٤٣من يشغلهاتوظيفمن يشغلها أو الجاري توظيفالوظائف التي تم 

%٦,٦٠من يشغلهاتوظيفمن يشغلها إلى الوظائف المستهَدف توظيفمن يشغلها أو الجاري توظيفالنسبة المئوية للوظائف التي تم 

حىت قدوم شاغلها.حمجوزةقد أُجنزت وأن الوظيفة من يشغلها" هي الوظائف قبل املرشَّح املنتقى لشغلها عرض توظيفه. وذلك يعين أن عملية التوظيفتوظيف"الوظائف اليت مت ٥
.املوظفنيجملسيفممثلتكاليفهلااملخصَّصةباالعتماداتُتَسدلكنللكلمةالدقيقباملعىنشاغرةليستوظيفةالثالثالرئيسيالربنامجيفمثة٦
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المرفق الثالث
قائمة الوثائق

CBF/20/1جدول األعمال املؤقت
CBF/20/1/Add.1/Rev.2القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

CBF/20/3تقرير احملكمة عن املشرتيات
CBF/20/4 ٢٠١٣ات صندوق الطوارئ يف إشعار تقرير احملكمة عن
CBF/20/7تقرير احملكمة عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

CBF/20/10 األموال السائلةاحملكمة عن استثمارها تقرير
CBF/20/12 الصرفللضحايا عن إدارة خماطر معدالت الصندوق االستئماين تقرير احملكمة وأمانة
CBF/20/13  تقرير عن التقدم احملرز يف برنامج االنتقال إىل املباين اجلديدة
CBF/20/14التحليليةتقرير احملكمة عن احملاسبة
CBF/20/18تقرير مرحلي عن نشاطات جلنة اإلشراف
CBF/20/19 ٢٠١٣/مارس آذار٣١تقريرعن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد براجمها إىل غاية
CBF/20/20تقرير احملكمة عن نشاطات التوعية واملعلومات

ICC-ASP/12/2وتقديرهتقرير الربع األول من السنة عن رصد أداء تنفيذ املساعدة القانونية
ICC-ASP/12/3وثيقة قلم احملكمة املوحدة للسياسة العامة بشأن نظام احملكمة يف املساعدة القانونية
ICC-ASP/12/4تقرير احملكمة عن املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية
ICC-ASP/12/6تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية
ICC-ASP/12/7تقرير احملكمة عن صندوق رأمساهلا العامل
ICC-ASP/12/8 تقرير احملكمة عن سياسات مكافحة الغش و اإلبالغ عن املخالفات
ICC-ASP/12/9 ٢٠١٢عام وأدائها على صعيدها براجمها يف احملكمة اجلنائية الدولية نشاطات تقرير عن

ICC-ASP/12/16التقرير الثامن عن حال التقدم الذي أحرزته احملكمة يف تدابري النجاعة
ICC-ASP/12/17تقرير احملكمة عن تقدير سياسات استبدال األصول وشطب الديون ومراجعتها
ICC-ASP/12/18تقرير احملكمة عن هيكلها التنظيمي
ICC-ASP/12/19تقرير عن سياسة استبدال األصول
ICC-ASP/12/21 تقرير احملكمة عن املراجعة الشاملة لنظام املساعدة القانونية
ICC-ASP/12/22ورقة مفاهيمية عن متويل احملكمة للمشاريع متعددة السنوات
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المرفق الرابع
)١(٢٠١٣صندوق الطوارئ في ات إشعار تقرير المحكمة عن 

للدفاع في قضية السيد جرمان  ونية إضافية فين ومساعدة قانظتمديد عهدتي قاضيين ودعم المو -أوال 
كانون ١٧الديمقراطية بتاريخ كونغو جمهورية الحالة جولو في دا والسيد ماتيو نغو غكانت

.٢٠١٢األول/ديمسبر 

بتاريخ ة كوت ديفوارقضية السيد لوران غباغبو في حالجراءات التمهيدية فياإللتواص- ثانيا 
.٢٠١٢سمبر كانون األول/دي١٨

مقدمة–ألف 

جلنة امليزانية واملالية توصية ICC-ASP/11/Res.1أيدت مجعة الدول األطراف ("اجلمعية") يف قراراها -١
تقومييا من يوما ٦٠كمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أن ترسل يف أجل احملى لن عأ("اللجنة") اليت تقضي ب

بالوصول إىل صندوق الطوارئ تقريرا مكتوبا إىل اللجنة عرب رئيسها مع تقدمي حتيني عن استخدام شعاراإل
)٢(.شعاراملوارد املطلوبة يف اإل

التاليني إىل اللجنة:ين شعار وقدمت احملكمة اإل-٢
يورو يتعلق بتمديد ٣١١,٠٨٧مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٧مؤرخ يف إشعارإ)أ(

والية قاضيني ودعم املوظفني ومساعدة قانونية إضافية للدفاع يف قضية السيد جريمان كاتانغا 
إشعاروالسيد ماتيو نغودجولو شوي يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية (

غا/نغودجولو).كاتان
يورو يتعلق باحلاجة إىل ٥٠٩,١٠٠مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨وإشعار مؤرخ يف )ب(

التكفل باستمرار اإلجراءات التمهيدية يف قضية السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار. 
(إشعار غباغبو). 

أداء الميزانية في الطلب على صندوق الطوارئ –باء

. وفيما يلي ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١ن يتعلقان بصندوق الطوارئ حيز التنفيذ يوم اإشعاردخل -٣
يوما من ٦٠شباط/فرباير، يف غضون ٢٨داء امليزانية لكل طلب على صندوق الطوارئ إىل غاية تفصيل أل

اللجنة.شعارات اليت وصلت ، وفق ترتيب اإلاتشعاراإل

)١(CBF/20/14.
...٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢- ٤، الهاي، شرة ادية عالدورة احلجبمعة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية)٢(

٢٠١٢)ICC-ASP/11/20من القسم األول من القرار ٢الفقرة ،ألفالثالث، اجلزء ولICC-ASP/11/Res.1 .النظام من٦البند استنادا إىل
ء أجل األسبوعني  نقطة املايل والقواعد املالية، ميكن للمسجل، بعد أسبوعني من إخطار رئيس اللجنة، الدخول يف االلتزامات ذات الصلة. ومن مث فقد ُجعل انتها

انطالق فرتة تقدمي التقرير.
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. إشعار كاتانغا/نغوددجولو١

شباط/فرباير فيما يتعلق بالطلب على الصندوق ٢٨األول أدناه يقدم اإلنفاق الفعلي إىل غاية جلدول ا-٤
دعم حمدود للموظفني ومتطلبات إضافية للمساعدة القانونية لفرق و قاضينياملتعلق بتمديد والييتالطوارئ

ورية الكونغو الدميقراطية. همجلسيد جريمان كاتانغا والسيد ماتيو نغودجولو شوي يف حالةالدفاع يف قضية ا
مليون ٠,٣١مليون يورو من مبلغ ٠,٧شباط/فرباير هو ٢٨اية إىل غي مت تكبدهذنفاق الفعلي الواإل

يتم استخدامها بعد ألنه اعدة القانونية فلمأما املسباملئة. ٢٣,٩يوورو الذي مت إشعار طلبه أو معدل تنفيذ 
ناير وشباط/فرباير.ول/يمل يتم تلقي الفواتري يف كانون األ

أداء الميزانية في الطلب على صندوق الطوارئ من أجل تميد واليتي قاضيين ودعم الموظفين : ١الجدول 
والمساعدة القانونية اإلضافية في قضية السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو شوي في حالة 

حسب بند اإلنفاق (ماليين اليورو).شباط/فبراير ٢٨جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى غاية 

اإلنفاقبند 
وق على صندطلب ال

الطوارئ 
]١[

اإلنفاق الفعلي*
]٢[

)املئويةنسبةفيذ الفعلي  (بالتنمعدل ال
]١]/[٢[= ] ٣[

١٦٨,٢٦١,٤٣٦,٥تكاليف القضاة
تكاليف املوظفني

٣١,١١٣,١٤٢,١دة املؤقتة العامةاملساع
املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة 

األخرى
٣١,١١٣,١٤٢,١

السفر

١١١,٨الدفاعيحمام

الضحايايحمام
١١١,٨

تكاليف عمل أخرى خمتلفة

عامة ال
املوردات واملواد

التجهيزات مبا يف ذلك األثاث
٣١١,١٧٤,٤٢٣,٩المجموع

.األرقام قابلة للتغري* 

غباغبوشعار. إ٢

صندوق الطوارئ /فرباير فيما يتعلق بالطلب على شباط٢٨اإلنفاق الفعلي إىل غاية اجلدول الثاين أدناه يبّني 
اإلجراءات والضحايا ضرورية ملواصلة دفاع القانونية لفرق مساعدة و مدة سبعة أشهر لموظفني لدعم لتقدمي 

مبلغ مقابل مليون يورو ٠,٢٥التمهيدية يف قضية السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار. ومت تكبد مبلغ 



ICC-ASP/12/20

311 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

د انضم املوظفون وقيف املئة.٤٨,٨يساوي معدل تنفيذ قدره ما ،لب بهو الذي مت إشعار الطمليون يور ٠,٥١
إىل الدوائر منذ بداية كانون الثاين/يناير. ومت االلتزام بدفع نفقات املساعدة القانونية لفرق الدفاع والضحايا لألشهر 

الستة األوىل.
أداء الميزانية للطلب على صندوق الطوارئ لالستمرار في اإلجراءات التمهيدية في قضية : ٢الجدول 

شباط/فبراير حسب بند اإلنفاق (ماليين اليورو).٢٨الة كوت ديفوار إلى غاية السيد لوران غباغبو في ح

الطلب على صدوق الطوارئ طبيعة اإلنفاق
]١[

اإلنفاق الفعلي*
]٢[

معدل التنفيذ الفعلي  (بالنسبة املئوية)
]١]/[٢= [] ٣[

تكاليف القضاة
تكاليف املوظفني

١٠٨,٧٢١,٣١٩,٦دة املؤقتة العامةساعامل
املساعدة املؤقتة لالجتماعات
المجموع الفرعي لتكاليف 

الموظفين األخرى
١٠٨,٧٢١,٣١٩,٦

السفر
٣٣٠,٠١٩٣,٤٥٨,٦الدفاعيحمام

٧٠,٤٣٣,٧٤٧,٩الضحاياحمامى 
٤٠٠,٤٢٢٧,٢٥٦,٧

تكاليف عمل أخرى خمتلفة

املوردات واملواد
التجهيزات مبا يف ذلك األثاث

٥٠٩,١٢٤٨,٤٤٨,٨المجموع
.األرقام قابلة للتغري* 
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*٢٠١٣والعشرين، أيلول/سبتمبر تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الحادية -٢

احملتويات
الصفحة

٣١٤............................................................................................................................مقدمة-أوال
٣١٤...................................................................................افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل- ألف
٣١٦.....................................................................................................................مشاركة املراقبني- باء

٣١٦...............................................................احلادية والعشرين- ثانيا
٣١٦......................................................................................................املتعلقة باملالية وامليزانيةاملسائل - ألف

٣١٦....................................................................................................................حالة االشرتاكات- ١
٣١٧............................................................................................................الدول اليت عليها متأخرات- ٢
٣١٧...........................................................................................................صندوق رأس املال املتداول- ٣
٣١٨....................................................................................................................صندوق الطوارئ-٤
٣١٨...................................................................................................املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام-٥
٣٢٠.............................................................................................................التحليليةاحملاسبة مشروع -٦
٣٢٠...........................................................................................................استثمار رأس املالاستبدال -٧
٣٢٠......................................................................................)مشروع التمويل املتعدد السنوات (الربنامج االنتقايل-٨
٣٢١............................................................................)(الربع الثاين٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل حىت - ٩

٣٢٢.........................................................................................٢٠١٤النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -١٠
٣٢٢................................................................................٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية الربناجميةبشأن ةتوصيات عام(أ)

٣٢٣...................................................................................................٢٠١٤االفرتاضات واألنشطة لعام (ب)
٣٢٣..............................................................................................................ج) العرض والتحليل الكلي(
٣٢٤......................................................................................................................د) الربامج الرئيسية(
٣٢٤...............................................................................................الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية-‘١’
٣٢٥.........................................................................................ةالعامةالربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعي-‘٢’
٣٢٧.................................................................................................الرئيسي الثالث: قلم احملكمةالربنامج -‘٣’
٣٢٨....................................................................................لربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطرافا-‘٤’
٣٢٩.......................................................................................: آلية الرقابة املستقلة٥- الربنامج الرئيسي السابع-‘٥’

٣٣٠.....................................................................................................................املسائل اإلدارية- باء
٣٣٠...........................................................................................................اهليكل التنظيمي للمحكمة- ١
٣٣١..........................................................................................................................املشرتيات- ٢
٣٣١........................................................................................استثمار األموال السائلةبشأن التعليمات اإلدارية - ٣
٣٣١......................................................................................................برنامج املوظفني املهنيني املبتدئني- ٤

ICC-ASP/12/15بوصفها الوثيقةسابقاصدرت *
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الصفحة
٣٣٢........................................................................................................................سن التقاعد- ٥

٣٣٢..........................................................................................................مسائل مراجعة احلسابات-جيم
٣٣٢.............................................................................................................تقارير مراجعة احلسابات- ١
٣٣٢................................................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١أ) البيانات املالية للمحكمة للفرتة من (

٣٣٢.........................................................................................................................املستحقةالديون
٣٣٤.............................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١ب) البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من (
٣٣٤........................................................................ج) تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وجلنة مراجعة احلسابات(

٣٣٥..................................................................................................................القانونيةاملساعدة -دال
٣٣٦......................................................................................................................مباين احملكمة-اءهـ
٣٣٦..........................................................................................................................عامةنظرة- ١
٣٣٦.......................................................................................................................حالة املشروع- ٢
٣٣٧......................................................................................................................شروع توحيد امل- ٣
٣٣٧....................................................................................................................تكاليف االنتقال- ٤
٣٣٩............................................................................................"معداتاستعراض تكاليف- ٥
٣٣٩......................................................................................................تنظيم املؤمتراتالقدرة على تعزيز - ٦
٣٤٠...........................................................................................بالتكلفة اإلمجالية للملكيةالفريق العامل املعين - ٧
٣٤٠...............................................................................................................عقد إجيار املباين املؤقتة- ٨

٣٤١.......................................................................................................الصندوق االستئماين للضحايا-واو
٣٤١.................................................................................................................سياسة إدارة املخاطر- ١

٣٤٢.....................................................................................................................مسائل أخرى- زاي
٣٤٢............................................................................................................................الوسطاء- ١
٣٤٢..................................................................................................الوثائق املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية- ٢
٣٤٢................................................................................................للجنةاليت ستعقدهااالجتماعات املقبلة- ٣

٣٤٣................................................................................................................املرفق األول: قائمة الوثائق
٣٤٤..................................................................................٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣املرفق الثاين: حالة االشرتاكات يف 

٣٤٧................................................٢٠١٤لتطورات احملتملة اليت ميكن أن تؤثر على امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ااملرفق الثالث: قائمة 
٣٤٨.................................................................................٢٠١٣عام اللجوء إىل صندوق الطوارئاملرفق الرابع: طلبات 

٣٤٩..............................................................املرفق اخلامس: اآلثار املرتتبة على امليزانية من جّراء تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية
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مقدمة-أوال

على أساس ٢٠١٤للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ("اللجنة") فحصها أجرت جلنة امليزانية واملالية -١
املبدأ العام املتمثل يف سالمة امليزانية. 

٢٠١٣وأشارت اللجنة إىل أن فيما خيص ميزانية عام -٢
و للميزانية مليون يور ١١٥,١٢مليون يورو، منها ١١٥,٦٢احلادية عشرة على اعتمادات بلغ جمموعها 

)١(مليون يورو لتجديد موارد صندوق الطوارئ.٠,٥٠و ،العادية

، كانت قد تلقت سبعة إخطارات من ٢٠١٣حلول آب/أغسطس عند -٣
مليون ٧,٢١باللجوء إىل صندوق الطوارئ ألجل مبالغ جمموعها ("احملكمة")احملكمة اجلنائية الدولية

يورو. 
مليون يورو ١٠,٩٥زيادة قدرها متثل ٢٠١٤اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام والحظت -٤
.٢٠١٣يف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٩,٥(
واملربرات املقدمة، خلصت اللجنة إىل أنه ميكن ٢٠١٤وبعد استعراض امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٥

امليزانية ذلك، فستبلغوإذا متت املوافقة على.مليون يورو٤,٥٢يبلغ جمموعها حتقيق وفورات إضافية
مليون يورو.٢٠١٤١٢١,٥٥الربناجمية املقرتحة املعدلة لعام 

اللجنة، حسبما قدرت اآلثار املرتتبة على امليزانية من جراء تنفيذ توصيات وترد يف املرفق اخلامس -٦
. احملكمة

وتنظیم العمل،وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة،-ألف

وفقا للقرار الذي اختذته اجلمعية يف اجللسة العامة الثامنة،احلادية والعشرين -٧
إىل ٢٠١٢١٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢١يف املعقودة

٢٦، وكذلك قرار اللجنة بشأن مواعيدها، والذي اختذته اللجنة يف ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢
تمرب أيلول/سب١٩إىل ٩جلسة، يف الفرتة من ٢٠. وعقدت الدورة، اليت ضمت ٢٠١٣نيسان/أبريل 

. رئيس احملكمة، القاضي سانغ هيون سونغ، كلمات ترحيبية ألقاها يف افتتاح الدورة. وأدىل رئيس ٢٠١٣
هيون سونغ، بكلمة ترحيبية يف اجللسة االفتتاحية.-احملكمة، القاضي سانغ

من النظام الداخلي للجنة، عينت اللجنة السيد هيو أدسيت (كندا) مقررا. ١٣ووفقا للمادة -٨
اخلدمات الفنية للجنة، وتوىل األمني التنفيذي للجنة ("األمانة") ت أمانة مجعية الدول األطراف وقدم

امليزانية واملالية، السيد فخري الدجاين، مهام أمني اللجنة.
للجنة األعضاء التالية أمساؤهم:احلادية والعشرين وحضر الدورة -٩

) هيو أدسيت (كندا)١
ي)) ديفيد بانيانكا (بوروند٢

، الدورة احلادية عشرة، جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالوثائق الرمسية )١(
-ICC-ASP/11/20ICC(٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢- ١٤الهاي، 

ASP/11/Res.1.الفرع واو ،
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) كارولينا ماريا فرنانديز أوباسو (املكسيك)٣
) جيل فنكلستني (فرنسا)٤
) فوزي غرايبة (األردن)٥
) صمويل إيتام (سرياليون)٦
ّميك (إستونيا)ـ) جوهاين ل٧
كوادور)اإل ) مونيكا سانشيز (٨
) جريد ساوب (أملانيا)٩

) أوغو سيسي (إيطاليا) ١٠
) ايلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)١١
) ماساتوشي سوغيورا (اليابان)١٢

):CBF/21/1يف جلستها األوىل، اعتمدت اللجنة جدول األعمال التايل (و -١٠
) افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل١
) مشاركة املسؤولني واملراقبني٢
) املسائل املتعلقة باملالية وامليزانية:٣

(أ) الدول اليت عليها متأخرات
صندوق رأس املال املتداول(ب) 

(ج) صندوق الطوارئ
(د) املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

(هـ) استبدال استثمار رأس املال
(و) مشروع التمويل املتعدد السنوات (الربنامج االنتقايل) 

٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠(ز) بيانات األداء املايل اعتبارا من 
٢٠١٤الربناجمية املقرتحة لعام (ح) النظر يف امليزانية 

) املسائل اإلدارية:٤
(أ) اهليكل التنظيمي

(ب) املشرتيات
(ج) التعليمات اإلدارية بشأن استثمار األموال السائلة

(د) برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني
(ه) سن التقاعد

) مسائل مراجعة احلسابات:٥
(أ) تقارير مراجعة احلسابات:

كانون ١املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة من البيانات‘ ١’
٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 

كانون ١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من ‘ ٢’
٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 

تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ‘ ٣’
ة مراجعة احلسابات.(ب) جلن
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) املساعدة القانونية٦
) مباين احملكمة:٧

(أ) الربنامج االنتقايل
(ب) التكلفة اإلمجالية للملكية

(د) عقد إجيار املباين املؤقتة
) الصندوق االستئماين للضحايا:٨

(أ) سياسة إدارة املخاطر
) مسائل أخرى:٩

الوسطاء(أ) 
(ب) تنظيم األمانة العامة

ت املقبلة اليت ستعقدها اللجنة(ج) االجتماعا
جهت الدعوة إىل الربامج الرئيسية التالية باحملكمة للمشاركة يف اجتماعات اللجنة لتقدمي التقارير: ووُ -١١

وعالوة على ذلك، هيئة الرئاسة، ومكتب املدعية العامة ، وقلم احملكمة، والصندوق االستئماين للضحايا.
ألقى عروضا أمام اللجنة كل من ميسر امليزانية، السفري فرينر درومل (النمسا)، وميسر املساعدة القانونية، 

الدائمة ("جلنة الرقابة")، السيد روبرتو بيلي

مشاركة المراقبین-باء

قررت اللجنة قبول طلب التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية بإلقاء عرض أمام اللجنة. -١٢

الحادیة والعشرینجدول أعمال اللجنة في دورتھا يالنظر في المسائل المدرجة ف-ثانیا

المسائل المتعلقة بالمالیة والمیزانیة-ألف

حالة االشتراكات - ١

علما (املرفق الثاين)، وأحاطت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣استعرضت اللجنة حالة االشرتاكات يف -١٣
يورو قد صرفت ٥٣٧٤٤٩يف إطار امليزانية العادية، وأن تيورو قد ُصرف٦٤١٨٨٢١٠٢بأن 

. ويف التاريخ ICC-ASP/11/Res.1موارد صندوق الطوارئ عمال بأحكام الباب واو من القرار لتجديد 
يورو، وكانت االشرتاكات ٠٢٥٣٣٦نفسه، كانت االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة تبلغ 

يورو، وكانت االشرتاكات غري املسددة لتجديد موارد ٠٨٣١٥٧٩تبلغ ٢٠١٣غري املسددة لعام 
يورو. ٥٧١٥٤٣٩يورو، ليصبح جمموع االشرتاكات غري املسددة هو ٤٦٣٥٠صندوق الطوارئ تبلغ 

، كان قد مت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣وباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة مع التقدير أن يف -١٤
لتاريخ ، مع اإلشارة إىل أن يف نفس ا٢٠١٣يف املائة من االشرتاكات املستحقة يف عام ٩١,٨٢تسديد 

دولة فقط هي اليت كانت قد ٦٨يف املائة، وإىل أن ٧٨,١، مل يكن قد ُسدد إال ٢٠١٢من عام 

. والقواعد املاليةيلمن النظام املا٦-٥احملكمة تتوفر على ما يكفي من األموال طيلة السنة، وفقا للمادة 
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الدول التي علیھا متأخرات - ٢

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن ١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة -١٥

املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها". 
، كانت تسع دول أطراف متأخرة عن السداد مببلغ ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣وأقرت اللجنة بأن يف -١٦

يساوي سنتني كاملتني من االشرتاكات أو يزيد عن ذلك، وهي بالتايل غري مؤهلة للتصويت. والحظت 
باحلد ٢٠١٣حزيران/يونيو ٢٧اللجنة أن األمانة العامة أبلغت الدول األطراف اليت عليها متأخرات يف 

، وباإلجراء املعمول به لطلب رومامن نظام ١١٢من املادة ٨األدىن الالزم دفعه لتجنب تطبيق الفقرة 
اإلعفاء من فقدان حقوق التصويت. وطلبت اللجنة من األمانة إخطار الدول األطراف اليت عليها 

يها متأخرات بتسوية مرة أخرى. وأوصت اللجنة بأن تقوم مجيع الدول األطراف اليت علمتأخرات

صندوق رأس المال المتداول- ٣

من النظام املايل للمحكمة من أجل ضمان ٢-٦أنشئ صندوق رأس املال املتداول عمال باملادة -١٧
املقررة. االشرتاكات الكايف للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما ترد رأس املال 
مليون يورو.٧,٤، مت حتديد رصيد صندوق رأس املال املتداول يف ٢٠٠٨ومنذ عام 

احملكمة االنتباه مرة أخرى إىل أن هذا املبلغ قد ال يكون كافيا لتغطية أثارت ويف تقريرها إىل اللجنة، -١٨
خري كبري يف حتصيل وحدث تأ٢٠١١إذا تكرر الوضع الذي شهده عام )٢(

)٣(االشرتاكات.

، والحظت أن ٢٠١٣إىل ٢٠١١وفحصت اللجنة األرصدة النقدية الشهرية على مدى الفرتة من -١٩
الواردة، ألن غالبية االشرتاكات احملكمة أقرت بأن اختالفات الرصيد النقدي تعزى بشكل رئيسي إىل 

ب الشهرية)، وبالتايل ليس هلا تأثري ال ميكن تعكس تكاليف الرواتحيث مصروفات احملكمة مستقيمة (
التنبؤ به على تدفق النقدية. 

ملعلومات املعروضة عليها حاليا، مل تظطر احملكمة أبدا إىل اللجوء استنادا إىل اهوالحظت اللجنة أن-٢٠
إىل صندوق رأس املال املتداول. ورأت اللجنة أن احملكمة تتوفر على املوارد الالزمة لتلبية 

رت اللجنة أيضا بتوصيتها السابقة بأن تنظر احملكمة، كلما دخلت يف عالقة تعاقدية، يف السيولة. وذكّ 
وقت الحق يف السنة املالية، من أجل خفض خماطر السيولة خالل ىلإمكانية تأجيل أي التزامات مالية إ

)٤(األشهر األوىل من السنة.

اجلمعية صندوق رأس املال املتداول يف مستواه احلايل.وأوصت اللجنة بأن تبقي -٢١

ماليني يورو يف الشهر. انظر ٩من )٢(
CBF/21/6 ٦، الفقرة.

، ال سیما إحدى أكبر المساھمات، یعني أن ٢٠١٠حسب ما أدلت بھ المحكمة، كان التأخر في تلقي المساھمات المتعلقة بمیزانیتھا لعام )٣(

تسدید أكبر الفواتیرإلى حین تلقي في المائة من المساھمات فقط، مما أدى إلى تأجیل ٢٠١٠٧٨المحكمة تلقت بحلول نھایة عام 

.٥، الفقرة CBF/21/6المساھمات المتأخرة. انظر 

)٤(ICC-ASP/12/5/Rev.1 ٢٦، الفقرة.
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صندوق الطوارئ- ٤

مليون يورو. وعمال ٧,٥، بلغ الرصيد االفتتاحي لصندوق الطوارئ ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١يف -٢٢
يورو.٠٠٠٥٠٠، مت جتديد موارد الصندوق مببلغ ICC-ASP/11/Res.1بقرار اجلمعية 

قدمت احملكمة سبعة إخطارات باللجوء إىل كانت احملكمة ،  ٢٠١٣أغسطس و -٢٣
صندوق الطوارئ لتغطية النفقات يف حاالت متنوعة، كما هو مبني يف املرفق الرابع، مببلغ إمجايل منقح 

مليون يورو.٧,٢١قدره 
٧,٢١بلغ أن من أصل م٢٠١٣وتبني من خالل إلقاء نظرة عامة على الطلبات املقدمة يف عام -٢٤

أيلول/سبتمرب ١٧يف املائة، يف ٢٨,١مليون يورو، أي ٢,٠٣مليون يورو الذي طُلب، مل يُنفق إال 
٥(.٢٠١٣(

لطلب الثالث املتعلق بفتح ملف احلالة يف مايل أقل من ذلك، إذ مل يتجاوز لوكان معدل اإلنفاق -٢٥
، على ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٧حيت مليون يورو) من االعتمادات املطلوبة٣,٢٤يف املائة (١٤,٦

)٦(الرغم من هذا قد يفسَّر بالتغيريات اليت أدخلت على اجلدول الذي قررته احملكمة يف البداية.

وأوصت اللجنة بأن تقدم إليها احملكمة يف كل دورة من دورات اللجنة جدوال تقسَّم فيه األموال -٢٦
هلا احملكمة بشكل منهجي تقريرا تبعث أيضا طلبها بأن اللجنةوجددت )٧(نفاق.اإلفئات حسباملطلوبة 

)٨(.تقومييا بعد اإلخطاريوما٦٠قبل 

وشددت اللجنة مرة أخرى على أنه جيب النظر يف استخدام صندوق الطوارئ فقط عندما ال يكون -٢٧
قد . و تقدير تكلفته بدقةأو من املمكن التنبؤ باحلدث الذى أدى إىل تقدمي الطلب عند وضع امليزانية

فتح ملف حالة جديدة أو وقوع تطورات غري متوقعة يف حالة جارية. وحثت اللجنة تشمل هذه األحداث
احملكمة على التحلي باالنضباط الصارم جدا بشأن امليزانية عند صياغة الطلبات. وعالوة على ذلك، 
شجعت اللجنة احملكمة على بذل كل جهد ممكن الستيعاب مجيع النفقات غري املتوقعة يف امليزانية 

ة. العادي

المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام - ٥

احملكمة إىل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٢٨
)٩(.٢٠١٦إىل ٢٠١١يف الفرتة من 

رو. ومت توزيع التمويل يو ٥٥٠٩١٧١وكان إمجايل املبلغ املعتمد هلذا املشروع املتعدد السنوات هو -٢٩
العام للمشروع خالل مدته على أساس سنوي، بناءاً على األنشطة املخطط هلا يف السنوات املعنية. 

یورو للبرنامج الرئیسي الثالث.٣٠٠٩٩٤یورو للبرنامج الرئیسي الثاني، و ٤٠٠٦٤٣یورو للبرنامج الرئیسي األول، و ٨٠٠٣٩١)٥(

بسبب االنتخابات في مالي.)٦(

القضاة، ونفقات الموظفین، والمساعدة المؤقتة (لعقد اجتماعات أو لمتطلبات أخرى)، والسفر، ومحامي الدفاع أو الضحایا، تكالیف)٧(

وتكالیف تشغیلیة أخرى، ولوازم، ومواد.

.٢٩، الفقرة ٢-)، المجلد الثاني، الجزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة... الدورة الحادیة عشرة... )٨(

.٣٤)، المجلد األول، الجزء األول، الفقرة ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨ائق الرسمیة... الدورة السابعة... الوث)٩(
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٦٠٠٣٩٨١ستبلغ ٢٠١٣إىل ٢٠١١وأُبلغت اللجنة بأن النفقات الرتاكمية املتوقعة للفرتة من-٣٠
جوانب املعايري احملاسبية الدولية يف كانون يورو، وأن احملكمة ستكون يف وضع ميكنها من بدء العمل بكل

. ورحبت اللجنة باالستنتاج الذى مفاده أن املشروع سيتم االنتهاء منه بالتايل يف ٢٠١٤الثاين/يناير 
الوقت احملدد ويف حدود امليزانية.

بني ٢٠١٣لعام ح احملكمة إعادة ختصيص املوارد املعتمدة ا قرت باو -٣١
توقيت أنشطة التدريب. وقد مت على نظرا للتعديالت اليت أجريت ،بنود اإلنفاقوبني سنتني متتاليتني

تعديل توقيت أنشطة التدريب إلجرائها يف وقت أقرب إىل تاريخ التنفيذ الفعلي للمعايري احملاسبية الدولية، 
نه من أفضل املمارسات من قبل منفذي املعايريأأُِقّر بفرتة ما بعد التنفيذ، ألن ذلك خالل وكذلك 

حوايل أنه لن تستخدم إال نسبة املشروع التعديل على هذا يعين اآلخرين التابعني ملنظومة األمم املتحدة. 
سيؤدي إىل فائض إمجايل يقدر حبوايل مما يورو، ٢٠٠٦٠٠البالغ املخصصيف املائة من االعتماد٥٠

.٢٠١٣م ٠٠٠٢٩٠
يورو لألنشطة ٣٠٠٣٤٥، طلبت احملكمة مبلغا جمموعه ٢٠١٤ويف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٣٢

يورو ٠٠٠٢٩٠املقدر بـ ٢٠١٣املرتبطة بتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية. والحظت اللجنة أن فائض عام 
ما هو مقرر، وبالتايل ينبغي أن يبقى متاحا لتمويل ك٢٠١٤سَيلزم لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية يف عام 

املطلوب لتنفيذ املعايري يورو ٣٠٠٣٤٥. ونتيجة لذلك، فإن جمموع مبلغ ٢٠١٤هذه األنشطة يف عام 
يورو، ٠٠٠٢٩٠فائض البالغ السيقابله، يف الواقع، ٢٠١٤احملاسبية الدولية يف امليزانية املقرتحة لعام 

املقررة للدول األطراف يف عام االشرتاكات يورو فقط يف ٣٠٠٥٠اج مبلغ حوايل تعني إدر يأنه سمبعىن
٢٠١٤ .

والقواعد على النظام املايلاليت أدخلتتعديالتالو-٣٣
اللجنة أي تعديالت من أجل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية، وطلبت من احملكمة أن تقدم عن طريقاملالية 

)١٠(النظام املايل والقواعد املالية.على أخرى قد يلزم إجراؤها 

حتديد أي تعديالت أخرى إلدخاهلا على النظام املايل أن إىل حد اآلن، مل يتموأُبلغت اللجنة ب-٣٤
والقواعد املالية ألجل تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية. غري أن احملكمة اتفقت مع املراجعني اخلارجيني 

، بعد إعادة صياغتها لالمتثال ٢٠١٣للحسابات على إجراء مراجعة حمددة الغرض للبيانات املالية لعام 
اسبية الدولية، وذلك يف إطار تكليف منفصل سيشمل أيضا دراسة تعديالت النظام املايل للمعايري احمل

عن أي تعديالت الثالثة والعشرين 
إضافية على النظام املايل والقواعد املالية إن مت حتديدها. وطلبت اللجنة أيضا أن

بالتنفيذ الفعلي للمعايري احملاسبية الدولية استنادا إىل اجلدول الزمين للمشروع، إىل جانب الثانية والعشرين 
استهالك امليزانية.

، ICC-ASP/11/Res.1)، المجلد األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة... الدورة الحادیة عشرة... )١٠(

المرفق.
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التحلیلیةالمحاسبة مشروع - ٦

بلغت التحليلية. وأُ احملاسبة أحاطت اللجنة علما باملعلومات املستكملة بشأن حالة تنفيذ مشروع -٣٥
اللجنة بأن املشروع ال يزال يف حدود جدوله الزمين األصلي، مما سيسمح بتقدمي بيانات مالية حتليلية عن 

يف ٢٠١٣، وباستخدامها لتحليل البيانات املالية املؤقتة لعام ٢٠١٢٢٠١٣نفقات عام 
.٢٠١٤أوائل عام 

البيانات التحليلية لتتبع تكاليف كل حالة أو قضية أو تتوفر إذا بأنه القائل رأيها وأكدت اللجنة -٣٦
تصبح من أهم املدخالت يف أشهر مثال)،٦كل مرحلة من مراحل احملاكمة على أساس دوري (

سنة. وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم نتائج كل لمحكمة  لالربناجمية املقرتحةيزانيةاملالتنبؤ بعملية 
للجنة.الثانية والعشرينمشرو 

استبدال استثمار رأس المال - ٧

١١"تقرير احملكمة عن تقييم واستعراض استبدال األصول وسياسات الشطب".نظرت اللجنة يف-٣٧

وأشارت احملكمة يف تقريرها أن يف نظر اخلرباء االستشاريني اخلارجيني، تتماشى السياسات واإلجراءات 

و 
، واستعدادا لتنفيذ املعايري احملاسبية زملختلف توصيات املراجع اخلارجي، مؤسسة برايس ووترهاوس كوبر 

رهاوس كوبرز، حيث أن بعض التدابري املقرتحة سيحتاج إىل موارد إضافية التدابري اليت اقرتحتها برايس ووت
ستلزم موازنتها باملكاسب احملتملة يف املستقبل. 

للجنة الثانية والعشرينوأحاطت اللجنة علما بالتقرير وطلبت من احملكمة أن تقدم تقريرا يف الدورة -٣٨
لمعايري احملاسبية الدولية.ة اجلديدة املمتثلة لقواعد احملاسببشأن نتائج ذلك االستعراض وعن أثر 

مشروع التمویل المتعدد السنوات (البرنامج االنتقالي) - ٨

وأحاطت اللجنة علما )١٢(قدمت احملكمة تقريرا مستكمال عن متويل املشاريع املتعددة السنوات.-٣٩
بالتقرير وكررت موقفها القائل بأن هناك حاجة لوضع قواعد واضحة املعامل إلدارة املشاريع املتعددة 

السنوات. 
االنتقايل معا يبدو أن هلما خصائص املشاريع الربنامجوأقرت اللجنة أن مشروع املباين الدائمة و -٤٠

دف املشرتك للمشروعني هو تزويد احملكمة مبباين حسب طلبها النموذجية املتعددة السنوات. ومبا أن اهل
وخمصصة ألغراضها، فإن توثيق الصالت بينهما يبدو أن له ما يربره. ولذلك، رحبت اللجنة باقرتاح وضع  

معا كتب مدير املشروع ومتويل العنصرين السلطة اإلدارية ملكل من مشروع البناء واملشروع االنتقايل حتت 
ف مايل إمجايل.يف إطار غال

)١١(CBF/21/9.

)١٢(CBF/21/17.
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والحظت اللجنة أن مشروع املباين اجلديدة ليس أول مشروع متعدد السنوات، إذ ُعرض مشروع -٤١
املعايري احملاسبية الدولية أيضا على ذلك النحو. وبناء على هذه التجربة، كان من رأي اللجنة أن هناك 

ماشى مع النظام املايل والقواعد املالية عدة عناصر هامة ينبغي توفريها إلدارة مثل هذه املشاريع مبا يت
الثانية تقدمه إىل ايف تقرير التالية من احملكمة النظر يف العناصراللجنة وطلبت .السارية

: والعشرين
طيلة مدة املشروع؛ الالزمة يزانيات املددة بوضوح و احملهداف األأ) (
املوارد؛ واستهالك األهداف و فيما يتعلق بتحقيق احملاسبة ب) ترتيبات (
)

تسمح ‘١’
السنة إىل الدول األطراف؛ 

" أموال تعادل إمجايل ميزانية املشروع مقدما، إذا دعت اقرتاضمن "متّكن ‘٢’
بعض األعمال يف وقت سابق ملا كان متوقعا، وإذا أمكن حتقيق إجنازالضرورة إىل 

وفورات يف أجزاء أخرى من امليزانية العادية للمحكمة. 
وأوصت اللجنة بأن يتم اإلبالغ عن حسابات متويل املشاريع املتعددة السنوات بشكل منفصل عن -٤٢

عند إجراء التعديالت الالزمة و ة بشفافية، غريها، حبيث يتم تسجيل مصادر اإليرادات والنفقات السنوي
للدول األطراف) على أساس بنياالنتهاء من املشاريع (أي تسليم الفائض وتقسيم مبالغ أي عجز 

لجداول األنصبة املقررة 

(الربع الثاني)٢٠١٣حزیران/یونیو ٣٠بیانات األداء المالي في حتى - ٩

حزيران/يونيو ٣٠كان معروضا على اللجنة تقرير أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت -٤٣
مليون يورو، مقابل ٦٢,١٩يف املائة، أي ٥٤,٠الحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ و )١٣(.٢٠١٣

يف املائة ٣,٤مليون يورو. وميثل ذلك زيادة قدرها ١١٥,١٢، والبالغة ٢٠١٣امليزانية املعتمدة لعام 
. وكانت ٢٠١٢حزيران/يونيو ٣٠يف املائة يف ٥٠,٦مقارنة مع معدل التنفيذ يف العام املاضي، الذي بلغ 

١١٣,٢٩يف املائة، أي ٩٨,٤احملكمة تتوقع نسبة تنفيذ من 
.٢٠١٣لعام 
لكل بند من بنود اإلنفاق، قدرت احملكمة ٢٠١٣سنة وفيما يتعلق باإلنفاق املتوقع لنهاية -٤٤

يف املائة لتكاليف املوظفني والتكاليف غري املتعلقة باملوظفني على ٩٨,٨و٩٨,٦بلغ تتنفيذ تمعدال
حزيران/يونيو ٣٠يف املائة يف ٤٧,٠التنفيذ للوظائف الثابتة كان معدلالحظت اللجنة أن و التوايل. 
وظيفة ٦٩٢، مت شغل ٢٠١٣حزيران/يونيه عام ٣٠يف املائة يف ٩,١. ومع معدل شغور بلغ٢٠١٣

. ٧٦٦معتمدة من أصل 

)١٣(ICC-ASP/12/24.
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٢٠١٣وتوقعات اإلنفاق لعام ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠أما بالنسبة حلالة تنفيذ امليزانية يف -٤٥
يف ٢٠١٣٤٧حزيران/يونيه٣٠السنة لكل برنامج رئيسي،فقد بلغ معدل التنفيذ يف اهليئة القضائية يف 

.يف املائة٢٠١٣٩٠
.٢٠١٣يف املائة بنهاية سنة ١٠٠يف املائة وهو يتوقع تنفيذ ٤٩,١ونفذ مكتب املدعية العامة -٤٦
مليزانيته ويتوقع التنفيذ الكامل ٢٠١٣يف املائة من ميزانيته املعتمدة لعام ٥٤,٤ونفذ قلم احملكمة -٤٧

.٦٤,٥٢٢٠١٣املعتمدة البالغة 
من ميزانيتها ٩٥,٨، ستنفذ ٢٠١٣يف املائة وتتوقع أن بنهاية سنة ٤٩,٣ونفذت األمانة العامة -٤٨

.٢٠١٣املعتمدة لعام 
٩٩,٢، ستنفذ ٢٠١٣وتتوقع أن بنهاية سنة ٤٥,٩ونفذت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا -٤٩

.٢٠١٣يف املائة من ميزانيتها املعتمدة لعام 
٨٠,٤ويتوقع مكتب مدير املشروع (املباين الدائمة) أنه سينفذ -٥٠

.٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠يف املائة يف ٣٠,٧نفذ إال ي، رغم أنه مل ٢٠١٣
، فقطيف املائة٦٥,٨نسبة ٢٠١٣بلغت توقعات التنفيذ لدى آلية الرقابة املو -٥١
آلية الرقابة املستقلة تعمل بصورة كاملة قبل أن تتخذ اجلمعية القرار املتعلق تصبح نه مل يكن متوقعا أن أل

.معظم التكاليف غري املتعلقة باملوظفني لن تستخدم، وبالتايل أن بذلك
٧,٢١فضت اىل إخطارات صندوق الطوارئ مرتني و أعيد النظر يف هالحظت اللجنة أنو -٥٢

.يورومليون٨,٤٦مليون يورو من أصل ١,٢٥قدره نقص مامليون يورو، ب
مليون ٠,٩٢يف املائة، أي ١٢,٧، كانت احملكمة قد نفذت ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠وحىت -٥٣
وأشارت احملكمة إىل أن معدل التنفيذ مليون يورو.٧,٢١مقابل جمموع اإلخطارات املنقحة البالغ ،يورو

مليون يورو.٦,٢٤يف املائة، أي ٨٦,٦سيكون ٢٠١٣
إدراج على قدر املستطاعوأوصت اللجنة بأن تعمل احملكمة -٥٤

طلبت اللجنة أيضا من احملكمة أن تقدم 
توقعات مستكملة تشمل النفقات الفعلية من كل من امليزانية العادية وإخطارات صندوق )١٤(إىل اجلمعية

٢٠١٣.

٢٠١٤النظر في المیزانیة البرنامجیة المقترحة لعام -١٠

٢٠١٤الميزانية البرنامجية المقترحة لعام بشأن ة(أ) توصيات عام

١٠,٩٥ثل زيادة قدرها مي، مما ٢٠١٤مليون يورو لعام ١٢٦,٠٧اقرتحت احملكمة ميزانية قدرها -٥٥
يف املائة. وخلصت احملكمة إىل أن ٩,٥، أي بنسبة ٢٠١٣مليون يورو عن مستوى امليزانية املعتمدة لعام 

ىل زيادة عدد احلاالت، وحجم أنشطة النيابة العامة وهيئة القضاء األسباب الرئيسية للزيادة ترجع إ

من النظام المالي والقواعد المالیة.٨-٦و ٧- ٦اللجنة وفقا للمواد عن طریق )١٤(
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واخلدمات الالزمة اليت تقابلها، وتنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعية العامة ، وااللتزامات املستقبلية 
وتكاليف النظام املوحد لألمم املتحدة.

٢٠١٤(ب) االفتراضات واألنشطة لعام 

للجنة أيضا "تقرير احملكمة عن القرارات القضائية اليت ترتتب عنها آثار مالية  كان معروضا على ا-٥٦
التأثري الذي ميكن أن حتدثه القرارات القضائية على ميزانية اللجنة والحظت )١٥("،٢٠١٢كبرية يف عام 

احملكمة.

النيابة العامة) أنشطة شمل هي تو -٥٧
مكتب املدعية العامة أن جيري حتقيقات يف مثاين حاالت يف يتوخى. و ٢٠١٤وأنشطة التحقيق يف عام 

)، أي مخسة ٢٠١٣يف امليزانية العادية لعام خصصت هلا اعتمادات (مقارنة بسبعة حاالت ٢٠١٤عام 
صلة بدعم احملاكمة (مقارنة مع تسعة أو ذاجمّمدا حتقيقا ١٣) و ٢٠١٣حتقيقات كاملة (سبعة يف عام 

نفس العدد يف عام و النظر متهيديا يف مثاين حاالت (املتوخي ). ومن ٢٠١٣حتقيقات متبقية يف عام 
٢٠١٣ .(

األحكام تنفيذ واعتربت الرئاسة أن من احملتمل أن تكون مخس قضايا قيد نظر احملكمة، يتلوها -٥٨
عالوة على ذلك، ستقدم الطعون النهائية، مبا فيها الطعون اإلدانة، و والتعويضات يف قضيتني يف حالة 

يزانية املرحلة التمهيدية. وقد وضعت احملكمة املتكون قضيتان على األقل يف و املتعلقة بالتعويضات،
تتالية، ولكن قد تكون هناك حاجة إىل اللجوء إىل جدول جلسات استماع متزامنة هلا امللمحاكمات ل

على امليزانية، وهو ما مل ختصص له اعتمادات يف الوقت الراهن.آثار أخرى 

(ج) العرض والتحليل الكلي

. ومع ذلك، أشارت املقرتحةالحظت اللجنة التحسن العام يف التفسريات املقدمة لدعم امليزانية-٥٩
أيضا إىل أنه ال يزال هناك جمال للتحسني فيما يتعلق بعرض امليزانية وحتليلها الكلي.

، اليت من املرجح ٢٠١٣اوأُبلغت اللجنة بأن مشروع امليزانية يستند إىل -٦٠
، مما يتسبب يف معظم احلاالت يف ذلكإن مل يكن قبلاحلاليةمليزانيةاسنة أن يتم تعديلها 

إخطارات صندوق الطوارئ.
بالتطورات احملتملة اليت هلا أثر على امليزانية إلحاطة اللجنة وطلبت اللجنة من احملكمة تقدمي قائمة -٦١

. وقدمت احملكمة القائمة املذكورة (املرفق الثالث)، وقسمت التطورات احملتملة إىل ثالث 
للجنة بتلك املعلومات، ورأت أنه جيب أنشطة احملكمة. ورحبت اوأثرها على النسيب احتماهلا فئات على 

الدورة اخلريفية للجنة ودورة للجمعية.قبل يف املستقبل أن تكون من مرفقات طلب امليزانية، وأن ُتستكمل 

)١٥(CBF21/09P01.
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(د) البرامج الرئيسية

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية ‘ ١’

، تقل امليزانية ٢٠١٤النطاق يف عام الحظت اللجنة أن على الرغم من األنشطة القضائية الواسعة-٦٢
يورو باملقارنة مع امليزانية ٠٠٠٤٨٣مبا قدره ٢٠١٤اإلمجالية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول يف عام 

.٢٠١٣املعتمدة لعام 
املوارد الالزمة لرواتب القضاة. فأوال، سيعمل اهلام يف الخنفاض لوالحظت اللجنة أن هناك سببان -٦٣

الذي يشملوثانيا، يرتبط االخنفاض بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة ١٦قاضيا فقط.١٦مل بدوام كا
) تتوقف اشرتاكات ٢) تطبيق نظام جديد و أقل تكلفة لتقاعد القضاة املنتخبني حديثا؛ ١ثالثة عوامل: 

) ٣دمة؛ و التقاعد للقضاة العاملني ملدة تزيد عن تسع سنوات عندما يُتم القاضي تسع سنوات من اخل
تسع تفوق يف احملكمة مدة ظلوا بدأت شركة التأمني تسدد للمحكمة املبالغ املتعلقة بالقضاة الذين 

مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام يورو٨٠٠٨٥٣قدره مبا ٢٠١٤اخنفاض امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
التنبؤ بالوقت الذي سيتم فيه استدعاء آِخر حاليا ال ميكن ه. ومع ذلك، أبلغت اللجنة أيضا أن٢٠١٣

قاضيَـْني منتخبني للخدمة بدوام كامل، وهو ما من شأنه أن يسفر عن احلاجة إىل موارد إضافية.
٢٠١٤عام لوالحظت اللجنة أن امليزانية املقرتحة -٦٤

يورو. ومبا أن الرواتب ٦٠٠٢٣٢من اإلجازات السنوية واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني، اليت تبلغ 
أوصت اللجنة )١٧(تنظيمية واالستحقاقات ختضع لقواعد 

املوارد املطلوبة هلذا الغرض، وطلبت من احملكمة أن تقدم إىل اللجنةلىعتتم املوافقةأن ب
معلومات شاملة عن منهجية حساب مستحقات اإلجازات السنوية واإلعادة إىل الوطن وإعادة والعشرين،
التوطني. 

يسي األول، وبعد النظر يف ونظرت اللجنة يف طلب موارد املساعدة العامة املؤقتة للربنامج الرئ-٦٥
لى املوارد املطلوبة لتمويل عمؤشرات عبء العمل وافرتاضات التطورات القضائية، أوصت بعدم املوافقة 

رت لنفس املدة. ويف هذا الصدد، ذكّ ٣-ملدة ستة أشهر وأخرى من فئة ف٢-وظيفة واحدة من فئة ف
حملكمة، قدر املستطاع، مبتطلبات عبء عمل اهليئة بأن تفي ا)١٨(باللجنة 

القضائية عن طريق إعادة توزيع املوارد املعتمدة على الشعب قبل اللجوء إىل صندوق الطوارئ.
بنفس مستوى امليزانية ٢٠١٤وأوصت اللجنة بأن تتم املوافقة على تكاليف الضيافة يف عام -٦٦

.٢٠١٣املعتمدة عام 

) من النظام األساسي، یتم تمدید والیة قاض واحد من أجل استكمال المحاكمة.٣(٣٩) و ١٠(٣٦وفقا للمادتین )١٦(

، المرفق.ICC-ASP/3/Res.3)، الجزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرسمیة ... الدورة الثالثة ... )١٧(

.١٢٥، الفقرة ٢-)، المجلد الثاني، الجزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة ... الدورة الحادیة عشرة ... )١٨(
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البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة - ‘٢’

مليون يورو، ٣٥,٧٤املقدمة من مكتب املدعية العامة ٢٠١٤بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٦٧
.٢٠١٣يف املائة عن امليزانية املعتمدة عام ٢٦,٥وهو ما ميثل زيادة بنسبة 

قضية يف مثاين حاالت خمتلفة. ١٨أنه يتعامل اآلن مع وأوضح مكتب املدعية العامة للجنة -٦٨
، يعتزم مكتب املدعية العامة الرتكيز بقدر أكرب على عدد حمدود من القضايا، مع ٢٠١٤وبالنسبة لعام 

ختفيض عدد التحقيقات من سبعة إىل مخسة. واهلدف هو حشد املوارد الكافية للقيام بالتحقيقات 
(األفعال اجلرمية املخلة بإقامة ٧٠ذلك التحقيقات اليت جترى مبوجب املادة واإلجراءات القانونية، مبا يف

العدل)، مع ختصيص احلد األدىن من املوارد الالزمة ملتابعة القضايا األخرى يف الوقت ذاته. ومن املتوخى 
االختصاص 

هذه الفحوص إلجراء والتكامل والتعاون، أشارت املدعية العامة إىل أن هناك حاجة إىل مزيد من املوارد 
تؤدي دورا رئيسيا التمهيدية التمهيدية الثمانية. وعالوة على ذلك، أشارت املدعية العامة إىل أن الفحوص 

باإلجراءات الالحقة أمام احملكمة.يف صنع القرار، وميكن أن يكون هلا أثر وقائي فيما يتعلق
٦٩-

. وسوف تكون هناك زيادة ٢٠١٧إىل ٢٠١٣مناألساسيان يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة
ج التناوب، وعلى ختصيص قدر أكرب من املوارد للتحقيقات، تدرجيية يف املوارد استنادا إىل تعديل منوذ 

وعلى توقعات الدوائر، وعلى حتسني إدارة املعلومات، وعلى احلاجة إىل احلفاظ على مستوى معني من 
التحقيق يف القضايا غري النشطة. ويتوخى مكتب املدعية العامة زيادة سنوية على مراحل يف املوارد، موزعة 

يف املائة ٩,٤، و ٢٠١٥يف املائة يف عام ١٥,٤، و ٢٠١٤يف املائة يف عام ٢٦,٥على أربع سنوات:
مليون يورو يف عام ٢٠١٧٢٠يف املائة يف عام ٦,٣، و ٢٠١٦يف عام 
. وسيواصل مكتب املدعية العامة السعي إىل حتقيق مكاسب يف الكفاءة من ٢٠١٣عن عام ٢٠١٧

ن مع قلم احملكمة. وسيسعى املكتب أيضا إىل حتسني نوعية عمله يف خمتلف مراحل خالل التعاو 
اإلجراءات.

وأشارت اللجنة إىل التقرير املتعلق مبكتب املدعية العامة ، الذي أعدته شركة استشارية، والذي -٧٠
ورمسه البياين، تضمن ثالثة جمموعات من املقرتحات هي: تعزيز اهليكل التنظيمي ملكتب املدعية العامة 

وحتسني أداء الفرق املشرتكة واللجنة التنفيذية، وأخريا، زيادة املوارد من املوظفني.
وأحاطت اللجنة علما باختاذ مكتب املدعية العامة اسرتاتيجية جديدة يف االدعاء. والحظت اللجنة -٧١

دعية العامة خطوات من أجل أن هذه االسرتاتيجية متر مبرحلتها التكوينية، وأوصت بأن يتخذ مكتب امل
توضيح تفاصيل اسرتاتيجيته بشكل أكمل، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، وصف الطريقة اليت ميكن 

ساعدة يف وضع إسقاطات هلا ما يربرها جيدا . وهذا من شأنه املالثانية والعشرين
للتكاليف والنتائج املتوقعة من التعزيز املقرتح لالسرتاتيجية على مدى عدة سنوات، وسيمّكن اللجنة من 

استعراض األثر احملتمل لالسرتاتيجية على موارد احملكمة بشكل أفضل. 
يتطلب أن يكون مصحوبا خبطة متطورة االسرتاتيجية بنجاح سوف هذه والحظت اللجنة أن تنفيذ -٧٢

إلدارة التغيري، حيث من املتوقع أن يستلزم التحول من النهج السابق موارد إضافية كبرية على مدى عدة 
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قدرة مكتب املدعية العامة على النجاح يف استيعاب أعدادا كبرية من املوظفني يف اللجنة وشّكت سنوات. 
اإلضافيني يف غضون مهلة قصرية. 

عن طلب  ٢٠١٤وكشفت الدراسة املفصلة للميزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثاين لعام -٧٣
وعلى الرغم من )١٩(كثري من املوارد من املوظفني يف مجيع جماالت نشاطه، وخاصة يف شعبة التحقيقات.

