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 قائمة املختصرات ]املستعملة يف النسخة اإلنكليزية[

Arc مبىن املقر الرئيسي القائم يف شارع مانويغ، يف الهاي، هبولندا 
ASG أمني عام مساعد 
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AU االحتاد األفريقي 

AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 
AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية 

CAR مجهورية أفريقيا الوسطى 
CASD شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة 

CBF جلنة امليزانية واملالية 
CIV كوت ديفوار 

CMS قسم إدارة احملكمة 
CoCo جملس التنسيق 

D )مد )مدير 
DCS شعبة خدمات احملكمة 
DRC مجهورية الكونغو الدميقراطية 
DSA بدل املعيشة اليومي 
DSS  (4171 –قسم دعم الدفاع )أُدمج بقسم دعم احملامني 

DVC  نُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة( – 4171واحملامني )أُلغيت يف عام الضحايا شعبة 
ECOS  نظام عمل احملكمة اإللكرتونية 
FMU وحدة إدارة املرافق 
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات 
GS اخلدمات العامة 

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

GSS قسم اخلدمات العامة 
GTA  املساعدة املؤقتة العامة 

HQ املقر 
HR املوارد البشرية 

IBA  الرابطة الدولية للمحامني 
ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP برنامج احلماية يف احملكمة اجلنائية الدولية 
ICT تكنولوجيات املعلومات واالتصال 

ICTS  واالتصالقسم تكنولوجيا املعلومات 
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IGO منظمة حكومية دولية 
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INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
IOM آلية الرقابة املستقلة 

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
IRS أجهزة التحرك االستجايب األويل 

IT تكنولوجيات املعلومات 
JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 
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LSU وحدة خدمات اللغات 
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 MIS نظام املعلومات اإلدارية 

MORSS معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة 
MOSS معايري العمل األمنية الدنيا 

NGO منظمة غري حكومية 
NYLO مكتب االتصال القائم يف نيويورك 

OIA مكتب املراجعة الداخلية 
OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع 
OPCV  للضحايامكتب احملامي العمومي 

OTP  العام املدعي مكتب 
P  )ف )موظف من الفئة الفنية 

PIDS قسم اإلعالم والوثائق 
PDO )مكتب مدير املشروع )مشروع املباين الدائمة 
SAP )براجميات "النظم والتطبيقات واملنتجات" )معاجلة البيانات 

SG غاية اسرتاتيجية 
SO هدف اسرتاتيجي 

SSS قسم األمن والسالمة 
STIC )قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة )خمتصر فرنسي 
TFV  للضحاياالصندوق االستئماين 

TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق 
UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة 
UNDU  وحدة االحتجاز لدى األمم املتحدة 
UNON مكتب األمم املتحدة يف نريويب 

UNSMS نظام األمم املتحدة إلدارة األمن 
VPRS  وجرب أضرارهمالضحايا قسم مشاركة 
VTC التباحث/التواصل الفيديوي عن بعد 

VWU  والشهودالضحايا وحدة 
WCF صندوق رأس املال العامل 

2gv ما خيص املنتفعني من التجهيزات غري الـُمدجَمة 
3gv  خيص املنتفعني من التجهيزات الـُمدجَمةما 
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 *4172متوز/يوليو  71 –خالصة وافية 

 النقاط األساسية

 البرنامجية المقترحة إلى العوامل الرئيسية التالية البيان 5102تستند ميزانية عام  -0

حماكمتني جديدتني على األقل استمرار تزايد األنشطة القضائية واألنشطة على صعيد املالحقة إذ سيُنهض بأود  )أ(
 باإلضافة إىل القضايا احلالية؛

فيما خيص معقدة مغادرة ستة قضاة للمحكمة وقدوم سبعة قضاة جدد إليها، مع ما يرتتب على ذلك من تبعات  )ب(
 تكاليف املعاشات التقاعدية للقضاة؛

 قضية يف مثاين حاالت؛ 47 –العام  املدعي ب تنفيذ اسرتاتيجية جديدة وزيادة يف عبء العمل الواقع على عاتق مكت )ج(

 زيادة مناظرة يف اخلدمات املطلوبة من قلم احملكمة؛ )د(
 الزيادات الضمنية، أي تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة؛ )ه(
يورو، ينطوي على زيادة بالقياس  مليون 715.16مقداره  االربناجمية املقرتحة للمحكمة مبلغ 4175تبلغ ميزانية عام  )و(

مليون يورو إذا  74.41يورو )أو  مليون 71.12املئة ومقدارها  يف 77.1املعتمدة  نسبتها   4172إىل ميزانية عام 
 مل حُتتسب الزيادة يف فوائد قرض املباين الدائمة(.

 الهيئة القضائية -5

يورو، ينطوي على زيادة مقدارها  مليون 74.17مقداره  اضائية مبلغاملقرتحة للهيئة الق 4175تبلغ ميزانية عام  )أ(
 املئة من ذلك املقدار؛ يف 49.9، أي 4172يورو بالقياس إىل املقدار املناظر لعام  مليون 4.91

  اقاضي 79يؤدون خدمة منتظمة بدوام كامل مقابل  اقاضي 78إىل  4175ستحتاج احملكمة فيما خيص معظم عام  )ب(
 ؛4172يف عام  كحد أقصى

عليها أن  يتعني بينما مل  4175ستدفع احملكمة مسامهات يف املعاشات التقاعدية جلميع القضاة الثمانية عشر يف عام  )ج(
 إال للقضاة االثين عشر الذين لـّما يُتّموا مدة تسع سنوات يف اخلدمة؛ 4172تدفع مسامهات مناظرة يف عام 

سنوات املربَم مع  ال مناص من أن ترتتب على جتديد العقد املتعلق باملعاشات التقاعدية للقضاة البالغة مدته مخس )د(
إىل عام  4172اليت تتعامل معها احملكمة، زيادة يف تكاليف النظام للفرتة املمتدة من عام  Allianzشركة التأمني 

 ؛الية حاليبالنظر إىل الشروط السائدة يف األسواق املا 4178
غري متكرِّر لسد تكاليف االنتداب املستحقة هلم عند التحاقهم بالعمل يف  اسيستلزم قدوم سبعة قضاة جدد خمصَّص )ه(

 احملكمة؛
إذا تعنيَّ على اهليئة القضائية أن تنهض بأود  4175يُفرتض أن تزداد تكاليف املوظفني زيادة معتدلة فيما خيص عام  )و(

وبعبء العمل الباهظ املتصل بدعاوى االستئناف وأن تسرِّع تقدمها فيما يتعلق بـ"العرب احملاكمات اجلديدة 
 املستخلصة" بغية حتسني جناعة اإلجراءات القضائية.

 العام المدعي مكتب  -3

ى يورو، ينطوي عل مليون 27.91مقداره  االعام )"املكتب"( مبلغ املدعي املقرتحة ملكتب  4175تبلغ ميزانية عام  )أ(
املعتمدة  4172املئة باملقارنة مبيزانية عام  يف 45.2يورو بالقياس إىل السنة السابقة، أي  مليون 8.25زيادة مقدارها 

 يورو. مليون 11.44البالغة 

                                                           

 .ICC/ASP/13/11 صدر سابقا بوصفه الوثيقة  *
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، اليت أيَّدهتا 4175 إىل عام 4174تتماشى الزيادة يف ميزانية املكتب مع خطته االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من عام  )ب(
العام أن ينهض مبسؤولياته  املدعي ل األطراف كلَّ التأييد. وبدون املوارد املطلوبة يف إطار امليزانية لن يتسىن ملكتب الدو 

على حنو مالئم، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر على مصداقية احملكمة بأمجعها وعلى قدرهتا على الردع عن 
 ارتكاب اجلرائم اجلماعية الفظيعة.

كاهَل املكتب ضغٌط كبرٌي متأٍت عن تزايد عدد ما يشمله نشاطه من حاالت النزاع اليت تُرَتَكب فيها أخطر يـُْثِقل   )ج(
عمليات حتقيق يف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي وعمليتا حتقيق  أربع 4175اجلرائم: ستستمر يف عام 

منه، مع العلم بأنه مت اإلخطار يف إطار استخدام  11 دةيف أفعال جنائية خمّلة بإقامة العدالة منصوص عليها يف املا
بواحدة من عمليات التحقيق األربع وبقضييَت األفعال اجلنائية املنصوص عليها يف  4172 صندوق الطوارئ يف عام

 .11املادة 
م يف جوهر يف التحضري ملا ال يقل عن مخس حماكمات ودعوى استئناف واحدة للحك انشط اسينخرط املكتب اخنراط )د(

 القضية املعنية، أو يف إجراء هذه احملاكمات وهذه الدعوى، ويف تناول طائفة من دعاوى االستئناف التمهيدي. 
لعشر من احلاالت، حيث ميكن أن تتحقق وفورات مالية إذ ينجح  االتدارس اجلاري حالي 4175سيستمر يف عام  )ه(

 اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقة املكتب يف تشجيع السلطات الوطنية على التحقيق يف
 مرتكبيها، ما يُتفادى به تدخل احملكمة.

يُفرتض أن تذهب تكاليف املوظفني األساسية وتكاليف ما تستلزمه أنشطة املكتب الرئيسية يف جمال التحقيق  )و(
بأشهره  4175ب على املكتب أن يأخذ باحلسبان عام واملالحقة مبعظم الزيادة اليت تنطوي عليها امليزانية املقرتحة. وجي

 اتعيين 4172عشر الكاملة عندما يعد امليزانية فيما خيص كل املوظفني اإلضافيني الذين ُعيِّنوا فيه خالل عام  االثين
التحقيق واملالحقة ُموِّل باعتمادات مهيأ هلا يف امليزانية. فالتجربة حىت تارخيه تبنيِّ أن ختصيص املوارد املناسبة ألفرقة 

تضمن جودة عمليات املكتب  األساسية وجناعتها وفعاليتها: جيدر التنويه يف هذا الصدد إىل النجاح املتمثل يف اعتماد 
 .4172يف عام  غباغبوالتهم يف قضية انْتاغندا وقضية 

حداث قدرة متمثلة يف أفرقة فعالة للنموذج اخلاص الذي قبلته الدول األطراف الست اجيري ختصيص املوارد لألفرقة وفق )ز(
)على الرغم مما تتسم به احلاالت والقضايا اليت يناوهلا املكتب من تعقيد فإن أعداد املوظفني الذين تتألف منهم أفرقته 

ما  يف متواضعة بالقياس إىل املمارسة املعمول هبا يف احملاكم اجلنائية الدولية واحملاكم اخلاصة التابعة لألمم املتحدة أو
 خيص عمليات التحقيق يف اجلرائم على املستوى الوطين(.

إطار  ستوفر ميزانية املكتب املقرتحة املوارد األساسية اليت ال بد منها لكي يتمكن من االضطالع باملهام املنوطة به يف )ح(
 واليته مبستوى اجلودة املطلوب املتوخى حبسب اخلطة االسرتاتيجية.

شواغل الدول األطراف بشأن الزيادات اهلامة يف مبلغ امليزانية، قرر أن ال يواصل، يف هذه  اغري أن املكتب، مدرك )ط(
املرحلة، عملية التحقيق الكاملة اخلامسة اليت خطط هلا يف بادئ األمر وفق اسرتاتيجيته، ما نتج عنه ختفيض يف ميزانيته 

 املقرتحة.
 قلم المحكمة -4

يورو، تنطوي على ختفيض مقداره  مليون 99.49مقداره  اة لقلم احملكمة مبلغاملقرتح 4175تبلغ ميزانية عام  )أ(
 يورو. مليون 99.46املعتمدة البالغة  4172املئة، بالقياس إىل ميزانية عام  يف 1.7-يورو، أي  15 111

ات املتعلقة بامليزانية على الرغم من ازدياد مقدار الدعم املطلوب من قلم احملكمة زيادًة ذات شأن بناًء على االفرتاض )ب(
، وال سّيما يف جمال العمليات امليدانية، ومحاية الشهود، واالحتجاز، فإن 4175وعلى طلبات اخلدمة فيما خيص عام 

قلم احملكمة متكَّن، بفضل ختصيص املوارد بعناية، وإعادة توزيعها، وإعادة حتديد األولويات على صعيدها، من 
وارد املطلوبة، وزيادة ضمنية يف تكاليف املوظفني، وذلك دون اإلضرار جبودة خدمته وال استيعاب زيادة حمتملة يف امل

 بنجاعتها.
 تقتصر امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة على احلد األدىن الالزم لضمان اضطالعه مبهامه األساسية. )ج(
ة الدول األطراف، ضمن حدود مبلغ امليزانية املايل ينشد رئيس قلم احملكمة استمرار متتعه باملرونة اليت أتاحتها له مجعي )د(

 املقرتح، لضمان تنفيذ التغيريات البنيوية املعتَزمة لكي يكون قلم احملكمة أجنع وأنسب للغرض منه.
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 البرامج الرئيسية األخرى -2

إن الربنامج الرئيسي الرابع )أمانة مجعية الدول األطراف( والربنامج الرئيسي السادس )أمانة الصندوق االستئماين  )أ(
سّيما يف جمال التجهيز باملوظفني، كما يشهد الربنامج الرئيسي الرابع زيادة يف اخلدمات  ( يشهدان زيادة والللضحايا

يورو،  مليون 1.54مقداره  اجمعية يف الهاي )تبلغ الزيادتان املعنيتان مبلغالتعاقدية تُعزى إىل عقد الدورة السنوية لل
 املئة، على الرتتيب(. يف 47.8يورو، أي  مليون 1.15املئة، و يف 78.4أي 

 يورو. مليون 7.5)فوائد قرض املباين الدائمة( زيادة تقارب  4-يشهد الربنامج الرئيسي السابع )ب(
 4172سية األخرى فإن مبالغ ميزانياهتا تقارب إىل هذا احلد أو ذاك مبالغها يف ميزانية عام أما سائر الربامج الرئي )ج(

 املعتمدة.

 مقدمة  -ألف

مقداره  االربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية مبلغ 4175تبلغ ميزانية عام  -7
املئة،  يف 77.1يورو، أي  مليون 71.12يورو. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها  مليون 715.16

إىل العوامل  امليون يورو(. ويعزى ذلك رئيسي 747.99املعتمدة )البالغة  4172بالقياس إىل ميزانية عام 
 التالية البيان:

إثر النمو املطّرد لعبء العمل  4175يف عام  ترقُّب أن تشهد األنشطة القضائية زيادة أخرى أ(
 اإلمجايل يف احملكمة على مدى السنوات األخرية؛

العام، وإدراج حالة جديدة   املدعي استمرار تزايد عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق مكتب  )ب(
حقة على ، مع ضرورة تعزيز قدرة أفرقة التحقيق واملال4175كبرية ضمن امليزانية العادية لعام 

 إجراء عمليات حتقيق ومالحقة تتسم بدرجة عالية من اجلودة وتأيت يف حينها؛
الزيادة املناظرة يف اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة بغية النهوض بأود الزيادة يف أنشطة التحقيق  )ج(

 وأنشطة املالحقة واألنشطة القضائية؛
تغيري على مدى السنوات األربع األخرية، ما يتطلب أن بقاء املالك املعتمد للوظائف الثابتة دون  )د(

 يتم حتقيق تعزيز القدرات عن طريق التوظيف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بصورة رئيسية؛
بالتزامات فيما يتعلق بتكاليف املوظفني من خالل  االزيادات الضمنية من قبيل االرتباط مسبق )ه(

 تحدة.تطبيق النظام املوحَّد لألمم امل
املقرتحة  4175وبعد أخذ هذه العوامل املسبِّبة للتكاليف باحلسبان، بلغ مقدار موارد ميزانية عام  -4

، مبا يف ذلك املكاسب احملققة عن طريق حتسني النجاعة وتقليص عدد اأوليللمحكمة الذي مت حتديده 
يورو، ينطوي يف حالة األخذ به على زيادة  مليون 728.79مقداره  اعمليات التحقيق النشط، مبلغ

 املعتمدة. 4172 يورو بالقياس إىل ميزانية عام مليون 49.51يناهز مقدارها 
وبعد مراجعة داخلية صارمة وافية، اشتملت على إجراء ختفيضات شديدة وعلى إعادة حتديد  -1

عمليات التحقيق النشط، وإعادة توزيع املوارد، مت  درجات األولوية على صعيد األنشطة، وتقليص عدد
يورو، ما خفَّض مقداَر الزيادة الصافية يف امليزانية املقرتحة  مليون 71التوصل إىل ختفيض قاٍس ناهز مبلغه 

 يورو. مليون 71.12إىل 
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 نمو الميزانية 

 مليون يورو 747.99  (امرجعي ااملعتمدة )املتخذة أساس 4172ميزانية عام 
 مليون يورو 728.79          املوارد الالزمة اليت مت حتديدها

 مليون يورو 49.51      النمو املرتبط بالعوامل املسبِّبة للتكاليف
 مليون يورو 74.19     التخفيض الذي أفضت إليه املراجعة الداخلية

 مليون يورو 03.34       5102صافي الزيادة المقترحة لعام 

 5102المتعلقة بميزانية عام االفتراضات  -باء
باالستناد إىل ما يـُْزَمع االضطالع به من العمل  4175ُوضعت االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام  -2

القضائي والعمل يف جمال املالحقة فيما خيص السنة التالية، مبقدار التمكُّن من تقديره على حنو دقيق يف 
إمكان التنبؤ بعمل احملكمة القضائي جيعل من الصعب وضع . بيد أن عدم 4172 هناية حزيران/يونيو

يف موعد يسبق إىل حد ليس بالقليل الفرتة املالية اليت متيزن احملكمة  اافرتاضات ميكن التعويل عليها متام
هلا. فنهج احملكمة يف هذا اجملال يتمثَّل يف عدم امليزنة إال لألحداث املتأكَّد إىل حد معقول أهنا ستحصل 

 السنة التالية وميكن تقديرها على وجه الدقة.يف 
إن ما وضعته احملكمة فيما خيص امليزانية من افرتاضات متعلقة باألنشطة القضائية واألنشطة يف جمال  -5

 الربناجمية املقرتحة، يهيئ ملا يلي: 4175املالحقة، تستند إليها ميزانية عام 
 : ستة أشهر لكل منهما(؛غباغبودا وقضية لوران قضية انْتاغنالتحضري للمحاكمة يف قضيتني ) أ(

قضية ؛ ا: اثنا عشر شهر قضية كنياتا: ستة أشهر؛ قضية انْتاغنداعقد احملاكمة يف مخس قضايا ) ب(
 : ستة أشهر(؛غباغبوقضية لوران ؛ ا: اثنا عشر شهر قضية بَندا؛ ا: اثنا عشر شهر روتو/سَْنغ

)حبسب مقتضى احلال(:  قضية مبباإجراءات النطق بالعقوبة واإلجراءات املتعلقة جبرب األضرار يف  ج(
 ثالثة أشهر؛

 ( ودعاوى االستئناف التمهيدي.مببادعوى االستئناف النهائي يف قضية واحدة ) د(

على أساس وقد ُوضعت االفرتاضات املتعلقة باإلطار الزمين هلذه اجللسات على أساس تتابعها ال  -9
. ويُتوقع أن جياوِز عبُء العمل اإلمجايل الذي تنهض به جمتمعًة الدوائُر التمهيدية والدوائُر 7تزامنها

 .4172االبتدائية ودائرُة االستئناف مقداَر النشاط القضائي الذي شهده عام 
التحقيق  إجراء عمليات 4175العام مواصلته يف عام  املدعي وباإلضافة إىل ذلك يرتقب مكتب  -1

يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت: كوت ديفوار، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، وأوغندا، ومجهورية 
الكونغو الدميقراطية، والسودان )دارفور(، وكينيا، ومايل؛ وسيواصل رصده حلاالت ختضع لتدارس أويل )يف 

، وغينيا، وهندوراس، ونيجرييا، واحتاد جزر أفغانستان، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وجورجيا
 ، وأوكرانيا، والعراق(.‘(مايف مرمرة’القمر )حوادث 

مث إن قلم احملكمة سيواصل النهوض بأود اجلوانب غري القانونية إلدارة شؤون احملكمة وتقدمي  -8
طة املزيدة يف جمال بأود الدعاوى القضائية املزيدة العدد، كما سيدعم األنش ااخلدمات هلا. وسينهض أيض

                                                           

لكن قد ُُيتاج إىل عقد جلسات حماكمة متزامنة خالل السنة نتيجة ملالبسات القضايا على وجه التحديد وللتطورات   7
 الدقة يف الوقت احلاضر.القضائية اليت يتعذر حتديدها على وجه 
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العام فيما يتعلق على اخلصوص حبماية  املدعي التحقيق واملالحقة إثر تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب 
 والشهود وتقدمي الدعم إليهم، والعمليات امليدانية، واالحتجاز.الضحايا 

 للمحكمة الجنائية الدولية جمعاء

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 26.1 864.1 7 141.9 5 815.9 1 القضاة

 2.1 511.2 4 219.8 99 819.2 91 تكاليف املوظفني

 21.6 661.5 1 761.1 49 766.8 78 تكاليف املوظفني األخرى

 1.1 176.9 7 192.1 11 122.2 15 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 00.3 332.2 03 3.0.3 032 626.5 050 المجموع

 

 البرنامجية المقترحة  5102ميزانية عام   -جيم

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية -0

والدوائر ومكاتب االتصال. ولئن كان مكتب يتألف الربنامج الرئيسي األول من هيئة الرئاسة  -6
ضمن الربنامج الرئيسي األول فإنه ممثِّل مشرتك جلميع أجهزة احملكمة وهو  ااالتصال يف نيويورك مدرج

 ملكتب مجعية الدول األطراف وفريقها العامل يف نيويورك. اإمدادي ايقدم دعم
األنشطة القضائية املرتقبة ضمن إطار االفرتاضات ويستند حتديد ميزانية الربنامج الرئيسي األول إىل  -71

يرتفع  امستفيض اقضائي ا. وسيشهد مجيع الشعب القضائية الثالث نشاط4175املتعلقة مبيزانية عام 
 ابصورة خاصة يف الشعبة االبتدائية اليت سينضاف فيها إىل القضيتني اللتني هتتم هبما حالي اعارم اارتفاع

( كما ميكن أن تبدأ فيها حماكمتان أخريان حبسب ما تؤتيه وانْتاغندا غباغبوبدء حماكمتني جديدتني )
أن يزيد من حجم دعاوى االستئناف التمهيدي.  ااإلجراءات احلالية املتعلقة باعتماد التهم، ما يُتوقع أيض

ده يُتوقع أن يفوق مقداره الذي شه 4175وعليه فإن مقدار أعباء عمل الشعب الثالث جمتمعة يف عام 
 .4172عام 
وستواصل اهليئة القضائية ممارسة مهامها على حنو يتيح هلا االستعانة باملوارد املخصَّصة هلا على أجنع  -77

يف جمال األعمال  اوجه. ويراد بأعداد املوظفني املوصى هبا يف هذه امليزانية سد االحتياجات املعروفة حالي
لالزم لسري اإلجراءات يف شىّت الدعاوى املتوقعة بصورة ناجعة املتعلقة بالقضايا. إهنا متثل احلد األدىن ا

، أو حدث أن قامت اوفعالة. وإذا حدث أن كان عبء العمل الفعلي أعلى من مقداره املتوقع حالي
احتياجات جديدة غري متوقعة، فسُتبذل قصارى اجلهود الستيعاب التكاليف ضمن حدود ميزانية 

 الطوارئ. قبل االستعانة بصندوق 4175 عام
إن السبب الرئيسي لزيادة ميزانية اهليئة القضائية يتمثل يف زيادة ال مناص منها يف تكاليف القضاة  -74
، تُعزى إىل األسباب التالية 4175يورو يف عام  مليون 5.11إىل  4172يورو يف عام  مليون 1.82من 

 البيان:
خدمة منتظمة بدوام كامل بينما لـم  يؤدون 4175ملعظم سنة  اقاضي 78ستحتاج احملكمة إىل  أ(

. ولذا فإن تكاليف رواتب القضاة ستزداد اقاضي 79إال لـ 4172يهيأ يف إطار امليزانية ملعظم عام 
 يورو. مليون 1.18زيادة يقارب مقدارها  4175 يف عام
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عليها دفع  يتعني ، بينما مل 78ستدفع احملكمة مسامهات يف املعاشات التقاعدية جلميع القضاة الـ ب( 

، إذ مل يلزم دفع املزيد من املسامهات عن القضاة اقاضي 74إال لـ 4172هذه املسامهات يف عام 
متدنية  4172 الذين كانوا قد أمتّوا تسع سنوات يف اخلدمة )ما أفضى إىل تكلفة يف امليزانية لعام

 (.امصطنع اتدني
سنوات  شات التقاعدية البالغة مدته مخسكان ال مناص من أن يُفضي جتديد العقد املتعلق باملعا ج(

اليت تتعامل معها احملكمة إىل زيادة يف تكاليف النظام للفرتة  Allianzاملربَم مع شركة التأمني 
بسبب عامَلنْي جمتمَعنْي مها تقلص عائدات االستثمار  4178إىل عام  4172 املمتدة من عام

. وسيفضي ذلك، إذ يقرتن ااحتسابي اقدَّرة تقدير يف األسواق املالية وزيادة متوسطات األعمار امل
دفع مسامهات متعلقة مبعاشاهتم التقاعدية )انظر أعاله( إىل زيادة  يتعني بزيادة عدد القضاة الذين 

متثِّل الكلفة املقدَّرة للمعاشات  ايورو تقريب مليون 1.5يورو، منها  مليون 7.17إمجالية مقدارها 
 االنتخاب.التقاعدية للقضاة احلديثي 

لسد تكاليف االنتداب املستحقة هلم عند تعيينهم،  اوسيستلزم قدوم سبعة قضاة جدد خمصَّص د(
مببلغ  الشروط اخلدمة اخلاصة بالقضاة، يقدَّر حالي اوتكاليف سفرهم ونقل أمتعتهم الشخصية وفق

يورو. إن هذه التكاليف ال تُتكبَّد إال مرة واحدة كل ثالث سنوات  مليون 1.18إمجايل مقداره 
 .4178 فاملرة التالية لتكبُّدها ستقع يف عام –

تبعات متعلقة باملتطلبات من  4175مث إن للزيادة املتوقعة يف األنشطة القضائية فيما خيص عام  -71
 يورو: مليون 1.11املؤقتة العامة، تقارب كلفتها اإلضافية  املوظفني يف إطار املساعدة

للمساعدة املؤقتة العامة فيما يتعلق بالشعبة التمهيدية على نفس مقدارها  املخصصات أُبقي على  أ(
املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة(  4-من وظائف الرتبة ف 4.5) 4172يف ميزانية عام 

لألعمال اجلديدة يف عدد  متغري باستمرار من القضايا واحلاالت اليت تنظر  إىل دفٍق وطيد ااستناد
على هذه الشعبة أن تستدمي قدرهتا على االستجابة السريعة  يتعني فيها الدائرتان التمهيديتان. و 

 للمستجدات غري املتوقعة )من قبيل القرارات العاجلة املتعلقة بالقبض على املشتبه فيهم(.
قضايا يف  عمل املتوقع أن يقع على عاتق الشعبة االبتدائية املتأيت عّما ال يقل عن مخسإن عبء ال ب(

هلا من أجل النهوض  معتدال امرحلة عقد احملاكمة أو مراحل اإلعداد للمحاكمة سيتطلب تعزيز 
يف قضايا أخرى،  املقدم بتقليص الدعم  ابأود القضايا اجلديدة اليت ستنضاف، وذلك يعوَّض جزئي

اليت ُتشَغل يف إطار املساعدة  4-ميثل زيادة صافية تبلغ ثالث وظائف من وظائف الرتبة ف ما
 .انْتاغنداوقضية  غباغبواملؤقتة العامة للنهوض بأود قضية 

ُتشَغالن يف إطار املساعدة املؤقتة  4-تعزيز معتدل )وظيفتان من وظائف الرتبة ف ايلزم أيض ج(
بوضوح أنه ال ميكن  4172بيَّنت اخلربة العملية يف عام  العامة( يف شعبة االستئناف حيث

املتأيت عن دعوى استئناف هنائي  4175لعام  قعالنهوض بالعمل املتعلق بالقضايا احلايل واملتو 
واحدة وعدد كبري من دعاوى االستئناف التمهيدي )يُتوقع له أن يزداد مبثابة نتيجة مباشرة لزيادة 

 ت( بدون تعزيز جمموعة املوظفني أو إبطاء وترية القرارات القضائية.األنشطة على صعيد احملاكما
، إىل زيادة تتمثل يف وظيفة واحدة من الرتبة 4116مث إن هيئة الرئاسة حتتاج، ألول مرة منذ عام  د(

ُتشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لتسريع مشروع "العرب املستخلصة" يف اجملال  1-ف
 جناعة اإلجراءات القضائية يف احملكمة.القضائي لتحسني 

 4172 يورو يف عام مليون 71.15وعليه فإن الكلفة اإلمجالية للربنامج الرئيسي األول ستزداد من  -72
 املئة. يف 49.9، ما ينطوي على زيادة نسبتها 4175يورو يف عام  مليون 74.17إىل 
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 البرنامج الرئيسي األول
 الهيئة القضائية

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 26.1 864.1 7 141.9 5 815.9 1 القضاة

 7.8 81.2 112.9 2 967.4 2 تكاليف املوظفني

 59.1 969.6 615.1 7 418.7 7 األخرىتكاليف املوظفني 

 -7.1 -1.1 411.4 481.6 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 56.6 660.6 5 304.4 05 142.0 01 المجموع

 العام المدعي البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب  -5

العام )"املكتب"( مبوجب نظام روما األساسي يف التحقيق  املدعي تتمثل املهمة األساسية ملكتب  -75
يف أبشع اجلرائم اليت تشغل البشرية ويف مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم عندما ال تستطيع السلطات الوطنية 

 للدول األطراف أن تفعل ذلك أو ال ترغب يف فعله.
كتب ُيتاج إىل زيادة حامسة األمهية سلَّمت الدول األطراف بأن امل 4171ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -79

يف موارده لكي يؤدي املهام املنوطة به يف إطار واليته وينفذ خطته االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من 
اليت ُدِعي فيها إىل حتسني ذي شأن يف جودة عمليات املكتب الرئيسية،  4175إىل عام  4174 عام

 اف هذه اخلطة االسرتاتيجية كلَّ التأييد.وجناعتها، وفعاليتها. وقد أيدت الدول األطر 
ويتمثل اهلدف من االسرتاتيجية اجلديدة على صعيد املالحقة يف حتقيق نتائج إجيابية على حنو  -71

متسق، بزيادة أثر عمليات التدارس األويل، وتنويع طرائق التحقيق ومجع األدلة، والتوصل بأسرع ما ميكن 
يف هذه السنة بالفعل ما ميكنه إىل جتهيز القضايا  السليمة التدعيم إلجراء احملاكمة فيها. وقد بنيَّ املكتب 

، اللتني اعتمدت الدائرتان غباغبووقضية  انْتاغنداحتقيقه بفضل األفرقة ذات املوارد املناسبة يف قضية 
 التمهيديتان فيهما التهم املوجهة إىل املتهمني.

 4175 ته  لعامولذا فإن املكتب ينشد، بغية تنفيذ املهام املنوطة به على حنو فعال، زيادة يف ميزاني -78
يورو منحتها مجعية الدول األطراف فيما  مليون 11.44يورو، أي زيادهتا من  مليون 8.25مقدارها 

يورو فيما خيص السنة املقبلة. فال بد من هذه الزيادة لكي يتمكن  مليون 27.91إىل  4172خيص عام 
راز نتائج إجيابية تتوافق مع خطته املكتب من مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيته الناجحة على صعيد املالحقة وإح

 االسرتاتيجية.
يورو منها على وجه التحديد، خيص تكاليف املوظفني اليت ال  مليون 9.11إن معظم هذه الزيادة،  -76

العمل الذي باشره بالفعل  4175على أن يواصل يف عام  ابد من سدها إذا أريد للمكتب أن يبقى قادر 
قيق هذه الغاية أن يستبقي املكتب املوظفني العاملني فيه الذين . فمن األساسي لتح4172يف عام 

باإلضافة إىل املوظفني املعيَّنني باالستعانة  4172باالعتمادات املخصَّصة يف ميزانيته لعام  اوظفهم مستعين
 .4172بصندوق الطوارئ ملواجهة الظروف غري املتوقعة اليت قامت يف عام 

يورو على شىت وحدات املكتب على النحو التايل، مع العلم بأن  مليون 8.25وتتوزع الزيادة البالغة  -41
يورو، خمصَّص ألنشطة املكتب الرئيسية املتمثلة يف  مليون 9.1القسط األعظم منها، ما يبلغ جمموعه 

 عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، وعمليات املالحقة:
بتكاليف املوظفني واألسفار يف مهمات رمسية، لكي  يورو، تتصل مليون 4.84شعبة املالحقة:  أ(

يستدام متتع الشعبة بقدرة كافية على االضطالع مبسؤولياهتا فيما يتعلق بعمليات التحقيق وإجراء 
 احملاكمات والنهوض بأود دعاوى االستئناف؛
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، لكي يورو، تتصل بتكاليف املوظفني واألسفار يف مهمات رمسية مليون 4.99شعبة التحقيق:  ب( 

 يتسىن للشعبة أن تؤدي مهامها األساسية يف جمال التحقيق ودعم احملاكمات؛
يورو، تتصل بتكاليف املوظفني واألسفار يف  مليون 1.55شعبة االختصاص والتكامل والتعاون:  ج(

مهمات رمسية، لكي يتاح للشعبة سد الزيادات الكبرية يف عبء العمل الواقع على عاتقها فيما 
 ليل احلاالت واالحتياجات يف جمال التعاون الدويل؛يتعلق بتح

يورو، تشتمل ما يتأتى عن العملية، العدمية  مليون 4.24العام:  املدعي قسم اخلدمات وديوان  د(
خلدمات إعداد احملاضر من شعبة  املخصصات األثر على جممل ميزانية املكتب، املتمثلة يف نقل 

لسد تكاليف ما يلزم من  املخصصات اإلضافة إىل ذلك التحقيق إىل قسم اخلدمات، ويتضمن ب
إىل الشعب التشغيلية؛ وجتهيز  املقدم الدعم اإلداري والدعم يف جمال األسفار ويف جمال اللغات 

 املعلومات واألدلة؛ وميزانية التدريب للمكتب بأمجعه.
دِّعاءات بأنه مت عشر عمليات تدارس أويل لال 4175وهكذا يعتزم املكتب أن جُيري يف عام  -47

ارتكاب جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي أو جَيري ارتكاهبا، وأربع عمليات حتقيق نشط يف 
ادِّعاءات بارتكاب جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي، وعملييت حتقيق يف أفعال جنائية خمّلة 

حماكمات  ألساسي(، وما ال يقل عن مخسمن نظام روما ا 11 بإقامة العدل )منصوص عليها يف املادة
يف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي، وأن ينهض بأود دعوى استئناف واحدة مبا فيه إجراء 

عمليات حتقيق  إلجراءات احملاكمة. كما إن املكتب سيستدمي تسع اعمليات التحقيق الالزمة دعم
 "ساكن".

األساس، للتجهيز باملوظفني فيما خيص أفرقة التحقيق وأفرقة  إن املكتب اتّبع هلذا العام من حيث -44
والذي أقرته جلنة  4172املالحقة، نفس النموذج األساسي الذي طبَّقه يف إعداد امليزانية املقرتحة لعام  

ية امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف. فوفق هذا النموذج األساسي أُِقّر بضرورة زيادة قدود األفرقة بغ
. بيد أنه مل يُتوصل إىل فعاال احتقيق قدرة كافية على تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة اخلاصة باملالحقة تنفيذ

. واحلال أنه 4172 حتقيق هذه القدرة فيما خيص كل السنة باالعتمادات املخصَّصة يف إطار ميزانية عام
فرتاضات اليت استند إليها مقرتح امليزانية بغية التقيُّد باال 4175 ينبغي حتقيق هذه القدرة فيما خيص عام

 فيما خيص السنة املقبلة.
حتقيق يف  فيجب أن يتألف فريق التحقيق التابع للمكتب الذي يضطلع بعملية حتقيق نشطة )ال -41

من شعبة  اموظف 71من املوظفني ) 49.5قضية "ساكنة"(، لكي يعمل على حنو فعال، مما يعادل 
من شعبة املالحقة؛ ومستشار واحد خمتص بالتعاون الدويل(؛ وجيب أن يتألف  موظفني 1.5التحقيق؛ و

)حمقَقني اثنني لكل متهم، ما يزيد قدَّ الفريق  اموظف 72الفريق الذي يقوم بعملية مالحقة مما ال يقل عن 
من شعبة املالحقة؛ ومستشار واحد يف جمال التعاون الدويل(. إن  اموظف 77حبسب عدد املتهمني؛ و

أعداد املوظفني هذه زهيدة بالقياس إىل أعداد أعضاء األفرقة يف احملاكم اجلنائية الدولية  واحملاكم اخلاصة 
التابعة لألمم املتحدة، أو يف ما جتريه السلطات الوطنية من عمليات التحقيق أو املالحقة يف اجلرائم 

 اخلطرية.
سيؤيت زيادة يف  4175أن يتم يف عام   ني يتعكما إن متديد عقود املوظفني لسنة كاملة الذي  -42

تكاليف التشغيل املتصلة بعمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، ودعم احملاكمات، والتحضري 
 يورو. مليون 1.98للمحاكمات، مقدارها 

ه من موارده لضمان كفاءة العاملني في اجزء اأن يستثمر يف اجلودة، مسخِّر  اوجيب على املكتب أيض -45
إضافَة مبلغ مقداره  4175واحتياز تكنولوجيا جديدة. ويستلزم هذا االستثماُر املزيُد فيما خيص عام 

 يورو إىل امليزانية، تتوزع التوزع التايل حبسب األهداف املنشودة: مليون 1.51
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يُب يورو )فميزانيات التدريب السابقة مل تكن كافية: يساعد التدر  مليون 1.45تدريب املوظفني:  أ(
املكتَب على جعل موظفيه اجلدد املتنوِّعي اإلعداد يلمون بطرائق العمل املطبَّقة فيه؛ كما إنه ميكِّن 
املكتب من تعليم املوظفني ما يتعلق بالنهوج ومدوَّنات السلوك ومن تدريبهم على تطبيق طرائق 

يف االستمرار على تنمية  التحقيق وتقنياته اجلديدة والفعالة؛ ويتيح للموظفني الوفاء بالتزاماهتم
 قدراهتم املهنية(؛

التكنولوجيا املكيَّفة اليت تتيح مجَع واستخالَص وجتهيَز وحتليَل املعلومات واألدلة املتأتية من وسائط  ب(
 يورو؛ مليون 1.41التخزين الرقمية أو من شبكة اإلنرتنت أو من شبكات االتصاالت: 

ائق التحقيق اجلنائي العلمي اليت جتريها هيئة مراجعة علمية مؤلَّفة املراجعة السنوية جلودة وفعالية طر  ج(
من خرباء خارجيني وهيئة استشارية معنية بالتكنولوجيا، ووضع برنامج لتصديق مهارات احملققني 

 يورو. مليون 1.15بالتشارك مع جلنة خرباء خمتصني بالتحقيق يف اجلرائم الدولية: 
جيب أن يتحلى بالشفافية وأن خيضع للمساءلة فيما خيص استخدام موارده إن املكتب، إذ يقّر بأنه  -49

احملدودة، سيظل يركِّز على حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة، بغية ختفيف األثر املايل لعملياته، 
 وذلك بالوسائل التالية:

 املاضي إىل مواصلة إعادة ختصيص الوفورات اليت حققها هو على وجه التحديد: فقد توصل يف أ(
وفورات بلغت  4171 يورو وحقق يف عام مليون 1.87وفورات بلغ مقدارها السنوي 

 يورو؛ مليون 1.41
السعي على حنو تعاوين إىل حتسني تقدمي خدمات متواصلة بصورة رشيدة وواقعية كما جيري بينه  ب(

 وبني قلم احملكمة؛
يل التخصُّص الذي جيب أن ال يتكبَّد االعتماد على شركاء خارجيني فيما خيص العمل العا ج(

 .ااملكتب تكاليفه بغية تكوين القدرة على األداء داخلي
أن تلزم فيما خيص  4171يف عام  قعوعالوة على ذلك أمسك املكتب عن إجراء الزيادة اليت تو  -41
نشطة ما اضطره يف الواقع إىل إيقاف بعض األ –للنهج التدّرجي يف حتسني قدرته  ا، وفق4175 عام

 املعتزمة.
ويواجه املكتب متطلبات مرتفعة للتدخل يف حاالت النزاع واملعاناة، اليت يتناوهلا مبسؤولية وعلى حنو  -48

يف إطار نظام روما األساسي. وسيستعني املكتب  احملددة منهجي مستقل نزيه ضمن نطاق املعطيات 
 أعاله. كما إنه سيواصل القيام مبا يلي: املبينة  باملوارد اليت يطلبها يف إطار امليزانية لُيجري العمليات

اتّباع هنج إجيايب فيما يتعلق بالتكامل يف إجراء عمليات تدارس أويل تشجِّع السلطات الوطنية  أ(
 على العمل للتحقيق يف اجلرائم الدولية ومالحقة مرتكبيها، ما يغين عن تدخل احملكمة؛

 ة يف حاالت النزاع وذلك من خالل عمليات التدارس األويل؛ردع ارتكاب املزيد من اجلرائم البشع ب(
إعداد واستدامة الدعم القوي للتعاون الدويل الفعال يف مساندة عملياته يف جمال التدارس األويل،  ج(

 والتحقيق، واملالحقة؛
منصوص ووافية يف احلاالت اليت يُدَّعى بأنه ارُتكبت فيها جرائم معقدة إجراء عمليات حتقيق  د(

 عليها يف نظام روما األساسي أو جيري ارتكاهبا؛
املضي حنو التأهب يف أقرب وقت ممكن للمحاكمة يف القضايا املالَحق فيها، لزيادة جناعة  ه(

 اإلجراءات أمام احملكمة، وما تتسم به من إنصاف وفعالية؛
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ت حتقيق سليمة ونظريات إىل عمليا االتوصل إىل اعتماد التهم يف املزيد من القضايا، استناد و( 

 ؛اقانونية عن املسؤولية اجلنائية الفردية متقصًى فيها جيد
إىل تقدمي احلجج على حنو عايل الكفاءة أمام  االتوصل إىل نتائج أفضل يف احملاكمات، استناد ز(

 احملكمة؛
 رتكبوا أفعاالمواجهة التحدي اخلطري لسالمة إجراءات احملكمة املتأيت عن أولئك املدَّعى بأهنم ا ح(

 ؛11عليها يف املادة  اجنائية خمّلة بإقامة العدل منصوص
اإلسهام من خالل الدعاوى االستئنافية يف التوصل إىل استنتاجات عادلة يف القضايا الفردية  ط(

 وتطوير االجتهاد القضائي للمحكمة مبجمله؛
ملتضررة باجلرائم اجلماعية واجلماعات ا للضحاياالتوصل إىل إقامة القسط الالزم من العدل  ي(

 الفظيعة؛
 تعزيز قدرة احملكمة على ردع اجلرائم اجلماعية الفظيعة؛ ك(
 اإلسهام يف تعزيز ثقة اجلمهور يف املكتب وبالتايل يف حتقيق مصداقية احملكمة مجعاء. ل(
ة به يف جمال إن القيود املتعلقة بامليزانية ستنقص من قدرة املكتب على االضطالع باملهام املنوط -46

 املالحقة. وبصورة خاصة يعرِّض نقُص املوارد املكتَب واحملكمَة ذاهتا إىل خماطر منها ما يلي:
 جعل عمليات التحقيق أو عمليات املالحقة أقل جودة؛ أ(

عدم التطابق بني توخيات أصحاب الشأن الرئيسيني فيما يتعلق بدور احملكمة وقدرهتا على العمل  ب(
 درهتا الفعليني على العمل، ما يفضي إىل فقدها دعمهم؛وبني دورها وق

االضطرار ألسباب متعلقة بامليزانية فقط إىل إرجاء للمشاريع أو االستثمارات من شأنه أن يسبب  ج(
تكاليف مالية أعلى يف املستقبل، أو احليلولة دون إيتاء مكاسب ممكنة التحقيق يف جمال النجاعة أو 

 اإلنتاجية؛
 يف تكوُّن انطباع بوجود عدالة انتقائية أو أحادية اجلانب؛ التسبُّب د(
 عدم تعاون الدول، وال سّيما فيما يتعلق بتنفيذ األوامر بالقبض على املشتبه فيهم. ه(
العام إمنا هتيئ املوارد األساسية  املدعي املقرتحة ملكتب  4175وقصارى القول إن ميزانية عام  -11

ة املقبلة العمل الذي باشره بالفعل يف السنة اجلارية، ولكي يفعل ذلك مبستوى الالزمة لكي يواصل يف السن
 اجلودة املطلوب املتوخى حبسب اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة اليت أيَّدهتا الدول األطراف.

 اسيتعذر عليه حق 4175فبدون املوارد اليت يطلبها املكتب يف إطار امليزانية فيما خيص عام  -17
االضطالع مبسؤولياته على حنو مالئم كما يقضي به نظام روما األساسي، مع ما ينطوي عليه ذلك من 
خطر اإلضرار مبصداقية احملكمة مجعاء وبقدرهتا على ردع ارتكاب اجلرائم اجلماعية الفظيعة. كما إن نقص 

قويض سري العدالة أو القدرة سيجعل املكتب ضعيف املقاومة إزاء جهود أولئك الذين قد يسعون إىل ت
 التهجم على احملكمة واملبادئ والقيم اليت تنافح عنها.
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 البرنامج الرئيسي الثاني

 مكتب المّدعي العام

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 4.4 291.1 611.7 41 579.8 41 تكاليف املوظفني

 96.7 115.8 9 584.1 79 819.6 6 تكاليف املوظفني األخرى

 27.8 477.2 7 711.1 2 869.1 4 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 52.4 443.2 0 663.2 40 551.1 33 المجموع

 الثالث: قلم المحكمةالبرنامج الرئيسي  -3

يورو، ما  مليون 99.49مقداره  ااملقرتحة للربنامج الرئيسي الثالث مبلغ 4175تبلغ ميزانية عام  -14
املعتمدة البالغة  4172يورو بالقياس إىل ميزانية عام  15 111ينطوي على ختفيض مقداره 

املئة من هذه امليزانية. ويأيت مبلغ امليزانية اإلمجايل املقرتح لقلم احملكمة  يف 1.7-يورو، أي  مليون 99.46
 فيما يلي. املبينة نتيجة للعوامل 

يرمي إىل تقليص التكاليف التشغيلية حيثما أمكن ذلك، دون  اقام األول اتّبع قلم احملكمة هنجيف امل -11
اإلضرار جبودة خدماته وال بنجاعتها. لقد أمكن، بفضل العناية يف ختصيص املوارد وإعادة ختصيصها 

ناهز مقدارها وإعادة حتديد األولويات على صعيدها، االستغناء عن كل الزيادة الالزمة فيها اليت ي
ته يف بادئ األمر شىت أقسام قلم احملكمة على أساس العوامل اإلضافية حدديورو كما  مليون 71.5

 املتوقع أن تسبِّب تكاليف.
وتُعزى املتطلبات اإلضافية من املوارد إىل زيادة مقدار األنشطة القضائية وتقدمي اخلدمات إىل  -12

التمهيدية، واإلجراءات االبتدائية، واإلجراءات االستئنافية. وعلى األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات 
للعمليات امليدانية، ومحاية الشهود ودعمهم، واالحتجاز.   4175اخلصوص سيلزم املزيد من املوارد يف عام 

 على قلم احملكمة أن يسد الزيادة الضمنية يف تكاليف املوظفني. يتعني كما س
بالغ الصرامة ألولوياته فإن امليزانية املقرتحة  اوافي اداخلي اكمة قد أجرى تقييموبالنظر إىل أن قلم احمل -15

. فمن شأن إجراء ختفيضات إضافية هلذه امليزانية أن يقوِّض امطلق اهي احلد األدىن الالزم لعمله لزوم
ظى بدعم الدول املهام األساسية لقلم احملكمة. إن قلم احملكمة، بالتزامه التام هبذا النهج، يأمل أن ُي

 .4175األطراف الكامل الذي ال لبس فيه مليزانيته املقرتحة لعام 
من هذه النتيجة اليت تتيح النمو الصفري يف امليزانية يتمثل يف ختفيض  اويضاف إىل ذلك أن جانب -19

فيضَا مقداره مببا خت امليزانية املقرتحة للمساعدة القانونية فيما يتعلق بالتكاليف املرتبطة بدفاع السيد
  ايورو  4 191 684.45ملبلغ مقداره  تلقى قلم احملكمة حتويال 4172يورو. ففي أيار/مايو  511 811

كان قد ُضبط من احلسابات املصرفية للمتهم، السيد جون بيري مببا غومبو. ولـّما كان جمموع الدين 
فإنه يُفرتض أن تستخدم  او يور  4 125 194.17يبلغ  4171املستحق على السيد مببا حىت هناية عام 

األموال املتلقاة لدفع الدين املستحق عليه للدول األطراف نتيجة تسديد أتعاب ممثليه القانونيني ضمن 
، كما قررته الدائرة االبتدائية الثالثة. لكن، لـّما كانت 4171إىل  4116إطار امليزانيات السنوية للسنوات 

، فإن رئيس قلم احملكمة ينشد موافقة اجلمعية 4175ستمر يف عام اإلجراءات القضائية ضد السيد مببا ست
من النظام املايل  5-9على إنشاء صندوق مؤقت )حساب خاص ينشئه رئيس القلم مبوجب البند 

حىت  اوالقواعد املالية(، يظل قلم احملكمة ميوِّل منه أتعاب املمثلني القانونيني للسيد مببا اليت ُتدفع مقدَّم
جراءات القضائية املقامة ضده. فإذا حدث أن مل توافق الدول على استخدام هذه األموال على انتهاء اإل

املقرتحة لقلم احملكمة زيادة مقدارها  4175النحو املقرتح فسيتوجب أن تُزاد ميزانية عام 
 يورو. 511 811
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لى طريق بلوغ ع ايشهد تقدم ReVisionوبالنظر إىل أن مشروع قلم احملكمة للمراجعة املسمى  -11 

مراحله التالية فإن رئيس قلم احملكمة ينشد من مجعية الدول األطراف استمرار إتاحتها املرونة له، ضمن 
حدود املقدار اإلمجايل للميزانية، للتكفل بتنفيذ التغيريات البنيوية املعتزم إجراؤها من أجل جعل قلم 

أن يتم، عند إقرار التصميم التنظيمي احملسَّن  احملكمة أجنع وأنسب للغرض منه. ويف هذا الصدد يُتوقع
الرفيع املستوى اجلديد لقلم احملكمة، تقدمي تكملة للميزانية املقرتحة قبل انعقاد الدورة التالية للجنة امليزانية 

م واملالية. بيد أنه لن يكون من شأن هذه التكملة إال جتسيد التغيري يف البنية التنظيمية الرفيعة املستوى لقل
 املقرتحة لقلم احملكمة. 4175احملكمة. وال يُتوقع أن يكون هلا أثر مايل كبري على ميزانية عام 

وسيواصل رئيس قلم احملكمة النظر يف سبل احتواء الزيادات املقبلة يف املتطلبات من املوارد، وحتقيق  -18
وفورات إضافية من خالل حتسني النجاعة حيثما أمكن ذلك. وسيظل قلم احملكمة يتشاور مع مكتب 

ا، وتقصي املزيد من العام بغية التوصل إىل زيادة جناعة التنسيق بني اجلهازين وسريورات عملهم املدعي 
مع رغبات اجلمعية واللجنة سيظل قلم احملكمة يقود العملية اليت تشمل  اأشكال التآزر يف عملهما. ومتاشي

بنطاقها شىت وحدات احملكمة والرامية إىل جعل اإلدارة إدارة فعالة، حسنة التخطيط، وناجعة من حيث 
ل خطوة كربى على طريق حتقيق هذه الغاية، لكن ميث ReVisionتكاليفها. إن مشروع املراجعة املسّمى 

تُبذل، يف نفس وقت العمل عليه، جهود يومية لتحسني النجاعة الذي يقلص التكاليف وُيقق وفورات 
 حيثما أمكن ذلك.

 البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 2.5 941.9 7 192.8 11 711.4 19 تكاليف املوظفني

 1.1 7.2 698.5 5 691.7 5 تكاليف املوظفني األخرى

 -9.6 -992.8 7 542.1 44 788.8 42 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 -1.0 -32.3 523.3 66 5.3.1 66 المجموع

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعة الدول األطراف -4

يورو،  مليون 1.19مقداره  اتبلغ مبلغ 4175تطلب أمانة مجعية الدول األطراف ميزانية لعام  -16
املئة، بالقياس إىل ميزانية عام  يف 78.4يورو، أي ما نسبته  مليون 1.54ينطوي على زيادة مقدارها 

 يورو. مليون 4.82املعتمدة البالغة  4172
إىل ارتفاع التكاليف نتيجة عقد الدورة السنوية للجمعية يف الهاي  اوتُعزى الزيادة اإلمجالية رئيسي -21
من عقدها يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. وستخصم من هذا املبلغ اإلعانة اليت تقدمها الدولة  البد

 يوروات. وباإلضافة إىل ذلك ُتطلب وظيفة ثابتة ملوظف قانوين )من الرتبة  422 812املضيفة البالغة 
ناجمية املقرتحة، واملساعدة يف النهوض ( ملساعدة امليسِّر التابع لفريق الهاي العامل املعين بامليزانية الرب 2-ف

 بعبء العمل املزيد املتأيت عن سريورات تيسريية أخرى. وُتطلب وظيفة ثابتة واحدة ملراجع )من الرتبة 
(، للعمل طيلة السنة على ترمجات من هذه أو تلك من لغيت عمل اجلمعية وإليها. وُتطلب وظيفة 2-ف

( ملساَعدة األمني التنفيذي للجنة يف التحضري 4-امة )من الرتبة فُتشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة الع
 لدورتيها، واملساعدة يف متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وغري ذلك من الشؤون ذات الصلة.

وقد تكون هناك فسحة ملراجعة بعض الطلبات املتعلقة بامليزانية على ضوء مشروع املراجعة اليت  -27
ريثما يتم تقييم عمل األمانة بغية حتديد أشكال العمل التآزري  ReVisionجيريها قلم احملكمة املسمى 

كتب رئيس اجلمعية إثر اختاذ املمكن، مبا يف ذلك جتميع املوارد. مث إنه قد تلزم مراجعة الطلبات املتعلقة مب
 قرار بشأن الرئيس اجلديد.
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 البرنامج الرئيسي الرابع
 أمانة جمعية الدول األطراف

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 48.9 494.4 781.1 7 671.8 تكاليف املوظفني

 71.4 715.9 614.1 161.7 تكاليف املوظفني األخرى

 71.4 728.6 411.9 7 748.1 7 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 00.5 206.3 361.3 3 043.6 5 المجموع

 وصيانتها(البرنامج الرئيسي الخامس: المباني المؤقتة )إيجارها  -2

يورو. ومنذ  مليون 9.11مقداره  ااملقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس مبلغ 4175تبلغ ميزانية عام  -24
ِعيد إىل إدراج الربنامج الرئيسي اخلامس )املباين املؤقتة( يف امليزانية املقرتحة للمحكمة بغية  4171عام 

تزويد أصحاب الشأن بعرض عام عن متطلبات احملكمة من املوارد فيما خيص تكاليف إجيار وصيانة 
 مبانيها املؤقتة يف الهاي.

يورو. وستسهم الدولة املضيفة  مليون 9.11ة اإلمجالية املقرتحة هلذا الربنامج الرئيسي تبلغ فامليزاني -21
يف املئة من إجيار املباين املؤقتة للمحكمة، حبد  51بتحمل جزء من التكاليف اإلمجالية املقرتحة مقداره 

 .4175و 4172و 4171يورو يف السنة عن السنوات  ماليني أقصى مقداره ثالثة

 رنامج الرئيسي الخامسالب
 المباني المؤقتة 

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

         تكاليف املوظفني

         تكاليف املوظفني األخرى

 7.1 66.1 111.1 9 611.1 5 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 0.3 66.1 111.1 9 611.1 5 المجموع

 للضحاياالبرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني  -6

مقدارها  4175)"الصندوق"( ميزانية لعام  للضحاياتقرتح أمانة الصندوق االستئماين  -22
املئة، بالقياس إىل ميزانية  يف 47.8يورو، أي  مليون 1.15يورو، بزيادة مقدارها  مليون 7.61

 املعتمدة. 4172 عام
، على أساس خطته االسرتاتيجية للفرتة 4175وتتمثل األولويتان الرئيسيتان للصندوق يف عام  -25

، اليت اعتمدها جملس إدارته إثر مشاورات مع الدول األطراف، 4171عام  إىل 4172املمتدة من عام 
 فيما يلي:

تعزيز قدرة أمانة الصندوق وشركائه يف التنفيذ على أداء اخلدمات، بغية التمكن من تطبيق األوامر  أ(
يات الصادرة عن احملكمة جبرب األضرار، كما يُتوقع يف قضية لوبَنغا وقضية كاتَنغا؛ تنفيذ التوص

يف  الربامج املساعدة اليت تنفَّذ حالي 4171املقدمة يف إطار التقييم اخلارجي الذي أُجري يف عام 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا؛ الشروع يف أنشطة املساعدة املضطلع هبا يف إطار والية 

ريا أفريقيا الوسطى، الصندوق يف بلدان أخرى من بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة )مجهو 
وكينيا، وكوت ديفوار(، إذا أتاحت ذلك الظروف التشغيلية والوضع األمين. ومن املتطلبات 

، يكون مقّر عمله املكتب امليداين يف 1-اجلديدة وظيفة ثابتة جديدة ملنسق برامج من الرتبة ف
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الربامج امليدانية ُتْشَغل بونيا )مجهورية الكونغو الدميقراطية( ووظائف مساعدين إضافيني معنيني ب 

 بعقود يف إطار املساعدة املؤقتة.
تعزيز قدرة الصندوق يف جمال مجع األموال، وال سّيما فيما خيص اجلهات املاحنة املؤسسية من  ب(

معين جبمع األموال وبإبراز  1-القطاع اخلاص. ويتطلب ذلك وظيفة جديدة ملوظف من الرتبة ف
 قّر عمله يف الهاي، ُتْشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة.عمل الصندوق للعيان، يكون م

قد أبقي يف نفس مستوى مقدار ميزانيته  4172كان مقدار ميزانية الصندوق املعتمدة لعام  -29
لسد  املخصصات تنطوي على زيادة يف  4175. ولئن كانت ميزانيته املقرتحة لعام 4171 املعتمدة لعام

 املتصلة باملوظفنييف التكاليف غري  افإنه يقرتح تقليص اآنف املبينة ية عن األولويات تكاليف املوظفني متأت
. فقد قرر الصندوق أن ميوِّل باملوارد املتأتية من التربعات أنشطة معيَّنة 4172 بالقياس إىل ميزانية عام

عن عاتق امليزانية املقرتحة آخر من العبء  ابذلك مقدار  امتصلة بالربامج سُيعهد هبا إىل أطراف ثالثة، رافع
 املئة. يف يورو، أي ما نسبته سبعة مليون 1.48يبلغ 

 البرنامج الرئيسي السادس
 للضحاياأمانة الصندوق االستئماني  

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 47.1 751.7 881.9 111.5 تكاليف املوظفني

 92.7 451.4 921.8 161.9 تكاليف املوظفني األخرى

 -74.5 -58.7 219.9 292.1 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 50.0 342.5 30.1. 0 202.0 0 المجموع

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة )"مكتب مدير المشروع"(: 0-البرنامج الرئيسي السابع -3

يورو،  مليون 7.11مقداره  امبلغ 7-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع 4175تبلغ ميزانية عام  -21
املعتمدة اليت يقارب مبلغها  4172يورو بالقياس إىل ميزانية عام  مليون 1.64ينطوي على زيادة مقدارها 

املئة من تلك امليزانية. وتُعزى الزيادة إىل أن مكتب مدير املشروع  يف 1.7يورو، أي ما نسبته  مليون 7.1
يِز أعمال اإلنشاء، واختبار مجيع املعدات، وتدريب العاملني على مواصلِة وتنج 4175سريكِّز يف عام 

تنجيُز مجيع املشاريع الفرعية  4175أن يتم يف عام  يتعني على استعمال املبىن. وعالوة على ذلك س
إىل املباين  4175ضمن نطاق مشروع االنتقال، وانتقاُل احملكمة الفعلي يف كانون األول/ديسمرب  احملددة 

من شىت  اإضافي ادعم 4175ستلزم النجاح يف إجناز مجيع األنشطة املعنية حبلول هناية عام اجلديدة. وي
 أقسام احملكمة.

على أن ال جتاوِز هذه امليزانية  ااملسؤولية عن مراقبة ميزانية اإلنشاء، ساعي اويتوىل مدير املشروع أيض -28
زيدت هذه امليزانية الشاملة لعدة سنوات  4172يورو. ويف هناية عام  مليون 761مقداره  اإمجالي امبلغ

يورو لتشمل األنشطة املتصلة باالنتقال، ما يتيح استخدام الوفورات احملقَّقة يف  مليون 765.1فبلغت 
يورو اإلضايف هذا  مليون 5.1مشروع اإلنشاء لتعويض جزء من تكاليف هذه األنشطة. وسُيَسدُّ مبلغ الـ

 .4172إىل  4174بالفائض عن السنوات املالية 
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 0-البرنامج الرئيسي السابع
 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 -42.4 -721.1 228.1 567.1 تكاليف املوظفني

  791.9 791.9 1.1 تكاليف املوظفني األخرى

 71.1 17.7 191.1 964.4 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 3.0 0.3. ..334 0 503.5 0 المجموع

 : فوائد قرض المباني الدائمة5-البرنامج الرئيسي السابع -0

يورو.  مليون 7.94مقداره  امبلغ 4-الرئيسي السابعاملقرتحة للربنامج  4175تبلغ ميزانية عام  -26
استالم  4175يف عام  يتعني تسديَد فوائد قرض الدولة املضيفة اليت  4-ويدير الربنامج الرئيسي السابع

. ففي عام 4175 مبلغها مث تسديده حلساب الدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير
قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة تقدمي قرض من أجل مشروع املباين الدائمة يصل مبلغه حىت  4118
سنة بسعر فائدة يبلغ يورو كحد أقصى، يسدَّد على مدى فرتة مقدارها ثالثون  مليون 411
إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ  4-املئة. وال تسري التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع يف 4.5

 خبيار الدفعة الواحدة.

 5-البرنامج الرئيسي السابع
 فوائد قرض مشروع المباني الدائمة 

 املوارد منو املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

         تكاليف املوظفني

         تكاليف املوظفني األخرى

  574.5 7 941.1 7 771.8  املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

  205.2 0 653.3 0 001.0 المجموع

 : آلية الرقابة المستقلة2-البرنامج الرئيسي السابع -.

 يورو.  مليون 29مقداره  امبلغ 5-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع 4175تبلغ ميزانية عام  -51
من  2 للفقرة ا)آلية الرقابة املستقلة( وفق 5-وقد أنشأت اجلمعية يف دورهتا الثامنة الربنامج الرئيسي السابع

. وأقرت اجلمعية [1] من نظام روما األساسي بغية توفري رقابة مستقلة فعالة وجمدية يف احملكمة 774 املادة
كل املهام املنوطة هبذه اآللية يف إطار واليتها )التفتيش، والتقييم، والتحقيق( وتكملة   4171يف عام 

 [.ICC-ASP/12/Res.6جتهيزها بكل مالكها من املوظفني ]القرار 
، قد أجنز حشد الرئيس الدائم آللية الرقابة 4175ومل يكن مكتب اجلمعية، إبّان تقدمي ميزانية عام  -57

. 4172املستقلة. وعليه فال يُتوقع أن يتم حشد سائر موظفي هذه اآللية من الفئة الفنية حبلول هناية عام 
حشد هذين املوظفني  4175ر الالزم لكي يتم يف عام ويراعى يف امليزانية املقرتحة هلذه الآللية الوقت املقدَّ 

مقدارها  اوتوليهما مهام وظيفتيهما. وباإلضافة إىل ذلك زيدت ميزانيتها اخلاصة باألسفار زيادة صغرية جد

                                                           

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   [1]
لثامنة، الهاي،  (، اجمللد األول، اجلزء الثاين ICC-ASP/8/20) 4116تشرين الثاين/نوفمرب  49-78ا

 .4-ألف
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لتزايد أنشطتها إذ تغدو جمهَّزة باملوظفني بصورة كاملة. وال تنطوي ميزانيتها على أية  ايورو حتسب 4 611 

 املعتمدة. 4172ى بالقياس إىل ميزانية عام زيادات أخر 

 2-البرنامج الرئيسي السابع
 آلية الرقابة المستقلة

 منو املوارد املقرتحة 4175ميزانية عام  املعتمدة 4172ميزانية عام 

 4172بالقياس إىل عام  4175لعام  (اليورو)بآالف  (اليورو)بآالف 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع اجملموع

 46.1 89.8 118.1 467.6 تكاليف املوظفني

     تكاليف املوظفني األخرى

 1.9 1.1 82.1 87.1 املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري 

 54.1 3..0 463.1 333.5 المجموع

 مقدمة - أوال

من القواعد املالية، يقدم رئيس قلم احملكمة  4-711من النظام املايل والقاعدة  7-1للبند  اوفق - 7
لكي  4172آب/أغسطس  44الربناجمية املقرتحة هذه يف  4175اجلنائية الدولية )"احملكمة"( ميزانية عام 

 تنظر فيها مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا الثالثة عشرة وتعتمدها.
 مليون يورو. ويتوزع هذا اجملموع كما يلي: 715.16بلغ جمموع امليزانية املقرتحة وي - 4

 يف املئة( للهيئة القضائية؛ 6.16مليون يورو ) 74.17 )أ(

 يف املئة( ملكتب املّدعي العام؛ 11.11مليون يورو ) 27.91 )ب(
 يف املئة( لقلم احملكمة؛ 28.62مليون يورو ) 99.49 )ج(
 يف املئة( ألمانة مجعية الدول األطراف؛ 4.28يورو ) ماليني 1.19 )د(
 يف املئة( للمباين املؤقتة؛ 2.21ماليني يورو ) 9.1 )هـ(
 ؛للضحايايف املئة( ألمانة الصندوق االستئماين  7.21مليون يورو ) 7.61 )و(
 يف املئة( ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة؛ 7.14مليون يورو ) 7.18 )ز(
 ؛2فوائد القرض –يف املئة( ملشروع املباين الدائمة  7.41يون يورو )مل 7.94 )ح(
 يف املئة( آللية الرقابة املستقلة. 1.12مليون يورو ) 1.29 )ط(

املئة، بالقياس إىل  يف 77.1يورو، أي  مليون 71.12وتنطوي هذه األرقام على زيادة مقدارها  - 1
استمرار الزيادة يف األنشطة القضائية وأنشطة  إىل ااملعتمدة. ويعزى ذلك رئيسي 4172 ميزانية عام

املالحقة حيث تنضاف حماكمتان جديدتان على األقل إىل القضايا اجلاري النظر فيها؛ وتنفيذ اسرتاتيجية 
العام والزيادة يف عبء العمل الواقع على عاتقه؛ وقدوم سبعة قضاة جدد، مع ما يرتتب  املدعي مكتب 

على ذلك من تغيريات فيما خيص جممل املخصِّصات لتكاليف القضاة، مبا فيها تكاليف معاشاهتم 
لنظام عن الزيادات الضمنية، يف بنود من قبيل تكاليف املوظفني، اليت تعزى إىل تطبيق ا التقاعدية؛ فضال

 املوحد لألمم املتحدة.

                                                           

 إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة. 4-ئيسي السابعال تنطبق التبعات املالية للربنامج الر   4
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 المحكمة اليوم -ألف 
إحدى وعشرين قضية يف مثاين حاالت. فسيواصل  4175تتوقع احملكمة أهنا ستتناول يف عام  - 2

مكتب املّدعي العام حتقيقاته ودعاواه القضائية يف مثاين حاالت )أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، 
وسيواصل ما جيريه ديفوار، ومايل(،  فور )السودان(، وكينيا، وليبيا، وكوتومجهورية أفريقيا الوسطى، ودار 

 امن النظام األساسي، كما سيواصل قيامه استباقي 11من حتقيقات يف جرائم منصوص عليها يف املادة 
 .جبمع املعلومات وإجراء أنشطة التدارس التمهيدي يف عشر حاالت

بالقبض على أشخاص  اأمر  اري العمل عليها، ثالثنيوقد أصدرت احملكمة، يف سياق احلاالت اجل - 5
. وباإلضافة امشتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم تندرج ضمن إطار اختصاصها، منهم عشرة هم حمتجزون حالي

إىل ذلك أصدرت احملكمة تسعة أوامر باملثول، َمَثل بناًء عليها مجيع تسعة األشخاص املشتبه فيهم أمام 
يوضع أي منهم قيد االحتجاز. ومن القضايا املعروضة على احملكمة ثالث قضايا  فلم اطوعي احملكمة مثوال

لـّما يُبت فيه. واكتسب حكم  اصدرت فيها ثالثة أحكام بشأن اجلوهر منها حكمان استُئِنفا استئناف
واحد الصفة النهائية يف حزيران/يونيو من هذه السنة. ومثة ست قضايا )ختص سبعة أشخاص( هي يف 

التحضري للمحاكمة أو مرحلة احملاكمة، وقضيتان )ختصان ستة أشخاص( يُتوقع أن ختتتم فيهما مرحلة 
فيه( ما زالت  ا. ومثة سبع قضايا )ختص اثين عشر مشتبه4172 إجراءات اعتماد التهم حبلول هناية عام

 عالقة ريثما يتم تنفيذ ما صدر فيها من أوامر بالقبض على األشخاص املعنيني.
ص عمليات التدارس األويل، مثة مخس حاالت هي يف املرحلة الثانية من مراحل التحليل وفيما خي - 9

، واحلالة يف مجهورية أفريقيا مايف مرمرةحيث يركَّز على املسائل املتعلقة باملوضوع، وهي حادث سفينه 
هي يف املرحلة الوسطى، واحلالة يف هندوراس، واحلالتان األحدث يف أوكرانيا والعراق. ومثة مخس حاالت 

الثالثة من التحليل حيث يركَّز على مسائل املقبولية/التكامل، وهي احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف  
 كولومبيا، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف نيجرييا.

على احملكمة ة العامة يف بلدان احلاالت املعروضة املدعي أما عمليات التحقيق الناشط اليت جتريها  - 1
عملييت حتقيق يف  4175أن جتري يف عام  اة العامة أيضاملدعي . وتعتزم افهي مستمرة وتشهد تقدم

 من النظام األساسي. 11جرائم منصوص عليها يف املادة 
اعتماد التهم املوجَّهة إىل السيد بوسكو  4172حزيران/يونيو  6وقد مت يف الشعبة التمهيدية يف  - 8

لة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. والسيد انْتاغندا متهم جبرائم ادُّعي أهنا ارُتكبت يف أقليم انْتاغندا يف احلا
. ويُتوقع أن تبدأ جلسات احملاكمة يف هذه القضية يف أواسط عام 4114متوز/يوليو  7إيتوري منذ 

متوز/يوليو  71 . ولـّما ينفذ أمر بالقبض على سلفسرت موداكومورا، أصدرته الدائرة نفسها يف4175
4174. 

يف احلالة يف   العام ضد لوران اْغبغبو املدعي يف املرحلة التمهيدية اعتماد التهم يف قضية  اومت أيض  - 6
. ويُتوقع أن تبدأ إجراءات احملاكمة يف هذه القضية يف 4172حزيران/يونيو  74ديفوار، وذلك يف  كوت

 .4175النصف الثاين من عام 
. غوديه العام ضد شارل ابْليه املدعي قضية ويف احلالة نفسها يُتقدم يف اإلجراءات التمهيدية يف  - 71

ديفوار السيد ابْليه غوديه لكي ُيتَجز لدى احملكمة، وَمَثل مثوله  فقد قدمت السلطات الوطنية يف كوت
يف . ومن املقرر أن تبدء 4172آذار/مارس  41األول أمام الدائرة التمهيدية يف 

جلسة اعتماد التهم يف هذه القضية، ويُتوقع أن يصدر فيها قرار يف أواخر  4172 أيلول/سبتمرب 44
ة العامة من حتقيقات يف املدعي الثاين/نوفمرب من هذه السنة. وريثما يتم ذلك، يستمر ما جتريه  تشرين

املناسب بالقبض على  ديفوار، وقد تفضي هذه التحقيقات إىل إصدار أوامر يف الوقت احلالة يف كوت
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فض ختم األمر بالقبض على السيدة  4174تشرين الثاين/نوفمرب  44مشتبه فيهم آخرين. ومت يف  

 ، ولـّما يزل يُنتظر تنفيذ هذا األمر.غباغبوسيمون 
العام ضد  املدعي قضية ويف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، تتقدم اإلجراءات التمهيدية يف  - 77
جاك منغندا كابُنغو، وفيديل باباال وندو، -غومبو، وإميي كيلولو مومسبا، وجانبيري مببا -جان

بقضية جلرائم ضد إقامة العدالة ادُّعي أهنا ارتِكبت فيما يتصل  أريدو )"قضية مببا وآخرين"( ونرسيس
ار قر  4172. ويتوقع أن يصدر يف أواخر الربع األخري من عام بيري مببا غومبو-العام ضد جان املدعي 

 بشأن اعتماد التهم يف هذه القضية. ومجيع املشتبه هبم فيها حمتجزون لدى احملكمة.
ويف احلالة يف ليبيا لـّما يزل يُنتظر تنفيذ أمر الدائرة التمهيدية األوىل بالقبض على السيد سيف  - 74

يه قرار صدر عن دائرة االستئناف يف احملكمة حكم أيدت ف 4172أيار/مايو  47اإلسالم القذايف. ويف 
من  71 باملادة الدائرة التمهيدية األوىل الذي أعلنت فيه عن مقبولية الدعوى على السيد القذايف عمال

نظام روما األساسي. وفيما خيص السيد عبد اهلل السنوسي، قضت الدائرة التمهيدية األوىل يف 
ه كان خيضع يف حينها بعدم مقبولية الدعوى عليه أمام اجملكمة ألن 4171األول/أكتوبر  تشرين 77

إلجراءات وطنية تنفذها السلطات الليبية. وقد خلصت الدائرة التمهيدية إىل أن ليبيا راغبة يف تنفيذ هذه 
صدر عن دائرة االستئناف حكم أيدت  4172متوز/يوليو  42على تنفيذها. ويف  ااإلجراءات وقادرة حق

أمام احملكمة ليست مقبولة. وكال املشتبه فيهما  فيه هذا القرار، مؤكدة أن الدعوى على السيد السنوسي
 يف ليبيا. وتستمر عمليات التحقيق يف جرائم أخرى ارُتكبت يف ليبيا. ااملعنيني حمتجز حالي

العام ضد جوزيف كوين، وفنسنت أويت، وأكوت  املدعي قضية ويف احلالة يف أوغندا تبقى  - 71
التمهيدية الثانية. ويُظّن و/أو يدَّعى أن بعض هؤالء املشتبه ، عالقة أمام الدائرة أدمبو، ودومنيك أنغوين

 فيهم قد تويف، بينما ما يزال اآلخرون طليقي السراح.
ة العامة أن يتم يف الوقت املناسب تقدمي السيد ولرت أوَسبريي املدعي ويف احلالة يف كينيا، ترتقب  - 72

من نظام روما األساسي، وهي  11باملادة  باراسا. والسيد براسا متهم جبرائم ضد إقامة العدالة عمال
 التأثري على الشهود أمام احملكمة أو الشروع يف التأثري فيهم عن طريق الرشوة.

إىل أنه، يف احلالة يف دارفور )السودان(، لـّما تنفَّذ األوامر بالقبض على السادة أمحد  اويشار أخري  - 75
 البشري، وعبد الرحيم حممد حسني.حممد هارون، وعلي حممد عبد الرمحن، وعمر حسن أمحد 

على األنشطة يف الشعبة االبتدائية، يشار إىل أن الدائرة االبتدائية الثانية خلصت يف  اوعكوف - 79
مذنب بصفته كاتنغا، إىل أن السيد كاتنغا العام ضد جرمان  املدعي ، يف قضية 4172آذار/مارس  1

، حكمت الدائرة على السيد  4172أيار/مايو  41يف جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. ويف  امتواطئ
حزيران/يونيو أصبح احلكم بإدانته وبعقوبته  45سنة. ويف  74كاتنغا بعقوبات بالسجن ملدد جمموعها 

ت الحق العام دعويي استئنافهما له. وسيصدر يف وق املدعي نتيجة لوقف كل من الدفاع ومكتب  اهنائي
ألضرارهم، على أن يلي ذلك تنفيذ دفع  اجرب  للضحايامن هذه السنة قرار بشأن تعويضات قد تدفع 

 .4175التعويضات املعنية يف عام 
خُتِتم تقدمي األدلة وسُيستمع يف ، ابيري مببا غومبو-العام ضد جان املدعي ويف قضية  - 71

 4172شفوية. وستعقب ذلك يف هناية عام إىل حجج األطراف اخلتامية ال 4172األول/أكتوبر  تشرين
من نظام روما األساسي. وإذا  12مبوجب املادة  امداوالت الدائرة وإصدارها، يف آخر املطاف، حكم

ُقضي باإلدانة فستعقب ذلك إجراءات النطق بالعقوبة وحتديد تعويضات جرب األضرار، وميكن على حنو 
 .4175معقول توقع أن جيري ذلك يف أوائل عام 
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ألغت يف احلالة يف دارفور )السودان(،  3املدعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورينويف قضية  - 78
يف بادئ األمر  اموعد بدء احملاكمة، الذي كان مقرر  4172نيسان/أبريل  79الدائرة االبتدائية الرابعة، يف 

 ا، وذلك بسبب مواجهة مصاعب إمدادية. وحددت الدائرة الحق4172أيار/مايو  5أن تبدأ يف 
ليس السيد بندا يف عهدة احملكمة ألنه سيحاكم . و لبدء احملاكمة اموعد 4172الثاين/نوفمرب  تشرين 78

 بناًء على أمر باملثول.
العام  املدعي جلسات احملاكمة يف قضية  4171أيلول/سبتمرب  71ويف احلالة يف كينيا بدأت يف  - 76

 املدعي ويف قضية تستمر يف هذه القضية مرحلة املالحقة. . و ضد ِولْيَم سامواي روتو وجوشوا أراب سَْنغ
. وميُثل تشرين األول/أكتوبر 1أن تبدأ إجراءات احملاكمة يف ، من املقرر العام ضد أوهورو مويغاي ِكنياتا

 بناًء على أمر باملثول. اطوعي ييت احلالة يف كينيا مثوالاملتهمون يف كلتا قض
قضية السيد توماس لوبَنغا دييلو النظر يف عدة دعاوى استئناف يف وتواصل دائرة االستئناف  - 41

. ويشمل ذلك يف قضية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةوقضية السيد ماتيو اْنغوجولو شوي 
إصدار أحكام  قع. ويُتو الضحايايت رفعها شىت األطراف بشأن جرب أضرار لوبنغا دعاوى االستئناف ال

القرارت النهائية  4175هنائية يف وقت ما من هذه السنة. ويضاف إىل ذلك أنه قد ُتستأنف يف عام 
الصادرة عن الدائرة االبتدائية يف قضية مببا، مبا يف ذلك كل ما قد يصدر من قرارات بشأن العقوبة وجرب 

 يدي يف قضايا أخرى.ويُتقدم على صعيد العديد من دعاوى االستئناف التمه األضرار.
 5102افتراضات عام  - 0

وأقرهتا  4175للممارسة املعمول هبا يف احملكمة، ُوضعت االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام  اوفق - 47
هيئات احملكمة باالستناد إىل خطط العمل يف اجملال القضائي ويف جمال املالحقة فيما خيص السنة التالية، 

. بيد أن عدم 4172يف هناية حزيران/يونيو  ادقيق اييم هذه األنشطة تقييموذلك بالقدر الذي ميكن به تق
يف موعد  اإمكان التنبؤ بعمل احملكمة القضائي جيعل من الصعب وضع افرتاضات ميكن التعويل عليها متام
ثل يف عدم يسبق إىل حد ليس بالقليل الفرتة املالية اليت مُتيزن احملكمة هلا. فنهج احملكمة يف هذا اجملال يتم

واليت ميكن تقدير تكاليفها على وجه امليزنة إال لألحداث الـُمتأكَّد أهنا ستحصل خالل السنة التالية 
، املعروضتني أمام مببا وآخرينوقضية  ابْليه غوديهالدقة. وبناء على ذلك مل تدرج يف امليزانية تكاليف قضية 

اءات اعتماد التهم، على الرتتيب، واللتني ُيتمل أن احملكمة يف إجراءات التمهيد العتماد التهم ويف إجر 
 .تُبَلغ فيهما مرحلة احملاكمة

إن افرتاضات امليزانية فيما خيص األنشطة التحقيقية واألنشطة القضائية واألنشطة يف جمال  - 44
 يلي: الربناجمية املقرتحة، هتيئ ملا 4175املالحقة اليت أعدهتا احملكمة، واليت تستند إليها ميزانية عام 

من النظام األساسي، واحلفاظ  11 عمليات حتقيق ناشط، وعمليتا حتقيق مبوجب املادةأربع  )أ(
 ؛على األدلة يف تسع عمليات حتقيق ساكن

 ؛، ستة أشهر لكل منهما(غباغبووقضية  انْتاغندااإلعداد للمحاكمة يف قضيتني )قضية  )ب(
؛ اعشر شهر  ، اثناِكنياتا، ستة أشهر؛ قضية انْتاغنداجلسات احملاكمة يف مخس قضايا )قضية  )ج(

 ؛، ستة أشهر(غباغبو؛ قضية اعشر شهر  ، اثنابَندا؛ قضية  اعشر شهر  ، اثناروتو/سْنغقضية 
 ؛إجراءات النطق بالعقوبة وحتديد تعويض جرب األضرار يف قضية مببا عند االقتضاء، ثالثة أشهر )د(
 .( ودعاوى استئناف متهيديقضية مبباقضية واحدة )دعوى االستئناف النهائي يف  )هـ(

                                                           

 2يف بادئ األمر كانت القضية تشمل صاحل حممد جربو جاموس. لكن الدائرة االبتدائية الرابعة أهنت الدعوى عليه يف   1
 ، بناء على تلقيها أدلة على موته.4171تشرين االول/أكتوبر 
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لقد ُوضعت االفرتاضات فيما خيص آجال هذه اجللسات على أساس أن اجللسات ستجرى  - 41 

فمقدار أعباء عمل الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف جمتمعًة يف . 4 اتزامني ال اتتابعي
 .4172األنشطة القضائية يف عام يُتوقع أن يفوق مقدار  4175 عام
وعالوة على ذلك سيواصل قلم احملكمة دعم مجيع اجلوانب غري القضائية إلدارة شؤون احملكمة  - 42

وتقدمي اخلدمات هلا. فسيقدم قلم احملكمة، باإلضافة إىل هنوضه بأود زيادة مقدار اإلجراءات القضائية، 
 العام. املدعي لتنفيذ اسرتاتيجية مكتب  اقة تبعالدعم لألنشطة اإلضافية يف جمال التحقيق واملالح

وعلى أساس افرتاضات امليزانية ومعطياهتا وزيادة مقدار النشاط القضائي وتوفري اخلدمات  - 45
، زاد 4175 لألطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية وإجراءات االستئناف يف عام

وسيظل يشهد زيادة كبرية، وال سّيما يف جمال العمليات امليدانية،  مقدار الدعم املطلوب من قلم احملكمة
وجمال محاية الشهود ومساندهتم، وجمال االحتجاز. وقد متكن قلم احملكمة، بفضل ختصيص املوارد بعناية، 
وإعادة توزيعها، وإعادة حتديد األولويات على صعيدها، من استيعاب زيادة حمتملة يف املوارد املطلوبة، 

 يادة ضمنية يف تكاليف املوظفني، وذلك دون اإلضرار جبودة خدماته وال بنجاعتها.وز 
ويشتمل املنحى االسرتاتيجي للمحكمة فيما خيص حتسني عملية إعداد امليزانية على إضفاء  - 49

املدرجة يف مقرتح امليزانية مع ما  املخصصات املزيد من الدقة على افرتاضات امليزانية على حنو يربط 
ها على حنو ملموس يف السنة التالية من احلاالت والقضايا واآلجال. ويضاف إىل ذلك أنه مت على يناظر 

تأكُّدها غرار املاضي وضع تصّورات خاصة بامليزانية، لكنها مل تدرج فيها، ألنه لـّما يُتيقن من حصوهلا. ف
. ومن اميكن تبيُّنها مسبق يتوقف على عوامل خارجية ال سيطرة للمحكمة عليها، وعلى قرارات قضائية ال

شأن هذه العملية الداخلية املتمثلة يف وضع تصّورات خاصة بامليزانية أن تتيح للمحكمة االستجابة 
 السريعة لكل ما قد يطرأ من مستجّدات.

كما إن احملكمة وضعت معطيات اشتغالية، وال سيما فيما خيص قلم احملكمة، تتقايس مع  - 41
لتنفيذ جدول األنشطة القضائية وخطة العمل يف جمال  اليت قد يلزم تقدميها دعممقادير اخلدمات املتوخاة ا

املالحقة. وإن افرتاضات امليزانية والتصّورات اخلاصة هبا واملعطيات ذات الصلة مستقل بعضها عن بعض 
 .4175إىل حد كبري. وترد يف املرفق الثالث جمموعة منتقاة من معطيات ميزانية عام 

 5102، وميزانية عام إدارة المخاطراالستراتيجي، و التخطيط  - 5

أجنزت احملكمة مراجعة أوىل خلطتها االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من  4172يف بداية عام  - 48
، مركِّزة على املزيد من إضفاء الدقة على هذه اخلطة باعتبارها أداة إدارية 4171إىل عام  4171 عام

االسرتاتيجي. فأضِفي املزيد من الدقة على األهداف ذات األولوية واملضي يف تعزيز إطارها االشتغايل و 
بغية توفري أساس سليم لالفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام  4175وعام  4172فيما خيص عام 

املقرتحة. وقد وزعت اخلطة اجلديدة على مجيع الوحدات التشغيلية قبل إعداد امليزانية بغية توثيق  4175
، ودورة إعداد امليزانية وتنفيذها. وراجعت اهليئات املعنية إدارة املخاطرطيط االسرتاتيجي، و ربطها بالتخ

لربط اخلطط االسرتاتيجية مبيزانية  4175وعام  4172األهداف ذات األولوية فيما خيص عام 
االسرتاتيجية الربناجمية املقرتحة ومتكني احملكمة من قياس األداء على حنو جمد. وتتوافق اخلطط  4175 عام

العام خبطته  املدعي العام. وقد استعان مكتب  املدعي للمحكمة واخلطط االسرتاتيجية ملكتب 
وإعداد ميزانيته واملؤشرات  4175( لتحديد أهدافه فيما خيص عام 4175-4174االسرتاتيجية )للفرتة 

                                                           

 عقد جلسات حماكمة متزامنة خالل السنة نتيجة ملالبسات متصلة بالقضايا على وجه التحديد ميكن أن ُُيتاج إىل  2
 ومبستجدات قضائية ال ميكن حتديدها يف الوقت احلاضر على وجه الدقة.
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العام يف إطار  املدعي طة مبكتب ذات الصلة، مع العلم بأن هذه اخلطة تركِّز بصورة خاصة على املهام املنو 
 واليته وعلى أسلوب عمله.