االسرتاتيجية اليت قدمتها تلبية أهداف الرغبة يف ، بصفة عامة، هوالدافع الكامن وراء الطلبأنفهم 
املقدمة هلاسرتاتيجيةاالطة اخلاملدعية العامة، فضال عن متطلبات القضايا اجلديدة يف مايل، رأت اللجنة

اللجنة أدلة تظهر أن وضع معايري جديدة جتد ال تربر 
الوظائف مجيع أوصت اللجنة بعدم املوافقة على بالتايل . و الوظيفياملالك هذه الزيادة يف ستربر للتحقيق 

١٦أي ما جمموعه ، وباالقتصار على نصف العدد اإلضايف املقرتح، ٢٠١٤اإلضافية املطلوبة لعام 
وظيفة.

تتطلب املزيد من ومبا أن الصلة بني اسرتاتيجية مكتب املدعية العامة واالحتياجات من املوارد -٧٤
خلصت اللجنة إىل أنه سيكون من الضروري إجراء حتليل اقتصادي كلي لطلب ميزانية مكتب ، التوضيح

خلصت و أجرت اللجنة دراسة مفصلة . ومن أجل وضع خط أساس لتحليلها،٢٠١٤املدعية العامة لعام 
مليون يورو لكل قضية.١,٣١تكلفة بلغ الإىل أن متوسط 

بنفس عدد القضايا ٢٠١٤أن يتكلف يف عام يعتزم والحظت اللجنة أن مكتب املدعية العامة -٧٥
. والحظت اللجنة أيضا أن اثنتني من القضايا ستكونان قضايا ٢٠١٣) الذي تكلف به يف عام ١٨(

جديدة. الحظت اللجنة أن التوزيع الفعلي للموارد املتاحة بني خمتلف القضايا سيكون من اختصاص 
ال

مسؤوليتها هلا عن إدارة مكتبها بكفاءة. ويف نفس الوقت، نظرا لعدم وجود وثيقة تبني خطة اسرتاتيجية 
تضع نقطة مرجعية ميكن للسنوات املقبلة، وبانتظار وضع معايري جديدة للتحقيق، اضطرت اللجنة أن

.٢٠١٤على أساسها قياس طلب املوارد اإلضافية يف عام 
على القضايا مليون يورو،١,٣١تكلفة كل قضية، أي ولذلك قررت اللجنة أن تطبق متوسط -٧٦

. وخلصت اللجنة ٢٠١٤الست عشرة اجلاري النظر فيها من أجل حتديد مبلغ خط األساس املالئم لعام 
تكلفة هذه القضايا بني امليزانية يف متوسط )٢٠(يف املائة٢٠ادة املطلوبة البالغة ما يقرب من إىل أن الزي

مل تربَّر بشكل تام، وبالتايل أوصت بأن ٢٠١٤وامليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ٢٠١٣املعتمدة لعام 
مليون يورو.٢,٢ختفض امليزانية املقرتحة مبقدار 

أشھر. وأضافت طلبات اللجوء إلى صندوق الطوارئ ٥٠٤مكافئا للدوام الكامل لما مجموعھ ٤٢، تمت الموافقة على ٢٠١٣في عام )١٩(

، اعتبر مكتب ٢٠١٤أشھر. وفي المیزانیة البرنامجیة المقترحة لعام ٥٠١٫٦مكافئا للدوام الكامل لما مجموعھ ٤١٫٨ن یضاف فیما یتعلق بحالتی

شھرا.٣٨٤مكافئا للدوام الكامل لما مجموعھ ٣٢٫٠المدعي العام أنھ، في سبع حاالت، سیحتاج أیضا إلى إضافة 

.٢٠١٤ملیون یورو في عام ١٫٥٥، و٢٠١٣ملیون یورو في عام ١٫٣١یمثل الزیادة في متوسط التكلفة لكل قضیة، أي )٢٠(
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االميزانية الموصى بهتخفيض: حساب ١لجدول ا

البندوصف
املبلغ مباليني 

مالحظةاليورو

٢٠١٤٣٥,٧٤امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
مليون يورو لبنود ٧,٨٤حالة + ١٨لـ *مليون يورو٢٧,٩(

أخرى)
٢٧,٩حالة١٨* تكاليف 

)٤,٨(تكاليف احلالتني اجلديدتني
٢٣,١قضية جارية١٦تكاليف 
× مليون يورو ١,٣١هوحالةكلتكلفةمتوسط 

٢٠,٩(١٦(
٢٠١٤٢,٢عام المبلغ الفائض المطلوب ل

من شأنه أن يوفر ملكتب املدعية العامة أول فرصة ٢٠١٤ويف الوقت نفسه، أقرت اللجنة بأن عام -٧٧
طلب مكتب املدعية العامة لتطبيق اسرتاتيجيته اجلديدة منذ بداية القضية. وأوصت اللجنة باملوافقة على

لكل قضية ديدة، مشرية إىل أن التخصيص الفعلي للموارد اجلللقضايا )٢١(مليون يورو٤,٨بتخصيص 
على حدة سيخضع ل

يف نفس مستوى ميزانية ٢٠١٤يف عام وأوصت اللجنة بأن تتم املوافقة على خمصصات الضيافة-٧٨
٢٠١٣ .

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة- ‘٣’

مليون يورو، وهو ما ٦٨,١١املقدمة من قلم احملكمة ٢٠١٤بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٧٩
احملكمة للجنة أن زيادة  . وأوضح قلم ٢٠١٣يف املائة عن امليزانية املعتمدة عام ٥,٦ميثل زيادة قدرها 

، واعتزام ٢٠١٣، باملقارنة مع عام ٢٠١٤كبرية متوقعة يف األنشطة القضائية وأنشطة االدعاء العام عام 
مكتب املدعية العامة تعزيز جودة وكفاءة أنشطته يف التحقيق واالدعاء سيسفران حتما عن زيادة كبرية يف 

إىل األجهزة األخرى للمحكمة، باإلضافة إىل التزامات الطلب على قلم احملكمة، بصفته مقدم اخلدمات 
مستقبلية مثل تكاليف النظام املوحد.

مليون يورو نتيجة ٣,٥ورحبت اللجنة باجلهود اليت بذهلا قلم احملكمة لتحديد ختفيض يقارب -٨٠
والحظت 

مليون يورو مقابل الزيادة املتوقعة ٣,٦اللجنة أن قلم احملكمة، نتيجة هلذه الوفورات، اقرتح زيادة قدرها 
ماليني يورو. ٧البالغة 

أعادت مليون يورو يف ميزانية مكتب املدعية العامة ، ٢,٢وإذ أوصت اللجنة بتخفيض قدره -٨١
اخلدمات إىل مكتب املدعية العامة . والحظت اللجنة أنه، احتياجات قلم بصفته مقدماللجنة النظر يف

تارخييا، كانت نسبة امليزانية اليت يطلبها مكتب املدعية العامة لتلبية احتياجات حالة أو قضية جديدة 

)٢١(ICC-ASP/12/10 ١٨، الجدول.
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مليون ١,١. ولذلك أوصت اللجنة بتخفيض قدره ٢:١مقابل امليزانية اليت يطلبها قلم احملكمة حوايل 
.٢٠١٤ية املقرتحة لقلم احملكمة عام يورو يف امليزان

اللجنة ورحبت باعتزام قلم احملكمة حتسني اهليكل التنظيمي ملكتبه قدر اإلمكان، بغية أحاطت كما -٨٢
تعزيز كفاءته وحتسني اخلدمات اليت يقدمها، مما سيمّكن من حتقيق مزيد من الوفورات. وطلب قلم 

حتت إشراف اللجنة واجلمعية، ٢٠١٤خطته الطموحة يف عام الشروع يفاحملكمة أن تتاح له املرونة يف 
.٢٠١٥دورة ميزانية عام دون انتظار

أوصت اللجنة بأن ُمينح قلم احملكمة سلطة إعادة تنظيم وتبسيط قلم احملكمة على أساس مؤقت، و -٨٣
تمدة. وأوصت اللجنة وذلك يف حدود امليزانية املعتمدة واحلد األقصى لعدد الوظائف الثابتة والوظائف املع

يف املائة يف خطته، وطلبت إىل قلم احملكمة ٣أيضا بدعوة قلم احملكمة إىل حتديد هدف مؤقت بادخار 
تقريرا عن التدابري املتخذة واملقرتحات اليت الثالثة والعشرينو الثانية والعشرين يف دورتيها إليها أن يقدم 

ورات احملققة واملتوقعة. ودعت اللجنة كذلك قلم احملكمة يتعني النظر فيها، إىل جانب التحسينات والوف
إىل النظر يف الوفورات والكفاءات اإلضافية اليت ميكن حتقيقها من خالل التآزر مع الربامج الرئيسية 

األخرى.
(قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت)، أوصت اللجنة ٣٢٦٠وفيما يتعلق بالربنامج الفرعي -٨٤

إىل أن تقدم يف احملكمةَ ليس هلا ما يربرها. كما دعت اللجنةُ ألن يورو، ١٠٠٤١دة البالغة بإلغاء الزيا
بسرد ةامليزانيات الربناجمية املقرتحة املقبلة مشاريعها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشفوع

وجيز
(مكتب احملامي ٣٧٥٠(مكتب احملامي العام للدفاع) و٣٧٤٠وفيما يتعلق بالربناجمني الفرعيني -٨٥

العام للضحايا)، الحظت اللجنة أن االحتياجات من املوظفني ال تتفق مع مؤشرات عبء العمل اليت 
تفسريا أكثر ٢٠١٥قدمتها احملكمة. ودعت اللجنة احملكمة إىل أن تدرج يف ميزانيتها املقرتحة لعام 

لضمان سري العمل املالك الوظيفي الالزمة وضوحا لعبء العمل املطلوب فعال من املكاتب ومستويات 
الصحيح يف املكتبني. 

البرنامج الرئيسي الرابع: األمانة العامة لجمعية الدول األطراف - ‘٤’

للربنامج الرئيسي الرابع ورحبت بالشكل ٢٠١٤نظرت اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٨٦
يف ٣,٩والقالب اجلديدين، الذين يسَّرا فهم خمتلف مكونات الطلب. والحظت اللجنة اخنفاضا بنسبة 

، نتيجة الخنفاض تكاليف تنظيم ٢٠١٣املائة يف إمجايل املبلغ املطلوب باملقارنة مع امليزانية املعتمدة عام 
املقرتح إىل زيادة حمتملة يف املوارد من لـمَّح الدورة السنوية الثالثة عشرة للجمعية يف نيويورك. ويف حني 

املوظفني، مل تقدَّم أي أرقام حمددة. 
وكلة والحظت اللجنة كذلك النمو املطرد يف عبء عمل األمانة نتيجة للتنوع الكبري يف املهام امل-٨٧

إليها.
ورأت اللجنة أنه ينبغي لألمانة أن تستفيد من العملية التدرجيية املقبلة إلعادة تنظيم احملكمة، -٨٨

وخباصة منها قلم احملكمة، وذلك لبحث سبل تقاسم موارد معينة (وال سيما يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات)، وبالتايل جتنب زيادة مصطنعة يف أعداد املوظفني يف هذا 
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، تود اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ٢٠١٤والحظت اللجنة أن اعتبارا من عام -٨٩
("جلنة الرتشيحات") أن تتحمل اجلمعية ميزانيتها. وقدرت األمانة تكاليف السفر إىل الهاي لسبعة من 

ين هناك من قَبل. موجودَ يورو، بينما يكون العضوان اآلخران ٨٣٤٢٢أعضاء جلنة الرتشيحات مببلغ 
لجنة الرتشيحات. وأوصت اللجنة التشغيلية لنفقات الأن تتخذ قرار حتمل هلا واجلمعية وحدها هي اليت 

إن هي وافقت على املبدأ.يورو٨٣٤٢٢طلب التمويل على اجلمعيةتوافق بأن 
وتود اللجنة أن ترى األمانة تتمتع باستقرار مالك املوظفني، وذلك لضمان عالقات ثنائية جيدة -٩٠

على مدى فرتة تشهد زيادة مطردة يف عبء العمل. وأذنت اللجنة لرئيسها بإجراء مشاورات مع مدير 
. وسيقدَّم تقرير األمانة إلجياد منوذج تنظيمي مناسب. وينبغي التفكري أيضا يف مستوى املوارد الالزمة

.الثانية والعشرين
بنفس مستوى عام ٢٠١٤وأوصت اللجنة بأن تتم املوافقة على خمصصات الضيافة يف عام -٩١

٢٠١٣ .

: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع- ‘٥’

مسؤولية ("اآللية")آللية املستقلة للرقابة) من نظام روما األساسي، تتوىل ا٤(١١٢ادة عمال بامل-٩٢
التفتيش والتقييم والتحقيق. وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية قررت أن تقتصر الوالية احلالية لآللية يف البداية 

وظيفَيتْ التقييم والتفتيش سيتطلب حتما تغيريات تنظيمية يف تفعيل على التحقيق. والحظت اللجنة أن 
هيكل اآللية.

األقسام مزيدا من التوضيحورأت اللجنة أن وظيفة التقييم تزال تتطلب -٩٣
فضال )٢٣(مسألة التداخل مع أنشطة التقييم احلالية،يف مزيد من التفكري يلزم كما )٢٢(األخرى باحملكمة.

عن اجلدول الزمين الالزم هلذا اإلصالح، نظرا يف نفس الوقت إىل أن احملكمة، وخباصة قلم احملكمة، كانا 
على وشك اخلضوع إلعادة التنظيم. 

٩٤-
الثانية عشرة أن جتعل آل

)، وأن يتكون فريقه ٥-مؤهلني تأهيال مالئما، سوف يلزم أن ُمينح رئيسها رتبة عالية مبا فيه الكفاية (ف
، وثالث من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). وعلى ٢-، وآخر برتبة ف٤-من موظف برتبة ف

يورو من أجل متكني ٠٠٠٢٥٥مبا قدره ٥-نفس املنوال، سوف تتعني الزيادة يف ميزانية الربنامج السابع

إذا قررت اجلمعية أن من الضروري إجراء مزيد من املناقشات لتحديد نطاق من ناحية أخرى،و -٩٥
. ٢٠١٣ا دون تغيري عن امليزانية املعتمدة عام مهام اآللية، فينبغي أن يظل مالك موظفيه

مكتب المراجعة الداخلیة للحسابات على وجھ الخصوص.)٢٢(

مع اإلشارة إلى أن مكتب المراجعة الداخلیة للحسابات، والمراجع الخارجي للحسابات، ولجنة المیزانیة والمالیة یسھمون جمیعا، بطرق )٢٣(

مختلفة، في وظیفة التقییم.
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المسائل اإلدارية -باء
الهيكل التنظيمي للمحكمة- ١

٩٦-
ا، وتبسيط املهام 

أن من الضروري إجياد طرق )٢٥()٢٤(والعمليات واهلياكل.
لتحسني األداء املايل للمحكمة، وإزالة أوجه التعقيد والتكرار اليت ال لزوم هلا، والتأكد من أن اهليكل 

ألهداف احملكمة وُمَعدٌّ لتحقيقها. التنظيمي مطابقٌ 
يتعلق أوهلما بنتائج )٢٦(،ويف الدورة احلالية، نظرت اللجنة يف تقريرين أعدمها خبري استشاري خارجي-٩٧

قدم اآلخر نسخة موحدة ملختلف استعراضات أجهزة احملكمة. ياستعراض مكتب املدعية العامة، و 
ةاليوميياتاالستشاري اخلارجي سعت إىل حتسني العملاخلبري والحظت اللجنة أن استعراضات -٩٨

ألجهزة احملكمة. وعلى وجه اخلصوص، مت تناول البنية الداخلية لكل جهاز بغية متكني األجهزة من حتقيق 
خلص ستتمل هقدر أكرب من حرية التصرف ومن إجراء تغيريات هيكلية. ومع ذلك، الحظت اللجنة أن

مل يكن من شأن جمرد نسخة موحدة و حتسني األداء املايل. بشأن تعراضاتنتائج  تلك االسمنأي دروس 
لثالثة استعراضات أن تتيح رؤية شاملة وميكن استغالهلا مباشرة، وبالتايل أصبح على احملكمة أن تفكر 

، من املؤسف أن بعض جوانب االستعراض، وال سيما ما تعلق ختامااآلن يف إعداد موجز تركييب شامل. و 
.االستناد إىل الوثائقاقتصرت على ، تب امليدانيةباملكا
والحظت اللجنة أن قلم احملكمة أدرج يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثالث لعام -٩٩

اللجنة قلم احملكمة على تتقريرا عن اجلهود األولية اليت بذهلا للحد من طلبات التمويل. وشجع٢٠١٤
النظام األساسي و روما نظام يف إطار تنظيم الوأن يستخلص النتائج الضرورية من إعادة أن يواصل جهوده، 

مكاسب بفضل . ورحبت اللجنة بكون الدراسات األولية اليت أجراها قلم احملكمة أظهرت أن للمحكمة
النظر عن أثر بصؤف الربنامج الرئيسي الثالث يف مستوى مستقر، االحتفاظ بكن مي،اإلنتاجية والكفاءة

). وتتوقع اللجنة أن تتحقق وفورات يف ينوالثااألول األنشطة القضائية للمحكمة (الربناجمان الرئيسيان 
. العمليةالتكاليف نتيجة هلذه

تقريرا تركيبيا حيدد بوضوح موقف الثانية والعشرين -١٠٠
االستشاري. وأوصت اللجنة كذلك بأن تزودها ريوصيات الواردة يف تقارير اخلبالتمن أجهزة احملكمة 

والشؤون ،االسرتاتيجيات اجلديدة اليت تتبعها أجهزة احملكمة على املوارد البشريةريأثتاحملكمة بتفاصيل 
الرامية لى مواصلة جهودهعاللجنة قلم احملكمة شجعت واإلجراءات الداخلية للمحكمة. وختاما، ،املالية
حتقيق قدر أكرب من الشفافية املالية على املدى الطويل، و ترشيد عملياتهبغية إعادة تنظيم مكتبه إىل 

وطلبت إطالعها على ذلك باستمرار.

.٢٩، الفقرة ١-)، المجلد الثاني، الجزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة ... الدورة الحادیة عشرة ... )٢٤(

.٧٢و ٧٠، الفقرتان ٢- المرجع نفسھ، الجزء باء)٢٥(

)٢٦(CBF/21/18 وCBF/21/24.
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المشتريات - ٢

يف أنشطة املشرتيات مع منظمات دولية أخرى للتعاون رحبت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا احملكمة -١٠١
ومع الوكاالت احلكومية احمللية، وأوصت بأن تواصل وحدة املشرتيات تنفيذ تلك األنشطة وفقا ألحكام 

الثانية ١١٠,١٨املادة 
ة علما باجلهود املبذولة إلشراك شركاء من القطاع اخلاص، وشجعت وحدة . وأحاطت اللجنوالعشرين

املشرتيات على مواصلة استعراض هذا اخليار التجاري.

التعليمات اإلدارية بشأن استثمار األموال السائلة- ٣

يبني )٢٧(كان معروضا على اللجنة "تقرير احملكمة-١٠٢
على التعليمات اإلدارية بشأن استثمار األموال الفائضة. ٢٠١٢

أجريت استجابة لألزمة املالية العاملية املستمرة اليت طالت ٢٠١٢وأوضحت احملكمة أن تغيريات عام 
جلنة رأت. و Aإىل AAبية من العديد من املصارف يف أوروبا، واحلط من درجة تقدير عدة مصارف أورو 

مراجعة استثمارات احملكمة أن التعليمات اإلدارية السابقة ال توفر املرونة الكافية للتصرف على الفور يف 
ذكرتحالة ما اذا أصبح مصرف أو أكثر بشكل مفاجئ أكثر خطورة مما كان متوقعا يف السابق. و 

هولندا تفوق درجة تقدير استثمارها الطويل احملكمة أيضا أن على الرغم من عدم وجود مصارف يف
، ترتكز أموال احملكمة يف استثمارات قصرية األجل، وانه مل يكن هناك تغيري يف تصنيف Aاألجل درجة 

االستثمارات القصرية األجل. 
إىلاحملكمة إشارة هوأحاطت اللجنة علما بالتقرير، مبا في-١٠٣

ريات جوهرية على التعليمات اإلدارية.تغي

برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين - ٤

وقد كانت هذه )٢٨(إنشاء برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني.عن احملكمةنظرت اللجنة يف تقرير-١٠٤
الرئيسية ، وقد أعربت اللجنة مرارا عن شاغلني ٢٠٠٩منذ عام اللجنة املسألة مدرجة يف جدول أعمال 

حمتملني خبصوص الربنامج ومها: أوال، أن الربنامج قد يؤدي إىل امتياز غري عادل للمهنيني الشباب 

ة بالربنامج قد ال ُتسرتَد بكاملها من البلدان التمثيل اجلغرايف داخل املؤسسة؛ وثانيا، أن التكاليف املرتبط
تب عنه آثار مالية إضافية على احملكمة.الراعية، مما قد ترت 

القدرة علىاهلالتقرير املنقح الذي قدمته احملكمة هذه الشواغل. وترى احملكمة أنعاجلو -١٠٥
يفة يف مشروع املبادئ موظفا فنيا مبتدئا. ومع بعض التعديالت الطف٢٠استيعاب ما ال يقل عن 

التوجيهية ومنوذج مذكرة التفاهم بني احملكمة والبلد املانح، أوصت اللجنة بأن يتم الشروع يف برنامج 

.٢٠١٧اجلغرايف، وشريطة خضوع الربنامج الستعراض شامل يف عام وال سيما اآلثار احملتملة على التمثيل

)٢٧(CBF/21/5.

)٢٨(CBF/21/3.
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سن التقاعد- ٥

وأعربت )٢٩(احملكمة عن نظرت اللجنة يف تقرير -١٠٦
عن رأي مفاده أن احملكمة ينبغي أن متتثل للقرار الذي )٣٠(

اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وأشارت اللجنة أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة قررت الزيادة يف 
٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١

ه.أو بعد
سنة من العمر للموظفني ٦٥-١٠٧

أو بعده.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١ينضمون إىل احملكمة يف ساجلدد الذين 
ةلزاميوأشارت اللجنة إىل أن جلنة اخلدمة املدنية الدولية أوصت بأن ترفع اجلمعية العامة السن اإل-١٠٨

كانون الثاين/يناير ١اعتبارا من من العمر،سنة٦٥
٢٣يوم تفتتح (اليت الثامنة والستني ٢٠١٦
). وبالتايل، ترى اللجنة أنه ينبغي هلا أن ٢٠١٣سبتمرب أيلول/

املوظفني احلاليني بعد استالم اقرتاح من احملكمة ومعلومات ذات صلة من منظمات دولية أخرى بشأن 

.الثانية والعشرينتقدم تقريرا يف هذا الشأن لتنظر فيه ا
١٠٩-

٦٢إىل املوظفني الذين سيبلغون ٢٠١٤
لة اخلدمة لدى احملكمة، ما مل يكن املوظف خيضع للفصل ويوودون مواص٢٠١٤سنة من العمر يف عام 

.ملوظفي احملكمةألسباب أخرى غري السن، امتثاال للنظامني األساسي واإلداري

مسائل مراجعة الحسابات-جيم
تقارير مراجعة الحسابات- ١

٢٠١٢ديسمبر كانون األول/٣١كانون الثاني/يناير إلى ١(أ) البيانات المالية للمحكمة للفترة من 

أشارت اللجنة إىل ضرورة أن حتّسن احملكمة رصدها لاللتزامات غري املصفاة من أجل خفض -١١٠
١,٥مستوى إلغاءات التزامات الفرتة السابقة. ويبدو أن مبلغ االلتزامات غري املصفاة امللغاة كان يناهز 

على النحو نة املالية اليت ١٢مليون يورو، ومل يظهر يف السجالت إال بعد 
من النظام املايل والقواعد املالية.٤-٤املتوخى يف املادة 

ولذلك، أوصت اللجنة بأن تُِعد احملكمة مرفقا للتقرير العادي لنهاية العام بشأن األداء املايل، تبني -١١١
كانون األول/ديسمرب من السنة ٣١ستحق يف فيه العدد اإلمجايل لاللتزامات غري املصفاة واملبلغ اإلمجايل امل

)٢٩(CBF/21/22.

)٣٠(ICC-ASP12/5/Rev.1.
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إىل كانون األول/ديسمرب من السنة السابقة، ٣١املالية، واألرقام املستكملة لنفس الفرتة كما كانت يف 
حتقيقه يف عدد االلتزامات غري املصفاة امللغاة.املراد معلومات مستكملة عن االخنفاض جانب 

:الديون املستحقة
١٠,٩١الحظت اللجنة أن فيما يتعلق باستحقاقات املوظفني، راكمت احملكمة اعتمادا قدره -١١٢

لتغطية اإلجازات السنوية املستحقة، ومنح العودة إىل ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١مليون يورو يف 

راجعي احلسابات، وهي ديلويت االستشارية للمعاشات وأبلغت احملكمة اللجنة أن مؤسسة مل-١١٣
، أجرت دراسة اكتوارية لديون احملكمة. وقدر مراجعو )Deloitte Pension Advisory BV(التقاعدية

مليون يورو (مبا يف ١٠,٧١احلسابات إمجايل قيمة ديون احملكمة فيما يتعلق باستحقاقات املوظفني مببلغ 
مليون يورو ٥,١٣، وهي تشمل ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١ضاة) يف القاإلنفاق املتعلق بذلك

٥,٥٨لإلجازات السنوية املستحقة، و 
٥,٩٣مبلغ إىلكما اخلدمة.  
رو. مليون يو 

١١٤-

لتسديد الديون عندما تبلغ آجاهلا. 
، أدرجت احملكمة مجيع استحقاقات املوظفني يف بند ٢٠١٤الربناجمية املقرتحة لعام ويف امليزانية -١١٥

تكاليف املوظفني، اليت مت تقسيمها إىل تكاليف املرتبات من جهة، وباقي استحقاقات املوظفني من جهة 
ما أخرى. وأوضحت احملكمة أن هذا األخرية تشمل عناصر مدرجة يف امليزانية على أساس االستحقاق، ك

. وقدرت تكاليف املوظفني على ٢٠١٤هو مبني يف املرفق اخلامس (د) للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

تكاليف املرتبات وإضافة ذلك األخرى يف امليزانية من خالل تقدير نسبة التكاليف العامة للموظفني إىل 
يف املائة.٤٤,٣٥، بلغت النسبة اليت استخدمتها احملكمة ٢٠١٤إىل تكاليف املرتبات. وبالنسبة لعام 

مليون يورو يف امليزانية الربناجمية املقرتحة عام ٠,٨درت مستحقات املوظفني مببلغ قُ بالتايلو -١١٦
٢٠١٤.
عايري احملاسبية الدولية اعتبارا من السنة املالية املقبلة، ينبغي اآلن ورأت اللجنة أن يف ضوء تنفيذ امل-١١٧

بوضوح.ختصيص املوارد حتديد سياسة احملكمة بشأن 
والحظت اللجنة أن يف حني أن هذه املمارسة احملاسبية قد متثل أسلوب إدارة سليمة لديون -١١٨

ةاملالييةاحلسابالعمليات حتسني فهم احملكمة، من شأن وجود سياسة تتعلق باملخصصات أن متكن من
.ةاملعني

وعالوة على ذلك، ال بد من وضع قواعد لتقييم الديون بالرجوع إىل معايري واضحة وشفافة، مبا -١١٩
يف ذلك ما يلي:

وضع اسرتاتيجية لتغطية ديون احملكمة على أساس األجل الطويل وتقدميها إىل اجلمعية؛-
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حتديد طبيعة املستحقات-
تفاصيل طرق احلساب، فضال عن التوزيع الواضح بني خمتلف العناصر املكونة، وعلى توضيح-

احملكمة، مبا يف ذلك التأمني الصحي، ال اةاألولييةحلسابالعمليات اواستنادا إىل -١٢٠
١٦,٦٣(احملكمةايف املائة من جمموع ديون٦٦مليون يويو املتاح حاليا سوى ١٠,٩١يغطي مبلغ 

مليون يورو). ومع ذلك، أُبلغت اللجنة أيضا أن احلد األقصى لاللتزامات املدفوعة للموظفني سنويا حىت 
مليون يورو.١,٧اآلن هو 

فإن األثر املايل لدعم )٣١(،٢٠١٢ادا إىل التقرير الذي قدمته احملكمة يف آب/أغسطس واستن-١٢١
٠٠٠٢٧مسامهات التأمني الصحي سيكون متواضعا نسبيا يف السنوات األوىل. وقدرت التكلفة بنحو 

. وقد استتندت احملكمة إىل دراسة اكتوارية طويلة ٢٠٢٠يورو لعام ٠٠٠١٠٢، و ٢٠١٥يورو لعام 
أن يف ضوء املعلومات املتاحة حاليا، ليس إىلاللجنةحلصت ل، ومل ُتطَلع عليها اللجنة. ومع ذلك األج

.٢٠١٤مليون يورو يف عام ٥,٩٣للتأمني الصحي بعد التقاعد مببلغ اعتماداتصيصختمن الضروري 
عن ممارستها يف تقريرا مفصالالثانية والعشرين-١٢٢

جوانب هذه املخصصات.
مليون يف امليزانية الربناجمية املقرتحة ٠,٨وأوصت اللجنة كذلك بعدم املوافقة على االعتماد البالغ -١٢٣
الثانية ، ريثما تقدَّم وثيقة إ٢٠١٤لعام 

.والعشرين

كانون ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١(ب) البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للفترة من 
٢٠١٢األول/ديسمبر 

والصندوق االستئماين )٣٢(عرض املراجع اخلارجي للحسابات تقاريره عن البيانات املالية للمحكمة-١٢٤
)٣٣(للضحايا،

للمحكمة والصندوق، وأنه كان بوسعه اإلدالء برأي غري متحفظ.
مل الذى قام ورحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي وأعربت عن تقديرها جلودة الع-١٢٥

به.

(ج) تقرير مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ولجنة مراجعة الحسابات 

تلقت اللجنة وحللت سبعة تقارير تتضمن معلومات عن أنشطة مكتب املراجعة الداخلية -١٢٦

)٣١(CBF/19/13 ٨، الفقرة.

)٣٢(ICC-ASP/10/12.

)٣٣(ICC-ASP/10/13.
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واليات بعض أعضاء جلنة املراجعة اخلارجيني قد مت متديدها، إال أن جلنة والحظت اللجنة أن -١٢٧
. ونظرا لذلك، مل تتم املوافقة على خطة مراجعة احلسابات ٢٠١٢املراجعة مل جتتمع منذ حزيران/يونيو 

.٢٠١٣اليت اتبعها املكتب لعام 
وأوصت اللجنة بأن جتري احملكمة استعراضا متعمقا للجنة املراجعة-١٢٨

. الثانية والعشرين
من استعراض مل تتم املوافقة عليها، مل تتمكن اللجنة ٢٠١٣ومبا أن خطة عمل املكتب لعام -١٢٩

.٢٠١٣تلك اخلطة. وأُبلغت اللجنة شفويا خبطة عمل املكتب للنصف الثاين من عام 
وترى اللجنة أن أفضل وسيلة لرصد تنفيذ خطة عمل املكتب هي موازاة تلك اخلطة بالسنة -١٣٠

دورة 

. وبعبارة أخرى، فإن املكتب سيقدم إىل ١، إىل جانب خطته األولية ملراجعة حسابات السنة س+١- س
يع األعمال اليت أجنزها يف عام سردا جلم٢٠١٤يف نيسان/أبريل الثانية والعشرين

اليت ستعقدها اللجنة يف الثالثة والعشرين يف الدورة و . ٢٠١٥، وبرنامج العمل الذي يتوخاه لعام ٢٠١٣
، سيقدم املكتب تقريره ألغراض طلب ميزانيته للسنة التالية.٢٠١٤أيلول/سبتمرب 

وأعربت اللجنة عن تقديرها جلميع املعلومات اليت وردت يف خمتلف الوثائق اليت قدمها املكتب، -١٣١
ها أملوأعربت عن 

حتتوي على مجيع املعلومات ذات الصلة بأنشطته. 
والحظت أن بعد مرور سنة علومات املتعلقة بتنفيذ توصيات املكتبملباعلمااللجنةحاطت وأ-١٣٢

وأوصت .يف املائة٥١، وهي متواضعة بعض الشيءنسبة عن مراجعة احلسابات، بلغ معدل التنفيذ 
، قسمهة تنفيذ توصيات املراجعة املتعلقة بيمسؤولاألقسام خمتلف يتوىل كل مدير من مديري بأناللجنة 

تنفيذ التوصيات يف التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية.نلومات عيتم تضمني معأن و 

المساعدة القانونية -دال
١٣٣-

١. والحظت اللجنة أن الرتتيبات اجلديدة املتخذة اعتبارا من يوم ٢٠١٣شهر آب/أغسطس 
اوزت نا بالفعل من حتقيق وفورات إمجالية جتمكّ ICC-ASP/11/Res.1وتطبيق القرار ٢٠١٢نيسان/أبريل 

يورو، رغم أن اللجنة على علم بأن اإلصالح املعين ال يزال يدخل حيز التنفيذ تدرجييا. وكان ٠٠٠٤٤٠
من دواعي سرور اللجنة أيضا أن قلم احملكمة يواصل رصد النظام اجلديد للمساعدة القانونية.

الستخالص مجيع رأت و -١٣٤

ا تأثري مباشر على حجم ماللجنة أيضا أن جمموعتني من األحداث قد يكون هلرأت ، يف األخريو -١٣٥
املتاحة للمساعدة القانونية.املخصصات 
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صصة للمساعدة القانونية والقرارات القضائية فأوال، هناك ارتباط مايل بني جمموع االعتمادات املخ-١٣٦
كان هلا تأثري مباشر على ميزانية قلم احملكمة. ٢٠١٢وهكذا، صدرت سبع قرارات يف عام )٣٤(للمحكمة.

ومن الواضح أن القرارات املذكورة تدخل يف إطار سلطة القضاة وحدهم. وقد شددت اللجنة مرة أخرى 
.٢٠١٤ل تقييم التداعيات املالية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام املستحيقبيل 

إىل القرارات الرئيسية الصادرة دراسة تستند ومع ذلك، أوصت اللجنة بأن جيري قلم احملكمة -١٣٧
املواضيع املشرتكة يف خمتلف األحكام. وقد يتمكن قلم احملكمة آنذاك من حتديد السبل سابقا لتحديد 

الكفيلة بتحسني اإلجراءات القائمة، وهذا من شأنه أن جيعل من األسهل حتديد االحتياجات املالية. 
.الثانية والعشرين

وثانيا، من املتوق-١٣٨
قريب، وقد يلزم احملكمَة عندئذ أن تنظر يف دفع تعويضات، إذا وحيثما انطبق ذلك. وليس هلذا اإلجراء 
لنصوص 

يتعني القواعد اليت الشروع يف التفكري املشرتك يفالقانونية، دعت اللجنُة احملكمَة إىل 
.الثانية والعشرينعن تقرير 

مباني المحكمة -هاء
نظرة عامة- ١

عَرض آلية و لى املشاريع االنتقالية. قدم رئيس جلنة الرقابة إحاطة إىل اللجنة عن حالة التشييد وع-١٣٩
تقرير التمويل انتقال احملكمة إىل املباىن اجلديدة. وكان معروضا على اللجنة لمتويل اقرتحتها جلنة الرقابة 

وطلبت جلنة الرقابة املشورة من اللجنة. وقدم مدير املشروع )٣٥(أعدته جلنة الرقابة،الذيرحليامل
Brink(توضيحات إضافية، وقدم السيد بيرت تيمرمانس، ممثل املؤسسة االستشارية اهلولندية برينك غروب 

Groep (.معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزه الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية
وأقرت ا-١٤٠

. االعالقة. وركزت املناقشات على استعراض تكاليف االنتقال واآللية املقرتحة لتمويله
لب مقابل اخلدمات اليت قدمتها األقسام ذات يورو طُ ٥٠٠٥٩٥والحظت اللجنة أن مبلغ -١٤١

مع األقسام املعنية. وقد مت االتفاق اتمة إىل مشروع املباين الدائمة إثر إبرام اتفاقات اخلدمالصلة يف احملك
على  الشفافية إضفاء على رسوم ثابتة مقابل اخلدمات اليت ستقدم خالل السنوات الثالث املقبلة. وبغية 

هذه املوارد ضمن تقرير كيفية استخدام هذه املوارد، طلبت اللجنة تزويدها مبعلومات عن تنفيذ وختصيص 
للجنة. االثنية والعشرينيف الدورة ٢٠١٤الربع األول من عام خالل و ٢٠١٣أداء امليزانية لعام 

حالة المشروع- ٢
، ال يزال مشروع املباين الدائمة يف حدود امليزانية ٢٠١٣التشييد يف آذار/مارس أشغال بعد بدء-١٤٢

٦,٣مليون يورو واجلداول الزمنية املتفق عليها. ويف الواقع، مت حتقيق وفورات بلغت ١٩٠املعتمدة البالغة 

)٣٤(CBF/21/09P01.

)٣٥(CBF/21/20.
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سليم املباين إىل اجلداول الزمنية لتعلى املشروع حيافظ مليون يورو، ومتت تغطية املخاطر وجيري رصدها. و 
.٢٠١٥، مع جتهيزها التام لالستخدام حبلول كانون االول/ديسمرب ٢٠١٥احملكمة يف شهر أيلول/سبتمرب 

توحيد المشروع- ٣
أدركت احملكمة وجلنة الرقابة احلاجة امللحة للتنسيق من أجل ضمان قدر أكرب من الكفاءة، فقامتا -١٤٣

واتفقتا على توحيد مشروع التشييد ومشروع االنتقال يف مشروع باستعراض ترتيبات حوكمة املشروع، 
واحد للمباين الدائمة، يديره مدير املشروع، الذي سيعمل حتت إشراف جلنة الرقابة وقلم احملكمة. ووفقا 

وعقب توحيد .للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية، نقحت جلنة الرقابة ترتيبات احلوكمة
مليون يورو، وهو أكرب قدر ١٩٥,٧اد غالف مايل عام ملشروع املباين الدائمة يبلغ املشروعني، مت اعتم

نتقال يف آن واحد. ورحبت اللجنة برتتيبات احلوكمة اجلديدة االممكن، ويشمل أنشطة التشييد وأنشطة 
عض. 

تكاليف االنتقال- ٤
معلومات أساسية

مليون يورو مبستوى أسعار عام ١٩٠حددت اجلمعية تكاليف التشييد يف مبلغ ال يتجاوز -١٤٤
. ومل يشمل ذلك تكاليف انتقال احملكمة إىل املباىن اجلديدة. وقد توقعت تقديراُت احملكمِة املنقحُة ٢٠١٤

مليون يورو، مبا يف ذلك تكلفة معدات ١٨,٣االنتقال سيبلغ أن جمموع تكاليف٢٠١٣يف نيسان/أبريل 
). واستنادا إىل استعراض التكاليف الذي املستخدمني غري املدجمة (ما يسمى تكاليف 

١١,٣اىل اأجراه مدير املشروع، وباالتفاق مع قلم احملكمة، نقحت جلنة الرقابة تقدير التكاليف خبفضه
مليون يورو من ٣,٢يف بريل أيف نيسان/ُحددت (مع استثناء تكاليف موظفي احملكمة، اليت مليون يورو

مليون يورو، واليت ستبقى اآلن يف امليزانية العادية يف املستوى العام املنخفض البالغ ١٨,٥ـ ــاملبلغ املقدر ب
مليون ١١,٣يل مبلغ ). ويتعني اآلن متو ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤مليون يورو، موزعة على أعوام ١,٥

مليون يورو.١٩٥,٧ةلمباين الدائمة، البالغلةالعامخمصصات امليزانية يورو املخصص لالنتقال يف إطار 
متويل تكاليف االنتقال

اقرتاح جلنة الرقابة
١٤٥-

مليون يورو باستخدام األدوات ١١,٣. ووفقا لذلك، سيتم متويل مبلغ ٢٠١٧للدول األطراف حىت عام 
التالية بالتتابع:

مليون يورو من الوفورات اليت حتققت يف تكاليف التشييد.٥,٦(أ) 
أكد مدير املشروع سالمة صرف هذه الوفورات.و -

ون يورو، وقد اقرتحت جلنة الرقابة إمكانية متويله مما ملي٥,٧(ب) وهذا من شأنه ترك مبلغ مستحق قدره 
يلي:

، واليت سيتم مبوجب النظام املايل ٢٠١٤إىل ٢٠١٢فوائض ميزانيات األعوام من - ‘١’
مراجعة حسابات األرصدة املعنية.عقب٢٠١٦وعام٢٠١٤تسليمها بني عام 
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قال خيار قابل للتطبيق من والحظت احملكمة أن استخدام األموال الفائضة ملشروع االنت-
الناحية التقنية. وسيتعني على اجلمعية أن توافق عليه من خالل إصدار قرار أو إجراء تعديل 

٢,٥يرجح أن يبلغ ٢٠١٢على النظام املايل. وأكدت احملكمة أيضا أن فائضا ماليا من عام 
توقع فوائض إضافية . وتوحي جتربة املاضي أنه ميكن ٢٠١٤مليون يورو سيكون متاحا يف عام 

، على الرغم من أن مثل هذه التوقعات ال تزال غري مؤكدة. ٢٠١٦و ٢٠١٥يف عامي 
رتوف) إىل حني٢٠١٥-٢٠١٤السلف املؤقتة من االحتياطي النقدي للمحكمة (- ‘٢’

الفوائض املذكورة. 
أن االحتياطيات النقدية أنشئت لتغطية االلتزامات احلالية واملستقبلية، إىلاحملكمةأشارتو -

، على أن يكون ذلك من تدابري املالذ حبذرتوأكد
.لالسرتداداألخري، وأن يكون ذا طابع مؤقت، ومببلغ حمدود، ومع جدول زمين متفق عليه 

.هلان صندوق رأس املال املتداول، إذا دعت الضرورةالسلف املؤقتة م- ‘٣’
وعارضت احملكمة بشدة خيار اللجوء إىل صندوق رأس املال املتداول، الذي ينبغي أن يظل -

سليما بوصفه وسيلة وقائية مالية حيوية ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري، ريثما ترد 
ية العادية.املقررة أثناء تنفيذ امليزاناالشرتاكات 

.٢٠١٧عام لاملقررة من االشرتاكاتبعد إجناز املشروع يبقى مستحقا رصيد يسدَّد أي - ‘٤’
مالحظات اللجنة

جيدر بأن تنظر فيه و ترى اللجنة أن خمطط التمويل املقرتح من جلنة الرقابة خيار قابل للتطبيق -١٤٦
اجلمعية:

ختفيف عبء امليزانية
ات احلالية لنفقات االنتقال، من شأن خمطط التمويل الذي اقرتحته جلنة الرقابة استنادا إىل التقدير -١٤٨

مليون يورو، ومبا قدره ٣,٣٣مبا قدره ٢٠١٤العادية للمحكمة لعام ةامليزانيعنعبءالأن خيفف 
مليون يورو.١٦,٨٥، أي ما يصل جمموعه إىل ٢٠١٥مليون يورو عام ١٣,٥٢

الغالف املايل
الغالف املايل اإلمجايل للتشييد واالنتقال مبلغ أال يتجاوز على حنو ما اقرتحت جلنة الرقابة، ينبغي -١٤٨

استعراض األهداف ‘ ١’آلية الستعراض التكلفة تتكون مما يلي: إنشاء وينبغيمليون يورو، ١٩٥,٧
ختفيضها إىل استعراض التكلف‘ ٢’مرة كل ستة أشهر إىل حني انتهاء املشروع، و ،بشكل دوري

مدير حيدد . وأوصت اللجنة بأن ٢٠١٤أوائل حزيران/يونيه حبلول مليون يورو ١٩٣,٧ما ال يتعدى 
املشروع اإلنفاق على أنشطة التشييد وأنشطة االنتقال وأن يبلغ عنها بشكل منفصل. ودعت اللجنة 

دعت الضرورة إىل إذا ذرلنقدية حبلنظر، عند االقتضاء، يف نطاق استخدام االحتياطيات اإىل ااحملكمة 
أن استخدام على مع احملكمة اتفقتاللجنةغري أنباعتباره تدبريا مؤقتا من تدابري املالذ األخري. ذلك 

، ألن هذا الصندوق يشكل اللجوء إليهصندوق رأس املال املتداول لتغطية تكاليف االنتقال ال ينبغي 
، فضال عن ٢٠١٥لمحكمة. أما احتياجات التمويل املتبقية لعام عنصرا أساسيا من عناصر األمن املايل ل



ICC-ASP/12/20

339 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

، وتقدمي تقرير ٢٠١٥٢٠١٤املزيج املناسب من أدوات التمويل يف عام 
. الثالثة والعشرين

"المجموعة الثانيةاستعراض تكاليف عناصر "- ٥
قائمةالتحقق مننتائج اللجنة أنه، كما أشارت جلنة الرقابة، مل يتم بعد تقدميالحظت -١٤٩

احتياجات 
خطط ‘٢’قوائم جرد كاملة ألصول احملكمة، مبا يف ذلك قيمتها وحالتها، ‘ ١’على اخللفية التالية: 

متديد العمر اإلنتاجي ‘ ٣’مشرتيات قصرية ومتوسطة األجل، مبا يف ذلك فرص املشرتيات املشرتكة، و 

عدات املوجودة ومتديد ، مبا يف ذلك مدى مالءمة امل"خيارات جديدة للحد من عناصر
)٣٦(مدة استخدامها".

يف سياق مماثل، أوصى املراجع اخلارجي للحسابات أيضا بأن تعد احملكمة تقريرا ماليا يتعلق و -١٥٠

)٣٧(.هذه التكاليف إىل الدول األطراف

وأثنت اللجنة على التخفيض األخري الذي أجراه مدير املشروع، وعلى جهوده املستمرة لتحقيق -١٥١
مزيد من الوفورات. ويف الوقت نفسه، اتفقت اللجنة مع جلنة الرقابة على أنه مبوجب اهليكل اإلداري 

املذكورة أعاله.اجلديد، فقد أعطيت ملدير املشروع اآلن السلطة اإلدارية لتنفيذ التوصيات 
تحسين القدرة على عقد المؤتمرات- ٦

تقرير جلنة الرقابة
القدرة -١٥٢

جلنة على استضافة مؤمترات واسعة النطاق، مبا يف ذلك امكانية عقد اجتماعات اجلمعية. كما وافقت 
مثلما  مليون يورو متوَّل من الوفورات احملقَّقة يف تكاليف البناء. و ٠,٧الرقابة على استخدام ما يصل إىل 

سيكون اختيار املكان من اختصاص اجلمعية.كان احلال سابقا، 
مالحظات اللجنة

لرقابة ومدير اللجنة أن جلنة ارأت من الناحية الفنية واملالية اليت تقع ضمن اختصاص اللجنة، -١٥٣
عقد اجتماعات اجلمعية العامة يف املباين اجلديدة بدال من مركز وإن املشروع قد وضعا خطة عمل سليمة. 

املؤمترات يف الهاي من شأنه أن يسفر عن وفورات كبرية. وستغطي هذه الوفورات استهالك االستثمار 
لتصميم من استخدام املباين طيلة دورة األويل بعد أقل من ثالثة من هذه االجتماعات. وسيمّكن تغيري ا

املبالغ املسددة دفعة واحدة

)٣٦(CBF/20/5/Rev.1 ٩٩و ٩٨، الفقرتان.

)٣٧(ICC-ASP/12/12 ١، التوصیة.
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دولة من الدول ٤٣، اختارت ٢٠١٣أبلغت جلنُة الرقابة اللجنَة أن حبلول بداية أيلول/سبتمرب -١٥٤
اف أخرى أيضا عن رغبتها يف مليون يورو مقدما. وقد أعربت عدة دول أطر ٤٢,٣األطراف تسديد مبلغ 

٢٠١٥.
الفريق العامل المعني بالتكلفة اإلجمالية للملكية- ٧

ويرأسه مدير ٢٠١٣أبلغت جلنُة الرقابة اللجنَة أن الفريق العامل، الذي أنشئ يف آذار/مارس -١٥٥
مجيع التكاليف تتألف من هج لتمويل التكلفة اإلمجالية للملكية، واليت النُّ خمتلفاملشروع، يتدارس 

١١,٥بني املقدرة ،ذه التكاليفيكون هلأنمن املتوقع املستقبلية الستخدام املباين اجلديدة وامتالكها. و 
يهدف . و فما بعده٢٠١٦أثر على امليزانية السنوية ابتداءا من عام مليون يورو١٢,٨مليون يورو و

الفريق العامل إىل تقدمي معلومات مستكملة عن التقدم احملرز حبلول الدورة الثانية عشرة للجمعية يف تشرين 
.٢٠١٤عام للجمعيةالثالثة عشرةةدور ال، وتقدمي النتائج النهائية حبلول ٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

د إيجار المباني المؤقتةو عق- ٨
معلومات أساسية

، أن عقود استئجار احملكمة ٢٠١٣الحظت اللجنة -١٥٦
، مثلما أشارت إىل ذلك جلنة الرقابة. غري أن من ٢٠١٦

. ٢٠١٥سمرب 
وبالتايل، ُحيتمل أن تظطر احملكمة إىل دفع اإلجيار حىت بعد إخالء املباين املؤقتة، رغم أن شيئا من املرونة 

ضع يف حالة حدوث تأخري غري متوقع سيكون أمرا مالئما. ودعت اللجنُة جلنَة الرقابة واحملكمَة إىل و 
تبني ،أن تقدم حتليال جلميع عقود إجيارها احلاليةلمضي قدما. كما طلبت اللجنة من احملكمةلاسرتاتيجية 

.احلادية والعشرين، وأن تقدم تقريرا يف الدورة اليت تنطوي عليهاواملخاطر املالية ءاإلترتيبات فيه 
تقرير احملكمة

وقدم التقرير )٣٨(كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة بشأن عقود إجيارها احلالية للمباين املؤقتة.-١٥٧

اسرتاتيجية احملكمة يف املستقبل. 

١٥٨-Haagseveste ويلزم اإلشعار بذلك ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠هو ،
Saturnusstraat. وقد انتهى عقد إجيار مبىن األرك يف ٢٠١٥آذار/مارس ٣١شهرا من قبل حبلول ١٥

. ووفقا لقرارات اجلمعية، دخلت احملكمة يف مفاوضات مع وزارة اإلسكان ٢٠١٢يف البداية يف عام 
قد ُوّقَع بعد، يف وقت اجتماع اللجنة، مل يكن هذا العقدو والتعمري اهلولندية بشأن جتديد عقد اإلجيار. 

. فقطنظرا ألن املناقشات بني الوزارة واحملكمة بشأن الشروط القانونية للعقد انتهت منذ وقت قصري
٢٠١٦آذار/مارس ٣١العقد اجلديد يف ومبوجب هذه الشروط، سينتهي

)٣٨(CBF/21/23.
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ز للتوقيع، ومل توضح كيف تعتزم أن عقد اإلجيار جاهبالفعلاحملكمةذكرت شهرا. ومع ذلك، ١٣قبل 
املضي قدما بالعملية.

املخاطر املالية
ينطوي على تكاليف تصل إىل ٢٠١٦إن استمرار عقود اإلجيار حىت تواريخ إنتهائها يف عام -١٥٩
)٣٩(مليون يورو.١,٩

سرتاتيجيةاإل
املباين سيكون أن إعادة التفاوض حول شروط عقود اإلجيار مع أصحابإىل أشارت احملكمة -١٦٠

أن تتصل الدول األطراف مباشرة بالدولة احملكمةصعبا من خالل القنوات التجارية العادية. واقرتحت
املضيفة. وباإلضافة إىل ذلك، تعتزم احملكمة أيضا أن حتاور وزارة اإلسكان والتعمري والدولة املضيفة 

يا، حبيث ميكن أن تبدأ أعمال التجديد يف تكليف هذه األخرية بعقود اإلجيار قبل مواعيد انتهائها رمس
ملزيد من التفاصيل، انظر الفصلني الثالث واخلامس من التقرير.و وقت سابق ملا كان مقررا. 

مالحظات اللجنة
تنطوي االتصاالت املقرتحة على مستوى الدول األطراف على اعتبارات سياسية خارج نطاق -١٦١

اختصاص اللجنة. 
أما من وجهة -١٦٢

نيسان/أبريل املاضي بأن هذه املسألة أمر مستعجل، حيث أن نتائج املفاوضات قد تتوقف على الشروع 
ا. شهر ١٥تصل إىل قد فرتات اإلشعار اليت طول ؤخذ يف االعتبار يفيها يف وقت مبكر. وينبغي أيضا أن 

حىت اآلن. ويف الواقع، يبدو أن املفاوضات بشأن جتديد الشأن يف هذا احملرزَ وال يوضح التقرير التقدمَ 
قد اكتملت يف حني Saturnusstraat٢٠١٦عقد إجيار مبىن 

املباين اجلديدة ظهر يف الصدارة. أن التضارب احملتمل مع املوعد املستهدف سابقا النتقال احملكمة إىل
تقريرا مرحليا حيدد، عند الثانية والعشرينودعت اللجنةُ 

الصندوق االستئماني للضحايا-واو
سياسة إدارة المخاطر- ١

كان معروضا على اللجنة "تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا بشأن إدارة خماطر -١٦٣
وأشارت اللجنة إىل دواعي قلقها يف وقت سابق إزاء تعرض الصندوق االستئماين )٤٠(سعر الصرف."

بتحديد أولويات املخاطر اليت نظمها الصندوق َوضعت احتمال خماطر العملة يف فئة "املخاطر الكربى"،
يف حني وضعت التأثري ودرجة الضعف يف فئة املخاطر املتوسطة.

.١٥المرجع نفسھ، الفقرة )٣٩(

)٤٠(CBF/21/21.
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التخفيف اليت حددها الصندوق من أجل تدابري وأحاطت اللجنة علما بتدابري السياسة العامة و -١٦٤

لتدابري بفعالية كجزء من اسرتاتيجيته يف إدارة املخاطر. وطلبت اللجنة من الصندوق أن على تنفيذ هذه ا
.الثانية والعشرين

لصندوق أدوارا وأُبلغت اللجنة أن الدائرة االبتدائية األوىل، يف قرارها يف قضية لوبانغا، أناطت با-١٦٥
ومسؤوليات هامة يف حتديد وتنفيذ التعويضات املناسبة. ولوحظ أن يف انتظار نتيجة إجراءات االستئناف 

يف القضية، ال ميكن حىت اآلن حتديد التكاليف احملتمل أن تتكبدها أمانة الصندوق أو معاجلتها.

مسائل أخرى-زاي
الوسطاء - ١

اآلثار املالية املرتتبة على مشروع املبادئ التوجيهية اليت حتكم الثاين عن تلقت اللجنة تقرير احملكمة -١٦٦
، أحاطت اللجنة علما ٢٠١٣)٤١(العالقات بني احملكمة والوسطاء.

بالسياسة املقرتحة من ِقبل احملكمة يف ما يتعلق باستخدام الوسطاء.
وحسب ما أقرت به احملكمة نفسها، كانت البيانات اليت قدمتها جزئية وأشارت اللجنة إىل أنه، -١٦٧

أقسام منفقط، وأن يف الوقت احلاضر، ال ميكن حتديد التكاليف ذات الصلة بسهولة. وذُكر أن ثالثة
٢٠١٢من جانبه، قدر مكتب املدعية العامة تكاليفه يف هذا الصدد لعام و )٤٢(قلم احملكمة معنية باألمر.

.٢٠١٣يورو، ولكنه يتوقع أن يرتفع هذا املبلغ يف عام ٤٩٠٥مببلغ
ورحبت اللجنة مبشروع املبادئ التوجيهية املذكورة ورأت أنه ينبغي اآلن أن تناقشها اجلمعية. ومما -١٦٨

وبطريقة مفهومة ذرال شك فيه أن اعتمادها سيعزز أمن إجراءات احملكمة إذا مت استخدام الوسطاء حب
قبل األطراف.بشكل واضح من

الوثائق المقدمة إلى لجنة الميزانية والمالية - ٢
وثائق بعد املوعد النهائي. وأكدت اللجنة بعض التقدمي واصلت الحظت اللجنة أن احملكمة -١٦٩

تمكينها من أداء عملها بطريقة لالوثائق املطلوبة لكل دورة يف الوقت احملدد من تقدمي مجيع جمددا أمهية 
يوما على األقل قبل انعقاد ٤٥وأوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة كل الوثائق واألوراق املطلوبة منها فعالة. 