 4171وترد يف املرفق اخلامس قائمة بالغايات االسرتاتيجية للمحكمة )للفرتة املمتدة من عام  - 46
إىل  4174( واخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام )للفرتة املمتدة من عام 4171 إىل عام

 (.4175 عام
، قررت احملكمة، بالنظر إىل استمرار الضغوط املتعلقة بامليزانية،كما خاطرإدارة املوفيما خيص  - 11

إىل عملية  ا، وضع سجل حد أدىن باألخطار استناد4172 أفيد به يف النصوص السردية مليزانية عام
ى مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية وركِّز فيها عل 4177التقييم التحققي اليت أجراها يف عام 

اليت أقرها رؤساء أجهزة  إدارة املخاطرمن األخذ باسرتاتيجية  األخطار االسرتاتيجية الكربى، وذلك بدال
 .اأولي ااحملكمة إقرار 

بعد مترين دام يومني قام خالله واحد وعشرون  4172وجنِّز سجل األخطار يف شباط/فرباير  - 17
للمحكمة بوضع تراتب لألخطار اليت مت متييزها حبسب احتماهلا ووقعها وضعف احلال إزاءها.  ارفيع ممثال

وقد هيأت نتائج هذا التمرين للمحكمة نظرة عامة عن األخطار األساسية اليت يتعني تناوهلا. ويف 
األخطار يف  وافق جملس التنسيق يف احملكمة على تنفيذ املزيد من حتسينات سريورة تدبر 4172 أيار/مايو

 :احملكمة وذلك باتباع النهج التايل ذي الطبقتني
مواصلة العمل على السجل احلايل لألخطار الكبرية وسريورة تدبر األخطار مع تكرار ذلك كل  )أ(

ويشمل ذلك حتديد اجلهات املسؤولة عن األخطار فيما خيص سجل األخطار املنجز؛ ؛ عام
ر احلامسة األمهية، وتنفيذ خطط العمل، ومراقبة ووضع خطط العمل فيما خيص درء األخطا

مراجعة لسجل األخطار وأن يتم حتديد  4175 سائر األخطار. ويُعتزم أن جترى يف عام
األخطار اجلديدة/اجلهات املنوطة هبا املسؤولية عنها، عند االقتضاء. وسيتلو ذلك إعداُد وتنفيذ 

 خطط العمل حبسب اللزوم؛

خطار كامل النطاق من خالل تدابري منها على اخلصوص اختيار إطار وضع إطار لتدبر األ )ب(
قياسي لتدبر األخطار ممكن التطبيق. وبغية القيام بذلك، ستجري حبلول هناية هذه السنة 
مراجعة لبنية اإلدارة العامة للمخاطر يف احملكمة من أجل اقرتاح خريطة طريق عن جدول 

 .تبني فيها اخلطوط العريضة خلطة تطوير خلمس سنوات إدارة املخاطراستحقاق فيما يتعلق ب
وباتباع هذا النهج ذي الطبقتني تتوخى احملكمة أن يكون بوسعها أن تدرج املتطلبات املناسبة  - 14

 الربناجمية املقرتحة. 4179من املوارد لتدبر األخطار يف ميزانية عام 

 التحليل من منظور كلي -باء 

 املخصصات حبسب النشاط. ومتثل  4175زانية احملكمة املقرتحة لعام يبني الرسم البياين التايل مي - 11
والشهود الضحايا للموارد املرتبطة مباشرة باألنشطة القضائية وبأنشطة املالحقة، ومبا فيها الدعم املقدم إىل 

 ت املخصصايف املئة من املبلغ اإلمجايل للميزانية املقرتحة. وتبلغ  19وتكاليف خدمات اللغات، زهاء 
املئة من هذا املبلغ اإلمجايل. وميثل  يف 75للمهام اإلدارية ومهام الدعم يف احملكمة والبنية التحتية ما يعادل 

يشتمل ذلك على املتطلَّبات اخلاصة  يف املئة من هذا املبلغ. وال 2املخصَّص إلجيار وصيانة املباين املؤقتة 
األطراف، ومشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة،  مبشروع املباين الدائمة. أما أمانة مجعية الدول

غري ذلك )العناصر اخلاصة بالدول األطراف(، على أساس بنية ’اجملموعة على حنو مستقل يف إطار البند 
يف املئة. وميثل مقدار النشاط القضائي  5إدارهتا املستقلة، فتمثل نسبة أخرى من هذا املبلغ مقدارها 

 جمال املالحقة العامل الرئيسي من بني العوامل احملدِّدة مليزانية احملكمة. والنشاط يف
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 5: التحليل من منظور كلي0الرسم البياني  

إىل عام  4116ويوضح اجلدول أدناه التنامي الدينامي لألنشطة القضائية يف احملكمة من عام  - 12
)حبسب املقرتح اخلاص بذلك العام(، ويبني كيفية ختصيص موارد الدعم التشغيلي والعمليات  4175

 ادودحم اللدعم التشغيلي شهدت منو  املخصصات امليدانية ملختلف احلاالت على مر الزمن. ويظهر أن 
 على مر السنني، جيسِّد زيادات استتبعها النمو يف األنشطة القضائية. امطّرد

                                                           

ال إن األنشطة يف جمال املالحقة املبينة يف هذا الرسم البياين تشتمل على عمليات التدارس األويل وعلى أنشطة يف جم  5
 التحقيق واملالحقة جيريها مكتب املدَّعي العام.
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 نامي االستراتيجي لألنشطة القضائية في المحكمةي: التنامي الد0الجدول 

امليزانية حبسب احلاالت: 
 اليوروبآالف 

الدعم التشغيلي 
)أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 
 أوغندا واألنشطة امليدانية(

مجهورية الكونغو 
 دارفور الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
 مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

 161.51 1 515.91 1 215.21 71 411.21 1 768.61 79 املعتمدة 4116ميزانية 

  
 غ/م غ/م

 
 غ/م غ/م غ/م غ/م )قضية واحدة( قضايا( 1) قضايا( 2) )قضية واحدة( قضايا( 6)

 285.61 1 176.71 9 519.71 71 151.81 1 758.11 78 املعتمدة 4171ميزانية 

  
 غ/م غ/م

 
 غ/م غ/م غ/م غ/م )قضية أو قضيتان( قضايا( 1) قضايا( 9-5) )قضية واحدة( قضية( 77)

(4)1121.8 951.11 5 148.61 2 266.91 71 496.11 4 641.11 47 املعتمدة 4177ميزانية 
 غ/م غ/م (1) 2 114.9  

 
 غ/م غ/م )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 2) قضايا( 5) )قضية واحدة( قضية +قضيتان( 71)

 غ/م 795.64 1 144.51 4 274.71 1 685.87 4 715.11 1 148.17 6 269.81 7 621.18 76 (2)املعتمدة 4174ميزانية 

 
 غ/م )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 2) قضايا( 9) )قضية واحدة( قضية( 71)

 املعتمدة 4171ميزانية 
(5) 49 475.71 871.11 1 549.11 7 956.51 1 111.11 9 671.41 7 956.51 2 111.51 1 427.41 

 
 غ/م )قضيتان( )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 2) قضايا( 9) )قضية واحدة( قضية( 78)

 569.21 1 162.21 1 582.11 586.21 2 424.71 7 495.41 7 411.81 8 175.51 7 141.91 49 (9)املعتمدة 4172ميزانية 

 
 )غ/م( )قضيتان( )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 2) قضايا( 9) )قضية واحدة( قضية( 78)

 225.71 5 157.55 6 911.87 941.11 5 526.89 4 111.18 7 418.12 6 471.61 7 788.81 46 املقرتحة 4175ميزانية 

 
 )قضيتان( )قضيتان( قضايا( 1) )قضيتان( قضية واحدة( ) قضايا( 2) قضايا( 9) )قضية واحدة( قضية( 47)

 احملكمة.أنشطة جلسات ال يشمل هذا الرقم التكاليف املعترب أهنا ُتُكبِّدت عن أنشطة جلسات احملكمة لكنه يشمل التكاليف املعترب أهنا ُتُكبِّدت عن عمليات  7
4

 .4177انون األول/ديسمرب ألف يورو من صندوق الطوارئ ُأخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة يف كينيا للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو إىل ك 4 979مقداره  ايشمل هذا الرقم مبلغ 
1

 .4177إضايف من أجل احلالة يف ليبيا للفرتة املمتدة من أيار/مايو إىل كانون األول/ديسمرب مبلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد  
2

 .4174يشمل هذا الرقم ميزانية تكميلية خاصة باحلالة يف كوت ديفوار للفرتة املمتدة من آب/أغسطس إىل كانون األول/ديسمرب  
5

 .4171ان استعماهلا فيما خيص عام يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت ُأخطر بإمك 
9

 .ا، ألن استعماهلا ملا يزل جاري4172ال يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت ُأخطر حىت تارخيه بإمكان استعماهلا فيما خيص عام  

 
وجتسِّد املوارد الالزمة االحتياجات املتغرية املتصلة على حنو مباشر باإلجراءات، اليت قد تفضي  - 15

القضايا اليت بلغت فيها اإلجراءات مراحل خمتلفة. وُُيتاج  إىل زيادات مردها القضايا اإلضافية أو اأحيان
جيري عمليات حتقيق أو عمليات  متكامال اإىل مزيد من املوارد للوفاء باملعايري الالزمة فيما خيص فريق

يف عمليات حتقيق مستمرة يف  ه احلال مثالمالحقة، مع العلم بأن املعايري املعنية لـّما يوَف هبا، كما علي
حاالت مثل احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل. ويلزم مزيد من املوارد فيما خيص احلاالت اليت بوشرت 

مثل احلالة يف مايل، وذلك نتيجة للزيادة اليت شهدهتا األنشطة يف جمال التحقيق واملالحقة. ومن  امؤخر 
مقادير خمتلفة من الدعم الذي يقدمه قلم  اراحل اإلجراءات تستلزم أيضاملهم مالحظة أن خمتلف م

يتعلق بعدد من اخلدمات األساسية اليت يوفرها جلميع األطراف، واملشاركني، واجلهات الفاعلة  احملكمة فيما
 يف اإلجراءات.

شطة جلسات وتقسم عناصر امليزانية املتصلة باحلاالت احملالة إىل احملكمة إىل عناصر متصلة بأن - 19
يف اجلدول أدناه.  ااحملكمة وعناصر متصلة بالعمليات واألنشطة امليدانية، على النحو املعروض وجيز 

باإلضافة إىل ذلك ترد صفوف أخرى يف هناية اجلدول لتبيان مجيع املتطلبات فيما خيص ميزانية و 
 .4175 عام

 (اليوروالميدانية )بماليين  : الميزانية الخاصة بأنشطة جلسات المحكمة والعمليات5الجدول 
 املقرتحة  4175ميزانية عام  البند

  أنشطة جلسات المحكمة

 7331 الدعم التشغيلي

 732 (4يف احلالة  7حماكمة لوبَنغا )احملاكمة 

 232 (4ألف يف احلالة -4حماكمة كاتَنغا )احملاكمة  
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 املقرتحة  4175ميزانية عام  البند 

 732 (4يف احلالة  9حماكمة انْتاَغندا )احملاكمة  

(2يف احلالة  7مببا )احملاكمة حماكمة   231 

(5يف احلالة  7يف احلالة يف كينيا )احملاكمة  4و 7حماكمتان يف القضيتني   231 

(1يف احلالة  7حماكمة بندا )احملاكمة   731 

(1يف احلالة  7)احملاكمة  غباغبوحماكمة   230 

 2234 اجملموع الفرعي ألنشطة جلسات احملكمة 

   الميدانيةالعمليات  

 7131 الدعم التشغيلي

 732 أوغندا – 7احلالة  

 132 مجهورية الكونغو الدميقراطية -4احلالة  

 733 دارفور -1احلالة  

 231 مجهورية أفريقيا الوسطى – 2احلالة  

 135 كينيا  – 5احلالة  

 235 ليبيا -9احلالة  

 137 كوت ديفوار  -1احلالة 

 134 مايل – 8احلالة 

 1231 اجملموع الفرعي للعمليات امليدانية

 9.27 المجموع

  غير ذلك

 4434 املوارد األساسية

 927 املباين

 137 التكاليف التشغيلية مبا فيها تكاليف الصيانة واملرتفقات واالتصاالت

 334 موارد ختص أمانة مجعية الدول األطراف

 5231 اجملموع الفرعي لـ"غري ذلك"

 4.521 5102المقترح لعام المجموع 
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 5102تحليل النمو: العوامل الرئيسية المحدِّدة لتكاليف عام   - 0
 71.12، اعتمادات إضافية مقدارها 4175تطلب احملكمة، يف ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام  - 11

 الرئيسية هلذه الزيادة.يف املئة. وتبنيَّ يف اجلدول التايل العناصر  77.1مليون يورو، متثل زيادة مقدارها 
 العوامل الرئيسية المحدِّدة للتكاليف – 5102: الزيادة في ميزانية عام 3الجدول  

 اليوروالزيادة مباليني  البند

  العام املدعي اسرتاتيجية مكتب 

 9.18 التكاليف الضمنية للموظفني ( أ)

 7.91 )تكاليف األسفار وغريها( املتصلة باملوظفنيالتكاليف غري  ( ب)

 7.91 تكاليف القضاة )قدومهم( والدعم القانوين، وتكاليف املوظفني الضمنية ذات الصلة

 7.51 والشهودالضحايا التكاليف ذات الصلة ب

 7.57 فوائد القرض -تكاليف املباين الدائمة

 7.19 العمليات امليدانية

 7.11 املعاشات التقاعدية للقضاة

 1.54 متطلبات أمانة مجعية الدول األطراف

 1.24 التكاليف املتصلة باالحتجاز

 1.15 للضحايامتطلبات أمانة الصندوق االستئماين 

 1.48 تكاليف متفرقة ) تكاليف املباين، تكاليف وحدة الرقابة املستقلة(

 1.16- التخفيضات )فيما خيص قلم احملكمة(

 03.34 المجموع
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 البرامج الرئيسيةبحسب  5102: نمو الموارد في ميزانية عام 4الجدول  

 للمحكمة الجنائية الدولية جمعاء -نمو الموارد المقارن

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 منو املوارد يف ميزانية عام
 4172بالقياس إىل عام  4175

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 امليزانية األساسية اجملموع باحلاالت

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 2535 55035 2 17434 72 47337 2 32732 72 24130 72 02232 7 22330 0 الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية

 2134 44131 0 55131 47 31132 31 21233 5 22232 33 11530 21 52332 1 العام املدعي الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب 

 237- 3131 21133 55 12332 33 31437 32 21332 55 01231 33 44233 32 الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 7032 17531 35233 3 - 35233 3 04335 2 - 04335 2 الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف

 731 1133 22232 5 - 22232 5 12231 1 - 12231 1 الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتةالربنامج 

 2730 34132 13732 7 22231 7 12031 10130 7 17230 51332 للضحاياالربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين 

 137 1731 31431 7 - 31431 7 20332 7 - 20332 7 : مكتب مدير مشروع املباين الدائمة7-الربنامج الرئيسي السابع

 - 17231 7 52333 7 - 52333 7 77230 - 77230 : فوائد قرض مشروع املباين الدائمة4-الربنامج الرئيسي السابع

 2432 0131 45332 - 45332 31333 - 31333 : آلية الرقابة املستقلة5-الربنامج الرئيسي السابع

 .442 9.525 .4 7429. 4.5 74724 .9 19527 .7 .7572 4.4 .2..4 71 19.27 59 المجموع

 (5100إلى  5106تحليل النمو: العوامل المحدِّدة لتكاليف عدة سنوات )  - 5

بتوصية صادرة عن اللجنة بأن متيِّز احملكمة ما هو معروف أو ما ميكن معرفته من العوامل  عمال - 18
اهلامة احملدِّدة للتكاليف اليت تتوزع على عدة سنوات، ومبا يف ذلك تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة 

للتكفل  اواضح ايف عداد رأس املال وتكاليف املباين وتكاليف املوظفني، وأن تعرضها للجمعية عرض
، تُقدَّم يف اجلدول أدناه فيما 9بتفادي احلاالت اليت يستحق فيها بغتة حتمل نفقات كان يسهل متييزها

خطة متوسطة األجل ملا ميكن معرفته من العوامل اهلامة احملدِّدة  4178إىل  4179خيص السنوات 
لتالية اخلطة االسرتاتيجية ملكتب ستوضع يف السنة التكاليف احملكمة اليت تتوزع على عدة سنوات. و 

 املدعي ( ويُرتقب أن يرد فيها مقرتح حمنيَّ للقّد األفضل ملكتب 4178-4179العام )للفرته  املدعي 
 .العام
وقد استمرت احملكمة على حتقيق املزيد من الدقة يف تقدير احتياجاهتا يف إطار االستثمار فيما  - 16

والتجهيزات املستبَدلة على ضوء االنتقال إىل املباين اليت ستكون  يندرج يف عداد رأس املال من املقتنيات
للممارسة  ا. ووفق4175مبانيها اجلديدة الدائمة يف املستقبل، املزمع أن جيري يف الربع األخري من عام 

السابقة ُأسِندت درجات أولوية إىل املستبدالت يف إطار االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس املال يف 
 الربناجمية املقرتحة للمحكمة، وقـُلِّصت هذه االحتياجات إىل احلد األدىن. 4175 انية عامميز 

                                                           

 .44، الفقرة 4-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/20) 4177 ...الدورة العاشرة ...الوثائق الرمسية  9
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4179 4171 4178 

     تكاليف الموظفين

 971 574 17 211 198 96 811 199 98 1جمموع تكاليف املوظفني 

       0 التجهيزات المندرجة في عداد رأس المالتكاليف استبدال 

 111 245 111 295 111 261 املركبات

 111 211 571 818 7 261 497 7 املعدات

 111 894 571 111 4 261 157 7 جمموع تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال

       المباني

 1 1 215 815 7 6 إجيار وصيانة املباين املؤقتة

 111 641 4 111 954 4 111 281 4 71جممل كلفة ملكية املباين الدائمة )االستعمال والصيانة(

 1 594 679 111 111 ميزانية عمل موظفي احملكمة فيما خيص املباين الدائمة واملرحلة االنتقالية

 1 1 949 141 1 77 مقدَّر مدفوعات الفوائد على قرض الدولة املضيفة

768 811 5 1 74 مدفوعات فوائد قرض الدولة املضيفة ورأس مالهمقدَّر   5 811 768 

 111 411 1 111 411 1 111 411 1 71التكاليف اإلمجالية مللكية املباين الدائمة )استبدال التجهيزات اليت تندرج يف عداد رأس املال(

 768 641 77 191 598 74 117 881 71 اجملموع للمباين

    البرامج/المشاريع الخاصة

 11 186 811 184 111 119 72مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

 11 186 811 184 111 119 اجملموع للربامج/املشاريع اخلاصة

 030 603 04 431 153 02 154 130 00 المجموع العام

                                                           

باً   1 )الوظائف الثابتة طُبقت زيادة نسبتها اثنان ونصف يف املئة على تكاليف املوظفني مبثابة منو مّطرد حمتسب حساباً مركَّ
 والوظائف من فئة اخلدمات العامة(.

. أما عمليات االستبدال اإلضافية النامجة عن التفاوض ICC-ASP/10/6مت حتديث األرقام املعنية باالستناد إىل الوثيقة   8
 بشأن عقد إجيار مبىن املقر الرئيسي فلّما تزل غري معروفة ومل يشملها احلساب.

. وعلى افرتاض أن احملكمة ستخلي 4179آذار/مارس  17ارات احلالية اخلاصة باملباين املؤقتة يف تنتهي مدة اإلجي  6 
، وعلى أساس املفاوضات اجلارية حالياً مع إدارة املباين احلكومية اهلولندية 4175كانون األول/ديسمرب   17املباين املؤقتة يف 

(RGDلن ُُيتاج إىل مدفوعات مبوجب اإلجيارات احلال ،) 4179ية يف عام. 
، إخل، ما تتلوه  ، وبالتايل بدء حتمل تكاليف التأمني4175 هعلى أساس استالم املباين من املقاول يف هناية متوز/يولي  71

شهراً يوفِّر خالهلا املقاول العام صيانة مجيع البنود الالزمة للتكفل بكل الضمانات خالل فرتة تنتهي يف  74فرتة مقدارها 
 على حنو يتوافق مع هناية فرتة كشف العيوب ومعاجلتها. 4179 هليغاية متوز/يو 

. ويعتزم مكتب مدير املشروع أن يغلق 4179آذار/مارس  17على أساس تنجيز احلسابات املتعلقة بالقرض يف   77
بداًل  4179وأن يشرع يف تسديده اعتباراً من األول من كانون الثاين/يناير  4175كانون األول/ديسمرب   17القرض يف 

. وإذا حدث أن حتقق ذلك فلن تكون هناك مدفوعات لتسديد فرائد القرض دون غريها 4179من األول من نيسان/أبريل 
. وعلى أية حال ال تنطبق هذه املدفوعات على مجيع الدول األطراف. فسيتعني تطبيق 4171من املستحقات يف عام 

 حبسب ما إذا كانت قد أخذت خبيار الدفعة الواحدة.جداول أنصبة اشرتاكات خمتلفة على الدول األطراف 
على أساس تنجيز احلسابات املتعلقة بالقرض بتارخيه. وال ينطبق ذلك على مجيع الدول األطراف، فسيتعنيَّ تطبيق   74

 جداول أنصبة اشرتاكات خمتلفة على الدول األطراف حبسب ما إذا كانت قد أخذت خبيار الدفعة الواحدة.
أساس املنحى القائم على احتساب العمر خبطر متوسط. ويشمل إمجايل تكاليف امللكية تكاليف استبدال على   71

التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال، لكنه ال يشمل تكاليف االستعمال والصيانة )مثل تكاليف املرتفقات والتنظيف(. 
يف الذي سُيطلب يف املستقبل تقييماً دقيقاً، ويتوقف ذلك على عمل ويتعذر يف املرحلة احلالية من املشروع تقييم املبلغ اإلضا

 الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية )استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال( التابع للجنة الرقابة.
الربناجمية  4175رفق التاسع مبيزانية عام مبالغ هذه التكاليف إرشادية مقدَّرة باالستناد إىل احلسابات الواردة يف امل  72 

املقرتحة وهي تتوقف على موافقة االحتاد األفريقي وحكومة أثيوبيا، ويُفرتض يف تقديرها أن مكتب االتصال لدى االحتاد 
 .4175األفريقي سيقام يف عام 
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 تكاليف تطبيق النظام المشترك  )أ(
النظام املشرتك من رواتبهم وأبداهلم وتعويضاهتم. وهي معروضة تتألف تكاليف املوظفني حبسب  - 21

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

منظمة تتّبع النظام  51تعويضات، للموظفني الفنيني عنها ملوظفي اخلدمات العامة. ومثة زهاء األبدال وال
 املشرتك لألمم املتحدة، ومنها احملكمة.

وتتماشى الطريقة املتبعة يف حساب الرواتب لتحديد املبلغ املخصَّص مليزانية تكاليف املوظفني  - 27
األمم املتحدة. والزيادة يف تكاليف الرواتب تُعزى بصورة مع املمارسة السابقة وتستند إىل جدول رواتب 

 أساسية إىل تطبيق قواعد نظام األمم املتحدة املشرتك للرواتب واألبدال والتعويضات.

وقد نشرت األمم املتحدة جداول رواتب جديدة ملوظفي الفئة الفنية وموظفي فئه اخلدمات  - 24
 قة املتبعة يف حساب الرواتب.، أُخذ هبا يف الطري4172العامة فيما خيص عام 

تكاليف أخرى يف إطار النظام املشرتك تتقامسها احملكمة بالتناسب كما أرسته األمم  اومثة أيض - 21
مثل تكاليف العمل األمنية املتقامَسة على النطاق العاملي بني األمم  ااملتحدة. وتشمل هذه التكاليف بنود

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

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

 معدَّل شغور الوظائف  )ب(
يف ضوء معدَّل شغور الوظائف يف املاضي واالجتاهات احلالية يف هذا اجملال، طُبقت معدَّالت  - 22

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

 االجتاه على صعيد معدَّالت شغور الوظائف على مدى السنوات الثالث األخرية.
 : االتجاه على صعيد معدالت شغور الوظائف على مدى السنوات الثالث األخيرة6الجدول  

 4171 4174 4177 الربنامج الرئيسي

 9.1% 9.1% 4.7% األول

 1.1% 1.6% 1.6% الثاين

 71.1% 6% 8.4% الثالث

 11.1% 44.4% 11.1% الرابع

 72.1% 1.1% 72.1% السادس

 1.1% 1.1% 1.1% 7-السابع

 711.1% 711.1% 711.1% *5-السابع

 موظف من األمم املتحدة يف إطار إعارة مستحقة التعويض. اوظيفة يشغلها مؤقت*

 المباني الجديدةاالنتقال إلى   )ج(

بشأن  4171متوز/يوليو  5بالقرار الذي اختذته بصورة مشرتكة احملكمة وجلنة املراقبة يف  عمال - 25
احلوكمة املعدَّلة، ُوضع مشروع موحد يشتمل اآلن على أنشطة اإلنشاء وأنشطة االنتقال بقيادة مدير 

تقدمي التقارير إىل جلنة املراقبة وإىل رئيس املشروع، الذي يغدو املدير الرئيسي للمشروع املوحد، مع قناتني ل
( 7-ُضّم إىل مكتب مدير مشروع املباين الدائمة )الربنامج الرئيسي السابع 4172ويف عام قلم احملكمة. 

، فاستُبعد من ميزانية قلم احملكمة )الربنامج الرئيسي امكتُب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابق
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تسديد فوائد قرض الدولة  4-(. ويُتدبر يف إطار الربنامج الرئيسي السابعاابقس 1791، 1111-الثالث
 .املضيفة

مليون يورو، هو الرقم املستهدف أن  765.1وقد ُحدد مبلغ إمجايل جديد للتكاليف مقداره  - 29
ومبلغ  مليون يورو اخلاص مبشروع اإلنشاء 782.2تبلغه تكاليف املشروع اإلمجايل املوحَّد، مبا فيه مبلغ الـ 

مليون يورو الذي ميثل تكاليف االنتقال. وستموَّل تكاليف االنتقال بوفورات مقدارها  77.1الـ
 4174ماليني يورو حتقَّق يف إطار ميزانية اإلنشاء وبتخصيص اعتماد من فوائض السنوات املالية  5.9

لبيانات املالية للمحكمة ماليني يورو. ويفاد يف ا 5.1فيما خيص املقدار الباقي البالغ  4172و 4171و
 على حنو منفصل بامليزانية اجملمعة للتشييد واالنتقال.

وحبسب جدول اإلنشاء احلايل، جيب أن تكون املباين الدائمة للمحكمة جاهزة للتسليم حبلول  - 21
ويُتوقع أن ينتقل املوظفون إليها خالل األسبوعني األولني من   4175األول من أيلول/سبتمرب 

. ويشتمل االنتقال إىل املباين اجلديدة على االنتقال املادي كما يشتمل على 4175 ديسمرباألول/ كانون
نقل تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتجهيزات األمنية، وعلى تعديالت تعاقدية مع موِّردين للخدمات 

 مثل متعهدي خدمات الطعام، واملرتفقات، وما إىل ذلك، وإخالء املباين املؤقتة.

احملكمة تنهض باملسؤولية عن دفع تكاليف إجيار وصيانة مبانيها املؤقتة خالل  وستظل - 28
. وقد وافقت الدولة املضيفة على أن تدفع نصف هذه التكاليف، حبد أقصى مقداره 4175 عام

ماليني يورو. وقد أُدرِجت يف امليزانية املقرتحة، يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس، كل التكاليف  ثالثة
 ومبا يف ذلك نصيب الدولة املضيفة. 4175 ملعا

 تدابير تحسين النجاعة  )د(

للتوصل إىل حتقيق املزيد من النجاعة، يتمثل صميمه يف ثالثة عناصر  امنسَّق اتّتبع احملكمة هنج - 26
شاملة: تدبر النجاعة واإلنصاف يف األنشطة القضائية، وتدبر النجاعة يف سائر أنشطة احملكمة، وتقييم 

ختّطى مرحلة حتسينات النجاعة املرتبطة  افعالية األنشطة الرئيسية للمحكمة. وقد حققت احملكمة تقدم
الستحداث أوجه تآزر ولتنسيق  اعملها. وغدت جهود احملكمة على هذا الصعيد أكثر استهدافببدء 

من الرتكيز على  سريورات األعمال يف مجيع وحدات احملكمة بغية تعزيز وقع أنشطتها الطويل األمد، بدال
 حتقيق الوفورات القصرية األمد.

 املدعي يف هذا الصدد إىل أن اجلهود املبذولة على صعيد إعادة التنظيم ضمن مكتب  ويشار - 51
على جهود احملكمة فيما يتعلق بتحقيق النجاعة. وسيظل  اأثر  االعام وضمن قلم احملكمة أحدثت أيض

العام ينشد حتقيق مكاسب عن طريق النجاعة من خالل تعزيز تعاونه مع قلم احملكمة  املدعي مكتب 
ستحداث آليات داخلية ذات صلة. وعلى حنو مماثل سيتسىن ملكتب املدعي العام بفضل خطته وا

( أن جياوز أرقامه القياسية السابقة يف جمال األداء ويتدبر أمر تزايد 4175-4174االسرتاتيجية )للفرتة 
لم احملكمة بدأ املتطلبات اليت يقع على عاتقه تلبيتها، مع إبقاء النجاعة نصب عينيه. كما إن رئيس ق

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

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

  صعيد التقدم يف القضايا املعروضة على دوائر احملكمة.
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 البرنامجية المقترحة 5102ميزانية عام  - اثاني 

 األول: الهيئة القضائية البرنامج الرئيسي -ألف 

 مقدمة

يف كافة شعب اهليئة القضائية. وستتواصل األنشطة  امستفيض انشاط 4175سيشهد عام  - 57
التمهيدية يف حاالت وقضايا عديدة، وستشهد الشعبة االبتدائية بلوغ ما ال يقل عن مخس قضايا مرحلة 

يف عدد من دعاوى االستئناف جلسات احملاكمة أو التحضري للمحاكمة. وستنظر دائرة االستئناف 
النهائي يف قضية واحدة، بينما يُتوقع أن تستمر األنشطة القضائية املتعلقة جبرب األضرار على املستوى 

 االبتدائي وعلى مستوى االستئناف. فُيتوقع أن يزداد مقدار أعباء عمل الشعب القضائية الثالث جمتمعة.

ىل األنشطة القضائية اليت أمكن التنبؤ هبا وتقدير وتستند ميزانية الربنامج الرئيسي األول إ - 54
، كما مت إقرارها يف 4175إىل االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام  اتكاليفها على حنو دقيق استناد

 العام وقلم احملكمة. املدعي بالتوافق بني هيئة الرئاسة/الدوائر ومكتب  4172 حزيران/يونيو

 األهداف
مواصلة مراجعة "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مراجعةً يركَّز فيها على املرحلة التمهيدية  7-7-7

، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى وعقد جلسات احملاكماتمن اإلجراءات والتحضري للمرحلة االبتدائية 
لقضايا وسائر أصحاب الشأن، على االستئناف، والتشاور مع الدول األطراف، ومع األطراف واملشاركني يف ا

 .النحو املناسب

 .للطلباتالضحايا النظر يف نظام تقدمي ضمان حقوق الدفاع وإعادة  7-5-7و 7-2-7
 إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك. 4-7-7
 به من تدابري حتسني النجاعة.إدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال املزيد مما ميكن األخذ  4-7-4
حتسني جو العمل بوسائل منها على اخلصوص تنفيذ توصيات الفريق العامل املعين بذلك،  4-5-7

 املشرتك بني األجهزة.
املضي يف حتسني سريورة إعداد ميزانية احملكمة، ومبا يف ذلك حتسني التحاور مع الدول األطراف  4-9-7

 .يف هذا الشأن
 .تكفل بنجاعة إدارة املخاطر وحتسني تدبر شؤون األداء يف احملكمةال 1-9-4و 4-9-4
 .املضي يف حتسني التحاور بني احملكمة واجلمعية وهيئاهتا الفرعية 1-7-7
النهوض بسريورة تنمية الثقة مع الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري  4-5-1و 1-4-7

لشأن الرئيسيني يف احملكمة من خالل تبادل املعلومات خالل حلقات احلكومية، وسائر الشركاء وأصحاب ا
التدارس، واملؤمترات، وسائر املناسبات اليت قد تتاح؛ واغتنام مجيع الفرص إلبراز املنافع اليت جتنيها الدول غري 

 األطراف من االنضمام إىل احملكمة. 
 بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة مع الدول. إبرام اتفاقات بشأن نقل الشهود واملتهمني واتفاقات 1-2-7
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 5102النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام : 3الجدول 

 4175املرمى فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة
 (0-0-0)الهدف ذو األولوية  0الهدف 

وتنفيـذ  ومتييـز 4171تنفيذ ما خلصت إليه اجلمعية يف دورهتا عام  -7
 خلريطة الطريق املعدَّلة. ااملزيد من التعديالت وفق

 النجاعة يف تدبر احملاكمات. -4
تقلـــيص حـــاالت التـــأخر يف اإلجـــراءات القضـــائية بســـبب مســـائل  -1

 الرتمجة.
 علم الدوائر باألثر املايل لقراراهتا. -2

 
 عدد جماالت املواضيع املشمولة على حنو واف، مبا يف ذلك الرتمجة؛ •

 عدد ما يُقرتح من تعديالت جديدة للقواعد ذات الصلة؛ •

ــز التحــاور عــن طريــق مســؤويل التنســيق لتبــادل العــرب املستخلصــة ذات الصــلة بــني الــدوائر والشــعب فيمــا يتعلــق باملســائل  • تعزي
 سّيما بني الشعبة التمهيدية ودوائرها والشعبة االبتدائية ودوائرها؛ املشرتكة، وال

 هية التشغيلية القياسية وقواعد البيانات ذات الصلة؛وضع املبادئ التوجي •

 تقليص الفرتات فيما بني مراحل اإلجراءات؛ •

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

 
• 4 

• 4 

 % يف مجيع الشعب 711 •

• 7+7 

تقصري هـذه الفـرتات بنسـبه تصـل إىل  •
11 .% 

• 7 

 (0-2-0و 0-4-0)الهدفان ذوا األولوية  5الهدف 
متكــن املشــتبه فــيهم واملتهمــني مــن احلصــول علــى خــدمات حمــامني  -7

 مطلعني وذوي مراس للتكفل حبقوقهم يف إجراءات عادلة ونزيهة.

اإلحاطــــة األعمــــق بــــالعرب املستخلصــــة واملصــــاعب املواَجهــــة حــــىت  -4
 لطلباهتم.الضحايا تارخيه فيما يتعلق بنظام تقدمي 

 لطلباهتم.الضحايا التوصل إىل نظام متسق لتقدمي  -1

 
 التكفل بعدالة إجراءات احملاكمة خالل اجللسات ذات الصلة؛ •

 لطلباهتم وإعداد اسرتاتيجية متسقة هبذا الشأن؛الضحايا لتقدمي  امراجعة األنساق املعمول هبا حالي •

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

 
• 711% 

• 7 

• 7 

 (0-0-5)الهدف ذو األولوية  3الهدف 
إجنــاز املراجعــة البنيويــة املشــرتكة بــني األجهــزة والــيت تشــمل األجهــزة  -7

 الرئيسية وإجراء التعديالت البنيوية املشار هبا؛

  التشاور مع الـدول األطـراف، وجلنـة امليزانيـة واملاليـة، إخل، مـن أجـل -4
 كل قرار قد يلزم أن تتخذه اجلمعية.

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

 عدد التعديالت البنيوية الالزمة اليت يتم متييزها. •

 
• 7 
• 7 

 (5-0-5)الهدف ذو األولوية  4الهدف 
 تنفيذ اسرتاتيجية حتسني النجاعة. -7

 
ـــة والـــدعم املقـــدم مـــنجـــودة التحضـــري  • أجـــل هـــذه  الجتماعـــات هيئـــة الرئاســـة وجلســـات القضـــاة العامة/جلســـاهتم غـــري الرمسي

 االجتماعات واجللسات؛

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

 لتدبرية، وجودة املشورة املسداة؛التقيد باملواعيد يف إسداء املشورة إىل الرئيس ونائبيه بشأن املسائل اإلدارية/ا •

 التقيد باملواعيد يف إسداء املشورة إىل القضاة بشأن مجيع املسائل القانونية ذات الصلة، وجودة املشورة املسداة؛ •

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

 اليت ميكن أن ُيقق فيها مزيد من النجاعة.عدد ما يتم متييزه من اجملاالت  •

 
 اُمرٍض متام •

 إصدار كل القرارات يف اآلجال املقرَّة •
 امرٍض متام •
 امرٍض متام •

• 711 % 

• 7 

 (0-2-5)الهدف ذو األولوية  2الهدف 
ـــــوظفني بشـــــأن جـــــو العمـــــل متابعـــــة  -7 متابعـــــة استقصـــــاءات رأي امل

 منظمة.

 
 اهليئة القضائية؛عقد اجتماعات دورية مع مجيع العاملني يف  •

 مواصلة عملية متييز املزيد من اإلجراءات الالزمة ونشدان تقدمي تقرير عن ذلك إىل اإلدارة. •

  
• 711% 

• 7 

 (0-6-5)الهدف ذو األولوية  6الهدف 
املضـــي يف حتســـني ســـريورة إعـــداد ميزانيـــة احملكمـــة، ومبـــا يف ذلــــك  -7

 حتسني التحاور مع الدول األطراف يف هذا الشأن؛
ـــلة املتعلقـــة مبيزانيـــة عـــام  -4 ، ومبـــا يف 4179وضـــع االفرتاضـــات املفصَّ

ذلـك وضـع تصـّورات تبـني النفقــات احملتمـل تكبـدها يف املسـتقبل، عنــد 
 االقتضاء.

 
 مقارنة عمليات إعداد امليزانيات السابقة وحتليلها؛ •

 عدد التحسينات يف جمال التكنولوجيا؛ •

 عند االقتضاء. عدد ما يعدَّل من االفرتاضات، والتصّورات •

 
• 7 

• 7 

• 711% 

 

 (3-6-5و 5-6-5)الهدفان ذوا األولوية  3الهدف 
 املضي يف تطبيق نظام إلدارة املخاطر عايل املستوى؛ -7
 تنجيز مراجعة تأهب احملكمة ملواجهة األزمات؛ -4
 حتسني الرتابط بني االسرتاتيجية وامليزانية ومؤشرات األداء. -1

 
 األخطار املتصلة هبيئة الرئاسة وبالدوائر على وجه التحديد؛عدد ما يتم متييزه من  •

 تقييم تأهب هيئة الرئاسة ملواجهة األزمات؛ •

 مراجعة جدول األهداف يف وثيقة امليزانية. •

 

 
• 1 

• 7 
 مراجعة كاملة •

 (0-0-3)الهدف ذو األولوية  0الهدف 
ــة القضــائية واألفرقــة العاملــة التابعــة للجمعيــة  -7 وتبادهلمــا تواصــل اهليئ

 املعلومات على حنو شفاف وفعال؛
حتــــاور هيئــــة رئاســــة احملكمــــة ورئاســــة اجلمعيــــة علــــى حنــــو مكثــــف  -4

 وشفاف.

 
 عدد االجتماعات بني فريق الهاي العامل وفريق التدارس املعين باحلوكمة اليت ُيُضرها ممثل هليئة الرئاسة؛ •

 ه؛عدد اجتماعات القضاة غري الرمسية مع رئيس اجلمعية/نائب •

 عدد االجتماعات الثنائية. •

 
 متثيل هيئة الرئاسة يف كل اجتماع •

• 4 

• 4 

 (3-2-3و 0-5-3)الهدفان ذو األولوية  .الهدف 
تعزيـــــز الثقــــــة، وااللتـــــزام، والــــــدعم، فيمــــــا بـــــني أصــــــحاب الشــــــأن  -7

ــــــــادل املعلومــــــــات يف  ــــــــني باحملكمــــــــة مــــــــن خــــــــالل تب اخلــــــــارجيني املعني
واملؤمترات، وسائر املناسـبات الـيت قـد االجتماعات، وحلقات التدارس، 

 تسنح.

انضـــمام املزيـــد مـــن الـــدول إىل نظـــام رومـــا األساســـي أو تصـــديقها  -4
 تعزيز تواصل وتعاون الدول غري األطراف فيه مع احملكمة.عليه و 

جعـــل الـــدول غـــري األطـــراف مطلعـــة علـــى مهـــام احملكمـــة وواليتهـــا  -1
 أكرب. اأوضح وعاملة هبا علم ااطالع

 
 ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع الدول واملنظمات الدولية وممثلي اجملتمع األهلي؛عدد  •

 عدد الكلمات اليت يلقيها الرئيس يف املؤمترات الكربى؛ •

 مشاركة الرئاسة يف اجللسات اإلطالعية اليت تعقد للدبلماسيني وملمثلي املنظمات غري احلكومية؛ •

 الرئيس/هيئة الرئاسة يف اجللسات اإلطالعية يف إطار املقابالت واملؤمترات الصحفية؛تواصل  •

 إصدار داوئر احملكمة أوامر وقرارات قضائية إدارية واضحة وشاملة. •

 
 اجتماع 711 •

• 75 

• 4  +7 

• 75  +4 

• 711% 

 (0-4-3)الهدف ذو األولوية  01الهدف 
 التفاوض على اتفاقات جديدة. -7

صـــعيد التفـــاوض مـــع الـــدول األطـــراف وغريهـــا مــــن التقـــدم علـــى  -4
 الدول اليت ميكن أن تكون شريكة.

  
 عدد االتفاقات •

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

  
• 7 

• 4 
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 5102البرنامج الرئيسي األول: الميزانية المقترحة لعام : 0الجدول 

 

 البرنامج الرئيسي األول
 الهيئة القضائية

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد

 4172بالقياس إىل عام 

 امليزانية
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 4133 01232 7 12135 1   12135 1 03135 3   03135 3 42133 4 21132 71437 4   71437 4 القضاة

 731 1233 51735 3 17237 73131 3 11133 3 17732 20033 3      املوظفون من الفئة الفنية

 230 3737 72332 7 22132 17432 21731 7 22237 00130           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 730 0334 11435 4 12737 21331 4 51732 4 17337 11037 3 22337 4  22337 4 14131 51334 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1134 12731 12132 7 51232 7 23332 22337 7 72031 7 77432 21231 7 71130 01137 14431 73235 املساعدة املؤقتة العامة

                    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

 3333- 132- 7232   7232 7132   7132           اخلرباء االستشاريون

 1533 51531 13132 7 51232 7 24332 23037 7 72031 7 72132 21231 7 71130 01137 14431 73235 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 334- 131- 75730   75730 75131   75131 1135   1135   1135 السفر

 531 الضيافة

 

531  531 7232  7232 7532  7532 432 3333 

     132  132 132  132 3532  3532  3532 اخلدمات التعاقدية 

 033- 232- 2232  2232 2432  2432 2232  2232  2232 التدريب

     5134  5134 5134  5134 4134  4134  4134 النفقات التشغيلية العامة

     132  132 132  132 733  733  733 واملواداللوازم 

                           األثاث واملعدات

 70132 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 

70132  70132 20231 

 

20231 21132  21132 -331 -733 

 727. 77.27 . 94121 .4 14.24 . .442. 44 .4152 44 24... 4 .2... . .912. 7 15.24 .1.42 7 .712. 4 4.924 . المجموع

 7433- 2037- 75032 333 75431 71537 130 70131 74330   74330 2132 77530 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102البرنامج الرئيسي األول: مالك الموظفين المقترح لعام : .الجدول 

 الهيئة القضائية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد
جمموع موظفي الفئة 

 الفنية وما فوقها
 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي فئة 
 اخلدمات العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 47 73 72 7 20   4 27 7 2         املالك األساسي

 1 3 3  4  7  2 7      املالك املتصل باحلاالت

 40 75 71 7 32   1 27 3 3         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 .1 47 45 4 ..   5 4. . .         المجموع  

 
 : هيئة الرئاسة0011البرنامج  - 0

 مقدمة

 الرئيسية:هليئة الرئاسة ثالث أولويات اسرتاتيجية، جتسِّد جماالت مسؤولياهتا  - 51
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مبهامها على الصعيدين القانوين والقضائي مبوجب النظام األساسي، ومبا  االضطالعيف اجملال القانوين:  )أ(
 ؛املسؤوليات اليت ينص عليها الباب التاسع من نظام روما األساسي فيما يتعلق باإلنفاذيف ذلك 

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

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

 .75أنشطة العالقات اخلارجية ضمن احملكمة
ونائبني له وذلك عندما تبدأ فرتة والية سبعة  اجديد اسَينتخب القضاة يف جلسة عامة هلم رئيس - 52

 .4175 القضاة اجلدد يف آذار/مارس
 ألف يورو 0 4..23 موارد الميزانية

 

 يف املئة(. 6.6ألف يورو ) 718.1مقدارها زيد املبلغ املطلوب زيادة  - 55

 األبدال اخلاصة هبيئة الرئاسة
ألف يورو لسد األبدال  48.1الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  4175يف ميزانية عام  يـُْفَرد - 59

. وقد أدرجت 71، ولنائيب الرئيس األول والثاين إذا عمال بالنيابة عنه79اخلاصة اليت تدفع للرئيس
 .7411لسد تكاليف الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي  املخصصات 

 

 ألف يورو 0 333.5 الموارد من الموظفين

تتألف هيئة الرئاسة من عشر وظائف ثابتة ووظيفة واحدة يشغلها يف إطار املساعدة املوقتة  - 51
الواحد العامل بدوام كامل(. وتطلب هيئة من معادالت املوظف  7.1) 1-العامة موظف من الرتبة ف

من معادالت املوظف الواحد العامل  7.1الرئاسة وظيفة إضافية ُتْشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
بدوام كامل( بغية تسريع تنفيذ مشروع "العرب املستخلصة" يف اجملال القضائي من أجل زيادة فعالية 

 السريورة اجلنائية يف احملكمة.
 ألف يورو 7 162.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

( املسؤولية عن التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة 5-يتوىل رئيس الديوان )وهو موظف من الرتبة ف - 58
مجيع العاملني يف هيئة الرئاسة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك بني 

( وموظف قانوين 2-رتبة فيساعده يف ذلك مستشار قانوين )من الاألجهزة على املستوى الرمسي العايل، 
(، ضمن إطار وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم 4-معاون )من الرتبة ف

(؛ ومساعد إداري معين 1-التقين هليئة الرئاسة؛ ومستشار معين بالعالقات اخلارجية )من الرتبة ف
ويضطلع بأود مهام الرئاسة يف جمال العالقات  رأ( يساند الرئيس-بالعالقات اخلارجية )من الرتبة خ ع

( يساند الرئيس وهيئة الرئاسة يف مهامهما؛ وموظف 1-اخلارجية؛ ومساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف
                                                           

ن إطار أولوياهتا االسرتاتيجية، لالطالع على عرض أكثر تفصيالً للمهام والوظائف اليت تضطلع هبا هيئة الرئاسة ضم  75
كانون   44املؤرخة بـ ICC-ASP/12/20الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية: الوثيقة  4172انظر ميزانية عام 

 .15إىل  14، الفقرات 4172الثاين/يناير 
 باء.-اجلزء الثالث، ألف، أوال(، اجمللد الثالث، ICC-ASP/2/10) 4111الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ...   79
 جيم.-، اجلزء الثالث، ألف، أوالنفسهاملرجع    71
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( يقدم الدعم التقين والدعم املتعلق باحملاسبة فيما خيص ميزانية هيئة 4-إداري معاون )من الرتبة ف 

رر(؛ ومساعد إداري يتوىل التنسيق فيما خيص القضاة -الرتبة خ عالرئاسة؛ ومساعد خاص للرئيس )من 
واسع  اوإمدادي اإداري ارأ( يقدم دعم-رأ( ومساعد إداري لرئيس الديوان )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع

 .النطاق إىل هيئة الرئاسة وإىل الدوائر
 منسِّق التخطيط االسرتاتيجي

( أصبح يندرج يف عداد مالك موظفي 1-بة فإن منسق التخطيط االسرتاتيجي )من الرت - 56
. ولئن كانت هذه الوظيفة قد هيئ هلا يف إطار ميزانية الرئاسة لألغراض اإلدارية 4171 احملكمة يف عام

من الناحية  افإن شاغلها يقوم مبهام تشمل بنطاقها كافة وحدات احملكمة، ويُعترب من هذا الباب متميِّز 
 الرمسية عن موظفي هيئة الرئاسة العاديني.

 ألف يورو 411.1 املساعدة املؤقتة العامة

يقدم املوظف القانوين يف . )متطلَّب مستمر( اشهر  74(، ملدة 1-موظف قانوين )من الرتبة ف - 91
إىل هيئة الرئاسة، إىل جانب اضطالعه بعدد  اتقني اوقضائي اقانوني اوحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ دعم

من املهام اجلديدة الالزمة األخرى املتصلة بإنفاذ العقوبات. ويظل استمرار الدعم الذي يقدمه املوظف 
( حيوي األمهية بالنظر إىل الزيادة املتوقعة يف عبء العمل الواقع على عاتق 1-القانوين )من الرتبة ف

نفاذ إذ تنفِّذ هيئة الرئاسة ألول مرة ما تقضي به مسؤولياهتا بشأن إنفاذ وحدة الشؤون القانونية واإل
 العقوبات وغريها من األوامر.

. تلزم هذه الوظيفة اجلديدة )متطلب جديد( اشهر  74(، ملدة 1-موظف قانوين )من الرتبة ف - 97
املستخلصة" بالتعاون مع فريق لالضطالع بعبء العمل اإلضايف املتأيت عن مبادرة احملكمة املتعلقة بـ"العرب 

( 1-التدارس املعين باحلوكمة التابع للجمعية. وسيلزم موظف قانوين ذو مؤهالت مناسبة )من الرتبة ف
وتزايد التنوع والتعقيد  70. إن وضع "خريطة الطريق"4175للعمل بدوام كامل على املشروع يف عام 

بأسرع ما  ادة املطلوبة أساسية الستمرار سري العملية قدماللذين تتسم هبما املسائل املنظور فيها جيعل الزيا
مبراجعِة شأهنا على ضوء  اعلى األقل، رهن 4179ميكن، ويُنتظر أن تظل هذه الزيادة الزمة حىت عام 

وسيتعني أن يكون املوظف القانوين اجلديد . 4179التقدم الذي يكون قد ُأحرز حبلول أواسط عام 
لكي يضطلع بالبحوث ويقوم بالتحليل ويسدي املشورة على حنو متعمق أقدمية وخربة كافيتني  ذا

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

 آالف يورو 71.1 اخلرباء االستشاريون

آالف يورو وهو يلزم لسد تكاليف مشورة  5.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 94
بشأن طائفة من املواضيع التخصصية، بالنظر إىل تغري مقدار عبء العمل الواقع  امتخصِّصة تقدم ظرفي

لدوائر على وإشراف اإلجراءات أمام ا امؤخر  كاتنغاعلى عاتق الرئاسة. وبصدور احلكم النهائي يف قضية 
ستلزم مشورة خرباء بشأن أمور معيَّنة متصلة برتتيبات احملكمة اخلاصة بإنفاذ  هنايتها يف دعاوى أخرى،

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

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

                                                           

-ICCالفريق الدراسي املعين باحلوكمة: الدروس املستفادة: تقرير احملكمة األول إىل مجعية الدول األطراف، الوثيقة   78
ASP/11/31/Add.1 الوثيقة ، بصيغتها املعدلة ب4174تشرين األول/أكتوبر  41املؤرخة بـICC-ASP/12/37.املرفق األول ، 
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 ألف يورو 034.5 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم موارد غري  7.1ألف يورو ) 7.1ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  - 91
 .لسد تكاليف األسفار وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب باملوظفنيمتصلة 
 ألف يورو 752.4 السفر

يف املئة( وهو يلزم لسد  1.9آالف يورو ) 5.1ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  - 92
ية السفر تكاليف مجيع أسفار القضاة واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر، املدجمة ضمن إطار ميزان

وسُتستخدم هذه امليزانية لسد تكاليف أسفار الرئيس، وأسفار نائبيه أو قضاة . 71اخلاصة هبيئة الرئاسة
آخرين لتمثيل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية اهلامة، ولسد تكاليف عدد حمدود من أسفار أعضاء هيئة 

ها على الصعيد اخلارجي أو لتقدمي الرئاسة أو العاملني يف الدوائر الالزمة لكي تنهض الرئاسة بدور 
إسهامات ختصصية يف فعاليات خارجية؛ مع العلم بأنه على أية حال لن تـَُتحمَّل تكاليف األسفار املعنية 

 .إال إذا مل تسد اجلهات املنظِّمة لألحداث املعنية تكاليف هذه األسفار
 ألف يورو 72.1 الضيافة

يف املئة( وهو يلزم لسد  2.1آالف يورو ) 2.1ا ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقداره - 95
تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات، والوزراء، وغريهم من كبار ممثلي الدول، 

، وأن 4172لنظريه الذي سجل يف عام  اللرئيس أو نائبيه. ويرجَّح أن يظل عدد الزيارات املعنية مقارب
عند انتخاب رئيس جديد )رئيسة جديدة( للمحكمة. كما تستخدم  4175يشهد زيادة مؤقتة يف عام 

ميزانية الضيافة لسد تكاليف كل ما قد ينظم من املراسم املتصلة باهليئة القضائية، مثل أداء القضاة 
سهام هيئة الرئاسة واهليئة القضائية يف فعاليات ، وإ4175احلديثي االنتخاب للقسم يف آذار/مارس 

 .مجيع األجهزة اللمحكمة متوهلا مع
 آالف يورو 9.1 التدريب

ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تعديل. إذ تقر هيئة الرئاسة بأن التدريب املوفَّر بغية تعزيز  - 99
غاياهتا االسرتاتيجية فإهنا توفر اخلربة التخصصية لدى العاملني فيها سوف يسهم مباشرة يف حتقيق 

آالف يورو. وقد أُدرج يف امليزانية  9.1اعتمادات لتهيئة فرص تدريب متخصص للعاملني فيها، تبلغ 
الطابع للعاملني يف وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف جمال املسائل املتعلقة  دداحلالية خمصَّص لتدريب حم

بة السجون، وخمصَّص صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمال إتقان بإنفاذ العقوبات، واالحتجاز ومراق
 لغات العمل. 

                                                           

كان  جيسِّد هذا الرقم موافقة اجلمعية على توصية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة املخصَّص الذي سبق أن  76
-ICC) 4171)الدوائر(. )الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  7411يُفرد ألسفار القضاة ضمن الربنامج الفرعي 

ASP/9/20ومل يُهّيأ يف امليزانية ألي 81، الفقرة 7-، دال4-هاء، واجمللد الثاين، اجلزء باء -(، اجمللد األول، اجلزء الثاين .)
 .4175زيارة موقعية يف عام 
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 5102: الميزانية المقترحة لعام 0011البرنامج : 01الجدول  

 
0011 

 هيئة الرئاسة

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد

 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

     2032   2032 2032   2032          القضاة

 732 134 02233   02233 11231   11231      املوظفون من الفئة الفنية

 231 132 21331   21331 20531   20531           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 731 7535 21432 7  21432 7 21135 7  21135 7 01332  01332  01332 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 72432 77030 23332   23332 77432   77432 72732   72732   72732 املساعدة املؤقتة العامة

                   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

 72232 132 7232   7232 132   132           اخلرباء االستشاريون

 72331 72330 24332  24332 77132  77132 72732  72732  72732 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 335- 131- 71432   71432 71131   71131 1232   1232   1232 السفر

 4232 432 7432  7432 7232  7232 532  532  532 الضيافة

             3532  3532  3532 اخلدمات التعاقدية 

     532  532 532  532 235  235  235 التدريب

                   النفقات التشغيلية العامة

                    اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 732- 731- 71432  71432 71131   71131 77132  77132   77132 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 727 29..4 5.721 4   5.721 4 14429 4   14429 4 4.721 4   4.721 4   4.721 4 المجموع

 7734- 131- 4432   4432 4131   4131 3334   3334   3334 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 0011البرنامج : 00الجدول 

 هيئة الرئاسة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 77 4 3 7 1   2 3 7 7         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 77 4 3 7 1   2 3 7 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 44 1 . 4 9   . . 4 4         المجموع  
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 : الدوائر0511البرنامج  - 5
 مقدمة 

، اقاضي 78( من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من 7)19)ب( و12باملادتني  عمال - 91
موزعني على ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبّت هيئة الرئاسة 

، وُتسند احلاالت والقضايا إىل الشعبة 41ةيف ختصيص القضاة، إثر التشاور معهم، جلميع الشعب القضائي
التمهيدية والشعبة االبتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي 

 للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني.

 عقد اجللسات وختصيص القضاة
لـّما يزل يتعذر التنبؤ باحلاالت اجلديدة اليت قد تُعرض على  احبسب املعلومات املتوفرة حالي - 98

، لكن جتربة السنوات املاضية بيَّنت وجود منط منتظم لألنشطة اهلامة اليت 4175الشعبة التمهيدية يف عام 
ايا تضطلع هبا الشعبة. كما يتعذر يف املرحلة احلالية التنبؤ على وجه الدقة باملواعيد اليت ستنتقل فيها القض

املعروضة على الدائرة االبتدائية من مرحلة التحضري للمحاكمة إىل مرحلة جلسات احملاكمة. ومن مث تستند 
يف مجيع احملاكمات املشمولة  اامليزانية إىل افرتاض متحفظ مفاده إمكان عقد جلسات احملكمة تتابعي

عقد جلسات حماكمة متزامنة   يتعنيأن  ا. لكن قد ميكن طبع4175بامليزانية احلالية حىت هناية عام 
خالل السنة نتيجة للمستجدات املتعلقة على وجه التحديد بشىت القضايا اليت ستنظر فيها الدائرة 

وستقوم احملكمة يف الوقت املناسب بإعالم اجلمعية بكل ما قد يطرأ من مستجدات ميكن أن  االبتدائية.
 ات يف إطار امليزانية.يكون هلا أثر جسيم على التقدير احلايل للمتطلَّب

إىل االرتفاع اإلمجايل الكبري يف تكاليف أقساط  اإن الزيادة الكبرية يف تكاليف القضاة تعزى جزئي - 96
ملدة مخس  Allianzنظام معاشات القضاة التقاعدية املعدَّل املتأتية عن جتديد العقد املربم مع شركة 

مها تقلص عوائد االستثمار يف ظروف السوق املالية  اسنوات، بالنظر إىل ضرورة مراعاة أمرين يف آن مع
احلالية وزيادة متوسط األعمار حبسب تقديراته االحتسابية. وإن احملكمة، بعد استطالعها إمكانية توفر 
مقدمي خدمات جتارية آخرين دون أن تنجح يف ذلك، وإذ استفادت من مشورة احتسابية مستقلة يف 

بأنه لن يكون من املمكن تدبر النظام بكلفة أقل. فالعقد ينص  قتنعتا ،Allianzمفاوضاهتا مع شركة 
على أنه إذا آتت ظروف السوق املالية يف السنوات القادمة معدَّل عائدات على االستمرار أعلى من 

وفق أحكامه فسيعاد إىل احملكمة كل ما قد ينتج عن ذلك من منافع  Allianzاملقدار الذي تضمنه شركة 
 .مالية

وة على ذلك يُتوقع أن يستلزم عبء العمل املتأيت عن القضايا املعروضة على احملكمة يف وعال - 11
أن يُدعى إىل العمل مجيع القضاة النظاميني الستة الذين سيُنتخبون خالل الدورة الثالثة عشرة  4175 عام

لقاضية ، والقاضي اإلضايف الذي سيُنتخب لكي ُيل حمل ا4172األول/ديسمرب  للجمعية يف كانون
املنتخبة السابقة، مريام ديفنسور سنتياغو، عضوة جملس الشيوخ الفلبيين، إثر استقالتها يف 

 . ويُتوقع أن يُدعى القضاة اجلدد إىل اخلدمة فور بدء مدة واليتهم عمال4172 حزيران/يونيو
قرتحة اعتمادات الربناجمية امل 4175( من النظام األساسي. ولذا ختصَّص يف ميزانية عام 7)15 باملادة

يعملون بدوام كامل، ودفع أبداهلم من قبيل املسامهات يف صندوق املعاشات  اقاضي 78لدفع أجور 
التقاعدية، ومنح التعليم، كما ترد تفاصيله يف املرفق السادس)ج(. وسيستلزم قدوم سبعة القضاة اجلدد 

 االشخصية، اليت يقدَّر جمموعها حاليختصيص اعتمادات ملنح التعيني، ولسد تكاليف السفر ونقل األمتعة 

                                                           

  مكرراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 2انظر القاعدة   41
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فاملرة القادمة  –ألف يورو. وال تُتكبَّد هذه التكاليف إال مرة كل ثالث سنوات  181.1مببلغ مقداره  

 .4178لتكبُّدها ستكون يف عام 

أن تدفع مسامهات يف صندوق  4175على احملكمة يف عام  يتعني ويضاف إىل ذلك أنه س - 17
فقط ُدفعت مثل هذه املسامهات فيما  اقاضي 74ع القضاة الثمانية عشر، مقابل املعاشات التقاعدية جلمي

فيما خيص القضاة الذين  اإىل أن دفع هذه املسامهات ال يعود مطلوب ا)نظر  4172خيصهم يف عام 
يكونون قد أمتوا تسع سنوات من اخلدمة )ما أفضى إىل تدين مبلغ االعتماد املخصَّص لبند املعاشات 

 (.امصطنع ااملعتمدة تدني 4172ة يف ميزانية عام التقاعدي

أن يغادر احملكمة  4175إىل أنه يُرتقب حبسب االفرتاضات احلالية فيما خيص عام  اويشار أخري  - 14
( من نظام روما 1)16( و71)19باملادتني  واحد من القضاة ُمددت فرتة واليته لثالثة أشهر عمال اهنائي

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

واصلت اهليئة القضائية جهودها لتكثري املرونة يف العمل ضمن إطار البنية القائمة ملالك املوظفني  - 11
الت النقص يف أعداد بغية النهوض بأعباء العمل املتغرية وحتسني النجاعة بصورة عامة. ويُتصدى حلا

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

ق كل دائرة، وضرورة تشاطر اخلربات يف جماالت أساس االحتياجات، مبراعاة عبء العمل الواقع على عات
معيَّنة بغية تفادي االزدواج يف اجلهود، وتبسيط طرائق العمل، وبالتايل حتقيق زيادات يف النجاعة العامة. 
وحتاول اهليئة القضائية، بالقدر املمكن، سد املتطلَّبات على صعيد عبء عملها من خالل إعادة ختصيص 

 .47ا بني الشعب قبل االستعانة بصندوق الطوارئاملوارد املتوفرة فيم

 ألف يورو 01 ..020 موارد الميزانية
لتكاليف القضاة، والوظائف الثابتة، واملساعدة املؤقتة  ااملبلغ املطلوب لدوائر احملكمة )سدينطوي  - 12

يف املئة(. ويرد يف  11.2) األف 4 514.1( على زيادة مقدارها املتصلة باملوظفنيالعامة، والتكاليف غري 
 املرفق السادس)ج( مزيد من التفاصيل عن تكاليف القضاة.

 ألف يورو 2 045.3 الموارد من الموظفين )المجموع للشعب الثالث(
ال يُطلب أي تغيري يف جمموعة الوظائف الثابتة القائمة يف دوائر احملكمة. ويرد أدناه عرض وجيز  - 15

املتأيت عن القضايا واليت تسوِّغ إعمال الوظائف الثابتة املعتزم واالحتياجات إىل لالعتبارات املتعلقة بالعمل 
 املساعدة املؤقتة العامة.

 الشعبة التمهيدية
 مةمقد 

تتناول الشعبة التمهيدية كل مرحلة اإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم اليت يُنتقل بناًء  - 19
 الشخص )األشخاص( املتهم )املتهمني( هبا . عليها يف القضية املعنية إىل حماكمة

بيرت كول ألسباب صحية يف حزيران/يونيو من السنة اجلارية، أصبح عدد -وباستقالة القاضي هانس - 11
 اللعمل يف الشعبة التمهيدية مخسة. وبني هؤالء القضاة قاضيان منتدبان حالي االقضاة املنتدبني حالي

                                                           

انظر الوثائق الرمسية... الدورة  ،4174التاسعة عشرة، أيلول/سبتمرب تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا   47
 .745الفقرة  ،4-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/11/20) 4174احلادية عشرة... 
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وقاضيان منتدبان يف الوقت نفسه للعمل يف الدوائر االبتدائية. أما  للعمل يف كلتا الدائرتني التمهيديتني
بصورة مؤقتة للتفرغ للعمل يف الشعبة االبتدائية. كما انُتِدب بعض قضاة املرحلة  اخامسهم فيبقى منتدب

التمهيدية بصورة مؤقتة للعمل يف دائرة االستئناف للنظر يف دعاوى استئناف متهيدي، ومثة قاضيان من 
 للنظر يف دعاوى استئناف هنائي. اة الشعبة التمهيدية منتدبان حاليقضا

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة 
يف مثاين حاالت يستمر فيها االضطالع بأنشطة متهيدية هي  اتنظر الدائرتان التمهيديتان حالي - 18

ارفور( واحلالة يف مجهورية احلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف السودان )د
أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيا واحلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل. ويُتوقع أن يُستمر 
على االضطالع بنشاط متهيدي يف مجيع احلاالت، مع اتسام ذلك بكثافة خاصة يف احلالة يف مجهورية 

 الة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل.أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحل

بطلبات إصدار أوامر  اإن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدَّم - 16
بالقبض على املشتبه فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة، وسائر الطلبات. وميكن أن 

إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت  4172التمهيدية يف عام تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر 
من الطلبات إىل هذه الدوائر. وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال  امزيد 4175اإلجراءات يف عام 

 .4175االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضاهتا فيما خيص عام 

 ئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الف 

من اثنيت عشرة وظيفة، وهي وظيفة  ايتألف جمموعة الوظائف الثابتة يف الشعبة التمهيدية حالي - 81
(، ووظيفة 1-(، وستة وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف5-مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف
رأ(، وثالث -(، ووظيفة ملساعد معين بالبحوث )من الرتبة خ ع4-ملوظف قانوين معاون )من الرتبة ف

لنهج اهليئة القضائية املتمثل يف املرونة يف ختصيص  اقرأ(. ووف-وظائف ملساعدين إداريني )من الرتبة خ ع
 ا، بدوام كامل، قاضيا( يساعد حالي1-املوارد، مثة موظف واحد من املوظفني القانونيني )من الرتبة ف

ُمددت فرتة واليته ليستكمل عمله يف قضية يف الشعبة االبتدائية، بينما يعمل موظفان قانونيان آخران يف 
 يا يف املرحلة التمهيدية وقضايا يف املرحلة االبتدائية.على قضا اآن مع

 املساعدة املؤقتة العامة 
لكل منهما  اشهر  74(، ملدة 4-/ف7-موظفان قانونيان مساعدان/معاونان )من الرتبة ف - 87
. لـّما كانت التجربة قد بيَّنت وجود حاجة متكررة إىل موارد أشهر ألحدمها )متطَّلب مستمر( ستة ازائد

فإن الشعبة ستظل تطلب املرونة يف استخدام  اة خالل الفرتات اليت يكون فيها عبء العمل مرتفعإضافي
-اعتمادات املساعدة املؤقتة العامة على مستوى املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني )من الرتبة ف

بلغ فيها أوَجُه واليت (، حبيث تتوفر هلا قدرة عظمى كافية للنهوض بالنشاط خالل الفرتات اليت ي4-/ف7
لـّما تستلزم االستعانة بصندوق الطوارئ. ولذا فإن الشعبة التمهيدية تطلب متويل مساعدة مؤقتة عامة 

( لسد 4-/ف7-على مستوى املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني )من الرتبة ف اشهر  11لـ
 االت اليت تنظر فيها هذه الشعبة.االحتياجات الفورية إىل العمل بعقود قصرية املدة يف شىت احل

 الشعبة االبتدائية
 مقدمة

من نظام روما األساسي،  92إن الدور الرئيسي املنوط بالدائرة االبتدائية، كما يعرب عنه يف املادة  - 84
يتمثل يف التكفل بعدالة احملاكمة وسرعتها وبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء االعتبار الواجب 

 والشهود.الضحايا حلماية 
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من ستة قضاة، بينهم قاض واحد لـّما يُدَع إىل التفرغ للخدمة.  اوتتألف الشعبة االبتدائية حالي - 81 

للعمل يف الشعبة االبتدائية قاضيان آخران يُندبان عادة إىل الشعبة التمهيدية. ويضاف إىل  اوانُتِدب أيض
كي يتسىن هلم إجناز حماكمات كانت جلساهتا ل 4172ذلك أنه مت متديد واليات ثالثة قضاة خالل عام 

جتري عند انتهاء فرتات والياهتم األصلية. وقد غادر اثنان من القضاة الثالثة احملكمة يف هناية 
 .كاتنغاعند إجناز مرحلة النطق بالعقوبة يف قضية  4172 أيار/مايو

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة
وحماكمة بندا وحماكمة  مبباأربع حماكمات مستمرة، هي حماكمة  اتتوىل الشعبة االبتدائية حالي - 82

اسُتحدثت دائرة ابتدائية سادسة جديدة يف  انْتاغندا. ومن أجل حماكمة ِكنياتا  وحماكمة روتُو/سنْغ
. ويُتوقع أن تلزم دائرة ابتدائية جديدة أخرى بعد عطلة الصيف القضائية من أجل 4172 متوز/يوليو 78

 .غباغبوقضية 

من النظام  12باملادة  حكم هنائي عمال 4172آذار/مارس  1صدر يف  كاتنغاويف قضية  - 85
بعد أن  اأيار/مايو. وقد غدا كال هذين القرارين هنائي 41األساسي، بعد صدور قرار النطق بالعقوبة يف 

لضرر سحب كل من الطرفني دعاوى االستئناف اليت قدمها. ويُتوقع أن يصدر قرار بشأن تعويضات جرب ا
. ومل ختصَّص أي اعتمادات ملواصلة اإلجراءات يف هذه القضية على 4172يف وقت الحق يف عام 
 .4175املستوى االبتدائي يف عام 

من النظام  12مبوجب املادة  احكممببا ويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضية - 89
حتديد العقوبة وجرب األضرار بعد ذلك. وقد ، مع إمكان عقد إجراءات 4172األساسي يف هناية عام 

أفرِد يف بند تكاليف القضاة خمصَّص لسد تكاليف متديد والية القاضي الرئيس لثالثة أشهر يف عام 
رصد خمصَّصات لسد تكاليف موارد حمدودة من املوظفني يف إطار املساعدة املؤقتة  اأيض يتعني . و 4175

 العامة لدعم إجناز اإلجراءات.

، ما ترتتب عليه 4175طيلة عام  روتُو/سْنغويتوقع أن يستمر سري إجراءات احملاكمة يف قضية  - 81
 احتياجات مماثلة من املوارد )مبا يف ذلك موارد املساعدة املؤقتة العامة( اليت لزمت يف األعوام السابقة.

العام اجلاري  تشرين األول/أكتوبر من 1إىل  ِكنياتاوقد أرجئ بدء جلسات احملاكمة يف قضية  - 88
أبطلت الدائرة االبتدائية يف قضية  4172نيسان/أبريل  79. ويف 22له اجديد امؤقت االذي ُحدِّد موعد

الذي كان ُحدِّد يف بادئ األمر لبدء احملاكمة. مث ُحدِّد  4172أيار/مايو  5بَندا موعد 
 . 23لبدئها اجديد اموعد 4172 الثاين/نوفمرب تشرين 78

ستلزم موارد للنهوض  غباغبو وقضيةانْتاغندا إثر اعتماد التهم يف قضية  ويضاف إىل ذلك أنه - 86
بأود كل حالة ملدة ستة أشهر من التحضري للمحاكمة تليها جلسات احملاكمة يف النصف الثاين من عام 

4175. 

                                                           

قضية املدَّعي العام ضد أُهورو موغاي كنياتا، القرار ذو العنوان "قرار بشأن طلبات االدِّعاء اخللوص إىل عدم   44
آذار/مارس  17املؤرخة بـ ICC-01/09-02/11-908( وإرجاء موعد احملاكمة املؤقت"، الوثيقة 1)81ل عمالً باملادة االمتثا

4172. 
قضية املدَّعي العام ضد عبد اهلل بندا أبكر نورين، القرار ذو العنوان "قرار علين حمجوبة فيه معلومات بشأن اخلطوات   41

 .4172متوز/يوليو  72املؤرخة بـ ICC-02/05-03/09-590-Redقة اإلضافية إلجراءات احملاكمة"، الوثي
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 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

من ثالث عشرة وظيفة هي وظيفة مستشار قانوين )من يتألف مالك موظفي الشعبة االبتدائية  - 61
، ووظيفة 42( مندوبني ملساعدة القضاة1-(، وسبع وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف2-الرتبة ف

رأ(، وثالث -(، ووظيفة مساعد معين بالبحوث )من الرتبة خ ع4-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف
 رأ(.-ع خوظائف ملساعدين إداريني )من الرتبة 

يف النصف األول  مبباويف حني يُفرتض أن تتاح بعض املوارد من املوظفني نتيجة انتهاء حماكمة  - 67
، فإنه يرجَّح أن تقابل ذلك إىل حد بعيد احلاجة إىل النهوض بأود مرحلة جلسات 4175من عام 
تيب. ويضاف إىل ذلك ، على الرت غباغبووقضية  انْتاغندا، وأود التحضري للمحاكمة يف قضية بَنداحماكمة 

أنه قد ُُيتاج إىل النهوض بأود مرحلة للتحضري للمحاكمة يف واحدة أو أكثر من واحدة من القضايا اليت 
هي اآلن يف املرحلة التمهيدية واليت يُنتظر فيها صدور قرار باعتماد التهم يف النصف الثاين من عام 

، وأود مببا وآخرينمن النظام األساسي يف قضية  11 ، وبأود اإلجراءات املعقودة مبوجب املادة4172
. ويتضح من التجربة األخرية أنه ستستمر احلاجة إىل موارد حمدودة من ابْليه غوديهاإلجراءات حبق السيد 

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

عبء عمل القضاة وعبء عمل املوظفني سيتزايدان نتيجة للتداخل الذي ال بد منه يف تشكيل الدوائر 
 .21االبتدائية بسبب حمدودية عدد القضاة يف احملكمة

 املساعدة املؤقتة العامة
اإلمجايل تعتقد الدائرة االبتدائية أنه سيكون من األساسي فيما خيصها بالنظر إىل عبء العمل  - 64

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة باإلضافة إىل أربع وظائف إضافية أخرى  ااستمرار توفر املوارد املهيأة حالي
 حدمن معادالت املوظف الوا 2.1ُتشَغل يف إطار املساعدة املوقتة العامة ) 4-ملوظفني من الفئة ف

  (، على النحو املفصَّل أدناه.العامل بدوام كامل

. على غرار لكل منهما )متطلب مستمر( اشهر  74( ملدة 1-موظفان قانونيان )من الرتبة ف - 61
( يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لكي تتسىن 1-السنوات السابقة سيظل يلزم موظفان )من الرتبة ف

ي أقدمية كافية لتنسيق األفرقة الصغرية واإلشراف عليها وتويل االستعانة على حنو مرن مبوظف قانوين ذ
 على وجه التحديد يف القضايا احلالية. -مهام متصلة بالقضايا 

لكل منهم  اشهر  74(، ملدة 4-/ف7-موظفني قانونيني مساعدين/معاونني )من الرتبة فأربعة  - 62
 .21يف احلالة يف كينيا 25معقدتني. ستظل الدائرة االبتدائية تنهض بأود حماكمتني )متطلب مستمر(

                                                           

( للعمل مع القاضي الذي لـّما يؤدِّ القسم 1-يُفرتض أن يُنتدب شاغل وظيفة املوظف القانوين السابع )من الرتبة ف  42
الواقع حالياً على عاتق فلـّما يُندب إىل إحدى الشعب. وندب هذا املوظف إىل الشعبة االبتدائية يراعي عبء العمل الثقيل 

 هذه الشعبة.
( من نظام روما األساسي فإن عبء 7)19قاضياً كما تنص عليه املادة  78نظراً إىل أن جمموع قضاة احملكمة يبلغ   45

بصورة خاصة، يستلزمان ندب بعض القضاة إىل العمل يف قضايا  4175العمل احلايل، وعبأه املقدر أن يشهده عام 
 متعددة.

ئفة املسائل املتقاضى فيها على مستوى االستئناف التمهيدي تشهد على ما تتسم به النزاعات القانونية املعنية إن طا  49
من تعقيد. فحسبك النظر إىل أحدث املستجدات يف قضية املدَّعي العام ضد وليم ساموي روتو وجشوا آراب سْنغ، حيث 

ذي العنوان "قرار بشأن طلب املدَّعي العام إصدار أوامر مبثول  صدر القرار بشأن طلبات الدفاع اإلذن باستئناف القرار
أيار/مايو  41شهود وإفضاءه إىل طلب تعاون الدولة الطرف" وطلب حكومة كينيا تقدمي مالحظات من صديق احملكمة، 

 .ICC-01/09-01/11-1313، الوثيقة 4172
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مع بعض التضبيطات فيما خيص الرتب بغية النهوض  اأساسي افاستمرار توفر املوارد احلالية سيكون أمر  

بأود الوضع املرتقب على صعيد اإلجراءات وأود األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا يف الدوائر. وسيلزم 
 اشهر  28يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يعملون ملدة  4-/ف7-موظفون من الرتبة ف اللدوائر مع

)موظف قانوين مساعد/معاون( بغية دعم كل من الدوائر واستدامة جناعة وسرعة سري اإلجراءات خالل 
 .4175عام 

ىل . بالنظر إ(، ملدة ستة أشهر )متطَّلب مستمر(4-موظف قانوين معاون واحد )من الرتبة ف - 65
على قضايا أخرى،  ايعملون يف آن مع مبباأن املوظفني الذين يساندون اثنني من ثالثة القضاة يف قضية 

يعادل  4-سيلزم دعم مستمر على شكل موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة على مستوى الرتبة ف
لعامة يعمل كل منهما لفرتة يف إطار املساعدة املؤقتة ا 4-عمل ستة أشهر )ما ميثل موظَفني من الرتبة ف

 .48ثالثة أشهر( وذلك لتفادي التأخر ألشهر عديدة يف إجناز املرحلة االبتدائية يف هذه القضية

لكل منهم  اشهر  74(، ملده 4-موظفني قانونيني مساعدين/معاونني )من الرتبة فأربعة  - 69
يف  اْغبغبووقضية  انْتاغنداإن أنشطة إعداد القضايا مث اإلجراءات االبتدائية يف قضية . )متطلب جديد(

ستستلزم موارد إضافية ال ميكن أن تسد تكاليفها باملخصَّص األساسي العام للوظائف الثابتة.  4175عام 
ؤقتة العامة تتمثل فللنهوض بأود عبء العمل املتوقع، تلزم لكل قضية موارد إضافية يف إطار املساعدة امل

 .اإضافي اشهر  28ملدة  4-يف موظفني من الرتبة ف

وسُيحتاج إىل هؤالء املوظفني، املطلوبني مبثابة موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، لكي  - 61
ة منها: حتليل وتلخيص األدلة ذات الصلة اليت تقدمها األطراف؛ التحليل األويل دديضطلعوا بأنشطة حم

للمشاركة يف اإلجراءات؛ التحليل القانوين ملشاريع القرارات بشأن كل الضحايا  يقدمها للطلبات اليت
مسألة قد تربز خالل اإلجراءات وإعداد هذه املشاريع؛ إجراء حبث معمق بشأن القوانني الواجب تطبيقها 

د حماضر إجراءات على اجلرائم املتهم بارتكاهبا، وبشأن املسائل اإلجرائية؛ حضور جلسات احملاكمة وإعدا
هذه اجللسات؛ االرتباط بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني؛ إعداد مشاريع التعليمات اليت تصدرها 
الدائرة؛ مساعدة القضاة يف إعداد أجزاء من أقسام احلكم النهائي املتعلقة باجلانب القانوين وباجلانب 

 الوقائعي.

بلة ستعمل الدوائر على سد احتياجاهتا احملددة املق بنداوحبسب التطورات الالحقة يف حماكمات  - 68
 .إىل الدعم من خالل املرونة يف ختصيص املوظفني ضمن الشعبة

 شعبة االستئناف
 مقدمة

تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض هو رئيس احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية  - 66
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

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

                                                                                                                                                    

اخلامسة )أ( والدائرة االبتدائية اخلامسة )ب( وبأن حتال  انظر قرار هيئة الرئاسة القاضي بتشكيل الدائرة االبتدائية  41
-ICCإليهما قضية املدَّعي العام ضد وليام سامواي روتو وجشوا أراب َسْنغ وقضية املدَّعي العام ضد أهورو مويغاي ِكنياتا، 

 .4171أيار/مايو  47، بتاريخ 01/09-01/11-745
مادات لعقود خدمة خاصة )شخص واحد يعمل ألربعة أشهر( ستؤخذ إن املوارد اإلضافية املطلوبة على شكل اعت  48

 من املخصَّصات العامة يف امليزانية.
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 فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا يف تنطوي عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ 
ويف الوقت نفسة ميكن أن تثري بعض دعاوى تقييم أدلة إضافية.  يتعني ذلك األدلة املقبولة، كما قد 

 .21االستئناف التمهيدي مسائل معقدة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء

إىل  شوي انْغوجولووقضية  لوبنغاف النهائي األوليني يف قضية لقد أدى النظر يف دعويي االستئنا - 711
زيادة كبرية مل يسبق هلا مثيل يف عبء العمل الواقع على عاتق دائرة االستئناف، كما يدل على ذلك على 
سبيل املثال ازدياد عدد الوثائق املودعة لدى دائرة االستئناف إىل أكثر من ضعفيه بالقياس إىل السنوات 

 .يف املئة 11ة، وازدياد عدد ما أصدرته من أحكام وقرارات وأوامر بنسبة تناهز السابق

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة
ما ال يقل عن دعوى واحدة من  4175يُفرتض أنه سُيعرض على دائرة االستئناف يف عام  - 717

على الطعن يف احلكم فيها من ، ال تقتصر مببادعاوى استئناف القرارات النهائية للدائرة االبتدائية يف قضية 
، يف حالة اإلدانة، على طعن يف القرار القاضي بتحديد العقوبة احيث اجلوهر بل ميكن أن تنطوي أيض

كذلك على دائرة االستئناف النظر يف دعاوى   يتعني ويف القرار املتعلق بتعويضات جرب األضرار. وقد 
، املنتظر صدوره يف أواخر عام كاتنغار يف قضية استئناف للقرار احملتمل بشأن تعويضات جرب األضرا

4172. 

عنه يف السنوات  4175ويُتوقع أن ال يقل مقدار دعاوى االستئناف التمهيدي يف عام  - 714
بالنظر إىل إمكان أن يبلغ عدد من القضايا اجلديدة مرحلة  احاد ا. بيد أنه قد يزداد ازدياد32األخرية

فقد  4172ظر أن تصدر الدائرة التمهيدية قرارين العتماد التهم يف عام احملاكمة. فلـّما كان لـّما يزل يُنت
إذا طلبت  4175/أوائل عام 4172يزداد عبء العمل الواقع على عاتق دائرة االستئناف يف أواخر عام 

 باستئناف قراري الدوائر التمهيدية املعنيني فحصلت على هذا اإلذن. ااألطراف إذن

موظفيها القانونيني على شكل أفرقة. ويتوىل املستشار القانوين تنسيق إن دائرة االستئناف تنظم  - 711
األفرقة. ويُنتدب للعمل على كل دعوى استئناف هنائي فريق من املوظفني من الفئة الفنية. وتتوقف قدود 

بدعاوى االستئناف النهائي على مدى تعقيد القضية وحجمها. كما تشكَّل أفرقة منفصلة  األفرقة املعنية
. ويقوم من املوظفني من الفئة الفنيةعىن بدعاوى االستئناف التمهيدي، يضم كل منها اثنني على األقل تُ 

ة الطابع يف جمال البحث وتقدمي املساعدة. ويقدِّم املساعد اإلداري دداملساعد املعين بالبحوث مبهام حم
 (.ات الرتمجة بصورة مركزية مثالاملساعدة مباشرة إىل القضاة وإىل األفرقة )يف طبع الوثائق وتدبر طلب

رفعها يف عام  قعأن تتزامن اإلجراءات يف شىت دعاوى االستئناف املتو  يتعني ويُفرتض أنه س - 712
بسبب  اسيكون عالي مبباأن عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف يف قضية  ا. ويُفرتض أيض4175

ما تتسم به دفوع االستئناف املتوقع تقدميها من طابع معقد. وهلذا السبب يتعني، كما تبينه اخلربة العملية 
، أن ينهض بأود كل من انْغوجولووقضية  لوبنغايف العمل على دعوَيي االستئناف النهائي يف قضية 

، يعملون بقدر املستطاع على دعوى دعاوى االستئناف هذه ما ال يقل عن أربعة موظفني من الفئة الفنية
االستئناف املعنية وحدها دون غريها، بغية تفادي حاالت التأخري يف النظر القضائي يف الدعاوى املعنية. 

                                                           

انظر على سبيل املثال قضية املدَّعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي، احلكم بشأن استئناف   46
بعنوان "قرار بشأن مقبولية الدعوى على سيف اإلسالم  4171أيار/مايو  17ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف 

 .ICC-01/11-01/11-547-Red، الوثيقة 4172أيار/مايو  47القذايف"، 
 4172رفعت إىل دائرة االستئناف ثالث عشرة دعوى استئناف أويل ودعاوى مماثلة؛ ويف عام  4171يف عام   11

 متوز/يوليو. 45أويل حىت رفعت إىل دائرة االستئناف مثاين دعاوى استئناف 
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ويعين ذلك من حيث املبدأ أن املوظفني املندوبني إىل العمل على دعاوى االستئناف النهائي لن يكون  

 ى استئناف متهيدي.بوسعهم العمل يف الوقت نفسه على دعاو 

 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

تتألف جمموعة الوظائف يف شعبة االستئناف من عشر وظائف هي وظيفة مستشار قانوين )من  - 715
(، ووظيفة موظف قانوين معاون )من 1-(، ومخس وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف2-الرتبة ف
رأ(، ووظيفتني ملساعدين إداريني )من -ووظيفة مساعد معين بالبحوث )من الرتبة خ ع(، 4-الرتبة ف
 .رأ(-ع الرتبة خ

 املساعدة املؤقتة العامة

، سُيحتاج إىل ما ال يقل جمموعه 4115بالنظر إىل االفرتاضات املتعلقة بعبء العمل يف عام  - 719
ض بأود دعاوى االستئناف للنهو  4-/ف7-وف 1-موظفني من الفئة الفنية والرتب ف عن عشرة

 .النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي

يف ضوء . لكل منهما )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 1-موظفان قانونيان )من الرتبة ف - 711
يف إطار املساعدة املؤقتة  1-عبء العمل املتوقع ستظل شعبة االستئناف حتتاج إىل موظفني من الرتبة ف

فيما خيص دعاوى االستئناف النهائي يف  اللنهوض بأود اإلجراءات املتزامنة جزئي اشهر  42العامة ملدة 
 عالوة على عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيدي. مبباوقضية  كاتنغاقضية 

لكل منهما  اشهر  74(، ملده 4-/ف7-موظفان قانونيان مساعدان/معاونان )من الرتبة ف - 718
 اشهر  42إىل متويل مساعدة مؤقتة عامة يؤديها ملدة  اة االستئناف أيض. ستحتاج دائر )متطلب جديد(

للسهر على أن يكون لألفرقة العاملة على أي من دعاوى االستئناف  4-/ف7-موظفون من الرتبة ف
إىل حجم هذه الدعاوى وإىل ما يكتنفها من تعقيد؛ وللسهر على  االنهائي مالك كاف من املوظفني، نظر 

 كاف من املوارد يف الشعبة لتفادي حاالت التأخري غري املستحسن يف التوصل إىل وجود عدد إمجايل
 .قرارات يف دعاوى االستئناف النهائي ويف دعاوى االستئناف التمهيدي

إن املهام املعتادة للموظفني الذين تتمثل فيهم املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  - 716
م التالية املضطلع هبا يف الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية، لكنها ال تقتصر متاثل إىل حد بعيد املها

عليها: إجراء البحوث القانونية املعمقة يف املسائل اجلوهرية واإلجرائية املثارة يف إطار االستئناف؛ تقييم 
من القرارت  وتلخيص مذكرات األطراف يف دعاوى االستئناف؛ مساعدة القضاة يف إعداد نصوص أجزاء

املتخذة يف دعاوى االستئناف؛ االرتباط مع قلم احملكمة واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ املشاركة 
 يف اجتماعات القضاة؛ إعداد وتقدمي الدعم للجلسات يف إطار دعاوى االستئناف ضمن احملكمة.

 ألف يورو 7 964.1 جمموع املساعدة املؤقتة العامة )للدوائر(
 ألف يورو 03.1 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  71.5ألف يورو ) 4.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 771
 .لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب املتصلة باملوظفني

املالية لسد تكاليف أسفار  املخصصات لتوصيات اللجنة، كما أقرهتا اجلمعية، أُدرجت  اووفق - 777
 .4175. ومل يُرصد خمصَّص لسد تكاليف أي زيارة موقعية يف عام 17القضاة ضمن ميزانية هيئة الرئاسة

                                                           

هاء، واجمللد الثاين، -(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20) 4171الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...   17
 .81، الفقرة 7-دال-4-اجلزء باء
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 ألف يورو 7.1 الضيافة
يبقى املبلغ املطلوب دون تغيري وهو خمصَّص لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات  - 774

وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات القضاة اليت يقوم هبا الدبلماسيون 
 املرموقة يف األوساط القانونية الدولية.

 
 ألف يورو 79.1 التدريب

يف املئة( وسيلزم لسد  77.7ألف يورو ) 4.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 771
القدرات واخلربات فيما يتعلق بالشؤون القانونية تكاليف تدريب موظفي الدوائر الرامي إىل تعزيز 

التخصصية، وال سّيما يف جماالت القانون اإلنساين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، وقانون حقوق 
. وقد مثل تدريب موظفي الدوائر اأو رقمي اإلكرتوني أوالاالنسان، واملستجدات من قبيل تناول األدلة تن

من هذه التمارين  ايف جمال إعداد النصوص القانونية واحد 4172يف عام القانونيني الذي أُجري 
مع احتياجات املوظفني. ويضاف إىل ذلك أنه سيظل ُُيتاج إىل تقدمي دعم  االتخصصية، املكيَّفة خصيص

وائر مستمر لتنمية املهارات يف لغيت العمل، بالنظر إىل املتطلبات اللغوية املتوقعة للقضايا املعروضة على الد
 .4175يف عام 
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 5102: الميزانية المقترحة لعام 0511البرنامج : 05الجدول  

 

0511 
 الدوائر

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد

 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 4131 01232 7 51135 1   51135 1 02135 3   02135 3 42133 4 21132 71437 4   71437 4 القضاة

 731 4330 50432 2 17237 71731 2 54232 2 17732 72132 2      املوظفون من الفئة الفنية

 334 2137 15533 22132 11133 14732 22237 13137           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 232 5031 41233 3 12737 12132 2 30734 3 17337 55033 2 22233 3  22233 3 14131 41235 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1235 10337 51232 7 51232 7   72031 7 72031 7   13731 71130 11331 14431 124 املساعدة املؤقتة العامة

                  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                   العمل اإلضايف

 -72232 -7232       7232   7232           اخلرباء االستشاريون

 1732 11337 51232 7 51232 7   77031 7 72031 7 7232 13731 71130 11331 14431 134 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                           السفر

 231 الضيافة

 

231  231 732  732 732  732     

                   اخلدمات التعاقدية 

 -7737 -232 7532  7532 7032  7032 2734  2734  2734 التدريب

            237  237  237 النفقات التشغيلية العامة

                   اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 2232 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 

2232  2232 7132   7132 7132   7132 232- 7231- 

 421. 24..5 . 5.27. 44 14.24 . .1152 . 727.. . 24... 4 54127 7 .1452 . 15.24 .75.2 9 .712. 4 75.24 7 المجموع

 تكاليف الصيانة املوزَّعة

              
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 0511البرنامج : 03الجدول 

 الدوائر

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 20 0 0   22   2 70             املالك األساسي

 1 3 3  4  7  2 7     املالك املتصل باحلاالت

 31 77 77   24   3 70 2 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 5. 44 44   1.   . .4 . 4         المجموع  
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 مكتب االتصال القائم في نيويورك – : مكاتب االتصال0311البرنامج  - 3
 مقدمة
يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني  - 772

احملكمة وبني األمم املتحدة وتيسري التعاون بينهما. ويثابر هذا املكتب على التواصل مع األمانة العامة 
م املتحدة ووكاالهتا بغية تذليل مسائل التعاون االشتغايل واستطالع سبل تعزيز التعاون بني املنظمتني.  لألم

يف شأهنا عند  كما إن هذا املكتب يتابع املستجدات ذات الصلة باحملكمة ويقوم باإلبالغ عنها، متدخال
 اللزوم.

اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود هذا املكتب من الناحية  - 775
الدعم اإلمدادي وسائر أشكال الدعم العملي لشىت األنشطة اليت تضطلع هبا يف  اأجهزة احملكمة، مقدم

األمم املتحدة، وال سّيما عندما تعقد دورة اجلمعية يف نيويورك. كما إنه يقدم الدعم اإلمدادي جللسات 
ويورك العامل التابع ملكتبها. وعالوة على ذلك يقوم مكتب مجعية الدول األطراف، ومكتبها، وفريق ني

االتصال القائم يف نيويورك بتعميم املعلومات والعروض عن املستجدات املتعلقة باحملكمة يف أوساط األمم 
املتحدة يف نيويورك، لكي تظل مواكبة للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها احملكمة. ويقدم مكتب 

للمحكمة وميثلها يف االجتماعات اليت تعقد فيما بني دورات  اإمدادي ادعم اأيض االتصال يف نيويورك
 مكتب اجلمعية وسائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تعقد يف نيويورك.

 ألف يورو 306.0 موارد الميزانية
 يف املئة(. 1.1ألف يورو ) 4.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 779

 ألف يورو 531.0 الموظفينالموارد من 
 يضم مالك موظفي مكتب االتصال يف نيويورك وظيفتني ثابتتني. - 771

 ألف يورو 411.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
(، الذي يهتم 5-رئيسه )موظف من الفئة ف ايعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حالي - 778

ر أ( يقدم الدعم بشأن -ي يقوم به املكتب، ومساعد إداري )من الرتبة خ عبكل العمل اجلوهري الذ
 مجيع الشؤون اإلدارية واإلمدادية.

إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف هذا املكتب، يركز رئيسه على أهم املهام: متابعة  اونظر  - 776
بني طلبات التعاون مع األمم املتحدة، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية  الطلبات األكثر استعجاال

والشبكات غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم 
 املتحدة اليت هتم احملكمة وإبالغ احملكمة عنها، وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة.

 ألف يورو 06.1 المتصلة بالموظفينر الموارد غي
لسد تكاليف السفر،  متصلة باملوظفنيال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري. وتلزم موارد غري  - 741

وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف النفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم 
 واملواد.

التكاليف اجلارية ملكتب االتصال القائم يف نيويورك، مبا يف ذلك وخُتصَّص املوارد املطلوبة لسد  - 747
 إجيار احليز املكتيب، واللوازم املكتبية األساسية، وما ُيتاج إليه املكتب من سائر املواد القابلة لالستهالك.

 آالف يورو 1.9 السفر
مقر احملكمة يف ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري وهو يلزم لسد تكاليف سفرتني إىل  - 744
 .الهاي
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 ألف يورو 7.1 الضيافة 

 .ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري - 741

 آالف يورو 5.1 اخلدمات التعاقدية
ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف إسداء مشورة قانونية بشأن  - 742

 .أمور منها عقد اإلجيار

 يوروألف  91.2 النفقات التشغيلية العامة
ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري وهو يلزم لسد تكاليف إجيار املباين والتكاليف املكتبية  - 745
 .اجلارية

 آالف يورو 5.1 اللوازم واملواد
 .ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري وهو يلزم لشراء اللوازم املكتبية - 749
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 5102: الميزانية المقترحة لعام 0311البرنامج : 04الجدول 

 

0311 
 مكاتب االتصال

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد

 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

                          القضاة

 -231 -231 75133   75133 75032   75032 20135   20135   20135 املوظفون من الفئة الفنية

 -731 -732 5230  5230 5432   5432           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 -231 -237 23237   23237 23232   23232 20135  20135  20135 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                          املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

                        تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

     135   135 135   135 134   134   134 السفر

     732  732 732  732        الضيافة

    132  132 132   132       اخلدمات التعاقدية 

                      التدريب

     5134  5134 5134  5134 4133  4133  4133 النفقات التشغيلية العامة

     132  132 132  132 733  733  733 اللوازم واملواد

                         األثاث واملعدات

     0532   0532 0532   0532 1232  1232  1232 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 -429 -24. 4724.   4724. .4.2.   .4.2. 727..   727..   727.. المجموع

 
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 0311البرنامج : 02الجدول 

 مكاتب االتصال

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 رأ-خ ع رر-خ ع وما فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 2 7 7   7         7         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 
 2 7 7   7         7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 
                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 . 4 4   4         4         المجموع  



ICC-ASP/13/20 

55 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 5
5
  

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام -باء 

THE PROSECUTOR

 

Investigation 

Division

 

Prosecution Division

 

Jurisdiction, 

Complementarity 

and Cooperation 

Division

 

Immediate Office of 

the Prosecutor 

 

Director of JCCD
Director of 

Investigations

Director of Prosecution

Situation Analysis 

Section

 

International 

Cooperation Section

 

Planning and 

Operations Section

 

Investigation Teams

 
Prosecution Section

 

Appeals Section

 

Services Section

 

Legal Advisory 

Section

 

MAJOR PROGRAMME II

OFFICE OF THE PROSECUTOR

 

MAJOR PROGRAMME II 

OFFICE OF THE PROSECUTOR 
 البرنامج الرئيسي الثاني

 مكتب المّدعي العام
THE PROSECUTOR  العام املدعي 
Immediate Office of The Prosecutor  العام املدعي ديوان 
Services Section قسم اخلدمات 
Legal Advisory Section قسم املشورة القانونية 
Deputy Prosecutor  املدعي العامنائب 
Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division والتكامل والتعاون شعبة االختصاص 
Director Of The JCCD مدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 
Situation Analysis Section قسم حتليل احلاالت 
International Cooperation Section ويلقسم التعاون الد 
Investigation Division شعبة التحقيق 
Director of Investigations مدير شعبة التحقيق 
Planning and Operations Section والعمليات قسم التخطيط 
Investigation Teams أفرقة التحقيق 
Prosecution Division شعبة املالحقة 
Director of Prosecution مدير شعبة املالحقة 
Prosecution Division قسم املالحقة 
Appeals Section قسم االستئناف 
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 مقدمة

عن خطة اسرتاتيجية جديدة )للفرتة املمتدة  4171العام يف أيلول/سبتمرب  املدعي أعلن مكتب  - 741
إىل تقييم إجنازات املكتب يف عقده األول، تُعتمد يف  ااستناد. و 32(4175إىل  4174من حزيران/يونيو 

هذه اخلطة عمليات تغيري حملاور الرتكيز على مستوى السياسات ومستوى املوارد ومستوى التنظيم بغية 
 .املزيد من تعزيز أداء املكتب

 املزيد من الرتكيز على احلاالت اخلاضعة (7وتُعتمد يف خطة العمل تغيريات أساسية، منها: ) - 748
اتّباع اسرتاتيجية انتقائية عند االقتضاء  (1إجراء عمليات حتقيق متعمق مفتوح؛ ) (4للتدارس األويل؛ )

بغية التوصل يف هناية  أوالوذلك مبحاكمة عدد حمدود من مرتكيب اجلرائم املتوسطي املستوى والرفيعيه 
لتوصل إىل التأهب للمحاكمة يف ا (2املطاف إىل احتمال معقول إلدانة أكرب مرتكيب اجلرائم مسؤولية؛ )

 .أبكر وقت ممكن يف اإلجراءات

االفتقاُر إىل املوارد الكافية  4172لقد ُميِّز يف اخلطة االسرتاتيجية ويف امليزانية املقرتحة لعام  - 746
يضر بقدرة املكتب على إجراء عمليات تدارس أويل وعمليات حتقيق وعمليات  احامس باعتباره عامال

مالحقة عالية درجة اجلودة، وعلى حتقيق التعاون الضروري من أجل أنشطة التحقيق املزيدة. وعلى مدى 
السنوات األخرية ازداد عبء العمل الواقع على عاتق املكتب مما تستلزمه أربع حاالت إىل ما تستلزمه 

حاالت هي يف مرحلة التدارس األويل، ومما تستلزمه عمليتان من عمليات التحقيق املتزامنة إىل  عشر
يف الطلبات على املكتب دون أن تكون هناك  اتستلزمه سبع عمليات من هذه العمليات، ما آتى تزايد ما

إىل املوارد تعذر  أي زيادة حقيقية يف موارده. وقد أضر ذلك جبودة ناتج املكتب. وبسبب هذا االفتقار
ختصيص ما يكفي من الوقت إلجراء عمليات التدارس األويل أو احلصول على التعاون الفعال واآليت يف 
حينه. وعلى حنو مماثل أعاق ذلك مجع األدلة إعاقة ذات شأن. وقد رأى قضاة احملكمة أنفسهم أنه يلزم 

ذا املتطلب لكن القيود على صعيد املوارد أعاقت املزيد من األدلة واملزيد من أشكاهلا املختلفة. ويُقّر هب
 .عمليات املكتب وقدرته يف هذا الصدد إعاقة خطرية

مالحظة أن التعديالت التنظيمية املأخوذ هبا يف اخلطة االسرتاتيجية  اومن األمهية مبكان أيض - 711
 .العام مهيأة من أجل املزيد من حتسني اجلودة والنجاعة يف املكتب املدعي ملكتب 

إن املكتب هو اآلن بصدد تنفيذ اسرتاتيجيته اجلديدة. فعلى سبيل املثال قامت شعبة املالحقة  - 717
بأمور منها إعداد منوذج للمراجعة الداخلية املستقلة للقضايا يتم به تقييم ما آلت إليه القضايا قبل 

ا على تناول أشكال . وتعمل شعبة التحقيق على تعزيز قدرهتاحامس ااإلجراءات القضائية وخالهلا تقييم
بديلة من األدلة )مثل أدلة التحقيق اجلنائي العلمي، واألدلة السيربانية، وأدلة االتصاالت(، وتقوم باعتماد 
املعايري ذات الصلة اآلن هيئة استشارية علمية خارجية وجلنة خرباء معنية بالتحقيق يف اجلرائم الدولية. 

على تعزيز قدراهتا يف متييز واستدامة الصالت االسرتاتيجية وتعمل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 
 .من أجل التعاون، وتسهر على املزيد من الشفافية وإمكانية التنبؤ يف عمليات التدارس األويل

ولئن كانت االسرتاتيجية اجلديدة لـّما تزل يف مراحل تنفيذها املبكر فقد حتققت هبا بالفعل نتائج  - 714
د من عمليات التدارس األويل أو هي بصدد التنجيز. وهبذه املكاسب، وباعتماد إجيابية. فقد جنِّز عد

التهم يف القضية ضد السيد لوران اْغبغبو )كوت ديفوار( والقضية ضد بوسكو انْتاغندا )مجهورية الكونغو 
وظفني ، بنيِّ بالفعل ما ميكن أن يتحقق عند التجهيز بالعدد املناسب من امل4172الدميقراطية( يف عام 

                                                           

تشرين  77، 4175حىت  4174اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو   14
 .4171األول/أكتوبر 
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وعند اتباع النهج اجلديد يف عمليات التحقيق. بيد أن إحراز هذه النتائج أتى على حساب عمليات  

 .االعام حالي املدعي حتقيق وعمليات مالحقة أخرى، بسبب نقص مالك موظفي مكتب 

املقرتحة موارد إلجراء عمليات حتقيق يف مثاين حاالت،  4172لقد طلب املكتب يف ميزانية عام  - 711
مخس عمليات حتقيق ناشط، وعشر عمليات حتقيق ساكن، وأربع حماكمات، وقضيتان يف املرحلة  وهي

التمهيدية، وأربع دعاوى استئناف، ومثانية عمليات تدارس أويل؛ لكن وفِّرت له موارد أقل مما طلبه ألن 
عاب املوارد املطلوبة يف جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( كانت تساورها شكوك بشأن قدرة املكتب على استي

سنة واحدة. وقد عمل املكتب باجتهاد على خطة حشد املوظفني يف السنة املاضية. ولئن أفلح املكتب 
يف انتقائه مرشحني أقوياء لشغل الوظائف املعنية، وسيكون بوسعه تعيني من يشغلون كل الوظائف 

 ، فإنه يواجه صعوبتني جسيمتني:4172الشاغرة يف عام 

 .طالع بهضاال الذي يتعني عليه العمل عبءمع  احالي باملوظفنياملكتب  ائم جتهيزال يتو  ( أ)
 خيصص العدد املناسب من املوظفني لعملياتأن  اباملوارد املتوفرة له حالي ملكتب ال يستطيعاف

 املكتب ةيف املوارد قدر النقص ذا . ويقوِّض هباحملاكمات فرقة املعنيةواألالتحقيق الناشط املتزامنة 
لالزم؛ وصون وعلى احلصول على التعاون ا ؛على حنو فعال اعلى التحقيق واملالحقة يف القضاي

من النظام األساسي  11 عليها يف املادةاملنصوص  دلة يف القضايا الساكنة؛ أو تناول اجلرائماأل
ختصيص  دةا يزل يتعني إعامّ ـل احالي ويف الوضع القائم .اكافي  أوالقامة العدالة تناملرتكبة ضد إ

 ؛ا أخرىقضاي مسُّ احلاجات امللحة على حسابعلى حنو مفرط لكي ُيَسدَّ أ املوارد

 فيما خيص امليزانية ومن صندوق الطوارئ ن كان شغل مجيع الوظائف املتوفرة مبوارد منلئ ( ب)
 تعليق حشد من يراداضطر إىل فإن املكتب  العمل احلايل إىل عبء نظرالب امربَّر  4172 عام

االعتمادات ستوفَّر يف بأن  من الوظائف املعنية بسبب عدم اليقني ايشغلوا عددأن 
قصرية دون يقني فيما  نات ملددييف قبول تعي اعض املرشَّحني ترددفقد أبدى ب .4175 عام

هبا طالع ضالواجب اال عمالاأل تراكم يفإىل  سيؤدي وذلك .و رفضوا قبوهلاأخيص املستقبل، 
 .قامة العدالةخري يف إيف املستقبل وإىل تأ

: املزيد من املوارد املسخَّرة لالرتقاء باجلودة ولزوم 4175ومثة عامالن وراء الزيادة يف ميزانية عام  - 712
 .4175حد أدىن من املوارد لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بعام 

 :املزيد من املوارد املسخَّرة لالرتقاء باجلودة ( أ)

يف تنمية مهارات  العام املدعي مكتب إن األداء العايل على صعيد اجلودة يستلزم أن يستثمر 
 موظفيه ويف التكنولوجيات اجلديدة.

يورو.  ألف 151.4ألف يورو إىل  711.1فاملكتب يزيد مقدار ميزانيته اخلاصة بالتدريب من 
لى صعيد التدريب وإىل برامج ويستند تقدير مبلغ الزيادة إىل ما مت متييزه من احتياجات ع

يف املئة من جمموع ميزانية املكتب؛ ويـَُقّر على النطاق  1.8التدريب املتوفرة. ومتثل هذه الزيادة 
املئة للتدريب يف املنظمات احلكومية ومنظمات اخلدمة العامة الدولية  يف 7العاملي بأن ختصيص 

 املماثلة ميثل نسبة مناسبة.
نولوجيا فهو حاسم فيما خيص جودة عمليات التحقيق. فجمع أما االستثمار يف التك

من  واستخالص وجتهيز املعلومات املتأتية من وسائط احلفظ الرقمية أو من اإلنرتنت أو
االتصاالت أعماٌل تستلزم أن يستثمر املكتب يف حتسني التكنولوجيا. فبدون ذلك يتعذر مجع 

إىل احلد من التكاليف بقدر املستطاع  ا. وسعيواستخدام األدلة من أشكال غري إفادات الشهود
 .يعمل املكتب مع شركاء خارجيني لتمييز حلول فعالة وناجعة التكاليف
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للتكفل برتكيز املستثَمرات يف اجلودة على املعايري والتكنولوجيات املالئمة، أخذ املكتب  اوتوخي
ء خارجيون هم أعضاء يف مبمارسة تتمثل يف إجراء مراجعة سنوية لنهجه، يشارك فيها خربا

اجمللس االستشاري العلمي احلديث اإلنشاء، وهو هيئة استشارية معنية بالتكنولوجيا وجلنة خرباء 
 .معنية بعمليات التحقيق يف اجلرائم الدولية

 :4175موارد احلد األدىن الالزمة لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بعام  ( ب)

العام إال املوارد الالزمة لالضطالع بالعمل املؤكَّد وجوُب القيام به  املدعي ال يطلب مكتب 
. ويستند تقدير هذه املوارد إىل نفس النموذج الذي طبِّق يف العام 4175فيما خيص عام 

املاضي للقدرة الالزمة املتمثلة يف األفرقة ووحدات الدعم. واستِند يف حتديد قّد األفرقة املعنية 
ية إىل اخلربة املكتسبة يف العقد األخري. وبذلك يتسىن حساب القدرة الالزمة باألنشطة األساس

إىل نفس مسبِّبات التكاليف مثل عدد املهمات، وعدد الشهود الذين  ايف جمال الدعم، استناد
تدبر أمرهم، وعدد ساعات العمل إلعداد احملاضر. وبالتايل فإن املوارد املطلوبة متثل  يتعني س

الالزم لكي يؤدي املكتب وظائفه. فأي ختفيض يف هذا املبلغ سيفضي إىل احلد األدىن 
االضطرار إىل تعليق أنشطة أساسية وتقويض أداء املكتب وقَت يُتوخى منه الكثري فيما يتعلق 

 .بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية احلالية

جية، اليت أيدهتا العام تتوافق مع خطته االسرتاتي املدعي إن الزيادة يف مقدار ميزانية مكتب  - 715
الدول األطراف كامل التأييد. وبدون املوارد املطلوبة يف امليزانية سيتعذر على املكتب النهوض مبسؤولياته 
على حنو كاف، ما ينطوي على خطر االنتقاص من مصداقية احملكمة مجعاء وقدرهتا على ردع ارتكاب 

ب ستجعله ضعيف احلال إزاء مساعي َمن قد اجلرائم الفظيعة الشاملة. كما إن عدم كفاية قدرة املكت
 .33ينشدون تعطيل سري العدالة ومهامجة احملكمة واملبادئ والقيم اليت تنافح عنها

املعتمدة وعلى ما طُلب  4172وال ُتطلب أي وظائف ثابتة زيادًة على ما أُِقر يف ميزانية عام  - 719
لالضطالع بواليته  موارد احلد األدىن الالزمةيف إطار صندوق الطوارئ. وستوفِّر ميزانية املكتب املقرتحة 

 بدرجة اجلودة املطلوبة املتوخاة يف خطته االسرتاتيجية.

يورو  ألف 8 221.5وعليه فإن تكاليف الربنامج الرئيسي الثاين تشهد زيادة مقدارها  - 711
عام ألف يورو يف  27 991.5إىل  4172ألف يورو يف عام  11 441.1املئة(، مرتفعًة من  يف 45.2)

4175. 

إن ما يُطلب من املوارد من املوظفني أقل من املوظفني الذين كان ميكن حشدهم باجلمع بني  - 718
واملوارد املطلوبة من صندوق الطوارئ ألن املكتب حد من افرتاضاته فيما خيص عام  4172 ميزانية عام

ملا هتيئ له خطته االسرتاتيجية. وقد فعل املكتب ذلك لسببني: احلد من األثر املايل يف عام  اخالف 4175
واملضي يف ترسيخ اسرتاتيجيته اجلديدة لتقدمي نتائج إضافية قبل تطبيق االفرتاضات الواردة يف  4175

 .كامال  اخطته االسرتاتيجية تطبيق

                                                           

من املخاطر املرتبطة بعدم كفاية املوارد: اخنفاض درجة جودة عمليات التحقيق أو عمليات املالحقة؛ عدم القدرة   11
على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، وبالتايل تعذر أمور منها تقدمي حجج ودفوع على قدر كاف من القوة إىل الدوائر وبالتايل 

ة ذلك املتمثلة بتمخض الدعاوى عن نتائج سيئة؛ عدم التطابق بني توخيات أصحاب الشأن الرئيسيني فيما التعرض لنتيج
يتعلق بدور احملكمة وقدرهتا على العمل وبني دورها الفعلي وقدرهتا الفعلية على العمل، ما يفضي إىل فقدان الدعم الذي 

ات ألسباب حمض مالية على حنو يفضي إىل حتمل تكاليف مالية يقدمه أصحاب الشأن املعنيون؛ إرجاء مشاريع أو استثمار 
أكرب يف املستقبل، أو ُيول دون حتقيق مكاسب ممكنة على صعيد حتسني النجاعة أو صعيد اإلنتاجية؛ إحداث تصور بأن 

تنفيذ األوامر بإلقاء  األمر يتعلق بعدالة انتقائية أو عدالة وحيدة اجلانب، واالفتقار إىل تعاون الدول، وال سّيما فيما خيص
 القبض على املشتبه هبم.
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 امؤقت اليات التحقيق الناشط املتزامنة تقليصوتنص هذه اخلطة االسرتاتيجية على تقليص عدد عم - 716 

عمليات متزامنة  إىل سبع امع اعتزام العودة تدرجيي 4172عمليات يف عام  عمليات إىل مخس من سبع
أن  4175. ومن شأن املوارد املطلوبة فيما خيص عام 4171من عمليات التحقيق الناشط حبلول عام 

حبسب  قعتزامنة؛ مع العلم بأن هذا العدد أدىن من النمو املتو تتيح للمكتب إجراء أربع عمليات حتقيق م
اخلطة وال يتوافق مع تزايد الطلبات الرامية إىل تدخل املكتب، اليت يصدر معظمها عن الدول األطراف. 
وقد تعنيَّ إرجاء عدد من عمليات التحقيق اليت كان ينبغي أن جيريها املكتب. وال يقتصر أثر ذلك على 

إىل احتمال أن تضيع بسبب التأخري  ان قدرة احملكمة على ردع اجلرائم بل يعرِّض احملكمة أيضاالنتقاص م
 .أدلة سديدة، ورمبا حامسة

العام يركز على حتقيق وفورات من خالل حتسني النجاعة يف ثالثة  املدعي وسيظل مكتب  - 721
 :جماالت بغية تقليل منو ميزانيته

 :تحديد، متيحًة إعادة ختصيص املواردالوفورات اليت ختص املكتب على وجه ال ( أ)

آالف يورو يف املاضي. وحقق يف  871.1حقق املكتب وفورات سنوية متكررة بلغت 
 .ألف يورو 445.1وفورات إضافية بلغت  4171 عام

 :العام املدعي الرتشيد فيما بني قلم احملكمة ومكتب  ( ب)

العام يسهران على توزيع املهمات بصورة واضحة وتنسيق  املدعي يظل قلم احملكمة ومكتب 
يز اجملاالت اليت يالعام التواصل لتم املدعي يعتزم قلم احملكمة ومكتب و . األنشطة على حنو فعال

احملكمة قد حقق  وذلك عندما يكون قلم املزيد من الرتشيد بصورة مشرتكة قد ميكن فيها حتقيق
 .ReVisionملسمى ا مراجعتهيف مشروع  اكافي  اتقدم

 :الدرجة العالية من التخصص عمال ذاتاالستعانة بشركاء خارجني من أجل األ ( ج)

نائي العلمي التقليدي وغريها من تحقيق اجلال أدلةعلى تناول  تنمية قدرته ، يف عمليةن املكتبإ
تنمية القدرة الداخلية للوفاء  علىمتثل يف االقتصار  امتحفظ ااتّبع هنج ،دلة اجلديدةأشكال األ

خرى إىل االحتياجات األ ماليت تقوم على حنو متكرر إىل حد كاف. أالتحقيقية اباالحتياجات 
و عنية بالتحقيق اجلنائي العلمي أم فُتسد من خالل شراكات مع مؤسسات ار تقوم ناداخلربة اليت 
 .االقتضاء حبسب ،و عن طريق استئجار اخلدماتأخرى أ مؤسسات

إن هذه امليزانية املقرتحة تُْدِمج اخلطة االسرتاتيجية وامليزانية ومؤشرات األداء كامَل اإلدماج. وقد  - 727
للقياس. وبالنظر إىل أن معظم ميزانية  قابال اُجسِّدت فيها ستُّ الغايات االسرتاتيجية يف أربعة عشر هدف

 املكتب خمصَّص ألنشطته الرئيسية فإنه مل ميِض يف التفصيل إىل حد توزيع املوارد حبسب األهداف.

 العام المدعي األهداف: مكتب 
إجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، وعمليات املالحقة، على حنو نزيه،  -7

 اجلودة، وناجع، ومأمون.ومستقل، وعايل درجة 
حتقيق املزيد من التحسينات يف جودة وجناعة ما جيريه من عمليات التدارس األويل وعمليات  -4

 التحقيق وعمليات املالحقة.
تعزيز األخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت عملنا ومواصلة إيالء عناية خاصة للجرائم  -1

 رائم املرتكبة حبق األطفال.اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجل
للمحكمة وللجهود  احتسني التكامل والتعاون عن طريق تعزيز منظومة نظام روما األساسي دعم -2

 املبذولة على الصعيد الوطين يف احلاالت املشمولة بالتدارس األويل أو بالتحقيق.
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لتوازن حبسب اجلنسيات، استدامة العمل املهين مع إيالء عناية خاصة للتوازن بني اجلنسني وا -5
 وجودة العاملني ومحاسهم، وتدبر األداء وقياسه.

 التكفل جبودة احلوكمة واملساءلة والشفافية. -9

 5102األهداف، ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام : 06الجدول 
 4175املرمى فيما خيص عام  مؤشر األداء  اهلدف

 إجراء عمليات التدارس األولي، وعمليات التحقيق، وعمليات المالحقة، على نحو نزيه، ومستقل، وعالي درجة الجودة، وناجع، ومأمون :0الغاية االستراتيجية 

االضــطالع باألعمــال املخطَّــط هلــا علــى صــعيد إجــراء عمليــات  - 7
التـــــدارس األويل وعمليـــــات التحقيـــــق، وعلـــــى صـــــعيد االهتمـــــام 

 باحملاكمات ودعاوى االستئناف

 مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال    من النظام األساسي 75مراجعة مجيع ما يرد من البالغات مبوجب املادة 

 إجراء ما ال يقل عن عشر عمليات تدارس أويل 

 تقدمي تقرير سنوي عن عمليات التدارس األويل 

 مــن  11 إجــراء أربــع عمليــات حتقيــق ناشــط، وعمليــيت حتقيــق مبوجــب املــادة
 ام األساسي، واالهتمام بتسع قضايا ساكنةالنظ

 االهتمام مبا ال يقل عن مخس حماكمات ودعوى استئناف واحدة 

تنفيـــذ التـــدابري األمنيـــة احلامســـة األمهيـــة املندرجـــة حتـــت إشـــراف املكتـــب علـــى   مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال  هلا مع الشركاءاملخطَّط تنفيذ التدابري األمنية  - 4
 لهاملخطَّط النحو 

 معاجلة مجيع احلوادث األمنية بصورة مالئمة 

 المالحقةتحقيق المزيد من التحسينات في جودة ونجاعة ما يجريه من عمليات التدارس األولي وعمليات التحقيق وعمليات : 5الغاية االستراتيجية 

زيـــادة جـــودة األنشـــطة األساســـية الـــيت يضـــطلع هبـــا املكتـــب مـــن  - 1
 خالل أهداف التحسني املنشود

 التدارس األويل 

 حتسني جودة األدلة وتنوعها على مر الزمن 

  ة يف احملكمةاملقدم قوة احلجج والدفوع  

 مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال  

  منتجـات أعمـال التحليـل مبعيـار اجلـودة  يف املئـة مـن 81وفـاء مـا ال يقـل عـن
 العالية الذي حددته اللجنة التنفيذية

  وتقيــيم املصــادر املنهجــي، 4172زيــادة جــودة املقــابالت بالقيــاس اىل عــام ،
 ومجع األدلة غري إفادات الشهود، بقدر املستطاع

  خلــوص فريـــق املراجعـــة الــداخلي املســـتقل إىل أن مجيـــع احلجــج والـــدفوع الـــيت
إليــه جــاهزٌة للعــرض يف احملاكمــة جهوزيــة كافيــة وذلــك قبــل اإلجــراءات تُرســل 
 وخالهلا

 حتديث كتيب العمليات 

 األطفاللمرتكبة بحق تعزيز األخذ بمنظور جنساني في جميع مجاالت عملنا ومواصلة إيالء عناية خاصة للجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق والجرائم ا: 3 الغاية االستراتيجية

وضــع سياســة خاصــة باألطفــال فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت تنظــر  - 2
 فيها احملكمة

 مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال   إصدار وثيقة السياسة املعنية 

تنفيـــــذ السياســـــة املتعلقـــــة بـــــاجلرائم اجلنســـــية واجلـــــرائم اجلنســـــانية  - 5
 املنطلق تنفيذا كامال

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

  لهاملخطَّط يف املئة من التحسينات على النحو  81حتقيق ما يقل عن 

  علـى اجلـرائم اجلنسـية  امنهجيـ اخلوص فريق اخلـرباء إىل أن املكتـب يركـز تركيـز
 واجلرائم اجلنسانية املنطلق

للمحكمة وللجهود المبذولة على الصعيد الوطني في الحاالت المشمولة بالتدارس األولي أو  اعن طريق تعزيز منظومة نظام روما األساسي دعم تحسين التكامل والتعاون: 4 الغاية االستراتيجية
 بالتحقيق

ــــــات   زيادة سرعة وعدد الردود اإلجيابية على طلبات املساعدة - 9 ــــــردود علــــــى طلب ــــــيت تســــــتغرقها ال متوســــــط املــــــدة ال
 املساعدة

  اإلجيابية، على مر الزمنحتسني الردود 

  املئـة  يف 61يف  اشـهر  74الرد يف غضون مدة متوسطها شهران وال تزيد عـن
 من حاالت طلب املساعدة

  4172حتقيق زيادة بالقياس إىل عام 

تنفيــذ التـــدابري الـــيت ميكـــن أن يتخـــذها املكتـــب للـــدفع إىل إلقـــاء  - 1
 القبض على املطلوبني

  ُأجنز فعالمقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا    لهاملخطَّط يف املئة من التدابري املعنية على النحو  81تنفيذ ما ال يقل عن 

 4175استحداث ثالث جهات جديدة مسؤولة عن الصالت يف عام   عدد اجلهات املسؤولة عن الصالت العملية  زيادة عدد اجلهات املسؤولة عن الصالت العملية مع الدول - 8

 إنشاء نظام تنسيق املهمات وعمليات التحقيق  مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال  الوحدات املعنية جبرائم احلرباستحداث نظام للتنسيق مع  - 6

ـــة خاصـــة  - 71 إعـــداد مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن مجـــع املعلومـــات واألدل
 بالشركاء

 مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال   االستجايب األويلإصدار مبادئ توجيهية ملن يضطلعون بالتحرك 

 اسهاستدامة العمل المهني مع إيالء عناية خاصة للتوازن بين الجنسين والتوازن بحسب الجنسيات، وجودة العاملين وحماسهم، وتدبر األداء وقي: 2 الغاية االستراتيجية

 4172بني اجلنسني بالقياس إىل عام  حتسني التوازن  حتسني ذلك على مر الزمن  حتسني التوازن بني اجلنسني والتوازن حبسب اجلنسيات - 77

  4172حتسني التوازن حبسب اجلنسيات بالقياس إىل عام 

 تشكيل فريق اخلرباء وإجنازه مراجعته األوىل   مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال  تنفيذ مراجعة أخرى ملؤشرات أداء املكتب - 74

ثقافتـه يف املضي يف إعمال ثقافـة املكتـب اجلديـدة )مبـا يف ذلـك  - 71
 جمال التنظيم(

 تنمية الوعي بالثقافة اجلديدة وتأييدها على مر الزمن   4172حتسني الوضع على هذا الصعيد بالقياس إىل عام 

 التكفل بجودة الحوكمة والمساءلة والشفافية: 6 الغاية االستراتيجية

 4179إعـداد خطـة اســرتاتيجية جديـدة للفـرتة املمتــدة مـن عــام  - 72
 4176إىل عام 

 مقارنة ما ُخطِّط إلجنازه مبا ُأجنز فعال    4175تقدمي اخلطة االسرتاتيجية إىل اجلمعية يف دورهتا اليت ستعقد يف عام 
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 5102الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الثاني: 03الجدول  

 

 البرنامج الرئيسي الثاني
 العام المدعي مكتب 

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.6 171.9 816.4 79 918.1 74 411.5 2 548.9 79 216.1 74 778.6 2      املوظفون من الفئة الفنية

 1.8 726.1 711.6 2 121.1 1 162.4 7 688.4 1 641.5 4 191.1 7        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.4 291.1 611.7 41 954.2 75 142.1 5 579.8 41 111.4 75 716.9 5 414.8 76   414.8 76 521.7 72 114.8 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 96.5 151.8 9 211.8 79 111.7 79 291.1 141.1 6 941.5 6 64.5 141.2 5 742.1 7 565.1 2 514.2 2 41.1 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               1.4  1.4 1.4   العمل اإلضايف

 48.8 45.1 777.6 777.6   89.6 89.6   18.1 6.6 98.2 91.4 7.4 اخلرباء االستشاريون

 96.7 115.8 9 584.1 79 776.1 79 291.1 819.6 6 172.2 6 64.5 817.6 5 712.9 7 991.1 2 924.8 2 42.5 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 45.1 515.4 517.1 4 444.1 4 418.8 665.8 7 121.1 7 428.7 274.5 4 161.7 176.2 4 826.7 7 711.2 السفر

 91.1 1.1 8.1 8.1   5.1  5.1 5.9  5.9 1.4 5.2 الضيافة

 19.8 711.1 516.5 256.5 51.1 114.5 121.5 45.1 182.4 71.6 199.1 129.6 76.5 اخلدمات التعاقدية 

 451.4 451.4 151.4 475.1 715.4 711.1 95.1 15.1 62.6  62.6 15.1 76.4 التدريب

 55.9 715.1 261.1 261.1   175.1 175.1   212.6 84.1 161.1 161.7 4.6 النفقات التشغيلية العامة

 81.6 57.1 716.1 17.1 18.1 58.1 41.1 18.1 51.9 77.7 16.5 41.9 74.1 اللوازم واملواد

 781.1 61.1 721.1 721.1   51.1 51.1   245.1 781.1 424.1 424.1   األثاث واملعدات

 27.8 477.2 7 711.1 2 915.8 1 514.1 869.1 4 525.4 4 157.7 828.5 1 981.1 797.5 1 614.4 4 446.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 52.4 443.2 0 663.2 40 333.5 32 5.1.3 6 551.1 33 2.6.0 53 653.5 2 53.5. 50 050.6 0 010.6 53 002.1 55 06.6. 4 المجموع

 -17.8 -746.4 419.6 81.9 769.1 219.7 788.2 471.1 186.8   186.8 959.1 711.5 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام : 00الجدول 

 العام المدعي مكتب 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

 اخلدمات
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 28 79 75 7 14 4 9 2 6 9 1   7 7 املالك األساسي

املالك املتصل 
 796 28 28  747 75 21 21 41 9     باحلاالت

 471 92 91 7 751 71 29 22 46 74 1   7 7 اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

املالك املتصل 
                  باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7       7   7               املالك األساسي

املالك املتصل 
      باحلاالت

 

           

 7       7   7               اجملموع الفرعي

 500 64 63 0 024 03 43 44 .5 05 3   0 0 المجموع  
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 العام المدعي : 5011البرنامج  - 0

 مقدمة

العام وقسم املشورة القانونية وقسم اخلدمات،  املدعي العام من ديوان  املدعي يتألف برنامج  - 724
ة العامة يف املقام األول على تنسيق وتقدمي اخلدمات والدعم إىل الشعب املدعي اليت يساعد مجيعها 

العام. وتقوم اللجنة التنفيذية  املدعي االشتغالية واألفرقة املشرتكة وعلى تقييم وإدماج سياسات مكتب 
 ة العامة بشأن اجلوانباملدعي العام( بإسداء املشورة إىل  املدعي من الئحة مكتب  4-2للبند  ا)وفق

 االسرتاتيجية جلميع عمليات املكتب وأنشطته، ويعمل الديوان مبثابة أمانة.

ة العامة األنشطة الرئيسية للمكتب، اليت يـُْنَشد هبا املدعي ومن خالل اللجنة التنفيذية توجه  - 721
 قصى حد.حتقيق أهداف اسرتاتيجية االدِّعاء مسخِّرًة لذلك املقدار األدىن من املوارد وُمعملًة املساءلة إىل أ

العام مساعدته يف إدارة املكتب اليومية وتنسيق األنشطة  املدعي ويف هذا الصدد يتوىل ديوان  - 722
على جتهيز املكتب بعاملني ذوي كفاءات جيدة  االداخلية واألنشطة املشرتكة بني األجهزة، ساهر 

علومات والعالقات العامة متحمسني يف العمل من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية، وعلى فعالية نشر امل
 من خالل وحدته املعنية باإلعالم.

ويرد قسم املشورة القانونية على طلبات املشورة القانونية. وهو يتوىل مسك املوارد اإللكرتونية  - 725
 -وينسق قائمة اخلرباء القانونيني اخلارجيني والنميطة األكادميية لشبكة التواصل اخلارجي للمحكمة 

 .يف تيسري وضع املعايري وتدبُّر شؤوهنا اهام اام. ويؤدي هذا القسم دور الع املدعي مكتب 

العام على وجه  املدعي أما قسم اخلدمات فيقدِّم خدمات إدارية ولغوية وتقنية ختص مكتب  - 729
 .التحديد، ويتواصل مع قلم احملكمة يف توفري اخلدمات املشرتكة
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 5102لعام الميزانية المقترحة : 5011: البرنامج .0الجدول  

 

5011 
 العام المدعي 

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.9 747.5 182.9 4 291.1 142.1 4 991.7 4 225.1 471.2 4      املوظفون من الفئة الفنية

 11.1 579.1 611.1 7 472.2 7 986.2 181.1 7 171.8 996.4        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 75.8 918.1 988.2 2 912.1 7 172.1 1 151.7 2 791.5 7 889.9 4 551.7 1   551.7 1 181.2 7 294.1 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 21.9 118.1 7 554.5 1 127.1 1 471.8 211.8 4 187.1 4 64.5 984.9 7 752.1 548.1 7 265.4 7 11.7 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               1.4  1.4 1.4   العمل اإلضايف

 48.8 45.1 777.6 777.6   89.6 89.6   96.2 7.1 98.2 91.4 7.4 اخلرباء االستشاريون

 21.7 711.1 7 992.2 1 251.9 1 471.8 591.1 4 298.4 4 64.5 155.1 7 755.2 566.6 7 595.9 7 12.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 6.8 27.1 298.4 199.1 717.2 249.5 141.4 711.1 214.8 52.1 128.8 488.7 91.1 تكاليف السفر

 91.1 1.1 8.1 8.1   5.1  5.1 5.2  5.2  5.2 تكاليف الضيافة

 62.7 421.1 516.5 256.5 51.1 494.5 411.5 45.1 716.8 71.8 799.1 729.9 76.5 تكاليف اخلدمات التعاقدية 

 451.4 451.4 151.4 475.1 715.4 711.1 95.1 15.1 64.5  64.5 11.1 76.4 تكاليف التدريب

   11.1 11.1   41.9 71.7 71.5 6.4 7.1 النفقات التشغيلية العامة

 

  -11.1 -711.1 

 81.6 57.1 716.1 17.1 18.1 58.1 41.1 18.1 16.1  16.1 41.1 74.1 اللوازم واملواد

 781.1 61.1 721.1 721.1   51.1 51.1   241.1 711.1 424.1 424.1   األثاث واملعدات

 11.1 954.6 582.6 7 491.4 7 142.9 614.1 145.1 419.1 791.5 7 494.1 615.4 181.7 778.7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 30.3 3.4.0 5 33.6. . 300.5 6 2..24 3 245.0 3 323.4 4 002.4 3 435.0 6 403.6 122.5 6 441.5 3 602.0 5 المجموع

 74.4- 78.4- 717.4 77.1 741.4 726.1 71.8 717.5 724.2   724.2 97.8 81.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 5011البرنامج : 51الجدول 

 العام المدعي 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 46 71 6 7 76 4 5 1 9 4       7 املالك األساسي

 79 77 77  5 1 7 7       املالك املتصل باحلاالت

 25 47 41 7 42 5 9 2 9 4       7 اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7       7   7               املالك األساسي

 1 1 1             املالك املتصل باحلاالت

 8 1 1   7   7               اجملموع الفرعي

 23 50 53 0 52 2 3 4 6 5       0 المجموع  
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 العام وقسم المشورة القانونية المدعي : ديوان 5001البرنامج الفرعي  )أ(

 مقدمة
 العام وقسم املشورة القانونية. املدعي من ديوان  4771يتألف الربنامج الفرعي  - 721

العام تنسيق األنشطة الداخلية واألنشطة املشرتكة بني األجهزة؛ ويقدم  املدعي ويتوىل ديوان  - 728
ة العامة يف اإلدارة اليومية للمكتب؛ وينسق اجتماعات اللجنة التنفيذية، وعمليات املدعي املساعدة إىل 

اكمات؛ مراجعة ما يودع من وثائق، والتواصل مع الُشعب واألقسام واألفرقة املشرتكة واألفرقة املعنية باحمل
ويسهر على جتهُّز املكتب من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية مبالك من املوظفني اجليدي التأهيل 
واملتحمسني للعمل؛ ويساعد املكتَب يف القيام على حنو فعال من خالل وحدة اإلعالم فيه بنشر 

 املعلومات وأداء األنشطة يف جمال العالقات العامة.

يف  االعام اليت تشتمل على اضطالعه بوظيفة مستقلة بصفته طرف املدعي إىل والية مكتب  اونظر  - 726
اإلجراءات فإنه ُيتاج إىل وحدة إعالم خاصة به لتناول املسائل اليت تقوم يف مجيع احلاالت والقضايا 

ات هذا وإلبالغ رسائل هامة موجَّهة إىل عامة اجلمهور. ويشتمل ذلك على شرح اسرتاتيجيات وسياس
املكتب يف إطار عمليات التدارس األويل، ويف إطار انتقاء احلاالت والقضايا؛ وعلى تعليل أنشطة املكتب 
يف جمال التحقيق وجمال املالحقة؛ وتقدمي عروض عن املستجدات بشأهنا؛ وعلى الدفاع عن مواقف 

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

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

إعداد مشاريع خطط العمل املتماشية مع املنحى االسرتاتيجي  اأيضوتتوىل وحدة اإلعالم  - 751
من مرحلة التدارس األويل للحالة  ااإلعالمي العام، مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات لوسائل اإلعالم بدء

 إىل احملاكمة وما بعدها. ووصوال

املناسب لعامة كما تتوىل وحدة اإلعالم املسؤولية عن توفري معلومات دقيقة وآتية يف الوقت  - 757
اجلمهور وجملموعات معيَّنة من اجلمهور ُتستهدف هبا، من خالل شىت وسائل االتصال، بشأن مواقف 

تدبر العالقات العامة للمدَّعية العامة. وهي تقوم  االعام وأنشطته. وتتوىل هذه الوحدة أيض املدعي مكتب 
ار أنشطة املكتب ذات الصلة لدى هلذا الغرض بإعداد وإعمال مبادرات يراد هبا السهر على إشه

 اجلماهري على الصعيدين الوطين والدويل.

العام فيما يتعلق  املدعي ة العامة فإن الرسائل الصادرة عن مكتب املدعي وبالنظر إىل استقالل  - 754
باألنشطة املضطلع هبا يف جمال التحقيق وغريه من اجملاالت ميكن أن ختتلف يف توقيتها ومضموهنا عن 

يف  االعام منخرط املدعي ما يكون مكتب  االيت يصدرها قلم احملكمة. وإضافة إىل ذلك، كثري  الرسائل
(. ولذا، العمل يف البلدان قبل بقية أقسام احملكمة بوقت طويل )من خالل عمليات التدارس األويل مثال

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

ة العامة ومن املدعي ويقوم قسم املشورة القانونية بالرد على طلبات املشورة القانونية الواردة من  - 751
كتب وإعداد سياساته يف تسهيل وضع معايري امل اأساسي امجيع الشعب االشتغالية. ويؤدي هذا القسم دور 

ة العامة. إنه يتوىل مسك أدوات قانونية وجمموعة مالحظات وقاعدة بيانات املدعي بناًء على طلب 
متاحة على اإلنرتنت من أجل املكتب؛ وهو ينسق العمل املتعلق بقائمة اخلرباء القانونيني اخلارجيني 

العام  املدعي مكتب -كمة اجلنائية الدوليةوالنميطة األكادميية لشبكة التواصل اخلارجي اخلاصة باحمل
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 (ICC-OTP ويؤدي هذا القسم دور .)يف تيسري إعداد وتدبر املعايري؛ وهو يتوىل املسؤولية عن  اهام ا

 املراجعة اجلارية لإلطار التنظيمي للمكتب وينسق تطبيقه.

 ألف يورو 5 ..661 موارد الميزانية
 يف املئة(. 12.1ألف يورو ) 916.1مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة  - 752

 ألف يورو 5 1.0.3 الموارد من الموظفين
ال تغيري يف عدد الوظائف الثابتة، لكن تلزم وظائف إضافية ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة  - 755

ة مل يكن مثة إال وظيفة واحدة من الوظائف املشغولة يف إطار املساعدة املؤقت 4172العامة. فحىت عام 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، ملساعدة قسم املشورة القانونية يف  7.1العامة )

االضطالع بعبء العمل الواقع على عاتقه. بيد أن الزيادة يف حشد املوظفني ويف عدد املوظفني املتأتية 
بات املنتظمة لتجهيز املسائل عن تنفيذ املكتب السرتاتيجيته اجلديدة يف جمال التحقيق واملالحقة، والطل

 املدعي وتدبرها فيما يتصل باملوارد البشرية، أفضت إىل ضرورة تعزيز فريق املعنيني باملوارد البشرية يف مكتب 
وموظف  1-إال موظفني يشغالن وظيفتني ثابتتني )موظف من الرتبة ف االعام نفسه، الذي ال يضم حالي

يز هذا الفريق بعدد كاف من املوظفني لكي يتسىن له االضطالع رأ(. فمن األساسي جته-من الرتبة خ ع
مبهمته احلامسة األمهية املتمثلة يف توفري الدعم املتعلق باملوارد البشرية وجتهيز عمليات حشد املوظفني اليت 

 جيريها املكتب.

 ألف يورو 7 514.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
-ة العامة )وهي من رتبة وكيل أمني عام( مساعد هلا خاص رئيسي )من الرتبة فاملدعييدعم  - 759

(، يتوىل املسؤولية عن الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب ووحدة اإلعالم التابعة للمكتب وينسق 2
العام  دعي املة العامة املباشر. كما يعمل يف ديوان املدعي العام حتت إشراف  املدعي وظائف ديوان 

(، وموظفان معنيان باإلعالم 1-موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية )من الرتبة ف
-واآلخر من الرتبة ف 4-(، ومساعدان خاصان للمدَّعية العامة )واحد من الرتبة ف4-)من الرتبة ف

رأ(، -ري )من الرتبة خ غرر(، ومساعد إدا-(، ومساعد شخصي للمدَّعية العامة )من الرتبة خ ع7
رأ(. ويرأس قسَم املشورة القانونية -رأ(، ومساعد معين بالعاملني )خ ع-ومساعد معين باإلعالم )خ ع

(، 2-(، كما يعمل يف هذا القسم مستشار قانوين )من الرتبة ف5-مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف
 رأ(.-)من الرتبة خ ع (، ومساعد قانوين4-ومستشار قانوين معاون )من الرتبة ف

 ألف يورو 221.1 املساعدة املؤقتة العامة
إن الزيادة يف املوارد بسبب تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية تستلزم ختطيط حشد املوظفني بعناية،  - 751

يف فريق املوارد البشرية يف  اوتوجيه املوظفني احلديثي التعيني وتدريبهم. ومل يعد مبقدور العاملني حالي
 ااملكتب استيعاب هذا العمل التنسيقي اإلضايف. ويُعترب العاملون املعنيون باملوارد البشرية يف املكتب عنصر 

 من عناصر تنفيذ خطط احلشد بنجاح. اأساسي

وارد فُتطَلب الوظائف التالية البيان يف إطار املساعة املؤقتة العامة من أجل الفريق املعين بامل - 758
 االعام وقسم املشورة القانونية وفق املدعي العام أو لسد احتياجات ديوان  املدعي البشرية يف مكتب 

 :4172للمتطلبات اليت مت بياهنا يف عام 

من معادالت املوظف الواحد  7.1) اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين باملوارد البشرية )من الرتبة خ ع )أ(
 ؛العامل بدوام كامل(

 اشهر  74(، ملدة 1-موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية )من الرتبة ف )ب(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 7.1)
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من معادالت املوظف الواحد  7.1) اشهر  74(، ملدة 4-مستشار قانوين معاون )من الرتبة ف )ج(
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  7.1) اشهر  74(، ملدة 5-املعلومات )من الرتبة فمنسق معين بتدبر  )د(
 .الواحد العامل بدوام كامل(

 ألف يورو 777.6 اخلرباء االستشاريون
التعاقد مع مستشارين من اخلرباء يف شؤون احلاالت ومع  4175سيواصل املكتب يف عام  - 756

لعمليات التحقيق واحملاكمات. لكن ستبذل جهود لتقليص املتطلَّبات يف إطار  اشهود من اخلرباء دعم
هذا البند من بنود امليزانية، وسُتَحّد حاالت استئجار خدمات هؤالء اخلرباء بصورة صارمة، وسيستعان 

يورو ألف  777.6بقدر املستطاع مبستشارين متطوعني ألداء مهام إسداء املشورة. واملقدار املزيد البالغ 
، وإن كان املقدار الفعلي لعمل اخلرباء 8.4ملدة مقدارها بالشهور  5-يعادل عمل خبري من الرتبة ف

على أساس العمل الالزم وخربة األشخاص املعنيني. ويهيَّأ هذا املخصَّص من أجل  حددالالزم سي
يبيا وكينيا. وتظل امليزانية املستجدات يف قضايا احلاالت يف مايل وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى ول

 على التنسيق بني شىت الشعب االشتغالية.  امركَّزة يف الديوان سهر 

ة العامة على استئجار خدمات املدعي ( من نظام روما األساسي، تستمر 6)24للمادة  اووفق - 791
ة حبق األطفال واجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبمستشارين خارجيني معنيني باجلرائم 

. ولـّما كان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدماهتم االستشارية دون مقابل، فإن تعيينهم ال ضد اإلنسانية
يستتبع إال نفقات السفر ونفقات بدل املعيشة اليومي، اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل 

 اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها األدىن.

 ألف يورو 0..26 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
 ألف يورو 791.6 السفر
يف املئة( ويُعتزم استخدامه  79ألف يورو ) 44.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها   - 797

 (.4172مهمة يف عام  11مهمة من املهمات املزمع االضطالع هبا )مقابل  12لسد تكاليف 

ة العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز املدعي على  يتعني ف - 794
التعاون، على أرفع مستوى، لعمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى 
احملكمة ومقاضاهتم واإلسهام يف تعظيم أثر نظام روما األساسي. كما ُتَسّد مببلغ ميزانية السفر تكاليف 

العام،  املدعي ت ممثلي وحدة اإلعالم، وقسم املشورة القانونية، ووحدة املوارد البشرية يف مكتب مهما
ألسفار أصحاب الشأن الرئيسيني املدعوين إىل مقابلة املّدعية العامة ممن ال  اوميثل جزء منه خمصَّص

 يستطيعون سد تكاليف هذه األسفار بأنفسهم.

 آالف يورو 8.1 الضيافة
تطلب هذه املوارد لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبلماسيني، والضيوف املرموقني الذين   - 791

العام. ويضاف إىل ذلك أن احملكمة وافقت يف السنة املاضية على أن توزع على  املدعي يزورون مكتب 
تقبلها أكثر من واحد من أجهزهتا معظم التكاليف املتكبدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين والوفود اليت يس

كبار مسؤويل احملكمة. ففي السابق كانت هيئة الرئاسة تتحمل هذه التكاليف لوحدها. وعليه فتلزم زيادة 
 طفيفة يف بند امليزانية هذا.
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 ألف يورو 51.1 اخلدمات التعاقدية 

حملكمة. ُتطلب هذه املوارد لتحمل تكاليف بعثات إعالم مستقلة يف البلدان اليت تعمل فيها ا - 792
واملعتاد أن تتصل التكاليف املتكبدة من هذا الباب بربامج إذاعية، وباستئجار املرافق املناسبة لعقد 

 املؤمترات الصحفية، وبإنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

 ألف يورو 151.4 التدريب
حيوي األمهية من عناصر  اتبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف الديوان. ويُعترب التدريب عنصر  - 795

العام وحتسني  املدعي االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن مكتب 
اجلودة واالرتقاء باألداء. وقد زيدت ميزانيته مراعاًة لتوفري تدريب مالئم للموظفني اإلضافيني اجلدد، 

ألولويات  اال املعنية لتنفيذ برنامج تدريب وفقوحتسني مهارات املوظفني احلاليني. وسُتستخدم األمو 
بالتحقيق والتقاضي واالستئناف  االعام، املتصلة رئيسي املدعي الطابع يف مكتب  احملددة التدريب 

واملعلومات،  إدارة األدلةوالتكامل والتعاون، ولسد االحتياجات اخلاصة يف جمال املهارات اللغوية، و 
 .والتسيري واملمارسة العامني

وسيعمل املكتب، حيثما أمكن األمر، مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر  - 799
تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة  من النجاعة بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثال

خلدمات ودعاوى االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظمات مشهورة ترغب يف تقدمي ا
دون مقابل. وخيصص جزء من امليزانية لتنفيذ دورات االعتماد الدويل للمحققني واملضطلعني باملالحقة 

إعداد هذه الدورات بالتعاون مع مؤسسات دولية من قبيل املنظمة الدولية  ا، وجيري حالياتام اتنفيذ
كمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا للشرطة اجلنائية )إنرتبول(، ومكتب الشرطة األورويب )يوروبول(، واحمل

 London’s Metropolitan Policeالسابقة، واحملكمة اخلاصة بلبنان، وجهاز شرطة لندن الكربى )

Service) العام يعمل مع قلم احملكمة على مشاريع مشرتكة  املدعي . ويضاف إىل ذلك أن مكتب
 مصمَّمة الغتنام الفرص الساحنة أكمل اغتنام وإبقاء التكاليف عند حدها األدىن يف الوقت ذاته.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 5001: البرنامج الفرعي 50الجدول 

 

5001 
 / العام المدعي ديوان 

 قسم المشورة القانونية

 

 4171ميزانية عام مصروفات 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت
امليزانية 

 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 031 1535 70237 7   70237 7 20331 7   20331 7      املوظفون من الفئة الفنية

 231 132 31237   31237 34231  34231           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 134 72131 13237 7   13237 7 42534 7   42534 7 21233 7   21233 7   21233 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 71534 21337 44131 23531 27230 71435 0237 1231 5531   5531 7132 4133 املساعدة املؤقتة العامة

                     اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 

                      العمل اإلضايف

 2030 2132 77731 77731   0531 0531   5134 732 5034 5132 732 اخلرباء االستشاريون

 77432 21037 11135 34030 27230 25731 75132 1231 73131 732 73431 0434 1231 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 7532 2232 75231 1031 5232 73031 1230 5131 77032   77032 5231 1133 السفر

 5232 332 032 032   132  132 134  134  134 الضيافة

     1232 1232   1232 1232   2531  2531 2531   اخلدمات التعاقدية 

 21232 21232 31232 27132 73132 72232 5132 3132 1231  1231 1333 7132 التدريب

              230  230  230 النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 1330 21134 15137 31731 71134 21331 70130 72131 24331   24331 75231 0230 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 .12. .7972 77427 . 9.425 71421 4 7.427 4 .512. .7.72 4 17727 4 424 .17.2 4 .192. 425.. 4 المجموع

 134- 334- 5237   5237 5331   5331 3031   3031   3031 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102لعام  : مالك الموظفين المقترح5001البرنامج الفرعي : 55الجدول 

قسم المشورة  –العام  المدعي ديوان 
 القانونية

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 74 1 4 7 1 7 3 7 2 7       7 املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 74 1 4 7 1 7 3 7 2 7       7 اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7       7   7               املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 7       7   7               اجملموع الفرعي

 71 1 4 7 72 7 4 7 2 7       7 المجموع  
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 : قسم الخدمات5051البرنامج الفرعي  )ب( 

 مقدمة
العام على  املدعي يقدم قسم اخلدمات يف الوقت املناسب خدمات عالية اجلودة متصلة مبكتب  - 791

وبالرتابط مع  اوجه التحديد يف اجملال اإلداري، وجمال اللغات، واجملال التقين، وذلك باعتماده منحًى مرن
ترمي إىل سد  قلم احملكمة لتنسيق تقدمي خدمات مشرتكة على حنو سلس لسلسة متواصلة من األنشطة

احتياجات املنتفعني بأدىن مقدار من املوارد. إن وحدات قسم اخلدمات تؤدي األنشطة اليت ال تؤديها 
األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف احملكمة أو اليت ال ميكن هلا أن تؤديها، واليت تتسم بأمهية حامسة 

دمات الشعب االشتغالية خبدمات الدعم العام. كما يرفد قسم اخل املدعي بالنسبة لعمليات مكتب 
 :الضروري لكي تؤدي املهام املنوطة هبا يف إطار والياهتا وافرتاضاهتا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص

 العام؛ املدعي إعداد ميزانية مكتب  )أ(
العام، مبا يف ذلك التصديق، وإعداد تقديرات مفصَّلة لألثر  املدعي إدارة أموال مكتب  )ب(

 ايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب واإلبالغ عن املصروفات؛امل
التسيري اإلداري املتصل بالعمليات امليدانية، واألسفار يف مهمات رمسية، والشراء،  )ج(

 وشؤون املوظفني؛
للقواعد املالية للمحكمة  االقيام على حنو فعال برصد ومراقبة استخدام املوارد طبق )د(

 ونظامها املايل؛
توفري خدمات ترمجة شفوية ميدانية وترمجة شفوية على اهلاتف، وإعداد حماضر املواد  )هـ(

السمعية البصرية، والرتمجة التحريرية، والدعم يف جمال التحرير وإعداد النصوص ضمن 
 املكتب؛

تسجيل وحفظ األدلة واملعلومات )مبا يف ذلك تتبع سلسة اجلهات اليت تؤول إليها  )و(
 د املعنية( وتقدمي خدمات رقمية )مثل حترير املواد السمعية البصرية(؛العهدة عن املوا

 إسداء املشورة للمكتب وتقدمي الدعم إليه بشأن مجع األدلة وتناوهلا؛ )ز(
 من النظام األساسي؛ 75إدارة املراحل األولية من السريورة اليت تقضي هبا املادة  )ح(
أجل املهمات، مبا يف ذلك حفظ األدلة ونقلها توفري معدات تقنية وإسداء املشورة من  )ط(

 اآلمنان؛
دعم نظام تدبر املعارف ونظام تدبر املعلومات، وسريورات األعمال واملشاريع ضمن  )ي(

 املكتب؛
ة الطابع لتدبر املعلومات، ددإعداد ما ُيتاج إليه املكتب من أدوات وممارسات حم )ك(

 ها.وإعمال هذه األدوات واملمارسات، واستدامت
العام فيما خيص الشؤون املالية  املدعي مبثابة جهة االتصال يف مكتب  اويعمل هذا القسم أيض - 798

والشؤون املتعلقة بامليزانية والشؤون املتعلقة باملوارد، وذلك من أجل اللجنة، وممثلي الدول األطراف يف فريق 
املؤسسات الدولية. كما يعمل الهاي العامل وغريه من أصحاب الشأن، مثل املنظمات غري احلكومية و 

العام مع قلم احملكمة يف تدبر طلبات اخلدمات املتأتية عن  املدعي هذا القسم مبثابة جهة اتصال ملكتب 
 .االحتياجات التشغيلية للمكتب ويف تنسيق املبادرات واملشاريع اليت تشمل بنطاقها احملكمة برمتها
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 ألف يورو 1 419.8 موارد الميزانية
 .يف املئة( 11.8ألف يورو ) 7 175.9املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي  - 796

العام إلدارته  املدعي وقد أثىن مكتب املراجعة الداخلية يف واحد من تقاريره احلديثة على مكتب  - 711
عة من جنا امن فعالية ضوابط املراقبة الداخلية ومزيد ا. وتضمن هذه املمارسة مزيد34املركزية لبنود امليزانية

استخدام األموال. ويضاف إىل ذلك أهنا توطِّد سريورة الشراء وتبسِّطها، حمسِّنًة التقييم الداخلي 
 .الحتياجات األعمال ومفضيًة إىل سالسة ورود املعلومات إىل قلم احملكمة

لقد أفضى منو أنشطة املكتب إىل ضرورة طلب موارد إضافية سواء يف بنود امليزانية املتعلقة  - 717
. وبينما ختصَّص املوارد من املوظفني ملختلف الربامج الفرعية املتصلة باملوظفنيني أم يف بنودها غري باملوظف

فتخصَّص لقسم  - 31الالزمة لالضطالع باملهام األساسية للمكتب - املتصلة باملوظفنيفإن املوارد غري 
املركزية لبنود امليزانية تطبيق وتضمن هذه املعاملة . (35العام املدعي اخلدمات )وإىل حد أقل لديوان 

املمارسة الفضلى اليت أوصى هبا مراجعو احلسابات. فعلى هذا النحو تبنيِّ ميزانية قسم اخلدمات الزيادات 
لألنشطة يف  ابالفعل سائر الربامج الفرعية ضمن املكتب تيسري  -ويستخدمها  -يف املوارد اليت يطلبها 

 جماالت العمل األساسية.

ستعانة بالوسائل والتكنولوجيات اجلديدة تنفيذ اسرتاتيجية املكتب اجلديدة اخلاصة وترُفد اال - 714
بالتحقيق واملالحقة وتعزِّزها. إن هذه املوارد )مثل الربجميات احلاسوبية املتخصصة للمساعدة يف عمليات 

الطلبات املدرجة التحقيق، واللوازم واملواد اخلاصة مبهمات التحقيق اجلنائي العلمي( تؤخذ باحلسبان يف 
 .ضمن ميزانية قسم اخلدمات

وقد أفضى منو أنشطة املكتب يف جمال التحقيق واملالحقة وتزايد عدد العاملني فيه إىل زيادة يف  - 711
عبء العمل الواقع على عاتق قسم اخلدمات. وقد اسُتوِعب عبء العمل اإلضايف هذا ضمن إطار املوارد 

قسم ينهض اآلن مبا يزيد عن طاقتة بكثري. وملا كانت الوظائف احلالية، حيثما أمكن ذلك. لكن هذا ال
اليت يؤديها هذا القسم الزمة للتكفل بسد احتياجات املكتب االشتغالية على حنو سليم، مع مراعاة 
األرقام اإلمجالية للميزانية، فُيطلب له قليل من املوارد اإلضافية. وسُتَسّد هبذه املوارد تكاليف موظفني وعتاد 

 .من أركان عمل املكتب ااسيني لتوفري الدعم الفعال ألنشطة املكتب، ويُعتربان ركنأس

بيد أنه جيب التشديد على أن أكرب زيادة من فرادى الزيادات تعزى إىل نقل فريق إعداد احملاضر  - 712
ة ، بعد اعتماد ميزاني4171من قسم التخطيط والعمليات التابع لشعبة التحقيق الذي جرى يف هناية عام 

االعتمادات املخصصة لتكليف جهات  ا. ويشمل ذلك تكاليف مثاين وظائف ثابتة زائد4172 عام
)انظر فيما يلي "اخلدمات التعاقدية"(. فذلكم  خارجية بإعداد احملاضر اليت أِقرَّت من أجل هذه األنشطة

من برنامج فرعي  اسابقعامل ال أثر له على جممل امليزانية ألنه يقتصر على نقل اعتمادات مقرَّة خمصصة 
 إىل برنامج فرعي آخر ضمن املكتب.

                                                           

 .OIA.02.14تقرير مكتب املراجعة الداخلية: املهمة ذات الرقم   12
إن ميزانية السفر والنفقات التشغيلية العامة اخلاصة باحلاالت على وجه التحديد خمصصان آلحاد الربامج الفرعية   15

بعة بنود امليزانية هذه وتنسيقها وتصديقها فيتناوهلا قسم اخلدمات بصورة وذلك من أجل أغراض عرض امليزانية. بيد أن متا
 مركزية.

كما ذكر يف القسم السابق، جتمع كل طلبات التدريب الصادرة عن شعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه ووحداته،   19
 العام.وتقيَّم، مث ختصص يف هناية املطاف لبند ميزانية التدريب اخلاص بديوان املدَّعي 
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 ألف يورو 6 560.1 الموارد من الموظفين 

وظيفة  11و 31وظيفة ثابتة 18: اموظف 17كان هذه القسم يضم ما جمموعه   4172يف عام  - 715
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 41.1مشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 1 759.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
 يتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات، يشرف عليها املدير اإلداري الرئيسي )من الرتبة  - 719

)من الرتبة  امعاون اإداري ا(، وموظف1-)من الرتبة ف اإداري ا(. وتضم وحدة اإلدارة العامة موظف5-ف
رأ(. وتضم وحدة املعلومات -(، وثالثة مساعدين معنيني بالشؤون املالية واإلدارة العامة )خ ع4-ف

باملعلومات واألدلة )من  امعني امساعد ا(، وموظف1-باملعلومات واألدلة )من الرتبة ف امعني اواألدلة موظف
بتدبر  امعني ارأ(، ومساعد-لرتبة خ ع(، وأربعة مساعدين معنيني حبفظ املعلومات )من ا7-الرتبة ف

رأ( وثالثة مساعدين -باألدلة )من الرتبة خ ع امعني ارئيسي ارأ(، ومساعد-املعلومات )من الرتبة خ ع
(، 2-لقاعدة املعارف )من الرتبة ف ارأ(. وتضم وحدة املعارف مدير -معنيني باألدلة )من الرتبة خ ع

 ا(، وموظف7-( ومنسَقنْيِ لقواعد البيانات )من الرتبة ف4-بة فوموظَفنْيِ معنيني باملعلومات )من الرت
بالبحث فيما يتعلق بالكشف عن  امعني ا(، ومساعد7-باملعلومات )من الرتبة ف امعني امساعد

(، 2-)من الرتبة ف الغوي ارأ(. وتضم وحدة خدمات اللغات منسق-املعلومات )من الرتبة خ ع
(، 2-)للغة الفرنسية( )من الرتبة ف ا/مراجعا( ومرتمج2-)من الرتبة ف )للغة اإلنكليزية( ا/مراجعاومرتمج
رأ(. -(، وثالثة مساعدين لغويني )من الرتبة خ ع1-)من الرتبة ف اللرتمجة الفورية امليدانية/مرتمج اومنسق

بإعداد  امعني ارأ(، ومساعد-بإعداد احملاضر )من الرتبة خ ع امعني اويضم فريق إعداد احملاضر منسق
 رأ(.-رأ(، ومخسة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع-احملاضر )من الرتبة خ ع

 آالف يورو 1 712.8 املساعدة املؤقتة العامة
يظل قسم اخلدمات ُيتاج إىل موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من أجل الرتمجة، وإعداد  - 711

ية، وطائفة واسعة من اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّم مبثابة دعم احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدان
 .مباشر ألنشطة املكتب. وعليه فإن من الضروري مواصلة توفري املوارد احلالية

إىل وظائف إضافية ُتشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود  اوُيتاج هذه القسم أيض - 718
، ولتوفري خدمات اللغات، دارة األدلةبتنظيم امللفات وكشف املعلومات، وإلقاعدة املعارف فيما يتعلق 

ولتمكني اإلدارة من النهوض بعبء العمل اإلضايف املتأيت عن زيادة عدد األنشطة وتزايد عدد العاملني يف 
توزع ال 4175املكتب. ويتوزع شاغلو الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام 

 :التايل

من معادالت املوظف الواحد  7.5) اشهر  78(، ملدة 2-مراجعنيِْ )من الرتبة ف )أ(
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  6.15) اشهر  771(، ملدة 1-)من الرتبة ف اثالثة عشر مرتمج )ب(
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  5.1) اشهر  91ملدة (، 4-مخسة مرتمجني معاونني )من الرتبة ف )ج(
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

                                                           

. ويف 17املعتمدة )بصيغتها اإلنكليزية( هو  4172يف ميزانية عام  71إن عدد الوظائف الثابتة الوارد يف اجلدول   11
أعيد ختصيص سبعة معدي حماضر كانوا سابقاً مدرجني ضمن إطار مالك موظفي الربنامج  4172الربع األول من عام 

ضموا إىل وحدة خدمات اللغات. وهذا ما جعل العدد اإلمجايل )قسم التخطيط والعمليات( لكي ين 4141الفرعي 
 .18للوظائف الثابتة يف قسم اخلدمات يبلغ 
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من  7.1) اشهر  74(، ملدة 4-منسق معاون معين بالرتمجه الشفوية )من الرتبة ف )د(
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  4.5) اشهر  11(، ملدة 7-أربعة مرتمجني مساعدين )من الرتبة ف )هـ(
 ؛وظف الواحد العامل بدوام كامل(امل

من معادالت املوظف الواحد  7.1) اشهر  74(، ملدة 4-موظف إداري )من الرتبة ف )و(
 ؛العامل بدوام كامل(

 اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين بالشؤون املالية واإلدارة العامة )من الرتبة خ ع )ز(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 7.1)

من معادالت  4.1) اشهر  42(، ملدة 7-منسَقنيِْ لقواعد البيانات )من الرتبة ف )ح(
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

(، ملدة 4-موظف معين باملعلومات )تقين معين بقواعد البيانات( )من الرتبة ف )ط(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 7.1) اشهر  74

(، 7-عد البيانات )موظف مساعد معين باملعلومات واألدلة( )من الرتبة فمنسق لقوا )ي(
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب  7.1) اشهر  74ملدة 

 ؛مستمر(
من معادالت  7.1) اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين باألدلة )من الرتبة خ ع )ك(

 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
من معادالت  7.1) اشهر  74(، ملدة 4-منسق لألدلة اإللكرتونية )من الرتبة ف )ل(

 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
من معادالت  1.4) اشهر  18رأ(، ما يعادل -ترامجة ميدانيون )من الرتبة خ ع )م(

 .املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
 وألف يور  0 102.3 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

 .يف املئة( 56.7ألف يورو ) 111.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 716

العام بنهج خمتلف، يشتمل  املدعي يؤخذ يف إطار االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب  اكما ذُكر آنف - 781
على اعتماد تكنولوجيات جديدة للمساعدة يف عمليات التحقيق وعمليات املالحقة. وتستلزم هذه 

 .التكنولوجيات برجميات معيَّنة وحتسينات للعتاد، وموارد للنهوض بأودها

تكبد وباإلضافة إىل ذلك تستلزم مهمات التحقيق اجلنائي العلمي شراء معدات ومواد علمية و  - 787
 .إىل مواقع التحقيق ومنها اخاص نفقات إضافية لنقل األدلة والعتاد نقال

 آالف يورو 111.4 السفر
وهتيَّأ هذه املوارد . يف املئة( 9.8ألف يورو ) 76.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 784

للمشاركة يف  لسد تكاليف عشر مهمات يقوم هبا موظفون تقنيون وموظفو لغات وموظفون إداريون
لألفرقة املشرتكة. وخيص بند امليزانية هذا مهمات  امؤمترات مهنية. وختص الزيادة أنشطة ُيضطلع هبا دعم

متصلة بعمليات التحقيق يقوم هبا موظفون معنيون بالدعم التقين من وحدة املعلومات واألدلة وترامجة 
(، يقدمون الدعم الالزم للمهمات التحقيقية ميدانيون )يعملون على النطاق احمللي وعلى النطاق الدويل
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من املهمات يف بلدان  اعدد ااخلاصة جبميع القضايا يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، ويشمل أيض 

 احلاالت لتقييم الرتامجة امليدانني وتوظيفهم.

 ألف يورو 265.5 اخلدمات التعاقدية
 .يف املئة( 779.4ألف يورو ) 421.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 781

نظم تدبر املخطط هلا:  احملددة ُُيتاج إىل اخلدمات التعاقدية لرفد مشاريع داخلية. ومن األنشطة  - 782
ألف  91.1) نظم وضع املمارسات التحقيقية وتدبرها؛ و ألف يورو( 25.1) شؤون الشهود واألمن

لقائيني لتحسني جناعة هذه السريورة إدخال حتسينات على أدوات حجب وكشف املعلومات الت؛ و يورو(
 حتيني وتبسيط سريورة تسجيل األدلةألف يورو(؛ و  25.1وحتسني أمن املعلومات اليت جيري كشفها )

 .ألف يورو( 75.1) حتديثات النظم والرتاخيص اخلاصة برتقياهتاألف يورو(؛ و  51.1)

 ايني بأعمال الرتمجة رفدألف يورو لتكليف مرتمجني خارج 741.1وُتطلب اعتمادات مقدارها  - 785
لوحدة الرتمجة الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك 
يلزم ملواجهة حاالت بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب 

عني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من النهوض هبا يف آجال معيَّنة، وحاالت الوثائق اليت تت
 يتقنها أو ترمجتها من هذه اللغة.

ألف يورو لسد تكاليف االستعانة جبهة خارجية إلعداد  775.1وتطلب اعتمادات مقدارها  - 789
كان املبلغ   4172لقدرة املكتب الداخلية، عندما تسمح مقتضيات السرية بذلك. وحىت عام  ااحملاضر رفد

 .املطلوب خيصَّص لفريق إعداد احملاضر، الذي كان يف السابق يتبع لقسم التخطيط والعمليات

آالف يورو لتكليف جهة خارجية بأعمال استنساخ  6.5كما ُتطلب اعتمادات مقدارها  - 781
تستلزم معدات متخصصة ليست متيسرة يف احملكمة أو  ارقمية وطبع لبنود أدلة كبرية جدإلكرتوين ومعاملة 

لتكليف جهة خارجية بكل ما قد يلزم  اليس من االقتصادي احتيازها فيها. وسُيستخدم هذا املبلغ أيض
 .من معاجلة الوسائط اإللكرتونية الواسعة النطاق

 آالف يورو 716.1 اللوازم واملواد
ألف يورو لإلبقاء على االشرتاكات السنوية يف قواعد  58.1تمادات مقدارها ُتطلب اع - 788

العام على وجه التحديد واشرتاكات مهنية )مثل االشرتاك يف الرابطة  املدعي بيانات/جمالت ختص مكتب 
الدولية للمدَّعني العامني( وشراء كتب مرجعية هامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب األساسية. وسُيستخدم 

يف إطار هذا البند من امليزانية لشراء وسائط )مثل البطاقات الرقمية  املخصصات القسط األعظم من 
األمن، واألقراص الصغرية، والبطاريات( لألجهزة اليت يستخدمها احملققون: من قبيل الكاِمرات  املصونة

 واملبلغ املطلوب مساو للمبلغ الذي ُرِصد يف إطار ميزانية العام املاضي. .وأجهزة التسجيل

كنة وتستلزم أنشطة التحقيق وأعمال التحقيق اجلنائي العلمي مواد ولوازم معينة، مثل صور األم - 786
اليت تلتقطها السواتل )فيما خيص عمليات التحقيق( وأكياس للجثث وقفازات مطاطية وأجهزة )فيما 

يورو.  ألف 74.8مقداره  اخيص التحقيق اجلنائي العلمي(. ويقدَّر أن كل عملية حتقيق ناشط تستلزم مبلغ
 .ألف يورو 57.1فُتطلب مبالغ جمموعها 

 ألف يورو 721.1 األثاث واملعدات
 ألف يورو من أجل وحدة قواعد املعارف للتكفل  21.1تلزم اعتمادات مقدارها  - 761

 العام على وجه التحديد وبراجميات التطبيقات  املدعي بإجراء ترقيات الرباجميات اخلاصة مبكتب 
 اجلديدة للمساعدة يف تناول القضايا، وال سّيما براجميات استخراج حمتويات الوسائط اإللكرتونية، وبصورة

وبرنامج حتليل املعلومات املسمى  CaseMapالربنامج اإللكرتوين لتقييم القضايا املسمى  اأكثر حتديد
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Analysts’ Notebook امبلغ العمليات التحقيق وعمليات املالحقة. ويشمل بند امليزانية هذا أيض ادعم 
ترقية معدات املهمات ألف يورو لوحدة املعلومات واألدلة من أجل صيانة واستبدال و  711.1مقداره 

العام على وجه التحديد )لعمليات التحقيق بالوسائل السمعية البصرية/مجع  املدعي اخلاصة مبكتب 
 .البيانات(



ICC-ASP/13/20 

75 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 7
5
 5102الميزانية المقترحة لعام : 5051: البرنامج الفرعي 53الجدول  

 

5051 
 قسم الخدمات

 

 4171مصروفات ميزانية عام
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.9 42.6 912.5 7 291.1 722.9 7 516.9 7 225.1 711.6 7      املوظفون من الفئة الفنية

 28.9 511.9 557.1 7 472.2 7 111.1 122.7 7 171.8 149.1           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 41.1 514.5 759.4 1 912.1 7 287.6 7 941.1 4 791.5 7 291.4 7 256.8 4   256.8 4 181.2 7 114.2 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 15.1 815.9 712.8 1 712.8 1   466.4 4 466.4 4   979.7 7 752.1 297.8 7 218.1 7 -79.4 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               1.4  1.4 1.4   العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 15.1 815.9 712.8 1 712.8 1   466.4 4 466.4 4   976.2 7 752.1 295.1 7 287.4 7 -79.4 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 9.8 76.2 111.4 498.1 16.4 481.8 454.2 15.2 482.8 52.1 411.1 445.1 5.2 السفر

                      الضيافة

 779.4 421.1 256.5 216.5 51.1 474.5 781.5 45.1 754.6 71.8 716.7 776.1 76.5 اخلدمات التعاقدية 

    التدريب

 

 

 

              

   11.1 11.1   49.1 71.7 6.9 6.4 1.5 التشغيلية العامةالنفقات 

 

  11.1- 711.1- 

 81.6 57.1 716.1 17.1 18.1 58.1 41.1 18.1 16.1  16.1 41.1 74.1 اللوازم واملواد

 781.1 61.1 721.1 721.1   51.1 51.1   241.1 711.1 424.1 424.1   األثاث واملعدات

 56.7 111.2 175.1 7 888.5 741.4 918.1 516.6 68.2 641.8 494.1 997.5 942.4 11.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 31.0 302.6 0 536.0 3 663.3 2 0..61 0 260.5 2 115.6 4 220.6 0 113.1 2 406.6 206.4 4 ..0.5 3 3.3.2 0 المجموع

 -71.4 -72.8 17.7 77.1 91.7 85.8 71.8 98.1 711.5   711.5 97.8 27.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 5051البرنامج الفرعي : 54الجدول 

 قسم الخدمات

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف
 القائمة

 

 75 5 5   71 7 4 4 2 7         املالك األساسي

 79 77 77  5 1 7 7       املالك املتصل باحلاالت

 17 79 79   75 2 1 1 2 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

 1 1 1             املالك املتصل باحلاالت

 1 1 1                اجملموع الفرعي

 المجموع  

   

0 4 

 

3 3 4 02 

 

53 53 30 
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 : شعبة االختصاص والتكامل والتعاون5511البرنامج  - 5

 مقدمة

يّتسم التعاون بأهية حيوية للتحقيق يف القضايا ومالحقة املشتبه هبم يف الوقت املناسب. ولكل  - 767
يف جمال التعاون. وتسهم شعبة االختصاص من احلاالت أو القضايا احملالة إىل احملكمة متطلَّباهتا الفريدة 

يف إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظمات  اوالتكامل والتعاون رئيسي
العام على حنو فعال باملهام  املدعي الدولية، وسائر أصحاب الشأن، ال بد منها لكي يضطلع مكتب 

وتتوىل الشعبة أيضا املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل  القضائية املنوطة به يف إطار واليته.
عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن  اللحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتي

ن م 75باملادة  قيام جملس األمن هبذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعي العام يف شأهنا من تلقاء نفسه عمال
فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل  ارائد انظام روما األساسي. فالشعبة تؤدي ضمن املكتب دور 

 العدالة، والتعاون.

وتتألف هذه الشعبة من قسمني. فقسم التعاون الدويل يقوم بإعداد وحتديث اسرتاتيجياِت  - 764
إيصال وتنسيق مجيع طلبات وخطِط التعاون فيما خيص كل حالة باالستناد إىل خطط التحقيق؛ وب

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

أجل إلقاء القبض على املشتبه فيهم؛  املناسب؛ وبإعداد شبكات تبادل املعلومات؛ وبشحذ الدعم من
وبتنسيق مجيع الشؤون املتعلقة بالصالت الدبلماسية والعالقات اخلارجية. ويتوىل هذا القسم املسؤولية عن  
كل الدعم املتعلق بالتعاون الذي يقدَّم إىل األفرقة املشرتكة واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، ويعمل 

ن بالتعاون مبثابة أعضاء يف قيادة الفريق املشرتك والفريق املعين باإلجراءات االبتدائية، املستشارون املختصو 
ويسهرون على تنفيذ خطط التعاون، ويسدون املشورة واخلربة بشأن مجيع جوانب التعاون. كما إن هذا 

لك العمل مع العام يف جمال العالقات اخلارجية، مبا يف ذ املدعي القسم ينسق مجيع جوانب عمل مكتب 
 فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل ومجعية الدول األطراف.

وجُيري قسم حتليل احلاالت مجيع عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقدة  - 761
وال  من الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة،

العام )للفرتة  املدعي . وكما يُبنيَّ يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب الضحاياسّيما تقييمها من ناحية مصاحل 
من ثالثِة األنشطة  ا(، ميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحد4175إىل عام  4174املمتدة من عام 
العام، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وإجراء عمليات املالحقة. وال يقتصر  املدعي الرئيسية ملكتب 

مباشرة حتقيق بل يتعدى هذه  يتعني شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كان 
ت حتقيق يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت تباَشر فيها عمليا ااألمهية إىل كونه يفيد أيض

أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود  اجديدة. واألهم أنه ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيض
املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، وُُيتمل أن تغين عن تدخل احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن 

ج ضمن نطاق التحليل مبثابة مدخل حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندر 
 ذي أمهية أساسية لنجاح عمليات التحقيق، عندما يقرر االّدعاء فتح حتقيق يف احلالة املعنية.