كل دورة من دورات اللجنة.
االجتماعات المقبلة للجنة- ٣

٢٨يف الهاي، من الثالثة والعشرينو الثانية والعشرين ، أن تعقد جلستيها مؤقتقررت اللجنة -١٧٠
، على التوايل.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر عام ١٧إىل ٧، ومن ٢٠١٤ار/مايو أي٢نيسان/أبريل إىل 

)٤١(CBF/21/8.

على وجھ الخصوص، الضحایا والتعویضات، والضحایا والشھود، وعناصر األمن.)٤٢(
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المرفق األول
قائمة الوثائق

رمز الوثیقة باعتبارھا 
وثیقة للجنة المیزانیة 

والمالیة
العنوان

رمز وثیقة لجنة المیزانیة
والمالیةبعد أن غدت
األطرافوثیقة لجمعیة الدول

CBF/21/1جدول األعمال املؤقت
CBF/21/1/Add.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

CBF/21/2التقرير الفصلي الثاين لقلم احملكمة بشأن رصد وتقييم أداء تنفيذ املساعدة القانونيةICC-ASP/12/50

CBF/21/3تقرير احملكمة املنقح بشأن برنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيICC-ASP/12/52

CBF/21/4 املشرتياتعن تقرير احملكمة
CBF/21/5

CBF/21/6تقرير احملكمة بشأن صندوق رأس املال املتداول
CBF/21/7تقرير احملكمة بشأن تعديالت النظام املايل والقواعد املالية اليت يقتضيها تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليةICC/ASP/12/18

CBF/21/8تقرير احملكمة الثاين بشأن اآلثار املالية املرتتبة على مشروع املبادئ التوجيهية اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاءICC-ASP/12/53

CBF/21/9صول وسياسات الشطبألال تقرير احملكمة عن تقييم واستعراض استبدا
CBF/21/10تقرير عن تكوين جلنة مراجعة احلسابات والقواعد اليت حتكمها
CBF/21/11٢٠١٢النصف الثاين من عام -التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات
CBF/21/12٢٠١٣النصف األول من عام -التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات
CBF/21/13٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠الوضع اعتبارا من :تنفيذ توصيات املراجعة-التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية
CBF/21/14٢٠١٣حزيران/يونيه - تقرير عن إجراء إغالق توصيات مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

CBF/21/15
وخطة مراجعة ٢٠١٥و٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية ملراجعة حسابات تكنولوجيا املعلومات لعامي -مكتب املراجعة الداخلية

٢٠١٣حسابات تكنولوجيا املعلومات لعام 
CBF/21/16 ٢٠١٤تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن أنشطته لعام
CBF/21/17تقرير احملكمة بشأن متويل املشاريع املتعددة السنواتICC-ASP/12/22

CBF/21/18تقرير عن اهليكل التنظيمي للمحكمة

CBF/21/19
التقرير الفصلي الثالث لقلم احملكمة بشأن رصد وتقييم أداء تنفيذ

٢٠١٣ICC-ASP/12/51آب/أغسطس 

CBF/21/20التقرير املؤقت الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة
CBF/21/21تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا بشأن إدارة خماطر سعر الصرف
CBF/21/22ملوظفني احلالينياأو بعده و ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١
CBF/21/23تقرير احملكمة عن عقود اإلجيار احلالية للمباين املؤقتةICC-ASP/12/54

CBF/21/24تقرير شامل عن اهليكل التنظيمي للمحكمة
ICC-ASP/12/10 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام

ICC-ASP/12/11
يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة لعام ٢٠١٤تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أثر التدابري الرامية إىل جعل مبلغ ميزانيتها لعام 

٢٠١٣
ICC-ASP/12/12٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١ية للفرتة من البيانات املال
ICC-ASP/12/13 ٢٠١٢ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١لصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من لالبيانات املالية

ICC-ASP/12/14
٢٠١٢متوز/يوليه ١تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 

٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠إىل 
ICC-ASP/12/24 ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية حىت
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الثانيالمرفق 

(باليورو)٢٠١٣أيلول/سبتمبر ١٣حالة تسديد االشتراكات في 

الدول األطراف
االشرتاكات املقررة 
للسنوات السابقة 

إيصاالت واعتمادات 
السنوات السابقة 

االشرتاكات 
املستحقة عن 

السنوات السابقة 
االشرتاكات املقررة لعام 

٢٠١٣
إيصاالت واعتمادات 

٢٠١٣عام 

االشرتاكات 
املستحقة عن عام 

٢٠١٣

االشرتاكات غري 
املسددة لصندوق 

الطوارئ 

جمموع 
االشرتاكات 

املستحقة
---٨٨٥١٨٨٥١-٣١٥٩٨٣١٥٩٨أفغانستان ١
---١٧٨١٤١٧٨١٤-٩٤٥٨٤٩٤٥٨٤ألبانيا٢
---١٤٢٢٩١٤٢٢٩-٩٠٧٠٧٩٠٧٠٧أندورا٣
٣٥٨٥٩٢٩٠٧٤-٣١٦٠٢٢٦٢٠٥٥٣٩٧٣٥٨٥أنتيغوا وبربودا٤
---٧٦٩٢٦٤٧٦٩٢٦٤-٧٢٩٧١١١٧٢٩٧١١١األرجنتني٥
---٣٦٩٣١٦١٣٦٩٣١٦١-٢٤٣٨٧١٥٨٢٤٣٨٧١٥٨أسرتاليا٦
---١٤٢٠٩٩٨١٤٢٠٩٩٨-١١٩٦٣٢١٣١١٩٦٣٢١٣النمسا٧
---١١٢٠٤١١٢٠٤-٤٠٤٧٣٤٠٤٧٣بنغالديش٨
١٤٢٢٩١٣٣٥٤٨٧٥٦٤٩٣٩-١٢١١٤٢١٢١١٤٢بربادوس ٩

---١٧٧٧٠٦٠١٧٧٧٠٦٠-١٤٩٢٤٠٣٦١٤٩٢٤٠٣٦بلجيكا١٠
١٧٩٣١٦٧٩١١٤٨١٢٢-١٣٧٦٢١٣٧٦٢بليز١١
٥٣٧٨٢٤١٠١٩٩-٢٧٨٣٢٢٣٠٣٥٤٧٩٧٥٣٧٨بنن١٢
بوليفيا (دولة ~ ١٣

املتعددة القوميات)
١٦٠٢٢٧٢١٦٠٩٤-١٦٠٢٢-١٠٠٧٤٠١٠٠٧٤٠

---٣٠٢٥١٣٠٢٥١-١٠٦٦١٠١٠٦٦١٠البوسنة واهلرسك١٤
٣٠٢٥١٣٠٠٧٣١٧٨١٣٥٣١٣-٢٠٠٨١١٢٠٠٨١١بوتسوانا١٥
٥٢٢٤٥١٩٢٣٣١٦٥٢٤٧٨٣٥-٥٢٢٤٥١٩-١٩٠٣٠٢٨٨١٩٠٣٠٢٨٨الربازيل١٦
---٨٣٦٩٤٨٣٦٩٤-٣٤٣٠٨٨٣٤٣٠٨٨بلغاريا١٧
٥٣٧٨٥٦١٠٢٦٥-٢٩٨٧٦٢٥٠٤٥٤٨٣١٥٣٧٨بوركينا فاسو١٨
١٧٩٣١٦٨٤١٠٩٨١١٧-١٢١٣٨١٢١٣٨بوروندي١٩
---٧١٧١٧١٧١-٢٧٨٣٢٢٧٨٣٢كمبوديا٢٠
---٥٣١٣٤٧٨٥٣١٣٤٧٨-٤١١٢٦٩٨٥٤١١٢٦٩٨٥كندا٢١
١٧٩٣٨١٨٠٨-١٦١٠١٦٠٣٧١٧٩٣الرأس األخضر٢٢
مجهورية أفريقيا ٢٣

الوسطى
١٧٩٣٤٦٣٨٥٧-١٣٧٦٢١١٧٤٤٢٠١٨١٧٩٣

٣٥٨٥٤٦٣٥٣٩١٦٣٥٥٥-١٣٧٥٠١٣٧٥٠تشاد٢٤
٥٩٤٧٠٦٢٩٧٢٤٩٢٩٧٤٥٧٢٦٥٤٣٠٠١١١-١١٨٣١١٨١١٨٣١١٨تشيلي٢٥
---٤٦١١٥٥٤٦١١٥٥-١٨٧٢٩٧٣١٨٧٢٩٧٣كولومبيا٢٦
١٧٩٣٤٦١٠٥٦٦-٩٣٣٢٦٠٥٨٧٢٧١٧٩٣جزر القمر٢٧
٨٨٥١٧٣١٣٧٥٥-٢١٨٧٧١٧٠٤٦٤٨٣١٨٨٥١الكونغو٢٨
١٧٩٣١٦٦٤١٢٩٨١٣٧-٦٤٥٢٦٤٥٢جزر كوك٢٩
٦٧٦٧٢٥٩٩١٠٧٧٦٢٣٠٢٨٠٦٤-٤٣٤٢٢٤٤٣٤٢٢٤كوستاريكا٣٠
---١٢٤٣٦١٢٤٣٦---كوت ديفوار٣١
---٢٢٤٤١٥٢٢٤٤١٥-٨٤٨٦٧٤٨٤٨٦٧٤كرواتيا٣٢
---٨٣٦٩٤٨٣٦٩٤-٥٩٠٨٥٢٥٩٠٨٥٢قربص٣٣
---٦٨٧٣٦٣٦٨٧٣٦٣-١٧٣٦٥٨٣١٧٣٦٥٨٣مجهورية التشيك٣٤
مجهورية الكونغو ٣٥

الدميقراطية
٥٣٧٨٦٥٥٣١٣٢٤٥٣٣٧-٤١٩٠٤٤١٩٠٤

---١٢٠١٩٦١١٢٠١٩٦١-١٠٠٧٨٤٥٩١٠٠٧٨٤٥٩الدمنارك٣٦
١٧٩٣٤٦١٠١٦٠-١٣٥٦٦٥٢٤٥٨٣٢١١٧٩٣جيبويت ٣٧
١٧٩٣٤٦٦٢٣٣-١٣٧٦٢٩٣٦٨٤٣٩٤١٧٩٣دومينيكا٣٨
٨٠١٠٨١٩٥٥٢١٠٠٦٩-٣٧٨٠٩٩٢٥٠٠٩٣١٢٨٠٠٦٨٠١٠٨مجهورية الدومينيك٣٩
٧٨٣١٦٤٢٦٧٧٨٩٠٣٥٠٧٨٢٤٠-٣٧٢٤١٢٣٧٢٤١٢االكوادور٤٠
---٧١٢٥٧٧١٢٥٧-٣١٢٧٠٢٣١٢٧٠٢استونيا٤١
٥٣٧٨٢٦٤١٢٧٣٧٢٤٢٧٦١-٥٠٦٧٩٥٠٦٧٩فيجي٤٢
---٩٢٤٢١٥٩٢٤٢١٥-٧٦٢٠٠٨٢٧٦٢٠٠٨٢فنلندا٤٣



ICC-ASP/12/20

345 20-A-011113

IC
C

-A
SP

/10/20

الدول األطراف
االشرتاكات املقررة 
للسنوات السابقة 

إيصاالت واعتمادات 
السنوات السابقة 

االشرتاكات 
املستحقة عن 

السنوات السابقة 
االشرتاكات املقررة لعام 

٢٠١٣
إيصاالت واعتمادات 

٢٠١٣عام 

االشرتاكات 
املستحقة عن عام 

٢٠١٣

االشرتاكات غري 
املسددة لصندوق 

الطوارئ 

جمموع 
االشرتاكات 

املستحقة
---٩٩٥٩٣١٢٩٩٥٩٣١٢-٨٤٨٩٢٢٥٣٨٤٨٩٢٢٥٣فرنسا٤٤
٣٥٦٢٩٦٩١١٠٨٤١٠-١٤٦٠١٨٧٣٩٢٨٧٢٠٩٠٣٥٦٢٩الغابون٤٥
---١٧٩٣١٧٩٣-١٣٧٦٢١٣٧٦٢غامبيا٤٦
---١٢٤٣٦١٢٤٣٦-٥٣٦٩٣٥٣٦٩٣جورجيا٤٧
---١٢٧١٥٨٢٢١٢٧١٥٨٢٢-١١٦٥٢٢٢٥٠١١٦٥٢٢٢٥٠أملانيا٤٨
٢٤٩٨٥١٧٨٣٤٨٣٥-٦٥٠٤٨٥٥٣٧٦٩٦٧٢٢٤٩٨٥غانا٤٩
١١٣٦٠٨٢٢١٦٤٧١١١٤٤٣٥٥٠٧٠١١١٩٥٠٥-٨٣٤٤٤٦٠٨٣٤٤٤٦٠اليونان٥٠
١٧٩٣٢٤٤٠٦٨-٢٢٥١١٧٩٣-٢٢٥١غرينادا٥١
٤٨٠٦٥٤٥٦٩١٢٣٧٤٢١٥٢٥٨٩--٢٢٥٦٥غواتيماال٥٢
١٧٩٣٨٤٧٩١٤-٢٧١٣٧٢١١٠٠٦٠٣٧١٧٩٣غينيا٥٣
---١٧٩٣١٧٩٣-١٢١٣٨١٢١٣٨غيانا٥٤
١٤٢٢٩٩٤٨٨٤٧٤١٦٤٤٨٠٥-٨٢٧٢١٨٢٧٢١هندوراس٥٥
---٤٧٣٧٠٣٤٧٣٧٠٣-٣٠٢٠٧٤٢٣٠٢٠٧٤٢هنغاريا٥٦
---٤٨٠٦٥٤٨٠٦٥-٥١٧٩٧٦٥١٧٩٧٦أيسلندا٥٧
---٧٤٤٢٧٩٧٤٤٢٧٩-٥٨٩٢٧٥٦٥٨٩٢٧٥٦أيرلندا٥٨
---٧٩٢٠٤١٥٧٩٢٠٤١٥-٦٨٧٣٤٦٣٩٦٨٧٣٤٦٣٩إيطاليا٥٩
---١٩٢٩٠٠٨٢١٩٢٩٠٠٨٢-١٠٤٦٨٥٧٢١١٠٤٦٨٥٧٢١اليابان٦٠
٣٩٢١٤١٧٥٣٩٣٨٩-٣٩٢١٤-١٦٧٩٨٥١٦٧٩٨٥األردن٦١
---٢٣١٩٢٢٣١٩٢-١٢١٦٨٨١٢١٦٨٨كينيا٦٢
٨٣٦٩٤٦٢١٠٠٢١٥٩٤٣٧٤٢١٩٦٨-٣٢٤٣٢١٣٢٤٣٢١التفيا٦٣
١٧٩٣١٦٨٥١٠٨٨١١٦-١٣٧٦٢١٣٧٦٢ليسوتو٦٤
١٧٩٣٤٦٧٤٥٠-١٢١٣٨٦٥٢٧٥٦١١١٧٩٣ليبرييا٦٥
---١٦٠٢٢١٦٠٢٢-١١٠٠٧١١١٠٠٧١ليختنشتاين٦٦
---١٢٩٩٦٦١٢٩٩٦٦-٥٤١٦٠١٥٤١٦٠١ليتوانيا٦٧
---١٤٤١٩٥١٤٤١٩٥-١١٥٧٥٩٢١١٥٧٥٩٢لوكسمبورغ٦٨
٥٣٧٨١٣٨١٠٤٣٠-١٨٤٨٨١٣٥٧٤٤٩١٤٥٣٧٨مدغشقر٦٩
٣٥٨٥٢٦٥٢٢١-١٤١٤٣١٢٥٣٣١٦١٠٣٥٨٥مالوي ٧٠
---١٧٩٣١٧٩٣-١٧٣٨١٧٣٨جزر املالديف٧١
٧١٧١٤٨٢٠٢٣٥١٣٢٢٣٨٣-٢٧٨٣٢٢٧٨٣٢مايل٧٢
---٢٨٤٥٨٢٨٤٥٨-٢١٧٥٥٣٢١٧٥٥٣مالطا٧٣
١٧٩٣٤٦٧١٥٦-١٣٧٦٢٨٤٤٥٥٣١٧١٧٩٣جزر مارشال٧٤
٢٣١٩٢١٨٠٤٥٥١٤٧١٠٤٥٢٥١-١٥١٤٠٠١٥١٤٠٠موريشيوس٧٥
---٣٢٧٩٩٥٩٣٢٧٩٩٥٩-٢٣٩٣٧١٩٩٢٣٩٣٧١٩٩املكسيك٧٦
---٥٣٧٨٥٣٧٨-١٨٤٤٧١٨٤٤٧منغوليا٧٧
---٨٨٥١٨٨٥١-٢٤٠٦٧٢٤٠٦٧اجلبل األسود٧٨
---١٧٨١٤١٧٨١٤-٩٢٥٧١٩٢٥٧١ناميبيا٧٩
١٧٩٣١٧٠٨٨٥٨٩٣-١٣٧٦٢١٣٧٦٢ناورو٨٠
---٢٩٤٥١٨٥٢٩٤٥١٨٥-٢٤٨٦٦٣٤٢٢٤٨٦٦٣٤٢هولندا٨١
---٤٥٠٥١١٤٥٠٥١١-٣٤٥١٣٥٩٣٤٥١٣٥٩نيوزيلندا٨٢
٣٥٨٥٩٢١٤١٨١-١٨٤٤٧٧٩٤٣١٠٥٠٤٣٥٨٥النيجر٨٣
١٦٠٢١٧١١٧٣٩٩٤٢٨١٨٧١٥٤٣٥٣٣-٧٨٧٢٥٦٧٨٧٢٥٦نيجرييا٨٤
---١٥١٥٣٣٦١٥١٥٣٣٦-١٠٦٧٦٨٦٩١٠٦٧٦٨٦٩النرويج٨٥
---٤٦٢٧٢٤٦٢٧٢-٢٩٢٤٦٦٢٩٢٤٦٦بناما٨٦
١٧٨١٤١٧٧١٣١٠١٨٠١٨١-١١٣٥٤٥١١٣٥٤٥باراغواي٨٧
٢٠٨٣٩٤١٦٣٣١١٤٥٠٨٣٩٣٠٤٦٠١٣-١٢١١٧٧٦١٢١١٧٧٦بريو٨٨
---٢٧٤٢٧٣٢٧٤٢٧٣-١٦٨١٣٨١٦٨١٣٨الفلبني٨٩
---١٦٤٠٠٣٦١٦٤٠٠٣٦-٨١٧٩٩٢٠٨١٧٩٩٢٠بولندا٩٠
٨٤٣٩٩٤١٦١٠٤٨٢٧٨٩٠٣٧٦٧٨٣١٦٥٧-٦٩٠٦١٧٥٦٩٠٦١٧٥الربتغال٩١
---٣٥٥٠٦٤٧٣٥٥٠٦٤٧-٢٨٢١٤٣٨١٢٨٢١٤٣٨١مجهورية كوريا ٩٢
---٥٣٧٨٥٣٧٨-٦٢٩٥٦٢٩٥مجهورية مولدوفا٩٣
٤٠٢٤٤٦٢٨٨٣٧٣١١٤٠٧٣١٧٩٦١١٥٨٦٩-١٤١٧٠١٤١٤١٧٠١٤رومانيا٩٤
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الدول األطراف
االشرتاكات املقررة 
للسنوات السابقة 

إيصاالت واعتمادات 
السنوات السابقة 

االشرتاكات 
املستحقة عن 

السنوات السابقة 
االشرتاكات املقررة لعام 

٢٠١٣
إيصاالت واعتمادات 

٢٠١٣عام 

االشرتاكات 
املستحقة عن عام 

٢٠١٣

االشرتاكات غري 
املسددة لصندوق 

الطوارئ 

جمموع 
االشرتاكات 

املستحقة
سانت كيتس ٩٥

ونيفيس
١٧٩٣١٧٩٣-٩٣٣٢٩٣٣٢---

١٧٩٣٤٦٥٢٤٣-٣٤٠٤١٧٩٣-٣٤٠٤سانت لوسيا٩٦
سانت فنسنت وجزر ٩٧

غرينادينت 
١٧٩٣١١٣٤١٤-١٣٥٦٦١١٩٥٦١٦١٠١٧٩٣

---١٧٩٣١٧٩٣-١٣٦٤٤١٣٦٤٤ساموا٩٨
---٥٣٧٨٥٣٧٨-٤٠٦٦٨٤٠٦٦٨مارينوسان٩٩

١٠٦٤٤٤٨٢٠٢٩٦-٦٩١٢٨٥٩٥٢٤٩٦٠٤١٠٦٤٤السنغال١٠٠
---٧١٢٥٧٧١٢٥٧-٣٥٥٢٦٤٣٥٥٢٦٤صربيا ١٠١
---١٧٩٣١٧٩٣-٦٨٠٨٦٨٠٨سيشيل١٠٢
١٧٩٣٤٦٦٢٣٤-١٣٧٦٢٩٣٦٧٤٣٩٥١٧٩٣سرياليون١٠٣
---٣٠٤٥٢٤٣٠٤٥٢٤-١١٧٦١٤٧١١٧٦١٤٧سلوفاكيا١٠٤
---١٧٨٠٣١١٧٨٠٣١-١٢٨٧٧٠٧١٢٨٧٧٠٧سلوفينيا١٠٥
---٦٦٢٣٧٨٦٦٢٣٧٨-٤٥١٨٢٦٨٤٥١٨٢٦٨جنوب أفريقيا١٠٦
---٥٢٩٣٩٨٣٥٢٩٣٩٨٣-٣٩٧٢٧٢٦٢٣٩٧٢٧٢٦٢إسبانيا١٠٧
٧١٧١٤٨١٦٢٣٥٥٣٢٢٣٨٧-١٥٨٢٥١٥٨٢٥سورينام١٠٨
---١٧٠٩٥٠٠١٧٠٩٥٠٠-١٤٣٨٣٨٢٦١٤٣٨٣٨٢٦السويد١١٩
---١٨٦٤٣٣٩١٨٦٤٣٣٩-١٦٢٩١٢٩٣١٦٢٩١٢٩٣سويسرا١١٠
٥٣٧٨٣٢١٣٢١٦٥٢٤٢١٨٩-١٨٤٤٧١٨٤٤٧طاجيكستان١١١
مجهورية مقدونيا ١١٢

اليوغوسالفية السابقة
١٤٢٢٩١١٥٤٩٢٦٨٠٦٤٢٧٤٤-٨٢٨٨٩٨٢٨٨٩

٣٥٨٥١٦٣٦٤٢-١٣٦٤٤١٣٦٠٣٤١٣٥٨٥تيمور ليشيت ١١٣
---٧٨٣١٦٧٨٣١٦-٤٢٤١١٤٤٢٤١١٤ترينيداد وتوباغو١١٤
٦٤٠٨٧٤٩٦٠٢١٤٤٨٥٢٨٦١٤٧٧١-٦٣٧٣٨٦٣٧٣٨تونس١١٥
١٠٦٤٤٥١١٠٥٩٣٤٨١٠٦٤١-٦٨٨٢٩٦٨٨٢٩أوغندا١١٦
اململكة املتحدة ١١٧

لربيطانيا العظمى 
وأيرلندا الشمالية

٩٢٢٢٠٩٢٩٢٢٢٠٩٢-٨٨٤٦٠٠٨٣٨٨٤٦٠٠٨٣---

مجهورية تنزانيا ١١٨
املتحدة

١١٢٠٤٣٥٤٣٥٩٩٣-٩٠٤٠١٦٥٩٦٦٢٤٤٣٥١١٢٠٤

٩٢٥٤٥٤١٣٩٤٦٧٩-٤٩٠١٨٠٤٨٨٤٥٩١٧٢١٩٢٥٤٥أوروغواي١١٩
١٧٩٣٨٣٢٨١-١٤٨٠١٧٩٣-١٤٨٠فانواتو١٢٠
فنزويال (مجهورية ~ ١٢١

البوليفارية)
١١١٦٤٧٥١٧٦٧٢١٩٣٩٧٥٤٤٩٨٣٩٤٤٧٣٧-٣١٧٤٠٦٢٣١٧٤٠٦٢

١٠٦٤٤٤٨١٠٦٩٢-١٠٦٤٤-٣٢١٣٤٣٢١٣٤زامبيا١٢٢
١٢٤-فرق تقريب املبالغ

٨٢٢٧٨٨٥٩٦٨٢٢٤٣٠٠٠٦٣٣٦٠٢٥١١٢٠٣٩٦٠٠١٠٢٨٨٢٦٤١٩١٥٧٠٨٣٥٠٤٦٣٩٥٤٣٥٧١
صندوق الطوارئ، وال يشمل السلف املستحقة يتضمن اجلدول متأخرات االشرتاكات املقررة يف امليزانية الربناجمية و متأخرات االشرتاكات املخصصة لتجديد مواردمالحظة: 

.لصندوق رأس املال املتداول
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المرفق الثالث

٢٠١٤تؤثر على الميزانية البرنامجية المقترحة لعام قدقائمة التطورات المحتملة التي 

التطورات اإلجرائية المنصوص عليها في النظام األساسي التي لم تتأكد حتى اآلن-أوال
٠٠٠(اآلثار املالية احملتملة: ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب -حملاكمة غباغبو بعد إقرار التهم: متوز/يوليهالتحضري - أ

يورو)٦٤٠
٠٠٠(اآلثار املالية احملتملة: ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب -ب) التحضري حملاكمة نتاغاندا بعد إقرار التهم: متوز/يوليه

يورو)٦٤٠

لتي تؤدي إلى التأخير في المحاكمات الجاريةالتطورات اإلجرائية ا- ثانيا
أ) التأخري يف احملاكمات بسبب عقبات استداللية غري متوقعة (مثال: عدم توافر الشهود (مؤقتا))

ب) التأخري يف احملاكمات بسبب املشاكل الصحية للمتهمني (مثال: اإلجراءات التمهيدية حملاكمة غباغبو يف عام 
٢٠١٢(

ج) كاتانغا: احتما
٢٠١٤استمرار احملاكمة إىب أوائل عام 

د) املسائل موضع طعون عارضة أمام دائرة االستئناف: مجيع الطعون العارضة (اليت تستلزم األثر اإليقايف) يف القضايا 
ليت تبطئ التقدم يف اإلجراءات على أساس املوضوعاملعروضة للمحاكمة، ا

ال يمكن التنبؤ بها حالياالتيالتطورات اإلجرائية- ثالثا
أ) إحالة حالة من جملس األمن الدويل إىل احملكمة

ب) إحالة دولة طرف
دية بذلك واحلصول ج) قيام املدعية العامة بفتح حتقيق من تلقاء نفسه يف حالة جديدة (بعد طلب إذن الدائرة التمهي

عليه)
د) إلقاء القبض على أشخاص مطلوبني مبذكرة اعتقال أو استسالمهم إىل احملكمة (مثال: بوسكو نتاغاندا يف وقت 

سابق من هذا العام)
هـ) تسليم أشخاص مطلوبني مبذكرة اعتقال سبق احتجازهم يف بلدان أخرى (مثال: سيمون غباغبو، وسيف اإلسالم 

اهللا السنوسي)القذايف، وعبد 
و) عدم وجود قاض أو جهة رئيسية أخرى يف الدعوى (مؤقتا) بسبب مرض خطري
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المرفق الرابع

(باليورو)٢٠١٣خالل عام إلى صندوق الطوارئاللجوءطلبات 

املراجعة الثانيةاملراجعة األوىلاملبلغ األويلوصف الطلبالتاريخالرقم

١١٧/١٢/٢٠١٢

يف حالة مجهورية الكونغو متديد والية القضاة 
الدميقراطية واالحتياجات املتعلقة بذلك من 

املساعدة القضائية لفريق الدفاع يف قضية املدعي 
ماتيو نغودجولو العام ضد جريمان كاتانغا و

شوي.

٣١١٠٨٧٢٤٤٨٠٠٢٤٤٨٠٠

٢١٧/١٢/٢٠١٢
مواصلة اإلجراءات التمهيدية يف قضية املدعي 

غباغبو خالل األشهر السبعة العام ضد لوران 
.٢٠١٣األوىل من عام 

٥٠٩١٠٠٣٦٦٩٠٠٣٦٦٩٠٠

لتسديد التكلفة اليت ال ميكن تفاديها يف حالة ٣٠٩/٠٤/٢٠١٣
٤٢٧٩٢٠٠٣٧٩١٢٠٠٣٢٤١٢٠٠مايل.

٤١٥/٠٤/٢٠١٣

التكاليف اليت ال ميكن تفاديها يف قضية املدعي 
العام ضد جريمان كاتانغا يف حالة مجهورية 

الكونغو الدميقراطية، وبالتحديد، ضرورة متديد 
فرتة والية قاضيني يف الدائرة االبتدائية الثانية بعد 

انقضاء التمديد األول. 

٤١٤٥٠٠٤١٤٥٠٠٤١٤٥٠٠

املتوقعة اليت ال ميكن تفاديها التكاليف غري ٥١٨/٠٤/٢٠١٣
١٢٤٥٥٤١٢٤٥٥٤١٢٤٥٥٤املتعلقة بنقل املتهمني إىل مقر احملكمة.

تكاليف ال ميكن تفاديها يف قضية املدعي العام ٦١٢/٠٦/٢٠١٣
٢٣٠٥٠٠٢٣٠٥٠٠٢٣٠٥٠٠ضد جان بيري بيمبا غومبو.

٧١٨/٠٦/٢٠١٣
العام تكاليف ال ميكن تفاديها يف قضية املدعي 

ضد بوسكو نتاغاندا يف حالة مجهورية الكونغو 
الدميقراطية.

٢٥٨٨٦٠٠٢٥٨٨٦٠٠٢٥٨٨٦٠٠

٥٤١٤٥٧٨٠٥٤٧٦١٧٠٥٤٢١١٧مجموع اإلخطارات
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المرفق الخامس

اآلثار المترتبة على الميزانية نتيجة تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية

وتوصيات لجنة الميزانية والمالية (بآالف اليورو)مقارنة بين الميزانية المقترحة 

إجمالي جميع البرامج الرئيسية١الجدول 

إمجايل برامج احملكمة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ املرتبط املبلغ األساسيباحلاالت
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦القضاة
٤١٩,٧-٢١٣,٧-٢٠٦,٠-٢٠٩٤٥,٨٢١٩٤٦,٥٤٢٨٩٢,٣٢٠٧٣٩,٨٢١٧٣٢,٨٤٢٤٧٢,٦املوظفون الفنيون

١٩٤,٦-٧٧,١-١١٧,٥-١١٨٨٥,٦٩٥٤٧,٤٢١٤٣٣,٠١١٧٦٨,١٩٤٧٠,٣٢١٢٣٨,٤موظفو اخلدمات العامة
٦١٤,٣-٢٩٠,٨-٣٢٣,٥-٣٢٨٣١,٤٣١٤٩٣,٩٦٤٣٢٥,٣٣٢٥٠٧,٩٣١٢٠٣,١٦٣٧١١,٠

٢٩٩٧,٩-٢٦٩٦,٠-٣٠١,٩-٣١٢٥,٣١٦٨٩٦,٧٢٠٠٢٢,٠٢٨٢٣,٤١٤٢٠٠,٧١٧٠٢٤,١املساعدة املؤقتة العامة
٤٧٤,٧٦٨,٨٥٤٣,٥٤٧٤,٧٦٨,٨٥٤٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات

٤٣,٥-٤٣,٥-٢٦٠,٤١٤١,٦٤٠٢,٠٢٦٠,٤٩٨,١٣٥٨,٥العمل اإلضايف
٤,٩-٣,٧-١,٢-٣٤,٦٢٤٤,٠٢٧٨,٦٣٣,٤٢٤٠,٣٢٧٣,٧االستشاريون

٣٠٤٦,٣-٢٧٤٣,٢-٣٠٣,١-٣٨٩٥,٠١٧٣٥١,١٢١٢٤٦,١٣٥٩١,٩١٤٦٠٧,٩١٨١٩٩,٨الفرعي للموظفني اآلخرين
٢٨٩,٦-٢٨١,٦-٨,٠-١١٣٥,٧٤٣٣٨,٥٥٤٧٤,٢١١٢٧,٧٤٠٥٦,٩٥١٨٤,٦السفر

٩,٠-٩,٠-٤٠,٠٤٠,٠٣١,٠٣١,٠الضيافة
٨٩,٣-٤٥,١-٤٤,٢-٢٣٤٩,٣٢١٤٥,١٤٤٩٤,٤٢٣٠٥,١٢١٠٠,٠٤٤٠٥,١اخلدمات التعاقدية

٢٥,١-٢٥,١-٤٧٣,٩٢٥٥,٠٧٢٨,٩٤٧٣,٩٢٢٩,٩٧٠٣,٨التدريب
٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع

٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا
٣٦٢,١-٣٥٠,١-١٢,٠-١٢٢٠٠,٦٥٧٤٥,٣١٧٩٤٥,٩١٢١٨٨,٦٥٣٩٥,٢١٧٥٨٣,٨النفقات العامة للتشغيل

٧٢١,٤٢٩٤,٠١٠١٥,٤٧٢١,٤٢٩٤,٠١٠١٥,٤اللوازم واملواد
٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٦٢٥,٩٤٧٢,٩١٠٩٨,٨٥٨٤,٨٤٢٨,٢١٠١٣,٠األثاث واملعدات

٨٦٠,٩-٧٤٦,٦-١١٤,٣-١٧٥٤٦,٨١٩١١٧,٩٣٦٦٦٤,٧١٧٤٣٢,٥١٨٣٧١,٣٣٥٨٠٣,٨باملوظفني
٤٥٢١,٥-٣٧٨٠,٦-٧٤٠,٩-٥٨١٠٨,٨٦٧٩٦٢,٩١٢٦٠٧١,٧٥٧٣٦٧,٩٦٤١٨٢,٣١٢١٥٥٠,٢
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البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية٢الجدول 

اهليئة القضائية
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦٣٨٣٥,٦القضاة

٣٥,٨-٥,٠-٣٠,٨-٣١١٩,١٥١٦,٠٣٦٣٥,١٣٠٨٨,٣٥١١,٠٣٥٩٩,٣املوظفون الفنيون
١٠,٨-٢,١-٨,٧-٨٩٨,٥٢٠٤,٢١١٠٢,٧٨٨٩,٨٢٠٢,١١٠٩١,٩موظفو اخلدمات العامة

٤٦,٦-٧,١-٣٩,٥-٤٠١٧,٦٧٢٠,٢٤٧٣٧,٨٣٩٧٨,١٧١٣,١٤٦٩١,٢
١١٧,٥-١١٦,٣-١,٢-١١٥,٤١٢٢٥,٢١٣٤٠,٦١١٤,٢١١٠٨,٩١٢٢٣,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠االستشاريون
١١٧,٥-١١٦,٣-١,٢-١٣٠,٤١٢٢٥,٢١٣٥٥,٦١٢٩,٢١١٠٨,٩١٢٣٨,١

١٦٧,٥١٦٧,٥١٦٧,٥١٦٧,٥السفر
٥,٠-٥,٠-١٧,٠١٧,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠٢٤,٠التدريب

٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤حمامو الدفاع
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضحاياحمامو 

النفقات العامة للتشغيل
٥,٠-٥,٠-٢٨٥,٩٢٨٥,٩٢٨٠,٩٢٨٠,٩اللوازم واملواد

١٦٩,١-١٢٣,٤-٤٥,٧-٨٢٦٩,٥١٩٤٥,٤١٠٢١٤,٩٨٢٢٣,٨١٨٢٢,٠١٠٠٤٥,٨األثاث واملعدات

: رئاسة المحكمة١١٠٠البرنامج  ٣الجدول 

: رئاسة احملكمة١١٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة

٧,٩-٧,٩-٧٩٨,٨٧٩٨,٨٧٩٠,٩٧٩٠,٩املوظفون الفنيون
٢,٨-٢,٨-٢٨٩,٥٢٨٩,٥٢٨٦,٧٢٨٦,٧موظفو اخلدمات العامة

١٠,٧-١٠,٧-١٠٨٨,٣١٠٨٨,٣١٠٧٧,٦١٠٧٧,٦
١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠االستشاريون
١,٢-١,٢-١٢٠,٤١٢٠,٤١١٩,٢١١٩,٢

١٥٩,٩١٥٩,٩١٥٩,٩١٥٩,٩السفر
٥,٠-٥,٠-١٥,٠١٥,٠١٠,٠١٠,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب

حمامو الدفاع
حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
واملواداللوازم 

األثاث واملعدات
٥,٠-٥,٠-١٨٠,٩١٨٠,٩١٧٥,٩١٧٥,٩

١٦,٩-١٦,٩-١٤١٧,٦١٤١٧,٦١٤٠٠,٧١٤٠٠,٧
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: الدوائر١٢٠٠البرنامج  ٤الجدول

: الدوائر١٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٣٨٠٧,٦٣٨٠٧,٦٣٨٠٧,٦٣٨٠٧,٦القضاة

٢٦,٢-٥,٠-٢١,٢-٢١٥٠,٤٥١٦,٠٢٦٦٦,٤٢١٢٩,٢٥١١,٠٢٦٤٠,٢املوظفون الفنيون
٧,٤-٢,١-٥,٣-٥٤٤,٤٢٠٤,٢٧٤٨,٦٥٣٩,١٢٠٢,١٧٤١,٢موظفو اخلدمات العامة

٣٣,٦-٧,١-٢٦,٥-٢٦٩٤,٨٧٢٠,٢٣٤١٥,٠٢٦٦٨,٣٧١٣,١٣٣٨١,٤
١١٦,٣-١١٦,٣-١٢٢٥,٢١٢٢٥,٢١١٠٨,٩١١٠٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون
١١٦,٣-١١٦,٣-١٠,٠١٢٢٥,٢١٢٣٥,٢١٠,٠١١٠٨,٩١١١٨,٩

السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠التدريب

حمامو الدفاع
حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

١٩,٠١٩,٠١٩,٠١٩,٠باملوظفني
١٤٩,٩-١٢٣,٤-٢٦,٥-٦٥٣١,٤١٩٤٥,٤٨٤٧٦,٨٦٥٠٤,٩١٨٢٢,٠٨٣٢٦,٩

نيويورك: مكتب االتصال في ١٣١٠البرنامج الفرعي ٥الجدول 

االتصال يف نيويورك: مكتب ١٣١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
القضاة

١,٧-١,٧-١٦٩,٩١٦٩,٩١٦٨,٢١٦٨,٢املوظفون الفنيون
٠,٦-٠,٦-٦٤,٦٦٤,٦٦٤,٠٦٤,٠موظفو اخلدمات العامة

٢,٣-٢,٣-٢٣٤,٥٢٣٤,٥٢٣٢,٢٢٣٢,٢
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون

٧,٦٧,٦٧,٦٧,٦السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤٦٧,٤حمامو الدفاع
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
املتعلق 

٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠٨٦,٠باملوظفني
٢,٣-٢,٣-٣٢٠,٥٣٢٠,٥٣١٨,٢٣١٨,٢
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البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعي العام٦الجدول 

مكتب املدعي العام
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةبعد توصيات 
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٦٤,٢-١٢٣,٣-٤٠,٩-٤١٥٩,٨١٢٥٣٣,٠١٦٦٩٢,٨٤١١٨,٩١٢٤٠٩,٧١٦٥٢٨,٦املوظفون الفنيون

٣٨,٢-٢٧,٧-١٠,٥-١٠٧١,٢٢٩٥٥,٢٤٠٢٦,٤١٠٦٠,٧٢٩٢٧,٥٣٩٨٨,٢موظفو اخلدمات العامة
٢٠٢,٤-١٥١,٠-٥١,٤-٥٢٣١,٠١٥٤٨٨,٢٢٠٧١٩,٢٥١٧٩,٦١٥٣٣٧,٢٢٠٥١٦,٨

٢٠٧٥,٨-٢٠٧٤,٨-١,٠-٩٣,٥١١٧٠٢,٣١١٧٩٥,٨٩٢,٥٩٦٢٧,٥٩٧٢٠,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩االستشاريون

٢٠٧٥,٨-٢٠٧٤,٨-١,٠-٩٣,٥١١٧٨٩,٢١١٨٨٢,٧٩٢,٥٩٧١٤,٤٩٨٠٦,٩
٢٤٣,٣-٢١٢,٥-٣٠,٨-٢٧٨,٩١٩٦٠,٢٢٢٣٩,١٢٤٨,١١٧٤٧,٧١٩٩٥,٨السفر

٣,٠-٣,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢٥,٠٣٤٧,٥٣٧٢,٥٢٥,٠٣٤٧,٥٣٧٢,٥اخلدمات التعاقدية

٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠التدريب
٣١٥,٠٣١٥,٠٣١٥,٠٣١٥,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠اللوازم واملواد
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠األثاث واملعدات

٢٤٦,٣-٢١٢,٥-٣٣,٨-٣٨٤,٩٢٧٥٧,٧٣١٤٢,٦٣٥١,١٢٥٤٥,٢٢٨٩٦,٣باملوظفني
٢٥٢٤,٥-٢٤٣٨,٣-٨٦,٢-٥٧٠٩,٤٣٠٠٣٥,١٣٥٧٤٤,٥٥٦٢٣,٢٢٧٥٩٦,٨٣٣٢٢٠,٠

: المدعية العامة٢١٠٠البرنامج ٧الجدول 

: املدعية ٢١٠٠الربنامج  العامة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٢٦,٤-٤,٤-٢٢,٠-٢٢٣٩,٤٤٥٠,١٢٦٨٩,٥٢٢١٧,٤٤٤٥,٧٢٦٦٣,١املوظفون الفنيون

١٣,٧-٧,١-٦,٦-٦٧٥,٨٧٢٤,٩١٤٠٠,٧٦٦٩,٢٧١٧,٨١٣٨٧,٠موظفو اخلدمات العامة
٤٠,١-١١,٥-٢٨,٦-٢٩١٥,٢١١٧٥,٠٤٠٩٠,٢٢٨٨٦,٦١١٦٣,٥٤٠٥٠,١

٢٥,٠-٢٤,٠-١,٠-٩٣,٥٢٤٠٥,٣٢٤٩٨,٨٩٢,٥٢٣٨١,٣٢٤٧٣,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩االستشاريون

٢٥,٠-٢٤,٠-١,٠-٩٣,٥٢٤٩٢,٢٢٥٨٥,٧٩٢,٥٢٤٦٨,٢٢٥٦٠,٧
٥١,٣-٣٥,٠-١٦,٣-١١٩,٦٣٥٨,٢٤٧٧,٨١٠٣,٣٣٢٣,٢٤٢٦,٥السفر

٣,٠-٣,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢٥,٠٢٣٧,٥٢٦٢,٥٢٥,٠٢٣٧,٥٢٦٢,٥اخلدمات التعاقدية

٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠التدريب
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠اللوازم واملواد
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠األثاث واملعدات

٥٤,٣-٣٥,٠-١٩,٣-٢٢٥,٦٧٦٠,٧٩٨٦,٣٢٠٦,٣٧٢٥,٧٩٣٢,٠باملوظفني
١١٩,٤-٧٠,٥-٤٨,٩-٣٢٣٤,٣٤٤٢٧,٩٧٦٦٢,٢٣١٨٥,٤٤٣٥٧,٤٧٥٤٢,٨
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: المكتب المباشر للمدعي العام٢١١٠البرنامج الفرعي ٨الجدول 

للمدعي العام: املكتب املباشر ٢١١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٠,٧-١٠,٧-١٠٩٤,٢١٠٩٤,٢١٠٨٣,٥١٠٨٣,٥املوظفون الفنيون

٣,٤-٣,٤-٣٤٦,٣٣٤٦,٣٣٤٢,٩٣٤٢,٩موظفو اخلدمات العامة
١٤,١-١٤,١-١٤٤٠,٥١٤٤٠,٥١٤٢٦,٤١٤٢٦,٤

١,٨-٠,٨-١,٠-٩٣,٥٨٢,٩١٧٦,٤٩٢,٥٨٢,١١٧٤,٦العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩٨٦,٩االستشاريون

١,٨-٠,٨-١,٠-٩٣,٥١٦٩,٨٢٦٣,٣٩٢,٥١٦٩,٠٢٦١,٥
٢٧,١-١٣,٨-١٣,٣-٨١,٢٨٤,٦١٦٥,٨٦٧,٩٧٠,٨١٣٨,٧السفر

٣,٠-٣,٠-٨,٠٨,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠٣٥,٠٦٥,٠١٠٠,٠التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
واملعداتاألثاث 

٣٠,١-١٣,٨-١٦,٣-١٢٤,٢١٩٩,٦٣٢٣,٨١٠٧,٩١٨٥,٨٢٩٣,٧باملوظفني
٤٦,٠-١٤,٦-٣١,٤-١٦٥٨,٢٣٦٩,٤٢٠٢٧,٦١٦٢٦,٨٣٥٤,٨١٩٨١,٦

: قسم الخدمات٢١٢٠البرنامج الفرعي ٩الجدول 

: قسم اخلدمات٢١٢٠
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٥,٧-٤,٤-١١,٣-١١٤٥,٢٤٥٠,١١٥٩٥,٣١١٣٣,٩٤٤٥,٧١٥٧٩,٦املوظفون الفنيون

١٠,٣-٧,١-٣,٢-٣٢٩,٥٧٢٤,٩١٠٥٤,٤٣٢٦,٣٧١٧,٨١٠٤٤,١موظفو اخلدمات العامة
٢٦,٠-١١,٥-١٤,٥-١٤٧٤,٧١١٧٥,٠٢٦٤٩,٧١٤٦٠,٢١١٦٣,٥٢٦٢٣,٧

٢٣,٢-٢٣,٢-٢٣٢٢,٤٢٣٢٢,٤٢٢٩٩,٢٢٢٩٩,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢٣,٢-٢٣,٢-٢٣٢٢,٤٢٣٢٢,٤٢٢٩٩,٢٢٢٩٩,٢
٢٤,٢-٢١,٢-٣,٠-٣٨,٤٢٧٣,٦٣١٢,٠٣٥,٤٢٥٢,٤٢٨٧,٨السفر

الضيافة
٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥٢٥,٠١٨٧,٥٢١٢,٥اخلدمات التعاقدية

التدريب
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠النفقات العامة للتشغيل

٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠٣٨,٠٢٠,٠٥٨,٠اللوازم واملواد
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠األثاث واملعدات

٢٤,٢-٢١,٢-٣,٠-١٠١,٤٥٦١,١٦٦٢,٥٩٨,٤٥٣٩,٩٦٣٨,٣باملوظفني
٧٣,٤-٥٥,٩-١٧,٥-١٥٧٦,١٤٠٥٨,٥٥٦٣٤,٦١٥٥٨,٦٤٠٠٢,٦٥٥٦١,٢
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االختصاص القضائي والتكامل والتعاون: شعبة ٢٢٠٠البرنامج ١٠الجدول 

والتعاوناالختصاص والتكامل : شعبة ٢٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٧,٠-٩,٣-٧,٧-٧٨١,٠٩٤٧,٩١٧٢٨,٩٧٧٣,٣٩٣٨,٦١٧١١,٩املوظفون الفنيون

١,٣-١,٣-١٣١,٨١٣١,٨١٣٠,٥١٣٠,٥موظفو اخلدمات العامة
١٨,٣-٩,٣-٩,٠-٩١٢,٨٩٤٧,٩١٨٦٠,٧٩٠٣,٨٩٣٨,٦١٨٤٢,٤

١٢٥,٢-١٢٥,٢-١٠٨٦,٠١٠٨٦,٠٩٦٠,٨٩٦٠,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٢٥,٢-١٢٥,٢-١٠٨٦,٠١٠٨٦,٠٩٦٠,٨٩٦٠,٨
٤٠,٧-٢٧,٩-١٢,٨-١٤٤,٣٣١٣,٣٤٥٧,٦١٣١,٥٢٨٥,٤٤١٦,٩السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٠,٧-٢٧,٩-١٢,٨-١٤٤,٣٣١٣,٣٤٥٧,٦١٣١,٥٢٨٥,٤٤١٦,٩باملوظفني
١٨٤,٢-١٦٢,٤-٢١,٨-١٠٥٧,١٢٣٤٧,٢٣٤٠٤,٣١٠٣٥,٣٢١٨٤,٨٣٢٢٠,١

: شعبة التحقيقات٢٣٠٠البرنامج ١١الجدول 

التحقيقات: شعبة ٢٣٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٧٧,٩-٧٤,٩-٣,٠-٣٠٥,٧٧٦١٦,٧٧٩٢٢,٤٣٠٢,٧٧٥٤١,٨٧٨٤٤,٥املوظفون الفنيون

١٧,٥-١٦,٢-١,٣-١٣١,٨١٧٦٩,٠١٩٠٠,٨١٣٠,٥١٧٥٢,٨١٨٨٣,٣موظفو اخلدمات العامة
٩٥,٤-٩١,١-٤,٣-٤٣٧,٥٩٣٨٥,٧٩٨٢٣,٢٤٣٣,٢٩٢٩٤,٦٩٧٢٧,٨

١٣٣٠,٩-١٣٣٠,٩-٤٥٩٢,٣٤٥٩٢,٣٣٢٦١,٤٣٢٦١,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٣٣٠,٩-١٣٣٠,٩-٤٥٩٢,٣٤٥٩٢,٣٣٢٦١,٤٣٢٦١,٤
١٢٥,٥-١٢٥,٥-١٠٧٥,٤١٠٧٥,٤٩٤٩,٩٩٤٩,٩السفر

الضيافة
١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠النفقات العامة للتشغيل

واملواداللوازم 
األثاث واملعدات

١٢٥,٥-١٢٥,٥-١٤٧٠,٤١٤٧٠,٤١٣٤٤,٩١٣٤٤,٩
١٥٥١,٨-١٥٤٧,٥-٤,٣-٤٣٧,٥١٥٤٤٨,٤١٥٨٨٥,٩٤٣٣,٢١٣٩٠٠,٩١٤٣٣٤,١
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قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠البرنامج الفرعي ١٢الجدول 

والعمليات: قسم التخطيط ٢٣٢٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٣٣,٨-٣٠,٨-٣,٠-٣٠٥,٧٣١٦٠,٧٣٤٦٦,٤٣٠٢,٧٣١٢٩,٩٣٤٣٢,٦املوظفون الفنيون

١٤,٣-١٣,٠-١,٣-١٣١,٨١٤٣٩,٥١٥٧١,٣١٣٠,٥١٤٢٦,٥١٥٥٧,٠موظفو اخلدمات العامة
٤٨,١-٤٣,٨-٤,٣-٤٣٧,٥٤٦٠٠,٢٥٠٣٧,٧٤٣٣,٢٤٥٥٦,٤٤٩٨٩,٦للموظفني

٣٣,٨-٣٣,٨-٢٠٢٠,٦٢٠٢٠,٦١٩٨٦,٨١٩٨٦,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٣٣,٨-٣٣,٨-٢٠٢٠,٦٢٠٢٠,٦١٩٨٦,٨١٩٨٦,٨للموظفني اآلخرين
٢٧,٧-٢٧,٧-٢٩٠,٨٢٩٠,٨٢٦٣,١٢٦٣,١السفر

الضيافة
١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٧,٧-٢٧,٧-٤٠٠,٨٤٠٠,٨٣٧٣,١٣٧٣,١
١٠٩,٦-١٠٥,٣-٤,٣-٤٣٧,٥٧٠٢١,٦٧٤٥٩,١٤٣٣,٢٦٩١٦,٣٧٣٤٩,٥

التحقيق: أفرقة ٢٣٣٠البرنامج الفرعي ١٣الجدول 

: أفرقة التحقيق٢٣٣٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٤,١-٤٤,١-٤٤٥٦,٠٤٤٥٦,٠٤٤١١,٩٤٤١١,٩املوظفون الفنيون

٣,٢-٣,٢-٣٢٩,٥٣٢٩,٥٣٢٦,٣٣٢٦,٣موظفو اخلدمات العامة
٤٧,٣-٤٧,٣-٤٧٨٥,٥٤٧٨٥,٥٤٧٣٨,٢٤٧٣٨,٢

١٢٩٧,١-١٢٩٧,١-٢٥٧١,٧٢٥٧١,٧١٢٧٤,٦١٢٧٤,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٢٩٧,١-١٢٩٧,١-٢٥٧١,٧٢٥٧١,٧١٢٧٤,٦١٢٧٤,٦
٩٧,٨-٩٧,٨-٧٨٤,٦٧٨٤,٦٦٨٦,٨٦٨٦,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠٢٨٥,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٩٧,٨-٩٧,٨-١٠٦٩,٦١٠٦٩,٦٩٧١,٨٩٧١,٨غري املتعلق باملوظفني
١٤٤٢,٢-١٤٤٢,٢-٨٤٢٦,٨٨٤٢٦,٨٦٩٨٤,٦٦٩٨٤,٦
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: شعبة االدعاء٢٤٠٠البرنامج ١٤الجدول 

: شعبة االدعاء٢٤٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٢,٩-٣٤,٧-٨,٢-٨٣٣,٧٣٥١٨,٣٤٣٥٢,٠٨٢٥,٥٣٤٨٣,٦٤٣٠٩,١املوظفون الفنيون

٥,٧-٤,٤-١,٣-١٣١,٨٤٦١,٣٥٩٣,١١٣٠,٥٤٥٦,٩٥٨٧,٤موظفو اخلدمات العامة
٤٨,٦-٣٩,١-٩,٥-٩٦٥,٥٣٩٧٩,٦٤٩٤٥,١٩٥٦,٠٣٩٤٠,٥٤٨٩٦,٥

٥٩٤,٧-٥٩٤,٧-٣٦١٨,٧٣٦١٨,٧٣٠٢٤,٠٣٠٢٤,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٥٩٤,٧-٥٩٤,٧-٣٦١٨,٧٣٦١٨,٧٣٠٢٤,٠٣٠٢٤,٠
٢٥,٨-٢٤,١-١,٧-١٥,٠٢١٣,٣٢٢٨,٣١٣,٣١٨٩,٢٢٠٢,٥السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٥,٨-٢٤,١-١,٧-١٥,٠٢١٣,٣٢٢٨,٣١٣,٣١٨٩,٢٢٠٢,٥
٦٦٩,١-٦٥٧,٩-١١,٢-٩٨٠,٥٧٨١١,٦٨٧٩٢,١٩٦٩,٣٧١٥٣,٧٨١٢٣,٠

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة١٥الجدول 

الربنامج الرئيسي الثالث:
قلم احملكمة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٢٠١,١-٨١,٢-١١٩,٩-١٢١٩٩,٢٨٤٦٠,٠٢٠٦٥٩,٢١٢٠٧٩,٣٨٣٧٨,٨٢٠٤٥٨,١املوظفون الفنيون
١٤٠,٦-٤٦,٦-٩٤,٠-٩٤٩٦,٢٦٣٢٣,٥١٥٨١٩,٧٩٤٠٢,٢٦٢٧٦,٩١٥٦٧٩,١موظفو اخلدمات العامة

٣٤١,٧-١٢٧,٨-٢١٣,٩-٢١٦٩٥,٤١٤٧٨٣,٥٣٦٤٧٨,٩٢١٤٨١,٥١٤٦٥٥,٧٣٦١٣٧,٢
٧٩٧,١-٥٠٤,٩-٢٩٢,٢-٢١٥٨,٣٣٩٠٠,١٦٠٥٨,٤١٨٦٦,١٣٣٩٥,٢٥٢٦١,٣املساعدة املؤقتة العامة

٢٥٤,٧٦٨,٨٣٢٣,٥٢٥٤,٧٦٨,٨٣٢٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات
٤٣,٥-٤٣,٥-٢٢٢,٤١٤١,٦٣٦٤,٠٢٢٢,٤٩٨,١٣٢٠,٥العمل اإلضايف

٤,٩-٣,٧-١,٢-١٩,٦٤٧,١٦٦,٧١٨,٤٤٣,٤٦١,٨االستشاريون
٨٤٥,٥-٥٥٢,١-٢٩٣,٤-٢٦٥٥,٠٤١٥٧,٦٦٨١٢,٦٢٣٦١,٦٣٦٠٥,٥٥٩٦٧,١للموظفني اآلخرين

٦٩,١-٦٩,١-١٩٦,٠٢٢٥٢,٣٢٤٤٨,٣١٩٦,٠٢١٨٣,٢٢٣٧٩,٢السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