 ألف يورو 3 330.1 موارد الميزانية
 ايف املئة(، تعزى رئيسي 71.7ألف يورو ) 551.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 762

كانت اجلمعية قد أقرته   4175إىل جتديد عقود موظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام 
. ويضاف إىل ذلك أنه يُطلب متديد عقود موظَفنْيِ مت توظيفهما 4172فوظفوا يف اجلزء الثاين من عام 
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 اماس ااملعنيني الزمون لزوم . إن املوظفني4172بناًء على إخطارين باالستعانة بصندوق الطوارئ يف عام  

 .4175لتمكني الشعبة من أداء املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 

 ألف يورو 3 351.2 الموارد من الموظفين
وظيفة مشغولة ضمن إطار املساعدة  79وظيفة ثابتة و 71الشعبة من  يتألف مالك العاملني يف - 765

 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 75.5املؤقتة العامة )

 ألف يورو 7 816.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
 .ال ُتطلب أي وظائف ثابتة أخرى - 769

رأ(. ويضم -(، يساعده مساعد شخصي )من الرتبة خ ع7-الرتبة مديرأس الشعبة مدير )من  - 761
(، 2-بالتعاون القضائي )من الرتبة ف امعني ا(، ومستشار 5-)من الرتبة ف اقسم التعاون الدويل رئيس

(، وثالثة مستشارين معنيني بالتعاون الدويل )من 2-ومستشارَْيِن معنيني بالتعاون الدويل )من الرتبة ف
بالتعاون  امعني امعاون ا(، ومستشار 4-بالتعاون الدويل )من الرتبة ف امعني امعاون اومستشار ( 1-الرتبة ف

رأ(. ويضم قسم حتليل احلاالت حملِّل حاالت -)من الرتبة خ ع اإداري ا(، ومساعد4-)من الرتبة ف
)من الرتبة  (، وثالثة حملِّلي حاالت معاونني1-( وحملِّل حاالت )من الرتبة ف2-)من الرتبة ف ارئيسي

 .(4-ف

 ألف يورو 7 281.9 املساعدة املؤقتة العامة
يعمل يف قسم التعاون الدويل سبعة موظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يرفدون عمليات  - 768

من  11 التحقيق يف كينيا ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار، وعمليات التحقيق مبوجب املادة
اجلرائم ضد إقامة العدالة( يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا. وكل مستشار معين النظام األساسي )

آخر، حبيث أنه، من  افريق اللعمل ضمن إطار فريق مشرتك معنيَّ لكنه يرفد أيض ابالتعاون يُنتدب رمسي
الناحية العملية، يعمل لفريقني مشرتكني. فلّما يزل يتعني العمل للتوصل إىل الوضع املثايل املتمثل يف توفر 

 .مستشار معين بالتعاون خمصص لكل حالة حبد ذاهتا

 التوزع التايل: 4175وتتوزع الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  - 766

من معادالت  7.1) اشهر  74( ملدة 1-مستشار معين بالتعاون الدويل )من الرتبة ف )أ(
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

 1.1) اشهر  19( ملدة 4-ثالثة مستشارين معاونني معنيني بالتعاون الدويل )من الرتبة ف )ب(
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  7.1) اشهر  74رأ( ملدة -الرتبة خ عمساعد إداري )من  )ج(
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت  7.1) اشهر  74رأ( ملدة -مساعد معين بالتعاون القضائي )من الرتبة خ ع )د(
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  7.1) اشهر  74رأ( ملدة -مساعد قانوين )من الرتبة خ ع )هـ(
 العامل بدوام كامل(.

من  8.1يف قسم حتليل احلاالت مثانية موظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ) اويعمل حالي - 411
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. وبالنظر إىل استمرار تزايد عبء العمل الواقع على عاتق 

إلجرائه عمليات تدارس أويل على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة،  هذا القسم وللحاجة املاسة
 .4175وناجع، ومأمون، ستظل هذه املوارد الزمة يف عام 
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 التوزع التايل: 4175وتتوزع الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  - 417

من معادالت املوظف الواحد  4.1) اشهر  42( ملدة 1-حملِّال حاالت )من الرتبة ف )أ(
 العامل بدوام كامل(؛ 

من معادالت  2.1) اشهر  28( ملدة 4-أربعة حملِّلي حاالت معاونني )من الرتبة ف )ب(
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف  4.1) اشهر  42( ملدة 7-حملال حاالت مساعدان )من الرتبة ف )ج(
 ام كامل(.الواحد العامل بدو 

( يعمل يف 1-)من الرتبة ف اقانوني اوباإلضافة إىل ذلك يَطلب قسم حتليل احلاالت موظف - 414
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. واملوظفة املعنية ستكون  1.5نيويورك ملدة ستة أشهر )

 .ملحقة من األمم املتحدة، وستُتشاطر خدماهتا مع ديوان رئيس قلم احملكمة
 ألف يورو 421.2 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة( ويقتصر مقدارها على ما  8.7ألف يورو ) 11.9تنطوي امليزانية على زيادة مقدارها  - 411
 .يسد نفقات املهمات اإلضافية اليت تستلزمها عمليات املكتب

 ألف يورو 251.5 السفر
يف املئة(.  8.7) 11.9على زيادة مقدارها على وجه اإلمجال تنطوي ميزانية السفر املقرتحة  - 412

وجيسد ذلك زيادات تعزى إىل مهام أجراها قسم حتليل احلاالت فيما يتعلق حباالت خاضعة للتدارس 
األويل، منها مهمات اضطُلع هبا يف بلدان احلاالت و/أو لدى اجلهات اليت تقدم املعلومات. كما إن مدير 

ماعات رفيعة املستوى لضمان التعاون العام من جانب الدول الشعبة سيثابر على املشاركة يف اجت
ة املدعيعلى مرافقة  اواملنظمات الدولية، يرافقه عند اللزوم مستشارون معنيون بالتعاون. وهو سيستمر أيض

 .العامة يف مهمات متصلة بعمليات التحقيق بغية شحذ التعاون
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 5102لعام الميزانية المقترحة : 5511: البرنامج 52الجدول  

 

5511 
 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.2- 9.6- 115.1 7 641.2 111.9 177.6 7 618.9 111.1      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 2.2 712.6  712.6 711.5  711.5        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 1.7- 4.5- 816.6 7 641.2 674.5 824.2 7 618.9 611.8 967.1 7   967.1 7 819.1 885.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 52.7 576.8 281.9 7 281.9 7   691.8 691.8   911.9 11.4 591.2 591.2  املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 52.7 576.8 281.9 7 281.9 7   691.8 691.8   911.9 11.4 591.2 591.2   تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 8.7 11.9 251.5 469.2 752.7 279.6 485.2 717.5 177.2 71.4 117.1 419.7 65.4 تكاليف السفر

                      تكاليف الضيافة

               8.1  8.1 8.1   تكاليف اخلدمات التعاقدية 

                   تكاليف التدريب

               7.7  7.7  7.7 النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 8.7 11.9 251.5 469.2 752.7 279.6 485.2 717.5 141.5 71.4 171.1 472.7 69.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 03.0 ..221 330.1 3 314.4 5 166.6 0 551.0 3 004.0 5 132.3 0 642.3 5 01.4 262.4 5 203.3 0 00.6. المجموع

 47.9- 71.1- 19.1 2.1 14.7 29.1 71.1 19.1 51.1   51.1 12.1 44.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
  5102: مالك الموظفين المقترح لعام 5511البرنامج : 56الجدول 

 االختصاص والتكامل والتعاون شعبة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 8 4 4   9   7 7 4 7 7       املالك األساسي

 6     6  2 4 1      املتصل باحلاالتاملالك 

 71 4 4   75   5 1 5 7 7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 الوظائف املعاد
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

           7 7-      املالك املتصل باحلاالت

               7 7-           اجملموع الفرعي

 71 4 4   75   5 2 2 7 7       المجموع  
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 : شعبة التحقيق5311البرنامج  - 3

 مقدمة
يتوىل إدارهتا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املوظفني املعنيني بالتحقيق تضم شعبة التحقق، اليت  - 415

 .املنظَّمني يف أفرقة متكاملة معنية باحلاالت، ووحدات متخصصة، وجمموعة الدعم اإلداري

وتتألف أفرقة التحقيق، اليت يتوىل اإلشراف العام عليها منسق عمليات التحقيق، من احملققني،  - 419
ساعدين املعنيني بتدبر املعلومات، املنظَّمني للنهوض بأود عمليات التحقيق الناشط، وبأود واحملللني، وامل

وعمليات التحقيق  من النظام األساسي 11احملاكمات، وبأود عمليات التحقيق مبوجب املادة 
األفرقة، مسؤولة . إن وحدة االسرتاتيجيات التحقيقية والتحاليل، اليت يُرَسل منها احملللون إىل 30الساكن

 .أمام منسق عمليات التحقيق اأيض

ويتألف قسم التخطيط والعمليات، الذي يتوىل اإلشراف عليه رئيس التخطيط والعمليات، من  - 411
وحدة االستجابة العلمية، ووحدة مسائل اجلنسني واألطفال، ووحدة اسرتاتيجيات احلماية، ووحدة الدعم 

 .يدانيني وجمموعة الدعم اإلدارياملوظفني امل االتشغيلي اليت تضم أيض

العام يف إجراء عمليات  املدعي وتسهم الشعبة يف ضمان جودة إقامة العدالة بدعمها مكتب  - 418
على سالمة متييز األدلة ومجعها وتقييمها وحتليلها وتدعيمها على حنو يفي حتقيق نزيه وسريع وبسهرها 

من خالل القيام على حنو سليم بتحليل عن التكفل،  املسؤولية ا. إهنا تتوىل أيضمبعاير التحقيق العالية
للخطر سالمة وخري املخاطر والتخطيط والدعم التشغيلي، بأن ال تـَُعرِّض االسرتاتيجية التحقيقية 

مع ، والشهود، وموظفي املكتب، وغريهم من األشخاص احملتمل تعرضهم له بسبب تعاوهنم الضحايا
مليات على حنو ناجع ومصون األمن يفي مبقتضيات السرية. بإجراء الع عن التكفلاملكتب، وكذلك 

يركِّز على شؤون أمن ، وهو وتؤدى هذه األنشطة بالتنسيق مع قلم احملكمة، لكن على حنو يكمل عمله
املوظفني العام أو على تدابري احلماية العالية التكلفة/العالية األثر فيما خيص الشهود وسائر األشخاص 

 للخطر. ضوا تعرَّ أن ياحملتمل 

 ألف يورو 03 3..10 موارد الميزانية
إن كون . يف املئة( 78.1ألف يورو ) 4 985.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 416

 .احامس ايف املئة من التكاليف يؤثر على امليزانية تأثري  61تكاليف املوظفني تصل حىت 

. والواقع أن األفرقة 4111للوضوح اعُترب أن مجيع املوارد املعنية خمصصة للربنامج الفرعي  اوتوخي - 471
. بيد أن 4111أو بالربنامج الفرعي  4141مكوَّنة من آحاد املوظفني املشمولني إما بالربنامج الفرعي 

 .ذلك جمرد متييز شكلي ألن مجيع العاملني منضوون ضمن إطار الشعبة مجعاء

اليت جُيري املكتب وفقها عمليات حتقيق  -التغري الذي شهدته اسرتاتيجية املالحقة ويف ضوء  - 477
مفتوح معمق؛ ويالحق أكرب مرتكيب اجلرائم مسؤولية وذلك عند االقتضاء باتباع اسرتاتيجية قائمة على 

 ايكون متأهب إىل األفراد األعلى رتبة فأعلى؛ ويسعى إىل أن امن األفراد األدىن رتبة صعود االعمل انطالق
والتحول الذي شهدته اخلطة االسرتاتيجية، فقد َوضعت  -للمحاكمة يف أبكر وقت ممكن يف اإلجراءات 

ذ أيض 4171للموارد يف عام  االشعبة منوذج وتراعى . 31الربناجمية املقرتحة 4172مليزانية عام  اأساس ااختُّ

                                                           

يشار بـ"التسكني" على العموم إىل تقليص األنشطة إىل احلد األدىن الالزم للحفاظ على األدلة باستدامة القدر   18
 القضايا لطائفة متنوعة من األسباب. الالزم من االتصال بالضحايا والشهود. وقد يباَدر إىل تسكني

إىل  744(، اجمللد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات ICC-ASP/12/20) 4171الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...   16
 .25واحلاشية 721
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تراعى فيه املعايري األعلى اليت تطلبها دوائر  يف هذا النموذج العرب املستخلصة من التجربة السابقة، كما 

 احملكمة فيما يتعلق بالتأهب للمحاكمة وجبمع األدلة.

ويشري منوذج القدرات الالزم توفريها باملوارد املعنية إىل عدد املوظفني الالزم حبسب نوع النشاط  - 474
املعين. ويُربط ضمن إطار منوذج املوارد بني أكرب املوارد الالزمة/أكرب مسبِّبات التكاليف وبني عدد عمليات 

املوارد الالزمة  اد هبذه الضرورة أيضالعام. وتتحد املدعي التحقيق الناشط املتزامنة اليت جيريها مكتب 
 .لوحدات الدعم االشتغايل

 ارئيسي اله وحمقق ايضم رئيس متكامال افإلجراء حتقيق ناشط، ينبغي أن يكون فريق التحقيق فريق - 471
( يتوليان املسؤولية عن قيادته، والتكليف باملهام ضمن إطاره، وتسيري شؤونه فيما 2-)كالمها من الرتبة ف

 .وارد املخصَّصة للتحقيقيتعلق بامل

  )ب( املشتبه فيهم؛ )أ( اجلرائم؛وتشتمل كل عملية حتقيق على ثالثة عناصر رئيسية:  - 472
 )ج( الرابط بني اجلرائم واملشتبه فيهم عن طريق وقائع تنظيم األفعال املعنية وغريها من الوقائع.

)من الرتبة  توفري حمقق رئيسيويلزم يف هذه اجملاالت الثالثة االستثمار يف القدرة التحقيقية، ب - 475
منها. وفيما خيص اجلرائم،  (، فيما خيص كال4-( يدعمه فريق من جامعي األدلة )من الرتبة ف1-ف

يشمل عمل الفريق احلوادث اخلاضعة للتحقيق. وفيما خيص املشتبة فيهم، ال بد من تدبر مسارات 
ا وقصد ارتكاهبا، ومن مجع األدلة على ذلك. التحقيق، حبيث ُيقق يف دور كل منهم يف اجلرمية ومعرفته هب

 ويلزم فريق مماثل لكي يتدبر الرتابط بني التنظيم واجلرمية.

حملل  -هلذا النهج التحقيقي األكثر استفاضة، يُتوقع أن يلزم ثالثة حمللني إضافيني  اودعم - 479
(، يتوىل أمر بىن 1-ف( يتوىل اإلرشاد العام وضمان اجلودة؛ وحملل )من الرتبة 1-رئيسي )من الرتبة ف

 (، يهتم بأمناط اجلرائم واآلجال ذات الصلة.4-اجملموعة واتصاالهتا؛ وحملل معاون )من الرتبة ف

( يقوم باملتابعة فيما يتعلق بالتمويل والدعم اإلمدادي 1-ويلزم حمقق متخصص )من الرتبة ف - 471
رأ( يتكفل جبودة -)من الرتبة خ عالالزمني الرتكاب اجلرائم، كما يلزم مساعد معين بتدبر املعلومات 

 4175 ويضاف إىل ذلك أنه سيلزم من عام .واتساق قواعد البيانات وتدبر البيانات ضمن الفريق
 .اختصاصي إلدخال دالئل املواد التحقيقية يف قاعدة حتليل الوقائع احلديثة اإلنشاء افصاعد

من  71.1وحبسب هذا النموذج يبلغ عديد مالك املوظفني ]يف فريق التحقيق الناشط[  - 478
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، ويُعترب أن هذا العدد هو احلد األدىن الالزم للوفاء 

وى يف على املكتب الوفاء هبا. فضرورة التوصل إىل مجع أدلة أعلى مست يتعني باملتطلبات القضائية اليت 
أي عند طلب إصدار مذكرة القبض على املشتبه فيهم أو مرحلة اعتماد  -مرحلة أبكر من اإلجراءات 

والتأهب للمحكمة يف أبكر وقت ممكن وفق اخلطة االسرتاتيجية للمكتب، تستلزم إجراء مجيع  -التهم 
 .األنشطة ذات الصلة يف وقت واحد

ة من التعقيد، حيث يتعدد املشتبه فيهم وختتلف من القضايا على درجة عالي اوالواقع أن كثري  - 476
اجلرائم املنسوبة إليهم. فيجب، للتوصل إىل أعلى مستوى من اجلودة وملراعاة حساسية التحقيقات من 
حيث الزمن الذي تستغرقه، أن يزاد مالك فريق التحقيق األساسي املوصوف أعاله مبقدار ثالثة حمققني 

 .ولكل حادثة إجرامية إضافية يشملهما التحقيق وحملل واحد لكل مشتبه به إضايف

بالنظر إىل تزايد كثافة عمليات التحقيق. ولذا فإن املوارد الالزمة  فاملنوال التناويب مل يعد فعاال - 441
من معادالت املوظف  98.1ملواصلة أربع عمليات حتقيق يف الوقت املناسب ومبستوى اجلودة الالزمة تبلغ 

ل. وُيسد بالوظائف الثابتة جزء من هذه احلاجة. أما املوظفون اإلضافيون احملتاج الواحد العامل بدوام كام
إليهم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فهم إما موظفون متدَّد عقودهم من بني املوظفني الذين مت توظيفهم 
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املوظفني األخريي  يف السنة السابقة أو موظفون جدد ُُيشدون يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ويف حالة
 .الذكر ُأِخذ باالعتبار عامل التأخر يف التوظيف

4111الربنامج    
 حبسب االحتياجات حبسب االفرتاضات

4172 4175 4172 4175 

 98 9221 2 2 التحقيق الناشط

 5 5 6 8 التحقيق الساكن

 71 74 5 2 دعم احملاكمات

 1 1 7 4 الدعم يف دعاوى االستئناف

 5 6 4 1 11احملاكمات يف اإلجراءات املقامة مبوجب املادة التحقيق/دعم 

 92 97   الدعم التشغيلي

 6 71   إدارة الشعبة

 060 060 50 50 المجموع

ألف يورو لتحسني اجلودة. وباإلضافة إىل حتسني جودة عمليات  424.1ويسخَّر ما جمموعه  - 447
التحقيق من خالل حتسني توفري املوارد الالزمة، كما يشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية، تنص الغاية 

املعايري. على حتقيق حتسينات عن طريق وضع معايري دولية معرتف هبا والتقيد هبذه  4-4االسرتاتيجية 
وتعمل شعبة التحقيق مع اجملتمع الدويل، وهي قد أنشأت ثالث هيئات استشارية معنية بالتحقيق اجلنائي 

من  75و  74العلمي، وبالتكنولوجيا، وباجلرمية الدولية. وستضم هذه اهليئات خرباء يراوح عددهم بني 
يف الهاي مرة يف السنة للتباحث  ذوي اخلربة على الصعيد الدويل يف جماالت اختصاصاهتم، سيجتمعون

الطابع. ويبلغ جمموع التكاليف  احملددة وإسداء املشورة بشأن السياسة العامة واملعايري واملسائل التقنية 
وتكاليف بدل املعيشة اليومي(  ا)تكاليف تذاكر السفر جو  االسنوية هلذه اهليئات االستشارية الثالث مع

 .ألف يورو 717.9مقداره  امبلغ

، جيري حتقيق حتسينات يف 4-4يضاف إىل ذلك أنه، كما يشار إليه يف الغاية االسرتاتيجية و  - 444
اجلودة واملعايري عن طريق برنامج للتدريب وتنمية القدرات سيفضي يف هناية املطاف إىل تصديق كفاءات 

لتحقيق باالستعانة يف جمال تقنيات ا احملققني واحملللني وسائر اخلرباء املوظفني. وجيري حتقيق ذلك مثال
املشار إليه باملختصر  امبدرِّبني خرباء لتوفري التدريب على تطبيق منوذج االستجواب املعرتف به دولي

PEACE  :األحرف األوىل باإلنكليزية من عناوين مراحله اخلمس[Preparation and Planning 
 Closure)الرواية/اإلفادة(؛  Account)اإلشراك والشرح(؛  Engage and Explain)التحضري والتخطيط(؛ 

وملا كان املوظفون املعنيون منحدرين من مناذج شرطية خمتلفة فإن هذا  )التقييم([. Evaluate)االختتام(؛ 
التوحيد ضروري. ويوفَّر تدريب آخر لضمان التقيد باملعايري يف جماالت من قبيل تقييم املصادر، وللتكفل 

ِكبًة للمستجدات يف جماالت مثل نظام املعلومات اجلغرافية والصور الساتلية، ببقاء خنبة من املوظفني موا 
واالتصاالت، واملعدات واألسلحة العسكرية، وتدبر األخطار االشتغالية. إن هذه املتطلبات وغريها يف 

 ألف يورو. 721.2ستكلف  4175جمال التدريب فيما خيص عام 

 441.1، بلغت زهاء 4172نجاعة طيلة عام لقد حققت الشعبة مكاسب عن طريق حتسني ال - 441
يورو حتققت  ألف 11.1يف املئة( باألرقام احلقيقية. ومن أمثلة حتقيق الوفورات زهاء  4.1ألف يورو )

يورو حتققت عن طريق تقليص  ألف 15.1باعتماد التواصل الفيديوي عن بعد من أجل حشد املوظفني و
يورو حتققت يف جمال املهمات  ألف 25.1يف السنة، و اعاجتما 74إىل  42عدد اجتماعات اإلدارة من 

أنشطة أكثر مما ُهيئ له يف  4172نتيجة لتحسني اإلدارة امليدانية للصالت بالشهود. وقد شهد عام 
                                                           

 ال يشمل هذا الرقم املوارد اخلاصة بقاعدة بيانات حتليل الوقائع.  21 
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بادئ األمر ضمن نطاق االفرتاضات ذات الصلة. فالوفورات املعنية أتاحت للشعبة االضطالع بأنشطة  

 .هي أكثر مما هيئ له

يف املئة عن طريق مواصلة  4.1، حماولة بلوغ 4175لشعبة حتقق وفورات مماثلة يف عام وستظل ا - 442
يورو يف شىت  ألف 711.1ممارساهتا الناجعة. فعلى سبيل املثال ميكن أن تتحقق وفورات يصل مبلغها إىل 

تذاكر وحدات الشعبة مجعاء على مدى السنة عن طريق اجلمع بني زيادة فعالية ختطيط املهمات وشراء 
، وقد ُخِصم هذا املبلغ بالفعل من جممل مقدار ميزانية األسفار املطلوب فيما خيص االسفر مقدَّم

 . 4175 عام

كما ستحقق وفورات أخرى عن طريق تقليص عدد االجتماعات واعتماد سريورات أبسط،  - 445
يورو؛  لفأ 751.1ألف يورو و  741.1سيتيح للشعبة حتقيق مكاسب إضافية يراوح مبلغها بني  ما

من تقليص عدد من يلزم من  اوذلك على سبيل املثال بتوضيح توزيع املسؤوليات. وقد متكنت الشعبة أيض
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل  4.8املساعدين اجلدد املعنيني باسرتاتيجيات احلماية من 

 .لوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامةمن هذه املعادالت، وقد جتسد ذلك يف جممل املوارد املط 4.1إىل 

 ألف يورو 02 ..0.6 الموارد من الموظفين
من معادالت  12.1وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ) 25شاغلو  4172ُعنيِّ يف عام  - 449

. إن مجيع 714املوظف الواحد العامل بدوام كامل( إضافًة إىل الوظائف الثابتة القائمة البالغ عددها 
وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت مت حتديدها ضروري كل الضرورة ملواصلة النشاط االشتغايل األساسي 

ينبغي أن  4175، ومن مّث فإن األساس املرجعي لعدد املوظفني احلاليني فيما خيص عام 4175يف عام 
من هذه املعادالت   719.1من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ال  721.1 ايُعترب مساوي

 .اكما كان سابق

يظل أقل من  4172فيما خيص عام  721لكن حىت هذا احلساب لعدد املوظفني املعنيني البالغ  - 441
عدد املوظفني الذين مت تبني لزومهم لالضطالع باملقدار املطلوب من النشاط على حنو كامل، البالغ 

لعدالة شهد زيادة كبرية مل يسبق هلا مثيل . ويضاف إىل ذلك أن عدد حاالت الشروع يف إعاقة ا797
من النظام  11استلزمت وتظل تستلزم موارد إضافية. ولئن كانت عمليات التحقيق مبوجب املادة 

األساسي )اجلرائم ضد إقامة العدالة( ال تستلزم قدرة كاملة يف جمال التحقيق كما يستلزمه التحقيق الناشط 
لتحليل والدعم االشتغايل. ونتيجة لذلك تبلغ الشعبة، بإضافة االثين فإهنا تتطلب قدرات على التحقيق وا

، مالك 4172الذين طُِلبوا يف إطار اإلخطارات باالستعانة بصندوق الطوارئ يف عام  اعشر موظف
الالزم إلجراء أربع عمليات حتقيق  اموظف 797أي ما يناهز املالك البالغ  - اموظف 756املوظفني البالغ 

أمكن حتقيق ذلك بالتحلي باملرونة يف استخدام املوارد املتوفرة إلجراء عمليات التحقيق  عادية. وقد
من النظام األساسي وبتبطئة الوترية عند اإلمكان  11الناشط وللوفاء بااللتزامات اليت تقضي هبا املادة 

إطار املساعدة املوقتة ، مبن فيهم املوظفون يف 797ملراعاة نقص املوارد. فهؤالء املوظفني البالغ عددهم 
جملرد استدامة احلال على ما هي عليه ومتكني الشعبة من  4175يف عام  ا، يلزمون مجيع56البالغ عددهم 

 االضطالع باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو سليم.

 ألف يورو 6 286.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
 .4172لعددهم الذي أِقرَّ يف عام  اعدد املوظفني مساوييبقى  - 448

 .رأ(-(، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع7-ويرأس شعبة التحقيق مديرها )من الرتبة مد - 446

 امعني ا(، وهو يضم منسق5-ويرأس قسم التخطيط والعمليات حملل رئيسي )من الرتبة ف - 411
 ا(، وخبري 2-لوحدة الدعم امليداين )من الرتبة ف اس(، ورئي5-بالتحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف
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(، 1-بالتحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف امعني ا( وموظف2-)من الرتبة فالضحايا بشؤون  امعني
(، وثالثة موظفني معنيني بالعمليات امليدانية )من 1-)من الرتبة ف وأربعة موظفني معنيني بالعمليات

بنظام املعلومات اجلغرافية )من الرتبة  امعني امعاون (، وحملال4-)من الرتبة ف امعاون (، وحملال1-الرتبة ف
-)من الرتبة فالضحايا (، وخبريين معنيني بشؤون 4-لتجهيز البيانات )من الرتبة ف ا(، ومدير 4-ف
رأ(، ومساعدين -(، ومساعد إداري رئيسي )من الرتبة خ ع4-(، وثالثة حمللي عمليات )من الرتبة ف4

رأ(، -رأ(، ومساعدين معنيني بالعمليات )من الرتبة خ ع-معنيني باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة خ ع
رأ(، ومساعدين معنيني بالعمليات امليدانية )من الرتبة -ومخسة منسقني للعمليات امليدانية )من الرتبة خ ع

أ(، ومساعدين معنيني بعمليات ر -رأ(، وأربعة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع-خ ع
 رأ(.-رأ(، ومساعدين إداريني )من الرتبة خ ع-التحقيق )من الرتبة خ ع

(، ويضم مالكها ثالثة حمققني 5-ويرأس أفرقة التحقيق منسق لعمليات التحقيق )من الرتبة ف - 417
ط اجلرائم )من بأمنا امعني (، وحملال2-(، وثالثة رؤوساء أفرقة )من الرتبة ف2-رئيسيني )من الرتبة ف

بالشؤون املالية واألسلحة )من  امعني اواحد ا(، وحمقق1-)من الرتبة ف ا(، وسبعة عشر حمقق2-الرتبة ف
(، وسبعة 4-)من الرتبة ف امعاون ا(، واثىن عشر حمقق1-(، وأربعة حمللني )من الرتبة ف1-الرتبة ف

(، 4-ن املالية واألسلحة )من الرتبة فبالشؤو  امعني امعاون (، وحملال4-حمللني معاونني )من الرتبة ف
رأ(، وثالثة -بالتحليل )من الرتبة خ ع امعني ا(، ومساعد7-وستة حمققني مساعدين )من الرتبة ف

 رأ(-مساعدين معنيني بتدبر املعلومات )من الرتبة خ ع

 آالف يورو 5 111.5 املساعدة املؤقتة العامة
املطلوب توفري اعتمادات لسد تكاليفها بغية دعم املوارد تبلغ وظائف املساعدة املؤقتة العامة  - 414

من معادالت  58.4ما يساوي  4175اإلضافية والنهوض بأود النشاط املزيد يف املكتب فيما خيص عام 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   41.5املوظف الواحد العامل بدوام كامل، أي بزيادة مقدارها 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  12.1)إذ بلغ العدد املناظر  4172 كامل بالقياس إىل عام
 .املعتمدة( 4172كامل يف ميزانية عام 

فيما خيص الربنامج الفرعي  4175إن املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  - 411
 هي: 4141

من معادالت املوظف الواحد  5.1) اشهر  91( ملدة 1-مخسة حمللني )من الرتبة ف )أ(
 ؛العامل بدوام كامل(

من  4.1) اشهر  42( ملدة 1-موظفان معنيان بالعمليات امليدانية )من الرتبة ف )ب(
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  7.1) اشهر  74( ملدة 1-موظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف )ج(
 ؛لواحد العامل بدوام كامل(معادالت املوظف ا

من معادالت  7.1) اشهر  74( ملدة 4-)من الرتبة فالضحايا خبري معاون معين ب )د(
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  2.1) اشهر  28( ملدة 7-أربعة حمللني مساعدين )من الرتبة ف )هـ(
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  7.1) اشهر  74( ملدة رأ-خ عحملل مساعد )من الرتبة  )و(
 ؛العامل بدوام كامل(
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من  7.1) اشهر  74رأ( ملدة -مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة خ ع )ز( 

 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
من  7.1) اشهر  74رأ( ملدة -خ عمنسق معين بالعمليات امليدانية )من الرتبة  )ح(

 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
من  8.1) اشهر  69رأ( ملدة -مثانية مساعدين معنيني بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع )ط(

 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
من معادالت  2.1) اشهر  28رأ( ملدة -ة مساعدين إداريني )من الرتبة خ عأربع )ي(

 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
من معادالت املوظف  1.4) ( ملدة شهرين4-خبري نفساين اجتماعي )من الرتبة ف )ك(

 ؛الواحد العامل بدوام كامل(
من  7.1) اشهر  74رأ( ملدة -مساعد معين بتدبر شؤون الشهود )من الرتبة خ ع )ل(

 .كامل(معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  

فيما خيص الربنامج الفرعي  4175أما املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  - 412
 فهي: 4111

من معادالت املوظف  2.1) اشهر  28( ملدة 2-أربعة حمققني رئيسيني )من الرتبة ف )أ(
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  9.1) اشهر  14( ملدة 1-ستة حمققني )من الرتبة ف )ب(
 ؛العامل بدوام كامل(

 19( ملدة 1-ثالثة حمققني خمتصني يف التحقيق اجلنائي العلمي السرباين )من الرتبة ف )ج(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.1) اشهر 

من معادالت  71.1) اشهر  741( ملدة 4-عشرة حمققني معاونني )من الرتبة ف )د(
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  2.1) اشهر  28( ملدة 7-أربعة حمققني مساعدين )من الرتبة ف )هـ(
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  7.1) اشهر  74( ملدة رأ-خ عمساعد معين بتدبر املعلومات )من الرتبة  )و(
 ؛كامل(  املوظف الواحد العامل بدوام

 اشهر  74( للعمل ملدة 4-موظفون يُعارون للوحدة املعنية جبرائم احلرب )من الرتبة ف )ز(
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 7.1)

إلجراء أربع عمليات  797إىل مالك موظفني يبلغ عدده  4175 فستحتاج الشعبة يف عام - 415
من النظام األساسي،  11 وعملييت حتقيق مبوجب املادةحتقيق ناشط وتسع عمليات حتقيق ساكن، 
 .وللنهوض بأود ما ال يقل عن مخس حماكمات

 ألف يورو 0 055.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
 .يف املئة( 15.5ألف يورو ) 211.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 419
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 ألف يورو 7 114.8 السفر
يف املئة( ملهمات يقوم هبا  21.1ألف يورو ) 184.6زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على  - 411

 .ممثلو شعبة التحقيق

 :وتعزى هذه الزيادة إىل ما يلي - 418

زيادة يف عدد املهمات اليت يقوم هبا احملققون تعزى إىل كون مجيع وظائف احملققني  )أ(
من شغلها جلزء من السنة كما كانت عليه احلال يف عام  مشغولة لكل السنة، بدال

 ؛4172
 ؛عمليات التحقيق اجلنائي العلمي املهيأ هلا فيما خيص كل عملية حتقيق ناشط )ب(
يف مهمات الدعم اليت يقوم هبا اخلرباء  -نامجة عن زيادة يف املهمات التحقيقية  -زيادة  )ج(

عن التقييم التشغيلي بغية حتديد النهج فيما  واملوظفون املسؤولونالضحايا املعنيون ب
خيص اسرتاتيجية التحقيق، حبيث ال يعرَّض املوظفون وال الشهود وال غريهم من 

 .األشخاص للخطر جراء الطريقة املتّبعة يف التحقيق

ويواصل املكتب العمل على تقليل الزيادات املتصلة بالسفر عن طريق تكييف ترتيبات السفر  - 416
ة التوازن األكثر فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية وتكاليف بدل املعيشة اليومي. وحُتَقَّق عن بغية استدام

بغية  فعاال اميداني اوتدبر شؤون الشهود تدبر  اطريق حتسني النجاعة، من خالل ختطيط املهمات مقدَّم
يورو. وقد  ألف 711.1 تقليص أمثان التذاكر وتقليص األعباء الزائدة، مكاسب يرجَّح أن يقارب مبلغها

من متطلبها الذي  ألف يورو بدال 7 114.8أتاحت هذه الوفورات للشعبة أن تطلب ميزانية للسفر تبلغ 
 .ألف يورو 7 221.1فكِّر فيه يف بادئ األمر البالغ 

 ألف يورو 261.1 النفقات التشغيلية العامة
خيص بند امليزانية هذا التكاليف اليت ال بد من أن يتكبدها الشهود الذين ُيضرون لكي  - 421

ُيستجوبوا والتكاليف املتصلة بالواجب الواقع على عاتق املكتب بأن يعتين بالشهود )مبا يف ذلك العناية 
التكاليف من هبم يف إطار عمليات التحقيق الناشط واحملاكمات والقضايا العالقة(. وال ُتَسّد هذه 

العام والشهود )مثل  املدعي والشهود، ألهنا تتأتى عن تفاعل بني مكتب الضحايا املخصصات لوحدة 
تكاليف سفر الشاهد وسكنه عندما يأيت من أجل استجوابه(، أو تتصل بتدابري أمنية متدنية 

 .التكاليف/خفيفة األثر

يف املئة(. وتعزى هذه  17.6يورو )آالف  415.1وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 427
لتدبر شؤون الشهود احلاليني مل تكن   4172الزيادة إىل معاينة أن االعتمادات اليت خصِّصت يف عام 

كافية. ويضاف إىل ذلك أنه يلزم، بغية استيعاب الزيادة يف عدد الشهود اجلدد بسبب زيادة القدرة 
وحتسني املعدات املستخدمة )مثل اهلواتف وأزرار التحقيقية، تكبد بعض املصروفات من أجل ترقية 

اإلنذار(، اليت توفر لألشخاص الذين يقع على عاتق املكتب واجب العناية هبم. وقد أُدرِج ضمن املبلغ 
ألف يورو حليازة صور ملتقطة بالسواتل. فاستخدام الصور  41.1املطلوب يف إطار امليزانية مبلغ مقداره 

آالف يورو  5.1األدلة غدا يُطلب أكثر فأكثر. وقد أُدرِج يف امليزانية مبلغ مقداره الساتلية ألغراض تقدمي 
لكل عملية حتقيق ناشط بغية احلصول على صور ملتَقطة من قبُل ومن بعُد ملسرح عدد من اجلرائم يبلغ 

 .اليةمتوسطه أربعة وصورتني إضافيتني ُتستخدمان لتبنيُّ وجود املقابر اجلماعية ولألغراض االشتغ
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)َتْجَمع أرقاُمها بين أرقام ميزانية البرنامج الفرعي  5102الميزانية المقترحة لعام : 5311: البرنامج 53الجدول  

 (5331وأرقام ميزانية البرنامج الفرعي  5351

5311 
 شعبة التحقيق

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.6 754.8 661.1 1 961.9 1 111.1 822.5 1 527.8 1 114.1      املوظفون من الفئة الفنية

 -41.8 -167.1 264.1 7 151.7 7 712.6 881.1 7 154.8 7 711.5        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 -4.5 -418.2 286.2 6 151.1 6 218.1 141.8 6 462.9 6 211.4 285.4 6   285.4 6 154.8 6 214.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 15.1 229.7 4 111.5 5 111.5 5   497.2 1 497.2 1   915.4 7 569.6 118.1 7 118.1 7   املساعدة املؤقتة العامة

                      باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                      العمل اإلضايف

                 8.6 8.6       اخلرباء االستشاريون

 15.1 229.7 4 111.5 5 111.5 5   497.2 1 497.2 1   972.7 7 915.8 118.1 7 118.1 7   تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 21.1 184.6 114.8 7 114.8 7   626.6 626.6   296.1 7 174.7 751.9 7 751.9 7   تكاليف السفر

               1.4  1.4 1.4   تكاليف الضيافة

   771.1 771.1   711.2 2.7 749.2 749.2   تكاليف اخلدمات التعاقدية 

 

  771.1- 711.1- 

             4.2  4.2 4.2   تكاليف التدريب

 17.6 415.1 261.1 261.1   485.1 485.1   225.1 92.6 181.6 181.6   التشغيلية العامةالنفقات 

               77.1 77.7 1.4 1.4   اللوازم واملواد

                 5.9 5.9       األثاث واملعدات

 15.5 211.6 844.8 7 844.8 7   122.6 7 122.6 7   195.2 4 161.8 991.1 7 991.1 7   املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 00.3 602.6 5 3..10 03 200.1 06 430.3 334.0 04 ..11. 03 433.5 064.0 03 113.6 0 060.5 05 350.3 00 435.2 المجموع

 -51.9 -14.2 94.1 29.1 79.1 715.4 771.7 78.7 276.1   276.1 215.2 71.6 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
  5102: مالك الموظفين المقترح لعام 5311البرنامج : 50الجدول 

 شعبة التحقيق

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 2 4 4   4       7   7       املالك األساسي

 715 11 11  15 9 48 17 1 1     املالك املتصل باحلاالت

 716 14 14   11 9 48 17 8 1 7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

 -1 -1 -1      -7 7      املالك املتصل باحلاالت

 -1 -1 -1         -7 7           اجملموع الفرعي

 015 52 52   33 6 50 31 . 3 0       المجموع  
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 : شعبة المالحقة5411البرنامج  - 4

 مقدمة
يف  احموري اتتألف شعبة املالحقة من قسم املالحقة وقسم االستئناف. وتؤدي هذه الشعبة دور  - 424

اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي تنفيذ عمليات حتقيق وإجراءات جنائية سريعة وفعالة وعادلة 
لنظام روما األساسي. إهنا تتوىل املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية إىل احملققني والرتافع يف  اوفق

، وتُِعد مجيَع العرائض الكتابية اليت االقضايا اليت تنظر فيها دوائر ثالث الشعب القضائية يف احملكمة مجيع
قضايا يف نطاق األفرقة املشرتكة. كما يُعهد تقدَّم إىل الدوائر وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري ال

إىل القانونيني الرئيسيني املعنيني باحملاكمات ضمن قسم املالحقة مبهمة قيادة األفرقة املتكاملة وإسداء 
اإلرشاد العام بشأن التحقيق يف القضايا، وقيادة األفرقة املعنية باحملاكمات أمام دوائر احملكمة. ويتوىل قسم 

الذي يقوده احملامي الرئيسي املعين بدعاوى االستئناف، التقاضي يف دعاوى االستئناف االستئناف، 
التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف، ويسدي املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة 

 يف قسم املالحقة.

 ألف يورو 01 5..3. موارد الميزانية
 يف املئة(. 12.1ألف يورو ) 4 879.4زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على  - 421

وتتميز أنشطة شعبة املالحقة بأهنا تستعني مبهنيني خمتصني يف جمال القانون اجلنائي الدويل.  - 422
 وبالتايل فإن معظم ميزانيتها يرتكَّز على بند املوارد من املوظفني.

لبات من املوظفني الالزمة لتدبر أمر سد مجيع املتط يتعني وريثما تنفَّذ عملية حتويل الوظائف، س - 425
الطلب املتزايد على املكتب، وعلى هذه الشعبة بصورة خاصة، من خالل طلب اعتمادات إضافية 

 للمساعدة املؤقتة العامة.

ألنشطتها. ويوفر معظم  ادعم متصلة باملوظفنيوحتتاج هذه الشعبة إىل موارد إضافية غري  - 429
)ويهيأ هلا يف ميزانيتهما(.  4741و 4771اخلدمات املعنية، ضمن املكتب، يف إطار الربناجمني الفرعيني 

 لسد تكاليف السفر، وهو مطلوب يف إطار ميزانية شعبة املالحقة. ددبيد أنه يلزم ختصيص مبلغ حم

 ألف يورو 01 6..60 الموارد من الموظفين
وظيفة مشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة  14وظيفة ثابتة و 29: اموظف 18 احاليتضم الشعبة  - 421

 العامة.

 امعني اللملف، ومساعد امن ستة قانونيني، ومنظِّم اإن كل عملية حتقيق ناشط تستلزم مالك - 428
الفريق من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويتوىل رئاسة  1.5بالدعم يف املرحلة االبتدائية )

قانوين رئيسي متمرس يف جمال احملاكمات. ويقوم القانوين الرئيسي املختص يف جمال احملاكمات والفريق 
القانوين بإسداء التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري 

( من نظام 4)55ت اليت جُترى مبوجب املادة للقضية، وباملشاركة يف األنشطة التحقيقية ومبا فيها املقابال
روما األساسي، والتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة. ويتوىل منظم 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.5امللف واملساعد املعين بالدعم يف املرحلة االبتدائية )ت
 ات واملرافعات، ومساندة القانونيني يف مهامهم.واملعلوم إدارة األدلةكامل( 

وتستلزم كل من القضايا اليت انُتقل فيها من مرحلة االهتام إىل املرحلة التمهيدية أو املرحلة  - 426
من مثانية قانونيني، ومنظِّم للملف، ومساعد قانوين )ُمراجع(، ومساعد معين بالدعم يف  ااالبتدائية مالك

انوين رئيسي متمرس خمتص يف جمال احملاكمات. وسيقوم القانونيون بتنظيم جمال احملاكمات، يرتأسه ق
القضية وإعدادها خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، وسيتدبرون شؤون الشهود، وسيسدون اإلرشادات 
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فيما خيص التحقيق اإلضايف، وسيتدبرون أمر الكشف عن املعلومات واملواد، وسيعدون مجيع املرافعات  

م الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، وسيشاركون يف اجللسات، وسيقومون باألعمال الالزمة خالل أما
جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة. وسيتوىل منظم امللف واملساعد املعين بالدعم يف جمال احملاكمات 

 مهم.واملعلومات واملرافعات، وسيساندان مجيع القانونيني يف مها إدارة األدلة

عن درجة التعقيد الذي  امتأتي اولئن أمكن أن تشهد عمليات التحقيق وعمليات املالحقة تباين - 451
تتسم به القضية وعدد املشتبه هبم أو املتهمني يف إطارها فإن تكوين مالك املوظفني املبنيَّ أعاله مناسب 

املرونة بعض التعديالت يف تكوين . وستتيح ممارسة قدر من ايف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالي
األفرقة: بزيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األوسع واألعقد زيادة طفيفة وبتقليص قد األفرقة املعنية بالقضايا 

 .ااألقل تعقيد

 ألف يورو 2 656.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
 إضافية.ال ُتطَلب أية وظائف ثابتة  - 457

ة العامة املعين باملالحقة )من رتبة أمني عام مساعد(، ويتوىل إدارهتا املدعي ويقود الشعبة نائب  - 454
 ( على االستعانة الفعالة 5-(. ويشرف منسق املالحقة )من الرتبة ف7-مديرها )من الرتبة مد

  اشخصي ابة مساعدباملوارد وعلى توحيد نسق أعمال حتضري القضايا وإيداع الوثائق. كما تضم الشع
 رأ(.-رأ( ومساعدين إداريني )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع

(، وتسعة 5-ويضم قسم املالحقة أربعة قانونيني رئيسيني معنيني باحملاكمات )من الرتبة ف - 451
(، 1-، وثالثة قانونيني معنيني باحملاكمات )من الرتبة ف47(2-)من الرتبة ف قانونيني معنيني باحملاكمات

 ا(، وقانوني4-(، وستة قانونيني معاونني معنيني باحملاكمات )من الرتبة ف1-)من الرتبة ف اقانوني اوموظف
(، ومخسة 7-(، وأربعة منظمني للملفات )من الرتبة ف7-باحملاكمات )من الرتبة ف امعني امساعد

 رأ(.-ع خ)من الرتبة  اقانوني ارأ(، ومساعد-مساعدين معنيني بدعم احملاكمات )من الرتبة خ ع

(، يتوىل تدبر 5-بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف امعني ارئيسي اويضم قسم االستئناف حمامي - 452
(؛ وحماميني 2-بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف امعني اوتنسيق مجيع ملفات االستئناف وحججه؛ وحمامي

(؛ 4-ات )من الرتبة فباحملاكم امعني امعاون ا(، وقانوني1-معنيني بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف
(. إن هذه الوظائف ضرورية لتناول مجيع طلبات اإلذن باالستئناف، 7-للملفات )من الرتبة ف اومنظم

ومجيع دعاوى االستئناف التمهيدي، ومجيع دعاوى االستئناف النهائي، وإلسداء اإلرشاد القانوين ألفرقة 
 التحقيق واألفرقة املعنية باحملاكمات ضمن الشعبة.

 ألف يورو 5 111.4 ساعدة املؤقتة العامةامل
لقد طُِلبت زيادة يف املوارد املوفَّرة يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة لتمكني شعبة املالحقة من  - 455

االضطالع على حنو فعال باألنشطة املهيأ هلا يف االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. وكان بعض املوارد املعنية قد 
من  11 ائم املنصوص عليها يف املادةطُلب يف اإلخطارات باالستعانة بصندوق الطوارئ فيما خيص اجلر 

 النظام األساسي وذلك فيما يتصل بقضايا يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيا. 

 التوزع التايل: 4175وتتوزع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  - 459

                                                           

ظيفة حمقق رئيسي ووظيفة رئيس فريق( حولتا إىل هذا الربنامج من شعبة التحقيق، أي يشمل هذا الرقم وظيفتني )و   27
ضمن نفس الربنامج الرئيسي. وشاغال هاتني الوظيفتني مها قانونيان يؤديان واجباهتما ضمن شعبة املالحقة. ويعمل مكتب 

 املدَّعي العام حالياً على حتويل نقلهما املؤقت إىل نقل دائم.
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 اشهر  28( ملدة 5-االبتدائية )من الرتبة فأربعة قانونيني رئيسيني معنيني باإلجراءات  )أ(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 2.1)

 5.1) اشهر  91( ملدة 2-مخسة قانونيني معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف )ب(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  4.1) اشهر  42( ملدة 2-الرتبة فحماميان معنيان بدعاوى االستئناف )من  )ج(
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

 اشهر  714( ملدة 1-معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف اأحد عشر قانوني )د(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 77.1)

( 1-بدعاوى االستئناف( )من الرتبة فقانوين معين باإلجراءات االبتدائية )حمام معين  )هـ( 
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 7.1) اشهر  74ملدة 

 اشهر  91( ملدة 4-مخسة قانونيني معاونني معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف )و(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 5.1)

 718( ملدة 7-معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف تسعة قانونيني مساعدين )ز(
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 6.1شهور )

من من معادالت  2.1) اشهر  28( ملدة 7-أربعة منظمني للملفات )من الرتبة ف )ح(
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  74.1) اشهر  722ر أ( ملدة -خ ع)من الرتبة  اقانوني ااثنا عشر مساعد )ط(
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  7.1) اشهر  74ر أ( ملدة -مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة )من الرتبة خ ع )ي(
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

 ألف يورو 6..54 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
اخلاصة بشعبة املالحقة زيادة واحدة تتأتى عن تكاليف  املتصلة باملوظفنيتشهد املوارد غري  - 451

السفر. وترتبط النفقات املعنية بزيادة األنشطة يف جمال املهمات املتأتية عن تنفيذ اسرتاتيجية املكتب 
 .اجلديدة

 ألف يورو 426.9 السفر
يف املئة(، للتهيئة ملزيد من  41.4ألف يورو ) 21.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 458

ة العامة، يف ممارسته وظائفه التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة املدعي املهمات اليت يقوم هبا نائب 
 .عمليات التحقيقل ابأنشطة املكتب والتعاون معه، واليت تقوم هبا األفرقة املشرتكة دعم
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 5411: البرنامج .5الجدول  

 

5411 
 شعبة المالحقة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ
امليزانية 

 األساسية
امليزانية املتصلة 

 اجملموع باحلاالت
امليزانية 

 األساسية
امليزانية املتصلة 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت
 7.1 21.4 154.1 2 541.1 1 842.5 116.7 2 281.9 1 845.5 525.8 2   525.8 2 561.9 1 654.4 الفئة الفنيةاملوظفون من 

 1.2 76.8 911.4 214.4 712.6 581.2 259.6 711.5        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.1 94.6 656.2 2 111.1 2 656.5 869.5 2 621.5 1 659.1 525.8 2   525.8 2 561.9 1 654.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 86.5 119.4 4 111.4 5 211.1 5 454.6 142.1 1 142.1 1   166.1 7 111.4 265.8 7 515.9 7 6.8- املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 86.5 119.4 4 111.4 5 211.1 5 454.6 142.1 1 142.1 1   166.1 7 111.4 265.8 7 515.9 7 6.8- تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 41.4 21.7 426.9 449.1 41.4 414.5 786.4 71.1 448.9 79.8 477.8 761.2 72.2 السفر

                      الضيافة

               95.6  95.6 95.6   اخلدمات التعاقدية 

                   التدريب

 1.9 النفقات التشغيلية العامة

 

1.9  1.9 

 

            

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 41.4 21.7 426.9 449.1 41.4 414.5 786.4 71.1 465.7 79.8 418.1 491.1 75.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 34.3 006.5 5 5..3. 01 313.6 . 532.6 0 053.1 0 023.3 3 3..6. 0..63 6 351.1 ...30 6 365.4 2 23.4. المجموع

 18.1- 48.5- 29.9 78.9 48.1 15.4 21.5 17.1 717.7   717.7 752.2 79.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 5411البرنامج : 31الجدول 

 شعبة المالحقة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 1 4 4   5         1 7   7   املالك األساسي

 16 1 1  14 9 1 9 71 1     املالك املتصل باحلاالت

 29 6 6   11 9 1 9 71 9 7   7   اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 29 6 6   11 9 1 9 71 9 7   7   المجموع  
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم 
 الخالصة

مليون يورو، ينطوي على  99.49مقداره  ااملقرتحة لقلم احملكمة مبلغ 4175تبلغ ميزانية عام  - 456
املعتمدة البالغة  4172يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  1.7ألف يورو ) 15.1اخنفاض مقداره 

مليون يورو. أما مقدار الدعم املطلوب من قلم احملكمة فقد ازداد حبد ذاته زيادة كبرية بناء على  99.46
، وال سّيما يف جمال العمليات امليدانية 4175مات فيما خيص عام افرتاضات امليزانية وعلى طلبات اخلد

ويف جمال محاية الشهود ويف جمال االحتجاز. بيد أن قلم احملكمة متكَّن، بفضل ختصيص املوارد بعناية، 
وإعادة توزيعها، وإعادة حتديد األولويات على صعيدها، من استيعاب الزيادة يف املوارد الالزمة، واستيعاب 

ادة ضمنية يف تكاليف املوظفني، وذلك دون اإلضرار جبودة خدمته وال بنجاعتها. ولوال الزيادة الكبرية زي
يف افرتاضات امليزانية ويف طلبات اخلدمات لتوصل قلم احملكمة إىل حتقيق وفورات تبلغ زهاء 

فل باضطالعه بوظائفه يورو. ومتثل امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة احلد األدىن الالزم للتك ماليني 1
األساسية. وينشد قلم احملكمة من اجلمعية استمرار اتاحتها املرونة له، ضمن حدود املقدار اإلمجايل 
للميزانية، للتكفل بتنفيذ التغريات البنيوية املعتزم إجراؤها من أجل جعل قلم احملكمة أجنع وأنسب للغرض 

 منه.

 ةالمقدم
يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة  يرتأس قلَم احملكمة رئيُسه، الذي - 491

 اجلهاز املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤون احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها.

يف شعبتني، مها شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة وشعبة خدمات  اإن قلم احملكمة منظَّم حالي - 497
 عدد حمدود من األقسام واملكاتب التابعة مباشرة ملكتب رئيس القلم. وهذه األقسام احملكمة، باإلضافة إىل

هي قسم خدمات املشورة القانونية، وقسم األمن والسالمة، وقسم اإلعالم والوثائق. ويساند ديوان رئيس 
من  قالمست اقلم احملكمة هذا الرئيس يف االضطالع مبهامه. ولئن كان مكتب املراجعة الداخلية مكتب

الناحية الوظيفية فإنه قائم ضمن بنية قلم احملكمة وذلك ألغراض التسيري واإلدارة. وعلى حنو مماثل يشرف 
، للضحاياعلى كل من أمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة الصندوق االستئماين  اأيض اقلم احملكمة إداري

 املستقلة.ومكتب رئيس مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة 

جُيري قلم احملكمة مراجعة كربى لعمله تشمل مجيع  ReVisionويف إطار مشروع املراجعة املسمى  - 494
اجملاالت املندرجة ضمن نطاق مسؤولية رئيسه. وتشتمل هذه العملية على مراجعة أمور منها بنية قلم 

بقة فيه، وأنساق تسلسل أعماله، احملكمة، واألدوار اليت يؤديها واملسؤوليات املنوطة به، والسريورات املط
ونظمه التدبرية، وإطاره التنظيمي، وجو العمل فيه. وتتمثل األهداف املنشودة من مشروع املراجعة املسمى 

ReVision  يف ترشيد التصميم التنظيمي لقلم احملكمة، وأدائه، وقيادته االسرتاتيجية؛ ويف حتسني التواصل
ئة العمل اإلجيايب للعاملني فيه. ويُتوخى أن ال يقتصر أثر هذه التدابري يف والتنسيق الداخليني؛ ويف تعزيز بي

يعمل بفاعلية عالية بل أن يتعدى ذلك إىل جعله بأمجعه أكثر  اهناية املطاف على جعل قلم احملكمة قلم
 جناعة من حيث التكاليف.

ا قلم احملكمة. فهو من األدوار احملورية اليت يضطلع هب اميثل واحد خدمات احملكمةإن توفري  - 491
يقدم، بصفتة جهة حمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلجراءات القضائية من خالل أمور منها إدارة 

يف اإلجراءات، وتوفري خدمات الضحايا والشهود ومحايتهم، وتيسري مشاركة الضحايا احملكمة، ودعم 
احتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه اجملاالت الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية، وإدارة مرافق االحتجاز. ف

 تتحدد مباشرة بالتطورات القضائية والتطورات على صعيد املالحقة.
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أال وهي هيئة  -لثالثة أجهزة احملكمة األخرى  اخلدمات اإلداريةكما إن قلم احملكمة يوفر  - 492 

 جماالت من قبيل املوارد البشرية، وسائر الربامج الرئيسية، يف -العام  املدعي الرئاسة، والدوائر، ومكتب 
وامليزنة، والشؤون املالية، والشراء، وإدارة املرافق، والسفر، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات. فاحتياجات قلم 

 احملكمة املالية ستتوقف كذلك على احتياجات األجهزة الثالثة اليت يوفِّر اخلدمات هلا.

بالعالقات أما اجملموعة الرئيسية الثالثة من املسؤوليات اليت يضطلع هبا قلم احملكمة فتتصل  - 495
. ويشمل ذلك السهر على التعاون القضائي الكايف مع الدول بشأن اخلارجية، والتعاون، واألنشطة امليدانية

ات بشأن نقل الشهود، طائفة من طلبات احملكمة، وإبرام شىت اتفاقات التعاون مع الدول، مثل االتفاق
وتزويد اجلمهور العام باملعلومات بشأن التطورات القضائية وسائر التطورات اليت تشهدها احملكمة، 
واالضطالع بأنشطة توعوية لدى اجلماعات املتضررة باجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة. 

 استجدات القضائية فإهنا ستتوقف جزئيبامل اولئن كانت التكاليف املرتبطة هبذه األنشطة ستتحدد أيض
 على عوامل خارجية تتجاوز نطاق سيطرة احملكمة، منها مستوى تعاون الدول مع احملكمة.

وعلى غرار السنوات السابقة استمر تزايد عبء العمل الواقع على عاتق احملكمة، وغدت  - 499
ولـّما كان قد تعنيَّ على قلم احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة أكثر منها يف أي وقت مضى. 

احملكمة أن ينهض بأود األنشطة املزيدة على هذا النحو دون زيادة هامة يف ميزانيته يف السنة املاضية فقد 
على خطط قلم احملكمة فيما خيص ميزانية السنة التالية. كما إن تكاليف املوظفني تشتمل  اآتى ذلك قيود

 ب تطبيق احملكمة للنظام املوحد لألمم املتحدة.بسب اعلى زيادات ضمنية، وذلك رئيسي

بيد أن قلم احملكمة وإدارته العليا يدركان دقيق اإلدراك الوضع املايل البالغ الصعوبة الذي تواجهه  - 491
لكل  اجوهري ادول أطراف كثرية إن مل تكن تواجهه معظم هذه الدول. ولئن كانت جناعة التكاليف هدف

يف قلم احملكمة االشتغالية دون اإلضرار جبودة خدماته وال بنجاعتها مثَّل منظمة عمومية فإن تقليص تكال
 األولوية العليا لديه.

بيد أنه جيب التشديد على أن تطبيق هذا املبدأ تسىّن بفضل ما حقِّق من مكاسب من خالل  - 498
استخدامها يف حتسني النجاعة وختصيص املوارد بعناية وإعادة توزيعها وإعادة حتديد األولويات على صعيد 

شىت األقسام املختلفة لقلم احملكمة، وبفضل املزيد من الوفورات املقدَّر أهنا ستحقَّق يف املستقبل. ومن هذا 
إىل ما يتعهد رئيس قلم  االوجه ميكن القول إن امليزانية املقرتحة ال تستند إىل ما مت حتقيقة فحسب بل أيض

أن أي ختفيضات إضافية يف ميزانية قلم احملكمة أن تقوِّض احملكمة بتحقيقه يف األشهر القادمة. فمن ش
وظائفة األساسية وجهوده املخلصة القصوى الرامية إىل قصر احتياجاته املالية على احلد األدىن الالزم 
فقط. إن قلم احملكمة، بالتزامه التام هبذا النهج الصارم، يأمل أن ُيظى بدعم الدول األطراف الكامل 

 .4175يه مليزانيته املقرتحة لعام الذي ال لبس ف

املقرتحة لقلم احملكمة على ختفيضات كبرية يف املوارد املخصَّصة  4175وتنطوي ميزانية عام  - 496
. ولئن كانت هناك حاالت استثنائية قليلة اقرُتحت فيها 4172ملعظم أقسامه بالقياس إىل مقاديرها لعام 

ل املكتسبات املتأتية عن الوفورات وحتسينات النجاعة يف زيادات فإن الزيادات املعنية قد اسُتوعبت بفض
شىت وحدات هذا اجلهاز. ومن هذا الباب مت بفضل إعادة حتديد صارمة لألولويات على صعيد استخدام 

ماليني يورو، تلزم لتوفري املقدار األساسي من اخلدمات والدعم،  1املوارد استيعاب زيادة جياوز مقدارها 
ص العمليات امليدانية ومحاية الشهود ومساندهتم. وبعبارة أخرى، لو بقيت احتياجات وال سّيما فيما خي

 4175لتمكن قلم احملكمة من تقدمي ميزانية مقرتحة لعام  4172احملكمة التشغيلية على مستواها يف عام 
 تنطوي على ختفيضات كبرية.

على طريق بلوغ  اشهد تقدمي ReVisionوبالنظر إىل أن مشروع قلم احملكمة للمراجعة املسمى  - 411
مراحله التالية فإن رئيس قلم احملكمة يطلب إىل اجلمعية استمرار إتاحتها املرونة له، ضمن حدود املقدار 
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اإلمجايل للميزانية، للتكفل بتنفيذ التغيريات البنيوية املعتزم إجراؤها من أجل جعل قلم احملكمة أجنع وأنسب 
أن يتم، قبل انعقاد الدورة التالية للجنة امليزانية واملالية، تقدمي تكملة  للغرض منه. ويف هذا الصدد يُتوقع

للميزانية املقرتحة جتسِّد نتائج التصميم التنظيمي احملسَّن الرفيع املستوى اجلديد لقلم احملكمة. بيد أنه لن 
لقلم احملكمة. وال يُتوقع يكون من شأن هذه التكملة إال جتسيد التغيري يف البنية التنظيمية الرفيعة املستوى 

 املقرتحة لقلم احملكمة. 4175أن يكون هلا أثر مايل كبري على ميزانية عام 

من  ايورو  4 191 684.45ملبلغ مقداره  حتويال 4172لقد تلقى قلم احملكمة يف أيار/مايو  - 417
قررته  بيري مببا غومبو. وكما-دولة طرف كانت قد نّفذت طلب حجز حلساب مصريف ُيوزه السيد جان

الدائرة االبتدائية الثالثة وهيئة الرئاسة، جيب استعمال هذا املبلغ لتعويض األموال اليت ُسلِّفت للسيد مببا 
من رد هذا املبلغ إىل الدول األطراف مبثابة  لتكاليف الدفاع عنه. لكن رئيس القلم يطلب، بدال اسد

، ميوَّل استثناًء من ايورو  4 191 684.45 مببلغ مقداره اخاص اأموال فائضة، أن تنشئ اجلمعية صندوق
اإليرادات الناجتة عن تسديد دين السيد مببا، وأن تأذن اجلمعية للمحكمة باستخدام موجودات هذا 
احلساب اخلاص لتمويل تسليف ما َيُسد تكاليف املساعدة القانونية للدفاع عن السيد مببا يف القضيتني 

. وتبقى مجيع األمول املسلَّفة من احلساب اخلاص خاضعة 4175يناير من األول من كانون الثاين/ ااعتبار 
للتعويض من جانب السيد مببا، وستظل احملكمة هلذه الغاية تنشد تعاون الدول األطراف لتحديد أصول 
السيد مببا وحجزها ونقلها. فإذا حدث أن مل توافق اجلمعية على هذا املقرتح فسيتوجب أن تُزاد ميزانية 

ويرد املزيد من املعلومات يف هذا  ألف يورو. 511.8املقرتحة لقلم احملكمة زيادة مقدارها  4175عام 
 .الشأن يف املرفقني األول والثامن

وسيستمر رئيس قلم احملكمة على النظر يف سبل التوصل إىل املزيد من عمليات إعادة ختصيص  - 414
املوارد وإجياد املزيد من أشكال العمل التآزري وحتقيق املزيد من الوفورات عن طريق حتسني النجاعة. 

يسية بغية التوصل العام وغريه من الربامج الرئ املدعي وباإلضافة إىل ذلك سيواَصل بذل اجلهود مع مكتب 
إىل تنسيٍق وسريوراٍت فيما بني األجهزة يكونان أفضل وأجنع، وإجياد أشكال إضافية من العمل التآزري. 
وسيظل قلم احملكمة يقود العملية الشاملة بنطاقها لكل وحدات احملكمة الرامية إىل حتسني سريورات عمل 

 تقدمها والوفورات اليت حتققها يف التكاليف، احملكمة، وحتديد درجات أولوية أنشطتها واخلدمات اليت
بذلك يف اإلسهام يف حتقيق غاية احملكمة االسرتاتيجية املتمثلة يف تسيري الشؤون اإلدارية على حنو  اماضي

فالنجاعة بالقياس إىل التكاليف هي عند قلم احملكمة  .فعال جيد التخطيط وناجع بالقياس إىل تكاليفه
 غى النهائي املسعي إىل حتقيقه يف األمد الطويل.الشاغل اليومي واملبت

لقد انُتقيت األهداف التالية ذات األولوية من اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة على أساس تقابلها  - 411
، والعمليات ReVisionمع األولويات االسرتاتيجية لقلم احملكمة. وقد مت متييز مشروع املراجعة املسمى 

ية لقلم احملكمة، والتواصل، واالنتقال إىل املباين الدائمة، باعتبارها أهم اجملاالت امليدانية، واإلدارة التنفيذ
املراد أن تنصّب عليها اإلدارة. أما األهداف ذات األولوية فيما خيص التعاون والدعم فهي إبرام اتفاقات 

ة الشهود، والتعاون والشهود واتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت، والتعاون فيما خيص محايالضحايا بشأن نقل 
 الناجع والفعال مع أهم الدول واهليئات اإلقليمية.

 األهداف: قلم المحكمة
إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها، وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية،  4-7-7

على قدرهتا على االضطالع باملهام املنوطة هبا يف إطار  ابنجاعة عمل احملكمة وفعاليته وسهر  اهنوض
 واليتها.
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إدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال تدابري حتسني النجاعة األخرى املمكن األخذ هبا مع  4-7-4 

على زيادة أثر عمل احملكمة يف بلدان  التحسني التنسيق وسهر  اتركيز خاص على األنشطة امليدانية دعم
 ت.احلاال

 تعزيز اإلدارة التنفيذية لقلم احملكمة. 4-7-1
 حتسني التواصل فيما بني األجهزة وضمن األجهزة. 4-7-2
باسرتعاء العناية إىل االلتزامات املتصلة بالتعاون يف األنشطة يف جمال العالقات  االقيام منهجي 1-1-7

 اخلارجية.
ى )مبا يف ذلك االتفاقات اليت ال ترتتب إبرام اتفاقات بشأن نقل األشخاص إىل بلدان أخر  1-2-7

 اعليها تكاليف( واتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة، وذلك على سبيل األولوية مع الدول القريبة نسبي
 من الناحية اجلغرافية من الدول اليت ينحدر منها الشهود واملتهمون.

 النطاق فيما يتعلق حبماية الشهود.رفع مستوى التعاون اخلارجي النطاق والتعاون الداخلي  1-2-4
 تقدمي مسامهة آتية يف حينها وتتسم باجلودة العالية ومهتمة بالنجاعة )املباين الدائمة(. 4-1-7
 تنظيم االنتقال السلس من املباين القدمية إىل املباين اجلديدة. 4-1-4

 5102النتائج المتوخاة، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام : 30الجدول 

 4175املرمى فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

   0-0-5الهدف 

حبلـول  ReVisionتنجيز مشروع املراجعة الـيت جيريهـا قلـم احملكمـة املسـمى  -7
 4175أواسط عام 

  4175احلال اليت يؤول إليها هذا املشروع يف أواسط عام   تســــــــــليم التقريــــــــــر النهــــــــــائي عــــــــــن املراجعــــــــــة املســــــــــماة
ReVision  4175يف هناية حزيران/يونيو 

   5-0-5الهدف 

إضــــفاء الطــــابع الالمركــــزي علــــى األنشــــطة بنقلهــــا مــــن املقــــر إىل املكاتــــب  -7
 امليدانية بغية حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة واملزيد من التنسيق

امليدانيـة، وحتـديث سـريورات ختطـيط املهمـات، تنجيز دليل قسم العمليـات  -4
واسـرتاتيجية اخلـروج، ومنــوذج الوحـدات امليدانيــة، وتوحيـد منــوذج إنشـاء املكاتــب 

 امليدانية اجلديدة
 إنشاء وحدة ميدانية يف باماكو مبايل -1

  ربط ذلك مبشروع املراجعة املسمىReVision 
  العمليات امليدانية، مـع احلال اليت يكون قد آل إليها إعداد دليل قسم

منـــوذج الوحــــدات امليدانيــــة املتكاملــــة ومنــــوذج إنشــــاء املكاتــــب امليدانيــــة 
 اجلديدة

 التعاون مع السلطات يف مايل 

  ــــــــــــــول هنايــــــــــــــة إجنــــــــــــــاز معظــــــــــــــم العمــــــــــــــل املعــــــــــــــين حبل
 4175 آذار/مارس

 تنجيز دليل قسم العمليات امليدانية 
 إجناز إنشاء وحدة ميدانية مناسبة 

   3-0-5الهدف 

تعزيـــــز املســـــاءلة مـــــن خـــــالل ختويـــــل الصـــــالحيات وتفويضـــــها إىل الُشـــــعب  -7
 واألقسام

ـــــات باالســـــتعانة  -4 ـــــائق وقواعـــــد البيان تعزيـــــز التشـــــارك يف أمكنـــــة العمـــــل والوث
 Sharepointبربجميات 

  تــواتر اجتماعــات مــديري شــعب قلــم احملكمــة ورؤســاء األقســام التابعــة
 هلا
  عدد أماكن العمل املستخدمة يف جمموعة الربجمياتSharepoint 

 عقد اجتماعات أسبوعية 
  مــن أمكنــة العمــل املعنيــة  اجديــد امكانــ 11اســتخدام

 وزيارهتا بانتظام )لشىت األقسام(

   4-0-5الهدف 

العــام لتنســيق أنشــطة  املــدعي عقــد اجتمــاعني كــل أســبوع مــع مكتــب   4172العام يف تنفيذ خطة التوظيف لعام  املدعي دعم مكتب  -7
العـام  املدعي احلشد ذات الصلة ومتابعتها: حتديد احتياجات مكتب 

لة إىل تقدمي الدعم الالزم  والسبل املستمرة/احملسَّنة/املعدَّ
  حبــث حــاالت التوظيــف املعقــدة وحتديــد آجــال البــّت يف شــأن الســبيل

 اإىل املضي قدم

  ــــــائج واملرامــــــي ــــــق النت ــــــة لتحقي تقيــــــيم املؤشــــــرات النهائي
 4172/4175فيما خيص عام  احملددة 

  إصــدار وثيقــه بـــ"العرب املستخلصــة" مــن أجــل احلــاالت
 املماثلة اليت قد تقوم يف املستقبل

   0-3-3لهدف ا

حتســني قنــوات التواصــل مــع أهــم الــدول واهليئــات اإلقليميــة مــن أجــل املزيــد  -7
 الناجع والفعال من التعاون

  عـــدد جهـــات التنســـيق يف بلـــدان احلـــاالت وغريهـــا مـــن الـــدول اهلامـــة؛
 عدد جهات التنسيق يف املنظمات الدولية

  وجود شبكة فعالة من جهات التنسيق يف مجيـع بلـدان
احلــاالت ويف أهــم البلــدان املشــاركة يف التعــاون؛ وجــود 
جهات تنسيق يف األمم املتحـدة، وجملـس األمـن التـابع 
ــــــــب األمــــــــم املتحــــــــدة املعــــــــين  لألمــــــــم املتحــــــــدة، ومكت
باملخـدرات واجلرميـة، واملفوضـية السـامية لألمـم املتحــدة 

 لشؤون الالجئني

   0-4-3الهدف 

 إبرام اتفاقات جديدة -7
التقدم يف املفاوضات مع الدول األطراف وغريها من الـدول الـيت قـد تكـون  -4

 شريكة
عامليــة النطــاق لتعزيــز التعــاون مــع الــدول رفــد مــا تبذلــه احملكمــة مــن جهــود  -1

 األطراف باملوارد واخلربة القانونية

 عدد االتفاقات اجلديدة املربمة 
 احلال اليت تكون املفاوضات املعنية قد آلت إليها 
 حال املوارد واخلربة القانونية املعنيتني وختصيصها 

  ثالثــة اتفاقــات بشــأن نقــل األشــخاص، واتفــاق بشــأن
 املؤقت، واتفاق بشأن اإلفراج عن األشخاصاإلفراج 

 إجراء مفاوضات نشطة مع مجيع الشركاء احملتملني 
  توفر موارد يف جمال اخلربة القانونيـة وجهوزيتهـا لتقـدميها

 عند الطلب
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 4175املرمى فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

   5-4-3لهدف ا

ــــدول املــــراد مفاحتتهــــا مــــن أجــــل التعــــاون  -7 هتــــذيب االســــرتاتيجية اخلاصــــة بال
 مع االدِّعاء ومع الدفاع يف جمال التعاون حتسني العالقات -املخصوص 

  عـــدد البلــــدان الــــيت يــــتم متييزهــــا باعتبارهــــا ميكــــن أن تكــــون شــــريكة يف
التعـــاون املخصـــوص؛ التشـــارك مـــع االدِّعـــاء والـــدفاع يف تنـــاول طلبـــات 

 التعاون عند االقتضاء

  وجـــود شـــبكة فعالــــة مـــن شــــركاء التعـــاون املخصــــوص؛
الطلبــــــات الــــــيت تســــــتلزم الســــــرعة والنجاعــــــة يف تنــــــاول 

 مع االدِّعاء والدفاع اتنسيق

   0-3-5الهدف 

 ما ال يزيد عن مخس مسائل طفيفة  عدد املسائل املثارة مع جلنة الرقابة بشأن مدى مناسبة املباين الدائمة  كون املباين الدائمة هي األنسب الحتياجات احملكمة  -7

   5-3-5الهدف 

 االنتقالتقليل الوقت الضائع خالل  -7
ـــــذ االســـــرتاتيجيات والسياســـــات الراميـــــة إىل النجـــــاح يف إجنـــــاز عمليـــــة  -4 تنفي

 اوناجع فعاال ااالنتقال تنفيذ
الســــهر علـــــى االســـــتفادة مـــــن عمليـــــة االنتقـــــال باعتبارهـــــا فرصـــــة لتحســـــني  -1

 سريورات العمل وتبسيطها

  يبـدأ الزمن )عـدد األيـام( الفاصـل بـني يـوم االنتقـال املقـرَّر واليـوم الـذي
 )لكل قسم( فيه العمل يف املقر اجلديد فعال

 تنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات املعنية 
  عـــدد ســـريورات العمـــل الـــيت يتحقـــق حتســـينها أو تبســـيطها مـــن خـــالل

 االنتقال

  لكل قسم ايوم 41ما ال يزيد عن 
  مــا ال يزيــد عــن مخســة جمــاالت يظــل مــن الــالزم وضــع

 خيصهااسرتاتيجيات أو سياسات جديدة فيما 
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 5102الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الثالث: 35الجدول  

 

 البرنامج الرئيسي الثالث
 قلم المحكمة

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت
امليزانية 

 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 234 0232 13033 22 42530 0 77735 72 41037 22 31030 0 21133 72      املوظفون من الفئة الفنية

 131 14134 7 22531 71 11133 5 54132 72 51137 71 21531 5 42232 1           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 431 52135 7 15430 31 22537 71 11030 22 73132 35 51131 74 40731 27 17431 34   17431 34 21231 74 55432 22 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 032- 42131- 03730 4 04237 3 11731 25733 1 31132 3 05537 7 07437 4 47030 31133 4 25431 2 73231 2 املساعدة املؤقتة العامة

 1231 75430 40033 32034 71131 32331 5030 21431 41333 230 41231 33134 73137 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 7231 3434 31431 77135 23134 32231 1037 22234 35034  35034 72034 23131 العمل اإلضايف

 31430 23731 21331 21732 4231 5730 4334 7034 44131 132 43531 71231 24532 اخلرباء االستشاريون

 232 734 15031 1 17132 4 44131 7 15137 1 52131 3 35735 2 72732 5 42035 51231 1 17030 2 11330 2 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 7430- 31232- 22132 2 07131 7 22131 31132 2 70332 2 71532 74135 2 77332 23233 2 11231 7 20735 السفر

 332 الضيافة

 

332  332 432  432 432  432     

 2731- 12131- 13331 7 22231 7 13734 45335 2 51231 7 11737 41035 2 72233 33533 2 11331 7 14231 اخلدمات التعاقدية 

 2130- 74131- 30031 71135 22137 13035 74133 30133 12332 231 12233 72231 31130 التدريب

 2332- 51132- 22132 2 22132 2   05534 2 05534 2   53337 3 41335 73131 3 73131 3   حمامو الدفاع

 2131- 00532- 77431 2 77431 2   22231 3 22231 3   11531 7 2730 13137 7 13137 7   الضحاياحمامو 

 7237 72331 7 27231 72 23430 5 71130 5 20132 77 21232 1 27530 5 21134 72 0535 27230 72 05131 3 34337 5 النفقات التشغيلية العامة

 7531- 71434- 15030 20734 40131 12332 21432 54132 11431 2235 13330 73331 52237 اللوازم واملواد

 532- 1137- 05031 15234 32031 12532 31332 11230 21233 7 71031 77330 7 74131 15131 األثاث واملعدات

 531- -55430 7 12432 22 31037 74 74131 0 70031 24 10131 71 11132 0 04530 22 23131 7 02132 27 41230 72 33534 1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 424- 529.- .592. 77 .74.2 .. 5124. .. 7.24. 77 5429. .. .11.2 .. 7.24. .7 17.24 4 7127. .7 71421 7. 95125 .. المجموع

 2331- 75331 13235- 0530- 44131- 51537- 22730- 41433- -22130 7   -22130 7 12235- 32332- تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي الثالث: 33الجدول 

 قلم المحكمة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 451 725 719 6 718 1 49 11 49 75 2   7   املالك األساسي

 445 716 714 1 89 1 19 14 72 7      املالك املتصل باحلاالت

 218 482 498 79 762 9 94 95 21 79 2   7   اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

 44  44  44                        املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 44   44  44                       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

             7-       7         املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

             7-       7         اجملموع الفرعي

 211 316 5.1 06 0.4 6 60 62 41 03 4   0   المجموع  
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة3011البرنامج  - 0

 مقدمة
يتوىل املسؤوليات يف  إن رئيس قلم احملكمة هو مسؤوهلا اإلداري الرئيسي وهو، هبذه الصفة، من - 412

 شىت اجملاالت فيما يتعلق باجلوانب غري القضائية لتسيري شؤون احملكمة وتقدمي اخلدمات هلا.

يورو  ألف 62.1مليزانيته مقداره  اإمجالي اويتألف مكتب رئيس قلم احملكمة، الذي يقرتح ختفيض - 415
قلم احملكمة، وقسم خدمات املشورة  املئة(، من الربامج الفرعية الثالثة التالية: ديوان رئيس يف 7.1)

القانونية، وقسم األمن والسالمة. ويشرف رئيس قلم احملكمة مباشرة على عمل هذه األقسام، وعمل قسم 
 .اإلعالم والوثائق، وعمل ُشعبيت قلم احملكمة

ويقدِّم ديوان رئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة إىل رئيس القلم يف توفري التنسيق والتوجيه  - 419
سرتاتيجيني جلميع ُشعب قلم احملكمة وأقسامه ويف إدارة قلم احملكمة واإلشراف عليه، ويسهر على اال

التنسيق الرفيع املستوى على حنو سليم ضمن احملكمة بالنيابة عن رئيس القلم. ويقوم قسم خدمات 
احملكمة، ويتوىل  املشورة القانونية بإسداء املشورة القانونية بشأن مسائل تندرج ضمن نطاق اختصاص قلم

قسم األمن والسالمة املسؤولية عن هتيئة بيئة ساملة آمنة وموفية مبقتضيات السرية للمحكمة وعن التكفل 
 بأمن العاملني يف احملكمة وأمن أصوهلا ومواردها من املعلومات.

ضمن بإذن اجلمعية لرئيس قلم احملكمة "بإعادة تنظيم البنية التنظيمية للقلم وترشيدها  وعمال - 411
، 24الربناجمية املعتمدة والعدد األقصى للوظائف الثابتة والوظائف املقرَّة" 4172حدود مقدار ميزانية عام 

، الذي يتمثل هدفه العام يف 4172يف عام  ReVisionباشر رئيس قلم احملكمة مشروع املراجعة املسمى 
والفعالية واالستدامة، على حنو توفري إطار تنظيمي وتدبري سيمكنه من ترشيد أدائه من حيث النجاعة 

جمدَّدة ضمن قلم احملكمة. وبالتايل فإن رئيس قلم احملكمة يتوقع أن يتسىن له  اجيسِّد رؤية ورسالة وقيم
 تنفيذ تصميم تنظيمي حمسَّن، وإجراءات رامية إىل حتسني األداء، وتقليص البريقراطية، وتفادي االزدواج.

وع، اليت تسدي املشورة إىل رئيس قلم احملكمة بشأن توجيه وإىل جانب اهليئة املعنية باملشر  - 418
املشروع وإدارته العامني وتدعمه يف ذلك، يتوىل تنفيَذ املشروع فريق معين به حتت إشراِف ومسؤوليِة مديره 

( وغريمها 1-والرتبة ف 2-(، يساعده يف ذلك موظفان معنيان باملشروع )من الرتبة ف7-)من الرتبة مد
م احملكمة احلاليني الذين يدعمون فريق املشروع دون أن يتفرغوا لذلك. ويُتوقع أن يواصل من موظفي قل

. وينبغي التنويه إىل أنه 4175الفريق املعين باملشروع أعماله حىت غاية جزء ليس بالقليل من عام 
 ReVision ُتطلب أية موارد إضافية هلذا الغرض. فسُيستمر على سد تكاليف مشروع املراجعة املسمى ال

 .ومجيع التكاليف املرتبطة به عن طريق الوفورات وحتسني النجاعة ضمن نطاق املوارد احلالية لقلم احملكمة

                                                           

 (، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/12/20) 4171الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...  الوثائق  24
ICC-ASP/12/Res.1 1، القسم حاء، الفقرة. 
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3011: البرنامج 34الجدول  

 

3011 
 مكتب رئيس قلم المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.1 78.9 961.7 4 558.6 712.4 4 912.5 4 554.1 744.5 4      املوظفون من الفئة الفنية

 48.1 717.1 7 111.7 5 291.4 7 519.6 1 619.7 1 271.6 7 544.4 4       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ..06 6..00 0 331.5 3 0..10 5 300.0 2 601.6 6 ..62. 0 644.3 4 33.0. 2   33.0. 2 330.3 0 512.0 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 81.9- -119.8 7 477.1 477.1   488.5 7 419.7 184.2 7 425.6 7 11.6 418.1 7 72.5 761.2 7 املساعدة املؤقتة العامة

             41.1  41.1 41.1   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 74.6 44.5 761.4 94.2 712.8 712.1 51.1 742.2 786.5  786.5 52.7 715.2 العمل اإلضايف

             781.9  781.9 727.4 24.2 اخلرباء االستشاريون

 35.0- -124.3 0 ..410 534.0 034.0 463.5 0 526.4 516.0 0 646.0 0 ..33 ..610 0 533.6 330.3 0 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 49.9- 741.9- 111.1 175.1 78.1 251.6 241.1 11.6 252.6 49.5 248.2 152.1 12.7 السفر

 4.6 الضيافة

 

4.6  4.6 2.1  2.1 2.1  2.1     

 77.5 11.4 197.2 422.1 771.2 142.4 471.4 711.1 418.6 1.8 418.7 791.6 12.7 اخلدمات التعاقدية 

 41.4- 51.6- 722.1 81.5 91.5 761.6 711.1 61.4 716.2  716.2 98.4 17.1 التدريب

   حمامو الدفاع

    

  

  

  

  

    

   الضحاياحمامو 

    

  

  

  

  

    

 718.1 27.1 61.1 النفقات التشغيلية العامة

 

718.1 795.1 741.9 485.9 751.1 741.1 411.1 -74.9 -2.2 

 11.1 6.4 42.4 اللوازم واملواد

 

11.1 91.1 79.4 16.5 12.1 44.4 59.2 -41.7 -46.7 

 577.7 71.8 79.5 8.1 8.5 4.1 7.8 1.6 41.9   41.9   41.9 األثاث واملعدات

 77.8- 756.1- 788.5 7 164.9 165.6 121.8 7 816.5 298.1 115.1 7 41.2 111.1 7 919.5 117.7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.1- 4.1.- 353.6 . 102.0 3 540.0 6 450.6 . 010.0 3 0..30 6 1..60 0 62.3 223.3 0 612.2 5 40.5. 2 المجموع

 8.2- 11.1- 142.8 77.2 171.1 152.1 11.9 487.7 516.4   516.4 117.7 418.7 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3011: البرنامج 32الجدول 

 مكتب رئيس قلم المحكمة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 59 16 11 4 71   1 2 2 2 7   7   املالك األساسي

      املالك املتصل باحلاالت

 

7 1 7  5 

 

76 76 42 

 81 58 59 4 44   2 1 5 2 7   7   اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

 44 44 44                       املالك األساسي

                           باحلاالتاملالك املتصل 

 44 44 44               اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7       7         7         املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

 7       7         7         اجملموع الفرعي

 013 01 30 5 53   4 3 2 2 0   0   المجموع  
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 : ديوان رئيس قلم المحكمة3001البرنامج الفرعي  )أ(
 مقدمة

يقدم ديوان رئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة إىل رئيس قلم احملكمة فيما يتعلق باجلوانب غري  - 416
اسرتاتيجيني جلميع أقسام  اوتوجيه االقضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها. ويهيئ الديوان تنسيق

اإلشراف على اإلجراءات  اقلم احملكمة. وهو يدعم رئيس القلم يف إدارة قلم احملكمة واإلشراف عليه متولي
القضائية يف احملكمة، وتدبرها اإلداري، والتفاوض بشأن االتفاقات، واالتصال بالدولة املضيفة، والدول 

والكيانات الدولية للتكفل بتعاون هذه اجلهات مع احملكمة األطراف والدول غري األطراف، واملنظمات 
على النحو املناسب وتقدميهم الدعم إليها. ويضاف إىل ذلك أن الديوان يسهر على التنسيق السليم 

 الرفيع املستوى ضمن احملكمة بالنيابة عن رئيس القلم.

 آالف يورو 0 513.5 موارد الميزانية
يف املئة(، نتيجة  1.6ألف يورو ) 77.4فاض زهيد مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على اخن - 481

الخنفاض يف تكاليف السفر يعزى إىل أن الدورة الرابعة عشرة للجمعية سُتعقد يف الهاي كما هو خمطط 
 . أما سائر املتطلبات من املوارد فال يطرأ عليها أي تغيري.احالي

 ألف يورو 0 066.2 الموارد من الموظفين
ثالثة جماالت من جماالت النشاط الرئيسية:  اديوان رئيس قلم احملكمة حالييشمل عمل  - 487

التعاون  ‘4’تقدمي الدعم املباشر املتعلق بالسياسات والدعم االسرتاتيجي إىل رئيس قلم احملكمة،  ‘7’
 ة.إدارة الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة وتويل مهام اإلدارة العام ‘1’والعالقات اخلارجية، 

وتظل وظيفة نائب رئيس قلم احملكمة شاغرة بانتظار املزيد من التطورات يف إطار مشروع  - 484
 الذي ينفذه قلم احملكمة. ReVisionاملراجعة املسمى 

( من مكتب مدير مشروع املباين الدائمة إىل 5-وقد أعيدت وظيفة ثابتة واحدة )من الرتبة ف - 481
ديوان رئيس قلم احملكمة، ألهنا كانت يف بادئ األمر من مالك موظفي قلم احملكمة، كما يشار إليه يف 

راجعة ، ريثما تُعرف نتيجة مشروع امل4175. وستبقى هذه الوظيفة دون متويل يف عام 969الفقرة 
 .ReVisionاملسمى 

 ألف يورو 7 799.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
يتألف مالك موظفي ديوان رئيس قلم احملكمة من موظَفنْيِ منتخبَـنْيِ وتسع وظائف ثابتة. إن  - 482

حملكمة وهو يشرف على رئيس قلم احملكمة )من رتبة مساعد أمني عام( هو املسؤول اإلداري الرئيسي عن ا
مجيع األنشطة غري القضائية املتصلة بعمل اهليئة القضائية واالدِّعاء، يساعده يف ذلك نائب رئيس قلم 

(. ويعمل يف الديوان مستشار خاص معين بالعالقات اخلارجية والتعاون )من 7-احملكمة )من الرتبة مد
(، 1-ومستشار معين بالتعاون )من الرتبة ف(، 5-(، ومسؤول تنفيذي رئيسي )من الرتبة ف5-الرتبة ف

(، وموظف تنفيذي معاون )من الرتبة 1-ومساعد خاص لرئيس قلم احملكمة/موظف قانوين )من الرتبة ف
رأ(. -رأ(، ومساعدان إداريان )من الرتبة خ ع-ع (، ومساعد شخصي لرئيس القلم )من الرتبة خ4-ف

 (.5-وظيفة ثابتة أخرى )من الرتبة ف يضم مالك موظفي الديوان اوكما أشري إليه آنف

 ألف يورو 36.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  19.5ألف يورو ) 47.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 485

 لسد تكاليف السفر والضيافة. املتصلة باملوظفني
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 ألف يورو 14.8 السفر
على رئيس قلم احملكمة، أو على من ميثله، أن يسافر من أجل زيادة الدعم والتعاون  يتعني  - 489

اللذين تقدِّمهما على أعلى املستويات الدول األطراف والشركاء اخلارجيون الرئيسيون مثل األمم املتحدة 
املوارد املعنية  وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية. وباإلضافة إىل ذلك تتيح

، والشهود، والدفاع. وينطوي املبلغ املطلوب الضحايالرئيس قلم احملكمة مواصلة تنفيذ واليته فيما خيص 
يف املئة(، ألنه لن يلزم السفر إىل نيويورك من أجل  16.4ألف يورو ) 47.7على اخنفاض مقداره 

 املشاركة يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية.

 آالف يورو 2.1 الضيافة
من الضيافة بغية زيادة الدعم والتعاون اللذين تقدِّمهما الدول  احمدود ايهيئ قلم احملكمة قسط - 481

 األطراف والشركاء اخلارجيون الرئيسيون. وال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب ذي الصلة.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3001: البرنامج الفرعي 36الجدول 

 

3001 
 ديوان رئيس قلم المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.9 5.1 652.1   652.1 628.1   628.1      املوظفون من الفئة الفنية

 4.4 2.9 474.2  474.2 411.8  411.8        اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 1.6 71.1 799.5 7   799.5 7 759.5 7   759.5 7 715.4 7   715.4 7   715.4 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                 11.7   11.7   11.7 املساعدة املؤقتة العامة

               41.1  41.1 41.1   باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                      العمل اإلضايف

                 781.9   781.9 727.4 24.2 اخلرباء االستشاريون

                 422.5   422.5 798.6 15.9 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 16.4- 47.7- 14.8 42.2 8.2 51.6 14.5 47.2 12.2   12.2 22.7 11.1 تكاليف السفر

 4.6 تكاليف الضيافة

 

4.6  4.6 2.1  2.1 2.1  2.1     

             7.4  7.4  7.4 تكاليف اخلدمات التعاقدية 

             1.1  1.1  1.1 تكاليف التدريب

               1.1  1.1  1.1 النفقات التشغيلية العامة

                      واملواداللوازم 

                           األثاث واملعدات

 19.5- 47.7- 19.8 42.2 74.2 51.6 14.5 45.2 18.6   18.6 22.7 12.8 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 ..1- 00.5- 513.5 0 54.4 ..030 0 504.4 0 35.2 ..000 0 450.6 0   450.6 0 503.1 502.2 0 المجموع

 77.1- 5.7- 21.4   21.4 25.1   25.1 11.1   11.1   11.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3001: البرنامج الفرعي 33الجدول 

 ديوان رئيس قلم المحكمة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 71 1 4 7 1   7 4   4 7   7   املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 71 1 4 7 1   7 4   4 7   7   اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7       7         7         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 7       7         7         اجملموع الفرعي

 00 3 5 0 0   0 5   3 0   0   المجموع  
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 : قسم خدمات المشورة القانونية3031البرنامج الفرعي   )ب( 

 مقدمة 
يقدم قسم خدمات املشورة القانونية الدعم القانوين يف اجلوانب ذات الصلة من جوانب املهام  - 488

برئيس قلم احملكمة يف إطار واليته بغية السهر على توافق اإلجراءات والسياسات واملمارسات مع املنوطة 
األنشطة املتصلة  (7اإلطار القانوين للمحكمة. ويشتمل ذلك على تقدمي الدعم القانوين فيما يتعلق بـ )

عة املشرتيات، مراج (1مستحقات املوظفني، ) (4بالعمل القضائي اليت يضطلع هبا قلم احملكمة، )
إقامة العدالة  (1شؤون الدولة املضيفة، ) (9االتفاقات وااللتزامات الدولية، ) (5العقود التجارية، ) (2)

 سائر املشاورات القانونية ذات الطابع العام. (6التعاميم املتعلقة بالسياسات الداخلية، ) (8الداخلية، )

 ألف يورو 6..33 موارد الميزانية
آالف يورو  1.5املطلوب يف امليزانية املقرتحة على زيادة طفيفة مقدارها  ينطوي املبلغ - 486

 املئة( تُعزى إىل سبب وحيد هو حتديث جداول الرواتب. يف 7.1)

 ألف يورو 355.0 الموارد من الموظفين
 مما جمموعه سبع وظائف ثابتة. ايتألف مالك قسم خدمات املشورة القانونية حالي - 461

 ألف يورو 144.7 الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من 
من وحدة إقامة  (. ويقود كال5-إن كل العاملني يف القسم مسؤولون أمام رئيسه )من الرتبة ف - 467

العدالة والتعاميم اإلدارية ووحدة الشؤون القضائية واالتفاقات واالمتيازات واحلصانات مستشار قانوين )من 
-قود الوحدة االستشارية املعنية بالعقود واملشرتيات موظف قانوين )من الرتبة ف(، بينما ي2-الرتبة ف

(. ويتلقى مجيع 4-(. ويدعم وحدة إقامة العدالة والتعاميم اإلدارية موظف قانوين معاون )من الرتبة ف1
ا/اإلدارة يف جمال السكرتاري ارأ( ودعم-من املساعد القانوين )من الرتبة خ ع اقانوني اهذه الوحدات دعم

 رأ(.-من املساعد اإلداري )من الرتبة خ ع

 ألف يورو 03.2 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
من أجل خدمات تعاقدية. وال يطرأ أي تغيري على املبلغ  املتصلة باملوظفنيتلزم املوارد غري  - 464

 املطلوب.

 ألف يورو 71.5 اخلدمات التعاقدية
تغيري وهو يلزم لسد تكاليف خدمات استشارية وخربة قانونية ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي  - 461

يف جمال إعداد النصوص، قد  وعمال امستمر  اإضافي احبثي . وتؤيت أنشطة احملكمة عمالددذات طابع حم
تلزم لقسم خدمات املشورة القانونية فيما خيصهما خربة قانونية خارجية، وال سّيما بشأن التشريعات 
الوطنية. وتتسم املشورة املعنية بأمهية كبرية إلجراء عمليات احملكمة وأنشطتها على حنو يتوافق مع القانون 

 اة.وتقليل احتمال تعرض احملكمة إىل املقاض
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3031: البرنامج الفرعي 30الجدول 

 

3031 
 قسم خدمات المشورة القانونية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172إىل عام بالقياس 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.5 1.4 561.7   561.7 589.6   589.6      من الفئة الفنية املوظفون

 1.2 2.1 714.1  714.1 741.1  741.1      املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.1 1.5 144.7   144.7 172.9   172.9 546.6   546.6   546.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                 42.6   42.6   42.6 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

                 42.6   42.6   42.6 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                 41.7   41.7   41.7 السفرتكاليف 

                      تكاليف الضيافة

    تكاليف اخلدمات التعاقدية 

 

 

 

71.5  71.5 71.5  71.5     

              7.1  7.1  7.1 تكاليف التدريب

                      النفقات التشغيلية العامة

               1.7  1.7  1.7 اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

     71.5   71.5 71.5   71.5 42.6   42.6   42.6 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.1 3.2 6..33   6..33 335.0   335.0 6..23   6..23   6..23 المجموع

 00.3- 1.9- 48.7   48.7 17.1   17.1 47.4   47.4   47.4 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3031: البرنامج الفرعي .3الجدول 

وكيل أمني  قسم خدمات المشورة القانونية
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 1 4 4   5   7 7 4 7         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 1 4 4   5   7 7 4 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 3 5 5   2   0 0 5 0         المجموع  
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 : قسم األمن والسالمة3041البرنامج الفرعي  )ج( 

 مقدمة

يهيئ قسم األمن والسالمة بيئة ساملة وآمنة ومصونَة مقتضياِت السرية ملسؤويل احملكمة  - 462
املنتخبني، وموظفيها، واحملامني، والشهود، وغريهم يف مقرها ويف امليدان، ويسهر على أمن ممتلكاهتا املادية 

نقطاع على مدار الساعة وغري املادية وموارد معلوماهتا. ففي املقر يوفر هذا القسم خدمات األمن دون ا
للمحكمة، ويوفر هذا القسم اخلدمات الالزمة من أجل إجراء جلسات احملكمة على حنو آمن سامل ال 
يعرتيه اضطراب ومن أجل احتجاز املتهمني بصورة آمنة. ويف امليدان يدعم هذا القسم أنشطة احملكمة، 

. للضحاياامني، والصندوق االستئماين العام، وقلم احملكمة، واحمل املدعي وال سّيما أنشطة مكتب 
وباإلضافة إىل ذلك جيري هذا القسم عمليات حتقيق داخلي يف احلوادث املتعلقة باألمن والسالمة اليت 

 متس احملكمة.

 ألف يورو 3 304.0 موارد الميزانية
يف املئة(. وُحقِّق  7.4ألف يورو ) 61.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض متواضع مقداره  - 465

 .املتصلة باملوظفنيذلك بتحديد أولويات على صعيد استخدام املوارد املوفرة يف إطار ميزانية التكاليف غري 

 ألف يورو 6 521.6 الموارد من الموظفين
وظيفة ُتشغل يف إطار املساعدة  42وظيفة ثابتة و 91يتألف مالك قسم األمن والسالمة من  - 469

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 42.1املؤقتة العامة )
 ألف يورو 5 827.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

بشأن شؤون األمن (، الذي يسدي اإلرشاد 5-يرأس قسم األمن والسالمة رئيسه )من الرتبة ف - 461
على هتيئة بيئة عمل ساملة آمنة ومصونِة مقتضياِت السرية للمحكمة وعملياهتا امليدانية.  اوالسالمة، ساهر 

( ومن املساعد 2-من املوظف املعين بالعمليات األمنية )من الرتبة ف امباشر  اويتلقى رئيس القسم دعم
 رأ(.-اإلداري )من الرتبة خ ع

(، ووكيَلي أمن )من 1-دة األمن احلمائي من رئيسها )من الرتبة فويتألف مالك موظفي وح - 468
رأ(، -)من الرتبة خ ع ارأ(، واثين عشر عون أمن رئيسي-رأ( وستة رقباء أمن )من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع

 رأ(.-مساعد أمن )من الرتبة خ ع 44رأ(، و-وسبعة أعوان أمن )من الرتبة خ ع

( وحملل 2-من موظف معين بأمن املعلومات )من الرتبة فويتألف مالك وحدة أمن املعلومات  - 466
 رأ(.-معين بالتوافق يف جمال أمن املعلومات )من الرتبة خ ع

 (، وحملَلنْيِ معنيني باألمن 2-ويتألف مالك وحدة األمن امليداين من رئيسها )من الرتبة ف - 111
رأ(، وثالثة موظفني معنيني -ع (، وموظَفنْيِ معنيني بالتخطيط والتنسيق )من الرتبة خ4-)من الرتبة ف

رأ(، ومخسة مساعدين معنيني -(، وسبعة وكالء أمن )من الرتبة خ ع1-باألمن امليداين )من الرتبة ف
 رأ(.-باألمن احمللي )امليداين( )من الرتبة خ ع

-ويتألف مالك وحدة األمن االشتغايل من موظف معين باحلرائق والوقاية منها )من الرتبة خ ع - 117
رأ(، وموظف معين بالشؤون -ظف معين باخلطط وجداول املواعيد األمنية )من الرتبة خ عرر(، ومو 

رأ(، -رأ(، ومساعد معين بالشؤون اإلدارية واإلمدادية )من الرتبة خ ع-اإلدارية والدعم )من الرتبة خ ع
التوظيف  رأ(، وموظف معين بأمن-وموظف معين بالشارات األمنية والتحقق من اهلويات )من الرتبة خ ع

ومساعد إداري )من الرتبة  رأ(،-رأ(، وموظف دعم معين بأمن التوظيف )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع
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رأ(، ومساعد معين بالتدريب يف جمال األمن -رأ(، ومنسق للتدريب يف جمال األمن )من الرتبة خ ع-خ ع
 رأ(.-)من الرتبة خ ع

واملشغولة يف إطار  44الدعم األمين البالغ عددها ويُطلب أن حتوَّل وظائف املساعدين املعنيني ب - 114
رأ( إىل وظائف ثابتة. فكل هذه الوظائف أدرِج يف امليزانية منذ -ع املساعدة املؤقتة العامة )من الرتبة خ

 ، ويُتوقع أنه سيظل ُُيتاج إليها يف املستقبل، ومن ذلك احلاجة إليها يف املباين الدائمة.4115عام 

 ألف يورو 477.1 العامة املساعدة املؤقتة
وظيفة ُتْشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة؛  42من  ايتألف مالك قسم األمن والسالمة حالي - 111

 وظيفة منها إىل وظائف ثابتة. 44ويُقرتح أن حتوَّل 

ووكيل أمن )من ؛ )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 1-موظف أمن ميداين )من الرتبة ف - 112
. تطلب هاتان الوظيفتان من أجل احلالة يف مايل للتكفل )متطلب مستمر( اشهر  74 رأ( ملدة-الرتبة خ ع

العام وسائر أقسام قلم  املدعي مكتب  اباستمرار تقدمي الدعم األمين جلميع األنشطة اليت يضطلع هبا حملي
 احملكمة ولدعم البعثات القادمة.

 ألف يورو 761.4 العمل اإلضايف
يف املئة( نتيجة لتطبيق  74.6ألف يورو ) 44.5على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب  - 115

 جدول الرواتب احملدَّث.

إن استدامة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة تستلزم أن يكون عدد من الوظائف  - 119
لنظام موظفي احملكمة األساسي ونظامهم اإلداري يستحق موظفو  ابصورة دائمة. ووفق األمنية مشغوال

. ويلزم اضطالعهم بعمل إضايف على حنو عن عملهم ليال امالي ان من فئة اخلدمات العامة تعويضاألم
منتظم، وذلك بالنظر إىل العطل العامة واإلجازات الرمسية، ودعم املهمات، وحاالت النقص يف املوظفني.  

اد جلسات احملكمة. كما يلزم العمل اإلضايف لسد النقص يف املوظفني وساعات العمل املزيدة إبان انعق
 إىل جدول اجللسات احلايل. اوقد ُحسب املبلغ اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف العمل اإلضايف استناد

 ألف يورو 0 034.3 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وقد استُِند يف  71.6ألف يورو ) 718.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 111

العام، واحملامون واملمثلون  املدعي تقدير املوارد املطلوبة إىل مقادير اخلدمات األمنية اليت يطلبها مكتب 
فتلزم  املتصلة باملوظفنيوارد غري ، وأقسام قلم احملكمة. أما املللضحاياالقانونيون، والصندوق االستئماين 

األثاث لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة، واللوازم واملواد، و 
 .واملعدات

 ألف يورو 111.5 السفر
يف املئة(، ألنه ال يُتوقع  42.6ألف يورو ) 66.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 118
 أسفار فيما خيص احلالة يف السودان/دارفور واحلالة يف ليبيا. إجراء

وُتطلب املوارد املعنية لسد تكاليف املشاركة يف اجللسات اإلطالعية واجتماعات التنسيق )مع  - 116
إدارة األمن والسالمة يف األمم املتحدة، والشبكة املشرتكة بني الوكاالت إلدارة األمن، واملنظمة الدولية 

ائية(؛ واملشاركة يف املؤمترات املعنية باألمن، لضمان املطابقة وجناعة التكاليف يف القرارات للشرطة اجلن
املتعلقة بإدارة األمن؛ والرتابط الشبكي وتبادل املعلومات؛ وعمليات التفتيش، وعمليات التحقيق، 

األمم املتحدة، وعمليات تقييم املخاطر األمنية، والتحليل واالرتباط )بإدارة األمن والسالمة يف 
 اوبالسلطات احمللية(؛ والتخطيط للمخاطر يف جمال األمن والسالمة وتدبر هذه املخاطر، والسفر دعم

 للمسؤولني املنتخبني وللجهات املتعاَمل معها على الصعيد الداخلي.
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 ألف يورو 121.6 اخلدمات التعاقدية
اقدية على زيادة مقدارها تنطوي ميزانية قسم األمن والسالمة اخلاصة باخلدمات التع - 171

العام والفتتاح  املدعي يف املئة(، نتيجة لطلبات اخلدمات اليت يقدمها مكتب  74.7يورو ) ألف 11.4
 املكتب امليداين يف مايل.

وتلزم املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدقيق األمين، وخدمات مسك مفاتيح مساكن املسؤولني  - 177
دمات األمنية يف املكاتب امليدانية، وأجهزة إنفاذ القانون. وقد طبَّق مكتب املنتخبني واجلهات اليت توفر اخل

ضمن احملكمة إجراء التدقيق األمين السابق للتوظيف على مجيع اجلدد من  كامال  ااألمن والسالمة تطبيق
أنه أصبح املوظفني، واملتدربني، واملهنيني الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني. ويضاف إىل ذلك 

يستحق دفع رسم سنوي لقاء خدمات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )إنرتبول( املتعلقة بطلبات التدقيق 
األمين مبوجب االتفاق املعدَّل بني احملكمة وهذه املنظمة. ويسهر قسم األمن والسالمة على السالمة 

 دة من الشرطة احمللية/اجليش احمللي.واألمن يف مجيع املكاتب امليدانية ويدعم بعثات احملكمة مبساع

 ألف يورو 722.1 التدريب
يف املئة( وهو سُيستخدم  41.4ألف يورو ) 51.6ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 174

للتكفل بالتقيد باألنظمة املعمول هبا يف احملكمة واألنظمة املعمول هبا يف الدولة املضيفة. وتلزم املوارد 
كاليف التدريب اإللزامي على اإلسعاف وعلى إطفاء احلرائق وعلى التحرك حيال الطوارئ املطلوبة لسد ت

وعلى استعمال األسلحة النارية بغية استدامة املؤهالت الضرورية. وكذلك يلزم التدريب يف جمال أمن 
ماية اللصيقة،  املعلومات، والتدبر األمين، وتدبر احلوادث اليت يؤخذ فيها رهائن، والسيطرة والتقييد، واحل

كما يلزم التدريب التخصصي يف جمال األمن امليداين، مثل التدريب على احلماية اللصيقة والتدريب على 
التدريب فيما يتعلق بالنهوج الساملة  4175نقل املتهمني. وعالوة على ذلك جيب أن يواَصل يف عام 

 الدولة املضيفة يف هولندا. واآلمنة يف البيئات امليدانية، الذي يوفَّر بالتعاون مع جيش

 ألف يورو 411.1 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(. وسُتستخدم  2.2ألف يورو ) 74.9ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 171

املوارد املطلوبة لسد تكاليف صيانة األسلحة النارية، وأجهزة التدقيق والتدريب األمنيني؛ واختبار البنية 
ألمن املعلومات؛ واشرتاك العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن. إن وجود معدات تدقيق األساسية 

 أمين عاملة بصورة كاملة يتسم بأمهية أساسية فيما خيص نظام األمن يف احملكمة.

 ألف يورو 59.2 اللوازم واملواد
ئة(. وسُتستخدم يف امل 46.7ألف يورو ) 41.7ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  - 172

املوارد املطلوبة لسد تكاليف املؤن األساسية الالزمة ملكتب الشارات وبطاقات اهلوية، والبذالت، واألحذية 
األمنية، والعناصر الالزمة جللسات التدريب من أجل إعادة تصديق املهارات يف جمال األسلحة النارية، 

مكافحة احلرائق واملعايري األمنية، واشرتاك القسم لدى وشراء ومسك مقتنيات من املواد املتعلقة باألمن و 
 شركٍة توفِّر حتاليل جتارية.

 ألف يورو 79.5 األثاث واملعدات
يف املئة( وهو يلزم لسد  577.7ألف يورو ) 71.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 175

يوفرون اخلدمات يف مقر احملكمة ويف تكاليف سرتات واقية )تُلبس حتت الثياب( ملوظفي األمن الذين 
 امليدان، وسرتات تكتيكية واقية من الرصاص وخوذات محاية للموظفني العاملني يف بلدان احلاالت.



ICC-ASP/13/20 

108 

20-A-251114 

 5102الميزانية المقترحة لعام : 3041: البرنامج الفرعي 41الجدول 

 

3041 
 قسم األمن والسالمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.6 71.7 726.1 7 558.6 561.7 718.6 7 554.1 589.6      املوظفون من الفئة الفنية

 11.1 164.7 7 964.1 2 291.4 7 414.5 1 911.9 1 271.6 7 789.1 4        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 41.1 714.4 7 827.1 5 176.7 4 844.9 1 116.5 2 695.6 7 111.9 4 114.7 2   114.7 2 117.1 7 511.1 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 81.9- -119.8 7 477.1 477.1   488.5 7 419.7 184.2 7 781.6 7 11.6 751.1 7 72.5 715.2 7 املساعدة املؤقتة العامة

 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

                   

 74.6 44.5 761.4 94.2 712.8 712.1 51.1 742.2 786.5  786.5 52.7 715.2 العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 14.7- -152.1 7 218.6 412.7 712.8 291.4 7 459.2 419.8 7 111.2 7 11.6 116.5 7 98.1 411.8 7 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 42.6- 66.5- 111.5 461.9 6.6 211.1 161.5 6.5 151.2 49.5 111.6 171.4 41.1 تكاليف السفر

                      تكاليف الضيافة

 74.7 11.4 121.6 422.1 66.6 119.1 471.4 86.5 411.1 1.8 419.8 791.6 14.6 تكاليف اخلدمات التعاقدية 

 41.4- 51.6- 722.1 81.5 91.5 761.6 711.1 61.4 711.1  711.1 98.4 96.5 تكاليف التدريب

 2.2- 74.9- 411.1 741.1 751.1 485.9 741.9 795.1 711.1  711.1 27.1 69.1 النفقات التشغيلية العامة

 46.7- 41.7- 59.2 44.4 12.1 16.5 79.4 91.1 11.4  11.4 6.4 42.7 اللوازم واملواد

 577.7 71.8 79.5 8.1 8.5 4.1 7.8 1.6 41.9   41.9   41.9 األثاث واملعدات

 71.6- 718.7- 712.1 7 198.1 199.1 414.2 7 821.1 245.2 617.1 41.2 611.6 564.5 177.5 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.5- 1.3.- 304.0 3 160.2 3 353.3 4 432.0 3 3..16 3 412.0 4 601.0 6 62.3 242.2 6 3.5.4 5 023.1 4 المجموع

 7.8- 2.1- 459.5 77.2 425.1 497.4 88.8 714.2 491.2   491.2 88.1 714.2 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102لعام مالك الموظفين المقترح : 3041: البرنامج الفرعي 40الجدول 

 قسم األمن والسالمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 16 12 11 7 5   7 7 4 7         املالك األساسي

 42 76 76  5  7 1 7      املتصل باحلاالت املالك

 91 51 54 7 71   4 2 1 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

 44 44 44                      املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 44 44 44                       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 02 32 34 0 01   5 4 3 0         المجموع  
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 المشتركة: شعبة الخدمات اإلدارية 3511البرنامج  - 5 

 مقدمة
لعمل احملكمة. وهي تتألف من  اإن شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة تقدم اخلدمات اإلدارية دعم - 179

مكتب مديرها، وقسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية واملالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم تكنولوجيا 
قسم العمليات امليدانية، ريثما تُعرف نتائج مشروع  ااملعلومات واالتصال. وقد ُضمَّ إىل هذه الشعبة مؤخر 

 .ReVisionاملراجعة اليت جيريها قلم احملكمة املسمى 
املقرتحة هلذه الشعبة إىل الغايات االسرتاتيجية للمحكمة وأولوياهتا  4175وتستند ميزانية عام  - 171

 وإىل متطلبات اخلدمة ملختلف براجمها الرئيسية.

ت اإلشراف وجمموعات اجلمهور الداخلي واجلمهور اخلارجي، تقارير وتنتج هذه الشعبة، هليئا - 178
، والتخطيط االسرتاتيجي، تشمل إدارة املخاطرووثائق بشأن مسائل من قبيل امليزانية، واملوارد البشرية، و 

 بنطاقها احملكمة برمتها.

يشمل نطاقها وباإلضافة إىل ذلك تتوىل هذه الشعبة املسؤولية عن تدبر املشاريع اخلاصة اليت  - 176
مجيع وحدات احملكمة، مثل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. كما إن هذه الشعبة منخرطة يف 

، ويف دعم مشروع االنتقال إىل ReVisionالعمل على مشروع املراجعة اليت جيريها قلم احملكمة املسمى 
 اين.املباين اجلديدة بالتعاون مع مكتب مدير مشروع هذه املب

مع ميزانيتها  4175لقد تكفلت شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة بتوافق ميزانيتها املقرتحة لعام  - 141
. فعلى الرغم من الزيادات يف تكاليف السلع واخلدمات بسبب التضخم املايل، وعبء العمل 4172لعام 

العام، واحلاالت اجلديدة املعروضة على  املدعي اإلضايف الناجم عن تزايد اخلدمات اليت يطلبها مكتب 
احملكمة، وااللتزامات املتعلقة باملوظفني مبوجب النظام املشرتك لألمم املتحدة، تقرتح هذه الشعبة زيادة 

. إن هذه 4175يف املئة( يف ميزانية عام  1.9ألف يورو ) 746.4صافية إمجالية متواضعة يقارب مبلغها 
بتزايد احتياجات عمل احملكمة يف امليدان، املتأتية عن إعادة إعمال مكتب  الزيادة مرتبطة إىل حد بعيد

ميداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى وفتح مكتب ميداين جديد يف مايل، األمرين اللذين كان قد خطِّط هلما 
 لكن مل يهيأ هلما يف ميزانيته. 4172فيما خيص عام 

ل ما بُذل لتحقيق مكاسب عن طريق حتسني النجاعة وقد تسىن تقدمي هذه امليزانية املقرتحة بفض - 147
من جهود مستمرة اقرتنت باملرونة يف استخدام املوارد وباستمرار إعادة حتديد أولويات االحتياجات حيثما 

 أمكن ذلك.

وتنبغي مالحظة أنه، باإلضافة إىل املوارد اليت هيئت هلذه الشعبة ضمن إطار امليزانية الربناجمية  - 144
ألف يورو من أجل املشروع املمتد  461.1مبلغ مقداره  4171يئ هلا من ميزانية عام ، هُ 4172لعام 

 4175 . وعليه فإن ميزانية عام21لعدة سنوات اخلاص بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
، على 4172املقرتحة هلذه الشعبة تنطوي يف الواقع، بالقياس إىل جمموع املوارد اليت ُهيئت هلا يف عام 

 يف املئة(. 1.1ألف يورو ) 791.8اخنفاض مقداره 

كما إنه، بالنظر إىل االنتقال إىل املباين الدائمة، أبقت شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة على  - 141
طلباهتا املتعلقة باستبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال وبعمليات االحتياز عند حدها األدىن، 

 .املتصلة باملوظفنييف املئة( يف التكاليف غري  9.9آالف يورو ) 971.1مقداره  امقرتح اما آتى ختفيض

                                                           

-ICC ( اجمللد األول، اجلزء الثالث،ICC-ASP/12/20) ،4171الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...   21
ASP/12/Res.1 ،اء.ي الفرع 
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3511: البرنامج 45الجدول 

 

3511 
 شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.4 97.1 117.7 5 249.1 7 922.2 1 116.2 5 211.1 7 917.1 1      املوظفون من الفئة الفنية

 2.7 112.4 151.1 1 485.7 4 217.6 5 254.8 1 741.8 4 114.1 5           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.6 195.6 848.7 74 177.8 1 779.1 6 294.4 74 548.5 1 611.1 8 121.1 74   121.1 74 146.1 1 978.1 8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 11.6 129.1 291.9 7 126.9 178.1 747.1 7 568.9 544.1 418.8 7 11.7 418.1 7 216.8 168.6 املساعدة املؤقتة العامة

 51.1- 71.1- 71.1  71.1 41.1  41.1        اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 

 6.7 74.1 724.8 24.4 711.9 711.8 14.8 68.1 747.1  747.1 71.4 712.9 العمل اإلضايف

 712.1 45.2 21.1   21.1 72.9   72.9 11.1   11.1   11.1 اخلرباء االستشاريون

 46.1 111.1 991.2 7 167.8 898.9 489.1 7 917.2 955.1 212.1 7 11.7 192.7 7 241.1 611.4 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 41.9- 95.1- 477.9 771.6 61.1 419.6 414.1 12.6 191.1 21.1 176.6 784.1 711.1 السفر

                      الضيافة

 46.1- 478.2- 541.8 451.1 412.7 129.4 188.9 151.9 829.1 771.8 114.6 215.6 141.1 اخلدمات التعاقدية 

 16.7- 66.1- 752.6 44.1 714.6 452.9 1.2 421.4 127.2 4.6 118.5 45.2 171.7 التدريب

 7.9- 711.7- 272.2 9 118.1 4 115.8 2 547.5 9 744.9 4 168.6 2 169.2 9 89.9 116.8 9 195.9 4 922.4 2 النفقات التشغيلية العامة

 8.5- 28.6- 549.2 762.6 117.5 515.1 721.9 217.1 525.6 41.9 545.1 718.9 279.1 واملواداللوازم 

 1.1- 11.6- 854.2 554.2 111.1 641.1 117.2 557.6 451.9 7 718.5 115.1 7 712.8 621.1 األثاث واملعدات

 9.9- 971.1- 981.9 8 215.5 1 474.1 5 461.8 6 415.9 1 194.4 9 721.1 71 229.4 117.2 6 644.2 4 116.1 9 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 1.6 5..05 036.1 53 0..3. 3 ..0.6 02 146.3 53 3.2.2 3 620.5 02 3..5. 53 206.4 403.3 53 0..13 3 334.5 06 المجموع

التسوية املتعلقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 
من القسم  1للقطاع العام،كما تقضي به الفقرة 

      ICC-ASP/12/Res.1             5.1.1ياء من القرار 

باحتساب التسوية المتعلقة  المجموع معدَّال
بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 

 .1.6- 061.0- 036.1 53 0..3. 3 ..0.6 02 336.3 53 3.2.2 3 620.5 02 3..5. 53 206.4 403.3 53 0..13 3 334.5 06 العام

 44.2- 191.1 -425.1 7 797.7- -182.9 7 -919.1 7 289.1- -741.1 7 -944.8 7   -944.8 7 282.1- -718.5 7 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102المقترح لعام مالك الموظفين : 3511: البرنامج 43الجدول 

 شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 775 84 19 9 11   8 75 5 2 7       املالك األساسي

 96 59 52 4 71  7 1 2 7     املالك املتصل باحلاالت

 782 718 711 8 29   6 44 6 5 7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 004 030 031 0 46   . 55 . 2 0       المجموع  
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 : مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة3501البرنامج الفرعي  )أ( 

 مقدمة

يوفر مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة توجيهات قيادية واسرتاتيجية ألقسام هذه  - 142
الشعبة، ويشرف على خدمات الدعم اليت توفَّر للمحكمة يف جمال املوارد البشرية، وجمال امليزانية واملالية، 

العامة، وجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وجمال العمليات امليدانية، وينسق هذه وجمال اخلدمات 
لرئيس قلم احملكمة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية  ااسرتاتيجي ااخلدمات. ويقدم هذا املكتب دعم

ؤون واسرتاتيجيات احملكمة وسياساهتا ذات الصلة. ويعمل هذا املكتب مبثابة جهة تنسيق فيما خيص ش
اإلدارة املتخصصة، ويتوىل قيادة وتنسيق تقدمي املعلومات إىل هيئات املراقبة وأصحاب الشأن اخلارجيني 

 فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية التقنية، ويدير املشاريع األساسية اليت تشمل بنطاقها شىت وحدات احملكمة.

 ألف يورو 463.0 موارد الميزانية
مما يسد تكاليف املوظفني،  ادمات اإلدارية املشرتكة تتألف رئيسيإن موارد مكتب مدير شعبة اخل - 145

يف املئة(، تعزى كلها إىل تطبيق النظام  7.7آالف يورو ) 5.7وهي تنطوي على زيادة طفيفة مقدارها 
 املوحد لألمم املتحدة.

 ألف يورو 446.3 الموارد من الموظفين
مالك من أربع وظائف ثابتة. ويستعان مبوارد هذا ملكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة  - 149

املكتب من املوظفني احلاليني بقدرهتا الكاملة للنهوض بأود حجم اخلدمات املطلوبة والطلبات اليت يقدمها 
 أصحاب الشأن الداخليون واخلارجيون.

 ألف يورو 229.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
مالك العاملني يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة من أربعة موظفني: املدير يتألف  - 141

 رأ(.-(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع1-(، وموظَفني إداريني )من الرتبة ف7-)من الرتبة مد

 وميارس املدير القيادة االسرتاتيجية العامة يف خمتلف جماالت إدارة احملكمة ويسدي املشورة إىل - 148
رئيس قلم احملكمة، ويقدم إليه الدعم االسرتاتيجي بشأن صوغ االسرتاتيجيات والسياسات اليت تشمل 
بنطاقها شىت وحدات احملكمة. ويشارك املدير يف اللجان ذات الصلة املشرتكة بني األجهزة ويرتأس هذه 

الية اليت تنظر فيها اللجنة، اللجان، ويعمل مبثابة جهة تنسيق فيما خيص مجيع الشؤون العامة اإلدارية وامل
وأفرقة العمل التابعة للمكتب، واجلمعية. كما إن املدير ينسق تنفيذ التوصيات اليت تقدَّم إىل احملكمة يف 
سياق عمليات املراجعة اخلارجية وعملياهتا الداخلية. وُيضطلع بأنشطة املكتب بدعم أساسي من املوظَفنْيِ 

افة إىل ذلك مهمات مؤقتة ويشاركان يف مشاريع تشمل بنطاقها شىت اإلداريني، اللذين يؤديان باإلض
إىل األنشطة ويقودان هذه املشاريع.  ااستناد إدارة املخاطروحدات احملكمة، مثل مشروع تقدير التكاليف و 

 يف جمال السكرتاريا إىل مكتب مدير الشعبة. اأما املساعد اإلداري فيقدم دعم
 ألف يورو 03.2 بالموظفينالمتصلة الموارد غير 

يف املئة(. وُتطلب املوارد  77.4ألف يورو ) 4.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 146
 من أجل السفر. املتصلة باملوظفنيغري 

 ألف يورو 71.5 السفر
يف املئة(، وهو يلزم لسد  77.4ألف يورو ) 4.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 111

تكاليف اجتماعات وأنشطة تعاون مع الدول األطراف أو مع أصحاب شأن خارجيني، واجتماعات مع 
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ية، هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ملواكبة أحدث املستجدات فيما بني الوكاالت بشأن املسائل اإلدار 
 والسياسات، واملشاريع، واجلهود املبذولة لتحسني النجاعة.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3501: البرنامج الفرعي 44الجدول  

 

3501 
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية 

 المشتركة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.2 5.7 181.1   181.1 115.4   115.4      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8  91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.1 1.1 229.1   229.1 216.1   216.1 284.5   284.5 7.2 287.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                 7.1-   7.1- 7.1-   املساعدة املؤقتة العامة

    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

                 

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

                 7.1-   7.1- 7.1-   تكاليف املوظفني األخرىالفرعي لاجملموع 

 77.4- 4.4- 71.5   71.5 76.1   76.1 1.7   1.7   1.7 السفر

                      الضيافة

             1.2  1.2  1.2 اخلدمات التعاقدية 

 التدريب

 

 

 

 

 

              

               7.1-  7.1-  7.1- النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 77.4- 4.4- 71.5   71.5 76.1   76.1 6.4   6.4   6.4 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.0 2.0 463.0   463.0 420.3   420.3 4.1.0   4.1.0 1.3- 4.1.4 المجموع

 77.1- 4.7- 79.7   79.7 78.7   78.7 77.1   77.1   74.7 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3501: البرنامج الفرعي 42الجدول 

 مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 2 7 7   1     4     7       املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 2 7 7   1     4     7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

 4 0 0   3     5     0       المجموع  
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 : قسم الموارد البشرية3551البرنامج الفرعي  )ب(

 مقدمة
يقدم قسم املوارد البشرية طائفة واسعة من اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية جلميع الربامج  - 117

الرئيسية للمحكمة. ومن ذلك إسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتعلقة باملوارد 
البشرية، ووضع النهوج املتعلقة باملوارد البشرية، وتناول التظلمات والشؤون القانونية ذات الصلة، والتعاون 

 يف إدارة املوظفني.

 ألف يورو 5 303.0 موارد الميزانية
 يف املئة(. 7.8ألف يورو ) 24.1املبلغ املطلوب على احنفاض إمجايل طفيف مقداره ينطوي  - 114

 ألف يورو 5 551.0 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة ومخس وظائف ُتشغل يف إطار  44من  ايتألف مالك قسم املوارد البشرية حالي - 111

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ومثة وظيفة من الرتبة  2.5املساعدة املؤقتة العامة )
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  7.1رأ )-خ ع

، بينما ُتطلب وظيفة إضافية واحدة يف إطار املساعدة املؤقتة 4175 ص عاملن يُطلب متويلها فيما خي
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( بغية تقدمي دعم معزَّز. 7.1رأ )-العامة من الرتبة خ ع

 ألف يورو 7 878.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
من أربع وحدات. ويتوىل  ا(، وهو يتألف حالي5-البشرية رئيُسه )من الرتبة ف يرأس قسَم املوارد - 112

رئيس القسم، باإلضافة إىل وظائفه يف جمال إدارة القسم، املسؤولية عن إسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن 
ملوارد البشرية ونتائج املسائل واملبادرات املتصلة باملوارد البشرية؛ وإعداد الوثائق املتعلقة باألنشطة يف جمال ا

هذه األنشطة؛ ووضع النهوج املتعلقة باملوارد البشرية؛ وتناول تظلمات املوظفني والشؤون القانونية ذات 
رأ( ومساعد -الصلة؛ والتعاون يف إدارة املوظفني. ويقوم بدعم الرئيس مساعد إداري )من الرتبة خ ع

 رر(.-قانونية( )من الرتبة خ عرئيسي معين باملوارد البشرية )النهوج والشؤون ال

وتتوىل وحدة التجهيز باملوظفني املسؤولية عن حشد املوظفني، وختصيصهم، وإعادة ختصيصهم،  - 115
وتصنيف الوظائف )إعادة تصنيفها(، وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق املوظفني، وإعارهتم، ونقلهم. إن 

(، 4-عين بالتجهيز باملوظفني )من الرتبة ف(، وموظف م2-هذه الوحدة تتألف من رئيسها )من الرتبة ف
رأ(، وثالثة مساعدين معنيني بالتجهيز -ومساعد رئيسي معين بالتجهيز باملوظفني )من الرتبة خ ع

 رأ(.-باملوظفني )من الرتبة خ ع

وتتحمل وحدة تسيري شؤون املوظفني املسؤولية عن تدبر العقود؛ وتسيري شؤون الرواتب  - 119
ت؛ وسجالت الدوام وسجالت تدبر األداء؛ واإلبالغ فيما يتعلق باملوارد البشرية والتعويضات واملستحقا

ونظم تكنولوجيا املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية؛ وحل النزاعات والتوسط فيما خيص أداء املوظفني. 
-الرتبة خ ع(، ومساعَدْيِن رئيسيني معنيني باملوارد البشرية )من 1-وهي تتألف من رئيسها )من الرتبة ف

رأ(، ومساعد رئيسي معين بدعم نظم تكنولوجيا -رأ(، ومساعد معين باملوارد البشرية )من الرتبة خ ع
 رأ(.-رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع-املعلومات املتعلقة باملوارد البشرية )من الرتبة خ ع

وتسدي املشورة بشأن  وتتوىل وحدة التدريب وتنمية القدرات تدبر ميزانية التدريب املركزية، - 111
استخدام خمصَّصات التدريب املوزَّعة على شىت الوحدات. وهي تساعد اإلدارة يف إعداد خطط التعلم 

(، يدعمه 1-السنوية، وتقوم بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعلم. إهنا تتألف من رئيسها )من الرتبة ف
 رأ(.-مساعد معين بالتدريب وتنمية القدرات )من الرتبة خ ع
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وتتوىل وحدة الصحة والرعاية املسؤولية عن الصحة املهنية واملسائل الطبية فيما خيص العاملني،  - 118
مبا يف ذلك الفحوص الطبية السابقة للتوظيف، والعناية باملوظفني الذين يسافرون يف مهمات قبل سفرهم 

تتوىل املسؤولية عن مسائل وبعده، وتصديق اإلجازات املرضية، والعناية الطبية املستعجلة. كما إهنا 
(، وموظف معين 2-املساعدة النفسية االجتماعية ومسائل الرعاية. وهي تتألف من رئيسها )من الرتبة ف

رر(، وممرض/مساعد طيب معين -(، ومساعد طيب/ممرض )من الرتبة خ ع1-برعاية املوظفني )من الرتبة ف
 رأ(.-عاية املوظفني )من الرتبة خ عرأ(، ومساعد معين بر -بالصحة املهنية )من الرتبة خ ع

بغية جعل ما  4172وسيخضع قسم املوارد البشرية إىل مراجعة وافية وإعادة تنظيم خالل عام  - 116
يقدمه من خدمات وما يسديه من مشورة يف جمال املوارد البشرية أفضَل تلبيًة الحتياجات احملكمة، وحتويله 

اديل إىل شريك اسرتاتيجي. وقد أُعدت امليزانية املقرتحة على بالطابع التب ايتسم رئيسي امن قسم يؤدي دور 
 أساس أعداد املوظفني واألنشطة احلالية ألن هذه املراجعة لـّما تكن قد جُنِّزت إبان إعدادها.

وريثما تتم إعادة التنظيم، قد تلزم موارد إضافية لدعم األنشطة احلامسة األمهية املتصلة بوضع  - 121
السياسات، وتدبر األداء، وتطوير املسارات املهنية للموظفني، وحل النزاعات على أساس غري رمسي، 

اليت تُتخذ يف إطار  العام، وتنفيذ القرارات املدعي واالرتفاع احلاد يف نشاط توظيف العاملني يف مكتب 
 .ReVisionاملشروع املسمى 

 ألف يورو 199.5 املساعدة املؤقتة العامة
مخس وظائف ُتشغل يف إطار  اباإلضافة إىل الوظائف الثابتة، تدعم قسَم املوارد البشرية حالي - 127

املساعدة املؤقتة العامة. وريثما تتم املراجعة العامة لقسم املوارد البشرية ومقادير اخلدمات واملوارد، وبالنظر 
، باستثناء وظيفة واحدة 4175إىل ارتفاع حجم النشاط، يُطلب استمرار هذه الوظائف فيما خيص عام 

 .4175تكنولوجيا املعلومات ليست مطلوبة فيما خيص عام شاغرة ملساعد معين باملوارد البشرية/

. يقدم )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين بالتجهيز باملوظفني )من الرتبة خ ع - 124
شاغل هذه الوظيفة يف وحدة التجهيز باملوظفني الدعم فيما خيص مجيع األنشطة اجلارية يف الوحدة. إن 

وتظل الزمة بغية اضطالع وحدة التجهيز باملوظفني  4115منذ عام هذه الوظيفة قائمة يف الوحدة 
مبهامها األساسية املتمثلة يف تلبية االحتياجات إىل التوظيف وإجراء عمليات إعادة ختصيص املوظفني 
احلاليني وإعادة توزيعهم، واالضطالع جبميع أنشطة احلشد ذات الصلة الالزمة لتيسري شغل الوظائف 

 الشاغرة.

 . )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -معين بالتجهيز باملوظفني )من الرتبة خ ع مساعد - 121
 امستمر  اإضافي اوسيقدم شاغلها دعم 4172إن هذه الوظيفة قائمة يف وحدة التجهيز باملوظفني منذ عام 

راجعة املتأتيني عن حشد املوظفني، وعن مشروع امل قعفيما يتعلق بعبء العمل احلايل وعبئه املقبل املتو 
، وعن معاودة مشاركة قسم املوارد البشرية يف األفرقة اليت جتري املقابالت مع ReVisionاملسمى 

 املرشَّحني، وعن تولية وحدة التجهيز باملوظفني املسؤولية عن برنامج التدريب الداخلي.

طلب لكل منهما )مت اشهر  74رأ(، ملدة -مساعدان معنيان باملوارد البشرية )من الرتبة خ ع - 122
. تظل هاتان الوظيفتان الزمتني بغية دعم عمل وحدة تسيري شؤون املوظفني. إن هاتني الوظيفتني مستمر(

، على الرتتيب، ويضطلع شاغالمها بوظائف 4115وعام  4112قائمتان يف هذه الوحدة منذ عام 
ز كشوف الرواتب الوحدة الرئيسية املتصلة بإصدار العقود وعقد اجللسات اإلطالعية للموظفني، وجتهي

وسائر املستحقات والتعويضات الواجبة الدفع للموظفني املزيدي العدد وأفراد عائالهتم الذين تستحق 
 عنهم هذه املدفوعات، وتسيري شؤون هذه الكشوف.

. تلزم هذه )متطلب جديد( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين باملوارد البشرية )من الرتبة خ ع - 125
الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بغية التكفل بتمكن وحدة تسيري شؤون املوظفني من توفري 
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اخلدمات املناسبة واآلتية يف حينها. لقد ازدادت أعداد العاملني يف احملكمة على مر السنني ومن شأن 
لكبري املتمثل يف عدم تسيري شؤون استمرار نقص املوظفني العاملني يف الوحدة أن يفضي إىل اخلطر ا

 التعويضات واملستحقات على حنو سليم و/أو تأخري تسيري هذه الشؤون.
 ألف يورو 15.1 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(، وهو يلزم لتوفري  716.1ألف يورو ) 41.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 129
ضمن القسم يف جماالت من قبيل تصميم الوظائف وتصنيفها، وإصدار استدراجات  اخربة ال تتوفر حالي

 العروض من أجل التعاقد مع شركات التأمني، ومشاريع أمتتة قسم املوارد البشرية.
 ألف يورو 3.1. المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد  97.9ألف يورو ) 725.6ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 121
 لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب. املتصلة باملوظفنيغري 

 ألف يورو 72.4 السفر
لسد يف املئة(، وهو يلزم  79.1ألف يورو ) 4.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 128

تكاليف السفر إىل املكاتب امليدانية وتكاليف مشاركة مسؤويل قسم املوارد البشرية يف االجتماعات 
 املتخصصة ذات الصلة الالزمة للتواؤم مع النظام املوحد لألمم املتحدة ومواكبة أحدث املستجدات.

 ألف يورو 41.1 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، وهي تلزم  76.8آالف يورو ) 1.1رها تنطوي ميزانية هذا البند على زيادة مقدا - 126

لتكليف جهة خارجية بسد املتطلبات الطبية، مثل عمليات التلقيح والفحوص الطبية السابقة للتعيني، 
 وذلك بسبب زيادة متوقعة يف عدد املوظفني اجلدد.

 ألف يورو 58.8 التدريب
يف املئة(. وُتدعم مبيزانية  91.1يورو )ألف  717.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 151

التدريب املركزية هذه مبادرات يف جمال التدريب من قبيل التدريب على تدبر األداء، والتدريب اإللزامي 
 اعلى الوقاية من التحرش، والتدريب فيما يتعلق بأخالقيات/مدونة قواعد السلوك. ويشمل ذلك أيض

 اجلدد، وتدريب املوظفني العاملني يف امليدان، وميزانية التدريب تنظيم احملكمة جللسات توجيه املوظفني
التقين يف قسم املوارد البشرية، املراد هبا التكفل ببقاء املهارات التقنية للعاملني يف قسم املوارد البشرية 

 مواِكبًة ألحدث املستجدات.

ل بغية االستثمار حبسب أن تُزاد املخصصات يف إطار بند امليزانية هذا يف املستقب يتعني وس - 157
 االقتضاء يف حتسني مهارات العاملني وكفاءاهتم ومحاسهم.

 5102الميزانية المقترحة لعام : 3551: البرنامج الفرعي 46الجدول 

 

3551 
 قسم الموارد البشرية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175 ميزانية عام
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.6 1.1 166.8   166.8 164.5   164.5      املوظفون من الفئة الفنية

 4.6 48.8 178.8 7 768.1 841.8 661.1 767.5 168.5        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.1 19.7 878.9 7 768.1 941.9 7 184.5 7 767.5 567.1 7 851.5 7   851.5 7 411.1 979.1 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 
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3551 
 قسم الموارد البشرية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175 ميزانية عام
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 72.6 21.2 199.5   199.5 176.7   176.7 417.7 47.4 451.1 1.6 426.7 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 716.1 41.2 15.1   15.1 72.9   72.9 71.1   71.1   71.1 اخلرباء االستشاريون

 41.1 91.8 217.5   217.5 111.1   111.1 482.8 47.4 491.1 1.6 494.8 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 79.1- 4.8- 72.4   72.4 71.1 77.1 9.1 14.1   14.1 6.1 41.2 السفر

                      الضيافة

 76.8 1.1 41.1  41.1 79.1  79.1 1.6  1.6  1.6 اخلدمات التعاقدية 

 91.1- 717.4- 58.8 74.1 29.8 791.1  791.1 765.7  765.7  765.7 التدريب

               1.2  1.2  1.2 النفقات التشغيلية العامة

 711.1- 25.4-      25.4  25.4 72.4  72.4  72.4 اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 97.7- 725.6- 61.1 74.1 87.1 418.6 77.1 441.6 429.1   429.1 6.1 411.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.0- 45.1- 303.0 5 501.1 013.0 5 322.0 5 515.2 025.6 5 304.6 5 50.5 363.2 5 543.4 006.0 5 المجموع

 71.4- 77.8- 11.8 7.2 19.1 86.5 1.1 89.4 91.4   91.4 77.9 55.9 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3551: البرنامج الفرعي 43الجدول 

 قسم الموارد البشرية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 76 74 71 4 1   7 1 4 7         املالك األساسي

 1 1 1             املالك املتصل باحلاالت

 44 75 71 4 1   7 1 4 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

 44 75 71 4 1   7 1 4 7         المجموع  
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 : قسم الميزانية والمالية3541البرنامج الفرعي  )ج(
 مقدمة
يضطلع قسم امليزانية واملالية بأنشطة لدعم العمليات املالية واملتعلقة بامليزانية للمحكمة مجعاء.  - 154

ومن املهام املنوطة به مجع وإعداد البيانات اخلاصة مبيزانية احملكمة وإعداد البيانات املالية للمحكمة 
رة، والتربعات، وأموال صندوق . كما إنه يتوىل تدبر االشرتاكات املقرَّ للضحاياوللصندوق االستئماين 

ملتطلبات اجلمعية واجلهات  االطوارئ، واالحتياجات على صعيد االستثمار، ويراقبها ويـُْبِلغ عنها وفق
 املاحنة.

وإضافًة إىل ذلك يتوىل هذا القسم املسؤولية عن إجراء كافة األنشطة يف جمال إعداد كشوف  - 151
وحساباهتا املالية. ومن مهامه األساسية األخرى إدارة اخلزينة،  الرواتب واملدفوعات وتدبر ميزانية احملكمة

)"النظم والتطبيقات  SAPواحملاسبة واإلبالغ املايل ضمن نظم احملكمة املستعان فيها برباجميات 
واملنتجات"(، واملشاركة املباشرة أو غري املباشرة يف تنفيذ املشاريع األساسية للمحكمة مثل مشروع تطوير 

وف الرواتب، ومشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ومشروع اإلبالغ فيما يتعلق نظام كش
 .SAPبامليزانية، وغريها من مشاريع حتسني براجميات 

 ألف يورو 5 364.6 موارد الميزانية
إىل  ايف املئة( تعزى رئيسي 8.1ألف يورو ) 719.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 152

زيادة يف امليزانية السنوية ملشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. لكن إذا متت تسوية ميزانية 
ألف يورو املرحل من ميزانية مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  461.1باملقدار البالغ  4172 عام

 .25يف املئة 2.9اقع على اخنفاض نسبته فإن امليزانية املقرتحة تنطوي يف الو  417122العام لعام 

 ألف يورو 5 005.3 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة وأربع وظائف تشغل يف  42من  ايتألف مالك موظفي قسم امليزانية واملالية حالي - 155

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، متوَّل اثنتان منها  2.1إطار املساعدة املؤقتة العامة )
يف عدد  امن ميزانية مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. ويقرتح قسم امليزانية واملالية ختفيض

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.5يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مقداره الوظائف املشغولة 
 كامل فيما خيص املرحلة النهائية من تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو 7 862.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
(، الذي يتوىل املسؤولية 5-امليزانية واملالية من رئيسه )من الرتبة ف يتألف مالك موظفي قسم - 159

عن إدارته وعن إسدء املشورة إىل املدير بشأن املسائل املتصلة باإلدارة املالية للمحكمة؛ ومشرف على 
من (، يتوىل املسؤولية عن وحدة احلسابات وامليزانية؛ ومساعد إداري )2-احملاسبة التدبرية )من الرتبة ف

 رأ(.-الرتبة خ ع

تتكفل بتجهيز مجيع املدفوعات املتصلة بالسلع واخلدمات. وهي تتألف من  وحدة املدفوعات - 151
رأ( –( ومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ ع 1-موظف معين باملدفوعات )من الرتبة ف

 رأ(. -ومخسة مساعدين معنيني بامليزانية واملالية )من الرتبة خ ع

                                                           

 .14لفقرة ا ،4-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/12/20)، 4171الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...   22
ألف يورو، مبا  4 218.9مبلغاً مقداره  4172بلغ جمموع املوارد املخصصة لفرع امليزانية والشؤون املالية يف عام   25

. انظر اجلدول 4171ية مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لعام ألف يورو رحِّلت من ميزان 461.1فيها 
 .1421اخلاص بالربنامج الفرعي 
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وتتوىل وحدة كشوف الرواتب جتهيز مدفوعات الرواتب واألبدال والتعويضات للقضاة واملوظفني.  - 158
 (، 1-ويتألف مالك موظفي هذه الوحدة من موظف معين بكشوف الرواتب )من الرتبة ف

)من الرتبة  رأ(، ومساعَدْيِن معنيني بامليزانية واملالية-ومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ ع
 رأ(.-خ ع

وتتوىل وحدة احلسابات مسك احلسابات وخمططات إدراج الوثائق فيما خيص تسجيل وإعداد  - 156
. وتتألف هذه الوحدة من موظف معين للضحاياالبيانات املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين 

(، 4-تبة ف(، وموظف معاون معين باحلسابات/االشرتاكات )من الر 1-باحلسابات )من الرتبة ف
رأ( ومساعد معين بامليزانية واملالية )من الرتبة -ومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ ع

 رأ(.-ع خ

وتتوىل وحدة امليزانية إعداد ميزانية احملكمة، واإلخطارات باالستعانة بصندوق الطوارئ،  - 191
على هذا الصعيد. وتتألف هذه الوحدة من موظف والتوقعات والتقارير املتصلة بامليزانية، وتتابع األداء 

-ع (، ومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ4-معاون معين بامليزانية واملالية )من الرتبة ف
 رأ(.-ع رأ(، ومساعد معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ

االحتياجات إىل النقد. ويتألف مالك وتسهر وحدة اخلزينة على توفر األموال الالزمة لسد  - 197
رر(، ومساعد رئيسي معين بامليزانية واملالية )من الرتبة -ع موظفيها من مساعد معين باخلزينة )من الرتبة خ

 رأ(.-ع رأ(، ومساعد معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ-ع خ

 ألف يورو 418.4 املساعدة املؤقتة العامة
ملالية استمرار متويل الوظائف املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يطلب قسم امليزانية وا - 194

 .4175من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( فيما خيص عام  1.5)

. تظل )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 4-موظف معاون معين بامليزانية واملالية )من الرتبة ف - 191
بتوفري معلومات متعلقة بامليزانية عالية درجة اجلودة؛ وتنسيق تنفيذ مجيع هذه الوظيفة الزمة بغية التكفل 

بنود امليزانية، وحتليله، ومراجعته، ومراقبته؛ وإعداد التوقعات املتعلقة بامليزانية؛ وتوفري اخلدمات اإلحصائية 
رير املتعلقة لإلخطارات باالستعانة بصندوق الطوارئ؛ واالضطالع بأنشطة الدعم املتصلة بالتقا ادعم

 باألداء.

. إن هذه )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -ع مساعد معين بامليزانية واملالية )من الرتبة خ - 192
وتظل الزمة بغية تناول  4116الوظيفة املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة قائمة يف القسم منذ عام 

. فعلى الرغم من شىت التحسينات اليت أُدخلت على مقادير العمل املزيدة، ومبا يف ذلك جتهيز املعامالت
النظم وعلى سريورات األعمال خالل السنوات السابقة، أصبح قسم امليزانية واملالية ينوء باحلمل الواقع 

 على عاتقه نتيجة للزيادة يف عبء عمله دون أن تقابلها أية زيادة يف مالك موظفيه.

 ة للقطاع العاممشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولي
أشهر )متطلب  6(، ملدة 2-منسق معين باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ) من الرتبة ف - 195

. يظل املنسق املعين باملعايري احملاسبية للقطاع العام مستمر ملشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام(
بغية تنجيز تطبيق هذه املعايري حىت إجناز املراجعة اخلارجية للحسابات املالية املتوافقة مع هذه املعايري  االزم

 .4172اخلاصة بعام 

أشهر  6رأ(، ملدة -ع مساعد معين مبشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )من الرتبة خ - 199
. تلزم هذه الوظيفة املشغولة يف إطار للقطاع العام( )متطلب مستمر ملشروع املعايري احملاسبية الدولية

من وظائف املساعدة املؤقتة العامة موِّلت يف  4-عن وظيفة من الفئة ف ااملساعدة املؤقتة العامة عوض
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من اعتمادات ميزانية مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت ُرحِّلت من السنة  4172 عام
املهمة اليت يضطلع هبا شاغل هذه الوظيفة يف دعم إقفال احلسابات يف هناية السنة،  السابقة. وتتمثل

وإعداد البيانات املالية، وأنشطة التدريب، واملرحلة النهائية من تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
 لعام.العام، واستدامة األنشطة الرئيسية يف جمال املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا

 آالف يورو 71.1 العمل اإلضايف
يف املئة(، تعزى إىل زيادة يف  45.1ألف يورو ) 4.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 191

النشاط الذي جيب االضطالع به يف آجال ملزمة، مثل إقفال احلسابات يف هناية السنة، واإلبالغ املايل، 
 وتنجيز امليزانية الربناجمية السنوية، وجتهيز كشوف الرواتب الشهرية.واملراجعة اخلارجية للحسابات، وإعداد 

 ألف يورو ..000 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  1.8ألف يورو ) 75.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 198

 لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة. املتصلة باملوظفني

 ألف يورو 79.8 السفر
يف املئة(، وهو يلزم  79.1آالف يورو ) 1.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 196

امليزانية للمشاركة يف اجتماعات الصندوق املشرتك ملعاشات موظفي األمم املتحدة واجتماعات شبكة 
 واملالية واالجتماعات املعنية باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو 61.6 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، وهو سُيستخدم  6.5آالف يورو ) 6.6ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدارة  - 111

عادة الضرائب اليت جتنيها الواليات لسد تكاليف املراجع اخلارجي للحسابات وسد التكاليف اإلدارية إل
تكاليف اخلدمات التعاقدية املتصلة بتنجيز مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  ااملتحدة، ويشمل أيض

 .45العام

 ألف يورو 75.1 التدريب
يف املئة(، يعزى إىل تعديل  21.8ألف يورو ) 72.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 117

أنشطة التدريب يف إطار مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وهو يشمل تكاليف  مواعيد
 الطابع متصل بالشؤون املالية. ددتدريب حم

 ألف يورو 55.5 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة( تعزى إىل حد كبري  48.5ألف يورو ) 74.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 114

إىل لزوم سد التكاليف املصرفية املزيدة املتأتية عن زيادة حجم املعامالت، وال سّيما فيما خيص طلبات 
 ملكاتب امليدانية.العام، ومدفوعات الرواتب، وعمليات النقل إىل ا املدعي السفر الصادرة عن مكتب 

                                                           

 .CBF/22/8الوثيقة   29
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3541: البرنامج الفرعي 40الجدول  

 

3541 
 قسم الميزانية والمالية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 

 اجملموع للقطاع العام

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع للقطاع العام

 7.4 8.8 158.7     158.7 126.1     126.1      املوظفون من الفئة الفنية

 1.4 15.1 719.2 7  122.2 164.1 717.2 7  115.2 199.1        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.2 21.8 862.5 7   122.2 551.7 7 851.1 7   115.2 575.1 7 151.8 7   151.8 7 116.7 272.1 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 716.9 725.5 418.4 721.6   711.1 714.1     714.1 275.5   275.5   275.5 املساعدة املؤقتة العامة

                        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 44.1 العمل اإلضايف

 

44.1  44.1 8.1   8.1 71.1   71.1 4.1 45.1 

                               اخلرباء االستشاريون

 712.8 721.5 488.4 721.6   721.1 721.1     721.1 211.5   211.5   211.5 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 79.1- 1.2- 79.8 6.1   1.5 41.4 71.1   71.4 1.1   1.1   1.1 السفر

                        الضيافة

 6.5- 6.6- 61.6 71.2  81.5 711.8 75.1  88.5 61.1  61.1  61.1 اخلدمات التعاقدية 

 21.8- 72.1- 75.1 71.1  5.1 11.1 11.1    8.1  8.1  8.1 التدريب

 48.5 74.1 55.5   55.5 21.4   21.4 51.8  51.8  51.8 النفقات التشغيلية العامة

                        اللوازم واملواد

                               األثاث واملعدات

 1.8- 75.1- 787.6 14.1   726.4 761.4 55.1   727.6 792.4   792.4   792.4 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.1 036.1 364.6 5 033.6 344.4 046.6 0 000.6 5 22.3 332.4 ..3.3 0 322.4 5   322.4 5 0..33 106.3 5 المجموع

التسوية املتعلقة بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية 
من القسم  1للقطاع العام،كما تقضي به الفقرة 

       ICC-ASP/12/Res.1        461.1 461.1ياء من القرار 

باحتساب التسوية المتعلقة  المجموع معدَّال
بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 

 4.6- 004.1- 364.6 5 033.6 344.4 046.6 0 430.6 5 342.3 332.4 ..3.3 0 322.4 5   322.4 5 0..33 106.3 5 العام

 72.4- 71.7- 18.1   4.2 19.1 67.8   5.9 89.4 14.7   14.7 76.1 54.8 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 

 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3541: البرنامج الفرعي .4الجدول 

 قسم الميزانية والمالية

 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 76 74 74   1   4 1 7 7         املالك األساسي

 5 5 2 7            املالك املتصل باحلاالت

 42 71 79 7 1   4 1 7 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                   املالك األساسي

                  باحلاالت املالك املتصل

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 54 03 06 0 3   5 3 0 0         المجموع  
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 : قسم الخدمات العامة3521البرنامج الفرعي  )د(
 مقدمة
على توفري املرافق وسائر اخلدمات اليت ترفد األعمال األساسية  ايركِّز قسم اخلدمات العامة رئيسي - 111

للمحكمة مبا يف ذلك العمليات امليدانية ومشروع املباين الدائمة. ويتفاعل قسم اخلدمات العامة مع مجيع 
وحدات احملكمة للتكفل بتوفري اخلدمات على أمثل ما ميكن يف جمال الشراء، وجمال إدارة املرافق، وجمال 

 فر، وشؤون الدولة املضيفة، والدعم اإلمدادي، والنقل.الس

 ألف يورو 2 303.0 موارد الميزانية
يف املئة(. وقد تسىن  1.2ألف يورو ) 242.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 112

اقرتاح هذا التخفيض على أساس الكف عن إجراء أي عمليات حتسني يف املباين املؤقتة، وتقليص مستوى 
لصيانة الوقائية، واستبعاد إمكانية إجراء أي أعمال تصليح مستعجلة وأي عمليات الستبدال معدات ا

وجتهيزات، مبا فيها املرَْكبات. ومثة زيادة طفيفة يف االعتمادات املقرتحة لسد تكاليف اللوازم، ولوازم 
 العام. املدعي الكتابة والطباعة واملرتفقات، تعزى إىل زيادة يف عدد موظفي مكتب 

 ألف يورو 3 033.3 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة  27من  ايبقى مالك املوظفني مؤلف - 115

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 7.1العامة )
 يورو ألف 4 697.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-ع (، يدعمه مساعد إداري )من الرتبة خ5-يرأس قسم اخلدمات العامة رئيسه )من الرتبة ف - 119
 رأ(. ويتألف هذا القسم من أربع وحدات:

(، ومدبر مشروع 1-وحدة إدارة املرافق تتألف من موظف معين بإدارة املرافق )من الرتبة ف - 111
-رر(، ورّسام )من الرتبة خ ع-باملرافق )من الرتبة خ ع(، ومساعد رئيسي معين 4-املرافق )من الرتبة ف

رأ(، -رأ(، وعامل عامِّ األشغال )من الرتبة خ ع-ع رأ(، وثالثة كتبة معنيني خبدمات املرافق )من الرتبة خ
رأ(، وتقين خمتص بالتدفئة والتهوية والتكييف يف املرافق )من -وعامل عامِّ األشغال/عامل )من الرتبة خ ع

رأ(، وتقين كهربائي معين باملرافق -رأ(، وتقين معين باملرافق )املنشآت األمنية( )من الرتبة خ ع-ع الرتبة خ
 رأ(.-)من الرتبة خ ع

-وحدة الدعم اإلمدادي والنقل تتألف من موظف معين بالدعم اإلمدادي والنقل )من الرتبة ف - 118
رأ(، - باللوازم )من الرتبة خ عرأ(، وكاتب معين-(، ومشرف معين بالدعم اإلمدادي )من الرتبة خ ع1

رأ(، ومساعد معين مبراقبة املمتلكات واملخزون/املطالبات -وكاتب معين باخلدمات العامة )من الرتبة خ ع
رأ(، وكاتب معين بعمليات -رأ(، ومشرف على عمليات التسجيل )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع

رأ(، وكاتب/سائق معين -اإلمدادي )من الرتبة خ ع رأ(، وكاتب معين بالدعم-التسجيل )من الرتبة خ ع
رأ(، وأربعة سائقني/كتبة -رأ(، وموزعِّ/سائِق مرَْكبات )من الرتبة خ ع-بالدعم اإلمدادي )من الرتبة خ ع

 رأ(.-)من الرتبة خ ع

(، ومنسق معين بالشراء 2-وحدة الشراء تتألف من موظف رئيسي معين بالشراء )من الرتبة ف - 116
رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة -رر(، وأربعة مساعدين معنيني بالشراء )من الرتبة خ ع-خ ع)من الرتبة 

 رأ( يعمالن ألربعة أمخاس وقت الدوام.-رأ(. ومثة موظفان )من الرتبة خ ع-خ ع

رر(، -وحدة السفر وشؤون الدولة املضيفة تتألف من مشرف على األسفار )من الرتبة خ ع - 181
 رأ(.-ألسفار )من الرتبة خ عومخسة مساعدين معنيني با
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 ألف يورو 11.1 املساعدة املؤقتة العامة
. إن هذه الوظيفة )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -عامل عامُّ األشغال )من الرتبة خ ع - 187

بعد توسعة حيز املكاتب ليشمل مبىن  4118املشغولة يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة قائمة منذ عام 
Haagse Veste أجل هذا املبىن. من، وتظل الزمة لتوفري اخلدمات 

 ألف يورو 61.8 العمل اإلضايف
آالف يورو  71.1يزداد املبلغ املطلوب لسد تكاليف العمل اإلضايف زيادة مقدارها  - 184

املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف استدعاء وحدة إدارة املرافق يف حاالت الطوارئ، وتكاليف  يف 77.1)
 يعملون خارج ساعات الدوام الرمسي، ونقل الشهود.السائقني الذين 

 ألف يورو 5 ..032 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد  78.5ألف يورو ) 264.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 181
لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة،  املتصلة باملوظفنيغري 

 .األثاث واملعداتواللوازم واملعدات، و 

 ألف يورو 79.1 السفر
يف املئة( وقد أُبقي عليه عند  8.4ألف يورو ) 7.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 182

 إىل امليدان لتدبر األصول ومراقبة املرتفقات.احلد األدىن الالزم لسد تكاليف السفر 

 ألف يورو 41.1 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، وهو يلزم لسد  54.2ألف يورو ) 44.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 185

 تكاليف خدمات الطباعة اخلارجية.

 آالف يورو 6.8 التدريب
يف املئة(. وقد قـُلِّصت  16.6آالف يورو ) 9.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 189

املوارد املقرتحة لسد تكاليف التدريب إىل احلد األدىن، وهي تلزم من أجل التدريب يف جمال الشراء 
 وتدريب السائقني.

 ألف يورو 7 678.9 النفقات التشغيلية العامة
املئة(. وسُتَسّد يف  71.5آالف يورو ) 211.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 181

هبذه املوارد تكاليف املرتفقات )الغاز، والكهرباء، واملاء، والتدفئة املدينية، وخدمات من قبيل الصرف 
الصحي، ومراقبة التلوث، والتوصيالت(؛ وصيانة العتاد والرباجميات التشغيليني، وال سّيما التجهيزات 

ظيف املباين؛ وصيانة جمموعة املرَْكبات يف املقر وتوفري قطع األمنية؛ وعمليات التصليح اجملراة يف املباين؛ وتن
الغيار هلا؛ واستبدال العناصر النسيجية من األثاث وأدوات الطعام؛ وخدمات الربيد والسعاة اخلاصني؛ 
ومالبس التقنيني والسائقني، والنفقات املتفرقة. كما يراد استخدام هذه املوارد لسد تكاليف حمفظة 

تجارية للمحكمة. وقد تسىن تقليص املوارد املطلوبة لسد النفقات التشغيلية العامة بتخفيض التأمينات ال
النتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة يف  ااملبالغ التقديرية لتكاليف الصيانة التصحيحية لنظم املباين استباق

ية التهيئة لسد مستلزمات زيادة هناية السنة. وقد ُضمِّن املبلغ املطلوب زيادات يف تكاليف املرتفقات بغ
 العام. املدعي عدد موظفي مكتب 

 ألف يورو 477.5 اللوازم واملواد
يف املئة(، وهو سُيستخدم  5.1آالف يورو ) 71.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 188

لسد تكاليف لوازم من أجل احملكمة برمتها. ومن هذه اللوازم لوازم مكتبية ولوازم كتابة، وخراطيش حرب 
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ة ومالبس العمل اليت للطابعات، وقطع غيار للمرَْكبات، ومالبس منها البذالت الرمسية اليت يرتديها القضا
يرتديها عمال الدعم اإلمدادي وعمال تدبر املرافق. وسُتستخدم الزيادة الطفيفة لسد تكاليف اللوازم اليت 

 العام. املدعي ُُيتاج اليها بصورة مباشرة أو غري مباشرة نتيجة لزيادة أعداد موظفي مكتب 
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 5102عام الميزانية المقترحة ل: 3521: البرنامج الفرعي 21الجدول  

 

3521 
 قسم الخدمات العامة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.6 5.4 598.2   598.2 591.4   591.4      املوظفون من الفئة الفنية

 4.1 25.6 164.8 4  164.8 4 129.6 4  129.6 4        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.8 57.7 697.4 4   697.4 4 671.7 4   671.7 4 984.1 4   984.1 4 77.9 917.7 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1.2 4.2 11.1   11.1 11.6   11.6 68.5   68.5   68.5 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 77.1 71.1 61.8 24.4 55.9 81.8 14.8 55.1 98.8  98.8 71.4 57.9 العمل اإلضايف

   5.1 5.1   5.1       41.1   41.1   41.1 اخلرباء االستشاريون

 71.6 71.2 719.7 24.4 711.6 758.1 14.8 745.6 781.1   781.1 71.4 711.7 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 8.4 7.4 79.1   79.1 72.8 77.1 1.7 45.1   45.1   45.1 السفر

                      الضيافة

 54.2- 44.1- 41.1  41.1 24.1  24.1 71.6  71.6  71.6 اخلدمات التعاقدية 

 16.6- 9.5- 6.8  6.8 79.1  79.1 41.2  41.2  41.2 التدريب

 678.9 7 149.1 4 22.7 487.6 4 227.9 4  227.9 4 47.9 241.1 4 النفقات التشغيلية العامة

 

7 678.9 -211.2 -71.5 

 5.1 71.1 477.5  477.5 417.5  417.5 476.1  476.1 1.6 478.2 اللوازم واملواد

 711.1- 98.1-       98.1   98.1 64.7   64.7   64.7 األثاث واملعدات

 78.5- 264.1- 715.6 4   715.6 4 998.9 4 55.8 974.8 4 871.1 4   871.1 4 44.5 181.5 4 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 3.4- 454.3- 303.0 2 45.5 530.1 2 333.4 2 00.6 640.0 2 ...63 2   ...63 2 20.3 650.3 2 المجموع

 77.2- 47.4- 792.1   792.1 785.6   785.6 744.4   744.4 76.1 714.6 الصيانة املوزَّعةتكاليف 

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3521: البرنامج الفرعي 20الجدول 

 قسم الخدمات العامة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

 الفنية وما
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 27 19 11 1 5   7 4 7 7         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 27 19 11 1 5   7 4 7 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  األساسي املالك

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 40 36 33 3 2   0 5 0 0         المجموع  
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 : قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال3561البرنامج الفرعي  )هـ(
 مقدمة
للمعلومات واالتصال وبنية أساسية ومعمارية  ايتدبر قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال نظام - 186

وخدمات ترتكز على  هلما تتيح للمحكمة أن تؤدي رسالتها على الصعيد العاملي. ويوفر هذا القسم حلوال
األعمال اليت يتعني االضطالع هبا وعلى اجلهات املستفيدة منها، وال سّيما بدعم العمليات امليدانية 

قيق، واملالحقة، وحمامي الدفاع، وللمكاتب املستقلة ومبا يف ذلك الدعم وتوفري األدوات الالزمة للتح
اليومي للجلسات. ويتدبر هذا القسم البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات املصونة األمن يف احملكمة 

 وروابط االتصال بني مقرها وبني مكاتبها امليدانية.

باملباين الدائمة. وسيعمل قسم تكنولوجيا  على ما يتصل اسريكَّز رئيسي 4175وفيما خيص عام  - 161
يف الوقت ذاته تقدمي اخلدمات األساسية يف احملاّل املؤقتة  ااملعلومات واالتصال مبوارد احلد األدىن مستدمي

 الثالثة.

 ألف يورو 0 30.2. موارد الميزانية
ئة(. فما أُِقرَّ يف امل 9.1ألف يورو ) 925.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  - 167

يف تكاليف الصيانة  اضمن امليزانية السابقة من استثمارات فيما يندرج يف عداد رأس املال آتى اخنفاض
 والتجهيزات اليت تندرج يف عداد رأس املال.

 ألف يورو 4 443.3 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة وست وظائف  52من  ايتألف مالك قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حالي - 164

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 5.5تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
 ألف يورو 2 721.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

رئيس القسم )من الرتبة يعمل يف قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال املوظفون التايل بياهنم:  - 161
(، الذي يتوىل املسؤولية عن إدارة القسم وإسداء املشورة ملدير شعبة اخلدمات اإلدارية العامة بشأن 5-ف

املسائل املتصلة بتدبر املعلومات، واالسرتاتيجية العامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، والفرص يف جمال 
ئيس القسم مساعدة مباشرة من مساعَدْيِن إداريني )من الرتبة األعمال القائمة على املعلومات. ويتلقى ر 

(، ورئيس وحدة عمليات تكنولوجيا 2-رأ(، ورئيس وحدة خدمات املعلومات )من الرتبة ف-ع خ
( يف املقر. ويقود  2-(، وحملل لسريورات األعمال/مدير مشروع )من الرتبة ف2-املعلومات )من الرتبة ف

 .1-قنيني موظف من الرتبة فمن أفرقة املوظفني الت كال

وتتوىل وحدة خدمات املعلومات تدبر مجيع املعلومات القضائية واملتعلقة بالقضايا، وتدعم تدبر  - 162
امللفات وكشف املعلومات وإيداع الوثائق اإللكرتوين وإدماج املعلومات بني التطبيقات، واحملكمة 

 ذلك نظم املعلومات اخلاصة باحملتَجزين. اإللكرتونية ومجيع األفرقة القانونية اخلارجية، مبا يف

(، وموظف معين بنظم احملكمة 1-ويتوىل قيادة األفرقة حملل معين بالنظم )من الرتبة ف - 165
( وموظف معين بنظم 1-(، وموظف معين بتدبر السجالت )من الرتبة ف1-اإللكرتونية )من الرتبة ف

SAP ا( وموظف4-بنظم املعلومات )من الرتبة ف امعني امعاون ا(. وتضم األفرقة موظف1-)من الرتبة ف 
برباجميات  امعني امعاون اتقني ا(، وموظف4-بالتدريب على تكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف امعني امعاون
SAP ارر(، ومساعد-بتكامل التطبيقات )من الرتبة خ ع امعني ارئيسي ا(، ومساعد4-)من الرتبة ف 
بدعم  امعني اتقني ارأ(، ومساعد-)للتدبر املايل( )من الرتبة خ ع SAPبتطبيقات براجميات  امعني

رأ(، ومصمم موقع شبكي -رأ(، ومصمم موقع شبكي )من الرتبة خ ع-التطبيقات )من الرتبة خ ع
بالتطبيقات  امعني ارأ(، ومربجم-)من الرتبة خ ع Javaلتطبيقات  ارأ(، ومربجم-)من الرتبة خ ع امساعد
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بدعم نظم  امعني ارأ(، وتقني-بربجمة التطبيقات )من الرتبة خ ع امعني ا، ومساعدرأ(-)من الرتبة خ ع
-بتطبيقات احلكومة اإللكرتونية )من الرتبة خ ع امعني ارأ(، ومربجم-ع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة خ

 رأ(.-رأ(، وثالثة مساعدين معنيني بتدبر الوثائق واحملفوظات )من الرتبة خ ع

مجيع قواعد بيانات  ايف جمال التكنولوجيا واالتصال، وتتدبر مركزي العمليات حلوالوهتيئ وحدة  - 169
احملكمة وخمازن معلوماهتا، مبا يف ذلك حفظها االحتياطي واستعادهتا. ومن اخلدمات اليت توفَّر مكتب 

ل السمعية املساعدة التقنية، وتدبر التجهيزات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ودعم االستعانة بالوسائ
البصرية يف قاعة جلسات احملكمة، والروابط الفيديوية، ودعم اجللسات، وخدمات حجب نصوص يف 

 الوثائق. كما إن هذه الوحدة تقوم بإعمال حلول من أجل مجيع املكاتب امليدانية.

(، وموظف معين 1-ويتوىل قيادة األفرقة موظف تقين معين بقواعد البيانات )من الرتبة ف - 161
(، وموظف 1-(، وموظف معين بعمليات تكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف1-ل )من الرتبة فباالتصا

(، وموظف معاون معين خبدمات تكنولوجيا املعلومات 1-معين بأمن تكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف
بالعتاد )من  ايمعن ارأ(، وتقني-واالتصال. وتضم األفرقة أربعة تقنيني معنيني بدعم النظم )من الرتبة خ ع

رأ(، وثالثة تقنيني معنيني بدعم -رأ(، وتقنيَـنْيِ معنيني بدعم الشبكات )من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع
 امعني اتقني ارأ(، ومساعد-بتشكيلة النظم )من الرتبة خ ع امعني ارأ(، وتقني-ع االتصاالت )من الرتبة خ

رأ(، -على مكتب املساعدة املعلوماتية )من الرتبة خ ع ارأ(، ومشرف-بقواعد البيانات )من الرتبة خ ع
رأ(، وتقنيَـنْيِ معنيني بالوسائل السمعية -وأربعة مساعدين معنيني بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبة خ ع

رأ(، وثالثة تقنيني معنيني -بأمن التطبيقات )من الرتبة خ ع امعني ارأ(، ومساعد-البصرية )من الرتبة خ ع
 رأ(.-ا املعلومات واالتصاالت يف امليدان )من الرتبة خ عبتكنولوجي

 ألف يورو 494.2 املساعدة املؤقتة العامة
ست وظائف مشغولة يف إطار  ايضم مالك موظفي قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال حالي - 168

من  1.5رأ( )-ع املساعدة املؤقتة العامة، ومثة وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )من الرتبة خ
 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( ال يطلب استمرار متويلها.

. )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -تقين معين مبكتب املساعدة التقنية )من الرتبة خ ع - 166
 7 411ما يعادل أربعة موظفني يعملون بدوام كامل لتوفري اخلدمة لـ يعمل يف مكتب املساعدة التقنية

مستعمل. ويقضي املعيار املهين، املطبَّق يف احملاكم  111لكل  اواحد ا. وهذا يعين أن مثة تقنيمستعمال
. وقد تدبر قسم مستعمال 741قين واحد لكل ويف وكاالت األمم املتحدة، بأن يكون هناك يف املتوسط ت

تكنولوجيا املعلومات واالتصال األمر بتقليص درجات اخلدمة املقدمة. وتظل الوظيفة املعنية الزمة ألن من 
 شأن املزيد من ختفيضات مستويات اخلدمة أن يفضي إىل أداء غري مقبول وأن يضر بعمل احملكمة.

. )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -نية )من الرتبة خ عمساعد تقين معين باحملكمة اإللكرتو  - 211
، والتسجيل إدارة األدلة، و إدارة املخاطريتألف نظام احملكمة اإللكرتونية من ثالثة نظم فرعية رئيسية: 

للبيانات وصيانة هلا  الشؤون املستعملني وضبط امستمر  االسمعي البصري الرقمي. وتستلزم هذه النظم تدبر 
ها وتدبر نفوذ اجملموعات اآلمن إىل البيانات ذات الصلة. وتتميَّز وحدات حفظ البيانات بأود اوهنوض

املتصلة بإعداد ملفات القضايا وتدبرها حبجمها الكبري وبتعقيدها الشديد اللذين يؤتيان عبء عمل ظل 
 ملدة ست سنوات. اعالي

ايل وكوت ديفوار )من الرتبة مساعدان معنيان بتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف امليدان يف م - 217
للممارسة املعتادة يف امليدان، يـُْعِمل قسم  ا. فوفقلكل منهما )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -ع خ

لكل حالة يقدم الدعم ملوظفي املكاتب امليدانية. وبالنظر  اواحد اتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موظف
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تب امليدانية فإن الوظيفتني املعنيتني ستظالن متوَّالن يف إطار إىل الطابع املؤقت الذي تتميز به املكا
 املساعدة املؤقتة العامة.

. إن )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد تقين معين باالتصاالت )من الرتبة خ ع - 214
استمرار وجود هذه الوظيفة اليت تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة سيتيح لنا املضي يف تدارس 
استعمال االتصاالت يف جماالت العمليات امليدانية وحتقيق وفورات جديدة ومستمرة يف إطار مجيع العقود 

 احلالية املتعلقة باالتصاالت يف املقر ويف مجيع حماّل التواجد امليداين.

 آالف يورو 71.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
يف املئة( وهو يلزم لسد  51.1آالف يورو ) 71.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 211

 تكاليف اجتماعات وتدبر فعاليات.
 ألف يورو 15.1 العمل اإلضايف

ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري. فكل النظم احلاسوبية تستلزم ترقيات جُترى بانتظام،  - 212
للمشكالت األمنية وحتسينات طفيفة للوظائف املؤداة )الربامج التصحيحية الصغرية(. ولضمان  وحلوال

إىل دواعي استمرارية  ااستمرارية اخلدمات، ُيضطلع هبذا العمل مساًء وخالل عطل هناية األسبوع. ونظر 
عن  ادفوعات تعويضإتاحة أخذ إجازة تعويضية. ويُبذل كل املستطاع إلبقاء امل ااخلدمات، ال ميكن دائم

 العمل اإلضايف عند حدها األدىن.

 ألف يورو 4 231.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد  71.9ألف يورو ) 177.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 215
لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة،  املتصلة باملوظفنيغري 

 .األثاث واملعداتواللوازم واملواد، و 

 ألف يورو 51.8 السفر
يف املئة(. إنه يلزم  75.4آالف يورو ) 71.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 219

بالتكنولوجيا واحملكمة اإللكرتونية بغية االّطالع على املستجدات ألغراض املشاركة يف االجتماعات املعنية 
فيما يتعلق بالتعديالت والكيفية اليت ميكن هبا أن تؤثر هذه التعديالت على احملكمة، واملشاركة يف 
اجتماعات جمموعات املستعملني املعنية بالعرب املستخلصة اليت تنظمها األمم املتحدة من أجل العمل 

ت اليت تتبعها وكاالت األمم املتحدة؛ ومواكبة أحدث املبادرات يف جمال أمن تكنولوجيا باملمارسا
املعلومات واالتصال؛ والرتابط الشبكي وتبادل املعلومات؛ والسفر إىل امليدان للتحقق من أن جتهيزات 

امل يف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تظل مناسبة للغرض منها. ويضاف إىل ذلك أن املوظف الع
 كنشاسا يسافر بانتظام إىل بونيا الستدامة عمل املكتب امليداين فيها.

 ألف يورو 441.4 اخلدمات التعاقدية
يف املئة( يعزى إىل إعادة  21.9ألف يورو ) 755.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 211

التفاوض بشأن العقود للحصول على خدمات أفضل بأسعار أرخص. ومثة تكاليف ثابتة ترتتب على 
كما   اليت تستلزم خربة خارجية. SAPاالستضافة اآلمنة ملوقع احملكمة الشبكي وعلى حتسينات براجميات 

إن بند امليزانية هذا يشمل سد تكاليف حتسينات لنظام احملكمة اإللكرتونية واجللسات اإللكرتونية، 
وتكاليف دعم نظام تدبر احملاضر، وتكاليف خدمات البث احلي املتواصل للمواد السمعية البصرية على 

 لى حنو آمن وميكن التحقق منه.اإلنرتنت، وتكاليف نظام الشهادات األمنية لتدبر النفوذ إىل املعلومات ع
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 ألف يورو 91.1 التدريب
يف املئة(، وهو يلزم لتوفري  28.1ألف يورو ) 76.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 218

تدريب تقين ملوظفي تكنولوجيا املعلومات واالتصال. وتعزى الزيادة إىل االنتقال إىل املباين الدائمة، ما 
استعمال تكنولوجيات جديدة الزمة يف مجيع وحدات احملكمة. ويستلزم التدريب  سيفضي إىل ضرورة دعم

يف بعض اجملاالت أن يستدمي املوظفون تصديق مهاراهتم. ومن األمثلة على ذلك هندسة الشبكات، 
 وتصديق املهارات املهنية يف جمال األمن، وتسيري شؤون النظم.

 ألف يورو 1 511.7 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(. وقد تسنت  2.6ألف يورو ) 781.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 216

التخفيضات نتيجة إلعادة التفاوض على عقود نافذة وخدمات جيري توفريها، وحتديد األولويات، 
يف واالستفادة من االستثمارات اليت ُأجريت يف األعوام السابقة. وتظل التكاليف الثابتة كما كانت 

السنوات السابقة فيما خيص نظم الشبكات وأمنها، وأمتتة املكاتب، وتدبر الرتمجة، واملكتبة، ونظام كشف 
الولوج غري املرغوب فيه، ونظام الربيد اإللكرتوين ونظام احملفوظات، والرباجميات املضادة للُحمات 

تعمال قواعد البيانات، ونظام )الفريوسات( اإللكرتونية، ونظام االّطالع اآلمن عن بعد، وتراخيص اس
)النظم، والتطبيقات، واملنتجات(، وروابط  SAP(، وبراجميات TRIM"اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق" )

 Citrixالتباحث الفيديوي، وصيانة نظام البث اإلذاعي يف اجتاهني. وأما التكاليف األخرى فتتصل بنظام 
يف مركز االحتجاز، وإجيار خطي اإلنرتنت الرئيسي والرافد  للنفوذ إىل النظم عن بعد، وتسجيل الصوت

 اخلاصني باحملكمة، والنظم الساتلية يف حماّل التواجد امليداين.