٨٩,٣-٤٥,١-٤٤,٢-٨٣٥,٣١٧١٧,٦٢٥٥٢,٩٧٩١,١١٦٧٢,٥٢٤٦٣,٦اخلدمات التعاقدية
٢٥,١-٢٥,١-٣٨٩,٣١٧٤,٤٥٦٣,٧٣٨٩,٣١٤٩,٣٥٣٨,٦التدريب

٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع
٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا

٣٦٢,١-٣٥٠,١-١٢,٠-٦٠٢٨,٨٥٤٢٠,٣١١٤٤٩,١٦٠١٦,٨٥٠٧٠,٢١١٠٨٧,٠النفقات العامة للتشغيل
٦٤٩,٢٢٧٤,٠٩٢٣,٢٦٤٩,٢٢٧٤,٠٩٢٣,٢اللوازم واملواد

٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٥٩٣,٩٤١٧,٩١٠١١,٨٥٥٢,٨٣٧٣,٢٩٢٦,٠األثاث واملعدات
٦٣١,٤-٥٣٤,١-٩٧,٣-٨٦٩٦,٥١٦١٢٣,٦٢٤٨٢٠,١٨٥٩٩,٢١٥٥٨٩,٥٢٤١٨٨,٧
١٨١٨,٦-١٢١٤,٠-٦٠٤,٦-٣٣٠٤٦,٩٣٥٠٦٤,٧٦٨١١١,٦٣٢٤٤٢,٣٣٣٨٥٠,٧٦٦٢٩٣,٠
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: مكتب قلم المحكمة٣١٠٠البرنامج ١٦الجدول 

: مكتب قلم احملكمة٣١٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٠,٧-١٥,٣-٢٥,٤-٢٥٨٨,٧١٦٢٣,٤٤٢١٢,١٢٥٦٣,٣١٦٠٨,١٤١٧١,٤املوظفون الفنيون

٣٨,٠-١١,٩-٢٦,١-٢٦٧٦,٠٢٠٩١,٠٤٧٦٧,٠٢٦٤٩,٩٢٠٧٩,١٤٧٢٩,٠موظفو اخلدمات العامة
٧٨,٧-٢٧,٢-٥١,٥-٥٢٦٤,٧٣٧١٤,٤٨٩٧٩,١٥٢١٣,٢٣٦٨٧,٢٨٩٠٠,٤

٢٠,٤-٢٠,٤-١٠٨٢,٤٦٠٧,٥١٦٨٩,٩١٠٨٢,٤٥٨٧,١١٦٦٩,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧العمل اإلضايف
االستشاريون

٢٠,٤-٢٠,٤-١٢٠٦,٨٦٥٧,٨١٨٦٤,٦١٢٠٦,٨٦٣٧,٤١٨٤٤,٢
٧,٧-٧,٧-٣٧,٥٦٣٧,٥٦٧٥,٠٣٧,٥٦٢٩,٨٦٦٧,٣السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٥٠,١-٤٥,١-٥,٠-١١٢,٠٤٦٣,٩٥٧٥,٩١٠٧,٠٤١٨,٨٥٢٥,٨اخلدمات التعاقدية

٩٧,٢١٠٨,١٢٠٥,٣٩٧,٢١٠٨,١٢٠٥,٣التدريب
٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤حمامو الدفاع

٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا
١٦٥,٠٥٦٣,٥٧٢٨,٥١٦٥,٠٥٦٣,٥٧٢٨,٥النفقات العامة للتشغيل

٦٣,٣١٥٩,٨٢٢٣,١٦٣,٣١٥٩,٨٢٢٣,١اللوازم واملواد
٠,٩١,٨٢,٧٠,٩١,٨٢,٧األثاث واملعدات

٥٧,٨-٥٢,٨-٥,٠-٤٧٩,٩٧٨٠١,٧٨٢٨١,٦٤٧٤,٩٧٧٤٨,٩٨٢٢٣,٨
١٥٦,٩-١٠٠,٤-٥٦,٥-٦٩٥١,٤١٢١٧٣,٩١٩١٢٥,٣٦٨٩٤,٩١٢٠٧٣,٥١٨٩٦٨,٤

: المكتب المباشر لقلم المحكمة٣١١٠البرنامج الفرعي ١٧الجدول 

: املكتب املباشر لقلم احملكمة٣١١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةقبل توصيات 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٩,٤-٩,٤-٩٥٨,١٩٥٨,١٩٤٨,٧٩٤٨,٧املوظفون الفنيون

٢٠٧,٨٢٠٧,٨٢٠٧,٨٢٠٧,٨موظفو اخلدمات العامة
٩,٤-٩,٤-١١٦٥,٩١١٦٥,٩١١٥٦,٥١١٥٦,٥

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

اإلضايفالعمل 
االستشاريون

٢١,٤٣٢,٥٥٣,٩٢١,٤٣٢,٥٥٣,٩السفر
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٢٥,٤٣٢,٥٥٧,٩٢٥,٤٣٢,٥٥٧,٩

٩,٤-٩,٤-١١٩١,٣٣٢,٥١٢٢٣,٨١١٨١,٩٣٢,٥١٢١٤,٤
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االستشارية القانونية: قسم الخدمات ٣١٣٠البرنامج الفرعي ١٨الجدول 

: قسم اخلدمات االستشارية ٣١٣٠
القانونية

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٥,٨-٥,٨-٥٩٢,٧٥٩٢,٧٥٨٦,٩٥٨٦,٩املوظفون الفنيون
١,٢-١,٢-١٢٨,٩١٢٨,٩١٢٧,٧١٢٧,٧موظفو اخلدمات العامة

٧,٠-٧,٠-٧٢١,٦٧٢١,٦٧١٤,٦٧١٤,٦
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون

السفر
الضيافة

١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥التعاقديةاخلدمات 
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥
٧,٠-٧,٠-٧٣٩,١٧٣٩,١٧٣٢,١٧٣٢,١

: قسم األمن والسالمة٣١٤٠البرنامج الفرعي ١٩الجدول 

والسالمة: قسم األمن ٣١٤٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١١,٠-٥,٢-٥,٨-٥٩٢,٧٥٥٧,٢١١٤٩,٩٥٨٦,٩٥٥٢,٠١١٣٨,٩املوظفون الفنيون

٣١,٠-٩,٣-٢١,٧-٢٢٠٨,٤١٤٢٣,٢٣٦٣١,٦٢١٨٦,٧١٤١٣,٩٣٦٠٠,٦موظفو اخلدمات العامة
٤٢,٠-١٤,٥-٢٧,٥-٢٨٠١,١١٩٨٠,٤٤٧٨١,٥٢٧٧٣,٦١٩٦٥,٩٤٧٣٩,٥

١,٩-١,٩-١٠٨٢,٤٢٠٨,٠١٢٩٠,٤١٠٨٢,٤٢٠٦,١١٢٨٨,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧١٢٤,٤٥٠,٣١٧٤,٧العمل اإلضايف
االستشاريون

١,٩-١,٩-١٢٠٦,٨٢٥٨,٣١٤٦٥,١١٢٠٦,٨٢٥٦,٤١٤٦٣,٢
٩,٥٣٩٠,٥٤٠٠,٠٩,٥٣٩٠,٥٤٠٠,٠السفر

الضيافة
٥,٠-٥,٠-٩٤,٥٢١٧,٢٣١١,٧٨٩,٥٢١٧,٢٣٠٦,٧اخلدمات التعاقدية

٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩٩٧,٢١٠٠,٧١٩٧,٩التدريب
١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦١٦٥,٠١٢٠,٦٢٨٥,٦النفقات العامة للتشغيل

٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥٦٣,٣١٦,٢٧٩,٥اللوازم واملواد
٠,٩١,٨٢,٧٠,٩١,٨٢,٧األثاث واملعدات

٥,٠-٥,٠-٤٣٠,٤٨٤٧,٠١٢٧٧,٤٤٢٥,٤٨٤٧,٠١٢٧٢,٤املتعلق باملوظفني
٤٨,٩-١٦,٤-٣٢,٥-٤٤٣٨,٣٣٠٨٥,٧٧٥٢٤,٠٤٤٠٥,٨٣٠٦٩,٣٧٤٧٥,١
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: قسم العمليات الميدانية٣١٨٠البرنامج الفرعي ٢٠الجدول 

امليدانية: قسم العمليات ٣١٨٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٨,٠-٨,٠-٨٥٤,٣٨٥٤,٣٨٤٦,٣٨٤٦,٣املوظفون الفنيون

١,٩-١,٩-٦٠٣,٣٦٠٣,٣٦٠١,٤٦٠١,٤موظفو اخلدمات العامة
٩,٩-٩,٩-١٤٥٧,٦١٤٥٧,٦١٤٤٧,٧١٤٤٧,٧

٢,١-٢,١-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٣٠٣,٩٣٠٣,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,١-٢,١-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٣٠٣,٩٣٠٣,٩
١٣٧,٠١٣٧,٠١٣٧,٠١٣٧,٠السفر

الضيافة
٤٥,١-٤٥,١-٢٤٦,٧٢٤٦,٧٢٠١,٦٢٠١,٦اخلدمات التعاقدية

٧,٤٧,٤٧,٤٧,٤التدريب
٤٤١,٩٤٤١,٩٤٤١,٩٤٤١,٩النفقات العامة للتشغيل

١٤٣,٦١٤٣,٦١٤٣,٦١٤٣,٦اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٥,١-٤٥,١-٩٧٦,٦٩٧٦,٦٩٣١,٥٩٣١,٥
٥٧,١-٥٧,١-٢٧٤٠,٢٢٧٤٠,٢٢٦٨٣,١٢٦٨٣,١

: قسم دعم المحامين٣١٩٠البرنامج الفرعي ٢١الجدول 

: قسم دعم احملامني٣١٩٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةبعد توصيات 
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٦,٥-٢,١-٤,٤-٤٤٥,٢٢١١,٩٦٥٧,١٤٤٠,٨٢٠٩,٨٦٥٠,٦املوظفون الفنيون

١,٩-٠,٧-١,٢-١٢٨,٩٦٤,٥١٩٣,٤١٢٧,٧٦٣,٨١٩١,٥موظفو اخلدمات العامة
٨,٤-٢,٨-٥,٦-٥٧٤,١٢٧٦,٤٨٥٠,٥٥٦٨,٥٢٧٣,٦٨٤٢,١

١٦,٤-١٦,٤-٩٣,٥٩٣,٥٧٧,١٧٧,١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٦,٤-١٦,٤-٩٣,٥٩٣,٥٧٧,١٧٧,١
٧,٧-٧,٧-٦,٦٧٧,٥٨٤,١٦,٦٦٩,٨٧٦,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤٢٨٦٦,٤الدفاعحمامو 

٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧٣٠٠٠,٧حمامو الضحايا
١,٠١,٠١,٠١,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٧,٧-٧,٧-٦,٦٥٩٤٥,٦٥٩٥٢,٢٦,٦٥٩٣٧,٩٥٩٤٤,٥
٣٢,٥-٢٦,٩-٥,٦-٥٨٠,٧٦٣١٥,٥٦٨٩٦,٢٥٧٥,١٦٢٨٨,٦٦٨٦٣,٧
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: شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠البرنامج ٢٢الجدول 

: شعبة اخلدمات اإلدارية ٣٢٠٠
املشرتكة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةقبل توصيات 

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٤١,٤-٥,٦-٣٥,٨-٣٦٣٧,٥٥٦٧,٠٤٢٠٤,٥٣٦٠١,٧٥٦١,٤٤١٦٣,١املوظفون الفنيون
٦٨,١-١٤,٩-٥٣,٢-٥٣٨٥,٢١٥٣٤,٣٦٩١٩,٥٥٣٣٢,٠١٥١٩,٤٦٨٥١,٤موظفو اخلدمات العامة

١٠٩,٥-٢٠,٥-٨٩,٠-٩٠٢٢,٧٢١٠١,٣١١١٢٤,٠٨٩٣٣,٧٢٠٨٠,٨١١٠١٤,٥
٣٢٤,٩-٣٥,٣-٢٨٩,٦-٨١٢,٣٣٣٠,٠١١٤٢,٣٥٢٢,٧٢٩٤,٧٨١٧,٤املؤقتة العامةاملساعدة 

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٩٨,٠٣٢,٨١٣٠,٨٩٨,٠٣٢,٨١٣٠,٨العمل اإلضايف

١٤,٦١٤,٦١٤,٦١٤,٦االستشاريون
٣٢٤,٩-٣٥,٣-٢٨٩,٦-٩٤٤,٩٣٦٢,٨١٣٠٧,٧٦٥٥,٣٣٢٧,٥٩٨٢,٨

٧٤,٩٦٥,٠١٣٩,٩٧٤,٩٦٥,٠١٣٩,٩السفر
الضيافة

٣٩,٢-٣٩,٢-٣٩٦,٨١٨٧,٠٥٨٣,٨٣٥٧,٦١٨٧,٠٥٤٤,٦اخلدمات التعاقدية
٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢٤٧,٢٢٤٧,٢التدريب

٣٠,٠-١٨,٠-١٢,٠-٤٤١٠,٩١٦٩٨,٧٦١٠٩,٦٤٣٩٨,٩١٦٨٠,٧٦٠٧٩,٦النفقات العامة للتشغيل
٤٣١,٧٤٣١,٧٤٣١,٧٤٣١,٧اللوازم واملواد

٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٥٩٣,٠٤١٦,١١٠٠٩,١٥٥١,٩٣٧١,٤٩٢٣,٣األثاث واملعدات
١٥٥,٠-٦٢,٧-٩٢,٣-٦١٥٤,٥٢٣٦٦,٨٨٥٢١,٣٦٠٦٢,٢٢٣٠٤,١٨٣٦٦,٣
٥٨٩,٤-١١٨,٥-٤٧٠,٩-١٦١٢٢,١٤٨٣٠,٩٢٠٩٥٣,٠١٥٦٥١,٢٤٧١٢,٤٢٠٣٦٣,٦

: مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢١٠البرنامج الفرعي ٢٣الجدول 

: مكتب مدير٣٢١٠
شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٣,٨-٣,٨-٣٧٩,٠٣٧٩,٠٣٧٥,٢٣٧٥,٢املوظفون الفنيون
٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة

٤,٥-٤,٥-٤٤٣,٥٤٤٣,٥٤٣٩,٠٤٣٩,٠
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون

١٩,٧١٩,٧١٩,٧١٩,٧السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٩,٧١٩,٧١٩,٧١٩,٧
٤,٥-٤,٥-٤٦٣,٢٤٦٣,٢٤٥٨,٧٤٥٨,٧
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: قسم الموارد البشرية٣٢٢٠البرنامج الفرعي ٢٤الجدول 

البشرية: قسم املوارد ٣٢٢٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ

باحلاالت
٧,٩-٧,٩-٨٠٠,٤٨٠٠,٤٧٩٢,٥٧٩٢,٥املوظفون الفنيون

٩,٩-١,٩-٨,٠-٨٠٦,٥١٩٣,٤٩٩٩,٩٧٩٨,٥١٩١,٥٩٩٠,٠موظفو اخلدمات العامة
١٧,٨-١,٩-١٥,٩-١٦٠٦,٩١٩٣,٤١٨٠٠,٣١٥٩١,٠١٩١,٥١٧٨٢,٥

٣,١-٣,١-٣٢٢,٢٣٢٢,٢٣١٩,١٣١٩,١املؤقتة العامةاملساعدة 
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٤,٦١٤,٦١٤,٦١٤,٦االستشاريون

٣,١-٣,١-٣٣٦,٨٣٣٦,٨٣٣٣,٧٣٣٣,٧
٦,٠١١,٠١٧,٠٦,٠١١,٠١٧,٠السفر

الضيافة
١٦,٧١٦,٧١٦,٧١٦,٧اخلدمات التعاقدية

١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠التدريب
النفقات العامة للتشغيل

٤٥,٢٤٥,٢٤٥,٢٤٥,٢اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩٢٢٧,٩١١,٠٢٣٨,٩غري املتعلق باملوظفني
٢٠,٩-١,٩-١٩,٠-٢١٧١,٦٢٠٤,٤٢٣٧٦,٠٢١٥٢,٦٢٠٢,٥٢٣٥٥,١

: قسم الميزانية والمالية٣٢٤٠البرنامج الفرعي ٢٥الجدول 

: قسم امليزانية ٣٢٤٠
واملالية

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنةقبل 

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ املرتبط املبلغ األساسي
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

املبلغ 
األساسي

املبلغ 
املرتبط 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

املبلغ 
األساسي

املبلغ 
املرتبط 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية

٧,٤-٧,٤-٧٥٦,٧٧٥٦,٧٧٤٩,٣٧٤٩,٣املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات 

١١,١-٣,٤-٧,٧-٧٧٣,٧٣٣٨,٨١١١٢,٥٧٦٦,٠٣٣٥,٤١١٠١,٤العامة

١٨,٥-٣,٤-١٥,١-١٥٣٠,٤٣٣٨,٨١٨٦٩,٢١٥١٥,٣٣٣٥,٤١٨٥٠,٧للموظفني
٢٨٥,٨-٢٤٨,٥-٣٧,٣-١٧٠,٠٢٤٨,٥٤١٨,٥١٣٢,٧١٣٢,٧املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٨,٠٨,٠٨,٠٨,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
الفرعي 

٢٨٥,٨-٢٤٨,٥-٣٧,٣-١٧٨,٠٢٤٨,٥٤٢٦,٥١٤٠,٧١٤٠,٧للموظفني اآلخرين
١٠,٢١٠,٠٢٠,٢١٠,٢١٠,٠٢٠,٢السفر

الضيافة
٣٩,٢-٤١,٥-٨٦,١٥٦,٨١٤٢,٩٨٨,٤١٥,٣١٠٣,٧٢,٣اخلدمات التعاقدية

٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠التدريب
٤٣,٢٤٣,٢٤٣,٢٤٣,٢النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٣٩,٢-٤١,٥-١٣٩,٥٩٦,٨٢٣٦,٣١٤١,٨٥٥,٣١٩٧,١٢,٣املتعلق باملوظفني
٣٤٣,٥-٢٩٠,٠-٣,٤-٥٠,١-١٨٤٧,٩٣٣٨,٨٣٤٥,٣٢٥٣٢,٠١٧٩٧,٨٣٣٥,٤٥٥,٣٢١٨٨,٥
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: قسم الخدمات العامة٣٢٥٠البرنامج الفرعي ٢٦الجدول 

: قسم اخلدمات ٣٢٥٠ العامة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما بعدهاما قبل التوصيات مقابل
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٦-٥,٦-٥٦٨,٨٥٦٨,٨٥٦٣,٢٥٦٣,٢املوظفون الفنيون

٢٣,٣-٢٣,٣-٢٣٧٠,٢٢٣٧٠,٢٢٣٤٦,٩٢٣٤٦,٩موظفو اخلدمات العامة
٢٨,٩-٢٨,٩-٢٩٣٩,٠٢٩٣٩,٠٢٩١٠,١٢٩١٠,١

٠,٧-٠,٧-٧١,٦٧١,٦٧٠,٩٧٠,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

٥٥,٠٣٢,٨٨٧,٨٥٥,٠٣٢,٨٨٧,٨العمل اإلضايف
االستشاريون

٠,٧-٠,٧-١٢٦,٦٣٢,٨١٥٩,٤١٢٥,٩٣٢,٨١٥٨,٧
٣,١١١,٧١٤,٨٣,١١١,٧١٤,٨السفر

الضيافة
٤٢,٠٤٢,٠٤٢,٠٤٢,٠اخلدمات التعاقدية

١٦,٣١٦,٣١٦,٣١٦,٣التدريب
٢٢٨١,٩٤٤,١٢٣٢٦,٠٢٢٨١,٩٤٤,١٢٣٢٦,٠النفقات العامة للتشغيل

٢٠١,٥٢٠١,٥٢٠١,٥٢٠١,٥اللوازم واملواد
٦٨,٠٦٨,٠٦٨,٠٦٨,٠األثاث واملعدات

٢٦١٢,٨٥٥,٨٢٦٦٨,٦٢٦١٢,٨٥٥,٨٢٦٦٨,٦
٢٩,٦-٢٩,٦-٥٦٧٨,٤٨٨,٦٥٧٦٧,٠٥٦٤٨,٨٨٨,٦٥٧٣٧,٤

: قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت٣٢٦٠البرنامج الفرعي ٢٧الجدول 

: قسم تكنولوجيا املعلومات ٣٢٦٠
واالتصاالت

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةبعد توصيات 

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

١٦,٧-٥,٦-١١,١-١١٣٢,٦٥٦٧,٠١٦٩٩,٦١١٢١,٥٥٦١,٤١٦٨٢,٩املوظفون الفنيون
٢٣,١-٩,٦-١٣,٥-١٣٧٠,٣١٠٠٢,١٢٣٧٢,٤١٣٥٦,٨٩٩٢,٥٢٣٤٩,٣موظفو اخلدمات العامة

٣٩,٨-١٥,٢-٢٤,٦-٢٥٠٢,٩١٥٦٩,١٤٠٧٢,٠٢٤٧٨,٣١٥٥٣,٩٤٠٣٢,٢
٣٥,٣-٣٥,٣-٣٣٠,٠٣٣٠,٠٢٩٤,٧٢٩٤,٧املساعدة املؤقتة العامة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
٣٥,٣-٣٥,٣-٥٥,٠٣٣٠,٠٣٨٥,٠٥٥,٠٢٩٤,٧٣٤٩,٧

٢٥,٩٤٢,٣٦٨,٢٢٥,٩٤٢,٣٦٨,٢السفر
الضيافة

١٩٥,٢١٨٧,٠٣٨٢,٢١٩٥,٢١٨٧,٠٣٨٢,٢اخلدمات التعاقدية
٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩التدريب

٣٠,٠-١٨,٠-١٢,٠-٢٠٨٥,٨١٦٥٤,٦٣٧٤٠,٤٢٠٧٣,٨١٦٣٦,٦٣٧١٠,٤النفقات العامة للتشغيل
١٨٥,٠١٨٥,٠١٨٥,٠١٨٥,٠اللوازم واملواد

٨٥,٨-٤٤,٧-٤١,١-٥٢٥,٠٤١٦,١٩٤١,١٤٨٣,٩٣٧١,٤٨٥٥,٣واملعداتاألثاث 
١١٥,٨-٦٢,٧-٥٣,١-٣٠٥٧,٨٢٣٠٠,٠٥٣٥٧,٨٣٠٠٤,٧٢٢٣٧,٣٥٢٤٢,٠
١٩٠,٩-١١٣,٢-٧٧,٧-٥٦١٥,٧٤١٩٩,١٩٨١٤,٨٥٥٣٨,٠٤٠٨٥,٩٩٦٢٣,٩
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: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠البرنامج ٢٨الجدول 

احملكمة: شعبة خدمات ٣٣٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٨٧,٨-٤٧,٣-٤٠,٥-٤١٣٠,٤٤٨٨٩,٩٩٠٢٠,٣٤٠٨٩,٩٤٨٤٢,٦٨٩٣٢,٥املوظفون الفنيون

٢٦,٤-١٩,٨-٦,٦-٦٤٤,٨٢٤٥٨,٧٣١٠٣,٥٦٣٨,٢٢٤٣٨,٩٣٠٧٧,١موظفو اخلدمات العامة
١١٤,٢-٦٧,١-٤٧,١-٤٧٧٥,٢٧٣٤٨,٦١٢١٢٣,٨٤٧٢٨,١٧٢٨١,٥١٢٠٠٩,٦الفرعي للموظفني

٤٤٧,٣-٤٤٧,٣-٢٧٧٥,٦٢٧٧٥,٦٢٣٢٨,٣٢٣٢٨,٣املساعدة املؤقتة العامة
٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات

٤٣,٥-٤٣,٥-٥٨,٥٥٨,٥١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف
٤,٩-٣,٧-١,٢-٥,٠٤٧,١٥٢,١٣,٨٤٣,٤٤٧,٢االستشاريون

٤٩٥,٧-٤٩٤,٥-١,٢-٢٣٩,٧٢٩٥٠,٠٣١٨٩,٧٢٣٨,٥٢٤٥٥,٥٢٦٩٤,٠
٦١,٤-٦١,٤-٥٥,٦١٣٥٧,٤١٤١٣,٠٥٥,٦١٢٩٦,٠١٣٥١,٦السفر

الضيافة
٥٥,٠٢٩٠,١٣٤٥,١٥٥,٠٢٩٠,١٣٤٥,١اخلدمات التعاقدية

٢٥,١-٢٥,١-١٦,١٦٤,١٨٠,٢١٦,١٣٩,٠٥٥,١التدريب
٣٣٢,١-٣٣٢,١-١٣٨٥,٩٣١٣٥,٦٤٥٢١,٥١٣٨٥,٩٢٨٠٣,٥٤١٨٩,٤النفقات العامة للتشغيل

٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤٢٩,٢١١٤,٢١٤٣,٤اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤١٨,٦-٤١٨,٦-١٥٤١,٨٤٩٦١,٤٦٥٠٣,٢١٥٤١,٨٤٥٤٢,٨٦٠٨٤,٦
١٠٢٨,٥-٩٨٠,٢-٤٨,٣-٦٥٥٦,٧١٥٢٦٠,٠٢١٨١٦,٧٦٥٠٨,٤١٤٢٧٩,٨٢٠٧٨٨,٢

مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة: ٣٣١٠البرنامج الفرعي ٢٩الجدول 

شعبة خدمات احملكمة: مكتب مدير ٣٣١٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤,٦-٢,٩-١,٧-١٧١,٣٢٩١,٨٤٦٣,١١٦٩,٦٢٨٨,٩٤٥٨,٥املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,٣-٢,٩-٢,٤-٢٣٥,٨٢٩١,٨٥٢٧,٦٢٣٣,٤٢٨٨,٩٥٢٢,٣

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٤,٩-٣,٧-١,٢-٥,٠١٥,٠٢٠,٠٣,٨١١,٣١٥,١االستشاريون

٤,٩-٣,٧-١,٢-٥,٠١٥,٠٢٠,٠٣,٨١١,٣١٥,١
١٩,٧٢٢,٤٤٢,١١٩,٧٢٢,٤٤٢,١السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٢,١١٢,١١٢,١١٢,١التدريب
١٥,٠-١٥,٠-٦١,٠٦١,٠٤٦,٠٤٦,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
واملعداتاألثاث 

١٥,٠-١٥,٠-٣١,٨٨٣,٤١١٥,٢٣١,٨٦٨,٤١٠٠,٢
٢٥,٢-٢١,٦-٣,٦-٢٧٢,٦٣٩٠,٢٦٦٢,٨٢٦٩,٠٣٦٨,٦٦٣٧,٦
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: قسم إدارة المحكمة٣٣٢٠البرنامج الفرعي ٣٠الجدول 

: قسم إدارة احملكمة٣٣٢٠
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١١,٧-٧,٦-٤,١-٤٢١,٣٧٧٦,٧١١٩٨,٠٤١٧,٢٧٦٩,١١١٨٦,٣املوظفون الفنيون

٨,٤-٧,٢-١,٢-١٢٨,٩٧٢٥,٦٨٥٤,٥١٢٧,٧٧١٨,٤٨٤٦,١موظفو اخلدمات العامة
٢٠,١-١٤,٨-٥,٣-٥٥٠,٢١٥٠٢,٣٢٠٥٢,٥٥٤٤,٩١٤٨٧,٥٢٠٣٢,٤

٢٦,٨-٢٦,٨-٣٥٢,١٣٥٢,١٣٢٥,٣٣٢٥,٣املؤقتة العامةاملساعدة 
املساعدة العامة لالجتماعات

١٥,٠١٥,٠١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف
االستشاريون

٢٦,٨-٢٦,٨-٣٦٧,١٣٦٧,١٣٤٠,٣٣٤٠,٣
السفر

الضيافة
٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣٥٦,٣اخلدمات التعاقدية

٤,٠١٥,٠١٩,٠٤,٠١٥,٠١٩,٠التدريب
٥,٩٥,٩٥,٩٥,٩النفقات العامة للتشغيل

١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠١٣,٠٨٨,٠١٠١,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٢,٩١٥٩,٣١٨٢,٢٢٢,٩١٥٩,٣١٨٢,٢
٤٦,٩-٤١,٦-٥,٣-٥٧٣,١٢٠٢٨,٧٢٦٠١,٨٥٦٧,٨١٩٨٧,١٢٥٥٤,٩

: قسم االحتجاز٣٣٣٠البرنامج الفرعي ٣١الجدول 

: قسم االحتجاز٣٣٣٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةقبل توصيات 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٢,٩-٠,٨-٢,١-٢١١,٩٨٤,١٢٩٦,٠٢٠٩,٨٨٣,٣٢٩٣,١املوظفون الفنيون

١,٤-٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥١٢٩,٠٦٣,٨٦٣,٨١٢٧,٦موظفو اخلدمات العامة
٤,٣-١,٥-٢,٨-٢٧٦,٤١٤٨,٦٤٢٥,٠٢٧٣,٦١٤٧,١٤٢٠,٧

املساعدة املؤقتة العامة
لالجتماعاتاملساعدة العامة 
العمل اإلضايف

٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠االستشاريون
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠

٣,٧٣,٧٣,٧٣,٧السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٧,٠١٧,٠١٧,٠١٧,٠التدريب

١٣٨٠,٠١١٩,٤١٤٩٩,٤١٣٨٠,٠١١٩,٤١٤٩٩,٤النفقات العامة للتشغيل
٧,٥٧,٥٧,٥٧,٥اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٣٩١,٢١٣٦,٤١٥٢٧,٦١٣٩١,٢١٣٦,٤١٥٢٧,٦
٤,٣-١,٥-٢,٨-١٦٦٧,٦٢٩١,٠١٩٥٨,٦١٦٦٤,٨٢٨٩,٥١٩٥٤,٣
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: قسم الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة٣٣٤٠البرنامج الفرعي ٣٢الجدول 

والتحريرية: قسم الرتمجة الفورية ٣٣٤٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنةبعد
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤٢,٦-٢٤,٣-١٨,٣-١٨٥٤,٥٢٤٧٣,٦٤٣٢٨,١١٨٣٦,٢٢٤٤٩,٣٤٢٨٥,٥املوظفون الفنيون

٥,٣-٢,٧-٢,٦-٢٥٧,٩٢٧٤,٣٥٣٢,٢٢٥٥,٣٢٧١,٦٥٢٦,٩موظفو اخلدمات العامة
٤٧,٩-٢٧,٠-٢٠,٩-٢١١٢,٤٢٧٤٧,٩٤٨٦٠,٣٢٠٩١,٥٢٧٢٠,٩٤٨١٢,٤

١٤٦,٤-١٤٦,٤-١٠٧٨,٥١٠٧٨,٥٩٣٢,١٩٣٢,١املساعدة املؤقتة العامة
٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥٢٣٤,٧٦٨,٨٣٠٣,٥املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٦,١١٦,١١٦,١١٦,١االستشاريون

١٤٦,٤-١٤٦,٤-٢٣٤,٧١١٦٣,٤١٣٩٨,١٢٣٤,٧١٠١٧,٠١٢٥١,٧
٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤٥,٢١٣٩,٢١٤٤,٤السفر

الضيافة
٥٣,٠١٠٨,٣١٦١,٣٥٣,٠١٠٨,٣١٦١,٣اخلدمات التعاقدية

٢,٧٢,٧٢,٧٢,٧التدريب
النفقات العامة للتشغيل

٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٦٦,٩٢٥٩,٧٣٢٦,٦٦٦,٩٢٥٩,٧٣٢٦,٦
١٩٤,٣-١٧٣,٤-٢٠,٩-٢٤١٤,٠٤١٧١,٠٦٥٨٥,٠٢٣٩٣,١٣٩٩٧,٦٦٣٩٠,٧

: وحدة الضحايا والشهود٣٣٥٠البرنامج الفرعي ٣٣الجدول 

والشهود: وحدة الضحايا ٣٣٥٠
٢٠١٤لعام امليزانية املقرتحة 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٦,٩-١٠,١-٦,٨-٧١٥,٤١٠٧٦,٦١٧٩٢,٠٧٠٨,٦١٠٦٦,٥١٧٧٥,١املوظفون الفنيون

٨,٥-٧,٨-٠,٧-٦٤,٥١٢٠٨,٨١٢٧٣,٣٦٣,٨١٢٠١,٠١٢٦٤,٨موظفو اخلدمات العامة
٢٥,٤-١٧,٩-٧,٥-٧٧٩,٩٢٢٨٥,٤٣٠٦٥,٣٧٧٢,٤٢٢٦٧,٥٣٠٣٩,٩

٢٦٩,١-٢٦٩,١-٧٨٣,٦٧٨٣,٦٥١٤,٥٥١٤,٥املؤقتة العامةاملساعدة 
املساعدة العامة لالجتماعات

٤٣,٥-٤٣,٥-٤٣,٥٤٣,٥العمل اإلضايف
االستشاريون

٣١٢,٦-٣١٢,٦-٨٢٧,١٨٢٧,١٥١٤,٥٥١٤,٥
٦١,٤-٦١,٤-٢٧,٠١٠٣٨,٤١٠٦٥,٤٢٧,٠٩٧٧,٠١٠٠٤,٠السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٢٥,١-٢٥,١-٢٥,١٢٥,١التدريب
٣١٧,١-٣١٧,١-٢٩٥٥,٢٢٩٥٥,٢٢٦٣٨,١٢٦٣٨,١النفقات العامة للتشغيل

٥,٧٥,٧٥,٧٥,٧اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٠٣,٦-٤٠٣,٦-٢٧,٠٤٠٢٤,٤٤٠٥١,٤٢٧,٠٣٦٢٠,٨٣٦٤٧,٨
٧٤١,٦-٧٣٤,١-٧,٥-٨٠٦,٩٧١٣٦,٩٧٩٤٣,٨٧٩٩,٤٦٤٠٢,٨٧٢٠٢,٢
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ومشاركة الضحايا: قسم التعويض ٣٣٦٠البرنامج الفرعي ٣٤الجدول 

ومشاركة الضحايا: قسم التعويض ٣٣٦٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٩,١-١,٦-٧,٥-٧٥٦,٠١٨٧,١٩٤٣,١٧٤٨,٥١٨٥,٥٩٣٤,٠املوظفون الفنيون

٢,١-١,٤-٠,٧-٦٤,٥١٨٥,٥٢٥٠,٠٦٣,٨١٨٤,١٢٤٧,٩موظفو اخلدمات العامة
١١,٢-٣,٠-٨,٢-٨٢٠,٥٣٧٢,٦١١٩٣,١٨١٢,٣٣٦٩,٦١١٨١,٩

٥,٠-٥,٠-٥٦١,٤٥٦١,٤٥٥٦,٤٥٥٦,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠االستشاريون

٥,٠-٥,٠-٥٧١,٤٥٧١,٤٥٦٦,٤٥٦٦,٤
١٥٧,٤١٥٧,٤١٥٧,٤١٥٧,٤السفر

الضيافة
٢,٠١٢٥,٥١٢٧,٥٢,٠١٢٥,٥١٢٧,٥اخلدمات التعاقدية

٤,٣٤,٣٤,٣٤,٣التدريب
النفقات العامة للتشغيل

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢,٠٢٩٨,٢٣٠٠,٢٢,٠٢٩٨,٢٣٠٠,٢
١٦,٢-٨,٠-٨,٢-٨٢٢,٥١٢٤٢,٢٢٠٦٤,٧٨١٤,٣١٢٣٤,٢٢٠٤٨,٥

: قسم اإلعالم والتوثيق٣٤٠٠البرنامج ٣٥الجدول 

والتوثيق: قسم اإلعالم٣٤٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٣,٥-٣,١-١٠,٤-١٠٥٧,٠٣٦٨,٢١٤٢٥,٢١٠٤٦,٦٣٦٥,١١٤١١,٧املوظفون الفنيون

٦,٠-٦,٠-٥٩٦,٧٢٣٩,٥٨٣٦,٢٥٩٠,٧٢٣٩,٥٨٣٠,٢موظفو اخلدمات العامة
١٩,٥-٣,١-١٦,٤-١٦٥٣,٧٦٠٧,٧٢٢٦١,٤١٦٣٧,٣٦٠٤,٦٢٢٤١,٩

٢,١-٠,٧-١,٤-١٤٨,٢٧١,٦٢١٩,٨١٤٦,٨٧٠,٩٢١٧,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,١-٠,٧-١,٤-١٤٨,٢٧١,٦٢١٩,٨١٤٦,٨٧٠,٩٢١٧,٧
١٩,٨٨٦,٦١٠٦,٤١٩,٨٨٦,٦١٠٦,٤السفر

الضيافة
٢٧١,٥٧٢٦,٦٩٩٨,١٢٧١,٥٧٢٦,٦٩٩٨,١اخلدمات التعاقدية

٧,٠٧,٠٧,٠٧,٠التدريب
٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥٦٧,٠١٣,٥٨٠,٥النفقات العامة للتشغيل

١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤٩٠,٣٨٢٦,٧١٣١٧,٠٤٩٠,٣٨٢٦,٧١٣١٧,٠باملوظفني
٢١,٦-٣,٨-١٧,٨-٢٢٩٢,٢١٥٠٦,٠٣٧٩٨,٢٢٢٧٤,٤١٥٠٢,٢٣٧٧٦,٦
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المحكمة: المكاتب المستقلة عن قلم ٣٧٠٠البرنامج ٣٦الجدول 

: املكاتب املستقلة عن قلم ٣٧٠٠
احملكمة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

١٧,٧-٩,٩-٧,٨-٧٨٥,٦١٠١١,٥١٧٩٧,١٧٧٧,٨١٠٠١,٦١٧٧٩,٤املوظفون الفنيون
٢,١-٢,١-١٩٣,٥١٩٣,٥١٩١,٤١٩١,٤موظفو اخلدمات العامة

١٩,٨-٩,٩-٩,٩-٩٧٩,١١٠١١,٥١٩٩٠,٦٩٦٩,٢١٠٠١,٦١٩٧٠,٨
٢,٤-١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤٢٣٠,٨١١٤,٢١١٤,٢٢٢٨,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

االستشاريون
٢,٤-١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤٢٣٠,٨١١٤,٢١١٤,٢٢٢٨,٤

٨,٢١٠٥,٨١١٤,٠٨,٢١٠٥,٨١١٤,٠السفر
الضيافة

٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية
٢١,٨٢,٢٢٤,٠٢١,٨٢,٢٢٤,٠التدريب

٩,٠٩,٠٩,٠٩,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٣٠,٠١٦٧,٠١٩٧,٠٣٠,٠١٦٧,٠١٩٧,٠

٢٢,٢-١١,١-١١,١-١١٢٤,٥١٢٩٣,٩٢٤١٨,٤١١١٣,٤١٢٨٢,٨٢٣٩٦,٢

: مكتب المحامي العام للدفاع٣٧٤٠البرنامج الفرعي ٣٧الجدول 

العام للدفاع: مكتب احملامي ٣٧٤٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤,٤-٢,٩-١,٥-١٤٩,٣٢٩٦,٠٤٤٥,٣١٤٧,٨٢٩٣,١٤٤٠,٩املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,١-٢,٩-٢,٢-٢١٣,٨٢٩٦,٠٥٠٩,٨٢١١,٦٢٩٣,١٥٠٤,٧

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,٥١٤,٥١٧,٠٢,٥١٤,٥١٧,٠السفر
الضيافة

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٢٤,٧٢,٥٢,٢٤,٧التدريب

٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥,٠٣٩,٧٤٤,٧٥,٠٣٩,٧٤٤,٧
٥,١-٢,٩-٢,٢-٢١٨,٨٣٣٥,٧٥٥٤,٥٢١٦,٦٣٣٢,٨٥٤٩,٤
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: مكتب المحامي العام للضحايا٣٧٥٠البرنامج الفرعي ٣٨الجدول 

العام للضحايا: مكتب احملامي ٣٧٥٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةبعد توصيات 
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٩,٣-٧,٠-٢,٣-٢٣٣,٤٧١٥,٥٩٤٨,٩٢٣١,١٧٠٨,٥٩٣٩,٦املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
١٠,٠-٧,٠-٣,٠-٢٩٧,٩٧١٥,٥١٠١٣,٤٢٩٤,٩٧٠٨,٥١٠٠٣,٤

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

اإلضايفالعمل 
االستشاريون

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢
٤,٦٨٠,٥٨٥,١٤,٦٨٠,٥٨٥,١السفر

الضيافة
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٤,٦١١٦,٥١٢١,١٤,٦١١٦,٥١٢١,١
١١,٢-٨,٢-٣,٠-٣٠٢,٥٩٤٧,٤١٢٤٩,٩٢٩٩,٥٩٣٩,٢١٢٣٨,٧

: مكتب المراجعة الداخلية للحسابات٣٧٦٠البرنامج الفرعي ٣٩الجدول

الداخلية للحسابات: مكتب املراجعة ٣٧٦٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٤,٠-٤,٠-٤٠٢,٩٤٠٢,٩٣٩٨,٩٣٩٨,٩املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٤,٧-٤,٧-٤٦٧,٤٤٦٧,٤٤٦٢,٧٤٦٢,٧للموظفني

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١,٢-١,٢-١١٥,٤١١٥,٤١١٤,٢١١٤,٢
١,١١٠,٨١١,٩١,١١٠,٨١١,٩السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٩,٣١٩,٣١٩,٣١٩,٣التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٢٠,٤١٠,٨٣١,٢٢٠,٤١٠,٨٣١,٢
٥,٩-٥,٩-٦٠٣,٢١٠,٨٦١٤,٠٥٩٧,٣١٠,٨٦٠٨,١
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البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف٤٠الجدول 

الربنامج الرئيسي الرابع: 
أمانة مجعية الدول األطراف

٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

٦,٢-٦,٢-٦٣٦,٢٦٣٦,٢٦٣٠,٠٦٣٠,٠املوظفون الفنيون
٢,٩-٢,٩-٢٩٠,٧٢٩٠,٧٢٨٧,٨٢٨٧,٨موظفو اخلدمات العامة

٩,١-٩,١-٩٢٦,٩٩٢٦,٩٩١٧,٨٩١٧,٨
٥,٤-٥,٤-٥٤٤,٥٥٤٤,٥٥٣٩,١٥٣٩,١املساعدة املؤقتة العامة

٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠العمل اإلضايف

االستشاريون
٥,٤-٥,٤-٨٠٢,٥٨٠٢,٥٧٩٧,١٧٩٧,١

٣٦٣,٩٣٦٣,٩٣٨٦,٧٣٨٦,٧٢٢,٨٢٢,٨السفر
١,٠-١,٠-٦,٠٦,٠٥,٠٥,٠الضيافة

٦٨٣,٠٦٨٣,٠٦٨٣,٠٦٨٣,٠اخلدمات التعاقدية
٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب

٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤النفقات العامة للتشغيل
١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات
١١٠٦,٩١١٠٦,٩١١٢٨,٧١١٢٨,٧٢١,٨٢١,٨
٢٨٣٦,٣٢٨٣٦,٣٢٨٤٣,٦٢٨٤٣,٦٧,٣٧,٣

: المؤتمرات٤١٠٠البرنامج الفرعي ٤١الجدول 

: املؤمترات٤١٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
٢,٦-٢,٦-٢٧٤,٥٢٧٤,٥٢٧١,٩٢٧١,٩

١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠١٦٠,٠املساعدة املؤقتة العامة
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
٢,٦-٢,٦-٤٥٤,٥٤٥٤,٥٤٥١,٩٤٥١,٩االستشاريون

السفر
٥٩١,٠٥٩١,٠٥٩١,٠٥٩١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤التدريب

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

٦٢٥,٤٦٢٥,٤٦٢٥,٤٦٢٥,٤األثاث واملعدات
٢,٦-٢,٦-١٠٧٩,٩١٠٧٩,٩١٠٧٧,٣١٠٧٧,٣
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األطراف: أمانة جمعية الدول ٤٢٠٠البرنامج الفرعي ٤٢الجدول 

األطراف: أمانة مجعية الدول ٤٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٦,٢-٦,٢-٤٨٦,٩٤٨٦,٩٤٨٠,٧٤٨٠,٧املوظفون الفنيون

٢,٩-٢,٩-٢٩٠,٧٢٩٠,٧٢٨٧,٨٢٨٧,٨موظفو اخلدمات العامة
٩,١-٩,١-٧٧٧,٦٧٧٧,٦٧٦٨,٥٧٦٨,٥

٢,٨-٢,٨-١٦٥,١١٦٥,١١٦٢,٣١٦٢,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠العمل اإلضايف
االستشاريون

٢,٨-٢,٨-١٨٣,١١٨٣,١١٨٠,٣١٨٠,٣
٦٧,٢٦٧,٢٩٠,٠٩٠,٠٢٢,٨٢٢,٨السفر

١,٠-١,٠-٦,٠٦,٠٥,٠٥,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب
النفقات العامة للتشغيل

٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات

٩٢,٨٩٢,٨١١٤,٦١١٤,٦٢١,٨٢١,٨
١٠٥٣,٥١٠٥٣,٥١٠٦٣,٤١٠٦٣,٤٩,٩٩,٩

: مكتب رئيس الجمعية٤٤٠٠البرنامج الفرعي ٤٣الجدول 

اجلمعية: مكتب رئيس ٤٤٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩١٠٤,٩االستشاريون

٣٤,١٣٤,١٣٤,١٣٤,١
السفر

١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
٤٦,١٤٦,١٤٦,١٤٦,١واملعداتاألثاث 

١٥١,٠١٥١,٠١٥١,٠١٥١,٠
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: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠البرنامج الفرعي ٤٤الجدول 

: جلنة امليزانية واملالية٤٥٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنةقبل توصيات 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣١٤٩,٣

املساعدة املؤقتة العامة
٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠
٢٦٢,٦٢٦٢,٦٢٦٢,٦٢٦٢,٦السفر

الضيافة
٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

٣٤٢,٦٣٤٢,٦٣٤٢,٦٣٤٢,٦
٥٥١,٩٥٥١,٩٥٥١,٩٥٥١,٩

البرنامج الرئيسي الخامس: اإليجار والصيانة (المباني المؤقتة)٤٥الجدول 

الرئيسي اخلامس:الربنامج 
اإلجيار والصيانة (املباين املؤقتة)

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املرتبط املبلغ 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة
لالجتماعاتاملساعدة العامة 
العمل اإلضايف

االستشاريون

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧
٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧



ICC-ASP/12/20

37220-A-011113

السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحاياالبرنامج الرئيسي ٤٦الجدول 

للضحاياأمانة الصندوق االستئماين الربنامج الرئيسي السادس: 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املرتبط املبلغ 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٩-٤,٢-١,٧-١٧١,٣٤٣٧,٥٦٠٨,٨١٦٩,٦٤٣٣,٣٦٠٢,٩املوظفون الفنيون

١,٤-٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥١٢٩,٠٦٣,٨٦٣,٨١٢٧,٦موظفو اخلدمات العامة
٧,٣-٤,٩-٢,٤-٢٣٥,٨٥٠٢,٠٧٣٧,٨٢٣٣,٤٤٩٧,١٧٣٠,٥

٢,١-٢,١-٢١٣,٦٦٩,١٢٨٢,٧٢١١,٥٦٩,١٢٨٠,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠١١٠,٠االستشاريون

٢,١-٢,١-٢١٣,٦١٧٩,١٣٩٢,٧٢١١,٥١٧٩,١٣٩٠,٦
١٠٦,٦١٢٦,٠٢٣٢,٦١٠٦,٦١٢٦,٠٢٣٢,٦السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
١٠٠,٠٨٠,٠١٨٠,٠١٠٠,٠٨٠,٠١٨٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦,٠١٥,٦٢١,٦٦,٠١٥,٦٢١,٦التدريب
٥,٠١٠,٠١٥,٠٥,٠١٠,٠١٥,٠النفقات العامة للتشغيل

٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
٥,٠٥,٠١٠,٠٥,٠٥,٠١٠,٠األثاث واملعدات

٢٢٨,١٢٣٦,٦٤٦٤,٧٢٢٨,١٢٣٦,٦٤٦٤,٧
٩,٤-٤,٩-٤,٥-٦٧٧,٥٩١٧,٧١٥٩٥,٢٦٧٣,٠٩١٢,٨١٥٨٥,٨

: مكتب مدير المشروع١- البرنامج الرئيسي السابع٤٧الجدول 

: ١-الربنامج الرئيسي السابع مكتب مدير املشروع
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

التوصيات مقابل ما بعدهاما قبل 
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٢-٥,٢-٥٣٢,٤٥٣٢,٤٥٢٧,٢٥٢٧,٢املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,٩-٥,٩-٥٩٦,٩٥٩٦,٩٥٩١,٠٥٩١,٠

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

اآلخرين
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
٦٦١,٠٦٦١,٠٦٦١,٠٦٦١,٠اخلدمات التعاقدية

٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢التدريب
٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠النفقات العامة للتشغيل

١,٥١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد
٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠األثاث واملعدات

٦٩٢,٢٦٩٢,٢٦٩٢,٢٦٩٢,٢
٥,٩-٥,٩-١٢٨٩,١١٢٨٩,١١٢٨٣,٢١٢٨٣,٢
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: مكتب المدير لمشروع المباني الدائمة٧١١٠البرنامج ٤٨الجدول 

املدير ملشروع املباين الدائمةمكتب : ٧١١٠الربنامج 
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
٥,٢-٥,٢-٥٣٢,٤٥٣٢,٤٥٢٧,٢٥٢٧,٢املوظفون الفنيون

٠,٧-٠,٧-٦٤,٥٦٤,٥٦٣,٨٦٣,٨موظفو اخلدمات العامة
٥,٩-٥,٩-٥٩٦,٩٥٩٦,٩٥٩١,٠٥٩١,٠

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠السفر
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٦٥,٥٦٥,٥٦٥,٥٦٥,٥التعاقديةاخلدمات 
٣,٢٣,٢٣,٢٣,٢التدريب

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠النفقات العامة للتشغيل
١,٥١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد

٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠األثاث واملعدات
٩٦,٧٩٦,٧٩٦,٧٩٦,٧
٥,٩-٥,٩-٦٩٣,٦٦٩٣,٦٦٨٧,٧٦٨٧,٧

: دعم موظفي المحكمة لموارد وإدارة المباني الدائمة٧١٢٠البرنامج ٤٩الجدول 

: دعم موظفي احملكمة ٧١٢٠
ملوارد وإدارة املباين الدائمة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املبلغ 
األساسي

املبلغ املرتبط 
باحلاالت

املوظفون الفنيون
العامةموظفو اخلدمات 

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

السفر
الضيافة

٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥
٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥٥٩٥,٥
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: عناصر المجموعة الثانية (المعدات غير المدمجة)٧١٣٠البرنامج ٥٠الجدول 

(املعدات غري املدجمة)الثانية ٧١٣٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤املقرتحة لعام امليزانية

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات

: الفوائد المستحقة، الدولة المضيفة٧٢٠٠البرنامج ٥١الجدول 

الدولة املضيفة: الفوائد املستحقة، ٧٢٠٠
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣
١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣١٧٠,٣
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: اآللية المستقلة للرقابة٥- البرنامج الرئيسي السابع٥٢الجدول 

: ٥-الربنامج الرئيسي السابع اآللية املستقلة للرقابة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام 

بعد توصيات اللجنة
الفرق

ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
املبلغ 

األساسي
املبلغ املرتبط 

باحلاالت
١,٣-١,٣-١٢٧,٨١٢٧,٨١٢٦,٥١٢٦,٥املوظفون الفنيون

موظفو اخلدمات العامة
١,٣-١,٣-١٢٧,٨١٢٧,٨١٢٦,٥١٢٦,٥

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
االستشاريون

٤,٨٤,٨٤,٨٤,٨السفر
الضيافة

٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية
٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب

النفقات العامة للتشغيل
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠األثاث واملعدات
٨١,٣٨١,٣٨١,٣٨١,٣املتعلق باملوظفني

١,٣-١,٣-٢٠٩,١٢٠٩,١٢٠٧,٨٢٠٧,٨
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الجزء جيم 
الوثائق ذات الصلة 

*٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١البيانات المالية للفترة من -١

احملتويات

الصفحة
٣٧٧.................خطاب اإلحالة .............................................................................
٣٧٨..................بيان املراقبة املالية الداخلية ...................................................................

٣٩٩............٢٠١٢كانون األول/ ديسمرب ٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفرتة املنتهية يف 
٤٠٠.........................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 

٤٠١..............................................................٢٠١٢األول/ديسمرب كانون ٣١يف التدفق النقدي 
٤٠٢...............................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١بيان االعتمادات للفرتة من 

٤٠٢........٢٠١٢كانون األول/ ديسمرب ٣١لثاين/يناير إىل كانون ا١بيان حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ للفرتة من 
٤٠٣....................................................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يفحالة تسديد االشرتاكات 

٤٠٦..............................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يفحالة صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ 
٤٠٧...............................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 

٤١٠........................................................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الفائض النقدي يف 
٤١١...........................................................٢٠١١أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 

٤١٤.............................................................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١حالة التربعات يف 
٤١٥...................................................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يف حالة الصناديق االستئمانية 

٤١٦...............................................٢٠١٢أنصبة الدول األطراف يف جتديد موارد صندوق الطوارئ لعام 
٤١٩..............................................................................مالحظات ملحقة بالبيانات املالية 

٤١٩.......................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها .....................................................- ١
٤٢١..................لية ...................................التقارير املاإعداد السياسات اهلامة للمحاسبة و ملخص - ٢
٤٢٦........................احملكمة اجلنائية الدولية (البيانات من األول إىل الرابع) .................................- ٣
٤٢٦..................................................الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ - ٤

٤٢٦.......................: تفاصيل اإليرادات املتنوعة ...............................................١اجلدول 
٤٢٦........................: تفاصيل النفقات للميزانية الربناجمية املعتمدة ...............................٢اجلدول 
٤٢٧........................: تفاصيل النفقات لصندوق الطوارئ ......................................٣اجلدول 
٤٢٩.......................: تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل .................................٤اجلدول 

ICC-ASP/12/12بوصفها الوثيقةسابقاصدرت *
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الصفحة
٤٣٠......................: تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع ...............................٥اجلدول 

٤٣١......................الصناديق االستئمانية ...............................................................- ٥
٤٣٢.................................................................املمتلكات غري املستهلكة ................- ٦

٤٣٣.....................: ملخص املمتلكات غري املستهلكة .........................................٦اجلدول 
٤٣٣............................................: ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى ٧اجلدول 

٤٣٣.....................شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات .........................- ٧
٤٣٣.......................- ٨
٤٣٣......................العاملون بدون مقابل ..............................................................- ٩

٤٣٣...................االلتزامات احملتملة .................................................................-١٠
٤٣٣...................اإلصابة أثناء اخلدمة ...............................................................-١١
٤٣٤...................التربعات العينية ...................................................................-١٢
٤٣٤...................االستئماين للضحايا .............................................التربعات للصندوق -١٣
٤٣٤...................مشروع املباين الدائمة: وصف عام .................................................-١٤
٤٣٥.....................................)الثالثإىلولاألمشروع املباين الدائمة: مالحظات بشأن البيانات (-١٥

٤٣٦...................................د مرة واحدة اليت تلقتها الدول األطرافا: عمليات السد٨اجلدول 

خطاب اإلحالة
٢٠١٣متوز/يوليه ٥

للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية ١-١١وفقاً للبند 
.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١كانون الثاين/يناير إىل ١عن الفرتة املالية من 

(توقيع) هريمان فون هيبل
املسّجل

السيد هرييف آدريان متزغر
مدير

حمكمة احملاسبة
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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بيان المراقبة المالية الداخلية
نطاق المسؤولية

(ب)، يكون املسجل، باعتباره املوظف اإلداري الرئيسي باحملكمة، "مسؤوال ١-١٠١عمًال بالقاعدة املالية 
اختاذ عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة احملكمة، مبا يف ذلك عن طريقيساءل و 

الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملهام التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا 
من النظام املايل، وإىل القاعدة ١١". واستنادا إىل البند من نظام روما األساسي٤٢من املادة ٢املكتب مبوجب الفقرة 

نا املسؤول عن احلسابات. وامتثاال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد السجالت ، من بني أمور أخرى، أ١-١١١
املالية والفرعية ومسكها، كما قمت بوضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمة وبتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام 

احملاسبية.
يتفق مع مسؤوليات املدعي العام املايل مباينفذ هذا النظام من النظام املايل للمحكمة، "٤-١ووفقًا للبند 

من نظام روما األساسي. ويتعاون ٤٣) من املادة ١والفقرة (٤٢) من املادة ٢واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة (
".املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة مهامه مبوجب النظام األساسي

رقابة من النظام املايل، وبصفيت أنا املسّجل، فأنا مسؤول عن ممارسة "١-١٠وعالوة على ذلك، ووفقًا للبند 
مالية داخلية تسمح بالقيام أوالً بأول بفحص فعال و/و استعراض املعامالت املالية لضمان ما يلي:

، وحفظها والتصرف فيها؛قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى(أ)
اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية ألخرى، اليت تقرها مجعية الدول األطراف، (ب)

أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛
"استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا.(ج)

-١٠١رتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما نصت عليه القاعدة وإذ اختذُت ال
.٢٠١٢(ب)، فإنين أعرب عن ارتياحي لوجود نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة املالية ١

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
ملالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين التنفيذيني (موظفي تعتمد فعالية نظام املراقبة ا

التصديق) باحملكمة. ولتعزيز املراقبة املالية الداخلية يف احملكمة، مت تنفيذ برنامج تدريب متكامل ملوظفي التصديق انطلق يف 
التصديق.، وهو تدريب إلزامي جلميع موظفي٢٠١٢شهر شباط/فرباير 

وقد اعتمدت مراجعيت لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على معلومات 
ديرين التنفيذيني يف قلم احملكمة الذي يضطلعون مبسؤولية مسك املمستقاة من عمل املراجعني الداخليني إىل اليوم؛ وعمل 

وتعليقات املراجعني اخلارجيني إىل اليوم يف رسالتهم وتقاريرهم األخرى املوجهة لإلدارة.إطار املراقبة الداخلية؛ 
أنا مرتاح ألنين تلقيت الضمانات الضرورية للتأكد من توافر إطار كاف للمراقبة املالية الداخلية خالل العام 

٢٠١٢.
د مت انتخايب أنا مسجال للمحكمة كانت السيدة "سلفانا أربيا" هي مسجلة احملكمة. وق٢٠١٢وخالل العام 

.٢٠١٣آذار/مارس ٨بتاريخ 
هريمان فون هيبل

املسّجل
٢٠١٣متوز/يوليه ٥
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رأي مراجع الحسابات المستقل وتقريره إلى جمعية الدول األطراف
٣١قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالفرتة املالية املنتهية يف 

. وهي تشمل البيان املتعلق باإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 
الصناديق، وبيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق، وبيان التدفق النقدي، وبيان 

م السنة االعتمادات، وبيان حاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ واملعلومات واملالحظات األخرى برس
املالية املنتهية يف ذلك التاريخ.