 ألف يورو 741.1 اللوازم واملواد
يف املئة(، وهو يلزم لسد  15.7ألف يورو ) 95.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 271

ة بالطابعات العالية الطاقة، وُجذاذات الذاكرة، ولوحات مفاتيح الرقن تكاليف خراطيش احلرب اخلاص
مبختلف اللغات، والوحدات اخلارجية للتسجيل على األقراص الفيديوية الرقمية، واللوازم السمعية البصرية، 

 والسماعات، وكوابل الشبكات، وبطاريات احلواسيب احملمولة.

 ألف يورو 515.1 األثاث واملعدات
يف املئة(، وهو يلزم لسد  11.2ألف يورو ) 141.1املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  ينطوي - 277

تكاليف تزايد متطلبات حفظ البيانات بسبب عمليات التحقيق اجلديدة، وعمليات تصليح العتاد 
ل احلاسويب، واالستثمار يف البنية األساسية الستئناف العمل يف حاالت الكوارث، وعتاد صغري لدعم العم

يف قاعات اجللسات، ومواصلة برنامج احلراك مبوجب اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 
 .4172العام اليت أُِقرَّت يف عام  املدعي واالتصال واملرحلة الثانية من مشاريع مكتب 
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3561: البرنامج الفرعي 25الجدول 

 

3561 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصالقسم 

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.1 44.5 115.2 7 591.8 711.1 7 984.6 7 597.2 747.5 7      املوظفون من الفئة الفنية

 1.9 85.9 212.6 4 112.5 7 211.2 7 126.1 4 664.5 159.8 7        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.1 718.7 721.1 2 914.1 7 518.1 4 114.4 2 551.6 7 218.1 4 111.8 2   111.8 2 596.1 7 212.8 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 77.1- 14.1- 494.2 494.2   462.1 462.1   769.1 47.1 712.1 718.6 15.8 املساعدة املؤقتة العامة

 51.1- 71.1- 71.1  71.1 41.1  41.1        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 15.1 11.6  11.6 1.1 11.6 العمل اإلضايف

 

15.1 15.1  15.1     

                           اخلرباء االستشاريون

 74.7- 24.1- 111.2 494.2 25.1 126.1 462.1 55.1 449.6 47.1 415.1 718.6 99.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 75.4- 71.2- 51.8 42.9 11.1 98.4 24.1 45.6 727.9   727.9 91.2 12.4 السفر

                      الضيافة

 165.7 781.6 477.7 اخلدمات التعاقدية 

 

165.7 765.4 781.1 184.4 721.4 81.1 441.4 -755.1 -21.9 

 28.1 76.8 91.1  91.1 21.6  21.6 65.6  65.6 9.9 86.1 التدريب

 969.4 1 548.1 7 798.4 4 النفقات التشغيلية العامة

 

1 969.4 4 111.8 7 919.9 1 171.2 4 717.1 7 248.2 1 511.7 -781.1 -2.6 

 782.7 اللوازم واملواد

 

782.7  782.7 785.1  785.1 741.1  741.1 -95.1 -15.7 

 11.2- 141.1- 515.1 415.1 111.1 855.1 117.2 281.6 691.6 85.1 881.1 12.8 828.4 األثاث واملعدات

 71.9- 177.4- 511.8 2 115.1 7 155.8 4 424.1 5 411.1 4 112.1 1 281.8 5 85.1 165.8 5 841.8 7 515.1 1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 6.3- 642.4- 30.2. 0 6..63 3 330.0 2 ..653 . ..102 4 230.1 2 300.2 . 016.5 612.3 . 250.3 3 136.6 6 المجموع

 79.8- 141.1 917.5 7- 781.5- -278.1 7 -642.5 7 248.7- -269.2 7 -525.1 4   -525.1 4 -591.5 7 687.8- تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3561: البرنامج الفرعي 23الجدول 

 قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

 جمموع
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 14 47 41 7 77   2 5 7 7         املالك األساسي

 44 71 71  5   1 4      املالك املتصل باحلاالت

 52 18 11 7 79   2 8 1 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 24 30 33 0 06   4 0 3 0         المجموع  
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 : قسم العمليات الميدانية3001البرنامج الفرعي  )و( 

 مقدمة
إن قسم العمليات امليدانية يسدي اإلرشاد والتوجيه فيما يتعلق بالنهوج امليدانية االسرتاتيجية  - 274

العمليات ويقدم الدعم اإلمدادي واإلداري جلميع أنشطة احملكمة يف بلدان احلاالت. وهو يشرف على 
أثر أنشطة احملكمة يف بلدان احلاالت.  اامليدانية للمحكمة على حنو اسرتاتيجي قائم على التخطيط، معزِّز 

وتتحدد اسرتاتيجية هذا القسم باملستجدات القضائية يف كل حالة وباالحتياجات التشغيلية جلميع 
، للضحايالصندوق االستئماين العام، وا املدعي اجلهات اليت يتعامل معها )قلم احملكمة، ومكتب 

 .واحملامني(

 ألف يورو 3 ..345 موارد الميزانية
يف املئة(. وجتسد  16.5ألف يورو ) 7 156.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 271

ضرورة إعادة التواجد امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  4175ميزانية قسم العمليات امليدانية لعام 
إنشاء مكتب ميداين صغري يف مايل، بالنظر إىل زيادة األنشطة التحقيقية هناك. وعلى  اهبا أيضوينشد 

 املدعي وجه اإلمجال سيتعني على املكاتب امليدانية أن تنهض بأود زيادة ملحوظة يف مالك موظفي مكتب 
يتكفل بتوفري ما يكفي  العام العاملني يف امليدان. إن اجلهات اليت يتعامل معها هذا القسم تطلب منه أن

من املرَْكبات، األمر الذي يفضي إىل ضرورة أن يشرتي و/أو يستبدل منها املزيد. ويطلب قسم األمن 
 .والسالمة ضمان توفري عربة مدرعة عاملة لكل من حماّل التواجد امليداين

 ألف يورو 5 124.3 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة وتسع وظائف تشغل يف  16من  اامليدانية حالييتألف مالك موظفي قسم العمليات  - 272

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويطلب هذا القسم  1.6إطار املساعدة املؤقتة العامة )
من معادالت املوظف الواحد العامل  1.1ثالث وظائف إضافية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )

 .مليدانبدوام كامل( يف ا
 ألف يورو 7 591.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، باإلضافة إىل مهام إدارته إياه، املسؤولية عن إسداء 5-يتوىل رئيس هذا القسم )من الرتبة ف - 275
امليدان من املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل املتصلة بالعمل امليداين، وعن اإلشراف على ما جيري يف 

حتليل وختطيط وتنسيق ودعم لبلدان احلاالت، وعن تنفيذ السياسات املتعلقة بالعمليات امليدانية. ويدعمه 
 .رأ(. ويتألف قسم العمليات امليدانية من سبعة مكاتب ميدانية-مساعد إداري )من الرتبة خ ع 

ولية عن هنوج تطوير العمليات وحدة التنسيق والتخطيط االسرتاتيجيني للعمل امليداين تتوىل املسؤ  - 279
امليدانية االسرتاتيجي، وتنسيق العالقات مع بلدان احلاالت اليت للمحكمة وجود ميداين فيها، وتوطيد 
املمارسة اجليدة يف املكاتب اإلقليمية، ووضع االسرتاتيجيات اخلاصة بتوسيع املكاتب امليدانية أو تقليصها، 

خالل حتسني التنسيق والتشاور السليم. وهي تتألف من رئيسها )من وباقي وظائف املكاتب امليدانية من 
( يتوىل املسؤولية عن 4-(، وموظف معين بالتخطيط االسرتاتيجي امليداين )من الرتبة ف2-الرتبة ف

 .التحليل الذي يشمل بنطاقه مجيع احلاالت

وتنفيذ املهمات،  وحدة الدعم التشغيلي امليداين تنسق الدعم التشغيلي واإلداري واإلمدادي، - 271
( 2-واملراقبة، والدعم، واإلشراف، ضمن أطر تشغيلية ميكن العمل هبا، وتتألف من رئيسها )من الرتبة ف

 .رأ(-ومساعَدْيِن معنيني بالدعم اإلمدادي/موظَفنْيِ معنيني بالعمل املكتيب )من الرتبة خ ع 

امليدانية السبعة: أربعة مديرين  ويف امليدان يتوىل مخسة مشرفني اإلشراف على مخسة من املكاتب - 278
(، ومدير مكتب ميداين متقدم )من الرتبة 1-للمكاتب امليدانية )منسقني لفرق العمل( )من الرتبة ف
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رأ(، ويدير كل منهم وحدته، -)من الرتبة خ ع  اإداري ارر(. إن لكل من املشرفني مساعد-ع  خ
الة، وينسق الدعم الذي يقدم يف البلد للمحكمة. ويتفاعل مع جهة التنسيق التابعة للسلطات يف بلد احل

رأ(، يشرف على جمموعة املركبات -ومثة سائق رئيسي لكل من بلدان احلاالت األربعة )من الرتبة خ ع 
رأ( خدمات النقل الربي. وبوسعهم قيادة العربات املدرعة -احمللية. ويوفر مثانية سائقني )من الرتبة خ ع 

 .ساسةوالقيادة يف املناطق احل

 ألف يورو 281.4 املساعدة املؤقتة العامة
بالنظر إىل الزيادة املتوقع أن تشهدها األنشطة امليدانية، وخباصة فيما يتعلق باحلالة يف مايل  - 276

واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )بسبب زيادة كبرية يف الطلبات الصادرة 
(، للضحاياالعام يف كل من هذه احلاالت، وزيادة يف أنشطة الصندوق االستئماين  املدعي عن مكتب 

من  1.1يطلب قسم العمليات امليدانية ثالث وظائف جديدة تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، إضافة إىل الوظائف التسع احلالية

. تلزم هذه )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 2-يف نريويب )من الرتبة فمنسق فرقة العمل  - 241
الوظيفة إلتاحة اإلشراف املستمر على املكتب امليداين التابع لقلم احملكمة القائم يف نريويب والتنسيق العام 

ادرة عن ودعم األنشطة فيما يتعلق باحلالة يف كينيا، مبا يف ذلك تنسيق مجيع طلبات التعاون القضائي الص
 .دوائر احملكمة

رأ(، ملدة -موظف معين بالعمل املكتيب/مساعد معين بالدعم اإلمدادي )من الرتبة خ ع  - 247
 ا. تظل هذه الوظيفة الزمة بغية التكفل باستمرار عمليات القسم دعم)متطلب مستمر( اشهر  74

يدانية املسؤولية عن التنسيق ألنشطة احملكمة وتفادي االنقطاع يف هذه العمليات. ويتوىل قسم العمليات امل
بالعمل املكتيب للنهوض بعبء العمل  امعني االتشغيلي العام يف مثاين حاالت خمتلفة، ما يستلزم موظف

 .املتعلق حبالتني أو ثالث حاالت
. تظل مهام )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد إداري يف أبيجان )من الرتبة خ ع  - 244

 .جل األنشطة القائمة يف مايلالدعم اإلداري الزمة من أ
)متطلب  اشهر  74رأ(، ملدة -أربعة منظفني يف كنشاسا وكمباال وبونيا وأبيجان )من الرتبة خ ع  - 241

 .ا. يظل توفري الدعم يف جمال التنظيف يف مواقع املكاتب امليدانية الزممستمر(

هذه الوظيفة الزمة . تظل )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -سائق يف بونيا )من الرتبة خ ع  - 242
 .لسد املتطلبات التشغيلية يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية

. تظل وظيفة السائق رأ( ملدة شهر ونصف الشهر )متطلب مستمر(-سائق )من الرتبة خ ع  - 245
العاّم يف مقر احملكمة الزمة لسد تكاليف استئجار خدمات سائقني ملدة قصرية يف إطار عقود خدمات 

 .ت نقص السائقني العاملني من حني إىل آخرخاصة يف حاال

. تّتسم هذه )متطلب جديد( اشهر  74(، ملدة 1-مدير مكتب ميداين يف أبيجان )من الرتبة ف - 249
الوظيفة اجلديدة بأمهية أساسية لتدبر أمر عبء العمل اإلضايف املتأيت عن عملييت التحقيق الناشط 

العام أنه سيستلزم من أيام العمل امليداين  املدعي ر مكتب املتوقعتني وعن أنشطة دعم احملاكمات، ما َقدَّ 
. ويضاف إىل ذلك أن الصندوق االستئماين 4172 يف املئة بالقياس إىل عام 719ما يزيد زيادة نسبتها 

 .يف املئة 711واحملامني يرتقبان زيادة يف أنشطتهما تزيد نسبتها عن  للضحايا

. ُتطلب هذه )متطلب جديد( اشهر  74رأ(، ملدة -ع مساعد إداري يف بونيا )من الرتبة خ  - 241
الوظيفة لدعم مهام مدير املكتب امليداين املتقدم والنهوض بأود الزيادات املتوقعة يف األنشطة التشغيلية يف 

 .شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية
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يفة . تلزم هذه الوظ)متطلب جديد( اشهر  74رأ(، ملدة -منظف يف باماكو )من الرتبة خ ع  - 248
 .للنهوض بأود تنظيف املكتب امليداين اجلديد يف باماكو مبايل

 ألف يورو 0 600.6 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  87.1ألف يورو ) 151.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 246

لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب، والنفقات التشغيلية العامة،  املتصلة باملوظفني
. وُتطلب موارد إضافية لفتح مكاتب ميدانية جديدة يف مجهورية أفريقيا األثاث واملعداتواللوازم واملواد، و 

 .الوسطى ومايل وشراء َمرَْكبات جديدة

 ألف يورو 86.1 السفر
يف املئة(. ويلزم زهاء  12.8ألف يورو ) 21.1ى اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب عل - 211

ألف يورو( لتوفري بدل املعيشة اليومي للسائقني. أما باقي هذه امليزانية  21.6نصف ميزانية السفر )
يورو( فسُيستخدم لسد تكاليف اإلدارة الداخلية لقسم العمليات امليدانية والتنسيق  ألف 25.2)

لك أسفاُر مديري املكاتب امليدانية إىل املقر عند الطلب وأسفاٌر إىل امليدان )يف بعثات التشغيلي، مبا يف ذ
إدارية خمطط هلا، حبسب املنطقة الفرعية عند اإلمكان؛ وبعثات من أجل أنشطة غري مرتقبة؛ وبعثات 

 .تنسيقية(

 ألف يورو 799.1 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(. وذلك على  71.1ألف يورو ) 12.6 ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره - 217

 الالحتياجات إىل الدعم التشغيلي يف مجيع بلدان احلاالت. ويركَّز تركيز  االرغم من املتطلبات املزيدة استباق
على احلصول على دعم من وكاالت األمم املتحدة )بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار  اخاص

(، ONUCI(، وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار )MONUSCOدميقراطية )يف مجهورية الكونغو ال
(، وبعثة األمم MINUSMAوبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل )

 (( يف مجيعMINUSCAاملتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى )
لسد  ابنية أساسية. كما يشمل ذلك خمصَّص بلدان احلاالت اليت ليس للمحكمة فيها ممتلكات و/أو

بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو  اتكاليف خدمات توفرها حالي
 (.UNON( ومكتب األمم املتحدة يف نريويب )MONUSCOالدميقراطية )

 يوروآالف  71.1 التدريب
يف املئة(، وهو يلزم لتوفري  15.7ألف يورو ) 4.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 214

تدريب ختصصي للسائقني ودورات تدريب لتجديد مهارات السائقني املناوبني العاملني لقسم العمليات 
املوظفني على حنو مستمر امليدانية يف مجيع البلدان. وينوَّه بصورة خاصة إىل ضرورة التكفل بسالمة وأمن 

 .وتوفري التدريب التخصصي الالزم على استعمال العربات املدرعة

 آالف يورو 671.1 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، وهو يلزم  719.1ألف يورو ) 298.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 211
ت، ومنها على اخلصوص الزيادات الكبرية يف احلالة ملتطلبات الدعم التشغيلي يف مجيع بلدان احلاال ااستباق

يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مايل واحلالة يف كوت ديفوار، ويف الدعم التشغيلي يف امليدان. 
األثاث والتكاليف املعنية هي تكاليف إجيار وصيانة املباين، وتكاليف املرتفقات، وتكاليف صيانة 

اليف التشغيل املتفرقة، مثل تكاليف عقود التأمني املتعددة، وتكاليف التخليص ، وغريها من تكواملعدات
اجلمركي فيما خيص عمليات نقل العتاد، واملصروفات النقدية الصغرية، والتصرف باألصول املشطوبة 
القيمة، وعمليات الشحن واستئجار املعدات. وتظل الضرورة امللحة تتمثل فيما تتطلبه جمموعة العربات 

 .ملدرعة احلالية املتقادمة، اليت تستلزم قطع غيار ختصصية وصيانة باهظيت الكلفةا
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 ألف يورو 762.6 اللوازم واملواد
يف املئة(، وهو يلزم لسد  15.1ألف يورو ) 57.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 212

مبقتضيات معايري العمل األمنية الدنيا تكاليف الوقود، ولوازم الكتابة، وحصص أزواد الطوارئ اليت تفي 
 .اخلاصة بكل بلد، واملصروفات النقدية الصغرية املقدَّرة، وسائر متطلبات العتاد التخصصي

 ألف يورو 171.2 األثاث واملعدات
ألف يورو، وهو يلزم لشراء مركبات رباعية  171.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 215

معايري العمل األمنية الدنيا )اثنتني ألوغندا، وواحدة لكنشاسا يف مجهورية الكونغو الدفع تفي مبقتضيات 
الدميقراطية؛ وأربع لبونيا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ واثنتني لكوت ديفوار(، طلبها قسم السالمة 

احتياجات اجلهات اليت واألمن، وأربعة مولِّدات )ملايل(؛ الستبدال املعدات اليت عفا عليها الزمن؛ وتلبية 
العام وطلبات الصندوق االستئماين  املدعي لطلبات مكتب  ايتعامل معها القسم إىل اخلدمات، وفق

. إن متوسط أعمار املركبات اليت تضمها اجملموعة احلالية يبلغ مثاين سنوات، وُتستخدم هذه للضحايا
 .يف بيئات عمل بالغة القسوة ااملركبات حالي
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 5102: الميزانية المقترحة لعام 3001برنامج الفرعي : ال24الجدول  

 

3001 
 قسم العمليات الميدانية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.5 74.9 858.6 858.6   829.1 829.1        الفنيةاملوظفون من الفئة 

 71.8 719.8 118.4 118.4   917.2 917.2          املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 8.4 776.2 591.7 7 591.7 7   221.1 7 221.1 7   517.5 7   517.5 7 517.5 7   اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 91.1 781.1 281.4 281.4   111.6 111.6   466.2 41.1 417.1 417.1   العامةاملساعدة املؤقتة 

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

    العمل اإلضايف

 

     

 

           

                           اخلرباء االستشاريون

 91.1 781.1 281.4 281.4   111.6 111.6   466.2 41.1 417.1 417.1   تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 12.8- 21.1- 86.1 86.1   711.1 711.1   726.1 21.1 715.9 715.9   السفر

                      الضيافة

 71.1- 12.6- 799.1 799.1   417.9 417.9   115.8 771.8 447.6 447.6   اخلدمات التعاقدية 

 التدريب

 

78.1 78.1 4.6 47.9   1.2 1.2   71.1 71.1 4.9 15.7 

 719.1 298.2 671.1 671.1   227.6 227.6   918.1 89.9 544.7 575.6 9.7 النفقات التشغيلية العامة

 15.1 57.1 762.6 762.6   721.9 721.9   748.1 41.9 711.1 711.1   اللوازم واملواد

   171.2 171.2 171.2         761.5 61.9 711.1 711.1   األثاث واملعدات

 87.1 151.7 988.9 7 988.9 7   617.5 617.5   211.1 7 197.1 119.1 7 196.8 7 9.7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 2..3 0..12 0 ..345 3 ..345 3   603.0 5 603.0 5   310.0 3 1..30 0..0. 5 03.1. 5 6.0 المجموع

 51.1- 42.6- 78.9 78.9   21.5 21.5   752.1   752.1 752.1   تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 3001: البرنامج الفرعي 22الجدول 

 قسم العمليات الميدانية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

وما  الفنية
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

                             املالك األساسي

 16 17 11 7 8  7 2 4 7     املالك املتصل باحلاالت

 16 17 11 7 8   7 2 4 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 .3 30 31 0 0   0 4 5 0         المجموع  
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 مقدمة
من أقسام قلم  ابغية تقدمي مساعدة قضائية فعالة وشاملة، تتألف شعبة خدمات احملكمة حالي - 219

لإلجراءات القضائية: مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة، وقسم إدارة  امباشر  ااحملكمة اليت تقدم دعم
والشهود، الضحايا احملكمة، وقسم االحتجاز، وقسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة، ووحدة 

وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للدفاع، ومكتب الضحايا وقسم مشاركة 
 .للضحاياي العمومي احملام

ستواصل شعبة خدمات احملكمة تركيز جهودها على دعم احملاكمات اجلارية،  4175ويف عام  - 211
ومن ذلك على سبيل الذكر ال احلصر التمكني من سري اإلجراءات الناجز والسريع واالخنراط يف التعاون 

 القضائي مع األطراف اخلارجيني.

صة الالزمة مثل عقد جلسات احملكمة اإللكرتونية وستواصل الشعبة توفري اخلدمات املتخص - 218
 االرفيعة اجلودة، وعلى اخلصوص إعداد احملاضر على املنوال املباشر بكلتا لغيت العمل، ما ميثل إسهام

يف عقد حماكمات عادلة على حنو فعال ناجع سريع. إهنا ستواصل توفري خدمات الرتمجة الشفوية  اأساسي
وإليهما، وكذلك باللغات اليت يتكلمها الشهود واألشخاص احملتجزون أو من الفرنسية واإلنكليزية 

 املأمورون باملثول أمام احملكمة. كما إهنا ستتوىل املسؤولية عن رعاية األشخاص احملتجزين خالل حماكمتهم.

دعاوى بشأن جرب األضرار أمام احملكمة، فإن شعبة  4175وبالنظر إىل أنه ستعقد يف عام  - 216
وجرب أضرارهم بوجه خاص، سيواصالن إيالء عناية الضحايا مة بوجه عام، وقسم مشاركة خدمات احملك

خاصة هلذا اجلانب اهلام من عمليات احملكمة، مثابرَْيِن يف الوقت نفسه على تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة 
 وعلى السهر على جتهيز مجيع طلبات املشاركة بصورة سلسة.الضحايا ب

مث إن شعبة خدمات احملكمة ستظل تسهم يف العمل لتحقيق أهداف احملكمة املتمثلة يف إجراء  - 221
العام، واملساعدة يف تنسيق عمليات القبض على  املدعي عمليات التحقيق بالتعاون مع مكتب 

مر األشخاص الصادرة أوامر بالقبض عليهم، أو يف تيسري مثول األشخاص أمام احملكمة ممن تشملهم األوا
باملثول أمامها، وذلك بتنظيم دعم تنفيذي وقضائي بالتعاون مع الدول األطراف، والدول غري األطراف، 

 واملؤسسات الشريكة ذات الصلة، سواء يف امليدان أم يف الهاي.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3311: البرنامج 26الجدول  

 

3311 
 شعبة خدمات المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.9 99.9 111.4 77 111.5 9 656.1 2 691.9 71 152.1 9 616.9 2      املوظفون من الفئة الفنية

 5.7 711.1 596.4 1 925.4 4 642.1 169.4 1 514.1 4 861.5           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.1 416.9 566.2 72 175.1 8 881.1 5 156.8 72 559.1 8 811.7 5 194.1 72   194.1 72 484.7 8 181.9 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 8.2 474.9 114.4 4 114.4 4   576.9 4 576.9 4   194.8 4 171.1 154.1 7 149.2 7 45.1 املساعدة املؤقتة العامة

 51.9 712.8 218.1 118.2 796.6 111.5 98.8 412.1 221.4 1.8 224.5 111.1 712.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     75.1 75.1   75.1 75.1   51.4  51.4 51.4   العمل اإلضايف

 211.1 419.1 451.5 457.1 4.5 21.4 21.2 1.8 785.4   785.4 26.1 715.6 اخلرباء االستشاريون

 41.9 561.1 216.1 1 119.9 1 714.2 885.1 4 929.8 4 418.5 128.2 4 177.5 219.6 4 721.5 4 469.2 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 71.6- 799.8- 191.1 7 464.5 7 11.8 511.7 7 291.8 7 96.1 415.5 7 42.6 781.9 7 721.1 7 21.9 السفر

                      الضيافة

 41.5- 61.1- 114.4 788.2 771.8 165.7 121.7 55.1 291.9 7.8 258.8 211.1 55.8 اخلدمات التعاقدية 

 4.2 7.2 97.4 52.7 1.4 56.8 27.4 78.9 8.6  8.6 8.6   التدريب

 41.1- 956.4- 411.4 4 411.4 4   899.2 4 899.2 4   911.7 1 261.9 716.5 1 716.5 1   حمامو الدفاع

 46.5- 889.1- 772.1 4 772.1 4   111.1 1 111.1 1   159.6 7 47.8 115.7 7 115.7 7   الضحاياحمامو 

 467.1 1 151.7 7 518.9 7 النفقات التشغيلية العامة

 

1 467.1 7 185.6 4 871.5 2 766.2 7 864.1 1 594.9 5 252.9 7 455.4 46.6 

 21.8- 94.6- 81.5 92.1 79.4 721.2 772.4 46.4 48.1  48.1 79.1 74.2 اللوازم واملواد

                 77.4   77.4 77.4   األثاث واملعدات

 5.1- 977.7- 581.8 77 281.8 6 711.1 4 762.6 74 919.6 71 558.1 7 169.4 71 524.1 852.4 6 419.6 8 921.1 7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 1.0 555.5 665.5 .5 216.0 50 026.1 0 441.1 .5 041.4 50 6...2 3 513.3 53 023.2 323.0 56 2..65 00 354.3 3 المجموع

 74.7- 16.1- 488.1 55.1 411.1 141.6 772.8 471.7 511.8   511.8 221.7 711.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3311: البرنامج 23الجدول 

 شعبة خدمات المحكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 58 72 72   22 1 71 74 74 9 7       األساسي املالك

 779 52 57 1 94 1 48 44 6           املالك املتصل باحلاالت

 712 98 95 1 719 9 18 12 47 9 7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                             املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 034 60 62 3 016 6 30 34 50 6 0       المجموع  
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 : مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة3301البرنامج الفرعي  )أ(
 مقدمة

يتوىل مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة املسؤولية املباشرة عن مجيع جوانب تيسري وتنفيذ أوامر  - 227
احملكمة وجتميد احملكمة وقراراهتا، مبا يف ذلك العمليات املتصلة بالقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل 

أصوهلم. وباإلضافة إىل تنسيق عمل كل من الربامج الفرعية لشعبة خدمات احملكمة واإلشراف عليه، 
تشمل أنشطة مكتب مدير هذه الشعبة اإلشراف على مجيع اإلجراءات بغية اإلسهام يف عقد حماكمات 

ىل هذا املكتب التنسيق مع عادلة على حنو ناجع )مبا يف ذلك جلسات االستماع ومثول الشهود(. ويتو 
 خمتلف األجهزة وشىت األقسام بشأن املسائل املتصلة بعمل شعبة خدمات احملكمة.

 ألف يورو 650.1 موارد الميزانية
 يف املئة(. 7.5آالف يورو ) 6.9ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 224

 ألف يورو 220.5 الموارد من الموظفين
 من مخس وظائف ثابتة. ايف مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة حالييتألف مالك العاملني  - 221

 ألف يورو 517.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
يتألف مالك موظفي مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة من مخسة موظفني: املدير )من الرتبة  - 222

(، ومساعد 4-وظف قانوين معاون )من الرتبة ف(، وم1-(، ومنسَقنْيِ قانونيني )من الرتبة ف7-مد
 رأ(.-إداري )من الرتبة خ ع

ويسهر املدير على تقدمي اخلدمات القضائية إىل مجيع أجهزة احملكمة، ويضطلع بالقيادة  - 225
االسرتاتيجية العامة يف خمتلف جماالت خدمات احملكمة. كما إنه يسدي املشورة إىل القضاة ويقدم إىل 

الدعم االسرتاتيجي واملشورة بشأن تنفيذ القرارات القضائية، ويعمل بصفته جهة  رئيس قلم احملكمة
 التنسيق فيما خيص مجيع الشؤون القضائية.

كما إن مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة ينسق القيام يف الوقت املناسب بتنفيذ شىت  - 229
أن األمور االشتغالية. وُيضطلع هبذا القرارات القضائية، مبا يف ذلك جوانبها املتعلقة بالتعاون مع الدول بش

التنسيق بدعم ذي أمهية أساسية من املنسَقنْيِ القانونيني، اللذين يتوليان، مع املوظف القانوين املعاون 
ومبساعدة منه، مهمات وقتية ويشاركان يف مشاريع )قضائية( ويقوداهنا، مثل أعمال البحث والتحضري 

مبساعدة املدير يف  ابالنقل القضائي. ويقوم املوظف القانوين املعاون أيضاجملراة يف عني املكان واملتعلقة 
إدارة شىت أقسام شعبة خدمات احملكمة ويف مشاريع قلم احملكمة واملشاريع اليت تشمل بنطاقها شىت 

يف جمال  اوحدات احملكمة. ويقدم املساعد اإلداري إىل مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة دعم
 السكرتاريا.

 ألف يورو 41.1 اخلرباء االستشاريون
يف املئة(. فتلزم االستعانة  14.5آالف يورو ) 2.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 221

أربع مرات يف السنة خببري استشاري يتمتع بالدراية التخصصية الالزمة لتقييم ما يرد من طلبات اإلدراج يف 
ربة االستشارية بغية تزويد مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة، وتزويد قائمة خرباء احملكمة. وُُيتاج إىل اخل

هذه الشعبة إىل حد أبعد، بالدراية التخصصية الالزمة )مثل تسهيل العمليات يف امليدان والتحضري لبعض 
اعاة املهام احملددة يف إطار والية الشعبة وتنفيذ هذه املهام، مبا يف ذلك الطلبات املتصلة باالحتجاز، مع مر 

على احملكمة، من قبيل احلالة يف ليبيا واحلالة يف مايل  اخصائص ومسات بعض احلاالت املعروضة حالي
 واحلالة يف كوت ديفوار(.
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 ألف يورو 36.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  41.2ألف يورو ) 41.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 228

 لسد تكاليف السفر، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة. املتصلة باملوظفني

 ألف يورو 19.2 السفر
يف املئة(. وهو سُيستخدم  71.5آالف يورو ) 5.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 226

غري احلكومية بغية مواكبة لسد تكاليف االجتماعات العادية مع ممثلي شىت املنظمات الدولية واملنظمات 
من أجل سالمة إدارة الشعبة وما يستلزم احلضور الرفيع املستوى.   اأحدث املستجدات، ما يعترب ضروري

كما يشمل ذلك األسفار إىل حيث ميكن أن تقوم حاالت جديدة واألسفار اليت يستلزمها تنفيذ أوامر 
تقضي هبا والية قلم احملكمة ذاهُتا، من قبيل محاية  دوائر احملكمة واألسفار الضرورية لتنفيذ املهام اليت

 ( من نظام روما األساسي.9)21للمادة  اوفقالضحايا 

 ألف يورو 7.1 التدريب
يف املئة(. ويستلزم بعض  89.4آالف يورو ) 71.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 251

خدمات احملكمة بوجه خاص وعلى عاتق هذه جوانب املهام الكثرية الواقعة على عاتق مكتب مدير شعبة 
 الطابع. ددعلى جتميد األصول حم االشعبة بوجه عام تدريب

 ألف يورو 18.1 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، وذلك مع أنه  75.8آالف يورو ) 1.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 257

. فاملوارد املعنية تلزم 4172ستكون قد سدَّت يف عام سُيستخدم لسد نفس االحتياجات التشغيلية اليت 
لسد تكاليف مجيع اجلوانب التنفيذية اليت تيسِّر مثول األشخاص الصادرة حبقهم أوامر باملثول )مثل 

 تكاليف سفر األشخاص املعنيني وتكاليف سكنهم(.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3301: البرنامج الفرعي 20الجدول 

 

3301 
 مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.5 9.1 295.4 462.9 711.9 258.5 488.6 796.9      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8  91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.1 8.6 517.4 462.9 419.9 544.1 488.6 411.2 975.2   975.2 114.1 424.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                9.1-   9.1- 9.1-   املساعدة املؤقتة العامة

                     باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                     العمل اإلضايف

 14.5 2.6 41.1 71.5 4.5 75.7 77.1 1.8 4.1   4.1   4.1 اخلرباء االستشاريون

 14.5 2.6 41.1 71.5 4.5 75.7 77.1 1.8 2.1-   2.1- 9.1- 4.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 71.5- 5.1- 19.2 79.1 41.7 24.7 44.2 76.1 19.7   19.7 54.6 41.1 السفر

                     الضيافة

                   اخلدمات التعاقدية 

 التدريب

 

 

 

 

 

74.7  74.7 7.1  7.1 -71.2 -89.4 

   النفقات التشغيلية العامة

   

    29.1 29.1   18.1 18.1 -1.1 -75.8 

                     اللوازم واملواد

                          األثاث واملعدات

 41.2- 41.2- 19.8 55.7 47.1 711.4 98.2 17.8 19.7   19.7 54.6 41.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.2- 6..- 650.1 363.5 561.0 633.6 360.6 1..56 603.2   603.2 6..40 560.1 المجموع

 42.1- 1.1- 6.5 7.2 8.1 74.5 1.1 6.7 71.4   71.4 77.9 5.9 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3301: البرنامج الفرعي .2الجدول 

 مكتب مدير شعبة خدمات المحكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 4 7 7   7           7       املالك األساسي

 1     1  7 4       املالك املتصل باحلاالت

 5 7 7   2   7 4     7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 2 0 0   4   0 5     0       المجموع  
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 : قسم إدارة المحكمة3351البرنامج الفرعي  )ب( 

 مقدمة
يتوىل قسم إدارة احملكمة مسك التسجيالت السمعية والبصرية لإلجراءات وحماضرها بلغيت عمل  - 254

دوائر احملكمة واألطراف واملشاركني يف احلاالت احملكمة، ويستلم القرارات واألوامر والوثائق الصادرة عن 
والقضايا، ويسجلها ويوزعها. ويسهر هذا القسم على إعداد اجلداول الزمنية لإلجراءات اليت تنعقد يف 
قاعة احملكمة وعلى إشهارها ويعمل مبثابة صلة وصل بني األطراف واملشاركني والدوائر وأقسام قلم احملكمة 

شؤون املتصلة بتنظيم اجللسات. ويقوم هذا القسم بالتجهيز اإللكرتوين لألدلة اليت ذات الصلة يف مجيع ال
من املعارف يف جمال التحقيق اجلنائي الرقمي  اُيصل عليها قلم احملكمة، ما يستلزم استدامة ما يتوفر داخلي

 وتدبر خمترب يفي باملعايري املهنية ذات الصلة.

 ألف يورو 5 441.5 موارد الميزانية
 ايف املئة(، يعزى رئيسي 2.5ألف يورو ) 772.1تنطوي امليزانية املطلوبة على اخنفاض مقداره  - 251

املتصلة إىل عدم جتديد وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة وإىل ختفيضات يف التكاليف غري 
ة بالتواصل أُدرجت املوارد املخصَّصة لسد تكاليف األسفار املتصل 4172. وعلى غرار عام باملوظفني

 والشهود، وهي مفردة هلذا الغرض.الضحايا بالوسائط الفيديوية ضمن ميزانية وحدة 

 ألف يورو 5 330.4 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة وأربع وظائف تشغل يف  49من  ايتألف مالك العاملني يف قسم إدارة احملكمة حالي - 252

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويقرتح هذا  1.15إطار املساعدة املؤقتة العامة )
القسم عدم جتديد وظيفة معد للمحاضر بالكتابة املختزلة باللغة اإلنكليزية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة 

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 7.1( )4-العامة )من الرتبة ف
 ألف يورو 4 118.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-(، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع5-يدير قسم إدارة احملكمة رئيسه )من الرتبة ف - 255
 رأ(.-الرتبة خ عرأ(، ومساعد معين بتسيري نظم احملكمة اإللكرتونية )من 

ويتألف مالك العاملني يف وحدة اخلدمات القضائية الداخلية من موظف قانوين/منسق معين  - 259
(، وموظَفنْيِ قانونيني معاونني/موظَفنْيِ معنيني جبلسات احملكمة )من 1-بنظم املعلومات )من الرتبة ف

، وأربعة مساعدين معنيني رأ(-(، ومساعد رئيسي معين مبلفات احملكمة )من الرتبة خ ع4-الرتبة ف
رأ(، ومنسق رئيسي معين -رأ(، ومنسق معين باحملاضر )من الرتبة خ ع-مبلفات احملكمة )من الرتبة خ ع

 رأ(.-رأ(، وكاتبَـنْيِ معنيني جبلسات احملكمة )من الرتبة خ ع-باحملاضر )من الرتبة خ ع

(، 1-ن رئيسها )من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف وحدة دعم األعمال يف قاعة احملكمة م - 251
(، وأربعة معّدي حماضر 4-وأربعة معّدي حماضر بالكتابة املختزلة )باللغة اإلنكليزية( )من الرتبة ف

(، ومساعد رئيسي معين باملواد السمعية البصرية )من 4-بالكتابة املختزلة )باللغة الفرنسية( )من الرتبة ف
 رأ(.-سمعية البصرية )من الرتبة خ عرر(، ومساعد معين باملواد ال-الرتبة خ ع

 ألف يورو 418.1 املساعدة املؤقتة العامة
من  4.15يطلب قسم إدارة احملكمة ثالث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) - 258

 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.

(، ملدة تسعة 4-فموظف قانوين معاون/موظف معين باألعمال يف قاعة احملكمة )من الرتبة  - 256
إلمكان زيادة عدد الشهود الذين يدلون بشهاداهتم بواسطة الوسائل  ا. توقعأشهر )متطلب مستمر(
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الفيديوية، يظل قسم إدارة احملكمة يطلب هذه الوظيفة من أجل التواصل املستمر عن طريق هذه الوسائل، 
 اسطتها.اجللسات بو  ِكنياتاألن من املرتقب أن يتابع املتهمون يف قضية 

)متطلب  اشهر  74(، ملدة 4-معّد حماضر بالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية )من الرتبة ف - 291
 . تظل هذه الوظيفة الزمة لتوفري فريق كامل من معّدي احملاضر بالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية.مستمر(

. تظل هذه )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين مبلفات احملكمة )من الرتبة خ ع - 297
سيشهد حبسب افرتاضات امليزانية زيادة يف عبء العمل ذي الصلة  4175الوظيفة الزمة ألن عام 

 بالقضايا ما سيستتبع زيادة يف عدد ملفات احملكمة اليت سيتعني جتهيزها.
 ألف يورو 75.1 العمل اإلضايف

ت لسد تكاليف العمل اإلضايف الذي يقوم ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري. وتلزم خمصَّصا - 294
به املوظفون املعنييون جبلسات احملكمة يف حاالت جماوزة وقت احملكمة ساعات العمل املعتادة اليت تقوم 

فيما خيص  ا، ويف حالة العمليات املتصلة بإدالء شهود بإفاداهتم عن بعد. ويلزم العمل اإلضايف أيضاظرفي
اعات الدوام الرمسي. وال ميكن تفادي االستعانة بالعمل اإلضايف عندما يتعني إيداع الوثائق العاجل بعد س

على قسم إدارة احملكمة أن يستجيب لطلبات املساعدة الفورية )مثل إيداع الوثائق املتأخر، وتوجيه 
الشهود ضمن قاعة احملكمة بعد ساعات الدوام الرمسي، وطلبات االستنساخ السمعي البصري العاجل اليت 

تعني معاملتها على املنوال اآلين(. وقد ثابر قسم إدارة احملكمة على العمل للحيلولة دون االستعانة ت
بالعمل اإلضايف، أو للحد من مقدار هذا العمل، عندما ميكن ترقبه، وذلك بوسائل منها، على سبيل 

 املثال، تطبيق طريقة العمل على نوبات.
 آالف يورو 010.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  21.1ألف يورو ) 11.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 291
 لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف اللوازم واملواد. املتصلة باملوظفني

 ألف يورو 59.1 اخلدمات التعاقدية
تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف صيانة نظام عمل احملكمة ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي  - 292

 وحتسينه. (ECOSاإللكرتونية )

 آالف يورو 5.5 التدريب
يف املئة(، وهو يلزم لسد  17.4ألف يورو ) 71.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 295

أدلة التحقيق اجلنائي  تكاليف تدريب ختصصي يرمى منه إىل استدامة وحتديث القدرة الداخلية على جتهيز
 العلمي.

 ألف يورو 21.1 اللوازم واملواد
يف املئة(، وهو يلزم لسد  51.2ألف يورو ) 52.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 299

تكاليف أشرطة تسجيل فيديوي من النوع املهين، وأقراص فيديو رقمية، وغري ذلك من اللوازم السمعية 
 سات احملكمة.البصرية من أجل دعم جل
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3351: البرنامج الفرعي 61الجدول  

 

3351 
 قسم إدارة المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172إىل عام بالقياس 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.9 76.2 415.1 7 181.6 247.8 789.1 7 196.7 271.4      من الفئة الفنية املوظفون

 1.7 49.1 814.2 121.2 714.1 829.7 178.2 741.1        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.4 25.1 118.7 4 542.1 7 551.8 114.2 4 281.5 7 522.6 626.8 7   626.8 7 211.1 7 219.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 49.1- 81.1- 418.1 418.1   145.1 145.1   421.8   421.8 421.8   املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     75.1 75.1   75.1 75.1          العمل اإلضايف

                          اخلرباء االستشاريون

 45.9- 81.1- 451.1 451.1   121.1 121.1   421.8   421.8 421.8   تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                58.1 1.9 52.2 52.2   السفر

                     الضيافة

 59.1 59.1 59.1   791.8  791.8 791.8   اخلدمات التعاقدية 

 

59.1     

 التدريب

 

1.6 1.6  1.6 2.1 75.1 76.1 5.5 

 

5.5 -71.5 -17.4 

 711.1- 5.6-      5.6  5.6 1.1  1.1  1.1 النفقات التشغيلية العامة

 51.2- 52.1- 21.1 21.1   717.1 88.1 71.1 1.2  1.2 1.2 1.1 اللوازم واملواد

                          األثاث واملعدات

 21.1- 11.2- 718.8 21.1 97.8 784.4 756.1 44.6 441.5 1.9 479.8 479.5 1.2 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 4.2- 004.3- 441.5 5 054.6 0 602.6 ..224 5 03.0. 0 263.0 404.0 5 3.6 401.4 5 34.1. 0 436.4 المجموع

 14.1- 75.6- 11.9 6.5 42.7 26.5 44.1 41.4 69.1   69.1 11.4 76.5 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3351: البرنامج الفرعي 60الجدول 

 قسم إدارة المحكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
فئة موظفي 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 9 4 4   2   4 7   7         املالك األساسي

 41 77 71 7 6  8 7       املالك املتصل باحلاالت

 49 71 74 7 71   71 4   7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 56 03 05 0 03   01 5   0         المجموع  
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 : قسم االحتجاز3331البرنامج الفرعي  )ج(

 مقدمة
ساملة آمنة إنسانية لألشخاص احملتجزين لدى احملكمة ريثما جتري  ايوفر قسم االحتجاز ظروف - 291

حماكمتهم أو ريثما يُبت يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ويسهر هذا القسم على التقيد باملعايري 
ُيتذى يف مضمار املمارسة اجليدة. ويتمثل هدفه  والشروط الدولية لالحتجاز، ويسعى إىل أن يكون مثاال

من  الألشخاص احملتَجزين يف كل مرحلة من مراحل احتجازهم، بدء اوعقلي ايئة بيئة سليمة بدنيالعام يف هت
نقلهم أول مرة إىل احملكمة حىت اإلفراج عنهم بأمر من احملكمة أو حتويلهم إىل دولة تنفيذ العقوبة اليت 

 ُُيَكمون هبا.

 ألف يورو 5 330.0 موارد الميزانية
يف املئة(. وتعزى هذه  47.1ألف يورو ) 241.8على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب  - 298

 الزيادة إىل حد بعيد إىل زيادة يف عدد الزنازين املستأجرة الالزمة.

 ألف يورو 434.3 الموارد من الموظفين
 يتألف مالك موظفي قسم االحتجاز من مخس وظائف ثابتة. - 296

 ألف يورو 248.1 اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة 
(، ونائب لرئيسه )من الرتبة 2-يتألف مالك موظفي قسم االحتجاز من رئيسه )من الرتبة ف - 211

(، ينوب عن رئيسه للتكفل باإلشراف املستمر على مدار الساعة؛ وموظف قانوين معاون )من 4-ف
اللغات/مساعد إداري )من الرتبة رأ(؛ ومساعد يف جمال -(؛ ومساعد إداري )من الرتبة خ ع4-الرتبة ف

 رأ(.-خ ع
 آالف يورو 9.1 اخلرباء االستشاريون

ال ينطوي املبلغ املطلوب على أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف خدمات نفساين و/أو خمتص  - 217
 يف التحليل النفسي من أجل رعاية احملتَجزين، على أساس التدخل حبسب احلالة.

 ألف يورو 0 43.0. المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  41.4ألف يورو ) 279.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 214

لسد تكاليف النفقات التشغيلية العامة، واللوازم واملواد. أما تكاليف السفر والتدريب  املتصلة باملوظفني
 فقد خفِّضت إىل الصفر.

 ألف يورو 7 619.1 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، تعزى إىل  46.7ألف يورو ) 219.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 211

احملكمة اجلنائية  –زنزانة وإىل املزيد من تقليص قد وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة  74استئجار 
من املهام املتشاَطرة اليت تضطلع هبا هذه  اليوغوسالفيا السابقة، الذي يوجب على احملكمة أن تتوىل جانب

الوحدة. ومن التكاليف األخرى تكاليف العناية الطبية وتكاليف عناصر ختص على وجه التحديد احرتام 
اخللفية الدينية والثقافية للمحتَجزين للتهيئة لرفاههم، وتكاليف مكاملة احملتَجزين املعوزين لعائالهتم 

 نة احلرمة.واملكاملات اهلاتفية املصو 

 آالف يورو 1.5 اللوازم واملواد
ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف األلبسة الرمسية )ما يبَلى من  - 212

 األلبسة الرمسية للموظفني وما يلزم من مالبس للموظفني البدالء(.



ICC-ASP/13/20 

145 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 1
4

5
 5102الميزانية المقترحة لعام : 3331: البرنامج الفرعي 65الجدول  

 

3331 
 قسم االحتجاز

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.7 1.4 469.1 82.6 477.2 461.7 81.1 416.8      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 2.2 714.1 99.1 99.1 741.9 91.8 91.8        اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 7.8 1.9 248.1 751.6 411.2 241.1 721.7 411.9 212.8   212.8 751.4 411.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                          املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                     العمل اإلضايف

     9.1 9.1   9.1 9.1   15.1   15.1 45.9 6.1 اخلرباء االستشاريون

     9.1 9.1   9.1 9.1   15.1   15.1 45.9 6.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 711.1- 1.1-      1.1   1.1 1.5   1.5   1.5 السفر

                     الضيافة

   7.4  7.4 7.4   اخلدمات التعاقدية 

  

        

 التدريب

 

1.4 1.4  1.4   71.1 71.1   

 

  -71.1 -711.1 

 591.1 7 15.9 541.5 7 النفقات التشغيلية العامة

 

7 591.1 7 181.1 776.2 7 266.2 7 861.1 29.1 7 619.1 219.6 46.7 

     1.5  1.5 1.5  1.5 1.2  1.2 4.6 1.5 اللوازم واملواد

                          األثاث واملعدات

 41.4 279.4 621.8 7 29.1 861.5 7 541.9 7 719.2 167.4 7 517.1 7   517.1 7 16.6 517.2 7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 50.3 453.0 330.0 5 513.5 ..034 5 24.3. 0 2..50 664.0 0 140.0 5   140.0 5 555.3 000.4 0 المجموع

 71.6- 4.8- 71.1 7.1 74.7 75.8 4.4 71.9 79.7   79.7 1.1 8.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3331: البرنامج الفرعي 63الجدول 

 قسم االحتجاز
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 1 7 7   4   7   7           املالك األساسي

 4 7 7  7  7        املالك املتصل باحلاالت

 5 4 4   1   4   7           اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

 2 5 5   3   5   0           المجموع  
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 : قسم الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في المحكمة3341البرنامج الفرعي  )د(
 ةالمقدم
يوفر قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة )"قسم الرتمجة يف احملكمة"( خدمات يف  - 215

جمال اللغات من أجل جناعة سري عمل احملكمة. إن هذا القسم يقدم اخلدمات يف جمال اللغات إىل 
ا وحتريرها؛ والرتمجة الدوائر، وهيئة الرئاسة، وقلم احملكمة، ومبا يف ذلك ترمجة وثائق احملكمة ومراجعته

الشفوية التتبعية والفورية من أجل جلسات احملاكمة، واملؤمترات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من 
الفعاليات، يف مقر احملكمة ويف أماكن أخرى. وهو يسدي املساعدة واإلرشاد يف جمال املصطلحات 

ت متسقة يف مجيع أجهزة احملكمة. كما واملراجع؛ وتدبر األدوات اللغوية للتأكد من استعمال مصطلحا
يتكفل هذا القسم حبشد الرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، واعتمادهم، وذلك بصورة مشرتكة مع وحدة 

العام. وباإلضافة إىل توفري اخلدمات بلغيت العمل )الفرنسية  املدعي خدمات اللغات التابعة ملكتب 
من النظام األساسي(، تعنيَّ على هذا القسم  51يف املادة  ددواإلنكليزية( وباللغات الرمسية )كما حتُ 

 .تدريب الرتامجة على الرتمجة من اللغات املستعملة يف قضايا معيَّنة والرتمجة إىل هذه اللغات

 ألف يورو 6 043.3 موارد الميزانية
 يف املئة(. 1.6ألف يورو ) 421.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 219

 ألف يورو 2 003.4 من الموظفينالموارد 
وظيفة ثابتة وإحدى عشرة وظيفة مشغولة  28من  قسم الرتمجة يف احملكمةيتألف مالك موظفي  - 211

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ومثة وظيفة  9.1يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
ريثما  4175( مل تطلب خمصصات لتمويلها يف عام 4-ملرتجم معاون للغة اإلنكليزية )من الرتبة ف

 .ReVisionتعرف نتائج مشروع املراجعة املسمى 
 ألف يورو 2 165.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

( يساعده مساعد إداري )من الرتبة 5-يدير قسم الرتمجة يف احملكمة رئيسه )من الرتبة ف - 218
 رأ(.-ع خ

 (، وترمجان )للغة اإلنكليزية( 2-وتتألف وحدة الرتمجة الشفوية من رئيسها )من الرتبة ف - 216
(، وترمجان 2-(، وترمجان جللسات احملكمة )باإلنكليزية/الفرنسية( )من الرتبة ف2-)من الرتبة ف

(، وترمجان جللسات احملكمة )للغة السواحلية/ لغة لنغاال( 2-جللسات احملكمة )بالفرنسية( )من الرتبة ف
(، وثالثة ترامجة 1-ف (، وثالثة ترامجة جللسات احملكمة )للغة الفرنسية( )من الرتبة2-)من الرتبة ف

(، وترمجان جللسات احملكمة )للغة السواحلية( )من 1-جللسات احملكمة )للغة اإلنكليزية( )من الرتبة ف
(، ومساعد إداري 4-(، وترمجان جللسات احملكمة )للغة السواحلية/لغة لنغاال( )من الرتبة ف1-الرتبة ف

 رأ(.-)معين بالرتمجة الشفوية( )من الرتبة خ ع

 ألف وحدة الرتمجة الشفوية امليدانية والعمالنية من منسِّق للرتمجة العمالنية )من الرتبة وتت - 281
 رأ(.-(، ومساعد إداري )معين بالرتمجة امليدانية( )من الرتبة خ ع1-ف

 (، 2-وتتألف وحدة املصطلحات واملراجع من خمتص يف املصطحات )من الرتبة ف - 287
(، ومرتجم معاون )للغة السواحلية/لغة اللنغاال( )من 4-فوخمتص مساعد يف املصطلحات )من الرتبة 

رر(، ومساعد إداري )معين باملصطلحات( )من -(، ومساعد معين باملراجع )من الرتبة خ ع4-الرتبة ف
 رأ(.-الرتبة خ ع
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(، ومساعد معين بتدبر 2-وتتألف الوحدة املعنية بربنامج الرتمجة من رئيسها )من الرتبة ف - 284
 رأ(.-رأ( ومساعَدْيِن معنيني بتدبر الوثائق )من الرتبة خ ع-لرتبة خ عاملعلومات )من ا

(، ومرتجم معاون )للغة 2-وتتألف وحدة الرتمجة العربية من مراجع )للغة العربية( )من الرتبة ف - 281
 (.4-العربية( )من الرتبة ف

(، ومراجَعنْيِ 2-فوتتألف وحدة الرتمجة الفرنسية من مراجع رئيسي )للغة الفرنسية( )من الرتبة  - 282
(، ومرتجم معاون 1-(، ومثانية مرتمجني )للغة الفرنسية( )من الرتبة ف2-)للغة الفرنسية( )من الرتبة ف
 (.4-)للغة الفرنسية( )من الرتبة ف

 (، 2-وتتألف وحدة الرتمجة اإلنكليزية من مراجع رئيسي )للغة اإلنكليزية( )من الرتبة ف - 285
(، وثالثة مرتمجني معاونني )للغة اإلنكليزية( )من الرتبة 1-زية( )من الرتبة فوثالثة مرتمجني )للغة اإلنكلي

 (.4-ف

 ألف يورو 568.6 املساعدة املؤقتة العامة
يف املئة(، ويعوض عن  15.1ألف يورو ) 111.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 289

أفضل مع  اات، اليت يتوافق استخدامها توافقهذا االخنفاض بزيادة يف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماع
دينامية العمل القضائي. كما إن املتطلبات يف جمال الرتمجة الشفوية امليدانية مشمولة ببند امليزانية اخلاص 
باملساعدة املؤقتة العامة، الذي يُلجأ إىل اعتماداته لتوظيف مرتمجني شفويني ميدانيني بعقود خدمات 

 خاصة.

 اشهر  74(، ملدة 4-ين بالرتمجة الشفوية امليدانية والعمالنية )من الرتبة فمنسق معاون مع - 281
 . تظل هذه الوظيفة الزمة إلجياد وتدريب ترامجة ميدانيني وعمالنيني. )متطلب مستمر(

أشهر لكل منهم )متطلب  9(، ملدة 7-أربعة ترامجة شبه مهنيني للغة الزغاوة )من الرتبة ف - 288
املتوقعة. فهذه اللغة هي لغة املتهم والعمل هبا  بنداتظل هذه الوظائف الزمة بالنظر إىل حماكمة مستمر(. 

من هذا الباب متطلب أساسي من متطلبات إجراء احملاكمة. وترامجة لغة الزغاوة سيرتمجون منها إىل العربية 
 وبالعكس.

من شهور  اشهر  49.95 رر(، ملدة-ترامجة ميدانيون وعمالنيون معتمدون )من الرتبة خ ع - 286
. سيظل هؤالء املوظفون الزمني وهم يندرجون ضمن إطار ميزانية املساعدة املؤقتة العمل )متطلب مستمر(

العامة لكن يستعان هبم يف إطار عقود خدمات خاصة. وجيري إعماهلم لكي يضطلعوا مبهام يف امليدان أو 
 عاَمل معها.يف املقر بناء على الطلبات الواردة من األقسام املت

أشهر لكل منهم  9( ملدة 1-ثالثة ترامجة جللسات احملكمة للغة ِكنـْيـَرْوَندا )من الرتبة ف - 261
. تلزم هذه الوظائف اجلديدة لسد االحتياجات اللغوية يف قضية انْتاغندا. إهنا لغة املتهم )متطلب جديد(

 وبالتايل فإن العمل هبا متطلب أساسي من متطلبات إجراء احملاكمة.

 ألف يورو 218.1  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
يف املئة(، وقد حِسب  51.9ألف يورو ) 712.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 267

بناء على طلبات اخلدمة. ويتأتى معظم هذه الزيادة عن احلاجة إىل اللغة العربية يف قضية بَندا. وُُيتاج إىل 
أفرقة الرتامجة املوظفني من أجل اجللسات ومن أجل االجتماعات السنوية،  ترامجة مستقلني إلكمال

وجلسات إطالع الدبلماسيني، وحلقة عمل احملامني، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات غري احلكومية، 
عندما تتزامن مع  للضحاياواملؤمترات الصحفية، واجللسات التأديبية، واجتماعات الصندوق االستئماين 

عندما يطلب  اأساسي اجلسات احملكمة. ويُعترب توفري الرتامجة املستقلني للغاٍت غري اإلنكليزية والفرنسية أمر 
املتهمون أو الشهود الرتمجة هبذه اللغات. ومن الضروري استقدام مرتمجني مستقلني للعمل يف مقر احملكمة 
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بطلبات الرتمجة القضائية واإلدارية إىل اإلنكليزية وإىل ة الطابع متصلة ددفيما خيص طلبات خدمة حم
يَـْرَوندا وترمجان مستقل واحد للغة  الفرنسية. وتلزم اعتمادات لالستعانة برتامجة مستقلني للغة الِكنـْ
السواحلية. ويراد هبذه املتطلبات تكملة الرتامجة العاملني يف قسم الرتمجة يف احملكمة: ثالثة ترامجة للغة 

يَـْرَوندا هي لغة املتهمني يف قضية  احلية/لغة اللنغاال، يعمل أحدهم أيضالسوا يَـْرَوندا. والِكنـْ ترمجان للغة الِكنـْ
انْتاغندا، وستلزم الرتمجة للسواحلية يف احلاالت اليت يديل هبا الشهود بإفادهتم هبا. كما تلزم اعتمادات 

يَـْرَوندا إىل املقر لرت   مجة وثائق.الستقدام مرتمجني للغة الِكنـْ
 ألف يورو 75.7 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(، نتيجة لتغري يف  9.5ألف يورو ) 7.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 264
املعدل املطبق على أتعاب اخلرباء، وهو يلزم لتوفري خربة خارجية ومساعدة مشورية بشأن لغات 

تنظَّم أفرقة خرباء  4112 موارد أو مهارات داخلية. ومنذ عاماحلاالت/القضايا اليت ال تتوفر فيما خيصها 
يف لغات معيَّنة جيب تطوير املصطلحات القانونية والقضائية فيما خيصها لكي ُتستعمل خالل أنشطة 

 التحقيق واملالحقة وخالل احملاكمات.
 ألف يورو ..522 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد  47.1ألف يورو، ) 11.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 261
لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف  املتصلة باملوظفنيغري 

 اللوازم واملواد.

 ألف يورو 777.9 السفر
يف املئة(، وهو يلزم لسد  44.1ألف يورو ) 14.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 262

تكاليف السفر للمشاركة يف االجتماع السنوي الدويل املعين برتتيبات اللغات والوثائق واملنشورات 
(IAMLADP واالجتماع السنوي املعين بالرتمجة املستعان فيها باحلواسيب واملصطلحات ،)
(JIAMCATT ؛ وإجياد وتوظيف ترامجة ميدانيني) وعمالنيني ال بد منهم من أجل اإلجراءات، والسفر

حيثما أمكن ذلك، وسيسافرون  ايف مهمات، حبسب طلبات اخلدمة. وسُيستعان بالرتامجة امليدانيني حملي
 .ايف مهمات عندما تتعذر االستعانة هبم حملي

 ألف يورو 741.2 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، يعزى إىل حد   41.5ألف يورو ) 18.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 265

كبري إىل التخفيضات يف الرتمجة اخلارجية ويف تكليف جهات خارجية خبدمات حتويل الوثائق وأعمال 
( اخلاصة ECOSالطباعة اخلارجية. وتلزم املوارد املعنية لتدبر وحتسني منائط نظام عمل احملكمة اإللكرتونية )

شفوية مبا فيها الرتمجة الشفوية امليدانية، ولتكليف مرتمجني خارجيني برتمجة امليزانية بالرتمجة، وبالرتمجة ال
الربناجمية املعتمدة، وخدمات حتويل الوثائق اليت ال تتوفر فيما خيصها قدرة داخلية )حتويل الوثائق اليت تودع 

اإللكرتونية(، وترمجة  للتمكني من حتميلها يف األدوات اللغوية MS Word إىل وثائق بنسق PDF بنسق
وثائق قضائية مطلوبة إىل اإلنكليزية من أجل دائرة االستئناف، وإىل الفرنسية من أجل الدفاع وإىل لغة 

يَـْرَوندا.  الِكنـْ

 ألف يورو 4.1 التدريب
ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف تدريب متصل باملصطلحات  - 269

 يف جمال اللغات على وجه التحديد.ُيتاج إليه العاملون 
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 ألف يورو 78.4 اللوازم واملواد
ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لسد تكاليف اشرتاكات يف منشورات يُرجع  - 261

على شبكة اإلنرتنت وتكاليف اشرتاكات املكتبة واقتناء قواميس ومواد مرجعية حمدَّثة  اإليها إلكرتوني
ونسخ ورقية( بلغيت العمل وباللغات الرمسية وبلغات احلاالت والقضايا من أجل املختصني  )بنسخ إلكرتونية

 العاملني يف جمال اللغات.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3341: البرنامج الفرعي 64الجدول 

 

3341 
قسم الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية في 

 المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.8- 14.8- 454.1 2 211.9 4 854.7 7 485.5 2 226.1 4 819.4 7      املوظفون من الفئة الفنية

 4.6 75.5 524.2 418.2 492.1 549.6 417.9 455.1        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 1.2- 71.1- 165.7 2 916.1 4 779.7 4 874.2 2 141.6 4 167.5 4 664.5 2   664.5 2 584.7 4 271.2 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 15.1- 111.4- 568.6 568.6   614.7 614.7   185.5 411.5 554.1 554.1   املساعدة املؤقتة العامة

 51.9 712.8 218.1 118.2 796.6 111.5 98.8 412.1 221.4 1.8 224.5 111.1 712.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                     العمل اإلضايف

 9.5- 7.1- 75.7 75.7   79.7 79.7   72.2   72.2 72.2   اخلرباء االستشاريون

 74.1- 756.2- 164.1 7 644.2 796.6 457.1 7 171.1 7 412.1 421.7 7 412.1 118.6 7 812.7 712.8 املوظفني األخرىتكاليف اجملموع الفرعي ل

 44.1- 14.8- 777.9 718.1 1.9 722.2 716.4 5.4 742.9 47.4 711.1 66.1 2.1 السفر

                     الضيافة

 41.5- 18.1- 741.2 95.6 51.5 797.1 718.1 51.1 759.4 7.8 752.2 66.1 55.7 اخلدمات التعاقدية 

 التدريب

 

7.1 7.1  7.1   4.1 4.1   4.1 4.1     

              7.7  7.7 1.8 1.1 النفقات التشغيلية العامة

     78.4 6.5 8.1 78.4 6.5 8.1 75.1  75.1 9.2 8.9 اللوازم واملواد

                          األثاث واملعدات

 47.1- 11.1- 455.6 789.7 96.8 149.9 456.1 99.6 461.6 41.1 412.8 419.9 98.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 ..3- 543.4- 043.3 6 303.2 3 322.0 5 3.1.3 6 3.6.. 3 3.3.0 5 233.2 6 523.3 536.5 6 665.3 3 603.2 5 المجموع

 41.4- 48.4- 61.1 71.1 81.1 747.6 17.4 61.1 791.9   791.9 774.1 55.9 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3341: البرنامج الفرعي 62الجدول 

 قسم الترجمة الشفوية والترجمة
 التحريرية في المحكمة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
الفئة موظفي 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 41 2 2   79   7 1 1 7         املالك األساسي

 48 2 1 7 42  1 74 5      املالك املتصل باحلاالت

 28 8 1 7 21   8 76 74 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 40 0 3 0 41   0 .0 05 0         المجموع  
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 والشهودالضحايا : وحدة 3321البرنامج الفرعي  )هـ( 

  مقدمة
والشهود مكلفة بتوفري تدابري احلماية والرتتيبات األمنية، وخدمات املساعدة الضحايا إن وحدة  - 268

والشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة الضحايا االجتماعية والنفسية، وسائر أشكال املساعدة املناسبة، إىل 
احملكمة إهنا تنفذ برنامج وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بإفاداهتم. 

الذين تطلب منهم الدوائر ذلك. الضحايا اخلاص باحلماية وتسهر على أن ميُثل أمام احملكمة الشهود و 
بصفتها جهة موفِّرة للخدمات، تعمل على أساس اإلحاالت اليت تردها من األطراف وغريهم، وهي، 

حلماية والدعم، أو الطلبات لعدد ما يُتوقع أن تتلقاه من طلبات خدمات ا اوحتسب ميزانيتها السنوية وفق
من حاالت  ااخلاصة بالشهود املراد أن يدلوا بإفاداهتم أمام احملكمة، وعدد ما يندرج حتت مسؤوليتها حالي

والشهود خدماهتا املتخصصة للدوائر ولألطراف الضحايا للحماية. وتوفر وحدة  ااإلحالة التماس
 .وللمشاركني يف اإلجراءات

 آالف يورو 0 010.3 موارد الميزانية
يف املئة(. وسُيستخدم  47.8ألف يورو ) 7 559.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 266

معظم هذه الزيادة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة والنفقات التشغيلية العامة، وهي تعزى إىل استمرار 
عدد ما يُتوقع أن يستجد من إحاالت  دعم عدد كبري من الشهود املشمولني باحلماية وزيادة ذات شأن يف

حلمايتهم أو نقلهم إىل موطن آخر أو السهر على تنقالهتم املشمولة باملساعدة، كما  االشهود التماس
 .4175العام فيما خيص عام  املدعي يطلبه مكتب 

 ألف يورو 4 303.6 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة وسبع وظائف  51من  اوالشهود حاليالضحايا يتألف مالك العاملني يف وحدة  - 511

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. وتطلب  5.5تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
من معادالت  8.1والشهود مثاين وظائف إضافية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )الضحايا وحدة 

عبء العمل املتصل بزيادة مستمرة يف عدد احملالني إليها املوظف الواحد العامل بدوام كامل( لتدبر 
 حلمايتهم ويف نشاط تنظيم امللفات والنهوض بأود اإلحاالت واحملاكمات. االتماس

 ألف يورو 1 791.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
يساعده موظف إداري )من الرتبة (، 5-والشهود رئيسها )من الرتبة فالضحايا يدير وحدة  - 517

من موظف قانوين معاون  امباشر  ارأ(. كما يتلقى الرئيس دعم-(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع1-ف
 (.4-)من الرتبة ف

(، وموظف 1-ويتألف مالك العاملني يف وحدة الدعم من موظف معين بالدعم )من الرتبة ف - 514
رر(، ومن فريق من ستة -)من الرتبة خ ع (، ومساعد دعم رئيسي4-دعم معاون )من الرتبة ف

( يف امليدان ومثانية 4-رأ(، وموظف دعم معاون )من الرتبة ف-مساعدين معنيني بالدعم )من الرتبة خ ع
 رأ(.-مساعدين معنيني بالدعم امليداين )من الرتبة خ ع

 لرتبة (، وحملل )من ا2-ويتألف مالك العاملني يف وحدة احلماية من رئيسها )من الرتبة ف - 511
(، ومساعد معين باحلسابات السرية 4-(، وأربعة موظفني معاونني معنيني باحلماية )من الرتبة ف1-ف

رأ(، ومساعد معين -رأ(، ومساعَدْيِن ميدانيني معنيني باحلسابات السرية )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع
 رأ(.-باحلماية )من الرتبة خ ع

(، وموظف 2-ليات من موظف عمليات )من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف وحدة العم - 512
(، 1-(، وثالثة موظفني ميدانيني معنيني بالشهود )من الرتبة ف1-معين باإلدارة والعمليات )من الرتبة ف
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رأ(، ومساعد رئيسي معين بالعمليات -ومساعَدْيِن معنيني بالعمليات والتنسيق امليداين )من الرتبة خ ع
 رأ(.-شرة مساعدين ميدانيني معنيني باحلماية/العمليات )من الرتبة خ عرأ(، وع-ع )من الرتبة خ

بالتساوي بني العاملني يف املقر والعاملني يف امليدان، مع العلم بأن معظم  اوتتوزع الوظائف حالي - 515
والشهود حضور يف أوغندا الضحايا شاغلي وظائف املساعدة املؤقتة العامة يعملون يف املقر. ولوحدة 

ة الكونغو الدميقراطية وكينيا، مع إيفاد بعثات يف مهمات جارية من هذه الدول ومن املقر إىل دول ومجهوري
أفريقية أخرى لدعم عملياهتا يف جمال احلماية واملساندة ودعم احملاكمات يف امليدان. وقد تتواجد وحدة 

 .4175 يف عام اوالشهود يف كوت ديفوار أيضالضحايا 

 ألف يورو 7 751.8 مةاملساعدة املؤقتة العا
والشهود سبع وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة الضحايا يضم مالك موظفي وحدة  - 519

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.  5.9العامة، وهي تطلب مثاين وظائف إضافية )
والشهود فيما خيص الضحايا على خدمات وحدة  4175العام يف عام  املدعي ويُتوقع أن يعتمد مكتب 

عملية نقل جديدة مشمولة باملساعدة،  15إحالة جديدة إىل برنامج احملكمة اخلاص باحلماية، و 78
ومعاليهم احملالني  51إحالة من أجل االشتمال بالدعم. إن الشهود املعنيني بالدعم البالغ عددهم  44و

م ولوضعهم النفساين االجتماعي، وعناية للتهديدات احمليقة هب امن أجل احلماية والدعم يستلزمون تقييم
حلاالهتم. ويتعني تدبر أمر املشمولني باإلحاالت اجلديدة ومجيع الشهود  انفسانية اجتماعية هبم، وتدبر 

 والشهود.الضحايا املعهود هبم اآلن إىل برنامج احملكمة اخلاص باحلماية طاملا بقوا مشمولني برعاية وحدة 

. يهيأ )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 1-دمات )من الرتبة فنفساين/خبري يف جمال الص - 511
( من نظام روما األساسي، اليت تقضي بأن "تضم الوحدة موظفني 9)21الستمرار هذه الوظيفة يف املادة 

 ذوي خربة يف جمال الصدمات النفسية، مبا يف ذلك الصدمات ذات الصلة جبرائم العنف اجلنسي".

. )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 4-مات معاون )من الرتبة فنفساين/خبري يف جمال الصد - 518
والشهود بربنامج الضحايا تظل هذه الوظيفة الزمة لكي يقدم شاغلها تقييمات نفسانية بشأن اشتمال 

 احملكمة اخلاص باحلماية وتقييمات لضعف احلال النفسانية للمحاكمة.

. تظل هذه الوظيفة )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 7-موظف قانوين مساعد )من الرتبة ف - 516
بسبب ضرورة  االزمة للنهوض بأود العمل القانوين الذي يضطلع به القسم، الذي ظل على الدوام عالي

 إشراك املوظفني القانونيني يف الشؤون املتصلة باحلماية.

. تظل )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -موظف مساعد معين باحلماية )من الرتبة خ ع - 571
املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية الضحايا الوظيفة الزمة لكي يتوىل شاغلها تنظيم ملفات هذه 

 اأزواج اوالتقيد بفضلى املمارسات الدولية يف جمال محاية الشهود، ما يتطلب أن يعمل املوظفون دائم
 للتكفل بسالمتهم وأمنهم وسالمة وأمن الشهود.

. تظل هذه )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 4-لرتبة فموظف معاون معين بالدعم )من ا - 577
الوظيفة الزمة لالضطالع جبميع املهام املتصلة بالدعم فيما يتعلق مبثول الشهود للمحاكمة، وتوفري الدعم 
للشهود املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وإجراء عمليات التقييم النفساين االجتماعي يف احلالة 

 وغريها من احلاالت كما تقضي به احلاجة.يف كينيا 

. تظل هذه الوظيفة الزمة )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 1-حملل أعمال )من الرتبة ف - 574
والشهود وتنظيم امللفات وإجراء مراجعة شاملة الضحايا للمساعدة يف التخطيط االسرتاتيجي لوحدة 

 دبر األداء ضمنها.لت اوالشهود تعزيز الضحايا للسريورات املتبعة يف وحدة 
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)متطلب  اشهر  74رأ(، ملدة -كاتب معين بإدخال البيانات وضمان اجلودة )من الرتبة خ ع - 571
. تظل هذه الوظيفة الزمة إلدخال مجيع املعلومات املتعلقة بالشهود املشمولني باحلماية إىل قاعدة مستمر(

 احص عينات مأخودة منها عشوائي(، وللمواظبة على حتديث السجالت وفiBaseاملعلومات اإللكرتونية )
 والشهود.الضحايا والشهود والعاملني يف وحدة الضحايا والتكفل جبودة الصلة بني 

. تلزم هذه الوظيفة أشهر )متطلب جديد( 8(، ملدة 4-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف - 572
نوين معاون )من الرتبة اجلديدة للنهوض بأود عبء العمل القانوين املتزايد الذي يضطلع به اآلن موظف قا

ة إىل الفريق املقدم ( ولالهتمام بالطلبات املتزايدة العدد 7-( وموظف قانوين مساعد )من الرتبة ف4-ف
 للقرارات القضائية أو فيما يتعلق باألشخاص املشمولني باحلماية. االقانوين طبق

أشهر لكل منهم )متطلب  8(، ملدة 4-أربعة موظفني معاونني معنيني باحلماية )من الرتبة ف - 575
. تلزم هذه الوظائف اجلديدة للمساعدة يف النهوض بأود تزايد عبء العمل املتعلق باحلماية؛ أي جديد(

حلمايتهم. ومن املهام  احاالت احلماية احلالية وما يستجد من حاالت إحالة األطراف للشهود التماس
الضحايا ت تقييم التهديدات/املخاطر احمليقة باألساسية اليت سيضطلع هبا هؤالء املوظفون إجراء عمليا

والشهود من أجل اشتماهلم بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، والتوصية بتدابري محاية الشهود، وإعداد 
املعلومات ذات الصلة من أجل الفريق القانوين إلعداد الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر، وإجراء عمليات 

 يدان، وتنسيق فرادى حاالت اشتمال الشهود بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية.محاية الشهود يف امل

تلزم هذه الوظيفة اجلديدة  أشهر )متطلب جديد(. 8(، ملدة 4-حملل معاون )من الرتبة ف - 579
لدعم احمللل احلايل يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف املناطق اليت تعمل فيها احملكمة واحلوادث األمنية 

والشهود، وتسجيل املعلومات اليت يتم مجعها أو يؤتيها االستخبار، وتقدمي دعم يف الضحايا تشمل اليت 
جمال التحليل إىل رئيس وحدة احلماية عند غياب احمللل، وترمجة الوثائق، وتقدمي تفسري حتليلي للشؤون 

 والشهود.الضحايا املتعلقة بوالية وحدة 

. تلزم أشهر )متطلب جديد( 8(، ملدة 4-)من الرتبة ف موظف معاون معين باإلدارة والعمليات - 571
والشهود أمام احملكمة مع مجيع الضحايا هذه الوظيفة ملساعدة رئيس وحدة العمليات يف تنسيق مثول 

والشهود الذين الضحايا األطراف واملشاركني، ومع اجلهات الداخلية واخلارجية ذات الصلة، وتدبر نقل 
 شراف على ذلك.ميثلون أمام احملاكمة واإل

أشهر )متطلب  8رأ(، ملدة -مساعد معين بالعمليات املتصلة باحملاكمات )من الرتبة خ ع - 578
. تلزم هذه الوظيفة اجلديدة لتويل التسيري اإلداري فيما يتعلق مبثول الشهود أمام احملكمة، مثل جديد(

الشهود، وتنظيم أسفار  مسك سجالت كاملة بالشهود الذين يدلون بإفادهتم، ومسك جدول زمين مبثول
الشهود، ونقلهم، وسكنهم، وتأشريات السفر اخلاصة هبم. كما تلزم هذه الوظيفة لتقدمي دعم كامل إىل 
املساعد املعين باحلسابات السرية يف فريق احلماية، الذي يتدبر اآلن الشؤون املالية السرية ألكثر من 

ملتعلقة باستدامة نظم االستجابة األولية يف مجيع شخص مشمول باحلماية ومجيع املسائل املالية ا 111
 بلدان احلاالت.

 ألف يورو 4 4.0.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  41.7ألف يورو ) 821.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 576

لسد تكاليف السفر، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم  املتصلة باملوظفني
 واملواد.
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 ألف يورو 614.1 السفر
يف املئة(، يتصل مباشرة  1.7ألف يورو ) 17.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 541

 العام من اإلحاالت من أجل االشتمال باحلماية. املدعي بالعدد املقدَّر ملا يرد من مكتب 

وتلزم موارد من أجل التفاوض بشأن اتفاقات النقل مع بلدان من خارج أوروبا ومن أجل أسفار  - 547
املوظفني التنفيذية املتصلة حبماية الشهود وخدمات الدعم، ومبا يف ذلك: مرافقة الشهود خالل سفرهم إىل 

وعمليات نقل الشهود املشمول باحلماية مبا فيه نقلهم لكي يتخذوا مقر احملكمة من أجل احملاكمات؛ 
يف مكان آخر؛ والتقييم النفساين االجتماعي؛ وتقيم الدعم؛ وتنفيذ إجراءات احلماية احمللية؛ وإقامة  اموطن

من أجل توفري دعم التواصل  انظم التحرك االستجايب األول؛ واإلشراف واالختبار. وُتطلب املوارد أيض
فيديوي عن بعد ألقسام قلم احملكمة اليت يلزمها ذلك. وقد أفرِد هلذا الغرض مبلغ من املوارد مقداره ال

 ألف يورو. 21.1

 ألف يورو 21.1 التدريب
ألف يورو. ويلزم التدريب على محاية الشهود  21.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 544

تلبيًة لتوصيات فريق املراجعة املستقل. ويرمى من الدورة املعنية البالغة مدهتا ستة أيام، لتدريب مجيع 
دعم والعمليات والشؤون والشهود، مبن فيهم املوظفون املعنيون باحلماية والالضحايا العاملني يف وحدة 

يف املقر ويف امليدان، إىل إطالع املوظفني على  اأساسي ااإلدارية والتحليل النفساين والشؤون القانونية، تدريب
مفاهيم محاية الشهود وتقييم املخاطر وتدبرها، والصدمات النفسانية، وتنظيم ملفات األشخاص 

 اهيم.املشمولني باحلماية، وتوطيد إحاطتهم هبذه املف

 ألف يورو 1 299.9  النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(. وتعزى هذه  17.2ألف يورو ) 848.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 541

يف مكان آخر،  امؤقت االذين يُنقلون ليتخذوا موطنالضحايا استمرار تنامي عدد  ‘7’إىل  االزيادة رئيسي
والشهود وتدبرها لشؤوهنم ريثما يتم نقلهم إىل حيث يتخذون الضحايا  والذين يبقون يف ظل رعاية وحدة

العام حاالهتم بغية نقلهم إىل  املدعي زيادة أخرى يف عدد الشهود الذين ُييل مكتب  ‘4’، ادائم اموطن
إحالة(. وُتطلب املوارد من أجل األنشطة  78) 4175يف مكان آخر يف عام  احيث يتخذون موطن

: التكاليف املتصلة باحملاكمات، اإلحاالت من أجل الدعم، إنشاء وإدارة نظام التحرك التالية البيان
االستجايب، اإلحاالت الرامية إىل محاية الشهود عن طريق نقلهم إىل مكان آخر، عمليات النقل املشمول 

 باملساعدة وتدابري احلماية احمللية.

 آالف يورو 2.8 اللوازم واملواد
يف املئة(. وتلزم املوارد  75.8ألف يورو ) 1.6يطرأ على املبلغ املطلوب اخنفاض طفيف مقداره  - 542

املطلوبة لسد تكاليف لوازم ومواد ُُيتاج إليها يف قاعات االنتظار اخلاصة بالشهود يف املقر وجتديد 
 والشهود.الضحايا دة االشرتاكات السنوية يف النشرات االخبارية اإللكرتونية اليت يستعني هبا حملل وح
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3321: البرنامج الفرعي 66الجدول  

 

3321 
 والشهودالضحايا وحدة 

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.5 45.8 811.6 7 189.4 7 172.1 115.7 7 199.5 7 118.9      املوظفون من الفئة الفنية

 1.8 68.7 194.6 7 469.6 7 99.1 492.8 7 417.1 7 91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2.7 741.6 791.8 1 181.7 4 181.1 116.6 1 491.5 4 114.2 842.9 4   842.9 4 718.5 4 179.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 742.1 916.1 751.8 7 751.8 7   572.5 572.5   221.1   221.1 221.1   املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   51.4  51.4 51.4   العمل اإلضايف

  

  

 

      

                          اخلرباء االستشاريون

 742.1 916.1 751.8 7 751.8 7   572.5 572.5   512.5   512.5 512.5   تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 1.7- 17.1- 614.1 621.5 45.1 112.1 7 611.1 41.1 141.9   141.9 176.7 2.9 السفر

                     الضيافة

                   اخلدمات التعاقدية 

  التدريب

  

 

 

  

  

  21.1 21.1 21.1   

 17.2 848.5 299.9 1 299.9 1   918.7 4 918.7 4   176.1 7  176.1 7 116.1 7 71.1 النفقات التشغيلية العامة

 75.8- 1.6- 2.8 2.8   5.1 5.1   4.4  4.4 4.4   اللوازم واملواد

                77.4   77.4 77.4   األثاث واملعدات

 41.7 821.1 267.7 2 295.6 2 45.1 921.8 1 941.8 1 41.1 259.1 4   259.1 4 227.8 4 72.5 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 55.3 616.2 0 010.3 0 115.0 0 ..012 515.5 3 415.0 6 4...3 302.3 2   302.3 2 124.0 2 331.2 المجموع

 16.1- 17.1- 28.9 41.5 48.7 16.9 21.6 17.1 785.5   785.5 799.1 76.5 الصيانة املوزَّعةتكاليف 

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3321: البرنامج الفرعي 63الجدول 

 والشهودالضحايا وحدة 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

وما  الفنية
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 1 7 7   9   7 4 4 7         املالك األساسي

 21 14 17 7 77  9 5       املالك املتصل باحلاالت

 51 11 14 7 71   1 1 4 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 21 33 35 0 03   3 3 5 0         المجموع  
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 وجبر أضرارهمالضحايا : قسم مشاركة 3361البرنامج الفرعي  )و(
 مقدمة
وجرب أضرارهم هو القسم املتخصص ضمن قلم احملكمة املكلف الضحايا إن قسم مشاركة  - 545

يف املشاركة يف خمتلف مراحل اإلجراءات وجرب األضرار. ويف امليدان يعمل هذا القسم الضحايا مبساعدة 
. امن تقدمي طلباهتم بغية االستفادة من التمثيل القانوين واملشاركة يف اإلجراءات فعليالضحايا على متكني 

الصلة اليت يتلقاها  ويف مقر احملكمة يتناول هذا القسم طلبات املشاركة وجرب األضرار وسائر الوثائق ذات
املساعدة  افيحيلها إىل اجلهات املنخرطة يف اإلجراءات ذات الصلة. ويقدم هذا القسم أيضالضحايا من 

وتقدمي تقارير بشأهنا. كما يتوىل هذا  اقضائي احملددة للمعايري  اإىل الدوائر من خالل حتليل الطلبات وفق
وجرب أضرارهم الضحايا صائيات دقيقة متعلقة مبشاركة القسم املسؤولية عن توفري بيانات وتقارير وإح

 ضمن احملكمة وخارجها.

 ألف يورو 0 4....  موارد الميزانية
 يف املئة(. 15.4آالف يورو ) 715.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 549

 آالف يورو 0 ..014 الموارد من الموظفين
وظيفة ثابتة وتسع  79وجرب أضرارهم من الضحايا يتألف مالك العاملني يف قسم مشاركة  - 541

 من معادالت املوظف الواحد العمل بدوام كامل(. 8.5وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
 ألف يورو 7 471.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يساعده مساعد إداري 2-الرتبة ف وجرب أضرارهم مديره )منالضحايا يدير قسم مشاركة  - 548
 رأ(.-)من الرتبة خ ع

)من الرتبة الضحايا ويتألف مالك العاملني يف وحدة البيانات من منسق معين بتدبر طلبات  - 546
(، ومساعَدْيِن معنيني بتجهيز البيانات 7-(، ومسريِّ معين بالوثائق وقواعد البيانات )من الرتبة ف4-ف

 رأ(.-)من الرتبة خ ع

(، وموظف قانوين 1-ويتألف مالك العاملني يف الوحدة القانونية من منسق قانوين )من الرتبة ف - 511
-(، وموظف قانوين معاون )معين جبرب األضرار( )من الرتبة ف4-مساعد )معين باملشاركة( )من الرتبة ف

 (.7-)من الرتبة فالضحايا (، ومنسق معين بتدبر طلبات 4

 دة شؤون العمل امليداين من منسق للعمل امليداين )من الرتبة ويتألف مالك العاملني يف وح - 517
(، وثالثة مساعدين إداريني معنيني بالعمل 4-(، وموظَفنْيِ معنيني بالعمل امليداين )من الرتبة ف1-ف

 رأ(.-امليداين )من الرتبة خ ع

 ألف يورو 511.5 املساعدة املؤقتة العامة
حلالية التسع وظيفتا مساعَدْيِن معنيني بتجهيز البيانات يف بني وظائف املساعدة املؤقتة العامة ا - 514

وحدة قاعدة البيانات وموظفان قانونيان معاونان يف الوحدة القانونية. أما الوظائف اخلمس الباقية فهي 
من مالك وحدة العمل امليداين، ومنها وظائف يقيم شاغلوها يف نريويب وأبيجان ووظيفة يقيم شاغلها يف 

من معادالت املوظف الواحد  1.5طلب القسم وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )الهاي. وي
 العامل بدوام كامل( للعمل فيما يتعلق بالقضية يف كوت ديفوار.

لكل منهما )متطلب  اشهر  74رأ(، ملدة -مساعدان معنيان بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع - 511
الضطالع بعبء العمل الذي ينطوي عليه جتهيز الطلبات اليت . تظل هاتان الوظيفتان الزمتني لمستمر(
من أجل املشاركة وجرب األضرار )االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، وإدخال البيانات، الضحايا يقدمها 
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الضحايا وحجب نصوص يف الوثائق(، حبيث يتسىن للدوائر اختاذ القرارات يف الوقت املناسب بشأن صفة 
 يَّنة عن طلبات جرب األضرار.وتوفري معلومات حم

. تظل هاتان )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 4-موظفان قانونيان معاونان )من الرتبة ف - 512
، ولتمكني الدوائر من اختاذ الضحاياالوظيفتان الزمتني لالضطالع بعبء العمل املتأيت عن جتهيز طلبات 

 .الضحاياقرارات يف الوقت املناسب بشأن صفة 

. )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 4-بالعمل امليداين يف كينيا )من الرتبة فموظف معين  - 515
للقرارات الصادرة عن الدائرة االبتدائية بشأن  اتظل هذه الوظيفة الزمة لتخطيط وتنفيذ األنشطة وفق

نني يتعني على قلم احملكمة أن يقوم به مع املمثلني القانو  يف احملاكمة، ما يعترب عمالالضحايا مشاركة 
الضحايا املرتبطني بالقضايا وإبالغ الدائرة يف هذا الصدد ومتكني الضحايا بغية متييز  للضحايااملشرتَكني 

 من التسجل.

لكل منهما  اشهر  74رأ(، ملدة -مساعدان معنيان بالعمل امليداين يف كينيا )من الرتبة خ ع - 519
. تظل هاتان الوظيفتان الزمتني للتكفل بتوفر الدراية بالسياق احمللي واللغات احمللية يف  )متطلب مستمر(

كينيا، وإجراء أنشطة ميدانية يف كينيا مع املوظف املعين بالعمل امليداين، والعمل بصورة خاصة على تيسري 
 ، ما سيستمر طيلة احملاكمات.الضحاياتسجل 

أشهر )متطلب  9رأ(، ملدة -ت ديفوار )من الرتبة خ عمساعد معين بالعمل امليداين يف كو  - 511
يف كل ما قد يقام من دعاوى االستئناف يف الضحايا . تظل هذه الوظيفة الزمة لتدبر مشاركة مستمر(
 .ابْليه غوديهوقضية  غباغبوقضية 

. )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد إداري معين بالدعم امليداين )من الرتبة خ ع - 518
هذه الوظيفة الزمة لتقدمي الدعم اإلداري جلميع األنشطة امليدانية اليت يضطلع هبا القسم، مبا يف ذلك تظل 

ختطيط املهمات، وجتهيز األسفار، واإلبالغ املايل، والدعم املقدم إىل املوظفني العاملني يف امليدان فيما 
 خيص مجيع جوانب العمليات امليدانية.

أشهر )متطلب  9رأ(، ملدة - يف كوت ديفوار )من الرتبة خ عمساعد معين بالعمل امليداين - 516
الضحايا . تلزم هذه الوظيفة اجلديدة لالضطالع باألنشطة امليدانية املتصلة بتنظيم وتدبر مشاركة جديد(

 ابْليه غوديه.وقضية  غباغبويف مرحلة احملاكمة فيما يتعلق باملستجدات القضائية يف قضية 
 آالف يورو 71.1 اخلرباء االستشاريون

، الضحاياال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لتكليف خبري حملي برسم مسات  - 521
يف أي قضية معيَّنة، كما يلزم الستقدام القسم الضحايا بد منها يف تنظيم مشاركة  ميثل خطوة أوىل ال ما

 .الضحاياعاملون بانتظام مع خرباء خارجيني متخصصني لتوفري التدريب والدعم للموظفني الذين يت
 ألف يورو 0.4.2 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد  15.4ألف يورو ) 715.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 527
لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف  املتصلة باملوظفنيغري 

 اللوازم واملواد.

 ألف يورو 776.1 السفر
يف املئة(، وهو مرتبط مباشرة  41.6ألف يورو ) 11.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض  - 524

باألنشطة امليدانية اليت يضطلع هبا القسم، واليت يشتمل معظمها على سفر املوظفني من أماكن عملهم 
 يدان.و/أو السفر بني الهاي واملالضحايا فيها يف امليدان إىل األماكن اليت تتجمع فيها مجاعات 
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 ألف يورو 91.5 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، نتيجة  21.7ألف يورو ) 91.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 521

لتخفيضات يف أعمال الطبع اخلارجي وفيما يتعلق باألنشطة امليدانية. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف 
لطلب املشاركة يف اإلجراءات وجرب األضرار والكتيبات  أعمال الطبع اخلارجي )طبع االستمارات القياسية

(، وتكاليف اخلدمات التعاقدية األخرى )التكاليف املتكبَّدة خالل الضحايااإليضاحية واملواد اخلاصة ب
ومع الوسطاء ألغراض االنتقاء والتدريب واملراقبة الضحايا األنشطة امليدانية، وأمهها تكاليف اللقاءات مع 

وجرب الضحايا تطوير قاعدة البيانات )العمل املستمر لتحسني وتكييف نظم قسم مشاركة والدعم(، و 
للتعليمات الصادرة عن دوائر  ا، وفقالضحاياأضرارهم من أجل حفظ وتتبع وجتهيز الوثائق املتصلة ب

 احملكمة(.

 آالف يورو 2.1 التدريب
وجرب أضرارهم الضحايا ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري. إن العاملني يف قسم مشاركة  - 522

والوسطاء يف بيئات عالية درجة احلساسية وُيتاجون إىل تدريب ودعم مستمرين من الضحايا يتفاعلون مع 
 وظفني.ورفاه املالضحايا خرباء مؤهَّلني لتمكينهم من تدبر هذا التفاعل على حنو ينهض برفاه 

 ألف يورو 1.1 اللوازم واملواد
يف املئة(، وهو يلزم  14.1آالف يورو ) 8.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 525

( ومغلفات USBوحدات الذاكرة املصونة األمن )وحدات  لتجهيز وسطاء منتَقنْيَ بأدوات من قبيل )أ(
)ذلك أن معظم الوسطاء يفتقرون إىل هذه الوسائل، قابلة للختم توضع فيها الوثائق واملعلومات السرية 

(، ما يتسق مع املبادئ التوجيهية بشأن الضحاياينطوي على خطر املساس بأمن البيانات املتعلقة ب ما
ممن يتعذر عليهم  للضحايا البّادة لتحبري اإلهبام متكين الوسطاء اليت تشمل بنطاقها احملكمة برمتها، )ب(

من تقدمي الضحايا أن يفعلوا ذلك ببصمة إهبامهم، وغري ذلك من املواد اليت متكِّن  التوقيع بأمسائهم من
 طلباهتم وتوفري نسخ من الوثائق الداعمة هلا.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3361: البرنامج الفرعي 60الجدول  

 

3361 
 وجبر أضرارهمالضحايا قسم مشاركة 

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 4.7 76.6 651.6 786.5 192.2 612.1 785.5 128.5      املوظفون من الفئة الفنية

 9.1 75.9 491.5 761.5 99.1 421.6 782.7 91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 1.1 15.5 471.2 7 181.1 811.2 787.6 7 196.9 874.1 161.2 7   161.2 7 187.9 118.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1.8 47.7 511.5 511.5   559.2 559.2   284.8   284.8 284.8 1.7- املساعدة املؤقتة العامة

                     باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                     العمل اإلضايف

     71.1 71.1   71.1 71.1   6.1   6.1 6.1   اخلرباء االستشاريون

 1.1 47.7 581.5 581.5   599.2 599.2   264.7   264.7 264.7 1.7- تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 41.6- 11.1- 776.1 776.1   751.2 751.2   718.2   718.2 718.1 1.7 السفر

                     الضيافة

 21.7- 91.1- 91.5 91.5   741.5 745.5 4.1 52.2  52.2 51.8 1.1 اخلدمات التعاقدية 

     2.1 2.1   2.1 2.1   9.6  9.6 9.6  التدريب

              1.9  1.9  1.9 النفقات التشغيلية العامة

 14.1- 8.1- 1.1 1.1   77.1 77.1   2.1  2.1 2.1   اللوازم واملواد

                          األثاث واملعدات

 15.4- 715.1- 762.5 762.5   111.4 468.4 4.1 412.4   412.4 414.6 7.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 5.4- 0..4- 4.... 0 1..06 0 031.4 140.2 5 534.5 0 004.3 306.3 0   306.3 0 136.3 0 301.1 المجموع

 78.8- 6.7- 16.5 1.1 19.4 28.9 1.8 21.8 81.6   81.6 95.9 44.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3361: البرنامج الفرعي .6الجدول 

 وجبر أضرارهمالضحايا قسم مشاركة 
أمني وكيل 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 6 7 7   8 4 1 4 7           املالك األساسي

 1 5 5  4  4        املالك املتصل باحلاالت

 79 9 9   71 4 5 4 7           اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 06 6 6   01 5 2 5 0           المجموع  
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 : قسم دعم المحامين30.1البرنامج الفرعي  )ز(
 مقدمة
احملكمة إىل احملامني وتنسيق  يتوىل قسم دعم احملامني التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها - 529

اللذين ال  هذه املساعدة. وهو يعمل يف قلم احملكمة مبثابة املنسِّق فيما خيص مكتيَب احملامي العمومي،
مساعدة إمدادية وإدارية. كما يتدبر  ايتبعان لقلم احملكمة إال فيما يتعلق باألغراض اإلدارية، ويقدم أيض

ويهتم الضحايا دة القانونية اليت تقدم للمعوزين من املدَّعى عليهم و هذا القسم برنامج احملكمة للمساع
 ألنشطة األجهزة التأديبية يف احملكمة. املخصصات جبميع 

 ألف يورو 2 515.6 موارد الميزانية
 يف املئة(. 42.4ألف يورو ) 7 997.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 521

 يوروألف  024.0 الموارد من الموظفين
 من تسع وظائف ثابتة. ايتألف مالك العاملني يف هذا القسم حالي - 528

 ألف يورو 852.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
(، 2-(، ويعمل فيه حمقق مايل )من الرتبة ف5-يتوىل قيادة القسم رئيسه )من الرتبة ف - 526

التأديبية املعنية باحملامني. وينقسم هذا القسم إىل وحدتني: رأ( لألجهزة -ومساعد إداري )من الرتبة خ ع
 وحدة املساعدة القانونية ووحدة مساعدة احملامني.

(، واختصاصي ملراقبة صندوق 2-وتتألف وحدة املساعدة القانونية من رئيسها )من الرتبة ف - 551
( يتناول مسائل الدفاع؛ وموظف مساعد معين باملساعدة القانونية 4-املساعدة القانونية )من الرتبة ف

 رأ(.-؛ ومساعد إداري )من الرتبة خ عالضحايا(، يتناول مسائل 7-)من الرتبة ف

 امساعد ا( وهي تضم أيض4-مساعدة احملامني موظف قانوين معاون )من الرتبة ف ويرأس وحدة - 557
 رأ(.-ع )من الرتبة خ اإداري

 ألف يورو 4 343.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(، يتحقق  49.6ألف يورو ) 7 569.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 554

املتصلة على األخص من خالل ختفيضات يف ميزانية املساعدة القانونية وميزانية السفر. وتلزم املوارد غري 
والنفقات التشغيلية ، الضحايالسد تكاليف السفر، وتكاليف حمامي الدفاع، وتكاليف حمامي  باملوظفني

 العامة.

 ألف يورو 41.6 السفر
يف املئة(، متأت عن  98.8ألف يورو ) 54.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 551

تقليص عدد املهمات املخطط هلا. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف ثالثة اجتماعات لألجهزة التأديبية 
 حتقيق.اخلاصة باحملامني وتكاليف مهميَت 

 آالف يورو 4 411.4 حمامو الدفاع
يف املئة(، متأت عن  41.1ألف يورو ) 956.4ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  - 552

تطبيق نظام احملكمة اخلاص باملساعدة القانونية على االفرتاضات اليت تقوم عليها امليزانية. فقد ُحسبت 
عليهم املعوزين بتطبيق نظام املساعدة القانونية املعدَّل الذي تكاليف املساعدة القانونية لكل من املدَّعى 

. وُهيئ ملبلغ إضايف 4175، وذلك على أساس االفرتاضات املأخوذ هبا يف ميزانية عام 4174 أِقرَّ يف عام
لسد تكاليف احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني، الذين عينهم رئيس قلم احملكمة ودوائرها، على 
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ب، وفق الشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي للمحكمة، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الرتتي
املوارد اخلاصة بالدفاع عن السيد مببا،  4175والئحة احملكمة. ومل تدرَج يف ميزانية املساعدة القانونية لعام 

ية على هذا املقرتح فسيلزم مليزانية للمقرتح الوارد يف املرفق الثامن. وإذا مل توافق اجلمع اوذلك وفق
 ألف يورو. 511.8مبلغ إضايف مقداره  4175 عام

 ألف يورو 4 772.1 الضحاياحمامو 
يف املئة(، متأت عن  46.5ألف يورو ) 889.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 555

وم عليها امليزانية. فقد ُحسبت تطبيق نظام احملكمة اخلاص باملساعدة القانونية على االفرتاضات اليت تق
، كما يظهر يف االفرتاضات ذات الصلة، على أساس الضحاياتكاليف املساعدة القانونية لكل جمموعة من 

. وقد ُخصص مبلغ إضايف لدفع تكاليف 4174نظام املساعدة القانونية املعدَّل الذي أِقرَّ يف عام 
 مراحل احلاالت. املساعدة القانونية يف املرحلة االستهاللية من

 ألف يورو 4.1 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، وهو يلزم لسد  711.1ألف يورو ) 7.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 559

 تكاليف االشرتاك يف قاعدة بيانات التحقيق.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 30.1: البرنامج الفرعي 31الجدول 

 

30.1 
المحامينقسم دعم   

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

ومبا اجملموع 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.1 9.4 959.8 477.2 225.2 951.9 416.8 221.8      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 9.5 768.1 99.1 714.1 767.5 91.8 741.1        العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 7.5 74.1 852.8 411.2 511.2 824.7 411.9 598.5 961.1   961.1 414.9 297.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 711.1- 11.7-       11.7 11.7   7.2-   7.2- 7.2-   املساعدة املؤقتة العامة

                      اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 

                      العمل اإلضايف

                 22.1   22.1   22.1 اخلرباء االستشاريون

 711.1- 11.7-       11.7 11.7   21.1   21.1 7.2- 22.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 98.8- 54.5- 41.6 2.5 76.1 19.2 96.8 9.9 71.7   71.7 71.7   السفر

                      الضيافة

   54.8  54.8 54.8   اخلدمات التعاقدية 

  

  

  

    

  التدريب

  

 

 

  

 

    

 

      

 41.1- 956.4- 411.4 4 411.4 4   899.2 4 899.2 4   911.7 1 261.9 716.5 1 716.5 1  حمامو الدفاع

 46.5- 889.1- 772.1 4 772.1 4   111.1 1 111.1 1   159.6 7 47.8 115.7 7 115.7 7  الضحاياحمامو 

 711.1 7.1 4.1  4.1 7.1 7.1   2.8  2.8 2.8   النفقات التشغيلية العامة

      اللوازم واملواد

 

  

  

  

  

    

                           األثاث واملعدات

 49.6- -569.1 7 121.8 2 149.5 2 47.1 622.5 5 611.6 5 9.9 292.1 5 575.1 626.2 2 626.2 2   املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 54.5- -660.0 0 515.6 2 ..613 4 2.0.3 063.3 6 500.6 6 232.0 510.6 6 202.3 606.3 2 001.2 2 212.0 المجموع

 79.2- 5.1- 45.5 7.2 42.7 11.5 1.1 41.4 19.1   19.1 76.1 79.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 

 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 30.1: البرنامج الفرعي 30الجدول 

 قسم دعم المحامين
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 9 4 4   2 7 7   7 7         املالك األساسي

 1 7 7  4  7  7      املالك املتصل باحلاالت

 6 1 1   9 7 4   4 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                           املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

         اجملموع الفرعي

 

                  

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

         املالك األساسي

 

                  

                  املالك املتصل باحلاالت

         اجملموع الفرعي

 

                  

 . 3 3   6 0 5   5 0         المجموع  
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 : مكتب المحامي العمومي للدفاع3341البرنامج الفرعي  )ح(  

 مقدمة
إن مكتب احملامي العمومي للدفاع ميثل مجيع املشتبه فيهم واملتهمني يف املراحل األولية من  - 551

احملكمة أو إىل إعداد القضايا املعنية وُيمي حقوقهم، وتدعوه الدوائر من حني إىل آخر إىل املثول أمام 
. ويف الوقت نفسه يساعد هذا املكتب أفرقة الدفاع يف االعمل فيما خيص حالة معيَّنة أو مشتبه فيه معيَّن

على متكنهم من التقيد باآلجال القضائية والرتكيز على املسائل  االتقصي القانوين وتنظيم امللفات، ساهر 
للسوابق القضائية للمحكمة من أجل  االعمومي للدفاع جَمَْمع القانونية ذات الصلة. ويتدبر مكتب احملامي

. مث االدفاع، يشتمل على مذكرات، وكتيبات، وقواعد بيانات، من أجل حل املسائل اهلامة للدفاع سريع
إن مكتب احملامي العمومي للدفاع يقدم للدفاع إسهامات بشأن املسائل القانونية اليت تقوم فيما يتعلق 

 قة العاملة الداخلية والشراكات اخلارجية.بأنشطة األفر 

 ألف يورو ..233 موارد الميزانية
يف املئة(، حتقق بفضل  4.8ألف يورو ) 75.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 558

 .املتصلة باملوظفنيجهود كبرية لتحقيق وفورات يف التكاليف غري 

 ألف يورو 200.4 الموارد من الموظفين
 من مخسة موظفني. امالك العاملني يف مكتب احملامي العمومي للدفاع حالييتألف  - 556

 ألف يورو 577.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
( يؤدي الواجبات املتصلة باملهام الرئيسية املنوطة مبكتب احملامي 5-حمامي رئيسي )من الرتبة ف - 591

 من الئحة احملكمة، مبا يف ذلك متثيل املشتبه فيهم واملتهمني متثيال 11 يف البند ددالعمومي للدفاع كما حت
عندما تدعوه احملكمة إىل القيام بذلك؛ ويتوىل إدارة املكتب، مبا فيها إسداء املساعدة القانونية إىل  امباشر 

د احملامني مساعدة رأ( يساع-. ومساعد قانوين )من الرتبة خ عاوخارجي ااألفرقة؛ وميثل الدفاع داخلي
مباشرة فيما يتعلق باملهمة األساسية )مبا يف ذلك إعداد نصوص العرائض، وإعداد تقارير عن املسائل 
اإلدارية واملسائل املتعلقة بامليزانية، وتقدمي املساعدة خالل االجتماعات، واالرتباط بسائر األجهزة 

 ألفرقة الدفاع.واألقسام(، ويقوم بالتقصي القانوين التقين مساَعدًة 

(، يعمل حتت إشراف احملامي الرئيسي، يتدبر الكتيبات 2-مستشار قانوين/حمام )من الرتبة ف - 597
ومشاريع البحث اجلاري اخلاصة بالدفاع؛ ويعد نصوص عرائض قانونية وميثل أمام احملكمة عندما تطلب 

ي أو بالنيابة عنه عند غيابه. منه ذلك؛ ويؤدي مهمات إدارية و/أو متعلقة بالسياسات مع احملامي الرئيس
قانونية متعلقة بالدفاع ويساعد على االضطالع مبهام املكتب  ا( جيري حبوث4-وحمام معاون )من الرتبة ف

 املتصلة بالسياسات خبصوص دوره يف السهر على تكافؤ الوسائل فيما خيص الدفاع 
( ينظم بيانات املكتب بغية 7-الرتبة ف )مبا يف ذلك املشاركة يف بعض أفرقة العمل(. ومنظِّم ملفات )من

التكفل بنجاعة سريورات التقصي، وجيري البحث القانوين فيما يتعلق بطلبات الدفاع، ويساعد أفرقة 
الدفاع يف تنظيم امللفات )مبا يف ذلك التدريب على الرباجميات اليت تستخدمها احملكمة واملساعدة يف 

 شؤون الكشف عن املعلومات(.
 ألف يورو 55.6 المتصلة بالموظفينير الموارد غ

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  26.5ألف يورو ) 44.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 594
 لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية. املتصلة باملوظفني
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 ألف يورو 4.9 السفر
يف املئة(. وتلزم املوارد  85.1يورو )ألف  72.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 591

 للتمكني من مشاركة مكتب احملامي العمومي للدفاع يف مؤمتر رئيسي معين حبقوق الدفاع أمام احملكمة.

 ألف يورو 41.1 اخلدمات التعاقدية
ال يطرأ أي تغيري على بند امليزانية هذا. وتلزم املوارد لسد تكاليف حلقات تدارس تدريبية خاصة  - 592
 فاع تنظَّم بالتشارك مع أقسام أخرى يف البلدان املتأثرة ملن ميكن أن يصبحوا حمامني/حمامني مناوبني.بالد
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3341: البرنامج الفرعي 35الجدول 

 

3341 
 مكتب المحامي العمومي للدفاع

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.1 2.5 225.2 468.4 721.4 221.6 461.7 721.8      املوظفون من الفئة الفنية

 91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 

91.8 99.1 

 

99.1 4.4 1.2 

 7.1 9.1 577.2 468.4 471.4 512.1 461.7 477.9 218.8   218.8 491.4 478.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                 44.6 78.9 2.1 2.1   املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                 16.6   16.6   16.6 اخلرباء االستشاريون

                 714.8 78.9 82.4 2.1 16.6 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 85.1- 72.2- 4.9   4.9 71.1 72.5 4.5 2.1   2.1 1.2 1.9 السفر

                      الضيافة

   اخلدمات التعاقدية 

  

 

 

  41.1 41.1   41.1 41.1     

  التدريب

  

 

 

4.5 4.4 2.1   

 

  -2.1 -711.1 

 711.1- 1.1-      1.1 1.1          النفقات التشغيلية العامة

          اللوازم واملواد

 

    

 

      

                           األثاث واملعدات

 26.5- 44.7- 44.9 41.1 4.9 22.1 16.1 5.1 2.1   2.1 1.2 1.9 باملوظفنياملتصلة اجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 5.0- 02.2- ..233 300.5 502.0 4..24 335.0 506.6 202.2 00.6 ..266 ..564 315.1 المجموع

 42.1- 1.1- 6.5 7.2 8.1 74.5 1.1 6.7 71.7   71.7 77.9 5.9 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 

 5102: مالك الموظفين المقترح لعام 3341البرنامج الفرعي : 33الجدول 

 مكتب المحامي العمومي للدفاع
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 4 7 7   7         7         املالك األساسي

  1 7 7  7      املالك املتصل باحلاالت

 

  1 

 5 7 7   2 7 7   7 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             الفرعياجملموع 

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 2 0 0   4 0 0   0 0         المجموع  
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 للضحايا: مكتب المحامي العمومي 3321البرنامج الفرعي  )ط( 
 مقدمة
على إمساع صوهتم يف اإلجراءات املعقودة الضحايا يساعد  للضحاياإن مكتب احملامي العمومي  - 595

أمام احملكمة ويوفر متثيلهم القانوين العايل درجة اجلودة، ويقوم بدعم احملامني اخلارجيني ومساعدهتم، وميُثل 
يف اإلجراءات الضحايا ة الطابع. كما إنه يشحذ الوعي حبقوق دداحملكمة فيما يتعلق مبسائل حمأمام دوائر 

 اجلنائية الدولية.

قد ُعنيِّ بصفته املمثل القانوين  للضحاياكان مكتب احملامي العمومي   4172وحبلول أيار/مايو  - 599
ا إن هذا املكتب ميثِّل مصاحل يف شىت احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة. كم ضحية 5 111لزهاء 

من نظام روما األساسي.  76 الذين تواصلوا مع احملكمة يف مجيع دعاوى املقبولية مبوجب املادةالضحايا 
يف مجيع احلاالت والقضايا املعروضة على  اخارجي اقانوني ممثال 15ويقدم هذا املكتب الدعم واملساعدة لـ
 نونية وقيامه بأعمال التقصي.احملكمة من خالل إسدائه املشورة القا

 ألف يورو 0 ..253 موارد الميزانية
يف املئة(، تعزى إىل حد  41.1ألف يورو ) 486.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 591

بعيد إىل الوظيفة اجلديدة املطلوبة يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة، وإىل احلاجة إىل مستشارين فيما يتعلق 
عن تعيني مكتب احملامي العمومي  باحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، املتأتية

 .انْتاغنداوقضية  غباغبويف قضية  امشرتك اقانوني بصفته ممثال للضحايا

 ألف يورو 0 302.4 الموارد من الموظفين
من عشر وظائف ثابتة ووظيفة  احالي للضحايايتألف مالك العاملني يف مكتب احملامي العمومي  - 598

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.  7.1واحدة تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
لقرارات الدوائر بشأن التمثيل القانوين  اوعالوة على ذلك متوَّل من ميزانية املساعدة القانونية، وفق

واثنتني يف  غباغبونيني بالعمل امليداين، واحدة يف قضية ، وظائف ثالثة مساعدين قانونيني معللضحايا
 ، وقد أدرجت االعتمادات ذات الصلة يف بند امليزانية اخلاص باخلرباء االستشاريني.انْتاغنداقضية 

 ألف يورو 7 176.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
على أكثر من حالة/قضية وميكن أن يشكلوا أفرقة خيصَّص املوظفون للعمل يف الوقت نفسه  - 596

 تتابع اإلجراءات )مبا فيها اإلجراءات يف قاعة احملكمة(، حبسب املهام املنتدبني هلا.

(، 5-من حمام رئيسي )من الرتبة ف للضحاياويتألف مالك العاملني يف مكتب احملامي العمومي  - 511
(، وموظَفنْيِ قانونيني معاونـَنْي )من الرتبة 1- )من الرتبة ف(، وموظَفنْيِ قانونيني2-وحماميَـنْيِ )من الرتبة ف

 رأ(.-ع (، ومساعد إداري )من الرتبة خ7-(، ومنظَمنْيِ للملفات )من الرتبة ف4-ف

 ألف يورو 791.1 املساعدة املؤقتة العامة
امة مواصلة توفري وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة الع للضحايايطلب مكتب احملامي العمومي  - 517

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(  1.5ووظيفة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
 مرتبطة باحلالة يف كوت ديفوار.

. تظل هذه الوظيفة الزمة )متطلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 1-موظف قانوين )من الرتبة ف - 514
 للضحايااملمثلني يف وقت واحد بينما فقد مكتب احملامي العمومي الضحايا بسبب الزيادة الكبرية يف عدد 

موظَفنْيِ، ملحَقنْيِ بصورة دائمة باملمثلني القانونني املشرتكني اخلارجيني املعينني يف قضايا احلالة يف كينيا. 
وعالوة على ذلك يرجَّح أن يشهد عبء العمل زيادة أخرى بسبب املستجدات يف اإلجراءات يف قضية 
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. فمواصلة توفري هذه الوظيفة أمر أساسي لالضطالع باملهام ابْليه غوديهوقضية  انْتاغنداوقضية  باغبوغ
 املنوطة باملكتب على حنو مرض.

للممارسة  ا. وفقأشهر )متطلب جديد( 9(، ملدة 4-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف - 511
يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات. الضحايا  السابقة للدوائر يُتوقع أن يظل املكتب يعنيَّ ليمثِّل مصاحل

وإذا كان األمر كذلك فإن هذه الوظيفة اجلديدة تلزم ملساعدة احملامني يف التحضري للمحاكمة ومساعدهتم 
بتعيني أحد املدرجني يف قائمة املرشَّحني  اخالل احملاكمة. فإذا أقرت هذه الوظيفة فإهنا سُتشَغل فور 

 احلالية.
 ألف يورو 414.2 ستشاريوناخلرباء اال

ألف يورو، وهو يلزم إلتاحة توظيف ثالثة  414.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 512
من أجل احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف  اشهر  74مساعدين قانونيني معنيني بالعمل امليداين ملدة 

مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد سبق أن أدرجت هذه الوظائف يف بند امليزانية اخلاص بقسم دعم 
 احملامني.

الستدامة التواصل  اأساسي القد بينت التجربة أن املساعدين القانونيني يف امليدان يؤدون دور  - 515
هم املكتب، واملثابرة على إعالمهم بآخر املستجدات بشأن اإلجراءات، الذين ميثلالضحايا املستمر مع 

واستبداء آرائهم ومباعث قلقهم، ومجع األدلة. وعندما َعيَّنت الدوائر حمامي مكتب احملامي العمومي 
إنه جيوز للمكتب أن يستعني باملوظفني  افإهنا قالت دائم للضحايابصفة ممثلني قانونيني  للضحايا
. ويلزم استمرار توفري خدمات املساعدين القانونيني املعنيني بالعمل امليداين املعينني بالفعل يف املذكورين

)وظيفتان(. وقد ُحسبت التكاليف ذات الصلة على  انْتاغندا)وظيفة واحدة( ويف قضية  غباغبوقضية 
يف الشهر  ايورو  5 944للخرباء االستشاريني مبوجب نظام املساعدة القانونية ) أساس املبلغ املدفوع فعال

 لكل منهم(.
 ألف يورو 045.2 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  71.1ألف يورو ) 47.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 519
 كاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة.لسد تكاليف السفر، وت املتصلة باملوظفني

 ألف يورو 69.5 السفر
يف املئة(، وهو يلزم لسد  71.2ألف يورو ) 77.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 511

، الضحايامن عمل املكتب، واللقاءات الوجاهية مع  اأساسي اتكاليف املهمات امليدانية، اليت تُعترب عنصر 
 اليت ال بد منها لتقدمي املساعدة إليهم على حنو جمد وتقدمي الدعم خالل اإلجراءات والتمثيل فيها.

 ألف يورو 15.1 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، وهو يلزم لنقل  79.1آالف يورو ) 5.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 518

 فيه حماموهم.من أماكن إقامتهم إىل مكان آمن يقابلهم الضحايا 

 ألف يورو 77.1 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، وهو يلزم  81.1آالف يورو ) 5.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 516

 ، على حنو يصون العالقة املتميزة بني احملامي وموكِّله.الضحاياالستئجار حمالَّ ميكن فيها اللقاء اآلمن ب



ICC-ASP/13/20 

168 

20-A-251114 

 5102الميزانية المقترحة لعام : 3321: البرنامج الفرعي 34الجدول 

 

3321 
 للضحايامكتب المحامي العمومي 

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172عام بالقياس إىل 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.5 71.1 651.1 147.4 414.7 616.9 118.5 417.7      الفئة الفنيةاملوظفون من 

 91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 

91.8 99.1 

 

99.1 4.4 1.2 

 7.9 75.6 176.1 7 147.4 468.7 111.2 7 118.5 462.6 684.1   684.1 171.1 496.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 21.1 26.5 791.1 791.1   772.4 772.4   81.6 58.9 46.2 1.9 45.1 املؤقتة العامةاملساعدة 

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

   414.2 414.2 414.2                   اخلرباء االستشاريون

 441.9 457.6 199.7 199.7   772.4 772.4   81.6 58.9 46.2 1.9 45.1 املوظفني األخرىتكاليف اجملموع الفرعي ل

 71.2 77.2 69.5 69.5   85.7 81.5 2.9 91.7   91.7 58.6 7.1 السفر

                      الضيافة

 79.1 5.1 15.1 15.1   11.1 11.1   15.4  15.4 15.4   اخلدمات التعاقدية 

  التدريب

  

 

 

  

 

    

 

      

 81.1 5.1 77.1 77.1   9.1 9.1   4.9  4.9 4.9   النفقات التشغيلية العامة

   1.4  1.4  1.4 اللوازم واملواد

 

    

 

      

                           األثاث واملعدات

 71.1 47.2 724.5 724.5   747.7 779.5 2.9 717.4   717.4 69.1 2.5 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 53.3 5..50 ..253 0 0..55 0 5.0.0 530.3 0 5..3. 2...5 ..030 0 20.6 003.3 0 003.6 3...5 المجموع

 48.7- 9.1- 75.2 1.1 74.7 47.2 1.8 71.9 15.1   15.1 41.1 8.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 

 5102الموظفين المقترح لعام : مالك 3321: البرنامج الفرعي 32الجدول 

 للضحايامكتب المحامي العمومي 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 1 7 7   4   7     7         املالك األساسي

  1 4 7 4 4      املالك املتصل باحلاالت

 

  1 

 71 7 7   6 4 4 4 4 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 71 7 7   6 4 4 4  4 7         المجموع  
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 : قسم اإلعالم والوثائق3411البرنامج  - 4 

 مقدمة
يوفر قسم اإلعالم والوثائق برامج توعية وإعالم تساعد على توسيع نطاق اإلحاطة بوالية  - 581

احملكمة وعملها، وذلك بصورة رئيسية بني اجملموعات ذات الصلة يف البلدان اليت عانت من اجلرائم 
أن الرئيسيني، من املرتكبة يف احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة. كما إنه يتواصل مع أصحاب الش

قبيل األوساط القانونية، واألوساط األكادميية، واملنظمات غري احلكومية، والصحفيني، وجمموعات 
اجلماهري يف البلدان وعلى النطاق العاملي، بغية زيادة الدعم الدويل للمحكمة. وهو يسرتشد يف عمله 

 .40واخلطة االسرتاتيجية للتوعية 41باسرتاتيجية إعالم اجلمهور

ويضاف إىل ذلك أنه، من خالل هذه الربامج، تسهر احملكمة على إطالع اجلمهور على  - 587
إجراءاهتا، وتنتج مواد لإلذاعة املسموعة واملرئية، وتعد منتجات أساسية وإعالمية بشأن الفعاليات اجلديرة 

يات باهتمام الصحف، وتنشر املعلومات وتعممها بواسطة شىت املنصات. إهنا تنظم زيارات وفعال
 تستضيفها وتستدمي تنظيم احملفوظات ذات الطابع التارخيي.

 ألف يورو 3 433.3 موارد الميزانية
يف املئة( ناجم عن وقف  8.1آالف يورو ) 111.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 584

من االشرتاكات البث الساتلي؛ وتقليص يف أعمال الطبع ويف ما يُقتىن للمكتبة من الكتب وما يُكتتب هلا 
يف املنشورات؛ ووقف األنشطة التوعوية يف أوغندا؛ وتناقص العميات اجملراة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ 

 وحتقيق وفورات يف املوارد من املوظفني.

 ألف يورو 5 ..445 الموارد من الموظفين
منها واحدة ستعاد وظيفة ثابتة ) 15من  ايتألف مالك العاملني يف قسم اإلعالم والوثائق حالي - 581

(، وأربع وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة 4175العام ومخس لن متوَّل يف عام  املدعي إىل مكتب 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويطلب قسم اإلعالم والوثائق وظيفة  1.1العامة )

 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(من معادالت  7.1جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )
 ألف يورو 4 716.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

( ويسدي املشورة إىل رئيس قلم احملكمة 5-يدير قسم اإلعالم والوثائق رئيسه )من الرتبة ف - 582
الوحدات ومن مساعد إداري بشأن مسائل اإلعالم والتوعية. ويتلقى رئيس القسم مساعدة من رؤساء 

 رأ(. ويتألف قسم اإلعالم والوثائق من الوحدات التالية البيان:-)من الرتبة خ ع

باملكتبة )من  امعني امعاون ا(، وتضم موظف2-وحدة املكتبة اليت يرتأسها أمينها )من الرتبة ف - 585
باملكتبة )املقتنيات(  امعني ارأ(، ومساعد-باملكتبة )النظم( )من الرتبة خ ع امعني ا( ومساعد4-الرتبة ف

 رأ(.-)من الرتبة خ ع

(، وموظف معاون 2-وحدة الشؤون العامة اليت تتألف من الناطقة بامسها/رئيستها )من الرتبة ف - 589
رأ(، ومصمِّم -(، ومساعد معين بإعالم اجلمهور )من الرتبة خ ع4-معين بالشؤون العامة )من الرتبة ف

 رأ(.-تشكيلي )من الرتبة خ ع

                                                           

 (.ICC-ASP/9/20) 4171الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...   21
  (ICC-ASP/5/32) 4119الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة ...   28
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(، 1-املراسم واملناسبات اليت تتألف من موظف معين باملراسم واملناسبات )من الرتبة ف وحدة - 581
 رأ(.-ومساعَدْيِن معنيني باملراسم واملناسبات )من الرتبة خ ع

(؛ وموظَفنْيِ قانونيني معاونني )من الرتبة 2-وحدة التوعية اليت تتألف من رئيسها )من الرتبة ف - 588
رارات اجلديدة اليت جيري إيداعها ويسهران على بقاء العاملني يف قسم (، يتابعان الوثائق والق4-ف

اإلعالم والوثائق على اّطالع على املستجدات ذات الصلة؛ وموظف معاون معين بالتوعية )من الرتبة 
(، وثالثة منسقني للتوعية امليدانية )من 4-(، ومنسق قانوين معاون معين بالتوعية )من الرتبة ف4-ف

رر(، ومساعد معين بالتوعية امليدانية )من -(، ومعاون رئيسي للتوعية امليدانية )من الرتبة خ ع4-الرتبة ف
 رأ(.-رر(، ومثانية مساعدين معنيني بالتوعية امليدانية )من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع

(، 4-فريق املواد السمعية البصرية الذي يتألف من منتج للمواد السمعية البصرية )من الرتبة ف - 586
 رأ(.-رر(، وتقين معين باملواد السمعية البصرية )من الرتبة خ ع-مساعد معين باإلنتاج )من الرتبة خ عو 

: وظيفة مساعد معين بالتوعية امليدانية )من الرتبة 4175ومثة مخس وظائف لن متوَّل يف عام  - 561
ة امليدانية )من الرتبة رر(، للحالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وموظَفنْيِ مساعدين معنيني بالتوعي-ع خ
رأ(، للحالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف أوغندا؛ ووظيفة موظف قانوين معاون )من -ع خ

( يعمل يف املقر. 4-(، ووظيفة منسق قانوين معين بالتوعية للحالة يف السودان )من الرتبة ف4-الرتبة ف
عام وظيفة موظف معين بإعالم اجلمهور )من الرتبة ال املدعي ويضاف إىل ذلك أنه ستعاد إىل مكتب 

 (.4-ف

 آالف يورو 111.8 املساعدة املؤقتة العامة
من أربع وظائف تشغل يف إطار املساعدة  ايتألف مالك العاملني يف قسم اإلعالم والوثائق حالي - 567

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، وهو يطلب وظيفة جديدة من  1.1املؤقتة العامة )
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، بسبب تزايد  7.1وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

 .متطلبات اخلدمات يف اجملال السمعي البصري

 موظف معين بالشؤون العامة )يتوىل املسؤولية عن حضور احملكمة على اخلط( )من الرتبة  - 564
(. ستظل هذه الوظيفة الزمة لتعزيز حضور احملكمة على اخلط. (، ملدة ستة أشهر )متطلب مستمر4-ف

ضمون فلكي تستهل احملكمة موقعها الشبكي اجلديد، سيقوم شاغل هذه الوظيفة باملساعدة يف تعزيز امل
لزيادة الفعالية واملالءمة للمستعمل ويف تعزيز تواصل الفئات املستهَدفة مع احملكمة على حنو مستدام. كما 
إنه سيوسِّع مدى استعمال احملكمة للوسائط االجتماعية وغريها من املنصات على اخلط وسيحسِّن هذا 

 وحشد الدعم هلا. لشحذ الوعي باحملكمة واإلحاطة هبا ااالستعمال، ما يُعترب ضروري

. رأ(، ملدة ستة أشهر )متطلب مستمر(-ع مصمم تشكيلي ومصمم مواقع شبكية )من الرتبة خ - 561
تظل هذه الوظيفة الزمة إلنتاج منتجات إعالمية مهنية التصميم وأدوات تواصل من أجل إعالم اجلمهور، 

ل مع شىت جمموعات اجلمهور مبا يف ذلك املنشورات، وامللصقات، واملنتجات الرقمية، لإلعالم والتواص
، إذ ستنجز احملكمة موقعها الشبكي اجلديد وستطبق 4175املستهَدفة. إهنا تلزم بصورة خاصة يف عام 

الدليل اجلديد املتعلق باألساليب وستعمل على إبراز صورهتا. فكل منتجات املعلومات احلالية جيب أن 
 يعاد تصميمها بناء على ذلك.

. تظل )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -ع واملناسبات )من الرتبة خمساعد معين باملراسم  - 562
هذه الوظيفة الزمة لتمكني وحدة املراسم واملناسبات من استدامة القدرة على استقبال الزوار املزيدي العدد 
الذين ُيضرون جلسات احملكمة والزيارات اإلعالمية وتنظيم املزيد من زيارات الشخصيات املرموقة 

 اب الشأن.وأصح
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. إن العمليات يف امليدان )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع - 565
تشتمل على عدد كبري من املهام اإلدارية واملالية. وتظل هذه الوظيفة الزمة لتقدمي الدعم اإلداري 

اء عمليات حتويل األموال، واإلمدادي العام، مبا يف ذلك إعداد خطط املهمات والتقارير احملاسبية، وإجر 
 ومراقبة تنفيذ ميزانية قسم اإلعالم والوثائق.

)متطلب  اشهر  74رأ(، ملدة -ع تقين معين باملواد والتجهيزات السمعية البصرية )من الرتبة خ - 569
. تلزم هذه الوظيفة اجلديدة لتلبية طلبات اخلدمة املزيدة الواردة من اجلهات الداخلية املتعاَمل معها جديد(

ومتطلبات إعالم اجلمهور لدعم عمليات التواصل مع وسائل اإلعالم والتوعية على الصعيد الدويل ويف 
 بلدان احلاالت.

 ألف يورو 0 131.3 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد  47.8ألف يورو ) 489.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 561
لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات  ظفنياملتصلة باملو غري 

 التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد.

 آالف يورو 719.8 السفر
يف املئة(. وتلزم املوارد لسد تكاليف  1.2ألف يورو ) 1.2يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  - 568

ورئيسته يف االجتماع السنوي ألمناء املكتبات الذي تنظمه األمم املتحدة، مشاركة الناطقة باسم القسم 
واملشاركة يف اجتماعات ومؤمترات وفعاليات مماثلة، للتواصل الشبكي على املستوى املؤسسي وشحذ 

 الوعي باحملكمة.

إضافية من ولـّما كان الرتكيز سينصّب على بلدان احلاالت والبلدان اجملاورة هلا فُتطَلب موارد  - 566
أجل املهمات يف مايل، اليت ليس لقسم اإلعالم والوثائق حضور فيها، والسفر إىل مناطق نائية يف كينيا ال 

 .اميكن الوصول إليها إال جو 

 ألف يورو 124.9 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(، متأت عن  45.9ألف يورو ) 455.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 911

شطة التوعوية يف أوغندا، وتقليص األنشطة التوعوية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والكف عن وقف األن
االستعانة خبدمات اإلذاعة الساتلية، وحتقيق وفورات يف أعمال الطبع ويف موارد املكتبة. وُتطَلب موارد من 

ستدامة وتعزيز قدرات احملكمة أجل إنتاج املنشورات واملعلومات املطبوعة اخلاصة باجملموعات املستهَدفة؛ وا
يف جمال التواصل الرقمي بغية النهوض بدعم احملكمة على اخلط؛ وتنظيم فعاليات لشحذ الوعي؛ ومتويل 
اشرتاكات املكتبة، واقتنائها الكتب، وإعداد قوائم مقتنياهتا وجتليدها؛ ودفع بدل املعيشة اليومي للموظفني 

ورية الكونغو الدميقراطية ويف كوت ديفوار(؛ واستئجار أماكن تنظيم الذين يقومون مبهمة بالسيارة )يف مجه
الفعاليات؛ والرتويج حلضور جلسات التوعية؛ وإذاعة الرسائل الصادرة عن احملكمة؛ وترمجة الربامج اإلذاعية 
إىل اللغات احمللية؛ ورسم مسات اجلماعات الرئيسية؛ وإجراء استقصاءات من أجل التخطيط االسرتاتيجي 
والتقييم؛ وتوزيع البيانات الصحفية؛ والقيام مبراقبة وسائط اإلعالم؛ وعقد جلسات إعالمية مع 

 الصحفيني.

 آالف يورو 1.1 التدريب
ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري. إن قسم اإلعالم والوثائق ُيتاج إىل تدريب على تدبر  - 917

للمهارات يف جمال  االتعامل مع املراسم، تعزيز  األزمات يف جمال وسائل اإلعالم، وعلى التقدمي، وعلى
 التواصل الفعال مع الصحفيني وزوار احملكمة واجلمهور العام.
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 ألف يورو 98.5 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، متأت عن إهناء  72.6ألف يورو ) 74.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 914

ات. وُتطلب املوارد لسد تكاليف اشرتاك املكتبة يف قواعد بيانات أساسية اشرتاكات للمكتبة يف قواعد بيان
 ، وإلصالح معدات حترير وإعداد أفالم، ولشراء قطع غيار هلا.اأخرى تتزايد كلفتها سنوي

 آالف يورو 715.5 اللوازم واملواد
 ايلزم رئيسييف املئة(، وهو  75.9ألف يورو ) 76.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 911

القتناء كتب للمكتبة ودفع تكاليف اشرتاكات هلا، ويلزم إىل حد أقل لشراء معدات )مثل الربامج 
احلاسوبية، والكامرات، وأجهزة التسجيل الصويت( إلنشاء أدوات إعالمية من قبيل املواد السمعية البصرية 

 السهلة التنزيل، والصور وامللصقات.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3411: البرنامج 36الجدول  

 

3411 
 قسم اإلعالم والوثائق

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.6- 96.8- 127.6 7 111.9 617.1 277.1 7 195.7 129.9 7      الفنيةاملوظفون من الفئة 

 2.1- 11.1- 161.4 788.8 918.2 811.4 416.5 561.1           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2.9- 714.8- 716.7 4 556.5 516.9 7 427.6 4 912.9 911.1 7 747.6 4   747.6 4 511.9 972.2 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 16.5 89.7 111.8 729.9 751.4 471.1 11.6 729.8 771.6   771.6 774.5 5.2 املساعدة املؤقتة العامة

               4.1  4.1  4.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                 24.6 6.1 11.6   11.6 اخلرباء االستشاريون

 16.5 89.7 111.8 729.9 751.4 471.1 11.6 729.8 791.1 6.1 752.1 774.5 27.9 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 1.2 1.2 719.8 69.7 71.9 719.2 89.9 76.8 774.7 78.7 62.1 96.1 45.1 تكاليف السفر

               1.1  1.1  1.1 تكاليف الضيافة

 45.9- 455.5- 124.9 579.5 449.7 668.7 149.9 417.5 674.4 5.8 619.2 941.8 485.9 تكاليف اخلدمات التعاقدية 

    تكاليف التدريب

 

 

 

1.1  1.1 1.1  1.1     

 72.6- 74.1- 98.5 71.5 55.1 81.5 71.5 91.1 11.6  11.6 71.7 91.8 النفقات التشغيلية العامة

 729.6 اللوازم واملواد

 

729.6  729.6 745.1  745.1 715.5  715.5 -76.5 -75.9 

                           األثاث واملعدات

 47.8- 489.1- 111.1 7 949.7 212.4 171.1 7 849.1 261.1 424.2 7 41.6 478.5 7 966.6 578.9 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.1- 313.3- 433.3 3 335.5 0 040.0 5 336.6 3 215.5 0 534.4 5 253.4 3 ..35 4.4.4 3 351.1 0 034.2 5 المجموع

 41.4- 42.7- 16.6 1.9 14.1 712.1 71.8 89.4 779.8   779.8 96.5 21.1 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3411: البرنامج 33الجدول 

 والوثائققسم اإلعالم 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 76 6 8 7 71   5 7 1 7         املالك األساسي

 79 71 8 4 9  9        املالك املتصل باحلاالت

 15 76 79 1 79   77 7 1 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7-       7-   7-               املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 7-       7-   7-               اجملموع الفرعي

 34 .0 06 3 02   01 0 3 0         المجموع  
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 : المكاتب المستقلة والمشاريع الخاصة3311البرنامج  - 2

 مقدمة
فُضمَّ مكتب احملامي العمومي للدفاع  4172أجريت إعادة تنظيم أخرى لقلم احملكمة يف عام  - 912

)شعبة خدمات احملكمة(، الذي يشرف  1111إىل الربنامج  امؤقت للضحاياومكتب احملامي العمومي 
عليه املدير مباشرة. وسيعاد النظر يف هذا الرتتيب على ضوء نتائج مشروع املراجعة اليت جيريها قلم احملكمة 

 1191 هو الربنامج الفرعي اواحد افرعي اال يشمل إال برناجم 1111. فالربنامج ReVisionاملسمى 
 لداخلية(.)مكتب املراجعة ا

)ب( من نظام املوظفني األساسي أنشئت هيئة ممثلة للموظفني، تتألف من 7-8للبند  اووفق - 915
: املوظف املنتخب املعين مبجلس املوظفني. إن هذه الوظيفة مدرجة 2-وظيفة ثابتة واحدة من الرتبة ف

بغي مالحظة أنه ما لكن شاغلها ال خيدم قلم احملكمة. وتن –ألغراض امليزانية  – 1111ضمن الربنامج 
 .41من اعتمادات خمصَّصة هلذه الوظيفة؛ إذ تتقاسم تكاليفها مجيع األجهزة األربعة

                                                           

 إن هذه الوظيفة مدرجة يف جدول املوظفني الوارد يف املرفق األول.  26
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3311: البرنامج 30الجدول  

 

3311 
 المكاتب المستقلة التابعة لقلم المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.8 1.7 214.1   214.1 168.6   168.6      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8  91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.4 5.1 298.1   298.1 294.1   294.1 225.5   225.5   225.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 4.1 4.1 779.5   779.5 772.4   772.4 718.1   718.1 7.1 711.5 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 4.1 4.1 779.5   779.5 772.4   772.4 718.1   718.1 7.1 711.5 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 4.5 1.1 74.4   74.4 77.6 71.8 7.7 6.2   6.2 5.7 2.1 السفر

                      الضيافة

 1.7 اخلدمات التعاقدية 

 

1.7  1.7   

  

  

  

    

 76.1 71.2  71.2  71.2 التدريب

 

76.1 47.5 

 

47.5 4.4 77.9 

 4.5 النفقات التشغيلية العامة

 

4.5 

 

4.5   

 

    

 

      

    اللوازم واملواد

 

                 

                           األثاث واملعدات

 8.7 4.5 11.1   11.1 17.4 71.8 41.2 45.5   45.5 5.7 41.2 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.3 01.5 600.3   600.3 610.0 01.0 2.3.3 6..23   6..23 6.3 233.3 المجموع

 77.4- 4.1- 79.7   79.7 78.7   78.7 71.6   71.6   71.6 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3311: البرنامج .3الجدول 

 المكاتب المستقلة التابعة لقلم المحكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة 

 5 7 7   2     7 4   7       املالك األساسي 

 
      املالك املتصل باحلاالت

    

        

 
 5 7 7   2     7 4   7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
                  املالك األساسي اجلديدة

 
                  املالك املتصل باحلاالت

 
                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 2 0 0   4     0 5   0       المجموع  
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 مكتب المراجعة الداخلية: 3361البرنامج الفرعي  ( أ)
 مقدمة
يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة يف حتقيق أهدافها مبراجعته املنتظمة للنظم والعمليات يف  - 919

شىت وحدات احملكمة. وهتدف املراجعات اليت جيريها إىل تبني مدى جودة تدبر التهديدات والفرص 
بالسريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات  احملتملة )املخاطر(، مبا يف ذلك ما إذا كان معموال

 املتفق عليها. ويقدم هذا املكتب تقاريره إىل رؤساء األجهزة الثالثة وإىل اجلمعية عن طريق اللجنة.

 ألف يورو 600.3 موارد الميزانية
زيادة  يف املئة(، تعزى إىل 7.8آالف يورو ) 71.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 911

وتعيني موظف  4175طفيفة فيما يلزم من أسفار متصلة بإجراء عمليات املراجعة املخطط هلا يف عام 
فيما خيص  اإلزامي ا، ما استلزم زيادة يف النفقات على التدريب، الذي يُعترب متطلب4171إضايف يف عام 

 املراجعني املعتمدة مهارهتم.

 ألف يورو 204.2 الموارد من الموظفين
من أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة  اتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية حاليي - 918

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 7.1تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )
 ألف يورو 298.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-املراجعة الداخلية أربعة موظفني: مدير مكتب املراجعة الداخلية )من الرتبة مديعمل يف مكتب  - 916
( املسؤول عن إدارة املكتب، وإعداد خطة املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر واإلشراف على 7

، طرإدارة املخااملراجعني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء األجهزة الثالثة إىل فعالية وجناعة احلوكمة، و 
( 1-( ومراجع داخلي )من الرتبة ف2-وضوابط املراقبة الداخلية. وجُيري مراجع رئيسي )من الرتبة ف

عمليات مراجعة، ويقدمان خدمات مشورية ويضطلعان مبهام إضافية بناء على طلب املدير. ويقوم 
إىل املكتب  اإداري امرأ( باملساعدة يف إجراء املراجعات ويقدم دع-مساعد معين باملراجعة )من الرتبة خ ع

 يف املئة(. 11إىل  41)تستغرق مهمته األخرية الذكر نسبة من وقته تصل حىت 

 ألف يورو 779.5 املساعدة املؤقتة العامة
من  7.1على وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) ايشتمل مكتب املراجعة الداخلية حالي - 971

 ( تستمر من العام املاضي.معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل

)متطلب  اشهر  74(، ملدة 1-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال )من الرتبة ف - 977
مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال )من الرتبة  ا. يعمل يف مكتب املراجعة الداخلية حاليمستمر(

(، هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملراجعة يف جماهلا. ويظل املراجع املعين بتكنولوجيا 1-ف
لإلسهام يف إعداد خطة املراجعة فيما خيص األنشطة على صعيد تكنولوجيا  ااملعلومات واالتصال الزم

تصال، وإجراء عمليات املراجعة يف هذا اجملال، وتقدمي الدعم إىل زمالئه يف عملهم على املعلومات واال
صعيد مراجعة كل مسألة قد تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال. فهذه التكنولوجيا متثل نسبة متزايدة 

اجعة ذات من عمليات احملكمة، وجيب تناول املخاطر املرتبطة هبا من خالل خطة عمل على صعيد املر 
الصلة. وليس بني املراجعني الذين يشغلون الوظائف الثابتة من يتمتع بالكفاءة الالزمة يف جمال مراجعة 

ة الطابع. فتلزم وظيفة خمصصة للمراجعة يف هذا ددتكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت تستلزم مهارات حم
 اجملال.
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 ألف يورو 33.3 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  8.7ألف يورو ) 4.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 974

 لسد تكاليف السفر، وتكاليف التدريب. املتصلة باملوظفني

 ألف يورو 74.4 السفر
يف املئة( وهو يلزم لتمكني  4.5ألف يورو ) 1.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 971

. وستستلزم هذه 4175إجراء مراجعة أمنية يف املكاتب امليدانية خمطط إلجرائها يف عام املكتب من 
املراجعة زيارات إىل املكاتب امليدانية الرئيسية لتقييم العمليات األمنية ومقابلة املوظفني املسؤولني عن 

 األمن أو الذين يتعني عليهم النظر يف مسائل أمنية عندما يضطلعون مبهامهم.

 ألف يورو 47.5 ريبالتد
يف املئة(، متثل تكاليف  77.9ألف يورو ) 4.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 972

متطلبات إضافية يف جمال تدريب املراجع املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال املوظف يف إطار املساعدة 
. اإلزامي اتدريب املراجعني بانتظام متطلب. ويُعترب 4171املؤقتة العامة الذي انضم إىل احملكمة يف عام 

ساعة يف السنة لكي يـُبـُْقوا  21ملدة  امستمر  امهني اوجيب أن يتابع املراجعون املعتَمدة مهاراهتم تدريب
. وكل مراجعي مكتب املراجعة الداخلية معتمدون )بناء على توصية قدمها مراجعو ااعتماد مهاراهتم ناشط

(. وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد 4177م احلسابات اخلارجيون يف عا
 بعمل املراجعني املعنيني وكفاءهتم وخربهتم.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3361: البرنامج الفرعي 01الجدول 

 

3361 
 مكتب المراجعة الداخلية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 1.8 1.7 214.1   214.1 168.6   168.6      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8  91.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.4 5.1 298.1   298.1 294.1   294.1 225.5   225.5   225.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 4.1 4.1 779.5   779.5 772.4   772.4 718.1   718.1 7.1 711.5 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 4.1 4.1 779.5   779.5 772.4   772.4 718.1   718.1 7.1 711.5 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 4.5 1.1 74.4   74.4 77.6 71.8 7.7 6.2   6.2 5.7 2.1 السفر

                      الضيافة

   1.7  1.7  1.7 اخلدمات التعاقدية 

  

  

  

    

 76.1 71.2  71.2  71.2 التدريب

 

76.1 47.5 

 

47.5 4.4 77.9 

   4.5  4.5  4.5 النفقات التشغيلية العامة

 

    

 

      

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 8.7 4.5 11.1   11.1 17.4 71.8 41.2 45.5   45.5 5.7 41.2 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.3 01.5 600.3   600.3 610.0 01.0 2.3.3 6..23   6..23 6.3 233.3 المجموع

 77.4- 4.1- 79.7   79.7 78.7   78.7 71.6   71.6   71.6 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 3361: البرنامج الفرعي 00الجدول 

 مكتب المراجعة الداخلية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 2 7 7   1     7 7   7       املالك األساسي

      املالك املتصل باحلاالت

 

 

  

        

 2 7 7   1     7 7   7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 2 7 7   1     7 7   7       المجموع  
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 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف -دال  

 مقدمة
تقدم أمانة مجعية الدول األطراف إىل هذه اجلمعية ومكتبها وهيئاهتا الفرعية مساعدة إدارية  - 975

وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي. ومن املهام اليت تضطلع هبا هذه األمانة يف جمال 
طيط وإعداد وتنسيق اجتماعات اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، واستالم وثائقها وتقاريرها خدمات املؤمترات خت

وهي تقدم باإلضافة إىل ذلك خدمات تقنية للجمعية وقراراهتا، وترمجة هذه املواد واستنساخها وتوزيعها. 
القانونية وخدات  وهيئاهتا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع هبا يف جمال اخلدمات التقنية تقدمي اخلدمات

السكرتاريا التقنية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخصات التحليلية، وإسداء املشورة ضمنها فيما يتعلق 
 باملسائل القانونية والتقنية املتصلة بعمل اجلمعية.

موارد إن مجيع موارد الربنامج الرئيسي الرابع )أمانة مجعية الدول األطراف( هي موارد أساسية ال  - 979
)املؤمتر(.  2711 متصلة باحلاالت. ويشتمل هذا الربنامج على أربعة برامج فرعية: الربنامج الفرعي

)مكتب رئيس/رئيسة اجلمعية(،  2211 )أمانة اجلمعية(، والربنامج الفرعي 2411 والربنامج الفرعي
 )جلنة امليزانية واملالية(. 2511 والربنامج الفرعي

اجعة بعض الطلبات يف امليزانية، وال سّيما الطلبات ذات الطابع وقد يكون هناك متسع ملر  - 971
مقرتحات  ReVisionالتقين/اإلداري، عندما تقدَّم يف إطار مشروع املراجعة اليت جيريها قلم احملكمة املسمى 

لتجميع املوارد. مث إن الطلبات املتعلقة مبكتب رئيس/رئيسة اجلمعية قد تتعني إعادة النظر فيها عندما 
 .يُتخذ القرار بتعيني الرئيس اجلديد/الرئيسة اجلديدة فتعرف هويته/هويتها

 5102، ومؤشرات األداء، والمرمى فيما يخص عام : النتائج المتوخاة05الجدول 

املرمى فيما  مؤشرات األداء   النتائج املتوخاة
خيص عام 

4175 

 0الهدف  .4

 عقد املؤمترات على النحو املخطط له

 غ م دون عقبات، واختتامها يف الوقت احملدد، واعتمادها التقارير الالزمة؛ عقد االجتماعات -

 النظر يف مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال؛ -

تقدمي الدعم التقين واإلمدادي للمشاركني يف االجتماعات، ومبا يف ذلك تسجيلهم،  -
 وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي خدمات اللغات إليهم؛

 املشاركني يف الدورات عما جُيرى من ترتيبات هلا وما يوفر من معلوماترضا  -

 5الهدف  ..

توفري وثائق حمررة ومرتمجة على حنو جيد، ُتصدر من 
 أجل جتهيزها وطبعها وتوزيعها يف الوقت املناسب

تقدمي خدمات مؤمترات جيدة إىل الدول ورضاها عن هذه اخلدمات، واالضطالع من  -
، 51الوثائق وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب بأربع لغات رمسيةأجلها بتحرير 

 ورضاها عن هذه اخلدمات واألعمال اليت تساندها كل املساندة يف االضطالع مبهامها؛

 غ م

تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو املطلوب، وال سّيما توفري املعلومات والوثائق املتعلقة  -
 باجلمعية واحملكمة

 3الهدف  ..

إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل اجلمعية وهيئاهتا 
 الفرعية

 غ م تقدمي خدمات قانونية تقنية إىل الدول، وال سّيما على شكل وثائق تيسِّر عملها وتسانده؛ -

 رضا أعضاء اجلمعية واهليئات املعنية عن الدورات وجلساهتا -

 4الهدف  .1

األطراف بصورة  تعميم الوثائق واملعلومات على الدول
 فعالة بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

كثرة الرجوع إىل هذه املواد عن طريق املوقع الشبكي وشبكات الرتابط اخلارجي اخلاصة  -
 باجلمعية، وجلنة امليزانية واملالية، واملكتب، وجلنة الرقابة؛

 غ م

 إمكانية االّطالع على املعلومات والوثائق دون تأخري -

 

                                                           

ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية  4116اعتباراً من عام   51
 والفرنسية.
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 ألف يورو 3 361.3 الميزانيةموارد 
املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع على زيادة  4175 ينطوي املبلغ اإلمجايل املطلوب يف ميزانية عام - 978

إىل ارتفاع التكاليف املتكبَّدة بسبب عقد الدورة السنوية للجمعية يف  ايف املئة، تعزى رئيسي 78.4نسبتها 
الهاي، وبسبب طلب ثالث وظائف إضافية منها اثنتان ثابتتان وواحدة تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة 

 .العامة

 ألف يورو 5 105.3 الموارد من الموظفين
مخس وظائف من الفئة الفنية وأربع يتألف مالك العاملني يف األمانة من تسع وظائف ثابتة ) - 976

وظائف من فئة اخلدمات العامة(، وُتطلب هلا وظيفتان إضافيتان من الفئة الفنية. ويهيأ ألربع وظائف 
تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات 

العامل بدوام كامل(، وُتطلب وظيفة إضافية من وظائف من معادالت املوظف الواحد  2.1العامة( )
عدة وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ألجل قصري من  ااملساعدة املؤقتة العامة. ولألمانة أيض

 .أجل تقدمي اخلدمات للجمعية وهيئاهتا الفرعية
 ألف يورو 7 781.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

( واألمني التنفيذي للجنة 7-من مديرها )من الرتبة مد ايتألف مالك العاملني يف األمانة حالي - 941
 (، وموظف قانوين )من الرتبة 2-(، وموظف قانوين )من الرتبة ف5-امليزانية واملالية )من الرتبة ف

ة اخلدمات العامة(، (، ومساعَدْيِن إداريني )من فئ4-(، ومساعد شخصي للمدير )من الرتبة ف1-ف
ومساعد إداري معين باالجتماعات )من فئة اخلدمات العامة(، وموظف معين بالوثائق/احملفوظات )من فئة 
اخلدمات العامة(. إن مجيع العاملني يف األمانة يؤدون مهامهم حتت إشراف مديرها، باستثناٍء يشار إليه 

)اخلدمات اليت يقدمها املوظفون القانونيون(  فيما يلي، ويقدم العاملون يف األمانة خدمات ختصصية
وخدمات تقنية )اخلدمات اليت يقدمها املوظفون من أجل املؤمتر واملوظفون اإلداريون( إىل اجلمعية وإىل 
هيئاهتا الفرعية. ويرفع املساعد الشخصي لرئيس اجلمعية تقاريره إىل الرئيس مباشرة. ويرفع األمني التنفيذي 

واملالية تقاريره إىل رئيس هذه اللجنة مباشرة. وباإلضافة إىل املهام اليت يضطلع هبا بصفته للجنة امليزانية 
األمني التنفيذي، يواصل هذا املوظف االضطالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، وال سّيما فيما خيص املالية 

 .وتسيري شؤون الربنامج الرئيسي الرابع

 .اجلديدتني التايل بياهنماإن األمانة تقرتح الوظيفتني الثابتتني  - 947

. سيتعني أن يتمتع املوظف القانوين اجلديد ( )متطلب جديد(2-موظف قانوين )من الرتبة ف - 944
باخلربة الكافية يف تقدمي اخلدمات إىل اهليئات احلكومية الدولية، وال سّيما ملساعدة امليسر املعين بامليزانية 

يف النهوض بأود عبء العمل املزيد  ااملوظف القانوين أيض. ويُفرتض أن يسهم هذا 17الربناجمية املقرتحة
 .املتأيت عن خمتلف عمليات التيسري

. جيب أن يكون بوسع هذا املراجع أن يعمل على ( )متطلب جديد(2-مراجع )من الرتبة ف - 941
 .ترمجات بلغيت عمل اجلمعية طيلة السنة

 ألف يورو 922.1 املساعدة املؤقتة العامة
أربع وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بدوام   ا يف األمانة حالييضم مالك العاملني - 942

كامل، والعديد من الوظائف اليت تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ألجل قصري بغية تقدمي اخلدمات 

                                                           

، لكن دور هذا املوظف يتمثل يف مساعدة 5-ة فتضم أمانة اجلمعية أميناً تنفيذياً للجنة امليزانية واملالية من الرتب  57
 اللجنة طيلة السنة. فليس بوسعه أن يؤدي يف الوقت نفسه وظيفتني متمايزتني خيتلف تسلسل املسؤوليات فيما خيصهما.
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من  7.1امة )إىل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية. وتقرتح األمانة وظيفة إضافية من وظائف املساعدة املؤقتة الع
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( وذلك بسبب زيادة يف عبء العمل ويف طلبات اللجنة

. شهد عبء العمل )متطلب مستمر( اشهر  74( ملدة 4-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف - 945
أنشئت هيئات . فقد 4112املتمثل يف تقدمي اخلدمات التقنية زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة يف عام 

جديدة، وشهد عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة طائلة. ومن هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن يف 
الهاي ونيويورك، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة. وتقدم األمانة، على الرغم من أهنا قائمة يف الهاي، 

قه العامل يف نيويورك، عن طريق إعداد وثائق ما قبل اخلدمات التقنية لرئاسة اجلمعية، ومكتبها، وفري
الدورات ووثائق ما بعد الدورات. وتتيح الوظيفة املطلوبة لألمانة تقدمي دعم أفضل إىل اجلمعية وهيئاهتا 

 .الفرعية

)متطَّلب  اشهر  74رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع مساعد معين بالتصميم على املوقع الشبكي - 949
اعد املعين بالتصميم على املوقع الشبكي ستتيح لألمانة مواصلة وضع الوثائق إن وظيفة املس مستمر(.

والورقات واملنشورات على هذا املوقع، واستدامة شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية، وباملكتب، وبلجنة 
تعلقة باالنتخابات امليزانية واملالية، وبلجنة املراقبة، والتكفل بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلومات امل

 .وباملستجدات املتعلقة بالتكامل والبيانات الصحفية وما إىل ذلك على شبكة اإلنرتنت

. يدعم )متطَّلب مستمر( اشهر  74( ملدة 4-)من الرتبة ف مساعد خاص للرئيسة/الرئيس - 941
 4175عام شاغل هذه الوظيفة رئيسة/رئيس اجلمعية واملكتب فيما خيص فرتة ثالِث السنوات املمتدة من 

، ألن الرئيسة/الرئيس ال تستطيع/يستطيع االعتماد على موارد بعثتها/بعثته لدى األمم 4171إىل عام 
املتحدة. ويقوم املساعد اخلاص مبساعدة الرئيسة/الرئيس يف إعداد البالغات الرمسية، واالهتمام باملسائل 

ع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ والتواصل املستمر م
نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدم خدمات تقنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، 
وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات التقنية فسيواصل مكتب 

 االتصال توليه.

)متطلب مستمر(. يساعد شاغل  اشهر  74(، ملدة 7-)من الرتبة ف رمساعد خاص للمدي - 948
هذه الوظيفة مدير األمانة يف التحضري لدورة اجلمعية وغري ذلك من األنشطة على صعيد الدعم اإلمدادي 

 طيلة السنة. كما إنه ينظم اجتماعات املدير مع مسؤويل احملكمة وممثلي الدول األطراف.

)متطلب  اشهر  74(، ملدة 4-ة والشؤون اإلدارية )من الرتبة فموظف معاون معين باملالي - 946
. سيساعد شاغل هذه الوظيفة األمني التنفيذي للجنة يف التحضري لدوريت اللجنة، ويف متابعة جديد(

تنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجنة وغري ذلك من الشؤون ذات الصلة. وباإلضافة إىل ذلك هتيئ هذه 
لألمني التنفيذي لكي يشمل نطاق عمله اجتماعات فريق الهاي العامل وإبالغ اللجنة الوظيفة الفرصة 

 .بشأن املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية واملالية والشؤون اإلدارية

. ستحتاج األمانة إىل مساعدين )متطَّلب مستمر( اشهر  44.65ملدة  مساعدون خاصون - 911
األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء تلك  خاصني خالل الفرتة املمتدة على مدى

الدورة. وسيقوم املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، 
ومبا يف ذلك حتديد املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود وممثلي املنظمات 

 ري احلكومية، والتواصل مع املندوبني.غ

)متطَّلب أشهر  5رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع موظف دعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات - 917
. يشمل الدعم املعين احتياجات أفرقة الرتمجة اليت تقدم اخلدمات للدورة السنوية للجمعية إىل مستمر(

قدمي اخلدمات للدورة السنوية للجمعية على حنو اخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، والسهر على ت
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سليم فيما يتعلق بعتاد وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تركيبها يف مكان الدورة، 
 وعلى توفر موظفني جاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تقوم.

 شهر 1.55(، ملدة 2-ة ف( وموظف قانوين )من الرتب5-موظف قانوين رئيسي )من الرتبة ف - 914
( واملوظف القانوين )من 5-. يقوم املوظف القانوين الرئيسي )من الرتبة ف)متطَّلب مستمر(لكل منهما 

( املعنيان، خالل عدد حمدود من األيام، بتقدمي اخلدمات التقنية للجمعية وفريقيها العاملني 2-الرتبة ف
رة، ومشاريع التقارير(؛ ويرفد هذان املوظفان اإلضافيان )إعداد وثائق/أوراق ما قبل الدورة ووثائق الدو 

 املوظَفني القانونَيني اللذين تضمهما اجملموعة الرئيسية ملوظفي األمانة.

 ألف يورو 441.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 .املعتمدة 4172يبقى مقدار املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات كما كان يف ميزانية عام  - 911

وتلزم املساعدة املؤقتة بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئاهتا الفرعية، وتسجيل  - 912
املندوبني، وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، إخل، وتيسري مشاركة املندوبني يف 

 الدورات.
 ألف يورو 18.1 العمل اإلضايف

 .املعتمدة 4172ضايف كما كان يف ميزانية عام يبقى مقدار العمل اإل - 915

يُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدماهتم و  - 919
ملدة قصرية ويُطلب منهم تقدمي املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدة جتاوز 

شمل عطل هناية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات جلنة امليزانية ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لت
 .واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة

 ألف يورو 0 533.6 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات  املتصلة باملوظفنيتشمل املوارد غري  - 911

األثاث التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 
املئة، تعزى إىل زيادة يف اخلدمات التعاقدية، كما  يف 71.4، وينطوي مبلغها على زيادة مقدارها واملعدات

 .يشار إليه أدناه

 ألف يورو 189.5 السفر
املعتمدة. وقد تتعني إعادة  4172يبقى مقدار املخصصات للسفر كما كان يف ميزانية عام  - 918

 .النظر يف الطلب ذي الصلة، حبسب مكان إقامة الرئيس اجلديد/الرئيسة اجلديدة للجمعية

للمشاركة يف دوراهتا، وهُتيئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية  - 916
والرحالت املنتظر أن يقوم هبا أعضاء اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل ومسؤويل 
احملكمة، واألسفار إىل املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند من امليزانية يسد تكاليف 

 .ات املنتظمة ملقر احملكمة والرحالت إىل أفريقياسفر مكتب رئيس/رئيسة اجلمعية، ومبا يف ذلك الزيار 

 آالف يورو 5.1 الضيافة
 .املعتمدة 4172يبقى مقدار املخصصات للضيافة كما كان يف ميزانية عام  - 921

وسُتستخدم املخصصات للضيافة فيما خيص دورتني للجنة وما يعقد من حني إىل آخر من  - 927
 .ألطراف، والربملانيني، ومسؤويل احملكمةلقاءات بني رئيس/رئيسة اجلمعية وممثلي الدول ا
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 ألف يورو 814.1 اخلدمات التعاقدية
يورو  ألف 726.1إن الزيادة الصافية يف املخصصات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية البالغة  - 924

 .من نيويورك تكاليف تنظيم الدورة الرابعة عشرة للجمعية يف الهاي بدال امتثل رئيسي

يف هذه السنة عنها يف السنوات اليت كانت فيها دورات اجلمعية تعقد يف وختتلف بنية التكاليف  - 921
مقر األمم املتحدة يف نيويورك، حيث ال يلزم تكبد مصروفات إلجيار قاعات االجتماع، واخلدمات 

 .األمنية، واخلدمات املتعلقة بالشارات، وغريها من خدمات املؤمترات

 آالف يورو 6.6 التدريب
 .املعتمدة 4172صات للتدريب كما كان يف ميزانية عام يبقى مقدار املخص - 922

وُتستخدم املخصصات للتدريب بغية استدامة مواكبة املوظفني للمستجدات يف جماالت عملهم  - 925
 .احملددة

 ألف يورو 42.2 النفقات التشغيلية العامة
 .عتمدةامل 4172يبقى مقدار املخصصات للنفقات التشغيلية العامة كما كان يف ميزانية عام  - 929

وتسد باملخصَّص للنفقات التشغيلية العامة املصروفات على إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية  - 921
واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف، وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وإرساهلا يف بعض املناسبات إىل 

لربيد العادي أو بالربيد املسجَّل أو حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، إما با
 .بواسطة خدمات السعاة اخلاصني

 ألف يورو 72.1 اللوازم واملواد
 .املعتمدة 4172يبقى مقدار املخصصات لسد تكاليف اللوازم واملواد كما كان يف ميزانية عام  - 928

الكتابة اليت وتسد باملخصَّص يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، ومبا فيها لوازم  - 926
يستخدمها موظفو األمانة )القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري، إخل(، 
ولوازم الكتابة لدورتني من دورات جلنة امليزانية واملالية، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية 

 لفريق الهاي العامل.

 يوروآالف  5.1 األثاث واملعدات
 4172كما كان يف ميزانية عام   األثاث واملعداتيبقى مقدار املخصصات لسد تكاليف  - 951

 .املعتمدة

وقد تدبرت األمانة أمر زيادة النجاعة من خالل استعمال وحدات ذاكرة إلكرتونية للحفظ من  - 957
على الوثائق ، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وحتتوي وحدات الذاكرة هذه USBنوع 

الرمسية ملا قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، 
إن زيادة اتّباع النهج القائم على "التقليل من استخدام الورق" واالستعانة  ونقلها، وخزهنا، وتوزيعها.

كن أن يقلصا احلاجة إىل املواد املطبوعة يف األجل باملوقع الشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي مي
 .املتوسط
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 5102الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الرابع: 03الجدول 

 

 البرنامج الرئيسي الرابع
 أمانة جمعية الدول األطراف

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 21.8 451.4 881.4   881.4 911.1   911.1      املوظفون من الفئة الفنية

 7.1 5.1 464.8  464.8 481.8   481.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 48.9 494.4 781.1 7   781.1 7 671.8   671.8 146.1   146.1   146.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 76.9 715.9 922.1   922.1 516.7   516.7 571.1   571.1   571.1 املساعدة املؤقتة العامة

     441.1  441.1 441.1  441.1 111.7  111.7  111.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     18.1  18.1 18.1  18.1 49.4  49.4  49.4 العمل اإلضايف

                 76.8   76.8   76.8 اخلرباء االستشاريون

 71.4 715.9 614.1   614.1 161.7   161.7 869.4   869.4   869.4 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 1.1 1.4- 189.5   189.5 189.1   189.1 118.6   118.6   118.6 السفر

     5.1  5.1 5.1  5.1 9.5  9.5  9.5 الضيافة

 47.8 726.1 814.1  814.1 981.1  981.1 611.2  611.2  611.2 اخلدمات التعاقدية 

     6.6  6.6 6.6  6.6       التدريب

     42.2  42.2 42.2  42.2 71.9  71.9  71.9 النفقات التشغيلية العامة

     72.1  72.1 72.1  72.1 47.5  47.5  47.5 اللوازم واملواد

     5.1   5.1 5.1   5.1 1.4   1.4   1.4 األثاث واملعدات

 71.4 728.6 411.9 7   411.9 7 748.1 7   748.1 7 495.7 7   495.7 7   495.7 7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 00.5 206.3 361.3 3   361.3 3 043.6 5   043.6 5 0.1.6 5   0.1.6 5   0.1.6 5 المجموع

 8.1 1.2 22.4   22.4 21.8   21.8 11.2   11.2   11.2 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 

 5102مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي الرابع: 04الجدول 

 أمانة جمعية الدول األطراف
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 6 2 4 4 5   7 7 7 7 7       املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 6 2 4 4 5   7 7 7 7 7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

 4       4       4          املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 4       4       4           اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

 00 4 5 5 3   0 0 3 0 0       المجموع  
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 المؤتمر: 4011: البرنامج الفرعي 02الجدول  

 

4011 
 المؤتمر

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

                      املوظفون من الفئة الفنية

                      املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                 1.7-   1.7-   1.7- اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1.5 6.2 487.1   487.1 417.6   417.6 126.1   126.1   126.1 العامةاملساعدة املؤقتة 

     791.1  791.1 791.1  791.1 111.7  111.7  111.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     41.1  41.1 41.1  41.1 78.1  78.1  78.1 العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 4.7 6.2 297.1   297.1 257.6   257.6 115.2   115.2   115.2 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                 415.4   415.4   415.4 السفر

                      الضيافة

 45.4 726.1 121.1  121.1 567.1  567.1 617.7  617.7  617.7 اخلدمات التعاقدية 

                    التدريب

     42.2  42.2 42.2  42.2 71.9  71.9  71.9 النفقات التشغيلية العامة

     71.1  71.1 71.1  71.1 47.1  47.1  47.1 اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 41.8 726.1 112.2   112.2 945.2   945.2 725.4 7   725.4 7   725.4 7 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 04.3 020.4 532.3 0   532.3 0 133.3 0   133.3 0 021.2 0   021.2 0   021.2 0 المجموع

)املؤمتر( تكاليف املؤمترات، اليت تتألف من عناصر  2711أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  - 954
دورتني للجنة امليزانية واملالية باستثناء التكاليف الكبرية املدرجة يف منها تكاليف اجلمعية، وتكاليف 

اخلاص هبذه اللجنة، وتكاليف اجتماعات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات  2511الربنامج الفرعي 
تكاليف  االقضاة، وتكاليف االجتماعات العادية لفريق الهاي العامل. وتشمل هذه التكاليف أيض

 املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.املساعدة 
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 أمانة الجمعية: 4511: البرنامج الفرعي 06الجدول 

 

4511 
 أمانة الجمعية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 املئويةالنسبة  املبلغ اجملموع باحلاالت

 املوظفون من الفئة الفنية

     

281.1   281.1 121.1   121.1 456.1 51.6 

 7.1 5.1 464.8  464.8 481.8  481.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 12.2 492.1 114.8 7   114.8 7 198.5   198.5 146.2   146.2   146.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1.1 5.1 791.9   791.9 794.1   794.1 791.9   791.9   791.9 املساعدة املؤقتة العامة

                    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     78.1  78.1 78.1  78.1 1.2  1.2  1.2 العمل اإلضايف

                 76.8   76.8   76.8 اخلرباء االستشاريون

 4.6 5.1 785.9   785.9 781.1   781.1 761.8   761.8   761.8 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 58.6- 51.1- 11.1   11.1 61.1   61.1 711.1   711.1   711.1 السفر

     5.1  5.1 5.1  5.1 9.5  9.5  9.5 الضيافة

    4.1  4.1  4.1 اخلدمات التعاقدية 

 

        

     6.6  6.6 6.6  6.6      التدريب

                    النفقات التشغيلية العامة

     2.1  2.1 2.1  2.1 1.4  1.4  1.4 اللوازم واملواد

     5.1   5.1 5.1   5.1 1.4   1.4   1.4 األثاث واملعدات

 29.4- 51.1- 97.9   97.9 772.9   772.9 776.6   776.6   776.6 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 51.4 506.6 501.1 0   501.1 0 163.4 0   163.4 0 141.0 0   141.0 0   141.0 0 المجموع

)أمانة اجلمعية( املوارد اخلاصة باألمانة مبا فيها املوارد  2411أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  - 951
والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤديني من أجل مكتب اجلمعية، اخلاصة مبكتب رئيسة اجلمعية، 

والفريقني العاملني التابعني للمكتب )فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل(، وجلنة املراقبة املعنية 
ناء التكاليف باملباين الدائمة، واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، وجلنة امليزانية واملالية باستث

 اخلاص هبذه اجلنة. 2511الكربى املدرجة يف إطار الربنامج الفرعي 
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 مكتب رئيسة الجمعية: 4411: البرنامج الفرعي 03الجدول  

 

4411 
 مكتب رئيسة الجمعية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 1.4- 1.2- 717.5   717.5 712.6   712.6           املساعدة املؤقتة العامة

                    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 1.4- 1.2- 717.5   717.5 712.6   712.6           تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 751.1 51.9 81.1   81.1 12.7   12.7           السفر

                    الضيافة

     74.1  74.1 74.1  74.1       اخلدمات التعاقدية 

                  التدريب

                    النفقات التشغيلية العامة

                    اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 779.1 51.9 66.1   66.1 29.7   29.7           املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 33.3 21.5 510.5   510.5 020.1   020.1           المجموع

 )مكتب رئيسة اجلمعية( التكاليف املباشرة املتصلة 2211أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  - 952
مبكتب رئيسة اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيسة إىل الهاي وأوروبا وأفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد 
اخلاص للرئيسة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي 

 املستوى.
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 : لجنة الميزانية والمالية4211: البرنامج الفرعي 00الجدول 

 

4211 
 لجنة الميزانية والمالية

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.2- 4.7- 721.4   721.4 726.1   726.1           املوظفون من الفئة الفنية

                    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7.2- 4.7- 721.4   721.4 726.1   726.1           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

   62.1 62.1   62.1                 املساعدة املؤقتة العامة

     91.1  91.1 91.1  91.1        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

 751.4 62.1 752.1   752.1 91.1   91.1           تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 1.1- 1.8- 497.8   497.8 494.9   494.9           السفر

                    الضيافة

     81.1  81.1 81.1  81.1       اخلدمات التعاقدية 

                  التدريب

                    النفقات التشغيلية العامة

                    اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 1.4- 1.8- 127.8   127.8 124.9   124.9           املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 06.6 0.4. 643.3   643.3 ..220   ..220           المجموع

)جلنة امليزانية واملالية( التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة  2511أُدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  - 955
إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، امليزانية واملالية، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف 

وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف سفر أعضاء اللجنة ووظيفة 
األمني التنفيذي للجنة، وتكاليف الوظيفة اجلديدة املقرتحة يف إطار بند املساعدة املؤقتة العامة. واحلال أنه 

تكاليف أخرى ذات صلة، مثل تكاليف املوظفني  2411و 2711إطار الربناجمني الفرعيني  أُدرجت يف
 املؤقتني املستأجرة خدماهتم خالل الدورات وتكاليف الطبع واإلرسال وغريها.
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 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني المؤقتة -هاء  

 مقدمة

األموال اخلاصة بإجيار املباين املؤقتة لتناول  4172أعيد تفعيل هذا الربنامج الفرعي يف عام  - 959
تدفعها بصورة كاملة. ومنذ األول من   اللمحكمة وصيانتها، اليت كانت الدولة املضيفة سابق

غدت احملكمة تتحمل املسؤولية عن دفع تكاليف مبانيها املؤقتة. وقد وافقت  4172الثاين/يناير  كانون
يف املئة من هذه التكاليف، حبد أقصى مقداره  51وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية على دفع 

 .يورو، بناء على فاتورة تقدمها احملكمة ماليني ثالثة

  موارد الميزانية
إىل مؤشرات تكاليف املعيشة اليت تطبق على تكاليف إجيار وصيانة املرافق يف هولندا، تُقرتَح  انظر  - 951

 .يف املئة( 7.1ألف يورو ) 66.1زيادة مقدارها 

 ألف يورو 6 111.1 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
 ألف يورو 9 111.1 النفقات التشغيلية العامة

تلزم املخصصات للنفقات التشغيلية العامة لسد تكاليف إجيار وصيانة املباين املؤقتة. فمجموع  - 958
جمموع تكاليف ألف يورو، بينما ينخفض  5 151.4يف املئة فيبلغ  5.6تكاليف اإلجيار يزداد بنسبة 

 .ألف يورو 626.8يف املئة ليبلغ  79.7الصيانة املقدر بنسبة 

 5102الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي الخامس: .0الجدول 

 

2011 
 المباني المؤقتة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية 
املتصلة 

 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                          املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                           املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

                           تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                           السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية 

                   التدريب

 7.1 66.1 111.1 9  111.1 9 611.1 5  611.1 5 617.5 5  617.5 5  617.5 5 النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 7.1 66.1 111.1 9   111.1 9 611.1 5   611.1 5 617.5 5   617.5 5   617.5 5 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 0.3 3... 111.1 6   111.1 6 11.3. 2   11.3. 2 10.2. 2   10.2. 2   10.2. 2 المجموع
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 للضحاياالبرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني  -واو 

 مقدمة
األنشطة اليت تتناول األذى الناجم عن اجلرائم املندرجة  للضحايايدعم الصندوق االستئماين  - 956

يف العودة إىل حياهتم الكرمية يف مجاعاهتم الضحايا ضمن إطار اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة 
( تسيري شؤون جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة 7هذا الصندوق مهمتني: )وإسهامهم فيها. ويؤدي 

من نظام روما  16ألحكام املادة  اوفقالضحايا ( تسخري موارد أخرى لصاحل 4؛ )54حبق الشخص املدان
يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم الضحايا . ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل 51األساسي

 .411452ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األول من متوز/يوليو 

 األهداف االستراتيجية
متصلتني فإن غايات  للضحايالئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية الصندوق االستئماين  - 991

وجرب الضحايا هذا الصندوق ترتبط على وجه التحديد بواليته املزدوجة املتمثلة يف تقدمي املساعدة إىل 
اليت الضحايا أضرارهم ضمن إطار اختصاص احملكمة ويف إطار خاص للحوكمة. كما إن مشاريع مساعدة 

عن طريق التربعات واهلبات اليت  اينفذها هذا الصندوق ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسي
كافآت والغرامات واملصاَدرات، كما ميكن أن متوِّهلا جهات خاصة؛ وهي متوَّل يف حالة جرب األضرار بامل

 تأمر به احملكمة.