من النظام املايل، يـَُعد مسجل احملكمة اجلنائية الدولية املسؤوَل عن إعداد ١١ومبوجب املادة 
البيانات املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. وتشمل 

ات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض املتوازن للبيانات هذه املسؤولية حتديد إجراء
املالية خاليًة من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب اخلطأ أو االحتيال. وتشمل هذه املسؤولية أيضا حتديد 

تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف. 
. وقد ت املالية باالستناد إىل املراجعة اليت البياناهذه بشأن رأي ٍ وتكمن مسؤوليتنا يف إبداء 

االلتزام بقواعد نا وتقتضي هذه املعايري م. هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتناأجري
بأن البيانات املالية ختلو من إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط الالسلوك املهين و 

.جوهريةاءطخأأي 
املبالغبشأناملراجعة أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن

مبااحلسابات،راجعاملهين مللتقديرلاإلجراءاتاختيار ضعوخي. املاليةالبياناتيفإليهااملشارعلومات وامل
. االحتيالأواخلطأمرجعهاكانسواءإىل أخطاء جوهرية البياناتأن تؤدي ملخاطرتقديرهذلكيف

البياناتإعداداملوجودة املتعلقة بالداخليةراقبة امليفاحلساباتمراجعينظراملخاطر،هذهتقديرولدى
وليس من أجل إبداء رأيي أنا يف املراقبة املناسبةاملراجعةإجراءاتحتديدأجلمنعرضها و املالية

ييم مالءمة الطريقِة احلسابية املطبقة وعرِض البيانات املالية وما إذا  تقأيضاً املراجعةوتشملالداخلية.
.معقولةاحلسابيةالتقديراتكانت 

أينا.ر لأساسلتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدلّةأنعتقدنو 
الواردةوالنفقاتاإليراداتعن واستنادا إىل مراجعتنا فإن البيانات املالية تقدم نظرة متوازنة 

والتغريات يف األرصدة إىل جانب ما يتعلق باحملكمة اجلنائية من أصول، وخصوم، واحتياطات وأرصدة، 
كانون األول/ديسمرب ٣١وتدفق نقدي، واعتمادات، وحاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ  إىل تاريخ 

وفقا للمعايري احملاسبية ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب٣١، لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف ٢٠١٢
.ملنظومة األمم املتحدة

ديدييه ميغو
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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٢٠١٢لعامالماليةالبياناتمراجعةتقرير

احملتويات
الصفحة

٣٨٠...............................................................اهلدف من املراجعة ونطاقها ومقاربتها 
٣٨١..........................................................................٢٠١٢ملخص توصيات 

٣٨٢..................................................................الرئيسية والتوصيات االستنتاجات 
٣٨٢..............احملاسبية وإجراء املراجعة .................................املسائل العامة املتعلقة باملهمة 

٣٨٣..............تعزيز دوَري املدعي العام واملسجل وتوضيحهما .......................................
٣٨٥...........................................السنويةجازة إىل الوطن واإلنح اإلعادة مِ استحقاقات متويل 

٣٨٥.............حتسني شفافية عملية إعداد امليزانية ....................................................
٣٨٦..........................ومراقبته ................................"ساب" احملاسيب إىل نظام الدخول 
٣٨٧................................................................لطلبياتاملستقبلية لاتلغاءاإلتقليص 

٣٨٧..............عرفان ..............................................................................
٣٨٨.............التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلساباتمرفق: متابعة 

الهدف من المراجعة ونطاقها ومقاربتها
قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وفقا للمعايري الدولية يف مراجعة -١

من قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت ١٢احلسابات وعمال بالبند 
حتكم مراجعة احلسابات.

اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت إن -٢
يسمح للمراجع ببيان كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، ما سواء  البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي

.رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت، يف كل اجلوانب، وفقا لإلطار املايل املنطبق
الدولية وكل الصناديق نائية ُتورد الصالحيات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣

(ج) من مرفق القواعد ٦إليها يف الفقرة االستئمانية مبا يف ذلك الصندوق االستئماين للضحايا املشار

مثل تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول األطراف.
ثالث مراحل:تضمنت مهمة املراجعة -٤

تشرين ٥إىل ١مرحلة حتليل املخاطر الذي مت يف السنة األوىل من عهدة املراجعة اخلارجية من )أ(
؛٢٠١٢األول/أكتوبر 

كانون ١٤إىل ٣مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية، وامليزنة واإلدارة من )ب(
؛٢٠١٢األول/ديسمرب 

٢١إىل ٠٣الية ومتطلبات الكشف عموما، من )ج(
.٢٠١٣حزيران/يونيه 

مت إيراد االستنتاجات والتوصيات املستقاة من املراجعة يف امللخص أدناه ومت التفصيل فيها يف -٥
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املتح
التقرير. 

كانون الثاين/يناير ١٤تلقى املراجع خطاب متثيل وقعه الثالثة املدرجون يف خطاب االلتزام بتاريخ -٦
٢٠١٣.

٢٠١٣حزيران/يونيه ٢٠ريقه. وعقد بتاريخ متت مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وف-٧
االجتماع النهائي مع املسجل ومدير شعبة املصاحل اإلدارية املشرتكة ورئيس قسم امليزانية واملالية املتعلق 

بالتوصيات الواردة يف مشروع التقرير.
االعتبار.متت مراجعة مشروع املالحظات مع أخذ التعليقات املكتوبة اليت أرسلتها احملكمة بعني-٨

٢٠١٢ملخص توصيات العام 
:١التوصية 

ضمان قدرة املهمة احملاسبية على يوصي املراجع اخلارجي بتحسني تنظيم قسم امليزانية واملالية ل
االستجابة يف الوقت املناسب للطلبات املعقولة من املراجع اخلارجي. وينبغي هلذا أن جيعل من تلبية 

أولوية رئيسية للمهمة احملاسبية.لقطاع العاميف المعايري احملاسبية الدولية متطلبات التنفيذ القادم ل
:٢التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي بتعزيز دوَري املدعي العام واملسجل وتوضيحهما وتعديل ما يلزم تعديله يف 
القواعد املالية والنظام املايل على النحو اآليت:

عداد دليل إداري مفصل (غري موجود إ)أ(
القواعد اليت متتثل هلا كل أجهزة احملكمة، وذلك استنادا إىل نظرة قائمة على اخلدمة. 

نة، ال سيما بني املسجل اليت ميكن أن خيضع فيها االمتثال للقواعد إىل تفسريات متباي
واملدعي العام. وميكن أن تغطي هذه القواعد األمن وجتهيزات اإلعالم اآليل، واالتصاالت 
وأعمال الرتمجة وإجراءات التوظيف وطريقة عمل احملكمة يف امليدان وتأجري املكاتب يف 

امليدان والقواعد اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة.
جل ومسؤوليته عن قانونية كل نفقات احملكمة مبا يف ذلك نفقات إعادة تأكيد دور املس)ب(

مكتب املدعي العام وامتثاهلا للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة وقواعد الدليل 
اإلداري. وكجزء من معاجلة املدفوعات وتصفية وثائق االلتزام املتنوعة ينبغي لقسم املالية 

متثال كل بنود اإلنفاق وعمليات تصفية وثائق االلتزام لدى املسّجل التحقق من قانونية وا
املتنوعة.

اإلشارة يف القواعد املالية والنظام املايل إىل قائمة األسباب الرئيسية اليت ميكن أن تدعم )ج(
قرارات املسجل يف رفض بند إنفاٍق (واألمثلة لتوضيح ذلك: عدم االمتثال للقواعد، عدم 

ها موظفو التصديق، خطأ يف إيراد بنود امليزانية ...).دقة شهادات التصديق اليت يصدر 

للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي 
قرار املسجل إذا مل يكن يتفق وتفسري للمدعي العام من جهته أن يكون قادرا على إلغاء 

املسجل لبند اإلنفاق. ويف هذه احلالة عندما يلغي املدعي العام قرار املسجل برفض بند يف 
اإلنفاق فإنه يقع يف الواقع حتويل كل املسؤولية إىل املدعي العام وخيلي مسؤولية املسجل.
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نوي إىل الدول األطراف (ه) ينبغي أن يتم تسجيل كل "استثناء" وعرضه يف تقرير س
وسيقوم املراجع اخلارجي باستعراضه من أجل اإلدالء برأي بشأن تفسريات األطراف ذات 

الصلة.
:٣التوصية 

الوطن إىل واإلعادة السنوية جازة اإلنحااللتزامات املتعلقة مبِ يوصي املراجع اخلارجي بوضع حد لتمويل 
متوسطة إىل بعيدة املدى. وفضال عن األموال طبقا السرتاتيجية استثمار غاية وضع آلية متويل مالئمة و إىل 

إىل اليوم واملودع حاليا يف ماليني يورو املرتاكم١٠,٩ذلك، ينبغي أن تعيد الدول األطراف النظر يف مبلغ 
حسابات احملكمة املصرفية مبا أنه ال توجد مسوغات قانونية لتمويل هذه املزايا بالكامل.

:٤التوصية 
مليون يورو بني تكاليف املوظفني العادية الفعلية يف عام ١,٧الذي يبلغظر إىل الرصيد املرتفع للفائض بالن

وبني تلك املقدرة يف امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي بتحسني شفافية عملية ميزنة   تكاليف ٢٠١٢
وكيفية صرفه.املوظفني بالتأكد من أنه مت تبليغ الدول األطراف بوضوح بالرصيد الفائض

:٥التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي بتنفيذ إجراءات احملكمة الداخلية املتعلقة حبقوق الدخول نظام "ساب" 
احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق الدخول تبعا ملهمة املوظفني ووفقا للتمييز املالئم بني 

تطبيقات نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني نظام الواجبات. وجيب على احملكمة أن تعدل طريقة تصميم 
وضع كلمات السر وبني التتبع وفقا لسياسة احملكمة األمنية.

:٦التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بتحسني رصدها االلتزامات غري املصّفاة من أجل تقليص مستوى 

فى بوثيقة التزام صحيحة ينبغي مراجعة إلغاء التزامات الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل التزام غري مص
صحتها على أساس منتظم على يد موظفي التصديق وخالل التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية 
وامليزانية. ويوصي املراجع اخلارجي بزيادة رصد االلتزامات غري املصفاة لدى األقسام اليت تعرف مستويات 

احملامي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم 
واحلجز.

:الرئيسيةاالستنتاجات والتوصيات
المراجعةءجرابالمهمة المحاسبية وإالمسائل العامة المتعلقة 

أتاحت احملكمة اجلنائية الدولية للمراجع وموظفيه االطالع احلر على كل الكتب والسجالت -٩
اليت تُعد يف رأي املراجع ضرورية إلجراء املراجعة.والوثائق األخرى 

الذي يتفق ميزان املراجعة مع ذلك فقد مت السماح باالطالع على الكتب والسجالت مثل و -١٠
والبيانات املالية بوقت متأخر جدا بعد طلبات متكررة من املراجع.

التأخريات إىل أن مهمة املراجعة جرت يف يعود جزء من التفسري الذي قدمته احملكمة لتربير هذه -١١
مرحلة إعداد امليزانية اليت تتسم بعمل مكثف وأن كال من امليزانية واحملاسبة يف احملكمة من صالحية نفس 
القسم. غري أنه جتدر اإلشارة إىل أنه مت تبليغ احملكمة مبهمة املراجعة مسبقا بوقت كاف لتستعد ملواجهة 

بتوفري الوثائق والبيانات.
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وبصورة هامة أكثر، تُبني الصعوبات اليت متت مواجهتها والتأخريات الكبرية أن اهليكل التنظيمي -١٢
احلايل لقسم املالية، الذي يتسم باضطالع قسم واحد بكل من امليزنة واحملاسبة، ليس األمثل لضمان دعٍم 

يف الوقت احملدد وفعال لعملية املراجعة.
١٣-

الدولية يف القطاع العام. وسيتطلب االمتثال هلذه املعايري إعادة تنظيم كبرية لطرق العمل ومزيدا من 
الضغط على الوظيفة احملاسبية. 

:١التوصية 
بتحسني تنظيم قسم امليزانية واملالية لضمان قدرة املهمة احملاسبية على يوصي املراجع اخلارجي

املعقولة. وينبغي أن جيعل هذا من تلبية متطلبات االستجابة يف الوقت املناسب ملطالب املراجع اخلارجي
أولوية للوظيفة احملاسبية.لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتنفيذ القادم ل

ي المدعي العام والمسجل وتوضيحهماتعزيز دورَ 

املسجل هو املوظف اإلداري الرئيسي واملسؤول عن امليزانية العامة للمحكمة، لكن النظام األساسي -١٤
مينح املدعي العام مستوى كبريا من االستقاللية. وميكن أن يكون هذا يف حد ذاته سببا الختالفات كبرية، 

ات، ال سيما إذا مل يكن اإلطار التنظيمي احلايل مفصال وواضحا مبا ويؤدي يف احلاالت القصوى إىل توتر 
يكفي.

يضطلع املسجل أيضا بوضع إجراءات املراقبة الداخلية املالئمة وتنفيذها على كل احملكمة. وميكن -١٥
أن يُنظر إىل هذا يف الوهلة األوىل على أنه يف تنازع مع استقاللية املدعي العام.

احدة يبدو أن الدول األطراف وكل أجهزة احملكمة الثالثة تتفق عليها هي مسألة هناك مسألة و -١٦
"نظام احملكمة الواحد". ورغم أنه ينبغي أن ُيسمح للمدعي العام بالعمل بصورة مستقلة كما حدده النظام 
األساسي إال أن هذا ال يعين أن على املدعي العام أن يعمل متاما ككيان مستقل. وبالفعل، يشكل

مكتب املدعي العام جزءا من نظام احملكمة الواحد على غرار املسجل وهيئة الرئاسة والغرف. ويعين هذا 
أن كل أجهزة احملكمة ختضع إلطار مراقبة داخلي وحيد.

تُعد بعض تكاليف الدعم من قبيل جتهيزات اإلعالم اآليل وتكاليف الرتمجة املتعلقة باخلدمات اليت -١٧
دعي العام جزءا من ميزانية الربنامج الرئيسي للمسجل. ويعين هذا أن املسجل يوافق على تقدَّم ملكتب امل

النفقات املتكبدة لضمان تقدمي اخلدمات اليت تدعم مباشرة نشاطات االدعاء.
تنطوي مهمة املسجل يف املراقبة الداخلية على ضمان قانونية كل النفقات اليت تتكبدها كل أجهزة -١٨

ثاهلا للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة.احملكمة وامت
تنطوي مهمة املدعي العام املستقلة على قدرته على املصادقة على كل النفقات يف حدود ميزانيته، -١٩

وفق ما يراه ضروريا ومالئما لتلبية أهداف مكتب املدعي العام للمحكمة.
أو أال تكون هناك قاعدة أصال. ويؤدي هذا ومن مث فالسؤال ُيطرح عند وجود قاعدة غري واضحة -٢٠

إىل حالة ميكن أن ينتهي فيها مسؤوال اجلهازين بالقول بتفسري متباين. فمن جهة ميكن للمسجل أن يرى 
أن النفقات ال متتثل لقواعد احملكمة، ومن جهة أخرى قد يرى املدعي العام أن هذا اإلنفاق ضروري 

ومالئم متاشيا مع نشاطاته.
ي أن ينجم تنفيذ امليزانية دائما من قرارا يتعلق بتكّبد بنٍد لإلنفاق، من جهة، وعملية مراقبة من ينبغ-٢١

جهة أخرى. ومن الضرورة مبكان أن ُمينح املدعي العام حرية التقدير واالختيار ألنه املوظف الوحيد القادر 
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ا يكون مقبوال فقط لو طُبق يف على احلكم على الطابع الضروري واحلاّل إلنفاٍق يف مكتبه. غري أن هذ
إطاِر رقابٍة امتثاال للقواعد، وهي مسؤولية تقع على عاتق املسجل.

ومن مث من املفروض نظريا أن تتكبد احملكمة نفقات فقط إذا حتققت قاعدتان:-٢٢
ينبغي للمدعي العام، باعتباره مسؤوال عن امليزانية، أن يكون مسؤوال عن اختاذ القرار بشأن )أ(

اإلنفاق يف مكتبه مباشرة فيما يتعلق بنشاطات االدعاء؛
ينبغي للمسجل، الذي يضطلع مبسؤولية عامة عن عمليات الرقابة الداخلية، أن يكون )ب(

مسؤوال عن اختاذ القرار لضمان قانونية كل النفقات اليت تتكبدها احملكمة وامتثاهلا 
للقواعد.

:٢التوصية 
وَري املدعي العام واملسجل وتوضيحهما وتعديل ما يلزم تعديله يف يوصي املراجع اخلارجي بتعزيز د

القواعد املالية والنظام املايل على النحو اآليت:
إ)أ(

لى من القواعد اليت متتثل هلا كل أجهزة احملكمة، وذلك استنادا إىل نظرة قائمة ع

للحاالت اليت ميكن أن خيضع فيها االمتثال للقواعد إىل تفسريات متباينة، ال سيما 
بني املسجل واملدعي العام. وميكن أن تغطي هذه القواعد األمن وجتهيزات اإلعالم 

رتمجة وإجراءات التوظيف وطريقة عمل احملكمة يف اآليل، واالتصاالت وأعمال ال
امليدان وتأجري املكاتب يف امليدان والقواعد اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة.

إعادة تأكيد دور املسجل ومسؤوليته عن قانونية كل نفقات احملكمة مبا يف ذلك )ب(
يل للمحكمة وقواعد نفقات مكتب املدعي العام وامتثاهلا للقواعد املالية والنظام املا

الدليل اإلداري. وكجزء من معاجلة املدفوعات وتصفية وثائق االلتزام املتنوعة ينبغي 
لقسم املالية لدى املسّجل التحقق من قانونية وامتثال كل بنود اإلنفاق وعمليات 

تصفية وثائق االلتزام املتنوعة.
ألسباب الرئيسية اليت ميكن أن اإلشارة يف القواعد املالية والنظام املايل إىل قائمة ا)ج(

تدعم قرارات املسجل يف رفض بند إنفاٍق (واألمثلة لتوضيح ذلك: عدم االمتثال 
للقواعد، عدم دقة شهادات التصديق اليت يصدرها موظفو التصديق، خطأ يف إيراد 

بنود امليزانية ...).
(د) ينبغي أن يكون املسجل قادرا على رفض هذه النفقات إذا ما وجد 

للقواعد املالية والنظام املايل للمحكمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي 
للمدعي العام من جهته أن يكون قادرا على إلغاء قرار املسجل إذا مل يكن يتفق وتفسري 

د يف املسجل لبند اإلنفاق. ويف هذه احلالة عندما يلغي املدعي العام قرار املسجل برفض بن
اإلنفاق فإنه يقع يف الواقع حتويل كل املسؤولية إىل املدعي العام وخيلي مسؤولية املسجل.

(ه) ينبغي أن يتم تسجيل كل "استثناء" وعرضه يف تقرير سنوي إىل الدول األطراف 
وسيقوم املراجع اخلارجي باستعراضه من أجل اإلدالء برأي بشأن تفسريات األطراف ذات 

الصلة.
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استحقاقات ِمنح اإلجازة السنوية واإلعادة إلى الوطنتمويل 
موظفيها يف ِمنح اإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن باعتبارها التزاما زايا تقيِّد احملكمة االلتزامات اخلاصة مب-٢٣

ماليني يورو الستحقاقات منح ٥,٨يف بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصندوق اليت تبلغ 
كانون األول/ديسمرب ٣١ماليني يورو الستحقاقات اإلجازة السنوية عند تاريخ ٥,١اإلعادة إىل الوطن و

٢٠١٢.

طبقا لنظام معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة يُعد االلتزام التزاما حاليا من منظمة نامجا عن وقائع -٢٤
املنظمة. ومن مث من املالئم قيده يف االلتزامات ماضية يُتوقع أن يؤدي أداؤه إىل تدفق للموارد خارج 

املتعلقة باإلجازة السنوية واإلعادة إىل الوطن.

غري أن معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة ال تشرتط إيراد هذه االلتزامات احملاسبية يف الفائض -٢٥
.النقدي املقيَّد لصاحل الدول ومن مث خصمها منه

املقيَّد لصاحل الدول األطراف. من الفائض النقدييتم خصم األعب-٢٦
كانون ٣١ماليني يورو نقدا إىل تاريخ ١٠,٩

.٢٠١٢األول/ديسمرب 

يق طريقة امليزنة على أساس االستحقاقات يقوم قرار متويل هذه االلتزامات احملاسبية على أساس قرار تطب-٢٧
بدل امليزنة النقدية.

٢٨-

األموال مودعة حاليا وفقا حلسابات احملكمة لإليداع قصري األجل وذات احلد األدىن من املخاطر. ومل هذه -٢٩
توضع يف حساب خاص وذلك من أجل ختصيص هذا األصل وتطبيق قواعِد حوكمة خاصِةٍ◌ واسرتاتيجية 

استثمار أبعد مدى.

ماليني يورو تتعلق برتاكم األموال ١٠,٩مليون يورو منها ٥٥,٧يبلغ جمموع ودائع احملكمة النقدية -٣٠
لتغطية االلتزامات احملاسبية املتعلقة مبزايا املوظفني.

:٣التوصية 
الوطن إىل واإلعادة العطلة السنوية االلتزامات املتعلقة مبنحيوصي املراجع اخلارجي بوضع حد لتمويل 

متوسطة إىل بعيدة املدى. وفضال عن األموال طبقا السرتاتيجية استثمار غاية وضع آلية متويل مالئمة و إىل 
إىل اليوم واملودع حاليا يف ماليني يورو املرتاكم١٠,٩ذلك، ينبغي أن تعيد الدول األطراف النظر يف مبلغ 

حسابات احملكمة املصرفية مبا أنه ال توجد مسوغات قانونية لتمويل هذه املزايا بالكامل.

في عملية إعداد الميزانيةتحسين الشفافية 
عند ة حمسوبةً يادف الفعلية لألجور وتكاليف املوظفني العتكالياليف امليزانية تتضمن األجور املقيدة -٣١

يف املائة من تكاليف األجر لكل فئات املوظفني (املهنيني وموظفي اخلدمات العامة، ٤٧,٥معدل 
واملساعدة العامة املؤقتة) باستثناء القضاة.
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ن يكون ألذي من املفروض ا، وهو ٢٠١٠يف العام اديةععدل الفعلي لتكاليف املوظفني الاملشّكل -٣٢
يف املائة من تكاليف األجور.٤٣,٨، نسبة ٢٠١٢أساسا إلعداد ميزانية قد اُستعمل

يف ٤٣,٨املوظفني العادية بدل معدل تكاليف حلساب يف املائة ٤٧,٥قرار تطبيق معدل أدى -٣٣
.٢٠١٢مليون يورو يف ١,٧إىل فائض كبري بلغ ٢٠١٢ائة لعام امل

رة إال أن الفرق بني من املفهوم أن امليزانيات يتم إعدادها على أساس تقديرات ومعدالت مقدَّ -٣٤
أداء وهو ما مل يتم إيراده يف تقرير ،تكاليف املوظفني الواردة يف امليزانية وبني تكاليفهم الفعلية مهم جدا

الدول األطراف.املرفوع إىل نية امليزا

:٤التوصية 

مليون يورو بني تكاليف املوظفني العادية الفعلية يف عام ١,٧الذي يبلغبالنظر إىل الرصيد املرتفع للفائض 
وبني تلك املقدرة يف امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي بتحسني شفافية عملية ميزنة   تكاليف ٢٠١٢

املوظفني بالتأكد من أنه مت تبليغ الدول األطراف بوضوح بالرصيد الفائض وكيفية صرفه.

"ساب" المحاسبي إلى نظام الدخول 

هي و بصورة جيدة وتأخذ يف احلسبان أفضل املمارسات.إجراءات احملكمة الداخلية ُوضعت لقد .٣٥
ومراقبة حقوق األفضلية يف الدخول إىل النظام وبإجراء استعراض منتظم توصي بصفة خاصة بتقليص 

ق الدخول وتعديلها حلقوق الدخول، وحتدد أيضا طرق التعرف على هوية املستخدمني وإنشاء حقو 
وإلغائها. وقد مت وضع إجراءات خاصة لنظام "ساب" احملاسيب تبعا لتوصيات ُقدمت كجزء من مراجعة 

.٢٠٠٩حسابات داخلية أجريت عام 
رغم وجود إجراءات داخلية فقد متت مالحظة مواطن ضعف كبرية يف الرقابة الداخلية.-٣٦
حمدودة خلمسة أعضاء من فريق نظام "ساب" احملاسيب ُمتنح حاليا حقوق دخول ذات أفضلية غري-٣٧

(تكنولوجيا املعلومات واالتصال) بغرض إصالح أي خلل ولتقدمي دعم عملي وفين ووظيفي لنظام 
"ساب" احملاسيب

١٥٤بإرسال ٢٠١٢وهذا يفسر كيف أن موظفا يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال قام عام -٣٨
ن هذه الرسائل ميكن أن تكون قد متت باسم الفريق املايل إال أنه ال وجود رسالة يف احلسابات. ورغم أ

ألدلة مكتوبة لدعم ذلك.
، والنتيجة أنه مل يتم ٢٠١٢وفضال عن ذلك، مل يتم إجراء أي مراجعة حلقوق الدخول يف العام -٣٩

لداخلية مبا أن إلغاء الدخول لعشرين مستخدما غادروا احملكمة. وهذا موطن ضعف كبري يف الرقابة ا
الدخول إىل نظام "ساب" احملاسيب ينبغي أن يكون مقصورا على موظفني مرخص هلم.

أخريا، مل يتم وضع سجالت تتعلق بالتعرف على اهلوية والتتبع. وهذا يعين أنه ال ميكن تطبيق -٤٠
مىت حدث هذا.سياسة احملكمة األمنية ورصد، على سبيل املثال، من بدأ أو أقفل فرتة بعث الرسائل و 

:٥التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي بتنفيذ إجراءات احملكمة الداخلية املتعلقة حبقوق الدخول نظام "ساب" 
احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق الدخول تبعا ملهمة املوظفني ووفقا للتمييز املالئم بني 

تطبيقات نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني نظام الواجبات. وجيب على احملكمة أن تعدل طريقة تصميم 
وضع كلمات السر وبني التتبع وفقا لسياسة احملكمة األمنية.
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للطلبياتةالمستقبلياتتقليص اإللغاء

االلتزامات غري املصفاة التزاماٌت مت الدخول فيها ومل يتم صرفها خالل الفرتة املالية. وتقوم -٤١
أو اتفاق أو طلبية شراء أو أي شكل رمسي آخر من أشكال االلتزام أو على االلتزامات على أساس عقد 

من النظام املايل على أنه: "تظل االعتمادات مفتوحة اثين عشر ٥-٤التزام تُقرِّه احملكمة. وينص البند 
قد نشأت يف 

". الفرتة املالية ومل تسوَّ
يتم كل سنة إلغاء عدد كبري من االلتزامات السابقة وتُقيد كوفورات من التزامات الفرتة السابقة يف -٤٢

كانون ٣١ماليني يورو مت إيرادها كالتزامات عند ٦األصول الصافية. وعلى سبيل املثال، من 
. ٢٠١٢ن يورو وقُيدت كوفورات يف مليو ١,٢، مت إلغاء ٢٠١١األول/ديسمرب 

أن عددا قليال فقط من أقسام احملكمة قّيد ٢٠١٢يبني حتليل تفصيلي لاللتزامات املقّيدة لعام -٤٣
) ٠,٧مليون يورو)، تكنولوجيا املعلومات واالتصال (١,٧أغلبية هذه االلتزامات: قسم دعم احملامي، (

ذا تقريبا نصف االلتزامات غري املصفاة املقيدة.). وه٠,٥) واحلجز (٠,٦واملوارد البشرية (
تقوم أقسام احملكمة املختلفة بإلغاء االلتزامات وال يتم تبليغ األسباب واملربرات لدعم عمليات -٤٤

اإللغاء هذه فورا إىل قسم املالية املسؤول عن رصدها.
األربع املاضية لتقليص عدد الحظ املراجع اخلارجي اجلهود اليت بذهلا قسم املالية يف السنوات-٤٥

االلتزامات اليت سيتم إلغاؤها مستقبال املستقبل. ورغم هذه اجلهود يبقى هناك عدد كبري من االلتزامات 
.٤٢امللغاة كل سنة كما مت بيانه يف الفقرة 

حة إال -٤٦
أن رصد هذه االلتزامات اليت مل تسّو، ال سيما بالنسبة إىل األقسام اليت قيَّدت أغلبية هذه االلتزامات، 

يبقى غري كاف.
:٦التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بتحسني رصدها االلتزامات غري املصّفاة اليت مل تسوَّ من أجل تقليص 
السابقة. وينبغي دعم كل التزام غري مصفى بوثيقة التزام صحيحة ينبغي مستوى إلغاء التزامات الفرتة 

مراجعة صحتها على أساسا منتظم على يد موظفي التصديق وخالل التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية 
وامليزانية. ويوصي املراجع اخلارجي بزيادة رصد االلتزامات غري املصفاة لدى األقسام اليت تعرف مستويات

مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، وتكنولوجيا املعلومات واملوارد البشرية واحلجز.

عرفان  
يود املراجع اخلارجي للحسابات أن يعرب عن شكره ملوظفي احملكمة، ال سيما أعضاء قلم احملكمة -٤٧

على التعاون والدعم العام ِلفرق املراجعة أثناء املراجعة. 
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مرفق
الوطني لمراجعة مكتب المملكة المتحدة متابعة التوصيات السابقة التي قدمها 

الحسابات
استكملت استكملتالتوصياترقم املوضوع 

جزئيا
مل تستكمل 

بعد
مل تعد قابلة 

للتطبيق
صندوق رأس املال العامل- ١

تنظر فيما إذا كان املستوى احلايل لصندوق وأوجه قصوره وأن
رأس املال العامل ال يزال كافيا.

X

إدارة امليزانية –املباين الدائمة - ٢
واملخاطر 

إلدارة أموال الطوارئ قبل الشروع العمل نوصي بتوضيح إجراءات 
Xيف مرحلة التشييد.

إدارة امليزانية –املباين الدائمة - ٣
واملخاطر 

نوصي بتحديث سجل املخاطر وما يرتبط به من اعتمادات 
Xالطوارئ عندما تُعرف أسعار أشغال التشييد الرئيسية.

إدارة امليزانية –املباين الدائمة - ٤
وإدارة املخاطر

توفري معلومات نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل ل
Xاألصول.سرتاتيجية إدارةال

إدارة املشروع –املباين الدائمة - ٥
وعمليات املراقبة

نوصي بأن حيدد الفريق املعين باملشروع أولويات مجيع املسائل 
العالقة املتصلة بالتصميم حسب تكاليفها، وأن يعاجلها مجيعا قبل 

منح العقد الرئيسي.
X

إدارة املشروع –املباين الدائمة - ٦
وعمليات املراقبة

نوصي بأن تبني جلنة املراقبة التكليف بإجراء أعمال ضمانات 
متواصلة بوضوح وعلى الفور، وأن تنفذ ذلك التكليف وأن تكفل 

أن أعماله تتوفر على التمويل املناسب.
X

إدارة املشروع –املباين الدائمة - ٧
وعمليات املراقبة

التشييد على االنطالق، نوصي بأن يستعرض إذ توشك أشغال 
Xمدير املشروع ظوابط التغيري وأن يقوم بتحديثها عند االقتضاء، 

اجلاهزية –املباين الدائمة - ٨
للعمليات

، نوصي بأن يستعرض إذ توشك أشغال التشييد على االنطالق
Xالتغيري وأن يقوم بتحديثها عند االقتضاء، وابط مدير املشروع ض

نوصي بوضع آليات مناسبة لضمان أن مدير املشروع ميكنه اقتناء موارد املشروع–املباين الدائمة - ٩
ومكافأة وإدارة املوارد املاهرة متشياً مع متطلبات هذا املشروع 

احلركة ذي القيمة العالية واملركز املتميز.التجاري السريع 
X

ميثاق املراجعة الداخلية -١٠
للحسابات  

نوصي بأن يتم استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على 
حنو دوري من ِقبل رئيس مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وأن 

االستعراض إىل يتم حتديثه عند االقتضاء. وينبغي تقدمي نتائج 
اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات يف أقرب وقت ممكن.

X
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استكملت استكملتالتوصياترقم املوضوع 
جزئيا

مل تستكمل 
بعد

مل تعد قابلة 
للتطبيق

التخطيط للمراجعة وإعداد -١١
التقارير

نوصي مبا يلي: (أ) أن تتم موازاة فرتات التخطيط للمراجعة 

تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط قبل البدء يستلزم ذلك إعداد 
يف العمل بدورة سنوية؛ (ب) ينبغي إعداد تقرير املراجعة الداخلية 
للحسابات بعد انتهاء الدورة السنوية بوقت قصري وينبغي له أن 
يقدم حملة عامة عن أهم استنتاجاته؛ (ج) ينبغي ملكتب ملراجعة 

واتج احملصل عليها الداخلية للحسابات أن يدرج يف تقريره الن
مقارنة مبا حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف ذلك استخدام 

املوارد؛ و (د) ينبغي أن تقدم املراجعة الداخلية للحسابات تقييما 
ورأيا موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية اإلطار اإلداري 

X

املراجعة الداخلية استنتاجات -١٢
للحسابات

نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد 
تعريفات متناسقة تشري إىل املخاطر الشديدة واملتوسطة واملنخفضة 

وترتبط إطار إدارة املخاطر باحملكمة.
X

مكتب املراجعة الداخلية -١٣
املشاركة يف اإلشراف–للحسابات 

تطبَّق توجيهات الدليل اجلديد ملراجعة احلسابات يف نوصي بأن

أدلة املراجعة اإلدارية بوضوح يف مجيع ملفات مراجعة احلسابات.
X

مكتب املراجعة الداخلية -١٤
التدريب–للحسابات 

الداخلية للحسابات خطة تدرب نوصي بأن يضع مكتب املراجعة 
مهيكلة حتدد احتياجات التدريب وأوجه القصور يف املهارات 

واستخدام تلك اخلطة لدعم ميزانيتها املخصصة للتدريب.
X

مكتب املراجعة الداخلية -١٥
االستعراض اخلارجي –للحسابات 

للجودة.

تعرض نوصي بأن يتقرر إجراء عملية خارجية ملراقبة اجلودة وبأن
Xنتائجها على اإلدارة العليا وجلنة مراجعة احلسابات.

نظام معايري احملاسبة الدولية يف -١٦
القواعد املالية –القطاع العام 
والنظام املايل

نوصي بأن حتدد احملكمة العمليات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
سنتني يف غضون يزانية معدة بالكامل على أساس االستحقاقات م

من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احملاسبية الدولية.
X

نظام معايري احملاسبة الدولية يف -١٧
خمطط التنفيذ–القطاع العام 

نوصي بأن تعد احملكمة خطة مفصلة للمشروع بغية دعم تنفيذ 
مبوافقة جلنة املعايري احملاسبية الدولية. وينبغي أن حتظى هذه اخلطة 

التنسيق وأن ُيطَلع عليها املراجع اخلارجي اجلديد يف أقرب وقت 
ممكن.

X

١٧١٢٤٠١مجموع عدد التوصيات: 

بعد مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة -١
اثنيت عشرة، وتنفيذ أربع تنفيذا جزئيا بينما اُعترب أن توصية مت تنفيذ ١٧احلسابات لوحظ أنه من بني 

واحدة مل تعد قابلة للتنفيذ.
نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لتوفري تنفيذ التوصية الرابعة اليت تطلب من احملكمة احلصول على -٢

لعديد من فرق معلومات السرتاتيجية إدارة األصول اخلاصة باملباين الدائمة ما زال جاريا. وقد تنظيم ا

.٢٠١٣األطراف املقررة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
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تتعلق بنشاطات املراجعة الداخلية للحسابات، وقد مت تنفيذها جزئيا. ١٢و١١و١٠التوصيات -٣
جع اخلارجي مبراجعة شاملة للمسائل املتعلقة بإدارة مهمة املراجعة الداخلية للحسابات وسيقوم املرا

.٢٠١٤و٢٠١٣
من احملكمة بأن تضع العمليات واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ميزانية معدة ١٦تطلب التوصية -٤

قات يف غضون سنتني من إعداد البيانات املالية املتعلقة باملعايري احملاسبية بالكامل على أساس املستح
الدولية. ويقوم نظام األمم املتحدة حاليا بالنظر يف اعتماد ميزنة على أساس املستحقات أم ال، وهو أمر 
، مفهوم امليزنة 
على أساس املستحقات، فإن املراجع اخلارجي يرى أن هذه التوصية ينبغي أال تبقى قابلة للتطبيق على 

احملكمة.
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٢٠١٢لعامالماليةالبياناتمراجعةتقرير

احملتويات
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الهدف من المراجعة ونطاقها ومقاربتها
قام فريق من ثالثة مراجعني خارجيني بفحص التقارير املالية وإدارة مشروع املباين الدائمة للمحكمة -١

كان التحقق من مالءمة . واهلدف من هذه املراجعة٢٠١٢اجلنائية الدولية ("احملكمة") للسنة املالية 
التقارير املالية وصحتها واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة وإجراء مراجعة إلدارة املشروع. وقد 
ركزت مراجعة اإلدارة على التحقق من اإلطار القانوين والرتتيبات املالية واحلوكمة وأجل تنفيذ املشروع 

قرارات الدول األطراف.ونطاق املخاطر والنزاعات واالمتثال ل
٣٠٠٠مت القيام باملراجعة استنادا إىل املعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة مبا يف ذلك املعيار -٢

من القواعد املالية ١٢املتعلق مبراجعات االمتثال، عمال بالبند ٤٠٠٠املتعلق مبراجعات األداء واملعيار 
.٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٤دولية وخبطاب االلتزام املؤرخ يف والنظام املايل للمحكمة اجلنائية ال

متت مناقشة كل املالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنيني. وُعقد االجتماع اخلتامي للمراجعة -٣
٢٠١٣أيار/مايو ٣٠يوم 

السياق
٢٠٠٥يف العام -٤

الهاي أو قريبا منها. 
طراف على املوقع الذي اقرتحته السلطات اهلولندية. ، وافقت مجعية الدول األ٢٠٠٧يف العام -٥

مليون يورو للبناء وبرجمت إقامة احملكمة يف املباين اجلديدة يف عام ١٩٠ورخصت اجلمعية مليزانية مقدراها 
واالنتقال إىل املباين اجلديدة إىل عام ٢٠١٥أجلت اجلمعية إمتام العمل إىل ٢٠٠٩. ويف ٢٠١٤
٢٠١٦.

وضعت احملكمة اجلنائية الدولية أول حجر ملبانيها املستقبلية يف ٢٠١٣يسان/أبريل ن١٦بتاريخ -٦
مكان عمل وثالث قاعات للمحكمة حتتل أرضية مساحتها اإلمجالية ١٢٠٠الهاي. وستضم البنايات 

مرتا مربعا.٥٢،٤٥٠
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أرض قدمتها سيتم بناء املقر الدائم للمحكمة مشال مدينة الهاي، قرب شفينينغن، على قطعة -٧
الدولة اهلولندية اليت ستبقى مالكَة القطعة. وكانت هذه األرض تشغلها قبل ذلك "ثكنة ألكسندر" اليت مت 

االنتهاء من هدمها بتمويل من احلكومة اهلولندية.
طلب، اختار جملس االنتقاء التصميَم الذي قدمته شركة اهلندسة املعمارية اهلولندية ١٧١من بني -٨

. ويتضمن هذا التصميم ست بنايات مرتابطة حتتل (Schmidt Hammer Lassen)مر السن" "مشيدت ها
مرتا مربعا، وتشمل ثالث قاعات للمحكمة مع إمكانية وجود قاعة ٥٢،٤٥٠أرضية مساحتها اإلمجالية 

مكان. وال تشمل التصميمات مركزا لالحتجاز ١٢٠٠١،٥٠٠رابعة و
كلم من مقرها املستقبلي.١تواصل احملكمة استخدام السجن اهلولندي املوجود على بعد وس
فيسر ، مت منح دور املقاول العام للشركة اهلولندية "٢٠١١-٩

١عت اتفاقا مع احملكمة يوم اليت وقَّ (Visser & Smit/Boele Van Eesteren)ومسيت/بويل فان إيسترين"
. وأودعت احملكمة طلب رخصة البناء لدى سلطات مدينة الهاي بعد ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر 

التاريخ املقرر ببضعة أسابيع، فقد مت إدخال تعديالت طفيفة على خمططات املهندس ألخذ متطلبات 
الرخصة ملزيد من الوقت لتقدمي السكان احملليني بعني االعتبار. وخضعت النسخة املعدلة من طلب 

. وستحتل احملكمة مبانيها اجلديدة يف  ٢٠١٥التظلمات. ويتوقع تسليم املباين يف كانون األول/ديسمرب 
. ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

قامت الدولة اهلولندية بتمويل إجراءات العطاء للمهندس املعماري. أما مشروع البناء فتمّوله الدول -١٠
كانون ٣١األطراف اليت

:٢٠١٤األول/ديسمرب 
)أ(
أو: تساهم، وفق نسبة مسامهتها يف ميزانية احملكمة العادية، يف إعادة تسديد القرض )ب(

الدولة اهلولندية للمحكمة حىت ينطلق البناء. الذي قدمته
يسعى النظام املؤقت الذي ُوضع ملراقبة املشروع إىل التوفيق بني شرطني:-١١

الفعالية، من خالل تعيني فريق صغري لصاحب املشروع مسؤول عن املراقبة اليومية )أ(
للمشروع يف اتصال مع املهندس املعماري واملقاول العام،

لكافية من كل أصحاب املصلحة: الدول األطراف وأجهزة احملكمة مصاحلها، واملشاركة ا)ب(
والدولة املضّيفة ومدينة الهاي.

وهلذا الغرض، عينت مجعية الدول األطراف "مدير مشروع" يشرف على جملس املشروع ويرفع -١٢
شرة ممثلني للدول وتضم ع٢٠٠٥التقارير، على أساس شهري مبدئيا، إىل جلنة املراقبة اليت أنشئت عام 

األطراف وممثال واحدا للدولة املضيفة. وحيضر املسجل ونائب املسجل (وليست هيئة الرئاسة أو مكتب 
املدعي العام) اجتماعات جلنة املراقبة بصفتهما مالحظني. وترفع جلنة املراقبة تقاريرها إىل جلنة امليزانية 

لدول األطراف.واملالية اليت ترفع بدورها تقاريرها إىل مجعية ا
ال يشارك املسجل يف اختاذ القرارات داخل جلنة املراقبة ولكنه ينفذ (يوّقع) العقود.-١٣
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قائمة التوصيات
: ١التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي بأن تعد احملكمة تقريرا ماليا فيما يتعلق بكل األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف 
") تبني املبالغ السنوية اليت جيب إدراجها يف امليزانيات التشغيلية السنوية للمحكمة. ٢

نظرة عن هذه التكاليف إىل الدول األطراف. وسيؤدي هذا التقرير املايل إىل حتسُّن إدارة املشروع بتقدمي

:٢التوصية 

إعداد ميزانية، من أول يورو، ٢٠١٣يوصي املراجع اخلارجي بأن تؤيد جلنة امليزانية واملالية ابتداء من 
، وستؤدي هذه العملية إىل: ٢٠١٦-٢٠١٤لثالث سنوات لفرتة 

املقر يف أصول احملكمة،تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر إىل إدراج)أ(
)ب(

اجلديدة للمحكمة مقارنة بالسنوات السابقة.

:٣التوصية 

، بأن مشروع املباين ٢٠١٣يوصي املراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا، ابتداء من صيف 
ال

استطالع طلبات التكييف اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد البشرية 
واملدعي العام واملسجل يف هذه وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع. وميكن أيضا متثيل رئيس احملكمة

اللجنة.

: ٤التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي احملكمة ومجعية الدول األطراف مبا يلي:
إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع وممثل عن جلنة املراقبة وممثل عن جلنة املراجعة )أ(

ام واملسجل يف هذه اللجنة.الداخلية للحسابات. وميكن أيضا متثيل رئيس احملكمة واملدعي الع
وتقدمي كل القرارات املتعلقة باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات املتعلقة بالتنظيم )ب(

االسرتاتيجي للمباين الدائمة وطريقة العمل اجلديدة للمحكمة إىل هذه اللجنة.
)ج(

:٥ية التوص

يوصي املراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبة بتعزيز أدوار ومسؤوليات مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، 
ويتضمن هذا:

د نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية مشروع املباين تكبُّ سلطة تفويض مدير املشروع )أ(
السلطة بوجه خاص على الدائمة لتمويلها من امليزانية التشغيلية للمحكمة. وينطبق هذه

")، وتكاليف االنتقال وجتهيزات ٢
اإلعالم اآليل.
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ووضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن تسمح هذه القواعد )ب(
يف التحّقق من صحة بالتمييز الواضح بني نطاق سلطة مدير املشروع ونطاق دور املسجل

ال سيما فيا يتعلق باإلنفاق الذي متّوله ميزانية املسجل.،بنود اإلنفاق
وحيثما ال تكون القاعدة واضحة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض اإلنفاق على أساس أن )ج(

تكبد اإلنفاق أو سداده ليس مرخصا به. وميكن ملدير املشروع أن يطلب تكبد اإلنفاق أو 
إىل حاجات املشروع.سداده بالنظر 

ويتم تفصيل كل واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة املراقبة للموافقة عليه )د(
الحقا.

إعداد التقارير المالية فيما يتعلق بمشروع المباني الدائمة
ائمة: برزت مالحظتان من حتققنا من مالءمة وصحة ومتام إعداد التقارير املالية عن مشروع املباين الد

") واألخرى ختص احلاجة إىل ٢
. ٢٠١٦وضع ميزانية تشغيلية للمحكمة، من أول يورو، إىل غاية 

")٢األثاث والتجهيزات غير المدرجة في التصميم ("المجموعة 
ها دليل على االهتمام الكبري الذي توليه اجلمعية، اليت إنشاء جلنة املراقبة وجودة عملها وتوجيه-١٤

عهدت لّلجنة مبراقبة املشروع، لبناء مقرها اجلديد. واالجتماعات املنتظمة واملتكررة، وأسئلتها املستمرة، 

قبة اإلنفاق وتعزيز شفافية عمل احملكمة.األعضاء يف مرا
اإلشراك املكثف للجنة امليزانية واملالية يف عملية اختاذ القرار هو وجه آخر هلذه املقاربة واحلاجة إىل -١٥

الصرامة.
تتشكل كل املشاريع العقارية اليت تتم يف هولندا من ثالث مسات: -١٦

البنايات واألشغال الكربى.)أ(
").٢)ب(

٣.("
مليون يورو. ومت ١٩٠-١٧

") املقدرة مببلغ ٣تصنيف التشطيبات والتجهيزات الداخلية
مليون يورو األويل.٢٢,١١٩٠

") من امليزانية السنوية ٢-١٨
ة الدول األطراف على إضافة تكلفة هذه األشياء غري املدرجة يف التصميم للمحكمة. وقد وافقت مجعي

مليون يورو. غري أن مدير ١٩,٨مليون يورو ويتم تسقيفها عند مبلغ ١٩٠") إىل مبلغ ٢
ملون يورو، وهو مبلغ جيري اآلن تقليصه إىل ٢٥,٣املشروع يقدر امليزانية الالزمة هلذه األشياء مببلغ 

مليون يورو، وهو ما مل توافق عليه الدول األطراف بعد وال يعد سقفا صحيحا.١٥،٧يل حوا
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: ١التوصية 

يوصي املراجع اخلارجي بأن تعد احملكمة تقريرا ماليا فيما يتعلق بكل األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف 
يزانيات التشغيلية السنوية للمحكمة. ") تبني املبالغ السنوية اليت جيب إدراجها يف امل٢

وسيؤدي هذا التقرير املايل إىل حتسُّن إدارة املشروع بتقدمي نظرة عن هذه التكاليف إىل الدول األطراف. 

٢٠١٦الميزانية التشغيلية للمحكمة إلى غاية 
يت ستكون حتت ستكون النتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة تداعيات على ميزانيتها التشغيلية ال-١٩

رقابة صارمة من أجل حتسني الرؤية املالية لتيسري اختاذ الدول األطراف للقرارات.
٢٠-

مليون يورو مبا يف ٦,٠٢بلغ مب٢٠١٢اجلنائية الدولية على أراضيها دون أعباء مث مولت تأجري املباين يف 
مليون يورو تكاليف الصيانة واإلدارة. وقد مت فسخ عقد اإلجيار هذا، الذي حتملته احملكمة ٠,٩ذلك 

.٢٠١٢ولكنه بدون أعباء متاما، يف 
٢,٩٥يف املائة من اإلجيار لفرتة ثالث سنوات إضافية، أي ٥٠وافقت الدولة املضيفة بتمويل -٢١

كانت احملكمة جمربة على إدراج ٢٠١٣٢٠١٥. والنتيجة أنه من ٢٠١٣العام مليون يورو يف 
، إذا مل ترحل احملكمة، فستكون قد ٢٠١٦تكاليف اإلجيار يف ميزانيتها التشغيلية ألول مرة. وبنهاية 

ماليني يورو.٦تكبدت إنفاقا إمجاليا حبوايل 
عّدل التكلفة مقارنة بسيناريو اإلجيار من امليزانية التشغيلية، إن قرار أن تصبح احملكمة مالكة مبانيها ي-٢٢

من حيث األموال الثابتة واملنقولة. وبينما ينطوي هذا على عدة مزايا فإنه يتطلب أيضا ختصيص بنود 
يف املائة) ٤٩ماليني يورو، أي ٧جديدة يف ميزانيتها. وستبلغ تكاليف متويل قرض بناء املقر (حوايل 

ماليني يورو، أي ٥يف املائة) وأعباء االهتالك (حوايل ١٨ماليني يورو، أي ٣لصيانة (حوايل وتكاليف ا
مليون يورو.١٥يف املائة) جمموًعا سنويا مقداره حوايل ٣٣
مل يَقرتح بعُد فريق املشروع فرتًة الهتالك نفقات رأس املال املتعلقة بالدراسات األولية وأتعاب -٢٣

وخدمات دعم إدارة املشروع وأتعاب اإلعداد والدراسات الفنية األخرى اليت متت يف املهندس املعماري 
لتيسري إعداد ميزانية ٢٠١٤

. وستشكل تكاليف االهتالك هذه مبالغ جديدة وكبرية.٢٠١٦احملكمة لعام 
قات جديدة تتعلق بإدارة عملية االنتقال ودعم املوظفني واإلشارات اجلديدة سيتم تكبد نف-٢٤

دا، على عدة مستويات، لنجاح العملية.ج
ويف غضون ذلك سيطرح كل اإلنفاق على األُثاث والتجهيزات مشكالت تتعلق باملالءمة، مبا أنه ال -٢٥

وجود لربنامج أو جمموعة قواعد تتعلق باالستبدال املعتاد. ويف هذا الصدد، الحظ املراجع اخلارجي درجة 
من االزدواجية فيما يتعلق حبالة ا

اختاذ قرار بشأن حتويلها واستخدامها املستقبلي) وبني تلك اليت تعود للمحكمة.
مت اختاذ قرار بإجراء جرد مادي لكل األثاث والتجهيزات، بغض النظر ٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير -٢٦

ح بتقسيٍم حسب اجلهاز واملصلحة. وجيب أن يصف اجلرد بالتفصيل حالة عن قيمتها، ما يسم
التجهيزات وقيمتها، مبا أن أثاث املكتب ال يتحمل أثناء عملية االنتقال، ورمبا تكون معايري الراحة والبيئة 

اليت ُتواصل تطورها عرب مع الزمن قد جعلته باليا أصال.
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:٢التوصية 

إعداد ميزانية، من أول يورو، ٢٠١٣يد جلنة امليزانية واملايل ابتداء من يوصي املراجع اخلارجي بأن تؤ 
، وستؤدي هذه العملية إىل: ٢٠١٦-٢٠١٤لثالث سنوات لفرتة 

تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر إىل إدراج املقر يف أصول احملكمة،)أ(
)ب(

اجلديدة للمحكمة مقارنة بالسنوات السابقة.

مالحظات وتوصيات تتعلق بإدارة مشروع المباني الدائمة

احتياجات مستخدمي المحكمةاستطالع إغالق عملية 
٢٠١٢احملكمة للمخاطر املادية املتعلقة برتتيبات التمويل إىل غاية إن إقرار مجعية الدول األطراف و -٢٧

ينطبق غالبا على الفرتة اليت سبقت العطاء للمقاول العام. وخيضع املقاول الذي مت اختياره اللتزام تعاقدي 
١٥٣لغ مليون يورو بالنسبة إىل امليزانية احملددة سلفا اليت تب١٤٧لبناء املقر مقابل مثن مضمون مقداره 

مليون يورو. وباإلضافة إىل ذلك فإن السقف األويل، عمال بالتعريف الفين، مسح بإدراج التشطيب 
ماليني يورو الذي مت توفريه ٦"). وقد وافقت اجلمعية على ٣

وتظهر يف سياق مشروع من هذا 
احلجم.

غري أنه ينبغي من اآلن فصاعدا أن تُقصر طلبات احملكمة وموظفيها، اليت مت تقدميها قبل أن حيدد -٢٨
املقاول العام العمل وتوقيع العقد مع املقاول، بشأن إضافات أو تعديالت أو إلغاءات، على عمليات 

قبولة من املقاول العام.تكييف وظيفية صغرية أو حتسينات فنية م
٢٩-

قابل للتغيري من وجهة نظر املستخدمني.

:٣التوصية 

املباين ، بأن مشروع ٢٠١٣يوصي املراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا، ابتداء من صيف 

استطالع طلبات التكييف اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد البشرية 
يس احملكمة واملدعي العام واملسجل يف هذه وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع. وميكن أيضا متثيل رئ

اللجنة.

الحوكمة
إدارة المحكمة لمشروع المباني الدائمة

ئها الوظيفية اليت ر وتنظيمها الداخلي ودواةمكلفة دوما بالنسبة إىل مؤسسبناء مقر جديد عمليةٌ -٣٠
وهم ، املستخدمني النهائينياختيارات صعبة. ومن مث فإن االلتزام بالشفافية والتشاور معتواجهها عادة 

أمر هام جدا.،الدول األطراف يف حالة احملكمة
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سنة وهي تنمو بسرعة. وواقع األمر هذا له ١٢منذ أقل من احملكمة اجلنائية الدولية ُوجدت لقد -٣١
فريدا تداعيان حتميان: نقُص التجربة الفنية واإلدارية لتسيري مشروع املباين الدائمة الذي يعد مشروعا 

واستثنائيا؛ ومزيٌد من اليقظة من جانب مجعية الدول األطراف فيما يتعلق بطلبات احملكمة.
العمل الذي أداه مكتب مدير املشروع واألطراف املشاركة يف عملية البناء والطلبات اجلارية اليت -٣٢

نت االمتثال للقرارات يقدمها ممثلو الدول األطراف للحصول على املعلومات من خالل جلنة املراقبة ضم
. وستتطلب املرحلة اجلديدة ٢٠٠٥اليت صادقت عليها مجعية الدول األطراف ويتم جتديدها سنويا منذ 

يف العمل حىت اخنراطا أكثر كثافة وحركية وتفاعليًة من مكتب مدير املشروع.
تكلفة عملية االنتقال جيب على جلنة املراقبة أن تكون قادرة على التأّكد بقدر كبري من الدقة من -٣٣

من حيث املضمون وتقرر بشأن الشكل األكثر مالءمة للحوكمة من أجل تعزيز التفاعل الفعال مع مرور 
الزمن بني األطراف املناسبة فيما يتعلق باملسائل املناسبة لضمان احلشد األمثل للتدابري املالية والفنية فيما 

يتعلق ببناء املقر.
ستكون هناك حاجة متزايدة إىل اجتماعات بني الدوائر ملناقشة ترتيبات العمل وبالتزامن مع ذلك،-٣٤

اجلديد وطرق التشغيل ومواجهة التحديات اجلديدة النامجة عن برنامج االنتقال. ويتضمن هذا برناجما  
التطور كامال ودقيقا ينبغي أال تعرقل تنفيَذه عملية اختاذ قرار طويلة. وجيب أن تكون املنظمة قادرة على 

لُتدمج يف آن واحد البناء والنقاش العملي بشأن الرتتيبات اجلديدة واالنتقال والرحيل والتكّيف مع املباين 
اجلديدة.

ومن وجهة نظر إدارة املشروع جيب بالتايل أن يكون مدير املشروع قادرا على االعتماد على دعم -٣٥
ملؤسسة اليت جيب أن تتخذ قرارات بصورة مجاعية أصحاب املصلحة يف احملكمة. وجيب أن يتمتع حبماية ا

غري أنه يف الوقت احلاضر، ال وجود لكيان توجيهي داخل احملكمة مسؤول عن مرحلة االنتقال يتم -٣٦
متثيل كل أصحاب املصلحة فيها.

:٤التوصية 

املراجع اخلارجي احملكمة ومجعية الدول األطراف مبا يلي:يوصي 
إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع وممثل عن جلنة املراقبة وممثل عن جلنة املراجعة )أ(

الداخلية للحسابات. وميكن أيضا متثيل رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل يف هذه 
اللجنة.

باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات املتعلقة بالتنظيم وتقدمي كل القرارات املتعلقة )ب(
االسرتاتيجي للمباين الدائمة وطريقة العمل اجلديدة للمحكمة إىل هذه اللجنة.

)ج(

تعزيز دوَري مدير المشروع والمسجل وتوضيحهما

املقر منط إدارة مؤقتا مبا أن هذا سيؤثر يف العمليات العادية املستقبلية واالستخدام يتطلب تسليم -٣٧
األمثل للبنايات اجلديدة.

ستكون مرحلة البناء يف حاجة دوما إىل عملية اختاذ قرار مركزية ومقاربة قائمة على املبادرة -٣٨
تم حتديد منط اإلدارة بصورة دقيقة ومسؤولية تامة فيما خيص املضمون واآلجال والتكاليف. وجيب أن ي

على األقل.٢٠١٧إىل ٢٠١٣حىت وإن استغرق االنتقال نفُسه بضع سنوات فقط: من 



ICC-ASP/12/20

39820-A-011113

يتطلب العمل الذي جيري يف إطار مشروع املباين الدائمة إىل تنظيم الوقت والقدرة على االستشراف -٣٩
وهو مكتب مدير املشروع.والصرامة اليت ال ميكن إال "جلهاز تنفذي" ميكن توفريه، أال

املسجل هو موظف احملكمة الذي مينح الّرخص. غري أنه فيما يتعلق باملشروع احلايل، يفوِّض -٤٠
املسجِّل مسؤوليَة املوافقة على مالءمة اإلنفاق ملدير املشروع حتت إشراف جلنة املراقبة اليت تتكون من ممثلي 

الدول األطراف.
تني فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة: توفري الدعم للمشروع والتحقق من ومن مث فإن للمسجل مهم-٤١

صحة اإلنفاق املتكّبد املتصل به.
جيب أن تكون ملدير املشروع، لضمان فعالية تقريره إىل مجعية الدول األطراف، السلطُة ليقرر بشأن -٤٢

اإلدارية السارية. وخالل مرحلة التحضري مالءمة االلتزامات املالية، بينما يلتزم بالقواعد والتنظيمات 
املشرتكة هذه بني البناء واالنتقال جيب تعزيز سلطات مدير املشروع ورفعها إىل املستوى األمثل وجيب 

توضيح عالقته باملسجل وترسيمها من خالل قواعد إدارية واضحة.

:٥التوصية 

ر ومسؤوليات مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، يوصي املراجع اخلارجي احملكمة وجلنة املراقبة بتعزيز أدوا
ويتضمن هذا:

د نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية مشروع املباين تكبُّ سلطة تفويض مدير املشروع )أ(
الدائمة لتمويلها من امليزانية التشغيلية للمحكمة. وينطبق هذه السلطة بوجه خاص على األثاث 

")، وتكاليف االنتقال وجتهيزات اإلعالم اآليل.٢والتجهيزات غري املدرجة يف التصميم
ووضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن تسمح هذه )ب(

القواعد بالتمييز الواضح بني نطاق سلطة مدير املشروع ونطاق دور املسجل يف التحّقق من صحة بنود 
ال سيما فيا يتعلق باإلنفاق الذي متّوله ميزانية املسجل.،اإلنفاق

وحيثما ال تكون القاعدة واضحة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض اإلنفاق على )ج(
أساس أن تكبد اإلنفاق أو سداده ليس مرخصا به. وميكن ملدير املشروع أن يطلب تكبد اإلنفاق أو 

سداده بالنظر إىل حاجات املشروع.
واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة املراقبة للموافقة ويتم تفصيل كل)د(

عليه الحقا.

عرفان
يود فريق املراجع اخلارجي التعبري عن عميق امتنانه لكل أعضاء هيئة موظفي احملكمة اجلنائية الدولية -٤٣

إىل السيد "نيل الذين ساعدوه يف مهمته، وبوجه خاص كبار موظفي احملكمة. والشكر اخلاص موصول 
براديل"، مدير مشروع املباين الدائمة ومساعدته السيدة "آن يانسنس" على استقباهلما احلار واستعدادمها 
للمساعدة والدعم الذي ال يقدر بثمن الذي قّدماه لضمان أداء مهمتنا بسالسة. ويود املراجع اخلارجي 

خليفتها السيد "هريمان فون هيبل" وكل موظفي أيضا أن يشكر مسجِّلة احملكمة السيدة "سلفيا أربيا" و 
قلم احملكمة على أجوبتهم الدقيقة.

انتهت مالحظات املراجعة.
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البيان األول
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في أرصدة الصناديق للفترة المنتهية في 
(بآالف اليورو)

الصندوق العام وصندوق
رأس املال العامل

رقم 
الصناديق االستئمانيةاملالحظة

رقم 
املباين الدائمةاملالحظة

رقم 
املالحظة

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
اإليرادات

١٠٨,٨٠٠٦٠٨,١٠٣االشرتاكات املقررة
١٢- ٢ /

٤١١٧،٥٠٦٩٣٥,١١٤-٨،٧٠٦٣٢٧,١١١٥--١- ٤
٣،٠٠٥٦٩٧,٢-15-11-٢١،٥٠٠- ١،٥٠٥٦٩٧,٢٥--التربعات

٣١٩٥٢٠٦٦١٠٧٠٥- ٢٤١٥٥- ٤١١٤٨٤٤إيرادات الفائدة املصرفية
٥٣١٣٨٢----٣- ٣٥١٣٨٢٤إيرادات أخرى/متنوعة

١٠٩،٥٦٢١٠٤،٤٧٤١،٥٠٩٢،٧١٢١٠،٤٠١١١،٥٣٣١٢١،٤٧٢١١٨،٧١٩جمموع اإليرادات
النفقات

٩٧،٨٤١١٩٨,١٠٠النفقات املصروفة
١٧- ٢ /

٥١٠٦،٩٥٨٣٤٦,١٠٨-٤٨،٤٧٥٥٩٦,٦١٥- ٤٦٤٢٥٥٢,١٥- ٤

٧،١٥١٥٣٦,٥االلتزامات غري املصفاة
١٨- ٢/

٥٧،٤٢٢٩٥٧,٥-٤١٠٧٣٢٠١٥- ٤١٦٤١٠١٥- ٤

٣٣٨٨٥٠السنويةات جاز الرتاكمي لإلا
٢٤- ٢/

٣٣٨٨٥٠----٥- ٤
املتعلقة بااللتزامات املخصصات

٥٠٧٦----٦- ٥٠٧٦٤الضريبية للواليات املتحدة
االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة

-١٧٤----٦- ٤-١٧٤العمل الدولية
٦٠٢٥٨٩----٦- ٦٠٢٥٨٩٤الديون املشكوك يف حتصيلها

١،١٤٣٦٧٧منحة اإلعادة إىل الوطنمستحقات 
٤- ٢ /
١،١٤٣٦٧٧--٤- ٥--٥- ٤

-١٦٢-------١٦٢خمصصات أخرى
١٠٧،٤٦١٩٢٦,١٠٧٨٠٦١،٦٥٣٨،٥٨٢٦،٩١٦١١٦،٨٤٩١١٦،٤٩٥جمموع النفقات

٧٠٣١،٠٥٩١،٨١٩٤،٦١٧٤،٦٢٣٢،٢٢٤)٤٥٢,٣(٢،١٠١زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات
الوفورات يف التزامات الفرتة السابقة أو

٦١،٢٣٠٦٢٨,١-١٥-٧١٠١٤٤٢- ١،١٧٨٦١٤,١٤إلغاؤها
)٨٢٥,٢()١،٦٨٩(----٨- ٤)٨٢٥,٢()١،٦٨٩(لدول األطرافعلى اائتمانات 

)٢٨()١٧(--٥- ٥)٢٨()١٧(--مبالغ معدلة إىل اجلهات املاحنة
-٢،٥٦٢---١٧- ٤-٢،٥٦٢الطوارئصايف الزيادة يف صندوق 

٩١٥،٨٩٥١١،٢٧٨٣٢،٠٦٦٣١،١٢١- ١٤،٨٠٦١٩،٤٦٩١،٣٦٥٣٧٤٥أرصدة الصناديق يف بداية الفرتة املالية

كانون٣١أرصدة الصناديق في 
١٨،٩٥٨١٤،٨٠٦٢،٠٦١١،٤١٩١٧،٧٥٦٨٩٥.١٥٣٨،٧٧٥١٢٠,٣٢األول/ديسمبر

المیزانیة والمالیة.......................رئیس قسم:التوقیعالتاریخ:
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البيان الثاني
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األصول والخصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق في 
الصندوق العام وصندوق

رقم الصناديق االستئمانيةرقم املالحظةرأس املال العامل
رقم املباين الدائمةاملالحظة

املالحظة
٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١

األصول
٢٠٢،٣١٦١،٨٢٧١٨،٩٠٩١٧،٣١٤٥٥،٦٥٠٤٧،٣٥٩- ٣٤،٤٢٥٢٨،٢١٨٢النقد والودائع بأجل

االشرتاكات املقررة قيد التحصيل 
٦،٥٦٩٢،٧٢٩----١٠- ٦،٥٦٩٢،٧٩٢٤من الدول األطراف

٤١---٤١---التربعات قيد التحصيل
٢٥٩----١١- ٢٥٩٤املسامهات األخرى قيد التحصيل

٢١٥٧١٥٢---١٢- ٥٧١٣١٤األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل
٧٣،٠٧٦٢،٣٩٥-٦٤٣٣٣٩٤١٥- ١٣١٣٥- ٢،٦٣٨١،٩٩٨٤احلسابات األخرى قيد التحصيل

١،٢٣٨١،٠٤٣منح التعليم- املدفوعة مقدماالنفقات 
٤/ ٢٢- ٢-

١،٢٣٨١،٠٤٣----١٤
٤٤،٩٥٢٣٤،١٩١٢،٣١٧١،٨٧١١٩،٣٤٢١٧،٧٢٩٦٦،٦١١٥٣،٧٩١جمموع األصول

الخصوم
٧٣٩٤٨٨االشرتاكات الواردة مقدماً 

٤/ ١٥- ٢-
٢٠٠-١٥

٢١- ٢ /
٩٧٣٩٦٨٨-١٥--٧- ٥

٥٧،٤٢٢٥،٩٥٧-١٨١٦٤١٠١١٠٧٣٢٠١٥- ٧،١٥١٥٥،٣٦٢االلتزامات غري املصفاة
٨٨،١٣١٤،٤٩٤-١،٤٧٩١،٥١٤١٥--١٦- ٦،٦٥٢٢،٩٨٠٤احلسابات األخرى مستحقة الدفع

١٠١٢١٦--٨- ٢٩٦٤٧٢١٥٢٥الصناديقاألرصدة املستحقة بني 
املخصصات املتعلقة بااللتزامات

٥٠٨٥----٦- ٥٠٨٥٤الضريبية للواليات املتحدة
االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة

١٧٤٩٨----٦- ١٧٤٩٨٤العمل الدولية
-١٦٢----٦- ٤-١٦٢التزامات أخرى

٥،٧٨٠٥،٢١٨--)١(-٥-٢٣/٤- ٥،٧٨٠٥،٢١٩٢اإلعادة إىل الوطن
٥،١٢٧٤،٩١٥----٥-٢٤/٤- ٧،١٢٥٤،٩١٥٢ات السنويةجاز لإل

-١٥٠---٢٠-١٣٠تربعات مؤجلة
٢٥،٩٩٤١٩،٣٨٥٢٥٦٤٥٢١،٥٨٦١،٨٣٤٢٧،٨٣٦٢١،٦٧١جمموع اخلصوم

االحتياطي وأرصدة الصناديق
٧،٤٠٦٧،٤٠٦----٩- ٤/ ٨- ٧،٤٠٦٧،٤٠٦٢صندوق رأس املال العامل 

٤, ٧،٠٠٠٤٣٨----١٧- ٤/ ٩- ٧،٠٠٠٤،٤٣٨٢صندوق الطوارئ

٤٠٩٤٠٦احتياطي االشرتاكات غري املدفوعة
٤/ ١٤- ٢-

٤٠٩----١٨
٤

٤٠٦

٤،١٤٣٢،٥٥٦الفائض الرتاكمي
/ البيان ١٣- ٢

٢،٠٦١١،٤١٩١٧،٧٥٦١٥،٨٩٥٢٣،٩٦٠١٩،٨٧٠الرابع
١٨،٩٥٨١٤،٨٠٦٢،٠٦١١،٤١٩١٧،٧٥٦١٥،٨٩٥٣٨،٧٧٥٣٢،١٢٠جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق

مجموع الخصوم واالحتياطي 
٤٤،٩٥٢٣٤،١٩١٢،٣١٧١،٨٧١١٩،٣٤٢١٧،٧٢٩٦٦،٦١١٥٣،٧٩١وأرصدة الصناديق

رئیس قسم المالیة والمیزانیة.......................التوقیع:التاریخ:
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البيان الثالث
المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفق النقدي في 
الصندوق العام

املباين الدائمةاالستئمانيةالصناديق وصندوق رأس املال العامل
٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
٧٠٣١،٠٥٩١،٨١٩٤،٦١٧٤،٦٢٣٢،٢٢٤)٣،٤٥٢(٢،١٠١صايف فائض/(عجز) اإليرادات عن النفقات (البيان األول)

٣،٤٠٣)٣،٧٩٢(--)٧١(٣،٤٧٤٤١)٣،٧٩٣((زيادة/نقص) االشرتاكات قيد التحصيل
٩٥٦٧)٢١(٢١--٧٤٨٨(زيادة)/نقص األرصدة قيد التحصيل

٨٠٦)٦٧٦()٢٨٣()٣٩()٣(١،٠٩٢٣)٦٤٠((زيادة)/نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل
)٥٦()١٩٥(----)٥٦()١٩٥((زيادة/(نقص) االستحقاقات املدفوعة مقدما 

)٣٧١(٥١--)٨١٨()٢٠٠(٢٥١٤٧٧(زيادة/(نقص) االشرتاكات الواردة مقدما
)٢١٢(١،٤٦٥)١()٢١٣()٢٤(٦٣)١٨٧(١،٦١٥(زيادة/(نقص) االلتزامات غري املصفاة

)١٠٣()١١٥(--)٦٧()٨٠()٣٦()٣٥((زيادة/(نقص) األرصدة املستحقة بني الصناديق
-١٥٠---٢٠-١٣٠تربع مؤجل

٢١٢٨٥٠----٢١٢٨٥٠ا(زيادة/نقص) 
(زيادة/نقص) املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية

٣٢)٣٥(----٣٢)٣٥(للواليات املتحدة
)٢٨٠(٧٦----)٢٨٠(٧٦(زيادة/نقص) االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية

٥٦٢٥٦١--٥٦١٥٦٠١1منحة اإلعادة إىل الوطنمستحقات 
-١٦٢-----١٦٢خمصصات أخرى

١،٤٥٥٣،٦٣٧١،٤٨٥)٣٥(--٣،٦٧٢٣٠(زيادة/(نقص) احلسابات مستحقة الدفع
)٧٠٥()٦١٠()٢٠٦()١٩٥()١٥()٤()٤٨٤()٤١١(إيرادات الفائدة املصرفيةخمصوما منها: 

٣،٧٤٥٢،٠٧٨٥٤٧٦٢١،٣٥٨٥،٥٦١٥،٦٥٠٧،٧٠١صايف النقد من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية

٤١١٤٨٤٤١٥١٩٥٢٠٦٦١٠٧٠٥مضافا إليه: إيرادات الفائدة املصرفية
٤١١٤٨٤4١٥١٩٥٢٠٦٦١٠٧٠٥صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية

التدفق النقدي من مصادر أخرى
-٢،٥٦٢-----٢،٥٦٢صايف الزيادة/(النقص) يف صندوق رأس املال العامل

١،٢٣٠١،٦٢٨-١،١٧٨١،٦١٤١٠١٤٤٢الوفورات يف التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها
-)٥٥(---)٥٥(--ئتمانات على الدول األطرافا

)٢،٨٢٥()١،٦٨٩(----)٢،٨٢٥()١،٦٨٩(قروض للدول األطراف
)٢٨()١٧(--)٢٨()١٧(--املبالغ املعدلة إىل اجلهات املاحنة
)١،٢٢٥(٢،٠٣١-٤٢)١٤()٦٢()١،٢١١(٢،٠٥١صايف النقد من مصادر أخرى

٦،٢٠٧١،٣٥١٤٨٩٦٣١،٥٩٥٥،٧٦٧٨،٢٩١٧،١٨١صافي الزيادة/(النقص) في النقد والودائع بأجل
٢٨،٢١٨٢٦،٨٦٧١،٨٢٧١،٧٦٤١٧،٣١٤١١،٥٤٧٤٧،٣٥٩٤٠،١٧٨النقد والودائع بأجل يف بداية الفرتة املالية

كانون األول/ديسمبر٣١النقد والودائع بأجل في 
٣٤،٤٢٥٢٨،٢١٨٢،٣١٦١،٨٢٧١٨،٩٠٩١٧،٣١٤٥٥،٦٥٠٤٧،٣٥٩(البيان الثاني)
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البيان الرابع

المحكمة الجنائية الدولية

بآالف (٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١بيان االعتمادات للفترة من 
)اليورو

الربنامج الرئيسي
االعتمادات اليت

املصروفاتعليهامتت املوافقة 
املستحقات، 
االحتياطيات

االلتزامات غري 
املصفاة

جمموع النفقات 
املخصومة من 

الصندوق العام 
وصندوق الطوارئ 

(البيان األول)

الرصيد غري املربوط 
للصندوق العام/ اخلصوم 

من صندوق الطوارئ

الرابعالثالثالثايناألول
+امس=الثايناخل

+ الرابعالثالث 
–= األول دسالسا

اخلامس
١٠،٢٨٤٩،٥٣٨٢٤١٩٢٩،٨٧١٤١٣اهليئة القضائية

٢٧،٧٢٤٢٥،٨٩٥٧٠٧٨٣٢٢٧،٤٣٤٢٩٠مكتب املدعي العام
٦٥،٠٤٢٥٦،٣٥٩١،٣٩٣٥،٣٦١٦٣،١١٣١،٩٢٩قلم احملكمة

٢،٧٧٧٢،٣٤٢٤٢٢٥٢٢،٦٣٦١٤١أمانة مجعية الدول األطراف
١،٤٥١١،١٢١٣٠١٧٧١،٣٢٨١٢٣للضحاياأمانة الصندوق االستئماين 

١،٣٣٧٤٨١٢٨٧٨٥٨٧٧٥٠مكتب مشروع املباين الدائمة
٢٥١٣٩٤٦-١٨٥١١٤آلية الرقابة املستقلة 

١٠٨،٨٠٠٩٥،٨٥٠٢،٤٤١٦،٩١٧١٠٥،١٠٨٣،٦٩٢مجموع الميزانية البرنامجية المعتمدة
مجموع حاالت اللجوء 

صندوق الطوارئإلى 
-٢،٣٥٣(١،٩٩١٢٨٣٣٤٢،٣٥٣(

١٠٨،٨٠٠٩٧،٨٤١٢،٤٦٩٧،١٥١١٠٧،٤٦١١،٣٣٩المجموع

الجنائية الدوليةالمحكمة

٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١للفترة من حاالت اللجوء إلى صندوق الطوارئبيان 
(بآالف اليورو)

الربنامج الرئيسي
حاالت اللجوء إىل صندوق

املصروفاتالطوارئ
املستحقات،
االحتياطات

االلتزامات غري 
جمموع النفقاتاملصفاة

األرصدة غري 
املربوطة

٨٧٩٦٠٨٨١٦١٧٢٦٢اهليئة القضائية
٢،٩٢٦١،٣٨٣٢٠٣٣٣١،٧٣٦١،١٩٠قلم احملكمة
٣،٨٠٥١،٩٩١٢٨٣٣٤٢،٣٥٣١،٤٥٢المجموع
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20-A-011113403

١الجدول 
الدوليةالمحكمة الجنائية 

(باليورو)٢٠١١كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

املبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٢
االشرتاكات 

املقررة
إئتمانات 

املبلغ الباقيالتحصيالت (ب)٢٠١١من 
املبالغ جمموع
الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١٢

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٣
٢٠١٢السنوات السابقة

--٦،٤٥٢٦،٤٥٢--٦،٤٥٢---أفغانستان
--١٦،١١٨٦٦-١٦،١٢٤---ألبانيا
--١١،٢٨٣١١١،٢٨٢١١---أندورا

--٣،٢٢٠٨،٦٦٦--٥،٤٩٧٥١٥،٤٤٦٣،٢٢٠يغوا وباربوداتأن
١٨٩---٤٦٢،٦٣٩-٤٦٢،٦٣٩---األرجنتني

١،٣٠٤---٣,١١٥،٩٤٥-٣,١١٥،٩٤٥---أسرتاليا
٥٦٨---١,٣٧١،٧٩٤-١,٣٧١،٧٩٤---النمسا

--١٦،١٢٤٤٠،٤٧٣--٢٤،٣٥٠١٢٤،٣٤٩١٦،١٢٤بنغالديش
١،٦١٦---١٢،٨٩٣-١٢،٨٩٣---بربادوس
٧٢٦---١,٧٣٢،٨٦٨-١,٧٣٢،٨٦٨---بلجيكا

--١،٦٠٨٢٢-١،٦١٠---بليز
--٤،٨٣١٤،٨٣١--٤،٨٣١-٣،٩٨٦٣،٩٨٦بنن

٤٤---١١،٢٨٣-١١،٢٨٣---بوليفيا
البوسنه 
١،٥١٥---٢٢،٥٦٥-٢٢،٥٦٥---واهلرسك
--٢٩،٠١٧٢٩،٠١٧--٢٩،٠١٧---بوتسوانا
٧٧٥---٢,٥٩٦،٨٩٣-٢,٥٩٦،٨٩٣---الربازيل
٢،٦٢٦---٦١،٢٥٤-٦١،٢٥٤---بلغاريا

--٤،٨٣١٤،٨٣١--٤،٨٣١-٤،٤٧٩٤،٤٧٩بوركينا فاسو
٣٣---١،٦١٠-١،٦١٠-٢،٠٦٢٢،٠٦٢بوروندي
--٤،٨٣١٩،٣٢٤--٤،٥٧١٧٨٤،٤٩٣٤،٨٣١كمبوديا

٢،١٦٩---٥,١٦٩،٥٩٩-٥,١٦٩،٥٩٩---كندا
الرأس جزر 

--١،٦١٠١،٦١٠--١،٦١٠---األخضر
أفريقيامجهورية 
--١،٦١٠٢،٠٤٠--٤٥٦٢٦٤٣٠١،٦١٠الوسطى

٣٣---٣،٢٢٠-٣،٢٢٠-٨،٨٨٤٨،٨٨٤تشاد
١٥٢،١٥٢---٣٨٠،٤٣٠٣٤٨،٢٥٨٣٢،١٧٢---شيلي

١٠٠،١٠٠---٢٣٢،١٢٥-٢٣٢،١٢٥-٤،٨٣٥٤،٨٣٥كولومبيا
--١،٦١٠٨،٧٤٩--٧،١٦٤٢٥٧،١٣٩١،٦١٠جزر القمر

--٤،٨٣١٤،٨٣١--٤،٨٣١---الكونغو
--١،٦١٠٣،١٣٩--١،٥٥٥٢٦١،٥٢٩١،٦١٠جزر كوك

--٥٤،٧٩٩٤٤-٥٤،٨٠٣---كوستاريكا
--١٥٦،٣٥٤٢٢-١٥٦،٣٥٦---كرواتيا
٤٠---٧٤،١٤٧-◌ِ ٧٤،١٤٧---قربص

اجلمهورية 
٢٣٣---٥٦٢،٥٨٣-٥٦٢،٥٨٣---التشيكية
مجهورية 
الكونغو 

----٤،٨٣١٤٠٠٤،٨٣١---الدميقراطية
٥٠٠---١,١٨٦،٤١٠-١,١٨٦،٤١٠---الدامنرك
--١،٦١٠٨،٣٤٣--٦،٧٥٧٢٤٦،٧٣٣١،٦١٠جيبوتى
--١،٦١٠٤،٤١٦--٢،٨٣٢٢٦٢،٨٠٦١،٦١٠دومينكا

اجلمهورية 
--٦٧،٧٠٦١٢٨،٥٩٠--١٢٩،١٩٤٦٨،٣١٠٦٠،٨٨٤٦٧،٧٠٦الدومينيكية

٣---٦٤،٤٧٥-٦٤،٤٧٥---إكوادور
٣٥---٦٤،٤٧٥-٦٤،٤٧٥---استونيا
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40420-A-011113

الدول األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

املبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٢
االشرتاكات 

املقررة
إئتمانات 

املبلغ الباقيالتحصيالت (ب)٢٠١١من 
املبالغ جمموع
الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١٢

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٣
٢٠١٢السنوات السابقة

--٣،٨٣٦٢،٦١٦٢،٦١٦-٦،٤٥٢-١،٢٧٣١،٢٧٣فيجى
٣٩٢---٩١٢،٣٧٥-٩١٢،٣٧٥---نلنداف

٤،١٥٣---٩,٨٧٠،١٠٨-٩,٨٧٠،١٠٨---فرنسا
--٢٢،٥٦٥٧٢،٠٩٠--٧٢،٥٠٩٢٢،٩٨٤٤٩،٥٢٥٢٢،٥٦٥غابون
--١،٦١٠١،٦١٠--١،٦١٠---غامبيا

٤---٩،٦٧٢-٩،٦٧٢---جورجيا
--١٢،٩٢٤،٧٩١٧٧-١٢,٩٢٤،٧٩٨---أملانيا
--٩،٦٧٢٩،٦٧٢--٩،٦٧٢---غانا

--١,١١٣،٨٧٣١,١١٣،٨٧٣--١,١١٣،٨٧٣-١,٠٣٧،٢٢٠١,٠٣٧،٢٢٠اليونان
--١،٦١٠٢،٢٥١--٦٤١١،٦١٠-٦٤١غرينادا

--٢٢،٥٦٥٢٢،٥٦٥--٢٢،٥٦٥---غواتيماال
--٣،٢٢٠٦،١٩٩--٣،٠٣٣٥٤٢،٩٧٩٣،٢٢٠غينيا
٣،٩١١----١،٦١٠١،٦١٠---غيانا

٥٨٦---١٢،٨٩٣-١٢،٨٩٣-٢٩،٣٠٨٢٩،٣٠٨هندوراس
٢٠٦---٤٦٩،٠٨٠-٤٦٩،٠٨٠---هنغاريا
٢٦---٦٧،٧٠٦-٦٧،٧٠٦---اأيسلند

٣٤٧---٨٠٢،٧٥٩-٨٠٢،٧٥٩---يرلنداآ
٣،٣٨٩---٨,٠٥٨،٢٥٠-٨,٠٥٨،٢٥٠---إيطاليا
٨،٤٩٨---٢٠،١٩٨،٠٢٤-٢٠،١٩٨،٠٢٤---اليابان
١٣---٢٢،٥٦٥-٢٢،٥٦٥---األردن
--١٩،٠٥٢٢٩٣٢٩٣-١٩،٣٤٥---كينيا
٢٥---٦١،٢٥٤-٦١،٢٥٤---التفيا

--١،٦١٠١،٦١٠--١،٦١٠-٢٢٢٢ليسوتو
--١،٦١٠٥،٦٣٣--٤،٠٤٨٢٥٤،٠٢٣١،٦١٠ليبرييا

١٤---١٤،٥٠٣-١٤،٥٠٣---ليختنشتاين
٤٦---١٠٤،٧٧٤-١٠٤،٧٧٤---ليتوانيا

٦,٢٦٢---١٤٥،٠٧٤-١٤٥،٠٧٤---لكسمبورغ
--٤,٨٣١٧,٣٨٩--٢,٦٣٣٧٥٢,٥٥٨٤,٨٣١مدغشقر

--١,٦١٠١,٦١٠--١,٦١٠---مالوي
----١,٦١٠-١,٦١٠-١٢٨١٢٨جزر املالديف

--٤,٨٣١٧,٣٦٥--٢,٦١٣٧٩٢,٥٣٤٤,٨٣١مايل
٧---٢٧,٤٠٧-٢٧,٤٠٧---مالطة

--١,٦١٠٥,٣٣٩--٣,٧٥٤٢٥٣,٧٢٩١,٦١٠جزر مارشال
موريشيوس

---٤---١٧,٧٣٤-١٧,٧٣٤
املكسيك

---٣,٧٩٧،٨٠٠٥٥-٣,٧٩٧،٨٠٥--
٣---٣,٢٢٠-٣,٢٢٠---منغوليا

--٦,٤٥٢٦,٤٥٢--٦,٤٥٢-١٤١٤اجلبل األسود
١٣---١٢,٨٩٣-١٢,٨٩٣---ناميبيا
٢---١،٦١٠١,١٤٦٤٦٤---ناورو

١,٢٤٧---٢,٩٩٠،٢١٦-٢,٩٩٠،٢١٦---هولندا
٤٤٧,٥٢٦---٤٤٠,٠٦٣-٤٤٠,٠٦٣---نيوزيلندا
--٣,٢٢٠١٠,٥٠٤--٧,٢٨٤٣,٢٢٠-٧,٢٨٤النيجر
٤٢,٣٤٤---١٢٥,٧٢٩-١٢٥,٧٢٩-١١٩,٨٣٤١١٩,٨٣٤نيجرييا
٥٩٠---١,٤٠٤،٠٣١-١,٤٠٤،٠٣١---النرويج

٣,١٢٧---٣٥,٤٦٩-٣٥,٤٦٩---بنما
--١١,٢٨٣٢١,٦٦٥--١٠,٥٥٧١٧٥١٠,٣٨٢١١،٢٨٣باراغواى

--١٤٥,٠٧٤٣٠٥,٣٢٠--٣٥٥,٨٥٥١٩٥,٦٠٩١٦٠,٢٤٦١٤٥,٠٧٤بريو
----١٤٥,٠٧٤-١٤٥,٠٧٤---الفلبني
٥٦١---١,٣٣٤،٧١٥-١,٣٣٤،٧١٥---بولندا

٣٥٢---٨٢٣,٧١٤-٨٢٣,٧١٤---الربتغال
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الدول األطراف

كانون ١حىت 
الثاين/يناير 

املبلغ الباقيالتحصيالت (أ)٢٠١٢
االشرتاكات 

املقررة
إئتمانات 

املبلغ الباقيالتحصيالت (ب)٢٠١١من 
املبالغ جمموع
الباقية

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠١٢

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٣
٢٠١٢السنوات السابقة

١,٥٣٥---٣,٦٤٣،٠٥٩-٣,٦٤٣،٠٥٩-٣٥٣,٣٤٠٣٥٣,٣٤٠مجهورية كوريا
مجهورية 
----٣,٢٢٠-٣,٢٢٠-٣,٠٧٥٣,٠٧٥مولدوفا
١٢٢---٢٨٥,٣١٧-٢٨٥,٣١٧---رومانيا

سانت كيتس 
٣---١,٦١٠-١,٦١٠-١,٤٩٨١,٤٩٨ونيفيس

--١,٦١٠٣,٤٠٤--١,٧٩٤١,٦١٠-١,٧٩٤سانت لوسيا
سانت فنسنت 

--١,٦١٠١,٦١٠--١,٦١٠-١٢١٢وغرينادين
٢---١,٦١٠-١,٦١٠---ساموا

١٢---٤,٨٣١-٤,٨٣١---سان مارينو
--٩,٦٧٢٩,٦٧٢--٩,٦٧٢---السنغال

٢٨---٥٩,٦٤٤-٥٩,٦٤٤---صربيا
----٣,٢٢٠-٣,٢٢٠---سيشيل
--١,٦١٠٤,٤١٧--٢,٨٣٤٢٧٢,٨٠٧١,٦١٠سرياليون
٩٠---٢٢٨,٩٠٤-٢٢٨,٩٠٤---سلوفاكيا
--١٦٦,٠٢٩١٦٦,٠٢٩--١٦٦,٠٢٩---سلوفينيا

٢٦٦---٦٢٠,٦٠٦-٦٢٠,٦٠٦---جنوب أفريقيا
--٧٧١,٣٩٥٤,٣٤٩،٨٤٣٤,٣٤٩،٨٤٣-٥,١٢١،٢٣٨---أسبانيا
١٤---٤,٨٣١-٤,٨٣١---سورينام
٧١٠---١,٧١٥،١٤٥-١,٧١٥،١٤٥---السويد
٧٦٥---١,٨٢١،٥٣٠-١,٨٢١،٥٣٠---سويسرا

٢---٣,٢٢٠٨١٣,١٣٩---طاجيكستان
--١١,٢٨٣٣١,٢٢٢--٢٠,١١٤١٧٥١٩,٩٣٩١١,٢٨٣مقدونيا 

--١,٦١٠٢٥١،٥٤٤٤١٤١---ليشيتتيمور 
ترينيداد 
٣٠---٧٠,٩٢٧-٧٠,٩٢٧---وتوباغو
--٤٨,٣٦٢٦٣,٧٣٨--١٥,٣٧٦٤٨,٣٦٢-١٥,٣٧٦تونس
--٩,٥٨٧٨٥٨٥-٩,٦٧٢-١٢٢١٢٢أوغندا

٤,٤٧٢---١٠,٦٤٥،٤٧١-١٠,٦٤٥،٤٧١---اململكة املتحدة
--١٢,٨٩٣٢٤,٨١٤--١٢,١٢٦٢٠٥١١,٩٢١١٢,٨٩٣تنزانيا

--٤٣,٥٢٠٤٣,٥٢٠--٤٣,٥٢٠-٤٠,٣٧٦٤٠,٣٧٦أوروغواى
--١,٤٨٠١,٤٨٠--١,٤٨٠---فانواتو
٢٠٦,٥٥٤---٥٠٦,١٥٩-٥٠٦,١٥٩-٤٧١,٢٨٦٤٧١,٢٨٦فنزويال
٤---٦,٤٥٢-٦,٤٥٢-١٢,٣٠٣١٢,٣٠٣زامبيا

المجموع 
دولة ١٢١(

٧٣٨،٩١٨-٢,٧٩١٦٠٤٢,٣٨٢,٠٥٧٤٠٩،٥٤٧١٠٨,٧٩٩،٨٤١٣٥١،٥٢٠١٠٢,٢٨٨،٥٩٨٦,١٥٩،٧٣٢٦,٥٦٩،٢٧٠طرفاً)
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٢الجدول 

المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال العامل و 

٢٠١٢٢٠١١العاملالمالرأسصندوقحالة
٧,٣٩٦،٩٥٧٧,٣٨٦،٣٩٤الرصيد يف بداية الفرتة املالية
املتحصالت (التسديدات)

١،٢٢٣١٠،٥٦٣من الدول األطرافاملتحصالت
--املسحوبات

٧,٣٩٨،١٨٠٧,٣٩٦،٩٥٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 
٧,٤٠٥،٩٨٣٧,٤٠٥،٩٨٣املستوى احملدد

٧،٨٠٣٩،٠٢٦)٣خمصوما منه: مستحق من الدول األطراف (اجلدول 
٧,٣٩٨،١٨٠٧,٣٩٦،٩٥٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 

٢٠١٢٢٠١١الطوارئصندوقحالة
٤,٤٣٨،٢٩١٨,٧٥٦،٥٦٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية
--املتحصالت (التسديدات)

-٢,٥٤٤،٢٧٨املتحصالت من الدول األطراف
)٤,٣١٨،٢٧٦(-املسحوبات

٦,٩٨٢،٥٦٩٤,٤٣٨،٢٩١كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في 
٧,٠٠٠،٠٠٠٧,٠٠٠،٠٠٠المستوى المحدد للعتبة

١٧،٤٣١٢,٥٦١،٧٠٩الدول (إذا انخفض عن العتبة)المستحق من
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٣الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل في 
الباقياملدفوعات الرتاكميةصندوق رأس  املال العامل ٢٠١٢جدول األنصبة لعام الدول األطراف

-٠،٠٠٥٩٣٤٣٩٤٣٩أفغانستان
-٠،٠١٤٨١١،٠٩٧١،٠٩٧ألبانيا
-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨أندورا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩أنتيغوا وباربودا
-٠،٤٢٥١٣٣١،٤٨٥٣١،٤٨٥األرجنتني

-٢،٨٦٣٣٢٢١٢،٠٥٧٢١٢،٠٥٧أسرتاليا
-١،٢٦٠٥٧٩٣،٣٥٨٩٣،٣٥٨النمسا

٠،٠١٤٨١١،٠٩٧١٤٦٩٥١بنغالديش
-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨بربادوس
-١،٥٩٢٣٨١١٧،٩٣١١١٧،٩٣١بلجيكا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠بليز
-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩بنن

-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨بوليفيا
-٠،٠٢٠٧٤,١٥٣٦,١٥٣٦البوسنه واهلرسك

-٠،٠٢٦٦٦١،٩٧٤١،٩٧٤بوتسوانا
-٢,٣٨٦٣٥١٧٦،٧٣٣١٧٦،٧٣٣الربازيل
-٠،٠٥٦٢٩٤،١٦٩٤،١٦٩بلغاريا

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩بوركينا فاسو
-٠،٠٠١٤٨١١٠١٠٠بوروندي
-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩كمبوديا

-٤,٧٥٠٤٨٣٥١،٨٢٠٣٥١،٨٢٠كندا
١١٠-٠،٠٠١٤٨١٠٠جزر الرأس األخضر

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠مجهورية أفريقيا الوسطى
-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩تشاد
-٠,٣٤٩٥٨٢٥،٨٩٠٢٥،٨٩٠شيلي

-٠,٢١٣٣٠١٥،٧٩٧١٥،٧٩٧كولومبيا
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر القمر

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩الكونغو
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر كوك

-٠،٠٥٠٣٦٣،٧٣٠٣،٧٣٠كوستاريكا
-٠،١٤٣٦٨١٠،٦٤١١٠،٦٤١كرواتيا
-٠،٠٦٨١٤٥،٠٤٦٥،٠٤٦قربص

-٠،٥١٦٩٧٣٨،٢٨٧٣٨،٢٨٧اجلمهورية التشيكية
-٣٢٩٣٢٩مجهورية الكونغو الدميقراطية

-١,٠٩٠٢٣٨٠،٧٤٢٨٠،٧٤٢الدامنرك

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جيبوتى
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠دومينكا

-٠،٠٦٢٢١٤،٦٠٧٤،٦٠٧اجلمهورية الدومينيكية
-٠،٠٥٩٢٥٤،٣٨٨٤،٣٨٨إكوادور
-٠،٠٥٩٢٥٤،٣٨٨٤،٣٨٨استونيا
-٠،٠٠٥٩٣٤٣٩٤٣٩فيجى
-٠،٨٣٨٤١٦٢،٠٩٣٦٢،٠٩٣فنلندا
-٩،٠٦٩٩٠٦٧١،٧١٥٦٧١،٧١٥فرنسا
-٠،٠٢٠٧٤١،٥٣٦١،٥٣٦غابون

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠غامبيا
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الباقياملدفوعات الرتاكميةصندوق رأس  املال العامل ٢٠١٢جدول األنصبة لعام الدول األطراف
-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨جورجيا

-١١،٨٧٦٨٩٨٧٩،٦٠٣٨٧٩،٦٠٣أملانيا
-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨غانا

-١،٠٢٣٥٧٧٥،٨٠٥٧٥،٨٠٥اليونان
١١٠-٠،٠٠١٤٨١١٠غرينادا

٣،٠٧٢-٠،٠٤١٤٨٣،٠٧٢غواتيماال
-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩غينيا
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠غيانا

-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨هندوراس
-٠،٤١١٠٥٣١،٩٢٣٣١،٩٢٣هنغاريا
-٠،٠٦٢٢١٤،٦٠٧٤،٦٠٧أيسلندا
-٠،٧٣٧٦٨٥٤،٦٣٢٥٤،٦٣٢أيرلندا
-٧،٤٠٤٩٤٥٤٨،٤٠٩٥٤٨،٤٠٩إيطاليا
-١٨،٥٦٠٤٩١،٣٧٤٥٨٧١،٣٧٤٥٨٧اليابان
-٠،٠٢٠٧٤١،٥٣٦١،٥٣٦األردن
-٠،٠١٧٧٨١،٣١٧١،٣١٧كينيا
-٠،٠٥٦٢٩٤،١٦٩٤،١٦٩التفيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ليسوتو
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ليبرييا

-٠،٠١٣٣٣٩٨٧٩٨٧ليختنشتاين
-٠،٠٩٧٢٨٧،١٣٠٧،١٣٠ليتوانيا

-٠،١٣٣٣٢٩،٨٧٤٩،٨٧٤لكسمبورغ
-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩مدغشقر

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠مالوي
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر املالديف

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩مايل
-٠،٠٢٥١٨١،٨٦٥١،٨٦٥مالطة

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠جزر مارشال
-٠،٠١٦٢٩١،٢٠٦١،٢٠٦موريشيوس
-٣،٤٨٩٩١٢٥٨،٤٦٢٢٥٨،٤٦٢املكسيك

-٠،٠٢٩٦٢١٩٢١٩منغوليا
-٠،٠٠٥٣٩٤٣٩٤٣٩اجلبل األسود

-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨ناميبيا
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ورونا

-٢،٧٤٧٧٨٢٠٣،٥٠٠٢٠٣،٥٠٠هولندا
-٠،٤٠٤٣٩٢٩،٩٤٩٢٩،٩٤٩نيوزيلندا
٠،٠٠٢٩٦٢١٩١٦١٥٨النيجر
-٠،١١٥٥٤٨،٥٥٧٨،٥٥٧نيجرييا
-١،٢٩٠٢٠٩٥،٥٥٢٩٥،٥٥٢النرويج

-٠،٠٣٢٥٩٢،٤١٤٢،٤١٤بنما
-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨باراغواى

-٠،١٣٣٣٢٩،٨٤٧٩،٨٤٧بريو
-٠،١٣٣٣٢٩،٨٤٧٩،٨٤٧الفلبني
-١،٢٢٦٥٠٩٠،٨٣٤٩٠،٨٣٤بولندا

-٠،٧٥٦٩٤٥٦،٠٥٩٥٦،٠٥٩الربتغال
-٣،٣٤٧٧٠٢٤٧،٩٣٠٢٤٧،٩٣٠مجهورية كوريا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩مجهورية مولدوفا
-٠،٢٦٢١٩١٩،٤١٨١٩،٤١٨رومانيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠سانت كيتس ونيفيس
٠،٠٠١٤٨١١٠٤١٠٦سانت لوسيا

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠سانت فنسنت وغرينادين
-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠ساموا

-٠،٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩سان مارينو
-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨السنغال

-٠،٠٥٤٨١٤،٠٥٩٤،٠٥٩صربيا
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الباقياملدفوعات الرتاكميةصندوق رأس  املال العامل ٢٠١٢جدول األنصبة لعام الدول األطراف
-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩سيشل

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠سرياليون
-٠،٢١٠٣٤١٥،٥٧٨١٥،٥٧٨سلوفاكيا
-٠،١٥٢٥٧١١،٢٩٩١١،٢٩٩سلوفينيا

-٠،٥٧٠٢٩٤٢،٢٣٦٤٢،٢٣٦جنوب أفريقيا
-٤،٧٠٦٠٤٣٤٩،٥٢٩٣٤٩،٥٢٩أسبانيا
-٠٫٠٠٤٤٤٣٢٩٣٢٩سورينام
-١،٥٧٦٠٩١١٦،٧٢٥١١٦،٧٢٥السويد
-١٫٦٧٣٨٥١٢٣،٩٦٥١٢٣،٩٦٥سويسرا

-٠،٠٠٢٩٦٢١٩٢١٩طاجيكستان
-٠،٠١٠٣٧٧٦٨٧٦٨اليوغوسالفية السابقةمقدونيامجهورةي 

-٠،٠٠١٤٨١١٠١١٠تيمور ليشيت
-٠،٠٦٥١٨٤،٨٢٧٤،٨٢٧ترينيداد وتوباغو

٣،٢٩١-٠،٠٤٤٤٤٣،٢٩١تونس
-٠،٠٠٨٨٩٦٥٨٦٥٨أوغندا

-٩،٧٨٢٤٠٧٢٤،٤٨٣٧٢٤،٤٨٣اململكة املتحدة
-٠،٠١١٨٥٨٧٨٨٧٨مجهورية تنزانيا املتحدة

-٠،٠٢٩٩٩٢،٩٦٢٢،٩٦٢أوروغواى
١١٠-٠،٠٠١٤٨١١٠فانواتو
-٠،٤٦٥١٢٣٤،٤٤٧٣٤،٤٤٧فنزويال
-٠،٠٠٥٩٣٤٣٩٤٣٩زامبيا

)٥()٥(تقريب العدد
١٠٠،٠٠٧,٤٠٥،٩٨٣٧,٣٩٨،١٨٠٧،٨٠٣دولة طرفا)١٢١المجموع (
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٤الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الفائض النقدي في 

٢٠١٢٢٠١١السنة اجلارية
االئتمانات

١٠٢٫٦٤٠،٢٧٧١٠١٫٢٢٢،٢٧٩متحصالت االشرتاكات املقررة

٧٦١،٩٩٠٨٦٦،٤٢٢إيرادات متنوعة

١٠٣٫٤٠٢،٢٦٧١٠٢٫٠٨٨،٧٠١

األعباء
٩٧٫٨٤١،٥٠٨١٠٠،١٩٧،٦٤١نفقات مصروفة

٧٫١٥١،٢٣٣٥٫٥٣٥،٦٥٦التزامات غري مصفاة

٥٠،٠٠٠٧٦،٥١٠املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

٦٠١،٦٢٣٥٨٩،٤٦٥املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها

-١٧٣،٦٨١املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدوليةاملخصصات 

٣٣٨،٠٨١٨٥٠،٠٣٨

١٫٤٢،٩٤٥٧٦٧،٨٦٦

-١٦١،٨٨٠خمصصات أخرى

١٠٧٫٤٦٠،٩٥٢١٠٧٫٩٢٦،١٧٦

٤٫٣١٨،٢٧٦-أعباء حمملة لصندوق الطوارئ (البيان الرابع)

)١٫٥١٩،١٩٩()٤٫٠٥٨،٦٨٥(الفائض/(العجز) النقدي المؤقت

٦٫١٥٩،٧٢٣٢٫٣٨٥،٦٢١االشرتاكات قيد التحصيل

٢٫١٠١،٠٣٨٨٦٦،٤٢٢تسوية الفائض (/العجز) النقدي المؤقت من االشتراكات قيد التحصيل

التصرف في الفائض/(العجز) المؤقت للسنة الماضية
)٦٫١٨٥،٧٩٥()١٫٥١٩،١٩٩(املؤقت للسنة املاضيةالفائض/(العجز) 

٢٫٣٨٢،٠٥٦٥٫٨٤٨،٨٨٨مضافاً إليه: متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتات املاضية

١٫١٧٨،٦٢٢١٫٦١٣،٩٩٧الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها

٤١٢،٠٠٠-)١٧-٤اإلفراج عن االحتياطي املؤقت (املالحظة 

٢٫٠٤١٫٤٧٩١٫٦٨٩،٠٩٠الفائض/(العجز) النقدي للسنة الماضية

٤٫١٤٢،٥١٧٢٫٥٥٥،٥١٢مجموع الفائض التراكمي (البيان الثاني)



ICC-ASP/12/20
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٥الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١١أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
الفائض٢٠١١املقررة يف عام جدول األنصبة تاريخ االنضمامالدول األطراف

٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٢١أيار/مايو أفغانستان
٢٠٠٣٠،٠١٤٨٤٣٠٣أيار/مايو ألبانيا
٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢متوز/يوليه أندورا

٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه أنتيغوا وباربودا
٢٠٠٢٠،٤٢٥٩٣٨،٦٩٥متوز/يوليه األرجنتني

٢٠٠٢٢،٨٦٨٧٠٥٨،٥٦٤أيلول/سبتمرب أسرتاليا
٢٠٠٢١،٢٦٢٩٤٢٥،٧٨٣متوز/يوليه النمسا

٢٠١٠٠,٠١٤٨٤٣٠٣حزيران/يونيهبنغالديش
٢٠٠٣٠،٠١١٨٧٢٤٢آذار/مارس بربادوس
٢٠٠٢١،٥٩٥٣٧٣٢،٥٦٩متوز/يوليه بلجيكا

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه بليز
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه بنن

٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢أيلول/سبتمرب بوليفيا 
٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٤٢٤متوز/يوليه البوسنه واهلرسك

٢٠٠٢٠،٠٢٦٧١٥٤٥متوز/يوليه بوتسوانا
٢٠٠٢٢،٣٩٠٢٣٤٨،٨٠٨أيلول/سبتمرب الربازيل
٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،١٥١متوز/يوليه بلغاريا

٢٠٠٤٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه بوركينا فاسو
٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠األول/ديسمرب كانون بوروندي
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه كمبوديا

٢٠٠٢٤،٧٥٩٤٠٩٧،١٦٢متوز/يوليه كندا
-٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠كانون األول/يناير جزر الرأس األخضر

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه مجهورية أفريقيا الوسطى
٢٠٠٧٠،٠٠٢٩٧٦١كانون الثاين/يناير تشاد
٢٠٠٩٠،٣٥٠٢٤٧،١٥٠أيلول/سبتمرب شيلي

٢٠٠٢٠،٢١٣٧١٤،٣٦٣تشرين الثاين/نوفمرب كولومبيا
٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين الثاين/نوفمرب جزر القمر

٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠آب/أغسطس الكونغو
٢٠٠٨٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين األول/أكتوبر جزر كوك

٢٠٠٢٠،٠٥٠٤٦١،٠٣٠متوز/يوليه كوستاريكا
٢٠٠٢٠،١٤٣٩٥٢،٩٣٩متوز/يوليه كرواتيا
٢٠٠٢٠،٠٦٨٢٧١،٣٩٤متوز/يوليه قربص

٢٠٠٩٠،٥١٧٩٤١٠،٥٧٤تشرين األول/أكتوبر اجلمهورية التشيكية
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢٠٠٢١،٠٩٢٢٧٢٢،٢٩٨متوز/يوليه الدامنرك
٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٠شباط/فرباير جيبوتى
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه دومينكا

٢٠٠٥٠،٠٦٢٣٣١،٢٧٢آب/أغسطس اجلمهورية الدومينيكية
٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٢١٢متوز/يوليه إكوادور
٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٢١٢متوز/يوليه استونيا
٢٠٠٢٠،٠٠٥٩٤١٢١متوز/يوليه فيجى
٢٠٠٢٠،٨٣٩٩٨١٧،١٤٨متوز/يوليه فنلندا
٢٠٠٢٩,٠٨٦٩٣١٨٥،٥٠٨متوز/يوليه فرنسا
٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٤٢٤متوز/يوليه غابون
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠أيلول/سبتمرب غامبيا
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الفائض٢٠١١املقررة يف عام جدول األنصبة تاريخ االنضمامالدول األطراف
٢٠٠٣٠،٠٠٨٩٠١٨٢كانون األول/ديسمرب جورجيا

٢٠٠٢١١،٨٩٩٢٣٢٤٢،٩٢٠متوز/يوليه أملانيا
٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠١٨٢متوز/يوليه غانا

٢٠٠٢١،٠٢٥٤٩٢٠،٩٣٥آب/أغسطس اليونان
٢٠١١٠،٠٠٠٦٢١٣آب/أغسطس غرانادا

-٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠متوز/يوليه غواتيماال
٢٠٠٣٠،٠٠٢٩٧٦١تشرين األول/أكتوبر غينيا
٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب غيانا

٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٢٤٢أيلول/سبتمرب هندوراس
٢٠٠٢٠،٤٣١٨٦٨،٨١٦متوز/يوليه هنغاريا
٢٠٠٢٠،٠٦٢٣٣١،٢٧٢متوز/يوليه أيسلندا
٢٠٠٢٠،٧٣٩٠٦١٥،٠٨٨متوز/يوليه أيرلندا
٢٠٠٢٧،٤١٨٨٤١٥١،٤٥٤متوز/يوليه إيطاليا
٢٠٠٧١٩،٥٩٥٣٣٣٧٠،٦٢٠تشرين األول/أكتوبر اليابان
٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٤٢٤متوز/يوليه األردن
٢٠٠٥٠،٠١٧٨١٣٦٤حزيران/يونيه كينيا
٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،١٥١أيلول/سبتمرب التفيا

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه ليسوتو
٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب ليبرييا

٢٠٠٢٠،٠١٣٣٦٢٧٣متوز/يوليه ليختنشتاين
٢٠٠٣٠،٠٩٦٤٦١،٩٦٩آب/أغسطس ليتوانيا

٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٢،٧٢٧متوز/يوليه لكسمبورغ
٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥٩١حزيران/يونيه مدغشقر

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠األول/ديسمرب كانون مالوي
٢٠١١٠،٠٠٠١٢٢األول/ديسمرب كانون املالديف

٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه مايل
٢٠٠٣٠،٠٢٥٢٣٥١٥شباط/فرباير مالطة

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه جزر مارشال
٢٠٠٢٠،٠١٦٣٢٣٣٣متوز/يوليه موريشيوس
٢٠٠٦٣،٤٩٦٤٦٧١،٣٧٩كانون الثاين/يناير املكسيك

٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه منغوليا
٢٠٠٦٠،٠٠٥٩٤١٢١حزيران/يونيه اجلبل األسود

٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٢٤٢أيلول/سبتمرب ناميبيا
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه ناورو

٢٠٠٢٢،٧٥٢٩٤٥٦،٢٠١متوز/يوليه هولندا
٢٠٠٢٠،٤٠٥١٥٨،٢٧١متوز/يوليه نيوزيلندا
٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه النيجر
٢٠٠٢٠،١١٥٧٦٢،٣٦٣متوز/يوليه نيجرييا
٢٠٠٢١،٢٩٢٦٢٢٦،٣٨٩متوز/يوليه النرويج

٢٠٠٢٠،٠٣٢٦٥٦٦٧متوز/يوليه بنما
٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢متوز/يوليه باراغواى

٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٢،٧٢٧متوز/يوليه بريو
٢٠١١٠،٠٢٢٢٦٤٥٤تشربني األول/نوفمرب الفليبني
٢٠٠٢١،٢٢٨٨١٢٥،٠٨٦متوز/يوليه بولندا

٢٠٠٢٠،٧٥٨٣٦١٥،٤٨٢متوز/يوليه الربتغال
٢٠٠٣٣،٣٥٣٩٩٦٨،٤٧١شباط/فرباير مجهورية كوريا

٢٠١١٠،٠٠٢٩٧٦١كانون الثاين/يناير مجهورية مولدوفا
٢٠٠٢٠،٢٦٢٦٨٥،٣٦٣متوز/يوليه رومانيا

٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين الثاين/نوفمرب سانت كيتس ونيفيس
٢٠١٠٠،٠٠١٤٨٣٠تشرين الثاين/نوفمربسانت لوسيا
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الفائض٢٠١١املقررة يف عام جدول األنصبة تاريخ االنضمامالدول األطراف
٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٠آذار/مارس سانت فنسنت وغرينادين

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠ألول/ديسمرب كانون اساموا
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٩١متوز/يوليه سان مارينو

٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠١٨٢متوز/يوليه السنغال
٢٠٠٢٠،٠٥٤٩١١،١٢١متوز/يوليه صربيا

٢٠١٠٠،٠٠٢٩٧٦١تشرين الثاين/نوفمربسيشيل

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠متوز/يوليه سرياليون
٢٠٠٢٠،٢١٠٧٤٤،٣٠٢متوز/يوليه سلوفاكيا
٢٠٠٢٠،١٥٢٨٦٣،١٢١متوز/يوليه سلوفينيا
٢٠٠٢٠،٥٧١٣٦١١،٦٦٤متوز/يوليه أفريقياجنوب 
٢٠٠٢٤،٧١٤٨٧٩٦،٢٥٣متوز/يوليه أسبانيا

٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥٩١تشرين األول/أكتوبر سورينام
٢٠٠٢١،٥٧٩٠٥٣٢،٢٣٦متوز/يوليه السويد
٢٠٠٢١،٦٧٦٩٩٣٤،٢٣٥متوز/يوليه سويسرا

٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٦١متوز/يوليه طاجيكستان

٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢١٢متوز/يوليه اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدونيا 

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٠كانون األول/ديسمرب تيمور ليشيت
٢٠٠٢٠،٠٦٥٣٠١،٣٣٣متوز/يوليه ترينيداد وتوباغو

٢٠١١٠،٠١٤٨٤٣٠٣أيلول/سبتمرب تونس
٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠١٨٢أيلول/سبتمرب أوغندا

٢٠٠٢٩،٨٠٠٧٦٢٠٠،٠٨٠متوز/يوليه اململكة املتحدة
٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٢٤٢تشرين الثاين/نوفمرب مجهورية تنزانيا املتحدة

٢٠٠٢٠،٠٤٠٠٧٨١٨أيلول/سبتمرب أوروغواى
-٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠شباط/فرباير فانواتو
٢٠٠٢٠،٤٦٦٠٠٩،٥١٣متوز/يوليه فنزويال
٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٢١شباط/فرباير زامبيا

٥عددالقريب ت
١٠٠،٠٠٢،٠٤١,٤٧٩ف)اطر أةدول١٢١المجموع (
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٦الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة التبرعات في 

املتحصالت التربعات الواردةاجلهة صاحبة التربعاملشروع
للفرتات املقبلة

المبالغ المعادة 
للمتبرعين

--٤،٥٠٠بلدية الهاياالستئماين العامالصندوق
--١,٠٤٩,٦٩٤املفوضية األوروبيةعقود املفوضية األوروبية

--٤٠،٠٠٠فنلندا
--٣٠،٠٠٠كوريا

--١٠،٠٠٠أسرتاليا
--٥٠،٠٠٠وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية

--٢٢،٧٠٩الدامنرك
--٣٥،٠٠٠سويسرا

--١,٢٣٧،٤٠٣الفرعي
--٥٠,٠٠٠اسرتالياأقل البلدان منوا

--٥،٠٠٠أيرلندا
--٥،٠٠٠بولندا

٦٠،٠٠٠--
احللقة الدراسية اإلقليمية 

املشرتكة مع االحتاد األفريقي 
(إثيوبيا)

--٥،٠٠٠أسرتاليا
--١٠،٠٠٠آيرلندا

١٧،٠٦٣-١٧،٩٤٩منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 
٣٢،٩٤٩--

--١٥٠،٠٣١املفوضية األوروبيةمشروع األدوات القانونية
١٥٠،٠٣١--

الصندوق اخلاص إلعادة 
توطني الشهود

--٢٠،٠٠٠لوكسمبورغ

٢٠،٠٠٠--
األسرية للمحتجزين الزيارات 
املعوزين

---

احللقة الدراسية اإلقليمية 
يف كمبوديا

-٢٠،٠٠٠-فرنسا

-٢٠،٠٠٠-
١,٥٠٤،٨٨٣٢٠،٠٠٠١٧،٠٦٣مجموع التبرعات
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٧الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الصناديق االستئمانية في 

الصندوق االستئماين

األرصدة
املر ّحلة يف

كانون ١
املصروفاتاملتحصالتالثاين/يناير

االلتزامات غري 
جمموع النفقاتاملخصصاتاملصفاة

إيرادات الفائدة 
املصرفية

الوفورات يف 
التزامات الفرتة 
السابقة أو 

إلغاؤها
ة اداملبالغ املع

للمتربعني
األرصدة غري 

املربوطة

الصندوق االستئماين العام
٤٧،٣٣٢٤،٥٠٠٢،٤٢٠-

-
٤٩،٧٣٩--٢،٤٢٠٣٢٧

٤٨،٣٥٣١٫٢٣٧،٤٠٣٤٧٨،٨٨٦٦٣،٧٣٢عقود املفوضية األوروبية
-

٧٥٠،٠٥١-٥٤٢،٦١٨٣،٩٧٩٢،٩٣٤

٢٥١،١٢٠٦٠،٠٠٠١٠،٦٧٧٩٩،٢٥٥أقل البلدان منوا
-

٢٠٥،٤٧٢-١٠٩،٩٣٢٨٢٢٣،٤٦٢

-١٥٠،٠٣١٨٧،٧٢٦)٨٨،١٢٦(مشروع األدوات القانونية 
-

٢٣،٤٣٢(-٢،٩٦٧)٥٧٨(٨٧،٧٢٦(

---٢،٧٢٧برنامج تعزيز القدرات القضائية
-

-٢،٧٣٣--٦

---٢،٣٥٨احللقة الدراسية يف داكار
-

-6٢،٣٦٤-٦

---١١،٩٣٩احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي
-

-)٨،٣٢٦--)٣،٦١٣

احللقة الدراسية اإلقليمية
يف تونس العاصمة

٢٠،٥٤١---
-

-٥،٧٤٢)١٤،٨٢٣(-٢٤

احللقة الدراسية املشرتكة مع االحتاد 
األفريقي

٢،٣١٣٣١،٩٤٩١٢،٨٥٨-
-

٢٠،١٦٦)٢،٢٤٠(-١٢،٨٥٨٢

الصندوق اخلاص
إلعادة التوطني

٩٢١،٠٧٣٢٠،٠٠٠--
-

-٩٤٤،٢٨٩-٢،٨٦٢٤٥٤

الزيارات األسرية
للمحتجزين املعوزين

٤٩،٤٩٣٧٣٦-١٤٤،٥٧٣
-

٥،٢٢٩377--٩٤،٧٢١

المجموع
٣٫٣٦٣،٢٠٣١٫٥٠٤،٨٨٣٦٤٢،٠٦٠١٦٣،٦٢٣

 -
٢،٠٦٠٢٧١)١٧،٠٦٣(٨٠٥،٧٨٣٤،٢١٤٩،٨١٧
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٨الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٢لعام صندوق الطوارئفي تجديد موارد أنصبة الدول األطراف 

تاريخ االنضمامالدول األطراف
جدول األنصبة املقررة يف عام 

٢٠١١
جتديد موارد 

صندوق الطوارئ
باقيالالتحصيالت

٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٥٢١١٠٤٢أيار/مايو أفغانستان
-٢٠٠٣٠،٠١٤٨٤٣٨٠٣٨٠أيار/مايو ألبانيا
--٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦٢٦متوز/يوليه أندورا

٧٦-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦متوز/يوليه يغوا وباربوداتأن
-٢٠٠٢٠،٤٢٥٩٣١٠،٩١١١٠،٩١١متوز/يوليه األرجنتني

-٢٠٠٢٢،٨٦٨٧٠٧٣،٤٨٨٧٣،٤٨٨أيلول/سبتمرب أسرتاليا
-٢٠٠٢١،٢٦٢٩٤٣٢،٣٥٣٣٢،٣٥٣متوز/يوليه النمسا

٣٨٠-٢٠١٠٠،٠١٤٨٤٣٨٠حزيران/يونيهبنغالديش
-٢٠٠٣٠،٠١١٨٧٣٠٤٣٠٤آذار/مارس بربادوس
-٢٠٠٢١،٥٩٥٣٧٤٠،٨٦٩٤٠،٨٦٩متوز/يوليه بلجيكا

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨متوز/يوليه بليز
٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤٨٣٣١متوز/يوليه بنن

-٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦٢٦٦أيلول/سبتمرب بوليفيا
-٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٥٣٢٥٣٢متوز/يوليه البوسنه واهلرسك

٢٠٠٢٠،٠٢٦٧١٦٨٤٤٩٢١٩٢متوز/يوليه بوتسوانا
-٢٠٠٢٢،٣٩٠٨٣٦١،٢٤٦٦١،٢٤٦أيلول/سبتمرب الربازيل
-٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،٤٤٥١،٤٤٥متوز/يوليه بلغاريا

٢٠٠٤٠،٠٠٤٤٥١١٤١٧٩٧متوز/يوليه بوركينا فاسو
-٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨كانون األول/ديسمرب بوروندي
١١٤-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤متوز/يوليه كمبوديا

-٢٠٠٢٤،٧٥٩٤٠١٢١،٩٢٢١٢١،٩٢٢متوز/يوليه كندا
---٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠كانون األول/يناير جزر الرأس األخضر

٣٨-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥٣٨متوز/يوليه الوسطىأفريقيامجهورية 
-٢٠٠٧٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦كانون الثاين/يناير تشاد

-٢٠٠٩٠،٣٥٠٢٤٨،٩٧٢٨،٩٧٢أيلول/سبتمرب شيلي

-٢٠٠٢٠،٢١٣٧١٥،٤٧٥٥،٤٧٥تشرين الثاين/نوفمرب كولومبيا
٣٨-٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٨تشرين الثاين/نوفمرب جزر القمر

٢٠٠٤٠،٠٠٤٤٥١١٤٨١٣٣آب/أغسطس الكونغو
٣٨-٢٠٠٨٠،٠٠١٤٨٣٨تشرين األول/أكتوبر جزر كوك

-٢٠٠٢٠،٠٥٠٤٦١،٢٩٣١،٢٩٣متوز/يوليه كوستاريكا
-٢٠٠٢٠،١٤٣٩٥٣،٦٨٨٣،٦٨٨متوز/يوليه كرواتيا
-٢٠٠٢٠،٠٦٨٢٧١،٧٤٩١،٧٤٩متوز/يوليه قربص

-٢٠٠٩٠،٥١٧٩٤١٣،٢٦٨١٣،٢٦٨تشرين األول/أكتوبر اجلمهورية التشيكية
-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤١١٤متوز/يوليه مجهورية الكونغو الدميقراطية

-٢٠٠٢١،٠٩٢٢٧٢٧،٩٨١٢٧،٩٨١متوز/يوليه الدامنرك

٣٨-٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٨شباط/فرباير جيبوتى
٣٨-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨متوز/يوليه دومينكا

١،٥٩٧-٢٠٠٥٠،٠٦٢٣٣١،٥٩٧آب/أغسطس اجلمهورية الدومينيكية
-٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٥٢١١،٥٢١متوز/يوليه إكوادور

-٢٠٠٢٠،٠٥٩٣٦١،٥٢١١،٥٢١متوز/يوليه استونيا

-٢٠٠٢٠،٠٠٥٩٤١٥٢١٥٢متوز/يوليه فيجى

-٢٠٠٢٠،٨٣٩٩٨٢١،٥١٨٢١،٥١٨متوز/يوليه نلنداف

-٢٠٠٢٩،٠٨٦٩٣٢٣٢،٧٨١٢٣٢،٧٨١متوز/يوليه فرنسا

٥٣٢-٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٥٣٢متوز/يوليه غابون
٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٢٦١٢أيلول/سبتمرب غامبيا
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جدول األنصبة املقررة يف عام 

٢٠١١
جتديد موارد 

صندوق الطوارئ
باقيالالتحصيالت

-٢٠٠٣٠،٠٠٨٩٠٢٢٨٢٢٨كانون األول/ديسمرب جورجيا

-٢٠٠٢١١،٨٩٩٢٣٣٠٤،٨٢٤٣٠٤،٨٢٤متوز/يوليه أملانيا

٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠٢٢٨١٦٢٦٦متوز/يوليه غانا
٢٠٠٢١،٠٢٥٤٩٢٦،٢٧٠١٨،٩٤٥٧،٣٢٥آب/أغسطس اليونان
١٦-٢٠١١٠،٠٠٠٦٢١٦آب/أغسطس غرانادا

---٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠متوز/يوليه غواتيماال

٧٦-٢٠٠٣٠،٠٠٢٩٧٧٦تشرين األول/أكتوبر غينيا
-٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨كانون األول/ديسمرب غيانا

-٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٣٠٤٣٠٤أيلول/سبتمرب هندوراس

-٢٠٠٢٠،٤٣١٨٦١١،٠٦٣١١،٠٦٣متوز/يوليه هنغاريا

-٢٠٠٢٠،٠٦٢٣٣١،٥٩٧١،٥٩٧متوز/يوليه اأيسلند

-٢٠٠٢٠٧٣٩٠٦١٨،٩٣٣١٨،٩٣٣متوز/يوليه أيرلندا

-٢٠٠٢٧،٤١٨٨٤١٩٠،٠٤٩١٩٠،٠٤٩متوز/يوليه إيطاليا

-٢٠٠٧١٨،٥٩٥٣٣٤٧٦،٣٥٧٤٧٦،٣٥٧تشرين األول/أكتوبر اليابان

-٢٠٠٢٠،٠٢٠٧٨٥٣٢٥٣٢متوز/يوليه األردن

-٢٠٠٥٠،٠١٧٨١٤٥٦٤٥٦حزيران/يونيه كينيا

-٢٠٠٢٠،٠٥٦٣٩١،٤٤٥١،٤٤٥أيلول/سبتمرب التفيا

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٥٣٣متوز/يوليه ليسوتو

٣٣-٢٠٠٤٠،٠٠١٤٨٣٨كانون األول/ديسمرب ليبرييا
-٢٠٠٢٠،٠١٣٣٦٣٤٢٣٤٢متوز/يوليه ليختنشتاين

-٢٠٠٣٠،٠٩٦٤٦٢،٤٧١٢،٤٧١آب/أغسطس ليتوانيا

-٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٣،٤٢٢٣،٤٢٢متوز/يوليه لكسمبورغ

١١٤-٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥١١٤حزيران/يونيه مدغشقر

٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٢٨١٠األول/ديسمرب كانون مالوي
-٢٠١١٠،٠٠٠١٢٣٣األول/ديسمرب كانون املالديف

١١٤-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤متوز/يوليه مايل

-٢٠٠٣٠،٠٢٥٢٣٦٤٦٦٤٦شباط/فرباير مالطة

٣٨-٢٠٠٢٠،٠١٤٨٣٨متوز/يوليه مارشالجزر 

-٢٠٠٢٠،٠١٦٣٢٤١٨٤١٨متوز/يوليه موريشيوس

-٢٠٠٦٣،٤٩٦٤٦٨٩،٥٦٩٨٩،٥٦٩كانون الثاين/يناير املكسيك

-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦متوز/يوليه منغوليا

٢٠٠٦٠،٠٠٥٩٤١٥٢٨٧٦٥حزيران/يونيه اجلبل األسود
-٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٣٠٤٣٠٤أيلول/سبتمرب ناميبيا

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨متوز/يوليه ناورو

-٢٠٠٢٢،٧٥٢٩٤٧٠،٥٢٢٧٠،٥٢٢متوز/يوليه هولندا

-٢٠٠٢٠،٤٠٥١٥١٠،٣٧٩١٠،٣٧٩متوز/يوليه نيوزيلندا

٧٦-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦متوز/يوليه النيجر
-٢٠٠٢٠،١١٥٧٦٢،٩٦٥٢،٩٦٥متوز/يوليه نيجرييا

-٢٠٠٢١،٢٩٢٦٢٣٣،١١٣٣٣،١١٣متوز/يوليه النرويج

-٢٠٠٢٠،٠٣٢٦٥٨٣٦٨٣٦متوز/يوليه بنما

٢٦٦-٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦متوز/يوليه باراغواى
٣،٤٢٢-٢٠٠٢٠،١٣٣٥٧٣،٤٢٢متوز/يوليه بريو

-٢٠١١٠،٠٢٢٢٦٥٧٠٥٧٠تشربني األول/نوفمرب الفليبني

-٢٠٠٢١،٢٢٨٨١٣١،٤٧٩٣١،٤٧٩متوز/يوليه بولندا

-٢٠٠٢٠،٧٥٨٣٦١٩،٤٢٧١٩،٤٢٧متوز/يوليه الربتغال

-٢٠٠٣٣،٣٥٣٩٩٨٥،٩١٩٨٥،٩١٩شباط/فرباير مجهورية كوريا

-٢٠١١٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦كانون الثاين/يناير مجهورية مولدوفا

-٢٠٠٢٠،٢٦٢٦٨,٦٧٢٩٦،٧٢٩متوز/يوليه رومانيا

-٢٠٠٦٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨الثاين/نوفمرب تشرين سانت كيتس ونيفيس

٣٨-٢٠١٠٠،٠٠١٤٨٣٨تشرين الثاين/نوفمربسانت لوسيا
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٢٠٠٣٠،٠٠١٤٨٣٨١٣٢٥آذار/مارس سانت فنسنت وغرينادين

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨ألول/ديسمرب كانون اساموا

-٢٠٠٢٠،٠٠٤٤٥١١٤١١٤متوز/يوليه سان مارينو

٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠٢٢٨١٦٠٦٨متوز/يوليه السنغال

-٢٠٠٢٠،٠٥٤٩١١،٤٠٧١،٤٠٧متوز/يوليه صربيا

-٢٠١٠٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦تشرين الثاين/نوفمربسيشيل

٣٨-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨متوز/يوليه سرياليون

-٢٠٠٢٠،٢١٠٧٤٥،٣٩٩٥،٣٩٩متوز/يوليه سلوفاكيا

٢٠٠٢٠،١٥٢٨٦٣،٩١٦٢،٨٣٧١،٠٧٩متوز/يوليه سلوفينيا
-٢٠٠٢٠،٥٧١٦٣١٤،٦٣٧١٤،٦٣٧متوز/يوليه جنوب أفريقيا

-٢٠٠٢٤،٧١٤٨٧١٢٠،٧٨١١٢٠،٧٨١متوز/يوليه سبانياأ

-٢٠٠٨٠،٠٠٤٤٥١١٤١١٤تشرين األول/أكتوبر سورينام

-٢٠٠٢١،٥٧٩٠٥٤٠،٤٥١٤٠،٤٥١متوز/يوليه السويد

-٢٠٠٢١،٦٧٦٩٩٤٢،٩٦٠٤٢،٩٦٠متوز/يوليه سويسرا

-٢٠٠٢٠،٠٠٢٩٧٧٦٧٦متوز/يوليه طاجيكستان

٢٦٦-٢٠٠٢٠،٠١٠٣٩٢٦٦متوز/يوليه مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

-٢٠٠٢٠،٠٠١٤٨٣٨٣٨كانون األول/ديسمرب ليشيتتيمور 

-٢٠٠٢٠،٠٦٥٣٠١،٦٧٣١،٦٧٣متوز/يوليه ترينيداد وتوباغو

٣٨٠-٢٠١١٠،٠١٤٨٤٣٨٠أيلول/سبتمرب تونس

-٢٠٠٢٠،٠٠٨٩٠٢٢٨٢٢٨أيلول/سبتمرب أوغندا

-٢٠٠٢٩،٨٠٠٧٦٢٥١،٠٦٨٢٥١،٠٦٨متوز/يوليه اململكة املتحدة

٣٠٤-٢٠٠٢٠،٠١١٨٧٣٠٤تشرين الثاين/نوفمرب مجهورية تنزانيا املتحدة

٢٠٠٢٠،٠٤٠٠٧١،٠٢٦٧٤٨٢٧٨أيلول/سبتمرب أوروغواى

---٢٠١٢٠،٠٠٠٠٠شباط/فرباير فانواتو
-٢٠٠٢٠،٤٦٦٠٠١١،٩٣٨١١،٩٣٨متوز/يوليه فنزويال

-٢٠٠٣٠،٠٠٥٩٤١٥٢١٥٢شباط/فرباير زامبيا

١٠٠،٠٠٢٫٥٦١،٧٠٩٢٫٥٤٤،٢٧٨١٧،٤٣١أطراف)ةدول١٢١المجموع (
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مالحظات ملحقة بالبيانات المالية
الجنائية الدولية وأهدافهاالمحكمة -١

أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١-١
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي دولة مشاركة يف "١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه ١٧يف 

مؤسسة قضائية دائمة مستقلة ام األساسي. واحملكمة للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية" النظ

اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً). وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة 
الرئاسة والدوائر (املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية)، ومكتب هي: هيئة

املدعى العام، وقلم احملكمة. وتسرتشد أجهزة احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبّني يف نظام روما 
الصلة.األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات 

٣ويقع مقر احملكمة وفقًا للمادة 

، يف كينيا. وقد مت ٢٠١٠األول/ديسمرب )، ومنذ كانون٢)، ومجهورية أفريقيا الوسطى (٢الدميقراطية (
.٢٠١٢اختاذ إدارة ميدانية صغرية يف كوت ديفوار عام 

، مت تقسيم االعتمادات إىل سبعة برامج رئيسية: اهليئة القضائية (هيئة ٢٠١٢وألغراض الفرتة املالية 
طراف، وأمانة الصندوق الرئاسة والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األ

االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة. وفيما يلي تشكيل كل برنامج 
من الربامج الرئيسية للمحكمة واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها:

هيئة الرئاسة(أ)
والثاين للرئيس؛تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول ‘١’
لكفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق والتعاون؛‘٢’
ومراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة وأداء مجيع الوظائف القضائية ‘٣’

الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية بتمثيل وتوسيع نطاق الفهم والدعم على‘٤’
احملكمة يف احملافل الدولية.

الدوائر(ب)

تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية: وتتكون شعبة ‘١’
ة قضاة على االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ست

؛

بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطراف.اإلجراءاتلكفالة سري ‘ ٢’

مكتب املدعي العام(ج)
مكتب املدعي العام، الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة، ‘١’

اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم 
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لتعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم ‘٢’
احلرب واملعاقبة عليها؛

وبناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي.‘٣’
قلم احملكمة(د)

م القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل هيئة تقدمي خدمات الدع‘١’
الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛

إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛‘٢’
وتوفري اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم.‘٣’

الدول األطرافأمانة مجعية (ه)
الذي اختذته يف ICC-ASP/2/Res.3أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها 

كانون ٢٠٠٣١أيلول/سبتمرب 
. وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفويض وجلنة امليزانية ٢٠٠٤الثاين/يناير 

اء على قرار صريح من اجلمعية، واملالية والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بن
أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات موضوعية ومساعدة إدارية وتقنية مستقلة.

’١‘
يف مجيع املوضوعات املتصلة ومساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، ‘٢’

بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات واملشاورات 
وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

’٣‘
لك خدمات األمانة التقنية.خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذ

أمانة الصندوق االستئماين للضحايا:(و)
تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري 

ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق ،ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها 
.٢٠١٢االستئماين للضحايا، يرجى الرجوع إىل البيانات املالية لعام 

مكتب مشروع املباين الدائمة(ز)
، قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار 

الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية مكتب ملدير مشروع املباين 
التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة. ويعمل 
مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إليها عن 

ملراقبة ويساءل أمامها. ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن مشروع املباين طريق جلنة ا
من هذه البيانات املالية.١٥الدائمة، يرجى الرجوع إىل املالحظة 

آلية الرقابة املستقلة(ح)
آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/2/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها 

شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يسياً جديداً من الربامج الرئيسية للمحكمة. وتبرناجما رئ
يشغله مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي (دون أن تكون جزءاً من هذا 
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املادة من ٤املكتب وال تابعة له). وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة 
من نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة. ١١٢

ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية-٢

ُمتَسك البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية ١-٢
٢٠٠٢

املتحدة. وتشكل هذه املالحظات جزءًا ال معايري احملاسبة يف منظومة األمممعحسابات احملكمة حاليا 
يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة.

: ُمتسك حسابات املنظمة على أساس احلسابات اخلاصة بالصناديق. احلسابات اخلاصة بالصناديق٢-٢
ألغراض عامة أو خاصة. وجيوز للمسّجل إنشاء منفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق 

صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات.وقفل
: الفرتة املالية هلذا احلساب هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية٣-٢
(ب) أدناه يتم إثبات ١٦-٢: باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة الفرعية أساس االستحقاق٤-٢

االستحقاق املعدل باملعايري احملاسبية.أساسإىل اإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم استنادا
: تُعد احلسابات على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة وال تتم تسويتها أساس التكاليف التارخيية٥-٢

لتعكس اآلثار املرتتبة عن تغري أسعار السلع واخلدمات.
املنظمة باليورو. ويتم حتويل : تعرض حساباتعملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف٦-٢

األرصدة املتوفرة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف األمم املتحدة يف تاريخ 
البيانات املالية. ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي 

لألمم املتحدة يف تاريخ العملية.
النحو التايل:علىمكاسب وخسائر سعر الصرف تُعامل٧-٢

تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات متنوعة؛(أ)
يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛(ب)
وغري ذلك من األصول يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد (ج)

صايف املكسب الرتاكمي إيرادات أخرى، يف حني يضاف اعتماد خاص لصاىف اخلسارة وتسجل 
بوصفها نفقات.

. ويشمل الصندوق العام االشرتاكات أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةالصندوق العام٨-٢
املقررة واألموال املقدمة من األمم املتحدة والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق رأس 

املال العامل لتمويل النفقات.
هو الصندوق املنشأ لتوفري رأس املال الالزم للمحكمة ملواجهة مشاكل صندوق رأس المال العامل٩-٢

يولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشرتاكات املقررة. وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ صندوق الس
٢-٦رأس املال العامل لكل فرتة مالية ويتم تقديره وفقاً جلدول األنصبة املتفق عليه للمحكمة، طبقاً للبند 

من النظام املايل.
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٢٠٠٤ة الدول األطراف يف أيلول/سبتمرب هو الصندوق الذي أنشأته مجعيصندوق الطوارئ١٠-٢
لتمكني ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير ١ماليني يورو والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من ١٠برصيد يصل إىل 

احملكمة من تغطية ما يلي:
التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛ أو(أ)

كن جتنبها بسبب التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل يكن النفقات اليت ال مي(ب)
من املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ أو

التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف.(ج)
متويله من االشرتاكات املقررة أو من الفوائض وحتّدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم 

النقدية على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف.
أن حتافظ على صندوق الطوارئ عند ICC-ASP/10/Res.4يف قرارها مجعية الدول األطرافوقد رأت 
ورو يف مليون ي٢,٢وقررت أن جتدد موارد الصندوق مببلغ ٢٠١٢ماليني يورو، للعام ٧مستوى 
. وقد كشفت أعلنت احملكمة عن املبلغ بالضبط للتجديد بعد غلق حسابات الفرتة املالية عند ٢٠١٢

).٨يورو (اجلدول ٢,٥٦١،٧٠٩
يقوم املسّجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير عنها ، الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة١١-٢

األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية. ويتم متويلها بالكامل من إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول 
التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات مع اجلهات املاحنة.

وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كليًا أو جزئيًا من 
االشرتاكات املقررة.

:لدائمةمتويل مشروع املباين ا١٢-٢
مليون يورو، يسدَّد ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضاً (أ)
-ICCيف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القرار ٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠على مدى 

ASP/7/Res.1 .ويبدأ سداد القرض بأقساط . وتسدد الفائدة سنوياً من تاريخ االستخدام األول للقرض
سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة. وإذا مل ُيستخدم مبلغ 

يف املائة من ٢٠٠١٧,٥
القرض الذي يتعني سداده.

-ICCالقراررتاكات املقررة على أساس املبادئ الواردة يف املرفق الثالث من االش(ب)
ASP/7/Res.1 بالنسبة إىل عمليات التسديد دفعة واحدة للنصيب املقرر. وقد مدد القرارICC-

ASP/11/Res.3 يف األجل بالنسبة إىل الدول األطراف لتبليغ املسجل ومكتب مدير املشروع بقرارها
. وميكن أن تتم عمليات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١السداد دفعة واحدة للنصيب املقرر إىل اختيار 

السداد دفعة واحدة يف قسط إىل ثالثة أقساط. وختضع عملية السداد دفعة واحدة إىل تعديل حاملا تعرف 
التكلفة النهائية للمشروع ومبلغ الدعم من الدولة املضيفة.

ا احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو أي  التربعات اليت تقدمه(ج)
بشأن إنشاء صندوق استئماين ICC-ASP/6/Res.1كيانات أخرى وفقاً للمرفق السادس من القرار 

؛لتشييد املباين الدائمة

املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرض.(د)
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:اكات املقررةاالشرت ١٣-٢
من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا جلدول ٢-٥وفقاً للمادة 

االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف 
العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة؛

النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف أوال إىل من ٨-٥ووفقًا للمادة 
صندوق رأس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات املستحقة ويف صندوق 

الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف؛
بسعر الصرف الساري يف تاريخ ويتم حتويل االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو

الدفع؛
وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشرتاكها يف صندوق رأس 

١٠-٥املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 
من النظام املايل.

عن أي فرتة مالية معينة هي األموال الناشئة عن:األطرافالفوائض املستحقة للدول ١٤-٢
األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛(أ)

الوفورات املتحققة عن التزامات الفرتات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛(ب)
االشرتاكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛(ج)
دما يسري مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛ تنقيح جدول االشرتاكات عن(د)
أدناه.(ه) ١٦-٢اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة (ه)

ول األطراف استنادًا إىل جدول خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفرتة على الد
كانون الثاين/يناير الذي يلي ١

السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفرتة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف من 
ن تلك الفرتة املالية بالكامل. وىف هذه احلاالت تستعمل هذه الفائض إذا كانت قد دفعت اشرتاكها ع

االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشرتاكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل واالشرتاكات 

: يُدرج احتياطي مبقدار االشرتاكات املقررة اليت ظلت كات املقررة غري املدفوعةاحتياطي االشرتا ١٥-٢
غري مدفوعة عن الفرتات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض الرتاكمي.

: تظهر االشرتاكات الواردة مسبقًا يف صحيفة املوازنة يف عمود االشرتاكات الواردة مسبقاً ١٦-٢
ّبق االشرتاكات الواردة سلفا يف الفرتة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف اخلصوم. وتط

مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشرتاكات املقررة.
: تتألف إيرادات املنظمة مما يلي:اإليرادات١٧-٢

اإليرادات بعد موافقة مجعية الدول االشرتاكات املقررة: ألغراض البيانات املالية يتم إثبات (أ)
األطراف على االشرتاكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛

التربعات: تسّجل بوصفها إيرادات استنادًا إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية أثناء (ب)
تعهد بالدفع. وبالنسبة هلذه األموال يتم السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها

تسجيل اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنة؛



ICC-ASP/12/20

42420-A-011113

املبالغ الواردة ملشروع املباين الدائمة يف إطار سداد األنصبة املقررة دفعة واحدة: تسجل بوصفها (ج)
إيرادات يف التاريخ الفعلي لورودها من الدول األطراف؛

من نظام روما ١١٥ل املقدمة من األمم املتحدة وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من املادة األموا(د)
األساسي؛

اإليرادات املتنوعة اليت تشمل ما يلي:(ه)
مبالغ مسرتدة من نفقات فعلية متكبدة يف الفرتات املالية السابقة؛‘١’
املتحققة على الودائع يف حسابات إيرادات الفائدة املصرفية: وتشمل كل الفائدة ‘٢’

مصرفية بفائدة وعلى الودائع بأجل؛
اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛‘٣’
’٤‘

ة صرف العمالت أو إعادة تقييمها اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيج
أو ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة. ويتم حتويل أي رصيد 

سليب صايف إىل حساب النفقات ذي الصلة؛
عوائد بيع املمتلكات؛‘٥’
التربعات املقدمة بدون غرض حمدد.‘٦’

:النفقات١٨-٢
. ويشمل ١-١٠٤ُتدرج النفقات يف حساب املخصصات (أ)

جمموع النفقات املبّلغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛
تقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة لالستهالك يف ميزانية الفرتة (ب)

هذه املمتلكات غري املستهلكة اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها. ويوضع كشف جرد
بالتكلفة التارخيية؛

حتّمل االلتزامات املتصلة بالفرتات املالية املقبلة على حساب لألعباء املؤجلة وفقا للقاعدة (ج)
.٧-١١١املالية 

هي االرتباطات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفرتة املالية. االلتزامات غري املصفاة١٩-٢
د االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال وتستن

١٢

:قاعدية للقضاةااللتزامات املتعلقة باملعاشات الت٢٠-٢
، أوصت ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٣إىل ٩يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة من

اللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من شركة
ICC-ASP/5/32،

وبدأ سريان العقد بني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة،). وعينت احملكمة شركة أليانز إلدارة ٣١الفقرة 
.٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب ٣١احملكمة وشركة أليانز يف 

يورو. والنظام نظام مزايا ١,٥٢٢،٣٠١عت احملكمة لشركة أليانز قسطًا سنويًا يبلغ ، دف٢٠١٢ويف عام 
حمدد يقدم ألعضائه املزايا التالية: معاشا تقاعديا حمددا للقضاة الذين يتمون فرتة والية تسع سنوات (أو 



ICC-ASP/12/20

20-A-011113425

ة من املعاش يف املائ٥٠ما يتناسب مع ذلك إذا مل يتم فرتة والية تبلغ تسع سنوات)، ومعاشًا يبلغ 
سنة من العمر أو أقل.٦٥التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشاً للعجز للقاضي الذين يبلغ 

تشمل األموال املوجودة يف حسابات جارية، وحسابات مصرفية بفائدة، ، النقد والودائع بأجل٢١-٢
والودائع بأجل نضج يقل عن ثالثة أشهر.

شمل التربعات املعقودة للفرتات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد ، تاإليرادات املؤجلة٢٢-٢
ولكن مل يتم بعد احلصول عليها.

تشمل اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفرتض أنه يتعلق : االستحقاقات املدفوعة مقدماً ٢٣-٢
ستحقاقات مدفوعة مقدمًا ألغراض بالسنة الدراسية املنتهية يف تاريخ البيان املايل والذي يقيد بوصفه ا

صحيفة املوازنة فقط. وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة 
إىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امليزانية وإجراء التسوية الالزمة.

تزام مع املعايري احملاسبية الدولية الستحقاقات املوظفني اليت تقتضي من وتتفق األساليب السابقة لتقدير االل
حيث املبدأ تسجيل التكاليف املتكبدة الستحقاقات للموظفني يف الفرتة املالية الستحقاقها من املوظف 

وليس عند دفعها أو عندما تكون مستحقة الدفع.
ق للموظفني الدوليني الذين يرتكون اخلدمة حي: االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن٢٤-٢

احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة. كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة 
خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة.

السنوية اليت مل يستنفدها : اعرتفت احملكمة بالنفقات املتعلقة باإلجازات رصيد اإلجازة السنوية٢٥-٢
موظفو احملكمة.

٢٦-٢

يانات املالية.، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبااللتزامات احملتملةُتسجل ٢٧-٢
وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف : الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة٢٨-٢

ICC-ASP/1/Decision 3 كانون األول/ديسمرب ٢٣املؤرخ ٢٦٢/٥٨وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
رتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم ، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضواً يف الصندوق املش٢٠٠٣

. ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة استحقاقات املعاش ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١املتحدة اعتبارًا من 
التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة.

االلتزام املايل للمنظمة جتاه وصندوق املعاشات التقاعدية نظام يتم متويله باستحقاقات حمددة. ويتألف 
يف ١٥,٨الصندوق 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 
تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة من النظام األساسي للصندوق. وال٢٦االكتواري مبوجب املادة 

بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة ٢٦الدفع إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق. ومل تلجأ 

صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكم.اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حني 
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المحكمة الجنائية الدولية (البيانات من األول إلى الرابع)-٣

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة البيان األولويتضمن ١-٣
ات الفرتة السابقة يف املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة اجلارية وتسوي

اإليرادات أو النفقات.
كانون األول/ديسمرب ٣١األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح ٢-٣

).٦. وقد اُستبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول (أنظر املالحظة ٢٠١٢
إعداده باستعمال الطريقة غري املباشرة.هو ملخص التدفق النقدي ومت البيان الثالث و٣-٣
النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفرتة املالية.البيان الرابعويتضمن ٤-٣

الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ-٤
على رصد ، ICC-ASP/9/Res.4: وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها االشرتاكات املقررة١-٤

كانون ٣١إىل ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ١يورو لتمويل اعتمادات احملكمة للفرتة املالية من ١٠٨,٠٠٠
، كان عدد الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١. وىف ٢٠١٢األول/ديسمرب 

دولة.١٢١األساسي 
يورو الفوائد املكتسبة من ٤١٠,٩٥٦ة املصرفية البالغ قدرها : متثل الفائدإيرادات الفائدة املصرفية٢-٤

احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، وصندوق الطوارئ.
يورو متثل ما يلي:٣٥١,٠٣٤بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة إيرادات متنوعة:٣-٤

(باليورو)ة : تفاصيل اإليرادات المتنوع١الجدول 
املبلغ (باليورو)اإليرادات املتنوعة

٣٥١,٠٣٤تسديد النفقات املتكبدة يف الفرتات املالية السابقة
٣٥١,٠٣٤المجموع

٩٧,٨٤٢يورو مبالغ مصروفة يبلغ قدرها ١٠٧,٤٦١: يشمل جمموع النفقات البالغ قدره النفقات٤-٤
يورو. ٢,٤٦٨يورو، ومستحقات أو خمصصات تبلغ ٧,١٥١يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها 

٢يورو مسجلة على الصندوق العام (وترد تفاصيلها يف اجلدول ١٠٥,١٠٨ويتألف جمموع النفقات من 
أدناه).٣يورو مسجلة على صندوق الطوارئ (وترد تفاصيلها يف اجلدول ٢,٣٥٣أدناه)، و

الميزانية البرنامجية المعتمدةمن (باليورو) : تفاصيل النفقات ٢الجدول 

املبالغ املصروفةمبلغ االعتمادفئة النفقات
االلتزامات غري 

املصفاة
االستحقاقات، 

جمموع النفقاتاملخصصات
املرتبات والتكاليف األخرى اخلاصة 

٧٨,١٢٨،٩٠٠٧٤,٨٦٠،١٦٤١,٠٣٧،٢٠٧١,٦٧٧،٤٧١٧٧,٥٧٤،٨٤٢باملوظفني

٣,٨٩٧،٧٠٣-٤,٥٩٥،٢٠٠٣,١٤٢،٠٢٧٧٥٥،٦٧٦السفر والضيافة

١١،٣٦٤,٩٠٠٦,٨١٧،٦٩٤٣,١٩١،٤٤٧٥٥٢،٨٣٦١٠,٥٦١،٩٧٧اخلدمات التعاقدية
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املبالغ املصروفةمبلغ االعتمادفئة النفقات
االلتزامات غري 

املصفاة
االستحقاقات، 

جمموع النفقاتاملخصصات
١٢,٥٥٩،٩٠٠٩,١٦٩,٩٤٧١,٦٨٢،٠٧٦٢١٠،٦٦٨١١,٠٦٢،٦٩١مصروفات التشغيل

٢,٠١١،٠٢٦-٢,١٥١،١٠٠١,٨٦٠،٤١٤١٥٠،٦١٢احليازات

١٠٨،٨٠٠,٠٠٠٩٥,٨٥٠،٢٤٦٦,٨١٧،٠١٨٢,٤٤٠،٩٧٥١٠٥,١٠٨،٢٣٩المجموع

من صندوق الطوارئ(باليورو) : تفاصيل النفقات ٣الجدول 
مبلغ اللجوء إىل فئة النفقات

صندوق الطوارئ
االستحقاقات، االلتزامات  املصفاةاملبالغ املصروفة

املخصصات
جمموع النفقات

املرتبات والتكاليف األخرى 
١,٥٣٣،١٣٠١,٠٩٤،٧٠٨٦,٨٣٢٢٧،٢٣٥١,١٢٨،٧٧٥اخلاصة باملوظفني
٥٢،١٦٤-١٤٧،٧٣٦٤٤،٧٣٣٧،٤٣١السفر والضيافة

٩٠٣،٧٧٩-١,٦٥٦،٠٠٠٦٥٣،٨٠٤٢٤٩،٩٧٥اخلدمات التعاقدية

٢٠٣،٧٤٢-٢٨٩،٦٨٣١٣٣،٧٦٤٦٩،٩٧٨مصروفات التشغيل

٦٤،٢٥٣--١٧٨،٢٣٠٦٤،٢٥٣احليازات

٣,٨٠٤،٧٧٩١,٩٩١،٢٦٢٣٣٤،٢١٦٢٧،٢٣٥٢,٣٥٢،٧١٣المجموع

٩٧,٨٤١،٥٠٨٧,١٥١،٢٣٤٢,٤٦٨،٢١٠١٠٧,٤٦٠،٩٥٢المجموع الكلي
ومت تسجيله بوصفه نفقات مصروفة مببلغ ٢٠١٢دفعت احملكمة لشركة أليانز قسطًا سنويًا عن عام : نفقات املعاشات التقاعدية

يورو.١,٥٢٢،٣٠١

االستحقاقات٥-٤
مت تقسيم االلتزام املتعلق مبنحة العودة إىل الوطن إىل :مبنحة العودة إىل الوطناملتعلقة االستحقاقات (أ)

يورو والتزامات تتعلق مبنحة العودة إىل ٥,٧٨٠،٢٩٧استحقاقات منحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها 
يورو حتت بند احلسابات األخرى مستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري ٣٩٦,٤٥٨الوطن تبلغ 

كانون األول/ديسمرب ٣١لتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت اال
وهم املوظفون الذين تركوا احملكمة فعًال وأصبحت هذه املبالغ واجبة الدفع هلم. وتشري ٢٠١٢

كانون ٣١ن حىت استحقاقات منحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلو 
٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٢األول/ديسمرب 

باحملكمة. وبلغت املخصصات املتعلقة باستحقاقات منحة العودة إىل الوطن اليت محّلت على ميزانية عام 
يورو.١,١٤٢،٩٤٥حنو ٢٠١٢

، بلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب٣١: يف ات السنوية للموظفنياملتعلقة باإلجاز االستحقاقات(ب)
يورو. وسجلت ٥,١٢٦،٨٤٢

يورو يف ٣٣٨,٠٨٠البالغ قدرها ٢٠١٢التكاليف املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل تستنفد يف عام 
بوصفها نفقات.٢٠١٢بيان اإليرادات لعام 

املخصصات٦-٤
:خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية(أ)
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، بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني ٢٠١٢يف عام 
لثماين باعتبارها استحقاقا يف سابقني باحملكمة مثاين قضايا. ويتم إيراد ثالث من أصل تلك القضايا ا

٣١يورو. وما زالت ثالث قضايا جارية إل تاريخ ١٧٣,٦٨١مبلغ إمجايل قدره ٢٠١٢حسابات العام 
ومت إيرادها كالتزامات حمتملة. ومقارنة بقضايا مماثلة القضيتان األخريتان ال ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

احملكمة ومل يتم إيرادمها.
: املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة(ب)

ملمارسة واملبادئ األساسية للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية ابناء على 
املرتبات واملكافآت والبدالت ملنظمة العمل الدولية، يعفى مجيع املوظفني باحملكمة من الضرائب على 

اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ جمموع االلتزامات الضريبية التقديرية املستحقة على دافعي الضرائب 
يورو.٥٠,٠٠٠حنو ٢٠١١السبعة للواليات املتحدة املدرجني يف جدول املرتبات باحملكمة يف عام 

:املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها(ج)
تشرين األول/أكتوبر ٢٠وبناء على حكم قضائي صادر يف ، احلسابات األخرى قيد التحصيليف إطار
٥٥٢,٨٣٦دفعت احملكمة مسبقا مبلغ )،ICC-01/5-01/08-568(الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم ٢٠١١

أمواله. وقد مت حتميل لتغطية النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت٢٠١٢يورو يف عام 
يورو على تكاليف املساعدة القانونية للشك يف إمكان اسرتداده.٥٥٢,٨٣٦مبلغ 

يورو للضريبة على القيمة املضافة قيد التحصيل من حكومة ٤٨,٧٨٧وقد خصصت احملكمة مبلغ 
يورو حلسابات٦,٣٤٧أوغندا نظرًا للشك يف إمكان اسرتدادها. وخصصت احملكمة أيضا مبلغ 

مستحقة أخرى ال ميكن اسرتدادها.
من ١١٢وال تعتمد احملكمة خمصصات لالشرتاكات املقررة املشكوك يف حتصيلها، غري أن املادة 

نظام روما األساسي
لجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة يزيد عن سنتني كاملتني حق التصويت يف اجلمعية. ول

الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل 

للخدمات اليت ٢٠١٢يورو يف حسابات عام ٦١,٨٨٠مت ختصيص مبلغ خمصصات أخرى: (د)
دفعها من احملكمة حمل شك.اليت ما يزال٢٠١١إىل ٢٠٠٨قدمها طرف ثالث من 

بلغت املصروفات الفعلية من ٢٠١٢يف عام : الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها٧-٤
يورو، ما نتج عنه ٥,٥٣٥،٦٥٦يورو من أصل مبلغ قدره ٤,٣٥٧،٠٣٤التزامات الفرتات السابقة 

يورو.١,١٧٨،٦٢٢حتقيق وفورات أو إلغاء التزامات مبقدار 
املقدر مببلغ ٢٠١٢مت توزيع جمموع الفائض النقدي من عام : املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف٨-٤

يورو حلساب الدول األطراف املستحقة له وفقًا لالشرتاكات املقررة لكل واحدة منها عن ١,٦٨٩،٠٩٠
تلك الفرتة املالية.

صندوق ،ICC-ASP/9/Res.4بقرارها أنشأت مجعية الدول األطراف،: صندوق رأس املال العامل٩-٤
مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١رأس املال العامل للفرتة املالية من 

يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة.٧,٤٠٥،٩٨٣
يورو ٦,٥٦٩،٢٧٠رتاكات بلغ الرصيد غري املدفوع من االش:االشرتاكات املقررة قيد التحصيل١٠-٤

يورو مستحقة عن عام ٦,١٥٩،٧٢٣يورو مستحقة عن الفرتات املالية السابقة و٤٠٩,٥٤٧منها 
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). وسّجلت االشرتاكات الواردة من الدول األطراف الزائدة عن االشرتاكات املستحقة ١(اجلدول ٢٠١٢
أدناه).١٥-٤املالحظة يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدماً (انظر٧٣٨,٩١٨والبالغ قدرها 

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال االشرتاكات األخرى قيد التحصيل١١-٤
١٧,٤٣١) ومبلغ ٣و٢(اجلدوالن ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف ٧,٨٠٨العامل الذي بلغ 

٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يتعلق بالرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق الطوارئ يف 
).٨و٢(اجلدوالن 

يورو الرصيد قيد التحصيل ٥٦,٨١٣ميثل مبلغ : األرصدة قيد التحصيل املشرتكة بني الصناديق١٢-٤
بالصندوق العام من الصناديق االستئمانية األخرى.

اجلدول يورو وترد تفاصيلها يف ٢,٦٣٧،٥٨١: بلغ جمموعها احلسابات األخرى قيد التحصيل١٣-٤
أدناه.٤

(باليورو): تفاصيل الحسابات األخرى قيد التحصيل ٤الجدول 
٢٠١١املبلغ يف ٢٠١٢املبلغ يف احلسابات قيد التحصيل

٧٠٧،٣٣١٣٧٧،٧٩٨(أ)احلكومات (ضريبة القيمة املضافة)

٤٥٦،٣٦٨١٩٤،٠٦٨املوظفون

٢،٢٩٣٧،٠٨١البائعون

١٤٨،٢٤٩١٤٤،٨٨٣الفائدة املستحقة

٤٦٣،٨٢٧٥٣٧،٧٢٩(ب)سلف السفر (غري السلف النقدية)

٧٢٩،٠٨٨٦٣٣،٦٠٥(ج)سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر

١٣٠،٤٢٥١٠٣،٣٢١(د)حسابات أخرى

٢,٦٣٧،٥٨١١,٩٩٨،٤٨٥المجموع
يورو املقيد يف احلسابات بوصفه قيد التحصيل من احلكومات مقابل ضريبة القيمة ٧٠٧,٣٣١: ال يتضمن مبلغ ضريبة القيمة املضافة(أ)

يورو املدفوع مقابل ضريبة القيمة املضافة عن مشرتيات متت يف أوغندا. وال يزال ١٥٤,٣٨٣٣٠٠املضافة املدفوعة عن السلع واخلدمات مبلغ 
مة األوغندية ولكن مل تتمكن احملكمة من اسرتداده حىت اآلن. ومت التوقيع على قانون إعفاء احملكمة اجلنائية هذا املبلغ قيد التحصيل من احلكو 

. وبُذلت جهود ٢٠٠٨متوز/يوليه ١وأصبح نافذاً اعتباراً من ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٨الدولية من ضريبة القيمة املضافة يف أوغندا يف 
السرتداد ضريبة القيمة املض

يورو على أنه من املخصصات املتعلقة بالديون ٨٤,٢٠٤مت إيراد مبلغ ٢٠١١
مت إيراد ٢٠١٢. ويف ٢٠١٢عام ٢١,٣٩٣وهو املبلغ الذي اسرتد منه ٢٠١٠يمة املضافة األوغندية عام املشكوك يف حتصيلها من ضريبة الق

وضريبة القيمة املضافة األوغندية لعام ٢٠١١يورو باعتباره من املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها برسم العام ٤٨,٧٨٧مبلغ 
٢٠١٢ .

ية)سلف السفر (السلف غري النقد(ب)
املتعلقة السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية. وُتسجَّل السلف النقدية بوصفها مبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تُدرج يف املبالغ اإلمجالية

أو"البائعني"، واملبالغ قيد التحصيل "األخرى".املوظفني"، پ"
ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر مثل التذاكر ومصاريف :السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر(ج)

.٢٠١٢األول/ديسمرب كانون ٣١الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها نفقات حىت 
يورو يف إطار التكاليف املتصلة بالتمثيل القانوين ألحد املتهمني. وبناء على ٥٥٢,٨٣٦، أدرج مبلغ يف احلسابات األخرى قيد التحصيل(د)

٥٥٢,٨٣٦مبلغ )، دفعت احملكمة ICC-01/05-01/08-568(الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠قرار صادر يف 
ملبلغ بأكمله يورو يف إطار النفقات القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أمواله. ومن املشكوك فيه أن تتمكن احملكمة من اسرتداد هذا ا

وك يف حتصيلها.يورو يف بند الديون املشك٥٥٢,٨٣٦إلدراج مبلغ ٢٠١٢عند طلب اإلفراج عن مجيع ممتلكاته، ولذلك ُقدم طلب يف عام 
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يورو وتتعلق مبنحة التعليم ١,٢٣٨،٠٨٨بلغت النفقات املدفوعة مقدما :سلف منحة التعليم١٤-٤
.٢٠١٣و٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١املتصلة بالسنتني الدراسيتني املنتهيتني يف 

بشأن يورو ٧٣٨،٩١٨: ورد من الدول األطراف مبلغ اشرتاكات أو مدفوعات واردة مقدماً ١٥-٤
الفرتة املالية القادمة.

: ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرها احلسابات األخرى املستحقة الدفع١٦-٤
.أدناه٥يورو بالتفصيل يف اجلدول ٦,٦٥٢،١٥٠

(باليورو): تفاصيل الحسابات األخرى مستحقة الدفع ٥الجدول 
٢٠١٢٢٠١١احلسابات مستحقة الدفع

١٠٣،٦٨٨١٧٢،٣٩٦املوظفون

٥,٧٥١،٤٠٩١,٨١٠،٧٦٠(ب)البائعون 

٥٣،٨٢٥٨٥،٤٦٩(ج)مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون

٣٩٦،٤٥٨٢٨٨،٧٢٥(أ)االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

٣٤٦،٧٧٠٦٢٣،٠٥٠(ب)حسابات أخرى 

٦,٦٥٢،١٥٠٢,٩٨٠،٤٠٠المجموع
قّسمت املخصصات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني أحدمها للمجموع : املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطنااللتزامات (أ)

املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها يورو واآلخر لاللتزامات٥,٧٨٠،٧٩٧الرتاكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره 
األخرى املستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل يورو حتت بند احلسابات٣٩٦،٤٥٨

، أي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه املبالغ واجبة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
كانون األول/ديسمرب ٣١عودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 

٣١ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠١٢
٣١ق، متثل مجيع الفواتري املؤرخة حىت بناء على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقا: البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع(ب)

. وسددت هذه الفواتري ٢٠١٢حسابات مستحقة الدفع للمحكمة وسجلت يف النظام احملاسيب لعام ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 
.٢٠١٢يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 

، تلقت احملكمة طلبًا من رئيس احملكمة اخلاصة لسرياليون ٢٠٠٦آذار/مارس ٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون(ج) 
(احملكمة اخلاصة) ملساعدة هذه احملكمة مؤقتًا بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز تيلور. 

واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات الكاملة وبعد التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على توفري املرافق
نيسان/أبريل ١٣مقدماً قبل تقدمي اخلدمات. واستناداً إىل هذا القرار، وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة على مذكرة تفاهم بتاريخ 

٣١صيد املدفوعات املسدَّدة مقدمًا من احملكمة اخلاصة حىت يورو ر ٥٣،٨٢٥بشأن الرتتيبات اإلدارية بني احملكمتني. وميثل مبلغ ٢٠٠٦
.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢٣١كانون األول/ديسمرب 

يورو الذي ميثل الفائض النقدي للفرتة املالية ٩,١٦٨،٥٦٧: قيد مبلغ صندوق الطوارئ١٧-٤
، ٢٠١٠ويف عام .ICC-ASP/1/Res.4(b)اب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار حلس٢٠٠٣- ٢٠٠٢

يورو. ويف عام ٤١٢,٠٠٠اخنفض رصيد صندوق الطوارئ بسبب اخنفاض اإليرادات عن النفقات مبقدار 
ميثل زيادة النفقات عن ٤,٣١٨،٢٧٦، قُيد على صندوق الطوارئ مبلغ إضايف قدره ٢٠١١

-ICCول األطرافمجعية الداملخصصات املعتمدة (البيان الرابع). وسُتجدد موارد الصندوق وفقا لقرار 
ASP/1/Res.4 ماليني يورو.٧يورو ليبلغ مستوى عتبته احملدد يف ٢,٥٦١،٧٠٩مببلغ
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٤,٤٣٨،٢٩١(املبالغ باليورو)٢٠١٢كانون الثاين/يناير١رصيد الصندوق يف 

٢,٥٦١،٧٠٩املبالغ املقيدة على الصندوق 

٧,٠٠٠،٠٠٠المجموع

يورو، ٤٠٩،٥٤٧خيصم من الفائض الرتاكمي مبلغ : غري املدفوعةاحتياطي االشرتاكات املقررة ١٨-٤
)، للحصول على ١الذي ميثل االشرتاكات املقررة غري املدفوعة عن الفرتات املالية السابقة (اجلدول 

).٤الواجب توزيعه على الدول األطراف (اجلدول ٢٠١١الفائض النقدي لعام 
من املكسيك تربعا يف تكاليف إجيار املباين املؤقتة يورو١٣٠،٠٠٠: ورد مبلغ التربعات املؤجلة١٩-٤

. الرجاء االطالع على الربنامج اخلامس املتعلق باملباين املؤقتة يف امليزانية ٢٠١٣للمحكمة برسم العام 
).ICC-ASP/11/Res.1(القسم جيم من القرار ٢٠١٣الربناجمية لعام 

الصناديق االستئمانية-٥
:٧و٦يردان يف اجلدولني للصناديق االستئمانية املختلفة والغرض منهاالوصف العام ١-٥

الدعم للمتدربني واملهنيني الزائرين باهليئة القضائية ومكتب املدعي يقدم: املهنيني الزائرينبرنامج املتدربني و 
ية القادمة مدة العام وقلم احملكمة. وينفذ هذا الربنامج من نيسان/أبريل إىل آذار/مارس من الفرتة املال

، أصبح االسم الكامل لربنامج املتدربني واملهنيني الزائرين هو ٢٠١٠نيسان/أبريل ١عامني. واعتبارًا من 
ترسيخ مبدأ التكامل والعاملية وتوفري دفاع ذي نوعية عالية.-تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية

قلم احملكمة لتمويل املشاورات بني احملكمة واملهنيني القانونيني عن يديرها:احللقة الدراسية حملامي الدفاع
طريق احملامني املقيدين بقوائم احملامني باحملكمة. 

هذان الصندوقان االستئمانيان
واحد.

انة مجعية الدول األطراف لتغطية نفقات السفر املتعلقة مبشاركة ممثلي أقل تديره أم:برنامج أقل البلدان منواً 
البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف اجتماعات مجعية الدول األطراف، وهو برنامج جار.

قلم احملكمة من أجل دعم تنظيم حلقات دراسية إقليمية يديرها: احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي
ليني، مبن فيهم القضاة، واحملامون، والسياسيون، واملنظمات غري احلكومية، إلذكاء الوعي احملللخرباء 

باحملكمة واملعرفة بأهدافها يف مجيع أحناء العامل.
لتقدمي التدريب التفاعلي يف ٢٠١٢أيلول/سبتمربنظمتها احملكمة يف احللقة الدراسية يف تونس العاصمة

املهنيني القانونيني يف بلدان املغرب العريب وبعض بلدان الشرق األوسط (مصر، ألبرز نظام روما األساسي
األردن، لبنان، وسوريا) بغية تعزيز تعاون الدول مع احملكمة. وهذه احللقة الدراسية جزء من سلسلة من 

، ٢٠١٠احللقات الدراسية اإلقليمية، وقد نُظمت أوالها يف داكار (السنغال) يف كانون األول/ديسمرب
.٢٠١١ونظمت الثانية يف ياوندي (الكامريون) يف تشرين الثاين/أكتوبر

احللقة الدراسية املشرتكة مع االحتاد األفريقي 
، وتألف ٢٠١٢وبعمل احملكمة. وُعقدت احللقة يف أديس أبابا يف متوز/يوليهالتقنية لنظام روما األساسي

املشاركون فيها من موظفي مفوضية االحتاد األفريقي، واملستشارين القانونيني لوفود الدول األفريقية لدى 
االحتاد األفريقي، ومنسق جمموعة الدول األفريقية األعضاء باألمم املتحدة، ومسؤويل احملكمة واملاحنني 

املسامهني يف تنظيم احللقة.
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بغرض حتسني التعاون بني ٢٠١٣ستعقد خالل الربع األول من عام ة يف كمبوديااحللقة الدراسية اإلقليمي
اخلرباء يف القانون الوطين واحملكمة اجلنائية الدولية من أجل تعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب يف أسوأ 

اجلرائم.
شروع األدوات يديره مكتب املدعي العام من أجل تيسري وتنسيق استخدام م: مشروع األدوات القانونية

القانونية وتنفيذه، والسيما مصفوفة القضايا، بني املستخدمني غري التابعني للمحكمة.
، نظمت وحدة الضحايا والشهود من خالله ٢٠١١يف تشرين الثاين/نوفمرب : الصندوق االستئماين العام

أنشئ ملساعدة الدول اليت ترغب يف الدخول يف اتفاقات إعادة توطني : الصندوق اخلاص بإعادة التوطني
مع احملكمة ولكن ال متلك القدرة على ذلك للتوصل إىل حلول بدون تكلفة لزيادة عدد األفراد املعاد 
توطينهم فعليًا وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. وسيتم متويل الصندوق بالتربعات املقدمة من الدول 

لديها استعداد لذلك. اليت
أنشأته مجعية الدول األطراف يف قلم احملكمة بقرارها :نظام متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين

ICC-ASP/8/Res.4 لتمويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين بالكامل عن طريق املنح الطوعية
والتربعات املقدمة من الدول األطراف، والدول األ

واألفراد.
.٢٠١٢يورو ملشاريع عام ١,٥٠٤،٨٨٣ُعقدت و/أو وردت تربعات تبلغ قيمتها :التربعات٢-٥
يورو الفائدة املصرفية املكتسبة من احلساب املصريف ٤،٢١٤ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية٣-٥

ق االستئمانية.للمحكمة اخلاص بالصنادي
يورو جمموع مبالغ مصروفة يبلغ قدرها ٨٠٥،٧٨يشمل املبلغ اإلمجايل البالغ قدره :النفقات٤-٥

يورو.١٦٣،٧٢٣يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٦٤٢،٠٦٠

نه زائد يورو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار أ١٧،٠٦أعيد مبلغ :املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة٥-٥
).٧و٦عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة (اجلدوالن 

يورو الفائدة املستحقة على احلساب املصريف ٦٣٤ميثل مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل٦-٥
للصناديق االستئمانية اليت مل يتم حتصيلها بعد.

يورو ملشاريع ٢٠،٠٠٠تلقت احملكمة تربعات يبلغ قدرها :التربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماً ٧-٥
).٦(اجلدول ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١سيبدأ تنفيذها بعد 

، كان الرصيد ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١يف : األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق٨-٥
يورو.٧٢،٦٢٢املستحق الدفع بني الصندوق االستئماين والصندوق العام هو 

يورو باعتباره تسوية للفرتة ٥٤،٧٤١متت تسوية رصيد الصندوق مببلغ : تسوية الفرتة السابقة٩-٥
السابقة.

الممتلكات غير المستهلكة-٦
كانون ٣١أدناه ملخص املمتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية، يف ٦يتضمن اجلدول ١-٦

اسبة اجلارية يف احملكمة، ال يتم إدراج املمتلكات غري . ووفقا لسياسات احمل٢٠١٢األول/ديسمرب 
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(باليورو): ملخص الممتلكات غير المستهلكة ٦الجدول

فئة إدارة األصول

الرصيد االفتتاحي يف 
كانون الثاين/يناير ١

٢٠١٢
احليازات/
التسويات

البنود
(أ)املشطوبة 

٣١الرصيد اخلتامي يف 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٢
٨,٢٨٦،٠٨٦٧٠١،٥٥٤٥٩٨،٥١٧٨,٣٨٩،١٢٣معدات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

٨٢١،٣٦٦٥،٧١٣٤،٠٤٧٨٢٣،٠٣٢معدات األمن والسالمة
١,١٠٦،٦٦٦١٦٧،٥٤٥٣٦،٢١٥١,٢٣٧،٩٩٦معدات اخلدمات العامة
٩٧٩،٨٥٩١٢٠،١١٩٣٢،٣٨٠.٠٦٧،٥٩٨املركبات ومعدات النقل

١,٤٠١،٩٣٠١٠،٤٣١٥٢،١٢٦١،٣٦٠،٢٣٥معدات مكتب املدعي العام
١,٥٩٦,٢٨٢١٧٢،٩٦٤٢٥،٨٥٨١,٧٤٣،٣٨٨معدات أخرى

١,٣٦٢،٩١٨-١,٣٦٢،٩١٨*قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية
١٥،٥٥٥,١٠٧١,١٧٨،٣٢٦٧٤٩،١٤٣١٥،٩٨٤,٢٩٠المجموع

عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت.-اعات احملكمة والدائرة التمهيديةق*

وباإلضافة إىل ما سلف، تشمل سجالت احملكمة املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت حصلت عليها 
احملكمة من خالل التربعات:

(باليورو): ملخص الممتلكات غير المستهلكة الممولة من مصادر أخرى ٧الجدول

فئة إدارة األصول
كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 

(أ)البنود املشطوبة٢٠١٢الثاين/يناير 

٣١الرصيد اخلتامي يف 
كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٢
٨،٤٢٠١،٣٨٧٧،٠٣٣ميزانية الفريق االستطالعي

٢٧٢،١٥٨٣،٣٦٠٢٦٨،٧٩٨اجلنائية الدوليةمنح للمحكمة
٢٨٠،٥٧٨٤،٧٤٧٢٧٥،٨٣١المجموع

يورو.٢٠١٢٧٥٣،٨٩٠يف عام (أ)

شطب الخسائر المتصلة بالنقد والمبالغ قيد التحصيل والممتلكات-٧
أعاله، شطب ما ١- ٦على النحو الوارد يف البند ٢٠١٢باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٧

يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري قابلة للتحصيل. ٣٢٠جمموعه 

مدفوعات المجاملة-٨
مل تصدر عن احملكمة مدفوعات جماملة أثناء الفرتة املالية.١-٨

العاملون بدون مقابل-٩
تتلق احملكمة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الفرتة املالية.مل ١-٩

االلتزامات المحتملة-١٠
، حددت احملكمة ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠١٢يف عام ١-١٠

.يورو٦٦٠،٢١٤إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية مبجموع 

اء الخدمةاإلصابة أثن-١١
أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقًا مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء ١-١١

اخلدمة اليت يتعرض هلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة. وقسط 
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التأمني، احملسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حس
حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، ُيسدَّد من ميزانية املنظمة ويظهر يف احلساب حتت 

٩٩٣،١٢٣ألغراض هذا التأمني ٢٠١٢بند النفقات. وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل املدفوع يف عام 
يورو.

ةالتبرعات العيني-١٢
يورو) يف الفرتة ٢٥،٠٠٠فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقتها احملكمة (اليت تفوق قيمتها ١-١٢

املالية:
كما ورد يف البيانات املالية للفرتات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى التربعات التالية من (أ)

الدولة املضيفة:
. وتلقت ٢٠٠٢متوز/يوليه ١عشر سنوات، ابتداء من مباين احملكمة بدون إجيار ملدة ‘١’

وقامت وزارة الشؤون Rijks Gebouwen Dienstفواتري اإلجيار من مصلحة ٢٠١٢احملكمة يف 
اخلارجية بدفعها كاملة. ومبا أن عقد اإلجيار ما يزال قيد التفاوض يف جزء منه، ما يزال هناك 

تعويضه أيضا. يورو مل يصف وسيدفع ويتم١٧٥،٠٥١مبلغ قدره 
مليون يورو، مبا يف ذلك تكاليف ٣٣التكاليف املرتبطة باملباين املؤقتة للمحكمة مببلغ أقصاه ‘٢’

بناء قاعة للمحاكمات.
عددا من املوظفني العاملني بدون مقابل ألجل قصري ٢٠١٢استخدمت احملكمة يف عام (ب)

يورو.٥٨٦،٠٠٠بوصف ذلك خدمات عينية متلقاة تبلغ قيمتها 

التبرعات للصندوق االستئماني 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.
وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار جملس إدارة للصندوق، وقررت أن يكون مسّجل احملكمة

مسؤوًال عن تقدمي ما يلزم من املساعدة حلسن سري العمل مبجلس اإلدارة يف قيامه مبهمته وأن 
يشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية.

يورو ألمانة الصندوق ١,٤٥٠،٦٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على اعتماد مبلغ ٢٠١٢ويف عام 
االستئماين للضحايا اليت تدير الصندو 

يورو.١,٣٢٧،٧٢٥

مشروع المباني الدائمة: وصف عام-١٤
ICC-ASP/4/Res.2ا أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقراره١-١٤

ة.وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكم
إىل أن تكاليف البناء ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف أيضاً يف قرارها وأشارت٢-١٤

اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ قبل 
طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات املظهرية 
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مليون يورو مبستويات أسعار عام ١٩٠ال يتجاوز املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ
جلنة مراقبة للدول ICC-ASP/6/Res.1. وأنشأت مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار ٢٠١٤

من نظام روما األساسي.١١٢من املادة ٤األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية، عمال بالفقرة 
وفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة وتكمن مهمة جلنة املراقبة يف ت٣-١٤

للمحكمة اجلنائية الدولية. وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإلسرتاتيجية للمشروع بينما خيتص مدير املشروع 
قل من دول أطراف من بينهم عضو واحد على األ١٠باألعمال اإلدارية الروتينية. وتتكون جلنة املراقبة من 

كل جمموعة إقليمية.
أن احملكمة يف أول األمر قدرت  ICC-ASP/10/Res.6يف قرارها الحظت مجعية الدول األطراف٤-١٤

التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع ولكن غري ذات الصلة املباشرة ٢٠١٢آذار/مارس١كميا يف 
ذه التكاليف تتعلق بعناصر االستعمال مليون يورو. والحظت اجلمعية أيضا أن ه٤٢,٢بالتشييد مببلغ 

وتشمل نوعني من العناصر:
مليون يورو للمعدات وأجهزة االستعمال املدجمة، ٢٢,١البالغ قدرها ٣)أ(

أي العناصر الثابتة املدجمة يف التصميم،
مليون ٢٠,١والتكاليف األخرى ذات الصلة، اليت كانت تبلغ أصال ٢)ب(

مليون يورو، ألجهزة االستعمال غري املدجمة، أي ١٩,٨ورو وخفضت بعد ذلك إىل ي
للعناصر غري الثابتة، والتكاليف األخرى مثل تكاليف النقل، واملوظفني اإلضافيني، وأجور 

اخلرباء االستشاريني.
ف األخرى ذات ) والتكالي٢

مليون يورو، على أن يتم اعتمادها سنويا يف ميزانية احملكمة.١٩,٨الصلة مبلغ 
٣

ت اجلمعية كذلك على مليون يورو. ووافق١٩٠بالتايل يف نطاق امليزانية اإلمجالية اليت يبلغ قدرها 

امليزانية.
ببقاء املشروع يف حدود امليزانية املقررة عند ICC-ASP/11/Res.3ورحبت مجعية الدول األطراف يف قرارها 

، وأشارت يف هذا الصدد بارتياح إىل أن العناصر املدجمة ٢٠١٤سعار عام مليون يورو مبستويات أ١٩٠
) مت امتصاصها كاملة يف امليزانية الكلية وأنه يف الوقت احلايل تقدر تكاليف مشروع البناء مبلغ ٣

ماليني يورو أقل من املبلغ األقصى املخصص ملشروع.٦,٣يورو أي ١٨٣,٧
راف بأن تاريخ االنتهاء من املباين الدائمة ما يزال مقررا يف أيلول/سبتمرب  ورحبت مجعية الدول األط

وتؤكد على ضرورة أن ميتثل املشروع لألجل من أجل تفادي زيادة يف التكلفة مستقبال وللسماح ٢٠١٥
.٢٠١٥للمحكمة باالنتقال تدرجييا إىل املباين إىل غاية كانون األول/ديسمرب 

الدائمة: مالحظات على البيانات (من األول إلى الثالث)مشروع المباني -١٥
يتضمن اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة البيان األول١-١٥

املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة اجلارية وتسويات الفرتة السابقة يف 
ت.اإليرادات أو النفقا

كانون ٣١يوضح األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاين٢-١٥
.٢٠١٢األول/ديسمرب 
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هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث٣-١٥
احملاسبة الدولية السابع.

املقررة اليت تلقتها احملكمة من الدول األطراف يف عام بلغ جمموع األنصبة : األنصبة املقررة٤-١٥
يورو بالتفصيل الوارد يف اجلدول أدناه ٨,٧٠٥،٦٦٠يف إطار األنصبة املدفوعة دفعة واحدة ٢٠١٢

(باليورو).
(باليورو)د مرة واحدة التي تلقتها الدول األطراف ا: عمليات السد٨الجدول 

السنوات السابقة٢٠١٢الدول األطراف
٦،٨٦٥٦،٨٦٥-ألبانيا
١٨،٣٠٥١٨،٣٠٥-أندورا

٧٤٣،٦٤١٧٤٣،٦٤١-األرجنتني
٤,٠٨٨،٨٨١٤,٠٨٨،٨٨١-أسرتاليا

---بنن
١٣،٧٢٩١٣،٧٢٩-بوليفيا

٤،٥٧٦-٤،٥٧٦بوركينافاسو
٢،٢٨٨٢،٢٨٨-كمبوديا

٦,٨١١،٧٥١٦,٨١١،٧٥١-كندا
٣٧٦،٤٩٨-٣٧٦،٤٩٨الشيلي

٤٩،٤٧٧-٤٩،٤٧٧كوستاريكا
٣٢١،٤٨١٣٢١،٤٨١٦٤٢،٩٦٣اجلمهورية التشيكية

٦،٨٦٤٦،٨٦٤-مجهورية الكونغو الدميقراطية
---جيبويت
١,٢٩٠،٥٠٣١,٢٩٠،٥٠٣-فنلندا

٦،٨٦٤٦،٨٦٤جيورجيا
٣٧٢،٢٠٢١٨٦،١٠١٥٥٨،٣٠٣هنغاريا
٨٤،٦٦١-٨٤،٦٦١آيسلندا
٣,٨٧٣،٧٩٨٧,٧٤٧،٥٩٤١١,٦٢١،٣٩٢إيطاليا
٩،١٥٣١٨،٣٠٥٢٧،٤٥٨األردن
٢٣٤،٤٠٦-٢٣٤،٤٠٦كوريا

٢٢،٨٨١٢٢،٨٨١-خلتنشتاين
٤٧،٢٨٨٤٧،٢٨٨-ليتوانيا

١٩٤،٤٩١١٩٤،٤٩١-لكسمربغ
٢٥،١٦٩٢٥،١٦٩-موريشيوس
٣,٤٤٢،٨٦٧٣,٤٤٢،٨٦٧-املكسيك

٢،٢٨٨٢،٢٨٨-اجلبل األسود
٤٠١،٩٤٧٨٠٣،٨٩٥١,٢٠٥،٨٤٢الربتغال
٢،٢٨٨٢،٢٨٨-ساموا

٦،٨٦٤٦،٨٦٤-سان مارينو
٤٨،٠٥١-صربيا

١٤٣،٨٠٤-١٤٣،٨٠٤سلوفاكيا
٦٦٣،٥٥٧٦٦٣،٥٥٧-جنوب أفريقيا

٢,٤٥٠،٥٨٣٢,٤٥٠،٥٨٣-السويد
٢,٧٧٤،٠١٤-٢,٧٧٤،٠١٤سويسرا

٦١،٧٧٩-٦١،٧٧٩ترينيداد وتوباغو
٨,٧٠٥،٦٦٠٢٨,٩٦٦،٥٣١٣٧,٦٧٢،١٩١مجموع األنصبة المدفوعة دفعة واحدة

يورو مبالغ مصروفة يبلغ قدرها ٨,٥٨٢،٠٧: يشمل جمموع النفقات البالغ قدره النفقات٥-١٥
يورو. وتشمل النفقات تكاليف ١٠٦،٨٦٦يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ٨،٤٧٥،٢٠٩

٢٠١٢البناء والرخص والرسوم القانونية (املتعلقة بالتصميم وإدارة املشروع واملستشارين اآلخرين). وخالل 
وبداية أشغال البناء. ٢٠١٢ام يف تشرين األول/أكتوبر 
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بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة بالتزامات :الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها٦-١٥
يورو. ٤٢،٤٤٦يورو من أصل ٣١٩،٩٩٣الفرتات السابقة 

فائدة مستحقة لكنها مل حتصل يورو تشمل ٥١،٩٢١البالغة احلسابات األخرى قيد التحصيل٧-١٥
يورو من ضريبة القيمة املضافة املدفوعة ٣٦٥،٣٦٥، ومبلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١بعد يف 

على السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية، ورصيدا قيد التحصيل بني الصناديق 
من الصندوق العام.يورو ١٥،٨١٠قدره 
يورو الفواتري املدرجة يف ١,٤٧٩،٤٩٧: ميثل مبلغ ت األخرى املستحقة الدفعاحلسابا٨-١٥

. وسددت هذه الفواتري يف كانون ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١احلسابات واليت مل تسدد بعد يف 
.٢٠١٣الثاين/يناير وشباط/فرباير 

كمة ملشروع املباين الدائمة اليت تلقتها احملأدرجت مجيع االشرتاكات: االشرتاكات الواردة مسبقا٩-١٥
) يف إطار ICC-ASP/7/Res.1الدفع مرة واحدة (املشار إليه يف القرار فيما يتعلق خبيار ٢٠١٢يف عام 

.٢٠١٢اإليرادات يف عام 
نظرا لتحصيل ما يكفي من ٢٠١٢مل يستخدم يف عام القرض املقدم من الدولة املضيفة١٠-١٥

األنصبة املدفوعة دفعة واحدة.
ورو من وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية من أجل ي١,٥٠٠،٠٠٠التربعات: تلقت مبلغ ١١-١٥

يورو تدفع إىل بلدية الهاي.٢,٥٠٠،٠٠٠التمويل اجلزئي لرسوم رخصة البناء اليت تبلغ حوايل 
-ICCقررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار : مكتب مدير املشروع١٢-١٥

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 مبشروع املباين. 

طراف ويقدم تقاريره مباشرة إىل ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األ
اجلمعية وخيضع ملساءلتها عن طريق جلنة املراقبة.

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 ١,٣٣٧،٢٠٠مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ، وافقت٢٠١٢ويف عام 
املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة. وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير 

يورو.٥٨٦،٦٦٣املشروع يف الفرتة املالية قيد البحث 
على أمهية الدور الذي يقوم به مدير املشروع يف ICC-ASP/6/Res.1وأعادت اجلمعية التأكيد يف قرارها 

توفري الريادة االسرتاتيجية واإلدارة الشاملة للمشروع، وذكرت باملسؤوليات امللقاة على عاتقه لتحقيق 
أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو الوارد يف القرار 

ICC-ASP/6/Res.1 وتدعو املسجل إىل تفويض السلطات ملدير املشروع حيثما كان ذلك ضروريا ،
وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات املالية ملشروع املباين 

الدائمة.
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الثاني/يناير إلى كانون ١البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للفترة من -٢
*٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١

ICC-ASP/12/13بوصفها الوثيقةسابقاصدرت *

احملتويات                                                                                    الصفحة           
٤٣٩خطاب اإلحالة ..................................................................................................  

٤٣٩...... ............................٢٠١٢للصندوق االسئتماين للضحايا لعام املالية خطاب إىل املسجل بشأن البيانات 
٤٤٠. ....ومجعية الدول األطراف .........بات املستقل وتقريره إىل جملس إدارة الصندوق االسئتماين للضحايارأي مراجع احلسا

٤٤١.  ..............................................٢٠١٢تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن مراجعة البيانات املالية للعام 

٤٤٥.......................................................................................................البيانات املالية 
٤٤٥..... .........٢٠١٢كانون األول/ ديسمرب ٣١البيان األول: اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية للفرتة املنتهية يف 

٤٤٦.   ................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١صول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق إىل غاية البيان الثاين: األ
٤٤٧..  ..............................................٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١البيان الثالث: التدفق النقدي إىل غاية 

٤٤٨.  ..................................................................................مالحظات ملحقة بالبيانات املالية 
٤٤٨...........................الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه ...........................................- ١
٤٤٨........................................التقارير املالية .............إعداد السياسات اهلامة للمحاسبة و ملخص- ٢
٤٤٩..  .........................الصندوق االستئماين للضحايا (البيانات من األول إىل الثالث) ......................- ٣
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خطاب اإلحالة
٢٠١٣وز/يوليهمت٥

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق االستئماين ١-١١عمال بالبند 
.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١الفرتة من الفرتة املالية للضحايا عن 

هريمان فون هيبل(توقيع) 
املسّجل

السيد هرييف أدريان ميتزغر
مدير 

حمكمة احملاسبة
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes,
13 rue Cambon,
75100 Cedex 01
France

٢٠١٢للعام لصندوق االستئماني للضحايا خطاب إلى المسجل بشأن البيانات الحسابية ل
٢٠١٣وز/يوليهمت٤

السيد املسجل، 
جملس اإلدارة ، يقوم لصندوق االستئماين للضحايامن نظام ا٧٧عمال بالفقرة (ب) من املادة

بإيداع البيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا ليستعرضها مراجع حسابات خارجي.
للضحايا) ٢٠١٢(لصندوق االستئماينوسأكون ممتنا لو وقّعتم خطاب إحالة البيانات املالية ل

املراجع اخلارجي.إىل
مع وافر االحرتام،

(توقيع) موتو نوغوشي،
الصندوق رئيس جملس إدارة 

االستئماين للضحايا
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رأي مراجع الحسابات المستقل وتقريره إلى مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا 
وجمعية الدول األطراف

تهية يف املنشهرا ١٢البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بفرتة لقد قمنا مبراجعة 
ات والتغريات يف األرصدة هذه البيانات بيان اإليرادات والنفق. وتشمل ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١

، وبيان ، وبيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق، وبيان التدفقات النقديةاملالية
االعتمادات، وبيان صندوق الطوارئ ومعلومات ومالحظات أخرى عن الّسنة املالية اليت تنتهي يف ذلك 

.التاريخ
من اجلزء الرابع من نظام الصندوق االستئماين للضحايا يتوىل جملس اإلدارة ٧٧قتضى الفقرة ومب

إعداد البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وعرضها. وتكون هذه البيانات متفقة واملعايري 
وتنفيذها ورصدها احملاسبية لنظام األمم املتحدة. وتشمل هذه املسؤولية تصميم إجراءات رقابة داخلية

لضمان إعداد البيانات املالية وعرضها بصورة متوازنة خالية من أخطاء كبرية، نامجة إما عن عمليات 
تدليس أو أخطاء. وتشمل هذه املسؤولية أيضا حتديد تقديرات حماسبية متوازنة ومكيفة للظروف.   

. وقد إبداء الرأي بشأن البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت وتكمن مسؤوليتنا يف 
االلتزام بقواعد نا وتقتضي هذه املعايري م. هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتناأجري

بأن البيانات املالية ختلو إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط البالقيام السلوك املهين و 
.ةمادياءخطأمن أي 

بشأنمراجعة حسابات أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن
راجعاملهين مللتقديرلاإلجراءاتحتديد ضعوخي. املاليةالبياناتيفإليهااملشارعلومات واملاملبالغ

اخلطأمرجعهاكانسواءاملالية أخطاء جوهريةبياناتتتضمن الأن خماطرتقديرذلكيفمبا،احلسابات
املاليةالبياناتإلعدادالداخليةرقابة اليفاحلساباتمراجعينظراملخاطر،هذهتقديرولدى. االحتيالأو
وليس من أجل التعبري عن أي رأي بشأن الرقابة املناسبةاملراجعةإجراءاتحتديدأجلمنعرضها و 

دير مالءمة الطريقة احلسابية املطبقة وعرض البيانات احملاسبية وأن تقأيضاً املراجعةوتشمل.الداخلية
.معقولةاحلسابيةالتقديرات
.أينار معقول لعليها كافية ومالئمة لتوفري أساس احلسابات اليت حصلنامراجعة نعتقد أن أدلّة و 

اإليرادات 
والتغريات يف األرصدة املالية إىل جانب األصول واخلصوم واالحتياطات واألرصدة املالية والنفقات 

وذلك لفرتة االثين ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١والتدفقات النقدية للصندوق االستئماين للضحايا يف 
.طبقا للمعاير احملاسبية لنظام األمم املتحدة٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١عشر شهرا املنتهية يف 

ديدييه ميغو

دويان احملاسبة

شارع كامبون، باريس١٣
Cour des Comptes
13, rue Cambon
75100 Paris Cedex 01
France
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٢٠١٢لعام البيانات الماليةتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن 
احملتويات

الصفحة
٤٤١..............................................................هدف املراجعة ونطاقها ومقاربتها 

٤٤٢.............................................................................٢٠١٢ملخص توصيات 
٤٤٢...........................................................ستنتاجات والتوصيات الرئيسية ..اال

٤٤٢..........................................مسائل عامة تتعلق باملهمة احملاسبية وإجراء املراجعة 
٤٤٣...................................................للشركاء املنفذين.مدفوعات املسددة مسبقا

٤٤٣...................................................................................عرفان
الوطين ملراجعة اململكة املتحدة مكتب متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها : مرفق

٤٤٤.........................................................................................احلسابات

هدف المراجعة ونطاقها ومقاربتها
قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا طبقا للمعايري احملاسبية للدولية وعمال بالبند ١

حتكم القواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك االختصاصات اليتمن النظام املايل و١٢
مراجعة احلسابات.

البيانات املالية ختلو من اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيد معقول بأن و -٢
كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، ما يسمح للمراجع بإبداء رأي بشأن ما إذا كانت سواء  أي خطأ مادي

.ؤثرة، وفقا لإلطار املايل املنطبقالبيانات املالية قد أعدت، من كافة النواحي امل
الدولية وكل الصناديق نائية وتورد الصالحيات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣

(ج) من املرفق بالنظام ٦االستئمانية مبا يف ذلك الصندوق االستئماين للضحايا املشار إليها يف الفقرة 
املايل والقواعد املالية املسائل ا

تبديد أموال الصندوق االستئماين للضحايا أو أصوله األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول 
األطراف.

لقد تضمنت مهمة املراجعة أربع مراحل:-٤
تشرين ٥إىل ١ن والية املراجعة اخلارجية من مرحلة حتليل املخاطر الذي مت يف السنة األوىل م)ت(

؛٢٠١٢األول/أكتوبر 
كانون ١٤إىل ٣مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية، وامليزنة واإلدارة من )ث(

؛٢٠١٢األول/ديسمرب 
٢١إىل ١٠)ح(

.   ٢٠١٣حزيران/يونيه 
مت إيراد االستنتاجات والتوصيات املنبثقة من املراجعة يف امللخص أدناه ومت التفصيل فيها يف التقرير.-٥
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الحظنا أن كل التوصيات العشر املنبثقة من املراجعة السابق-٦

هذا التقرير.
تلقى مراجع احلسابات خطاب متثيل وقعه املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا بتاريخ -٧

.٢٠١٣كانون الثاين/يناير١٤
متت مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا واملستشار -٨

القانوين للصندوق ورئيس قسم امليزانية واملالية للمحكمة ومنسق مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
حزيران/يونيه ٢٠قرير املراجعة وذلك بتاريخ العام لدى احملكمة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة يف مشروع ت

٢٠١٣.
متت مراجعة مشرع املالحظات مع أخذ التعليقات املكتوبة للصندوق االستئماين للضحايا -٩

واحملكمة اجلنائية الدولية بعني االعتبار.

٢٠١٢ملخص توصيات العام 
:١التوصية 

الصندوق االستئماين للضحايا وبني قسم امليزانية يوصي املراجع اخلارجي بتحسني طرائق العمل بني 
اجلنائية الدولية باختاذ اخلطوات الالزمة للمساعدة على ضمان استجابة املهمة لمحكمة واملالية التابع ل

املعقولة. وينبغي هلذا أن احملاسبية للمحكمة اجلنائية الدولية يف الوقت املناسب ملطالب املراجع اخلارجي
أولوية رئيسية للصندوق لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاممتطلبات التنفيذ القادم لجيعل من تلبية

وللوظيفة احملاسبية للمحكمة.
:٢التوصية 

االستئماين للضحايا لتقرير أية سياسة حماسبية ينبغي لصندوق يوصي املراجع اخلارجي جملس إدارة ا
ل العقود فيما يتعلق بشروط األداء القابلة للقياس واسرتداد تطبيقها وذلك باختاذ قرار قائم على حتليل ك

األموال القابل للتنفيذ. ومن املستحسن أيضا أن يباشر جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا هذا 
لدى احملكمة اجلنائية ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتحليل وذلك بالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة ا

ولية.الد

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية 
المحاسبية وإجراء المراجعةمهمةمسائل عامة تتعلق بال

للمراجع وموظفيه االطالع احلر على كل الكتب والسجالت لصندوق االستئماين للضحايا أتاح ا-١٠
والوثائق األخرى اليت تعد يف رأي املراجع ضرورية إلجراء املراجعة.

الذي يتفق ميزان املراجعة مع ذلك فقد مت السماح باالطالع على الكتب والسجالت مثل و -١١
والبيانات املالية بوقت متأّخر جدا بعد طلبات متكرر من املراجع.

يعود جزء من التفسري لتربير هذه التأخريات إىل أن مسؤولية توفري الوثائق والبيانات يقع على عاتق -١٢
لية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية اليت كانت يف وقت إجراء املراجعة منشغلة بعمل قسم امليزانية واملا

مكثف ملرحلة إعداد امليزانية وأن امليزانية واحملاسبة يف احملكمة اجلنائية الدولية من صالحية نفس القسم. 
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احلالية بني الصندوق أظهرت الصعوبات اليت متت مواجهتها والتأخريات الكبرية أن طرائق العمل -١٣
االستئماين للضحايا وبني قسم امليزانية واملالية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ليست األمثل لضمان دعم 

يف الوقت احملدد وفعال لعملية املراجعة.

:١التوصية 
املالية يوصي املراجع اخلارجي بتحسني طرائق العمل بني الصندوق االستئماين للضحايا وبني قسم 

اجلنائية الدولية باختاذ اخلطوات الالزمة للمساعدة على ضمان استجابة الوظيفة لمحكمة وامليزانية التابع ل
املعقولة. وينبغي هلذا أن احملاسبية للمحكمة اجلنائية الدولية يف الوقت املناسب ملطالب املراجع اخلارجي

أولوية رئيسية للصندوق اسبية الدولية للقطاع العاملمعايري احملجيعل من تلبية متطلبات التنفيذ القادم ل
وللوظيفة احملاسبية للمحكمة.

المدفوعات المسددة مسبقا للشركاء المنفذين
إشراك دائرة اإلدارة واملالية قبل ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاميتطلب االنتقال املستقبلي إىل ا-١٤

تغيري املعايري احملاسبية. وين
املستخِدمني يف اختاذ القرارات وتعكس املضمون االقتصادي للمعامالت.

اإلدارة مسؤولة عن اختيار السياسة احملاسبية املالئمة وينبغي أن تقوم هذه السياسة على ما تراه -١٥
هي.
ر إىل حجم العمل الكبري اجلاري تنفيذه ليست أمانة الصندوق االستئماين يف هذه املرحلة، بالنظ-١٦

ملعايري للضحايا وقسم املالية وامليزانية التابع للمحكمة اجلنائية على ما يكفي من االستعداد لالنتقال إىل ا
فيما يتعلق باملدفوعات املسددة مسبقا للموردين.احملاسبية الدولية للقطاع العام

:٢التوصية 
االستئماين للضحايا بأن يقرر أية سياسة حماسبية ينبغي لصندوق يوصي املراجع اخلارجي جملس إدارة ا

تطبيقها وذلك باختاذ قرار قائم على حتليل كل العقود فيما يتعلق بشروط األداء القابلة للقياس واسرتداد 
الصندوق االستئماين للضحايا هذا األموال القابل للتنفيذ. ومن املستحسن أيضا أن يباشر جملس إدارة 

لدى احملكمة اجلنائية ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالتحليل وذلك بالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة ا
الدولية.

عرفان
يود املراجع اخلارجي أن يشكر الصندوق االستئماين للضحايا وموظفي مكتب مسجل احملكمة -١٧

أثناء مراجعة احلسابات.اجلنائية الدولية على تع
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مرفق
الوطني لمراجعة مكتب المملكة المتحدة متابعة التوصيات السابقة التي قدمها 

الحسابات
استكملت استكملت التوصياتالرقمالسنة املالية 

جزئيا
مل تستكمل 

بعد
املعايري احملاسبية ينبغي للصندوق أن يعمل بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ ٢٠١١١

على وضع سياسات حماسبية حمددة ومالئمة قائمة على تلك الدولية للقطاع العام
Xومكّيفة لوضع الصندوق ومتطلباته.املعايري 

املعايري احملاسبية ينبغي للصندوق أن حيدد بوضوح األهداف واملنافع املسبقة ملشروع ٢٠١١٢
Xالدولية للقطاع العام

لكفالة أنه مكتب املراجعة الداخلية للحساباتينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع ٢٠١١٣
الصندوق وإدارته للمخاطر تسيري تتلقى ضمانات كافية عن مالءمة وفعالية هيكل 

ومراقبته.
X

عملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون كل األهداف املقّدمة النظر يف جيب ٢٠١٠١
قابلة للقياس وحمددة وقابلة للتحقيق.

X

من أجل استكمال العمل على مرفق التربعات ينبغي للصندوق بذل قصارى جهوده٢٠١٠٢
عرب اإلنرتنت والدعاية له من أجل حتقيق أقصى قدر من التربعات املتأتية من تغطية 

أحكام احملكمة األوىل املتوقع صدورها هذه السنة.

X

جيب على الصندوق، يف التعامل مع املنظمات احمللية الشريكة األصغر حجماً، أن ٢٠١٠٣
وجود التدابري الالزمة لكي تستمر املشاريع، يف حالة ما تعذر على الصندوق يضمن 

توفري املوارد، أو أن تنتهي بطريقة حتمي مسعة الصندوق.

X

بسيطًة قدر اإلمكان للتشجيع على املشاركة. ينبغي للصندوق جعل عملية املناقصات ٢٠١٠٤
العطاءات للجهات اليت ليست واثقة وينبغي له إصدار توجيهات واضحة بشأن حتضري 

من العملية، مما سيساعد على فتح العملية ألكرب عدد ممكن من املشاركني.

X

ينبغي أن يسعى الصندوق إىل مراجعة كل مرحلة من مراحل عملية املناقصة مراجعة ٢٠١٠٥
عميقة من أجل استخالص الدروس اليت جيب استخالصها من أجل حتسني العملية 

ملقدمي العطاءات يف املستقبل.

X

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم املتطلبات اإلدارية ٢٠١٠٦
واملالية للصندوق إذ إن حجم التربعات عرب اإلنرتنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية 

.على مدى الفرتات املالية املقبلة

X

X. وينبغي تنفيذ نظام إدارة املخاطر يف املؤسسة٢٠١٠٧

١٠٢٨٠مجموع عدد التوصيات: 

بعد املراجعة الدقيقة حلالة لتنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة -١
مت تنفيذ ٢٠١١و٢٠١٠احلسابات لوحظ أنه من جمموع عشر توصيات ُقدمت برسم السنتني املاليتني 

اثنتني، ومثان نـُّفذت جزئيا. 
. وسيقوم دارة وُسبل التعامل مع املشكالتأغلبية التوصيات اليت مت استكماهلا جزئيا تتعلق باإل-٢

املراجع اخلارجي بإجراء استعراض كامل للمسائل املتعلقة بإدارة الصندوق االستئماين للضحايا كجزء من 
.٢٠١٤و٢٠١٣إجراءات املراجعة يف 
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البيانات المالية
البيان األول

الصندوق االستئماني للضحايا
كانون ٣١للفترة المنتهية في والتغيرات في األرصدة الماليةبيان اإليرادات والنفقات 

(باليورو)٢٠١٢األول/ديسمبر 
٢٠١١املالحظةرقم٢٠١٢

اإليرادات

٤٣,٢٥٦،٧٠٦- ٢,٥٠٢,٣٠٢٣التربعات

٥٩،٨٩٧٥٦،٤٥٢إيرادات الفائدة املصرفية

٢,٥٦٢،١٠٠٣,٣١٣،١٥٨جمموع اإليرادات

النفقات

٥١,٦٦٢،٠١٣- ١,١٣٢،٩١٧٣املدفوعات

٦٨٤١،٠٧٦-٥/٣- ٣١٧،٤٠٣االلتزامات غري املصفاة

-٤،٦٢٩

١,٤٥٠،٦٥٧٢,٥٠٧،٧١٨جمموع النفقات

١,١١١،٤٤٣٨٠٥،٤٤٠زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات

٧١٨٦،٣٣٣- ٢٩،٢٥٢٣السابقة أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات الفرتات 

)١٥،٢١٥(٨- ٣)١٩،٥٤٦(املبالغ الـُمعادة إىل املاحنني

٣,٤١٠،٣٠٧٢,٤٣٣،٧٤٩أرصدة الصندوق يف بداية الفرتة املالية 

٤,٥٣١،٤٥٦٣,٤١٠،٣٠٧كانون األول/ديسمبر٣١مجموع األرصدة في 

...............الصندوق االستئماني للضحایا..رئیس مجلس إدارة التوقیع:التاریخ: 
.....................رئیس قسم المالیة والمیزانیة.....................
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البيان الثاني
الصندوق االستئماني للضحايا

كانون األول/ديسمبر ٣١في بيان األصول والخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
(باليورو)٢٠١٢

٢٠١١رقم املالحظة٢٠١٢
األصول

٤,٨٤٧،٠٠٢٤,٢٤،٢١٨الودائع النقدية والودائع ألجل

٩١٤،٦٣٠- ١٤،٦٤٢٣احلسابات األخرى قيد التحصيل

٤,٨٦١،٦٤٤٤,٢٥٨،٨٤٨جمموع األصول

الخصوم

٦٨٤١،٠٧٦- ٣١٧،٧٤٠٣االلتزامات غري املصفاة

٧،٤٦٥٧،٤٦٥ملنحة اإلعادة إىل الوطن

-٤،٩٨٣حسابات أخرى مستحقة الدفع

٣٣٠،١٨٨٨٤٨،٥٤١جمموع اخلصوم

األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

٤,٥٣١،٤٥٦٣,٤١٠،٣٠٧الفائض الرتاكمي

٤,٥٣١،٤٥٦٣,٤١٠،٣٠٧جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

٤,٨٦١,٦٤٤٤,٢٥٨،٨٤٨الخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقمجموع 

التوقیع :رئیس مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحایا ..........التاریخ: 
رئیس قسم المالیة والمیزانیة.........................
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البيان الثالث
الصندوق االستئماني للضحايا

(باليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١النقدية في بيان التدفقات 
٢٠١٢٢٠١١

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

١,١١١،٤٤٣٨٠٥،٤٣٩صايف زيادة/(نقص) اإليرادات عن النفقات (البيان األول)

٤٤،٧٥١)١٢((زيادة)/(نقص) احلسابات األخرى قيد التحصيل

٧،٠٩٢)٥٢٣،٣٣٦(املصفاةزيادة/(نقص) االلتزامات غري 

-٤،٩٨٣زيادة/(نقص) حسابات أخرى مستحقة الدفع

٤،٦٢٩-استحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن

)٥٦،٤٥٢()٥٩،٨٩٧(خمصوما منها: إيرادات الفائدة املصرفية

٥٣٣،١٨١٨٠٥،٤٥٩الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية

االستثمار والتمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

٥٩،٨٩٧٥٦،٤٥٢مضافاً إليها: إيرادات الفائدة املصرفية

٥٩،٨٩٧٥٦،٤٥٢صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

التدفقات النقدية من مصادر أخرى

٢٩،٢٥٢١٨٦،٣٣٣الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها

)١٥،٢١٥()١٩،٥٤٦(إىل املاحننياملبالغ الـُمعادة

٩،٧٠٦١٧١،١١٨الصايف النقدي من مصادر أخرى

٦٠٢،٧٨٤١,٠٣٣،٢٠٩صافي زيادة/(نقص) الودائع النقدية والودائع ألجل

٤,٢٤٤،٢١٨٣,٢١١،١٨٩الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفرتة

٤,٨٤٧،٠٠٢٤,٢٤٤،٢١٨األول/ديسمبر(البيان الثاني)كانون ٣١الودائع النقدية والودائع ألجل في 
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مالحظات ملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١

أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارها١-١
ICC-ASP/1/Res.6 هؤالء يف اختصاص احملكمة، ولصاحل ُأسر اجلرائم اليت تدخليف الضحايا ، لصاحل

. كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال عن إدارة الضحايا
الصندوق االستئماين.

التقارير الماليةإعداد السياسات الهامة للمحاسبة و لخصم- ٢
االستئماين للضحايا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية جيري مسك البيانات املالية للصندوق١-٢

، ICC-ASP/1/Res.6مجعية الدول األطراف يف مرفق القرارحسب ما حتددهللمحكمة اجلنائية الدولية و 
ولذلك تتفق البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة األمم 

املالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.املتحدة. وهذه
جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة :حماسبة الصندوق٢-٢

بكل صندوق.
ما مل تقّرر : قوام الفرتة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، الفرتة املالية٣-٢

مجعية الدول األطراف غري ذلك.
: تعّد احلسابات استنادًا إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري أساس التكاليف التارخيية٤-٢

تعديلها لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات.
ألموال تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو. ويتّم حتويل ا:عملة احلسابات٥-٢

املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ البيان املايل. 
ويتّم حتويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة 

السائد يف تاريخ املعاملة.
تئماين للضحايا من خالل ما يلي:يتّم متويل الصندوق االسالتمويل:٦-٢

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا للمعايري (أ) 

األموال وغريها من املمتلكات اليت يتّم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت (ب)
من املادة ٢إىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة حتّول
من نظام روما األساسي؛٧٩

املوارد احملّصلة عن طريق التربعات املقّدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية (ج)
ئية وقواعد اإلثبات؛ ومن القواعد اإلجرا٩٨الدولية عمال بالقاعدة 

املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض.(د)
: تسّجل التربعات بوصفها إيرادات ويتّم تسجيلها عند تلقيها فعال من املتربعني.اإليرادات٧-٢
تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع ألجل الودائع النقدية والودائع ألجل٨-٢

واحلسابات حتت الطلب اليت ترتتب عليها فوائد مصرفية.
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الصندوق االستئماني للضحايا (البيانات من األول إلى الثالث)-٣
فرتة اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء اليعرض البيان األول١-٣

اإليرادات عن النفقات خالل الفرتة اجلارية وتعديالت ما قبل أو النقص يف زيادة الاملالية. ويشمل حساب 
الفرتة يف اإليرادات أو النفقات.

كانون ٣١ويعرض البيان الثاين األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف ٢-٣
.٢٠١٢األول/ديسمرب 

ّمت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعيار ص للتدفق النقدي الثالث هو ملخّ والبيان٣-٣
احملاسيب الدويل السابع.

التربعات: َوَرد من التربعات املقّدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من الكيانات ٤-٣
يورو. ٢،٥٠٢،٢٠٣ما جمموعه

من التربعات اليت يورو ٤٩٧،٦١٠ة أويف املائ٢٠، ّمت ختصيص ما يناهز ٢٠١٢ويف عام ٥-٣
قبلها الصندوق االستئماين ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي. 

التعويضات.وفنلندا لنشاطات قدمتها أملانيا من مسامهة ، يورو٤٠٧،٠٦٦يف املائة، أو١٦وخّصصت 
: التبرعات المخصصة١الجدول 

٢٠١٢٢٠١١
الصايفاملصروفاتالتربعاتالصايفاملصروفاتالتربعاتالبلدان
٣٠٧،٠٦٦٢٠٠،٠٠٠١٧٤،١٣٧٢٥،٨٦٣-٣٠٧،٠٦٦فنلندا
٣٠٠،٠٠٠١٥٨،٨٥٩١٤٠،٢٣١١٨،٦٢٨-٣٠٠،٠٠٠أملانيا

-٢٢،٧٢٥٢٢،٧٢٥-٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠هولندا
٢٧٢،٦١٠٢٥٣،٥٠١٢٠٦،٥٨٠٤٦،٩٢١-٢٧٢،٦١٠النرويج

٩٠٤،٦٧٦٢٥،٠٠٠٨٧٩،٦٧٦٦٣٥،٠٨٥٥٤٣،٦٧٣٩١،٤١٢المجموع (باليورو)
خمصص يورو ٢٠٠،٠٠٠اآلتية:املبالغ ٢٠١٢يشمل املبلغ الذي تربعت به فنلندا يف عام ٦-٣

للنشاطات املتعلقة باجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي يف إطار مهمة املساعدة اليت 
يورو خمصصة لدعم النشاطات املتعلقة مبهمة الصندوق ١٠٧،٠٦٦االستئماين للضحايا ويقوم الصندوق

يورو هو القسط األول من االتفاق متعدد السنوات ٢٠٠،٠٠٠يف التعويضات. الرجاء مالحظة أن مبلغ
–٢٠١٢ول/ديسمرب األنكانو ٣١الذي سيسدد يف فرتة يورو٨٠٠،٠٠٠مع حكومة فنلندا مبقدار 

.٢٠١٥ون األول/ديسمرب كان٣١
يورو خمصصا ملهمة ٣٠٠،٠٠٠لغبتربعا مب٢٠٠٢رقم املبلغ الذي قدمته أملانيا يف يشكل٧-٣

اليت تبلغ ٢٠١١الصندوق يف التعويضات (مثال قضية لوبانغا). متت إعادة رصيد مرحل من هبة 
يورو إىل حكومة أملانيا مبوجب االتفاق املوقع.١٩،٥٤٦

٢٢٥،٠٠٠تربع هولندا يف قسطني منفصلني. ومت تلقي القسط األول الذي يبلغ مت تسديد٨-٣
ومن أجل االمتثال لشروط املانح باإلبالغ متت معاملتها كما ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٤يورو يوم 

فقط. ومت ختصيص التربع الذي تقدمت به هولندا ملهمة الصندوق العامة يف ٢٠١٢
٢٩بتاريخ يورو ٢٥،٠٠٠القسط الثاين الذي يبلغعدة وليس لفئة حمددة من النشاطات. ومت تلقي املسا

.٢٠١٢حزيران/يونيه 
يورو من النفقات على مصروفات مقدارها ١,٤٥٠،٦٥٧ينطوي ما جمموعه:النفقات٩-٣

يورو ٢٥٠،٠٠٠يورو. ومت إنفاق مبلغ٣١٧،٧٤٠يورو، والتزامات غري مصفاة مقدارها ١,١٣٢،٩١٧
على مساعدة الضحايا.٢٠١٢يف 
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من النظام املايل والقواعد املالية ٥-٤ّمت إقرارها مبوجب القاعدة :االلتزامات غري املصفاة١٠-٣
للمحكمة اليت تنص على ما يلي: "تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء الفرتة 

تتم الزم لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت يف الفرتة املالية ومل
تسويتها". ونظرًا لطبيعة أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري املصفاة الواردة يف البيانات املالية 

ضمن وبالتايل فهي تت٢٠١٢
. وحيتفظ الصندوق االستئماين للضحايا حبق إلغاء هذه االلتزامات يف ٢٠١٢األنشطة املتعلقة بعام 

. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١حاالت استثنائية، حاصراً االلتزامات الفعلية يف حدود 
املتعلقة بالتزامات : بلغت املصروفات الفعلية الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها١١-٣

يورو.٢٩،٢٥٢الفرتات السابقة 
يورو هو رصيد مشروع يدعم مستشارا قانونيا يقدم ١٩،٥٤٦: املبالغ املُعادة إىل املاحنني١٢-٣

.٢٠١٢املساعدة يف حتضريات تنفيذ التعويضات املمولة من أملانيا يف عام 
فائدة مكتسبة لكنها مل حتّصل حىت يورو ومتثل ١٤،٦٤٢بلغت األرصدة احملّصلة األخرى١٣-٣

. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١تاريخ 
: مبوجب املقرر الذي أصدرته مجعية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة١٤-٣

ICC-ASP/1/Decisionالدول األطراف  ، املعتمد 58/262، وقرار اجلمعية العاّمة التابعة لألمم املتحدة 3
اعتبارا ، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية منظمة عضواً يف الصندوق ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ٢٣يف 
. يوفّر الصندوق ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١من 

استحقاقات ملوظفي احملكمة. 
خطة ممّولة الستحقاقات حمددة. ويتمثل التزام املنظمة املايل وصندوق املعاشات التقاعدية هو١٥-٣

باملئة من األجر الداخل يف حسابات املعاش ١٥,٨جتاه الصندوق يف اشرتاكها املقّرر وفقا ملعدل 
التقاعدي الذي حددته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل جانب حصتها يف أي مدفوعات سدادا 

من النظام األساسي للصندوق. وال ُتسدد مدفوعات العجز هذه إالّ ٢٦ادة لعجز اكتواري مبقتضى امل
، بعد أن يتقّرر وجود ٢٦مىت تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وإذا فعلت ذلك، حبكم املادة 

حاجة إىل هذه املدفوعات بناء على تقدير العجز االكتواري للصندوق عند تاريخ التقييم. وحىت إعداد 
هذا الت

، قررت ICC-ASP/1/Res.6بالقرار ٦: يف املرفق املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية١٦-٣
مجعية الدول األطراف أن يكون مسّجل احملكمة مسؤوال عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري 

عمل جملس إدار 
املسّجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشاراً.

يورو ألمانة الصندوق ١،٤٥٠،٦٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠١٢ويف عام ١٧-٣
االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم

يورو.١،٣٢٧،٧٢٥النفقات املسجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء هذه الفرتة املالية 
.٢٠١٢تربعات عينية خالل لصندوق االستئماين للضحايامل يتلق ا: التربعات العينية١٨-٣
أدناه أهم النفقات املطابِقة من الشركاء اليت سجلها الصندوق : ترد النفقات املطابِقة من الشركاء١٩-٣

االستئماين للضحايا أثناء الفرتة املالية:
يورو (بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف ٤٦٣،٩١٤سجل الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ 

شركاء املنفذين يف عام ) بوصفه موارد مطابقة من قبيل اخلدمات، والدعم املقّدم للضحايا من ال٣١/١٢/٢٠١٢
٢٠١٢.

_____________________________________