 4172 للفرتة املمتدة من عام للضحاياوينص مشروع اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين  - 997
 ، على الغايات التالية:4172، كما اعتمده جملس اإلدارة يف آذار/مارس 4171إىل عام 

ز القدرة احمللية من خالل املشاركة اجملدية، والنظم الربامج اجليدة اليت تعز  أن تُدعم )أ(
وعائالهتم على ما حلق هبم الضحايا املعزَّزة، والتعلم احملسَّن، واالبتكار، حبيث يتغلب 

 ؛من أذى، وُييون حياة كرمية، ويسهمون يف املصاحلة وبناء السالم ضمن مجاعاهتم
جلهات املاحنة العامة واخلاصة، ومببالغ ، هببات اللضحاياأن تتوفر للصندوق االستئماين  )ب(

الغرامات وعمليات احلجز، موارد كافية إلعمال براجمه يف جمال املساعدة وجرب األضرار 
 ؛يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة

وعائالهتم الضحايا املنافح القوي عن حقوق  للضحاياأن يكون الصندوق االستئماين  )ج(
ي والقطاع اإلنساين من خالل تقدمي تعويضات جرب األضرار يف النظام القضائي العامل

 ؛اليت تأمر هبا احملكمة واملبادرات يف جمال املساعدة
بالتشارك التعاوين مع احملكمة، برشاد  ، عامالللضحاياأن يتكفل الصندوق االستئماين  )د(

اإلدارة، واملساءلة، والشفافية، يف مجيع أنشطته وأن يفي يف نفس الوقت مبقتضيات 
املهام املنوطة به يف إطار واليته؛ وأن تتكفل الدول األطراف بتوفري املوارد الكافية ألمانة 

 .ا يف إطار واليتهالكي تضطلع باملهام املنوطة هب للضحاياالصندوق االستئماين 

                                                           

 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.2( و)1( و)4)68القاعدة   54
اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين هلذا  ( من القواعد اإلجرائية وقواعد5)68القاعدة   51

 .http://trustfundforvictims.org/legal-basisالصندوق يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي 
 .من نظام روما األساسي 8و 1و 9كما يرد تعريفها يف املواد   52

http://trustfundforvictims.org/legal-basis
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تسلِّط الضوء على األمهية االسرتاتيجية اليت ينيطها بتنفيذ  للضحايافغايات الصندوق االستئماين  - 994
الربامج واألداء على صعيد اإلدارة، والربوز للعيان واحلظوِّ باالعرتاف، والنمو التنظيمي الفعال والناجع، 

 وق كما هيأت له الدول األطراف.على اكتمال تطور الصند اواالستدامة املالية سهر 

ميِّزت العناصر التالية البيان  للضحاياوفيما يتعلق بالغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين  - 991
 باعتبارها عوامل رئيسية يف النمو التنظيمي ألمانة هذا الصندوق:

ادى تطوير االجتهاد القضائي للمحكمة وإصدارها قرارات تقضي جبرب األضرار يف فر  )أ(
 ؛القضايا

دعم الدول األطراف للصندوق، كما يتجسد يف مقدار االشرتاكات املقررة يف امليزانية  )ب(
 ؛الربناجمية للمحكمة

توسيع نطاق أنشطة الصندوق اليت تندرج ضمن إطار مهمته املتمثلة يف تقدمي  )ج(
 ؛ى احملكمةاملساعدة، سواء يف الربامج احلالية أم يف احلاالت اجلديدة اليت تعرض عل

إنشاء جهاز للصندوق من أجل عمليات جرب األضرار، مع ما يستلزمه من قدرة  )د(
خمصصة يف املوقع يف إطار احلاالت على التكفل باتباع سريورة جمدية وتشاورية مالئمة 

 ؛لتصميم تعويضات جرب األضرار اليت تأمر هبا احملكمة، وتنفيذها ومراقبته

املتمثلة يف تطوير االتصال، والتوعية، ونظام املعلومات التدبرية، الضرورة التنفيذية  )هـ(
على الربوز للعيان، واالستدامة املالية،  اوالقدرة على زيادة املوارد )مجع التربعات( سهر 

 ؛واملساءلة، والشفافية
احلاجة من حني إىل آخر إىل االستعانة خبربة خارجية فيما يتصل باملهام املنوطة  )و(

 ؛ق يف إطار واليته وعملهبالصندو 
مواءمة نظم قلم احملكمة وبنية الدعم فيها ومتطلبات عمل الصندوق، فيما يتعلق  )ز(

بالعمليات امليدانية، وتنفيذ التزامات الشركاء، واألمن، واحلصول على اخلدمات، 
 .واملراقبة املالية، وإدارة املوارد البشرية

(، اليت سيقرها جملس 4171-4172تيجية للصندوق )وكما يشار إليه يف مشروع اخلطة االسرتا - 992
وضع خطة  4175، سيتعني أن يتم خالل 4172إدارة الصندوق بصيغتها النهائية يف آب/أغسطس 

تنفيذ الربنامج العام ذات الصلة، إثر مراجعة وافية وحتديد ملا يُتوخى من األنشطة القائمة يف امليدان 
ونواجتها(. ولذا فليس بوسع الصندوق اآلن أن يقدم العرض العام  واألنشطة القائمة يف الهاي )نتائجها

 .4175النهائي املطلوب الذي يبني النتائج املتوخاة، ومؤشرات األداء، واملرامي فيما خيص عام 

 جيدر أخذ األولويات واألنشطة املرتقبة التالية باالعتبار: 4175وفيما خيص ميزانية عام  - 995

ة املتمثلة يف املساعدة، لتعزيز األنشطة اجملراة يف مشال أوغندا العمل، ضمن إطار املهم )أ(
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف مجهورية أفريقيا الوسطى )إذا مسح بذلك الوضع 

 ؛األمين( وتوسيع نطاق هذه األنشطة؛ والشروع يف أنشطة يف كينيا وكوت ديفوار
ر، يُنتظر صدور القرار النهائي بشأن التعويضات فيما يتعلق باملهمة املتمثلة جبرب األضرا )ب(

عن دائرة االستئناف يف قضية لوبَنغا، ومن املقرر أن تبدأ إجراءات جرب األضرار يف 
. وبالنظر إىل هذه التطورات يتعني على 4172قضية كاتَنغا يف النصف الثاين من عام 

ويضات جرب األضرار الصندوق أن يضمن وجود بنية حد أدىن لتنفيذ األوامر بدفع تع
بغية التهيئة ملتابعة أوامر احملكمة )النهائية( بشأن جرب األضرار، املتوقع أن تصدر يف 



ICC-ASP/13/20 

192 

20-A-251114 

، متابعة استجابية تأيت يف حينها. إن جهاز الصندوق املعين بتنفيذ األوامر 4175 عام
للتنسيق يف املكتب  اخمصص االقاضية جبرب األضرار قائم يف امليدان وسيستلزم فريق

امليداين يف بونيا لإلشراف على تصميم وتنفيذ تعويضات جرب األضرار املتسمني 
بالتعقيد، كما تأمر به احملكمة، مع تسيري األنشطة املندرجة ضمن إطار مهمة املساعدة 

 يف نفس الوقت؛
فيما خيص مجع التربعات والربوز للعيان، ينوي الصندوق تعزيز قدرته التنظيمية بغية  )ج(

تربعات وزيادة تنويعها واستحداث مصدر جمٍد ومستدام لإليرادات من اجلهات ترسيخ ال
 ؛املاحنة املؤسسية اخلاصة يف السوق األوروبية وسوق الواليات املتحدة

كما ستعزز أمانة الصندوق نظمها اخلاصة مبراقبة وتقييم األنشطة املموَّلة يف إطار  )د(
لمعلومات التدبرية يربط بني املدَخالت مهمتيها، مبا يف ذلك إنشاء وإعمال نظام ل

 .والنتائج االشتغالية وبني الغايات واألهداف االسرتاتيجية

 ألف يورو 0 30.1. موارد الميزانية
إىل  ايف املئة(. واستناد 47.8ألف يورو ) 125.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 999

(، الذي أقره جملس إدارة 4171-4172) للضحايامشروع اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين 
الصندوق، وإىل العوامل ذات الصلة اليت تتحدد هبا ميزانية األمانة، ستشهد ميزانية الربنامج الرئيسي 
السادس زيادة يف بند املوارد من املوظفني مبا فيه تكاليف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف اخلرباء 

 .افستشهد اخنفاض املتصلة باملوظفنيت للموارد غري االستشاريني. أما املخصصا

 ألف يورو 0 254.4 الموارد من الموظفين
من سبع وظائف ثابتة ومخس وظائف تشغل يف إطار الضحايا يتألف مالك موظفي صندوق  - 991

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويقرتح الصندوق وظيفة  5.1املساعدة املؤقتة العامة )
 .ثابتة إضافية

 ألف يورو 881.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
 (، وموظف رئيسي معين بالربامج )من الرتبة 7-يف الهاي: مدير تنفيذي )من الرتبة مد - 998

(، 1-رأ(، وموظف معين باملراقبة والتقييم )من الرتبة ف-(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع5-ف
 .رأ(-معين بالربامج )من الرتبة خ ع ومساعد

(. تلزم هاتان الوظيفتان من 1-املكاتب امليدانية: موظفان معنيان بالربامج امليدانية )من الرتبة ف - 996
 .أجل أوغندا

(. سيقيم شاغل هذه 1-إىل موظف جديد معين بالربامج )من الرتبة ف اُيتاج الصندوق أيض - 911
فينشئ بنية حد أدىن تلزم  اوسيتعني على الصندوق أن يعمل استباقيالوظيفة يف املكتب امليداين يف بونيا. 

لتوفري متابعة تعويضات جرب األضرار اليت تأمر هبا احملكمة متابعة استجابية وتأيت يف حينها يف شرق 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، واإلشراف على األنشطة املضطلع هبا يف إطار مهمة املساعدة، ومراقبة جودة 

 .األنشطة هذه

 ألف يورو 265.8 املساعدة املؤقتة العامة
من مخس وظائف تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  ايتألف مالك موظفي الصندوق حالي - 917

من معادالت املوظف الواحد  1.5وهو يطلب مخس وظائف إضافية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )
 .العامل بدوام كامل(
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. تظل هذه الوظيفة )متطَّلب مستمر( اشهر  74(، ملدة 2-ن الرتبة فمستشار قانوين )م - 914
ضرورية إلسداء املشورة القانونية التخصصية جمللس الصندوق وأمانته. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال 

يف  اخارجي للضحايااحلصر، إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى احملكمة، ومتثيل الصندوق االستئماين 
لألضرار  اجمال الشؤون القانونية، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين إلعمال التعويضات املمنوحة جرب 

 .بناًء على أوامر صادرة عن احملكمة

لكل منهما )متطلب  اشهر  74رأ(، ملدة -مساعدان معنيان بالربامج امليدانية )من الرتبة خ ع - 911
من املكتب امليداين يف بونيا، ويواصالن السهر على  اانطالق. يعمل شاغال هاتني الوظيفتني مستمر(

املراقبة واإلرشاد امليدانيني لشركاء الصندوق يف التنفيذ، ومها وظيفتان مهمتان لضمان جودة ووجاهة 
 .األنشطة اليت تنفذ باسم الصندوق

يفة . تظل هذه الوظ)متطَّلب مستمر( اشهر  74ر أ( ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع - 912
ضرورية لتعزيز القدرة على الدعم ضمن األمانة فيما يتعلق بعبء العمل املزيد املرتبط باالحتياجات إىل 

 .دعم تسيري برنامج الصندوق وعملياته امليدانية

. )متطلب مستمر( اشهر  74رأ(، ملدة -مساعد معين بالربامج امليدانية يف بانغي )من الرتبة خ ع - 915
وذلك بسبب الوضع األمين السائد يف مجهورية أفريقيا الوسطى، لكن  احاليليست هذه الوظيفة مشغولة 

 .يُبقى عليها ريثما يتحسن الوضع فيتيح استئناف أنشطة الصندوق

 اشهر  74(، ملدة 1-موظف معين جبمع التربعات وبربوز الصندوق للعيان )من الرتبة ف - 919
أقوى إلجناز  اومالي اسياسي افرمها أساس. يتالزم شحذ الوعي ومجع التربعات ليؤيت تظا)متطلب جديد(

املهام املنوطة بالصندوق يف إطار واليته وحتقيق رسالته وغاياته. ولذا تلزم خربة داخلية جديدة لتنويع 
، لكي تغدو يف عدادها جهات ماحنة خاصة إىل جانب الدول ااسرتاتيجي امصادر إيرادات الصندوق تنويع

العدد. إن مسة الصندوق املؤسسية ميكن أن تربطه بقدرات وشبكات احملكمة لكن األطراف املاحنة املتزايدة 
تلزمه صفة مؤسسية متميِّزة لكي يقيم شراكات على أساس املواضيع وُيث اهتمام اجلهات املاحنة به. 
فشحذ الوعي وتنمية املوارد مهمتان أساسيتان مرتابطتان من مهام الصندوق وستستلزمان قدرة متخصصة 

 .جمال تدبر العالقات اخلارجيةيف 

. تلزم هذه أشهر )متطلب جديد( 9رأ( ملدة -معين بإدخل البيانات )من الرتبة خ ع كاتب - 911
الوظيفة اجلديدة جلمع البيانات املتعلقة بالربامج املتلقاة يف شىت التقارير عن املشاريع وترتيب هذه البيانات 

ساعدة يف حتليل وإعداد التقارير اخلاصة باجلهات املاحنة وإدخاهلا يف نظام معلومات تدبر الربامج، وامل
 .وغريها من التقارير حبسب اللزوم

، اشهر  74ر أ( يف كمباال ملدة -ثالثة مساعدين ميدانيني معنيني بالربنامج )من الرتبة خ ع - 918
نيني املعنيني على غرار املساعدين امليدا ونريويب ملدة ستة أشهر، وأبيجان ملدة ستة أشهر )متطلَّب جديد(.

سيسهر شاغلو هذه الوظائف اجلديدة يف امليدان على مراقبة وإرشاد شركاء  ابالربنامج العاملني حالي
الصندوق الذين يتولون التنفيذ، وهي وظائف هامة لضمان جودة ومالءمة األنشطة اليت تنفذ بالنيابة عن 

 الصندوق.
 ألف يورو 725.1 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(، تعزى إىل لزوم  17.8ألف يورو ) 15.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 916
حتسني تواصل الصندوق وقدرته على حث االهتمام. وسيلزم خرباء استشاريون للمساعدة يف تنفيذ 

للعيان  اسرتاتيجية الصندوق اخلاصة بالتواصل، والسيما فيما خيص التواصل املؤسسي، والرتويج، والربوز
على الصعيد الدويل )سفراء املساعي احلميدة(. أما تفاصيل االحتياجات على هذا الصعيد فستؤتيها 
اسرتاتيجية الصندوق النهائية اخلاصة بالتواصل. كما سُيحتاج إىل خرباء استشاريني إلعداد نظام معلومات 
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بة وحترير تقارير عن الربامج، وكتابة تدبرية خاص بالصندوق، كما يشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية، وكتا
 .مقرتحات

 آالف يورو 416.6 المتصلة بالموظفينالموارد غير 
يف املئة(. وتلزم املوارد غري  74.5ألف يورو ) 58.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 981

لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف  املتصلة باملوظفني
 .التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد

 ألف يورو 471.2 السفر
يف املئة(، وهو سيلزم بصورة  8.4ألف يورو ) 76.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 987

بأنشطة الصندوق املتعلقة بالربامج والربوز للعيان ومجع التربعات. وسُتسد به تكاليف  أساسية فيما يتعلق
سفر أعضاء جملس إدارة الصندوق )سفرهم من أجل اجتماعه السنوي وأسفارهم إىل امليدان(، وتكاليف 
 االجتماعات مع اجلهات املاحنة وغريها من أصحاب الشأن اخلارجيني املعنيني بالصندوق )للمدير
التنفيذي واملوظف الرئيسي املعين بالربامج(، وتكاليف سفر اخلرباء االستشاريني )فيما خيص بالربوز للعيان 

تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج والتواصل مع الشركاء يف  اومجع التربعات(. وسُتسد به أيض
ادة ختصيص املوظفني، واالجتماع التنفيذ والسلطات وسائر أصحاب الشأن ذوي الصلة بالربامج، وإع

 .السنوي ملوظفي الصندوق

 ألف يورو 4.5 الضيافة
ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب. وتلزم املوارد لسد تكاليف التواصل مع أطراف ثالثة يف  - 984

 .سياق الرتويج وتدبر العالقات اخلارجية

 ألف يورو 729.1 اخلدمات التعاقدية
يف املئة( وهو يلزم لدفع  78.6ألف يورو ) 12.1على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب  - 981

، ودعم للضحاياأتعاب املراجع اخلارجي للحسابات، وتكاليف اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين 
اخلاصة بتدبر اإلعانات، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال، والرتمجة اخلارجية  SAPمنيطة برجميات 

 .باللغتني اإلنكليزية والفرنسية لوثائق الصندوق وموقعه على اإلنرتنت، واستئجار السيارات

 ألف يورو 47.9 التدريب
التدريب يف ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف احتياجات إىل  - 982

الهاي، مبا فيه تدريب إداري للموظف املعين بالربامج واملساعد اإلداري وتدريب متنوع متصل بالوظائف 
 .من أجل املساعدين امليدانيني

 ألف يورو 41.1 النفقات التشغيلية العامة
آالف يورو، وهو يلزم لسد مصروفات الدعم  5.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 985

إلمدادي، ألن موظفي الصندوق يعملون يف أماكن نائية تعُظم فيها درجة اخلطر، حيث ال توجد بنية ا
 حتتية أساسية أو توجد بنية حتتية أساسية ليست بكافية.

 آالف يورو 1.1 اللوازم واملواد
ريها من ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب وهو يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغ - 989

 .املواد املكتبية غري املعمِّرة
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 5102الميزانية المقترحة لعام : البرنامج الرئيسي السادس: 1.الجدول  

 

6011 
 أمانة الصندوق االستئماني

 للضحايا

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 47.5 746.8 114.1 594.7 711.9 914.6 211.1 796.9      املوظفون من الفئة الفنية

 78.4 41.1 751.6 82.6 99.1 741.9 91.8 91.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 47.1 751.7 881.9 921.1 419.9 111.5 261.7 411.2 119.8   119.8 544.1 452.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 19.1 475.4 265.8 418.1 451.7 481.9 96.7 477.5 479.7   479.7 59.1 756.2 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

                      العمل اإلضايف

 17.8 15.1 725.1 711.1 25.1 771.1 771.1   711.2   711.2 42.8 84.1 االستشاريوناخلرباء 

 92.7 451.4 921.8 118.1 114.7 161.9 716.7 477.5 141.5   141.5 87.5 424.7 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 8.4- 76.4- 471.2 729.7 91.1 414.9 749.1 719.9 754.1   754.1 91.2 88.6 السفر

     4.5  4.5 4.5  4.5 1.9  1.9  1.9 الضيافة

 78.6- 12.1- 729.1 55.5 61.5 781.1 81.1 711.1 714.1  714.1 99.1 719.1 اخلدمات التعاقدية 

     47.9 41.7 7.5 47.9 75.9 9.1 1.1  1.1 7.9 7.2 التدريب

 11.1 5.1 41.1 75.1 5.1 75.1 71.1 5.1 1.5  1.5  1.5 النفقات التشغيلية العامة

     1.1  1.1 1.1  1.1 4.5  4.5  4.5 اللوازم واملواد

 711.1- 71.1-       71.1 5.1 5.1 1.2   1.2 1.2   األثاث واملعدات

 74.5- 58.7- 219.9 419.8 796.8 292.1 419.9 448.7 117.9   117.9 717.1 766.6 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 50.0 342.5 30.1. 0 555.2 0 310.2 202.0 0 05.0. 633.1 435.1 0   435.1 0 332.0 6.6.0 المجموع

 45.8- 1.8- 71.6 4.6 8.1 72.1 5.9 6.7 42.6   42.6 76.1 5.9 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي السادس: 0.الجدول 

 للضحاياأمانة الصندوق االستئماني 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 4 7 7   7           7       املالك األساسي

 5 7 7  2   1  7     املالك املتصل باحلاالت

 1   7 7       اجملموع الفرعي

 

  95   4 4 1 

 الوظائف  
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

 7     7   7       املالك املتصل باحلاالت

 7       7     7             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 4   0 0       المجموع  

 

  36   5 5 0 
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 المباني الدائمة: مشروع 5-والبرنامج الرئيسي السابع 0-البرنامج الرئيسي السابع -زاي 
 مقدمة

 . 1741و 1771من برناجمني فرعيني مها الربناجمان الفرعيان  7-يتألف الربنامج الرئيسي السابع - 981

من مكتب مدير مشروع املباين الدائمة، وسيواَصل يف إطاره  1771ويتألف الربنامج الفرعي  - 988
املتصلة به. وسيستمر العمل يف  الرتكيز على إدارة وتدبر عقد املقاول العام واملهمات 4175خالل عام 

، مع العلم بأن االنتقال إىل املباين اجلديدة سيجري يف 4175املشروع يف طور اإلنشاء حىت أيلول/سبتمرب 
 هناية ذلك العام.

بشأن احلوكمة  4171متوز/يوليو  5بالقرار املشرتك الذي اختذته احملكمة وجلنة الرقابة يف  وعمال - 986
آلن مشروع موحَّد يشمل أنشطة اإلنشاء واألنشطة االنتقالية بقيادة مدير املشروع. املعدَّلة، أصبح هناك ا

 اومت توسيع نطاق مكتب مدير املشروع ليضم موظفي مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابق
ربنامج )الذي كان يسمى "مكتب مشروع املباين الدائمة"(، الذي ألغي فُحذف من ميزانية قلم احملكمة )ال

(( لتبسيط بنية إدارة املشروع وقنوات اإلبالغ عنه، وزيادة اسابق 1791) 1111-الرئيسي الثالث
الشفافية فيما يتعلق بوقعه املايل على الدول األطراف، والتهيئة لتحقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة 

 يف.من خالل استبعاد كل ما قد يكون هناك من االزدواج يف املوارد والتكال

بالدعم احلاسم األمهية الذي تقدمه أقسام احملكمة إىل املشروع.   1741ويتصل الربنامج الفرعي  - 961
كما يوفر مدير مشروع املباين الدائمة األموال لألقسام املنخرطة يف دعم املشروع عن طريق إبرام اتفاقات 

من ُيل حملهم. ومت فيما خيص  بشأن مقادير اخلدمات اليت يقدمها موظفوها العاملون على املشروع لتعيني
توسيع نطاق هذا الدعم ليضم املتطلبات الضرورية للمشروع االنتقايل، وأُعِملت اتفاقات  4172عام 

 مماثلة للنهوض بأود هذه الزيادة يف األنشطة على أجنع ما ميكن.

ة، اليت تدبر دفع الفوائد على قرض الدولة املضيف 4-وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع - 967
استالم املسامهة يف حتملها لدفعها إىل الدولة املضيفة يف أجل أقصاه  4175أن يتم يف عام  يتعني 
 .4175 شباط/فرباير من األول

عن التكفل بعدم جماوزة ميزانية اإلنشاء واالنتقال املوحَّدة، البالغة  اإن مدير املشروع مسؤول أيض - 964
 .املالية للمحكمة بامليزانية اجملمَّعة لإلنشاء واالنتقال على حدةمليون يورو. ويفاد يف البيانات  765.1
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 0-: البرنامج الرئيسي السابع5.الجدول  

3011 
 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 41.5- 725.4- 184.1   184.1 541.4   541.4      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8   91.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 42.4- 721.1- 228.1   228.1 567.1   567.1 566.1   566.1   566.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

   791.9 791.9   791.9       12.1   12.1   12.1 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

    العمل اإلضايف

 

                 

                           اخلرباء االستشاريون

   791.9 791.9   791.9       12.1   12.1   12.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 16.1- 1.1- 77.1   77.1 78.1   78.1 71.4   71.4   71.4 تكاليف السفر

     4.5  4.5 4.5  4.5 7.5  7.5  7.5 تكاليف الضيافة

 74.1 87.1 124.1  124.1 997.1  997.1 116.1  116.1  116.1 تكاليف اخلدمات التعاقدية 

    تكاليف التدريب

 

 

 

1.4  1.4 4.5  4.5 -1.1 -47.6 

 11.5- 7.5- 4.5  4.5 2.1  2.1        النفقات التشغيلية العامة

 11.1- 1.5- 7.1  7.1 7.5  7.5 1.1  1.1  1.1 اللوازم واملواد

 45.1- 1.5- 7.5   7.5 4.1   4.1 1.1   1.1   1.1 األثاث واملعدات

 71.1 17.7 191.1   191.1 964.4   964.4 142.8   142.8   142.8 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 3.0 0.3. ..334 0   ..334 0 503.5 0   503.5 0 0.4..   0.4..   0.4.. المجموع

 46.4- 9.9- 79.7   79.7 44.1   44.1 72.6   72.6   72.6 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 0-: البرنامج الرئيسي السابع3.الجدول 

3011 
 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 5 7 7   2   7   7 7 7       املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 5 7 7   2   7   7 7 7       اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 7-       7-         7-         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 7-       7-         7-         اجملموع الفرعي

 2 7 7   1   7   7   7       المجموع  
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 : مكتب مدير مشروع المباني الدائمة0-البرنامج الرئيسي السابع - 0

 : مكتب مدير مشروع المباني الدائمة3001البرنامج الفرعي  )أ(

 مقدمة

يتمثل هدف مكتب مشروع املباين الدائمة يف إتاحة املباين الدائمة الالزمة للمحكمة ناجزًة  - 961
تنظيم تنافس النتقاء اجلهة اليت تتوىل التصميم املعماري،  4116وجاهزًة لالستعمال. وقد بوشر يف عام 

استدراج العروض الختيار املقاول العام.  4174وانتقاء هذه اجلهة من بني املتنافسني، وأجِنز يف عام 
د اضطُلع مبا يلزم من . وق4175، ومن املقرر إجنازها يف عام 4174وبدأت أعمال اإلنشاء يف عام 

أنشطة لضمان االنتقال دون عقبات إىل املباين الدائمة اجلاهزة لالستعمال كلَّ اجلاهزية حبلول هناية 
، وسيجري بعد ذلك اختبار مجيع األجهزة وتدريب املوظفني على استعمال املبىن. وستُنجز 4175 عام

نتقال، وستنتقل احملكمة إىل املباين اجلديدة يف  مجيع املشاريع الفرعية ضمن إطار مشروع اال 4175 يف عام
 كانون األول/ديسمرب.

 ألف يورو 660.0 موارد الميزانية
وذلك حبسب  4177يف اجلدول التايل عرض عام للتكاليف املهيأ هلا يف امليزانيات منذ عام  - 962

 كل زيادة أو اخنفاض.  ابنود امليزانية. ويتضمن اجلدول أيض

 *الميزانيات المقارنة –المشروع  مكتب مدير: 4.الجدول 

 بند امليزانية
ميزانية عام 

 املعتمدة 4177
ميزانية عام 

 املعتمدة 4174
ميزانية عام 

 املعتمدة 4171
ميزانية عام 

 املعتمدة 4172
ميزانية عام 

 الفرق املقرتحة 4175
متأتى الفرق 

 املهيأ له

 املوظفون من الفئة الفنية
   184.1 469.7 461.8 412.8 412.8 املشروع املوحَّد()العاملون يف مكتب مدير 

 املوظفون من الفئة الفنية
)العاملون يف مكتب املباين الدائمة التابع لقلم 

    417.7 411.1 441.2 441.2 احملكمة(

  724.6- 184.1 541.4 549.8 265.4 265.4 اجملموع الفرعي للموظفني من الفئة الفنية

  4.7+ 99.1 91.8 91.4 91.9 91.9 اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

موظف من  799.5+ 791.9 1.1 1.1 75.5 79.8 املساعدة املؤقتة العامة
 الرتبة 

 5-ف
)مستشار 

رئيسي معين 
بالشؤون 
القانونية 

وبالسياسات( 
يعنيَّ يف إطار 

املساعدة املؤقتة 
 العامة

   77.1 75.4 6.1 6.9 49.4 املوحَّد(السفر )للعاملني يف مكتب مدير املشروع 

السفر )للعاملني يف مكتب املباين الدائمة التابع لقلم 
    4.8 5.8 5.4 74.2 احملكمة(

 وفورات 1.1- 77.1 78.1 75.5 72.8 18.9 للسفر اجملموع الفرعي

 غ م 1.1 4.5 4.5 4.5 4.5 5.1 الضيافة
   15.5 95.5 81.1 771.1 87.1 املوحَّد()ملكتب مدير املشروع اخلدمات التعاقدية 

)ملكتب املباين الدائمة التابع اخلدمات التعاقدية 
    1.1 711.1 762.1 717.8 لقلم احملكمة(

 وفورات 11.1- 15.5 95.5 781.1 112.1 454.8 للخدمات التعاقديةاجملموع الفرعي 

 وفورات 1.1- 4.5 1.4 1.4 1.4 9.4 التدريب
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 بند امليزانية 

ميزانية عام 
 املعتمدة 4177

ميزانية عام 
 املعتمدة 4174

ميزانية عام 
 املعتمدة 4171

ميزانية عام 
 املعتمدة 4172

ميزانية عام 
 الفرق املقرتحة 4175

متأتى الفرق 
 املهيأ له

)ملكتب مدير املشروع النفقات التشغيلية العامة 
   4.5 4.5 4.5 71.1 6.8 املوحَّد(

)ملكتب املباين الدائمة النفقات التشغيلية العامة 
    7.5 1.1 5.1 5.1 التابع لقلم احملكمة(

 وفورات 7.5- 4.5 2.1 5.5 75.1 72.8 للنفقات التشغيلية العامة اجملموع الفرعي

)ملكتب مدير املشروع املوحَّد(اللوازم واملواد   وفورات 1.5- 7.1 7.5 7.5 7.6 7.6 

   7.5 4.1 2.1 5.1 71.1 األثاث واملعدات

)ملكتب املباين الدائمة التابع لقلم  األثاث واملعدات
       71.1 احملكمة(

 وفورات 1.5- 7.5 4.1 2.1 5.1 41.1 لألثاث والعتاداجملموع الفرعي 

المجموع الفرعي )مكتب مدير المشروع 
 660.0 425.3 461.4 4.3.0 4.5.5 الموحَّد(

  
المجموع الفرعي )مكتب المباني الدائمة التابع 

  532.4 340.0 ..454 6..40 لقلم المحكمة(

 وفورات 04.2- 660.0 603.3 015.5 00.1. 00.0. المجموع

 السابق وذلك ألغراض املقارنة. 1111 -الرئيسي الثالث يشتمل على أرقام مستقاة من الربنامج  *

 ألف يورو 600.6 الموارد من الموظفين
ICC-ASP/6/Res.1لقد حدِّدت مهام مكتب مدير املشروع يف املرفق الرابع بالقرار  - 965

. وتقضي 11
حدود والية هذا املكتب بأن يسهر على تشييد املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت املناسب، وضمن 

مقدار التكاليف املقر، وباملواصفات املطلوبة. وتعود ملدير املشروع املسؤولية النهائية عن اإلدارة العامة 
للمشروع، وهو مسؤول عن حتقيق أهداف املشروع والتقيد فيه باآلجال والتكاليف احملددة ومبقتضيات 

بالقرار  5 الدائمة مبزيد من التفصيل يف املرفق اجلودة. وتبنيَّ املوارد من املوظفني ملكتب مدير مشروع املباين
 اآلنف الذكر.

(، املكلف بتوفري 5-إن املهام املضطلع هبا يف إطار وظيفة مدير دعم املستعملني )من الرتبة ف - 969
املزيد من الدعم ملمثلي املستعملني النهائيني من بني وحدات احملكمة والتحقق من إسهامهم يف ختطيط 

. وتعاد هذه الوظيفة إىل قلم احملكمة، 4175دبر هذا اإلسهام، لن تعود الزمة يف عام مشروع االنتقال وت
، ريثما تعرف نتائج مشروع 4175الذي كانت ضمن مالكه يف بادئ األمر، وستبقى دون متويل يف عام 

 .ReVisionاملراجعة املسمى 

مستشار ويطلب املكتب وظيفة إضافية تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، هي وظيفة  - 961
من معادالت  7.1) اشهر  74( ملدة 5-رئيسي معين بالشؤون القانونية والسياسات )من الرتبة ف

وتلزم هذه الوظيفة لتوفري خدمات داخلية رفيعة  .املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب جديد(
ملستوى يف جمال املشورة القانونية ووضع السياسات وإعداد وثائق قانونية ووثائق متعلقة بالسياسات، ا

 .وتقارير وملخصات عن أعمال االجتماعات
 ألف يورو 228.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ذ يف متوز/يوليو بناء على قرار رئيس قلم احملكمة وجلنة الرقابة، الذي  - 968 ، القاضي بتعديل 4171اختُّ
إعادة ختصيص املوظَفنْي من الفئة الفنية العامَلنْي يف  4172بنية حوكمة املشروع، متت فيما خيص عام 

( بانتداهبما للعمل يف مكتب مدير 1111 -مكتب املباين الدائمة السابق )الربنامج الرئيسي الثالث 
على اإلدارة املباشرة جلميع األنشطة االنتقالية الضرورية للتكفل  امت ذلك سهر  املشروع بقيادته املباشرة. وقد

                                                           

 (، اجمللد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/6/20) 4111الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة ...   55
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بإجراء انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة على حنو ناجع، وبكون املباين اجلديدة جاهزة لالستعمال كلَّ 
 ، وعلى إدماج مجيع هذه األنشطة بصورة كاملة.4175اجلاهزية حبلول هناية عام 

ألجل حمدود، ينتهي عند إجناز مشروع  امدير مشروع املباين الدائمة قائم وسيظل مكتب - 966
. 4179اإلنشاء واستقرار احملكمة الناجح يف مبانيها اجلديدة واستعماهلا إياها بصورة كاملة يف أوائل عام 

 .4179ويُرتَقب أن يُنَجز املشروع املوحد ويُقفل بصورة كاملة خالل عام 

 ألف يورو 791.9 مةاملساعدة املؤقتة العا
. تُقرتح وظيفة )متطلب جديد( اشهر  74(، ملدة 5-مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف - 111

( لكي يتكفل بإسداء املشورة القانونية واإلجرائية والسياسية 5-مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف
القرارات بصورة فعالة وعلى حنو والدبلماسية الدقيقة ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة من أجل اختاذ 

 جيد التربير ضمن نطاق مشروع املباين الدائمة.
 ألف يورو 26.2 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  27.9ألف يورو ) 21.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 117
لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف  املتصلة باملوظفني

 .األثاث واملعداتالتدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 

 ألف يورو 77.1 السفر
كانت دورة يف املئة(. ولـّما   16.1آالف يورو ) 1.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - 114

 للجمعية ستعقد يف الهاي ال يف نيويورك فإن تكاليف السفر أدرجت ضمن امليزانية. 4175 عام

كما ُهيئ الستخدام ميزانية السفر لسد تكاليف زيارات املقاول العام وزيارة مشاريع مرجعية، ما  - 111
املشروع أجرى زيارة  يؤيت إمكانية حتقيق وفورات ذات شأن. ويشار على سبيل املثال إىل أن مكتب مدير

لباريس ملدة يوم واحد بغية إجياد حلول ملسألة واجهة برج مباين احملكمة املقرتح إنشاؤه. وقد آتت هذه 
الزيارة نتيجة تتمثل يف حتقيق وفورات يف إطار املشروع مقدارها مليون يورو.كما ينوي مكتب مدير 

يقن من مالءمة اختيار املواد واملعدات )تشطيبات املشروع زيارة مورِّدي مواد وموفِّري خدمات بغية الت
لألرضيات، آجّر، إخل( من أجل املباين اجلديدة واختيار مورِّدي اخلدمات املناسبني. ويرد توزُّع التكاليف 

 يف اجلدول أدناه. وهذا مع العلم بأن التكاليف تتوقف على عدد الزيارات ووجهاهتا.

 العاملين في مكتب مدير المشروع: توزع تكاليف أسفار 2.الجدول 

 (اليوروالكلفة )بآالف  عدد الزيارات/األشخاص املسافرين الوجهة الغرض
 1.1 يوم واحد x 1 أوروبا مشاريع مرجعية

 1.1 يوم واحد x 1 أوروبا مورِّدو مواد/موفِّرو خدمات

 2.2 يوم واحد x 2 أوروبا مورِّدو مواد/موفِّرو خدمات )لألنشطة االنتقالية(

 00.1   المجموع

 
 ألف يورو 4.5 الضيافة
ال تغري يف املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند. وُيتاج مكتب مدير املشروع إىل ميزانية للضيافة،  - 112

ألن مدير املشروع والفريق املعين باملشروع يلتقون بانتظام بشركاء خارجيني، لقاءات منها ما جيري يف عني 
أن يكون بوسعهم، من باب الكياسة، أن يقدموا بعض املشروبات واملأكوالت  املكان، وبالتايل يتعني

 اخلفيفة. ويستعان مبتعهِّد خدمات اإلطعام ضمن احملكمة لتأدية هذه اخلدمة.
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 ألف يورو 15.5 اخلدمات التعاقدية
يف املئة(،  25.8) ألف يورو 11.1مقداره  ااملبلغ املطلوب يف إطار هذا البند اخنفاضيشهد  - 115

 وهو يلزم لسد تكاليف اخلدمات األساسية التالية البيان:

الرتمجة التحريرية: لـّما كانت قدرة احملكمة على الرتمجة مبواردها الداخلية غري كافية لسد  )أ(
احتياجات مكتب مدير املشروع يف جمال الرتمجة فيلزم احلصول على خدمات ترمجة خارجية 

زية ومن اإلنكليزية إىل الفرنسية(. وخُيتار لتقدمي هذه اخلدمات )للرتمجة من اهلولندية إىل اإلنكلي
 املرتمجون الذين يوصي باالستعانة هبم قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة؛

 : ترجمة الوثائق6.الجدول 

 عدد الصفحات اللغة املرتجم إليها لغة النص األصلي نوع الوثيقة
 الكلفة 

 (اليورو)بآالف 

الوثــــائق التقنيــــة )التقــــارير عــــن عمليــــات مســــح 
األرض، التقــــارير عــــن فحــــص الرتبــــة، التقـــــارير 

 عن متطلبات الرتخيص، إخل(

 اهلولندية

 اإلنكليزية

 اإلنكليزية

 9.1 711 اهلولندية

النشرات اإلخبارية، املناشري اإلعالمية، 
نصوص شبكة اإلنرتنت وشبكة الرتابط 

 الصحفية، إخل الداخلي )إنرتانت(، البيانات

 2.5 15 الفرنسية اإلنكليزية

 1.1 51 اإلنكليزية اهلولندية املراسالت الرمسية الواردة من الدولة املضيفة

 03.2    المجموع

خدمات الطبع اخلارجية: تلزم نسخ ورقية بغية تقييم ومراجعة الرسوم التقنية وخمططات  )ب(
ويتعني لذلك احلصول على خدمات خارجية بسبب األرضيات والوثائق اليت يقدمها املقاول. 

 قدِّ ومقاس املواد املعنية؛

مواد العروض البيانية: تلزم مواد بصرية بغية التكفل بالتواصل املناسب بشأن املشروع والتقدم يف  )ج(
تنفيذه. ويشتمل ذلك على حتديث مواد ُمَعّدة وعلى إعداد مواد جديدة )مثل العروض 

 ل سري األعمال، والعروض الفيديوية عن التقدم فيها، إخل(؛الفيديوية عن مراح
، خالل فرتة اإلنشاء، مكتب فرعي صغري ااخلدمات اهلاتفية: سيكون ملكتب مدير املشروع أيض )د( 

يف موقع التشييد. ولكي يتسىن هلذا املكتب أن يعمل عن بعد، ال بد له من إمكانية االتصال 
 قود متعلقة خبدمات البيانات النقالة.عرب شبكة اإلنرتنت. لذا تلزم ع

 ألف يورو 4.5 التدريب
يف املئة(، وهو  47.6ألف يورو ) 1.1مقداره  ايشهد املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند اخنفاض - 119

يلزم لكي تتوفر يف مكتب مدير املشروع املعارف واألدوات املناسبة ملواكبة التغري البالغ السرعة يف بيئة 
صنعة البناء. ومن التكاليف املعنية تكاليف دورة تدريب للمزيد من تطوير منهجية "عقود األعمال 

 دورة تدريب على إدارة املشاريع من أجل مشاريع البناء.(، و NECاهلندسية اجلديدة" )

 ألف يورو 4.5 النفقات التشغيلية العامة
يف املئة(، وهو  11.5ألف يورو ) 7.5مقداره  ايشهد املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند اخنفاض - 111

 واصل اخلارجي.يلزم لسد التكاليف املتصلة بعرض تصميم املباين، وتكاليف النقل املتصلة بأحداث الت
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 ألف يورو 7.7 اللوازم واملواد
يف املئة(، وهو  11.1ألف يورو ) 1.5مقداره  ايشهد املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند اخنفاض - 118

لسد تكاليف متصلة بشراء كتب تقنية، ومنشورات واشرتاكات مثل االشرتاك يف "عقود األعمال  يلزم
خدمات املعلومات املتعلقة بالبناء. ويشمل ذلك الكتب  (، واالشرتاك يفNECاهلندسية اجلديدة" )

 املطبوعة واملواد اإللكرتونية اليت توفَّر يف إطار اشرتاكات.

 ألف يورو 7.5 األثاث واملعدات
يف املئة(، وهو  45.1ألف يورو ) 1.5مقداره  ايشهد املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند اخنفاض - 116

 Vectorو Indesignو Autocadية متصلة بإدارة املشاريع مثل براجميات يلزم لسد تكاليف براجميات ختصص

works وPhotoshop إخل. كما إن املكتب النائي وضرورة أن يوجد بعض موظفي مكتب مدير املشروع ،
 هناك يستلزمان براجميات وغريها من األجهزة املتفرقة لتلبية متطلبات املشروع حبسب االقتضاء.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 0-: البرنامج الرئيسي السابع3.الجدول  

 

3001 
 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 41.5- 725.4- 184.1   184.1 541.4   541.4      املوظفون من الفئة الفنية

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8   91.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 42.4- 721.1- 228.1   228.1 567.1   567.1 569.1   569.1   569.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

   791.9 791.9   791.9                 املؤقتة العامةاملساعدة 

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

   791.9 791.9   791.9                 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 16.1- 1.1- 77.1   77.1 78.1   78.1 71.4   71.4   71.4 السفر

     4.5  4.5 4.5  4.5 7.5  7.5  7.5 الضيافة

 25.8- 11.1- 15.5  15.5 95.5  95.5 717.1  717.1  717.1 اخلدمات التعاقدية 

 47.6- 1.1- 4.5  4.5 1.4  1.4       التدريب

 11.5- 7.5- 4.5  4.5 2.1  2.1        التشغيلية العامةالنفقات 

 11.1- 1.5- 7.1  7.1 7.5  7.5 1.1  1.1  1.1 اللوازم واملواد

 45.1- 1.5- 7.5   7.5 4.1   4.1 1.1   1.1   1.1 األثاث واملعدات

 27.9- 21.4- 59.5   59.5 69.1   69.1 789.1   789.1   789.1 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 ..5- 6..0- 660.0   660.0 603.3   603.3 305.6   305.6   305.6 المجموع

 11.1- 9.6- 79.7   79.7 41.1   41.1 72.6   72.6   72.6 تكاليف الصيانة املوزَّعة
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 : الموارد من موظفي المحكمة 3051البرنامج الفرعي  )ب(

 مقدمة
بالدعم احلاسم األمهية املطلوب أن تقدمه أقسام احملكمة إىل  1741الفرعي يتصل الربنامج  - 171

احلاجة إىل دعم مستمر لتدبر شؤون العقد اخلاص باملباين اجلديدة  4175املشروع. وستستمر يف عام 
 على مدى عمر املشروع.

ى مدى بضع لقد اتسم هذا الربنامج الفرعي بأمهية أساسية إلجناز كل مراحل املشروع اهلامة عل - 177
توسيع نطاق هذا الربنامج ليشمل األنشطة االنتقالية اليت يستلزمها  4172السنوات املاضية. ومت يف عام 

لالستعمال وإعادة املباين املؤقتة إىل عهدة الدولة  احتضري احملكمة للمباين اجلديدة لكي تكون جاهزة متام
 املضيفة.

ي على اتفاقات اخلدمة املربمة مع أقسام احملكمة وقام مكتب مدير املشروع بإضفاء الطابع الرمس - 174
 االرئيسية املنخرطة يف مشروع اإلنشاء ويف األنشطة االنتقالية، حيث يُبنيَّ ما يُنتظر من هذه األقسام إسهام

ما جيب أن تتقاضاه من الربنامج لقاء خدماهتا، على أن ُترتك لألقسام املشاركة  ددمنها يف املشروع، وُيُ 
ت يف كيفية استخدام املبالغ املدفوعة لسد تكاليف وقت عمل املوظفني الذي يستلزمه ذلك. حرية الب

وتتمثل املمارسة املعتادة هبذا الصدد يف إنشاء األقسام املعنية وظيفة مؤقتة يضطلع شاغلها باألنشطة 
. وبذلك اليومية، حبيث يتمكن موظف ذو مراس من موظفي القسم من العمل على املشروع بدوام كامل

تتوفر اخلربة الالزمة للتكفل بكون املباين اجلديدة مصمَّمة لكي ُتستعمل يف املستقبل على حنو متسم بأكرب 
 قدر ممكن من النجاعة والطابع الوظيفي.

 آالف يورو 316.0 موارد الميزانية
املئة(، يف  78.1ألف يورو ) 777.1يشهد املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند زيادة مقدارها  - 171

وهو يلزم لكل مدة مشروع املباين الدائمة ومدة انتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة. أما السيولة النقدية 
 لفرتة السنتني التاليتني فهي كما يلي: االالزمة املقدرة حالي

 (اليورو: الموارد من موظفي المحكمة )بماليين 0.الجدول 

 

 اجملموع 4179 4175 )العام احلايل( 4172

 7.9 1.1 1.1 1.9 1741الربنامج الفرعي 

 

 آالف يورو 316.0 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة( متأتية عن  78.1ألف يورو ) 777.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 172
لسد  باملوظفنياملتصلة . وتلزم املوارد غري 4175تكثيف النشاط يف إطار مشروع االنتقال يف عام 

 تكاليف اخلدمات التعاقدية.

 آالف يورو 119.8 اخلدمات التعاقدية
إثر إعداد اتفاقات اخلدمات مع أقسام احملكمة ذات الصلة، اتُِّفق على أن يُدفع حىت غاية  - 175

مبلغ مقطوع لقاء ما يقدَّم من خدمات. وسَيستخدم كل من األقسام املعنية املبلغ احملدد  4175 عام
للوضوح يف اإلبالغ، ُأخرجت املبالغ املعنية من بند  ايتقاضاه االستخداَم الذي يستنسبه. وتوخيالذي 
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املساعدة املؤقتة العامة وُحذفت اإلشارة إىل املكافئ املايل للوظيفة. ويظهر املبلغ احملدد املعين يف بند امليزانية 
 املتعلق باخلدمات التعاقدية.

الطابع املهيأ هلا يف امليزانية فيما خيص  احملددة التكاليف وترد يف اجلدول أدناه تفاصيل  - 179
 لكل من اتفاقات اخلدمات املذكورة. 4175 عام

 (اليورو: تكاليف اتفاقات الخدمات )ب..الجدول 

 4175املبلغ املطلوب يف إطار ميزانية عام  العناصر
 911 781 االتفاق اخلاص باخلدمات اليت تقدمها وحدة إدارة املرافق

 911 781 االتفاق اخلاص باخلدمات اليت يقدمها قسم األمن والسالمة

 911 781 االتفاق اخلاص باخلدمات اليت يقدمها قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

اخلدمات اليت تقدمها أقسام أخرى )مثل الوحدات املعنية باملراجعة وبالشراء، 
 إخل(وقسم إدارة احملكمة، وقسم اإلعالم والوثائق، 

759 111 

 011 316 مجموع تكاليف الخدمات التي يقدمها موظفو المحكمة

إن الدعم الذي تقدمه أقسام احملكمة حاسم األمهية فيما خيص مشروع اإلنشاء وفيما خيص  - 171
األنشطة االنتقالية. وبغية إتاحة قدر كاف من املرونة لألقسام املعنية لكي تنظم املهام اليت تندرج يف إطار 
مسؤوليتها ضمن نطاق املشروع، يقدَّم إىل هذه األقسام دعم مايل ميكنها أن تستخدمه، حبسب ما 
تستنسبه، للتعاقد بشأن خدمات تقدَّم هلا أو إنشاء وظائف دعم مؤقتة لتعويض وقت عمل املوظفني 

 املطلوب.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3051: البرنامج الفرعي 011الجدول 

 

3051 
 الموارد من موظفي المحكمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                          املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                 11.1   11.1   11.1 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

    العمل اإلضايف

 

                 

                           االستشاريوناخلرباء 

                 11.1   11.1   11.1 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                           السفر

                      الضيافة

 78.1 777.1 119.8  119.8 565.5  565.5 718.5  718.5  718.5 اخلدمات التعاقدية 

                   التدريب

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 78.1 777.1 119.8   119.8 565.5   565.5 718.5   718.5   718.5 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 00.3 000.3 316.0   316.0 2.2.2   2.2.2 502.0   502.0   502.0 المجموع
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 فوائد القرض –: مشروع المباني الدائمة 5-البرنامج الرئيسي السابع - 5 

 مقدمة

مبشروع املباين الدائمة  اخاص اقبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قرض 4118يف عام  - 178
سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  11مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها  411يصل مبلغه حىت 

 .59املئة يف 4.5

، 4177أنشأت احملكمة، يف إطار ميزانيتها املقرتحة لعام  51وتلبية لطلب اللجنة وطلب اجلمعية - 176
بالغ الفائدة املتوقع أن تدفع على مبالغ القرض اليت تتلقاها لإلبالغ عن م 4-الربنامج الرئيسي السابع

 احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة.

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ  4-وال ترتتب التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع - 141
 .58خبيار الدفعة الواحدة

القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف  وينص العقد املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن - 147
أجل االستحقاق )أي أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من كل سنة تقوميية( مبلغ الفائدة املستحقة 
عليها للدولة املضيفة عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل املبالغ اليت قد ُتسَند إىل السنة التقوميية 

 .56السابقة

إىل احلصول على مبلغ من القرض مقداره  4172تحتاج يف عام وتقدِّر احملكمة أهنا س - 144
يقارب  امبلغ 4172مليون يورو. وسيبلغ مقدار الفائدة عّما مل يسدَّد من القرض عن عام  67.1
 .4175يورو، يستحق دفعه يف كانون الثاين/يناير  7 941 126

مليون يورو.  11.6ره مبلغ آخر مقدا 4175وتقدِّر احملكمة أنه سُيسحب من القرض يف عام  - 141
يورو، يستحق  1 484 516يقارب  امبلغ 4175وستبلغ الفوائد عّما لـّما يسدد من القرض عن عام 

 . 4179الثاين/يناير  دفعه يف كانون

ومبساعدة من الدولة املضيفة تسىن فيما خيص املشروع التفاوض بشأن اتفاق مع مكتب  - 142
ضريبة القيمة املضافة على املشرتيات من كبار املورِّدين  الضرائب اهلولندي يُعفى مبوجبه املشروع من

اهلولنديني. ولـّما كان املقاول العام الذي اختري لتنفيذ املشروع هو منشأة هولندية فتتحقق يف إطار املشروع 
يورو يف املدفوعات لتسديد الفوائد على القرض، ألنه لن ُُيتاج إىل  791 111وفورات يقارب مبلغها 

 .اعلى مبالغ من القرض لتمويل دفع مبلغ ضريبة القيمة املضافة مسبقاحلصول 

وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة،  - 145
ُتسحب املبالغ من القرض بصورة شهرية. ففي أجل أقصاه اليوم العاشر من كل شهر تقوميي تقوم احملكمة 

باحتياجاهتا إىل التمويل بالسحب من القرض فيما خيص الشهر التقوميي  املعنية كتابيبإعالم الدولة ا

                                                           

، ICC-ASP/7/Res.1، اجمللد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/7/20) 4118... السابعة الوثائق الرمسية ... الدورة   59
 واملرفق الثاين. 4الفقرة 

 زاي.الفرع (، اجمللد الثاين، اجلزء ألف، ICC-ASP/9/20) 4171التاسعة ... الوثائق الرمسية ... الدورة   51
،  ICC-ASP/7/Res.1، اجمللد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/7/20) 4118... السابعة الوثائق الرمسية ... الدورة   58

  املرفق الثالث.
آذار/مارس  41واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـالعقد املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية(   56

 .7-9، الفقرة 4116
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. وسيقلَّص عدد األيام اليت تستحق عنها الفائدة إىل حده األدىن من خالل تقييم دقيق 52التايل
 لالحتياجات إىل السيولة النقدية.

د الفرتة اليت ميكن فيها للدول ويُتوصَّل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متدي - 149
 .4175األطراف أن تأخذ خبيار الدفعة الواحدة حىت هناية مرحلة اإلنشاء يف منتصف عام 

ويبني يف اجلدول أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك على السنوات املقبلة. ويُعتزم يف إطار املشروع  - 141
عند ذاك. وبالتايل سيستحق على  ، وإهناء القرض4175السحب من قرض الدولة املضيفة حىت عام 

 احملكمة دفع فوائد القرض للدولة املضيفة طيلة تلك الفرتة. 

 * (اليورو)ب: المبالغ المستحقة وأثر تسديدها على مدى السنوات التالية 010الجدول 

 4171 4172 4175 4179 4171 (**) … 4129 

        الفائدة - 0

   -   516 484 1  126 941 7  612 777  املبالغ املستحقة -أ 7

     516 484 1  126 941 7  612 777  -  املبالغ املسدَّدة )يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير( -ب 7

        تسديد القرض - 5

   115 127 9  115 127 9   115 127 9    -   -  املبالغ املستحقة -أ 4

 115 127 9  115 127 9 115 127 9  -   -   -   -  األول من شباط/فرباير من كل سنة(املبالغ املسدَّدة )يف أجل أقصاه  -ب 4

   115 127 9 115 127 9  115 127 9  516 484 1  126 941 7  612 777  مجموع المبالغ المستحقة

 115 127 9  115 127 9 115 127 9 516 484 1  126 941 7  612 777  -  مجموع المبالغ المسدَّدة )في أجل أقصاه األول من شباط/فبراير(

 قد تعدَّل. –أرقام مقدرَّة  (*)

 .4175سنة( على افرتاض البدء يف تسديد مبلغ القرض عند إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدف أن جيري يف هناية عام  11) افصاعد 4171من عام  ابدء (**)

على احملكمة، وفاًء بالتزاماهتا القانونية جتاه الدولة املضيفة، أن تسدد فوائد القرض إثر  يتعني و  - 148
عمليات سحبها منه. وبناًء على مشورة أسدهتا جلنة امليزانية واملالية، قـُرِّر أن ال تفرد أي خمصَّصات 

للسيولة  اري التمويل تبع. وسيج4171لتسديد الفوائد املستحقة عن القرض يف امليزانية الربناجمية لعام 
. 4172النقدية، ما جيعل األموال مستحقة الدفع للدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

 .4179يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير  4175ويستحق دفع الفوائد املستحقة عن عام 

كل من الدول األطراف تبنيَّ مذكرة شفوية إىل   4172ويُعتزم أن ترسل يف كانون األول/ديسمرب  - 146
، واليت جيب على الدولة املعنية أن تسدِّدها حبلول 4172فيها مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف عام 

. وقد تتعنيَّ االستعانة بصندوق رأس املال العامل لتسديد الفوائد املستحقة 4175كانون الثاين/يناير   45
هلا يف األجل  إذا مل حتصَّل مسامهات الدول حتمُّال 4175الثاين/يناير  للدولة املضيفة حبلول هناية كانون

 .4179احملدد. وينطبق ذلك على الفوائد املتجمعة يف عام 

ويفرتض أن يبدأ تسديد مبلغ القرض عند إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدف أن  - 111
د فسيُتكبَّد مزيد من الفوائد على القرض يف عام . فإذا مل يُتقيَّد هبذا املوع4175جيري يف هناية عام 

4179. 

                                                           

آذار/مارس  41العقد املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ  91
 .4-1، الفقرة 4116
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 3511: البرنامج 015الجدول  

 

3511 
 فوائد القرض-مشروع المباني الدائمة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 صندوق الطوارئ اجملموع باحلاالت

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 امليزانية األساسية الطوارئ

امليزانية املتصلة 
 امليزانية األساسية اجملموع باحلاالت

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                          املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                           املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

                           تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

                           السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية 

                   التدريب

 195.7 7 574.5 7 941.1 7  941.1 7 771.8  771.8        النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث واملعدات

 195.7 7 574.5 7 941.1 7   941.1 7 771.8   771.8           املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 362.0 0 205.2 0 653.3 0   653.3 0 001.0   001.0           المجموع
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 : آلية الرقابة المستقلة2-البرنامج الرئيسي السابع -حاء 

 مقدمة

 ا)آلية الرقابة املستقلة( وفق 5-الربنامج الرئيسي السابع 57الثامنة أنشأت اجلمعية يف دورهتا - 117
( من نظام روما األساسي بغية توفري رقابة مستقلة فعالة وجمدية يف احملكمة. وقد اعتمدت 2)774للمادة 

اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك يف 
ICC-ASP/12/Res.6قرارها 

ا إكمال مالك املوظفني الدائمني آللية . كما أقرت اجلمعية يف قرارها هذ52
 الرقابة املستقلة بإضافة ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة.

 ألف يورو 463.1 موارد الميزانية
يف املئة( تعزى إىل افرتاض  42.1ألف يورو ) 86.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 114

زيادة  اأيض 4175. وتتضمن ميزانية عام 4175الرقابة املستقلة سُتشغل يف عام  أن أربَع وظائِف آليةِ 
صغرية يف املخصصات لسد تكاليف األسفار والنفقات التشغيلية العامة بسبب زيادة متوقعة يف النشاط 

 .بكامل مالكه من املوظفني وعامال اامليداين عندما يغدو املكتب جمهَّز 

 ألف يورو 330.3 الموارد من الموظفين
 يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من أربع وظائف ثابتة. - 111

 ألف يورو 118.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
(، واختصاصي رئيسي 5-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها )من الرتبة ف - 112

(، ومساعد معين بالتحقيق/التقييم )من 4-وحمقق معاون )من الرتبة ف(، 2-معين بالتقييم )من الرتبة ف
رأ(. وبتاريخ تقدمي امليزانية مل تكن أي من الوظائف املعنية قد ُشِغلت، وذلك ريثما يعنيَّ -الرتبة خ ع

ول الربع الرئيس الدائم آللية الرقابة املستقلة. بيد أنه يُتوقع أن يتم تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة حبل
. وقد 4172رأ حبلول هناية عام -وتعيني من يشغل الوظيفة من الرتبة خ ع 4172الثالث من عام 

على أساس توقع أن احملقق املعاون )من الرتبة  4175ُحسبت املوارد من املوظفني يف إطار ميزانية عام 
اصي الرئيسي املعين وأن االختص 4175( سيكون قد ُعنيِّ وتوىل مهام عمله حبلول آذار/مارس 4-ف

 .4175( سيكون قد ُعنيِّ وتوىل مهام عمله حبلول نيسان/أبريل 2-بالتقييم )من الرتبة ف
 ألف يورو 04.5 المتصلة بالموظفينالموارد غير 

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  1.9ألف يورو ) 4.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 115
لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات  املتصلة باملوظفني

 .األثاث واملعداتالتشغيلية العامة، وتكاليف 

 آالف يورو 1.1 السفر
لتجهيز  ايف املئة( استباق 97.7ألف يورو ) 4.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 119

املكتب بكامل مالكه من املوظفني. وقد ُحسبت االعتمادات املطلوبة على افرتاض أن جترى خالل 
مهمتان ميدانيتان إلجراء تفتيش أو تقييم أو حتقيق ورحلة إضافية يقوم هبا أحد املوظفني.  4175 عام

                                                           

 .ICC-ASP/8/Res.1 ، اجمللد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/8/20، )4116الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ...   97
-ICC ، اجمللد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/12/20، )4171الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...   94

ASP/12/Res.6. 
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أو موظفيها من املشاركة يف خمصصات لسد تكاليف السفر لتمكني رئيس آلية الرقابة املستقلة  اوتلزم أيض
 االجتماعات واملؤمترات ذات الصلة بواليتها.

 ألف يورو 21.1 اخلدمات التعاقدية
ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف خدمات دعم ألنشطة حتقيق  - 111

نفقات على خدمات تكبد املزيد من ال اة الطابع تستلزم االستعانة مبوارد خارجية. ويُرتقب أيضددحم
تعاقدية إضافية خالل األطوار االبتدائية من عمل آلية الرقابة املستقلة يف إعداد نظام ملسارات تسلسل 

 األعمال املصونة األمن ونظام لتدبر احملتوى وحمفوظات إلكرتونية للقضايا.

 آالف يورو 9.5 التدريب
تكاليف مشاركة موظفي مكتب اآللية من ال يطرأ على املبلغ املطلوب أي تغيري، وهو يلزم لسد  - 118

الفئة الفنية يف تدريب رام إىل ترقية مهاراهتم التقنية والتكفل على حنو خاص بإملامهم بأفضل املمارسات 
 الدولية يف جمال اختصاصهم.

 آالف يورو 71.1 النفقات التشغيلية العامة
و يلزم لشراء لوازم ومواد لدعم آالف يورو وه 71.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - 116

 أنشطة مكتب اآللية عندما يكون قد مت إنشاؤه.

 ألف يورو 41.1 اللوازم واملواد
 ااستباق 4175ال يطرأ أي تغيري على املبلغ املطلوب، وهو يلزم لشراء أثاث وعتاد يف أوائل عام  - 121

 لتجهيز مكتب اآللية مبالكه الكامل من املوظفني.
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 5102الميزانية المقترحة لعام : 2-: البرنامج الرئيسي السابع013الجدول 

 

3211 
 آلية الرقابة المستقلة

 

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 4175عام  النمو يف موارد
 4172عام بالقياس إىل 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
يف ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 11.7 82.9 174.1   174.1 448.7   448.7      الفئة الفنيةاملوظفون من 

 1.2 4.4 99.1  99.1 91.8   91.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 46.1 89.1 118.1   118.1 464.1   464.1 742.1   742.1   742.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

                           املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

                      العمل اإلضايف

                           اخلرباء االستشاريون

                           تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 97.7 4.6 1.1   1.1 2.8   2.8           السفر

                      الضيافة

     21.1  21.1 21.1  21.1        اخلدمات التعاقدية 

     9.5  9.5 9.5  9.5 1.6  1.6  1.6 التدريب

   71.1 71.1  71.1      1.6  1.6  1.6 النفقات التشغيلية العامة

 711.1- 71.1-      71.1  71.1        اللوازم واملواد

     41.1   41.1 41.1   41.1           األثاث واملعدات

 1.9 4.6 82.4   82.4 87.1   87.1 8.8   8.8   8.8 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 54.1 3..0 463.1   463.1 333.3   333.3 ..035   ..035   ..035 المجموع

 12.6 9.6 79.7   79.7 6.4   6.4 5.9   5.9   5.9 تكاليف الصيانة املوزَّعة

 
 5102مالك الموظفين المقترح لعام : 2-: البرنامج الرئيسي السابع014الجدول 

 آلية الرقابة المستقلة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
فئة  موظفي

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف 
 القائمة

 

 2 7 7   1   7   7 7         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 2 7 7   1   7   7 7         اجملموع الفرعي

 الوظائف  
 اجلديدة/احملّولة

                  املالك األساسي

                  املتصل باحلاالتاملالك 

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 4 0 0   3   0   0 0         المجموع  
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 المرفقات 

 البرنامجية المقترحة، 5102مشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن ميزانية عام  المرفق األول:

، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة 5102وصندوق رأس المال العامل لعام 
 ، وصندوق الطوارئ5102لعام  الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات

 إن مجعية الدول األطراف،

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(  4175ميزانية عام  إذ نظرت يف
واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة هبذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( عن أعمال 

 ثانية والعشرين والثالثة والعشرين،دورتيها ال

 5102الميزانية البرنامجية لعام  -ألف

 إن مجعية الدول األطراف،

 يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان: 715 167 111اعتمادات جمموعها  توافق على -7
اليوروبآالف   باب االعتماد  

  172.2 74  اهليئة القضائية - الربنامج الرئيسي األول

  991.5 27  العام املدعي مكتب  - الربنامج الرئيسي الثاين

  451.1 99  قلم احملكمة - الربنامج الرئيسي الثالث

  191.1 1  أمانة مجعية الدول األطراف - الربنامج الرئيسي الرابع

  111.1 9  املباين املؤقتة - الربنامج الرئيسي اخلامس

  617.1 7  للضحاياأمانة الصندوق االستئماين  - الربنامج الرئيسي السادس

  112.6 7  مكتب مدير مشروع املباين الدائمة - 7-الربنامج الرئيسي السابع

  941.1 7  فوائد قرض مشروع املباين الدائمة - 4-الربنامج الرئيسي السابع

  291.1  آلية الرقابة املستقلة - 5-الربنامج الرئيسي السابع

  3.0.3 032   المجموع

بأن الدولة املضيفة ستواصل اإلسهام يف حتمل تكاليف احملكمة فيما يتعلق بالربنامج  احتيط علم -4
يورو كما يشار إليه  1 111 111الرئيسي اخلامس )املباين املؤقتة( وأن مسامهاهتا يف ذلك تبلغ 

 ؛يف القسم جيم من هذا القرار

بأن الدول األطراف اليت أخذت خبيار الدفعة الواحدة فيما يتعلق باملباين  كذلك  احتيط علم -1
الدائمة، وسددت هذه الدفعات بكاملها، لن تُقرَّر عليها اشرتاكات تقابل الربنامج الرئيسي 

 يورو(؛ 7 941 111فوائد قرض الدولة املضيفة البالغة  -)مشروع املباين الدائمة  4-السابع

الربناجمية  4175ن هذه املسامهات ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام بأ اأيض اتأخذ علم -2
توزيعه مبثابة أنصبة اشرتاكات مقرَّرة على الدول األطراف ينخفض من  يتعني الذي 
يورو، وأن هذا املبلغ سيوزع مبثابة حصص  711 198 211يورو إىل  715 167 111

 للمبادئ املبينة يف القسم دال؛ ااشرتاكات وفق
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 على اجلداول التالية ملالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله: اأيض توافق -5

 القضائية اهليئة 
 مكتب 

 املدعي العام
 قلم 

 احملكمة
 أمانة مجعية 

 الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 للضحايا
مكتب مدير 

 اجملموع آلية الرقابة املستقلة املشروع

 وكيل أمني عام
 

7 
     

7 

أمني عام 
 ساعدم

 
7 7    

 
4 

 4-مد
 

     
 

  

 7-مد
 

1 2 7 7 7 
 

71 

 7 7 71 74 1 5-ف
 

7 15 

 11 7 7  1 21 46 1 2-ف

  2 7 95 22 47 1-ف
 

715 

 779 7 7  7 97 21 5 4-ف

 7-ف
 

71 9 
    

41 

 166 1 1 9 1 762 752 14 اجملموع الفرعي

 4 79 7 7 ر ر-خ ع 
   

41 

 112 7 7 4 4 461 91 75 ر أ–خ ع 

 162 7 7 4 2 119 92 79 اجملموع الفرعي

 161 2 2 8 77 511 478 28 المجموع

 5102صندوق رأس المال العامل لعام  -باء

 إن مجعية الدول األطراف،

، ايورو  1 215 681مببلغ مقداره  4175حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام  تقرِّر
لألحكام ذات الصلة من النظام املايل  الرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفق وتأذن

 والقواعد املالية للمحكمة.

 المباني المؤقتة للمحكمة -جيم

 إن مجعية الدول األطراف،

مبواصلة الدولة املضيفة اإلسهام يف حتمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة مبقدار  ترحب
، 4175و 4172و 4171يورو يف السنة لفرتة األعوام  1 111 111املئة، حبد أقصى يبلغ  يف 51
 .يورو 1 111 111تبلغ  4175لألحكام والشروط املتفق عليها؛ مع العلم بأن مسامهتها عن عام  اوفق
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 دول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمةج -دال 

 إن مجعية الدول األطراف،
على الدول األطراف أن  يتعني أن حُتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت  4175فيما خيص عام  تقرِّر -7

تدفعها على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم 
 ؛7وفق املبادئ القائم عليها حتديده ، معدَّال4175-4171املتحدة لتطبيقه على ميزانيتها العادية للفرتة 

ى جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق عل فضال ،احتيط علم -4
قد  اباحملكمة كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منو 

 .تقرِّر األمم املتحدة تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية
 5102تمويل االعتمادات لعام   -هاء 

 إن مجعية الدول األطراف،
بأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين املؤقتة واملدفوعات املناظرة  احتيط علم

 فوائد القرض( ستجعل مبلغ اعتمادات  -)مشروع املباين الدائمة  4-للربنامج الرئيسي السابع
امليزانية الذي يتعني توزيعه مبثابة أنصبة اشرتاكات مقرَّرة على الدول األطراف ينخفض إىل 

 يورو؛ 711 198 211
، متويل اعتمادات امليزانية البالغ مقدارها 4175أن يتم، فيما يتعلق بعام  تقرِّر

، اليت ايورو  1 215 681يورو، وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها  711 198 211
 االرتتيب، وفق( والقسم باء من هذا القرار، على 7وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم ألف )الفقرة 

 من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة. 9-9و 4-5و 7-5للبنود 

 صندوق الطوارئ  -واو 
 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  71 111 111

 املتاحة لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،
باملشورة اليت أسدهتا اللجنة يف التقارير عن أعمال دوراهتا احلادية عشرة والثالثة  اوإذ حتيط علم

 عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،
 ماليني يورو؛ 1.5 ابأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالي احتيط علم
ماليني يورو فيما  1موارد هذا الصندوق عند مستوى يتوافق مع حدها األدىن البالغ  تقرِّر إبقاء

 ؛4175خيص عام 

ماليني  1أنه ينبغي هلا، إذا اخنفض مقدار موارد الصندوق حبلول هناية السنة إىل أقل من  تقرِّر
، أن تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبلغ يورو
 ماليني يورو؛ 1عن 

                                                           

 .771نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة   7
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ماليني  1من املكتب أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ  تطلب
 يورو يف ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.

 الحساب الخاص لتسليف تكاليف الدفاع عن السيد بمبا  -زاي 
 إن مجعية الدول األطراف،

مببلغ مقداره  اخاص ابأن احملكمة تطلب إليها أن تنشئ صندوق اإذ حتيط علم
، ميوَّل بصورة استثنائية من اإليراد املتأيت عن دفع دين السيد مببا للمحكمة لتسليفها ايورو  4 191 684

أتعاب الدفاع عنه نتيجة تنفيذ دولة طرف ألمر باحلجز على أمواله، وأن تأذن هلا باستخدام األموال 
طار القضيتني املتوفرة يف احلساب اخلاص لتمويل التسليف املستمر لتكاليف الدفاع عن السيد مببا يف إ

ICC-01/05-01/08 الدعوى الرئيسية حبق السيد مببا( و(ICC-01/05-01/13  الدعوى على السيد مببا(
من األول من كانون  امن النظام األساسي( اللتني تنظر فيهما احملكمة، وذلك اعتبار  11مبوجب املادة 

 ؛4175الثاين/يناير 
 مة اآلنف الذكر؛القرتاح احملك اإنشاء احلساب اخلاص وفقتقرر 
من احلساب اخلاص لتمويل تكاليف الدفاع عن السيد  الرئيس قلم احملكمة بأن جيري ُسلفتأذن 

 لطلب احملكمة اآلنف الذكر. وستشكل هذه السلف اعتمادات مموَّلة عن طريق احلساب اخلاص؛ امببا وفق
سلَّفة من احلساب اخلاص، أنه يبقى من الواجب أن يرد السيد مببا مجيع األموال املتنوِّه إىل 

وحتث الدول األطراف هلذا الغرض على مواصلة التعاون مع احملكمة يف متييز أصول السيد مببا وحجزها 
 وحتويلها إىل احملكمة.
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 الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية المرفق الثاني: 
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THE PRESIDENCY هيئة الرئاسة 
CHAMBERS الدوائر 
Liaison Offices مكاتب االتصال 

OFFICE OF THE PROSECUTOR مكتب املدعي العام 

The Prosecutor املدعي العام 

Services Section قسم اخلدمات 

Legal Advisory Section قسم املشورة القانونية 
Deputy Prosecutor نائب املدعي العام 

Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

Situation Analysis Section قسم حتليل احلاالت 

International Cooperation Section قسم التعاون الدويل 
Investigation Division شعبة التحقيق 

Planning and Operations Section  والعملياتقسم التخطيط 
Investigation Teams أفرقة التحقيق 

Prosecution Division شعبة املالحقة 

Prosecution Section قسم املالحقة 

Appeals Section قسم االستئناف 
REGISTRY قلم احملكمة 

Office of the Registrar مكتب رئيس قلم احملكمة 

Public Information & Documentation Section قسم اإلعالم والوثائق 

Legal Advisory Services Section قسم خدمات املشورة القانونية 
Security & Safety Section قسم األمن والسالمة 

Counsel Support Section قسم دعم احملامني 
Field Operations Section قسم العمليات امليدانية 
Common Administrative Services Division شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة 
Human Resources Section قسم املوارد البشرية 
Budget & Finance Section قسم امليزانية واملالية 
General Services Section قسم اخلدمات العامة 
Information & Comm. Technologies Section  واالتصالقسم تكنولوجيا املعلومات 
Division of Court Services شعبة خدمات احملكمة 
Court Management Section قسم إدارة احملكمة 
Detention Section قسم االحتجاز 

Court Interpretation and Translation Section يف احملكمة قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية 

Victims & Witnesses Unit  والشهودالضحايا وحدة 
Victims Participation & Reparations Section  وجرب أضرارهمالضحايا قسم مشاركة 
Office of Internal Audit مكتب املراجعة الداخلية 
Office of the Public Counsel for Victims  للضحايامكتب احملامي العمومي 
Office of the Public Counsel for the Defence مكتب احملامي العمومي للدفاع 
SECRETARIAT OF THE ASSEMBLY OF STATES PARTIES (*) )*( أمانة مجعية الدول األطراف 

SECRETARY FOR THE TRUST FUND FOR VICTIMS  للضحاياأمانة الصندوق االستئماين 

PERMANENT PREMISES PROJECT مشروع املباين الدائمة 

INDEPENDENT OVERSIGHT MECHANISM آلية الرقابة املستقلة 

(*) The Secretariat of the Assembly of States Parties operates under 

the full authority of the Assembly and reports directly to the 

Assembly. The Secretariat of the Assembly is an integral part of the 

International Criminal Court and, for administrative purposes, the 

Secretariat and its staff are attached to the Registry of the Court. 

)*( تشرف مجعية الدول األطراف إشرافا كامال على عمل 
أمانتها، اليت تكون مسؤولة أمامها مباشرة. وتُعترب أمانة 

يتجزأ من احملكمة اجلنائية  ال امجعية الدول األطراف جزء
الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص 

 األغراض اإلدارية.
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 البرنامجية المقترحة 5102االفتراضات والمعطيات المتعلقة بميزانية عام  المرفق الثالث:  

 اجملموع املهمَّة

4117 اشهر  74عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل فرتة  -7
 

84 عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها -4
 

 2 عدد عمليات التحقيق الناشط -1
 4 من النظام األساسي 11عدد عمليات التحقيق مبوجب املادة  -2
 6 عدد عمليات التحقيق الساكن -5
  عدد األفرقة املعنية باملرحلة االبتدائية -9

 51 الدوائر
 

  5 العام املدعي مكتب 
 7 لقلم احملكمة املعنية جبلسات احملكمةعدد أفرقة الدعم التابعة  -1

712 عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا يف جلسات احملكمة -8
 

95 عدد سائر اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا -6
 

479 عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا من أجل املراسلة مع الدول األطراف -71
 

1(4)7 دعاوى االستئناف النهائيعدد  -77
 

 21 عدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء بشهاداهتم -74

 75 املدة القصوى املتوقعة إلقامة كل شاهد -71

48 811 الذين يطلبون أن يشاركوا يف اإلجراءات/أن ميثَّلوا فيهاالضحايا عدد  -72
 

 771 عدد األشخاص املشمولني بربنامج احلماية -75

 فيهم/املتهمني الذين ميثُلون أمام احملكمةعدد املشتبه  -79
6

 7471
 

877 عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين -71
 

 74 عدد الزنازين الالزمة -78

                                                           

 8 –يوماً هي أيام الصيانة  74 –أيام هي أيام الُعَطل الرمسية  71 –عطلة من ُعَطل هناية األسبوع  54أيام  - 195  7
 يوم. 411 -\% = +81يوماً مبعدَّل 457أسابيع العطلة القضائية = 

واحلالة يف مجهورية الكونغو احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف أوغندا   4
 الدميقراطية واحلالة يف دارفور واحلالة يف كينيا واحلالة يف مايل.

 ؛ بندا، اْغبغبو، انْتاغندا.4، كينيا 7كينيا   1
يَـْرَوندا، لغة الزغاوة، لغة الديوال  2 ، العربية الفرنسية، اإلنكليزية، سواحلية الكونغو، السواحلية، العربية، لغة الفور، لغة الِكنـْ

 بلهجة السودان، لغة اللنغاال، لغة اللندو، لغة املندنكا.
 لغة البمبارة )مايل(، لغة الَسنغو، لغة اللوهيا، لغة الكيكويو، لغة اللو، لغة الَكِلْنجني.   5
ة، الداري، الروسية، السلوفاكية، اإلسبانية، األلبانية، األملانية، اإليطالية، الربتغالية، البلغارية، البولندية، التشيكية، الـُجرجي  9

 السلوفينية، الصربية، الصينية، العربية، الكرواتية، الكورية، الَلتفية، اليابانية، اليونانية.
 مببا. بيد أنه تُتوقع حالة استئناف إضافية يف قضية كاتنغا بشأن قرار الدائرة االبتدائية املتعلق جبرب األضرار.  1
رات لطلب املشاركة يف اإلجراءات و/أو لطلب جرب األضرار )أو استمارات للتسجل من أجل يُتوقع أن تقدم استما  8

(، احلالة يف 451املشاركة( يف احلاالت والقضايا التالية البيان: احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )قضية كاتنغا/انْتاغندا، 
(، احلالة يف كينيا 51كوت ديفوار )قضية اْغبغبو/ ابليه غوديه، (، احلالة يف  7111مجهورية أفريقيا الوسطى )قضية مببا، 

 (.7511)قضية روتو، 
 إن املصطلح "متهم" يشمل األشخاص املدانني مبوجب حكم ابتدائي ريثما يُبّت يف دعوى االستئناف.  6

ا، بندا؛ أربعة يف دعاوى مقامة مثانية يف دعاوى رئيسية: انْتاغندا، مببا، اْغبغبو، ابْليه غوديه، روتو، َسنغ، ِكنيات  71
 من النظام األساسي: كيلولو، باباال، َمْنغندا، أريدو. 11مبوجب املادة 

من النظام  11أربعة يف دعاوى رئيسية: لوبنغا، اْغبغبو، انْتاغندا، مببا؛ أربعة يف دعاوى مقامة مبوجب املادة   77
 األساسي: كيلولو، باباال، َمْنغندا، أريدو.
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 اجملموع املهمَّة

574 عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام املساعدة القانونية -76
 

171 املموَّل متثيلهم يف إطار نظام املساعدة القانونيةالضحايا عدد  -41
 

172 امليدانية/حمال احلضور امليداينعدد املكاتب  -47
 

511 411 عدد أيام العمل يف امليدان -44
 

                                                           

 يف املرحلة االبتدائية: َسنغ، بَندا، اْغبغبو، انْتاغندا؛ واحد يف دعاوى استئناف: لوبَنغا.أربعة   74
 ِكنياتا، روتو/َسنغ، بَندا، مببا، لوبَنغا، اْغبغبو، انْتاغندا.  71
يف كوت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: كنشاسا وبونيا؛ يف أوغندا: كمباال، يف مجهورية أفريقيا الوسطى: بَنغي؛   72

 ديفوار: أبيجان؛ يف كينيا: نريويب؛ يف مايل: باماكو.
 وقد يعاد النظر فيه. 4172يقدم هذا الرقم مؤقتاً استناداً إىل تقديرات عام   1
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 5102قائمة المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام  المرفق الرابع: 

 البرنامجية المقترحة
 المستجدات اإلجرائية المهيأ لها في نظام روما األساسي لكنها لّما تزل غير أكيدة الحدوث  -ألف

 4172إثر اعتماد التهم يف أواخر عام  4175/حماكمته يف عام ابْليه غوديهاإلعداد حملاكمة  ( أ)
 ؛)ميكن أن ترتتب على ذلك تبعات مالية يتعني حتديدها(

من النظام  11يف القضية املرفوعة عليهم مبوجب املادة  مببا وآخرينالتحضري حملاكمة  ( ب)
)ميكن أن ترتتب  4172إثر اعتماد التهم يف أواخر عام  4175األساسي/حماكمتهم فيها يف عام 

 على ذلك تبعات مالية يتعني حتديدها(.

 المستجدات اإلجرائية التي تفضي إلى تأخير في الدعاوى القائمة -باء
اءات بسبب عوائق غري متوقعة متعلقة باألدلة )مثل عدم توفر الشهود حاالت تأخري يف اإلجر  ( أ)

 ((؛ا)مؤقت

حاالت تأخري يف اإلجراءات بسبب املشكالت الصحية اليت يعاين منها املتهمون )مثل:  ( ب)
 (؛4174يف عام  غباغبواإلجراءات التمهيدية يف قضية 

أمام دائرة االستئناف: فكل دعوى املسائل اليت هي عرضة للطعن فيها بدعاوى استئناف متهيدي  ( ج)
استئناف متهيدي )يُطلب أن يكون له أثر إيقايف( يف القضايا احملاَكم فيها تؤخر سري اإلجراءات 

 فيما خيص جوهر القضايا املعنية.

 االمستجدات اإلجرائية غير المرتقبة حالي -جيم
 ؛إحالة جملس األمن التابع لألمم املتحدة حاالت إىل احملكمة ( أ)

 ؛إحالة الدول األطراف حاالت إىل احملكمة ( ب)

 االعام من تلقاء نفسه يف حتقيق يف حاالت جديدة )بعد أن يكون قد التمس إذن املدعي شروع  ( ج)
 ؛بالقيام بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة قد منحته هذا اإلذن(

إلقاء القبض على أشخاص مطلوبني لدى احملكمة مبوجب أمر بإلقاء القبض عليهم أو تقدميهم  ( د)
 ؛يف وقت سابق من هذا العام( بوسكو انْتاغنداإىل احملكمة )مثال: ما حصل مع 

تقدمي أشخاص إىل احملكمة من املطلوبني لديها مبوجب أمر بالقبض عليهم واحملتجزين يف بلدان  )هـ(
 ؛؛ سيف اإلسالم القذايف؛ عبد اهلل السنوسي(غباغبو: سيمون أخرى )أمثلة

 .امؤقت اتعذر مشاركة قاض أو طرف رئيسي آخر يف اإلجراءات بسبب مرض خطري، تعذر  )و(
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قائمة الغايات االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية )للفترة الممتدة من  المرفق الخامس )أ(:
 (5103إلى عام  5103عام 

 :7الغاية 
 يف اجملال القضائي وجمال املالحقة

 :4الغاية 
 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :1الغاية 
 يف جمال التعاون والدعم

التكفل بالعدالة والشفافية والسرعة يف   7-7
اإلجراءات القضائية، واملضي يف الوقت 
نفسه يف إضفاء املزيد من الدقة على 
املعايري القانونية من خالل إحسان تطوير 
االجتهاد القضائي والتشجيع على إعداد 

 سريورات ناجعة موحدة.

توفري احلوكمة الفعالة اجليدة التخطيط  4-7
للمهام  اوالناجعة بالقياس إىل تكاليفها دعم

القضائية املنوطة باحملكمة مع احلفاظ على 
القدرة على االستجابة الفعالة للمستجدات 

 غري املتوقعة.

األطراف يف ممارسة رقابتها مساعدة مجعية الدول  1-7
 اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل احملكمة.

إجراء عمليات تدارس أويل مستقل ونزيه  7-4
ومواصلة زيادة أثرها فيما يتعلق بالتكامل 

 اإلجيايب والوقاية من اجلرائم.

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس  4-4
 املهين واحرتام التنوع.

املضي يف تنمية ما حتظى به احملكمة من دعم  1-4
عاملي النطاق عن طريق تعزيز ثقة وتعاون والتزام 
الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية 
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء 

 وأصحاب الشأن الرئيسيني.

إجراء عمليات حتقيق ومالحقة بنزاهة  7-1
 وتعمق وانفتاح.

التكفل بالدعم التقاين املالئم لألنشطة  4-1
 القضائية واإلدارية.

التشجيع على التقيد باألوامر الصادرة عن  1-1
احملكمة مثل األوامر بالقبض على املشتبه فيهم، 

 واألوامر بتحديد األصول وتتبعها وجتميدها.

ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة  7-2
 ونزيهة.

ية الكافية لتنفيذ املهام توفري املوارد البشر  4-2
املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها واحرتام 

 التمثيل اجلغرايف والتوازن اجلنساين.

إبرام املزيد من االتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات،  1-2
واالتفاقات بشأن نقل الشهود واملتهمني، 

 واالتفاقات بشأن اإلفراج املؤقت/التربئة.

يف اإلجراءات الضحايا التكفل مبشاركة  7-5
 ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمٍد.

هتيئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة  4-5
وتكتنفها العناية للموظفني وغريهم من 
املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل 
 هتيئة فرص لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم.

العمل بالتعاون مع الدول األطراف لتشجيع  1-5
من الدول على التصديق على نظام روما  املزيد

األساسي أو االنضمام إليه، بغية حتقيق اهلدف 
 النهائي املتمثل يف عامليته.

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية  7-9
والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، 
ومبا يف ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما 

 .الضحاياخيص جرب أضرار 

تقوية نظم احملكمة بغية التخطيط املضي يف  4-9
وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف ذلك 

 تدبرها للمخاطر ولألداء على حنو ناجع.

العمل بالتعاون مع الدول األطراف لتشجيع  1-9
وتيسري تنمية القدرات الوطنية على حتقيق 

 األهداف املبتغاة من نظام روما األساسي.

اعات املتضررة واجلمالضحايا زيادة وعي  7-1
باحملكمة والسريورات املعمول هبا فيها على 
وجه العموم، وتعزيز التواصل والتفاهم 

 معهم حبسب مراحل اإلجراءات أمامها.

اإلسهام يف العمل لكي تتاح للمحكمة يف  4-1
الوقت املناسب مبان دائمة تفي مبتطلبات 

 عملها.

 

 توفري األمن املناسب للموظفني وغريهم من 4-8 
األشخاص املعرضني للخطر بسبب 
تعاملهم مع احملكمة، وتوفري األمن املالئم 

 للمعلومات واملمتلكات.
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قائمة الغايات االستراتيجية المنشودة من الخطة االستراتيجية لمكتب  المرفق الخامس )ب(: 

 (5102إلى عام  5105المّدعي العام )للفترة الممتدة من عام 
أويل وعمليات حتقيق وعمليات مالحقة على حنو نزيه ومستقل وعايل إجراء عمليات تدارس  -7

 درجة اجلودة وناجع ومصون األمن.

املضي يف حتسني جودة وجناعة عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وعمليات  -4
 .املالحقة

صة حتسني األخذ باملنظور اجلنساين يف مجيع جماالت عمل املكتب ومواصلة إيالء العناية اخلا -1
 .للجرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم ضد األطفال

للمحكمة وللجهود الوطنية،  احتسني التكامل والتعاون عن طريق تعزيز منظومة روما، دعم -2
 .يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق

نسني والتوازن بني رعايا استدامة الطابع املهين للمكتب مع إيالء عناية خاصة للتوازن بني اجل -5
 خمتلف البلدان، واستدامة كفاءة املوظفني ومحاسهم، وتدبر األداء وقياسه.

 .التكفل باإلدارة الرشيدة واملساءلة والشفافية -9
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 معلومات عن مالك موظفي المحكمة المرفق السادس:
 الرئيسيةبحسب البرامج  5102مالك موظفي المحكمة المقترح لعام  المرفق السادس )أ(:

وكيل أمني  المجموع للمحكمة جمعاء
 عام

أمني عام 
 7-ف 4-ف 1-ف 2-ف 5-ف 7-مد 4-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 28 79 75 7 14   5 47 1 1         الربنامج الرئيسي األول

 478 92 91 7 752 71 21 22 46 74 1  7 7 الرئيسي الثاينالربنامج 

 511 119 461 79 762 9 97 95 21 71 2  7   الربنامج الرئيسي الثالث

 77 2 4 4 1   7 7 1 7 7     الربنامج الرئيسي الرابع

 8 4 4   9    2  7 7     الربنامج الرئيسي السادس

 7     7-الربنامج الرئيسي السابع

 

7  7   1   7 7 2 

 2 7 7   1   7   7 7         5-الربنامج الرئيسي السابع

 3.3 3.4 334 51 ..3 53 006 032 33 32 01   5 0 المجموع العام

 

 تعديالت جدول الموظفين المرفق السادس )ب(:
 املقرتحة 4175إىل ميزانية عام  املعتمدة 4172من ميزانية عام  الرتبة عدد الوظائف

 العام المدعي مكتب 

 الوظائف املتصلة باحلاالت

 قسم اخلدمات قسم التخطيط والعمليات -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

 قسم اخلدمات قسم التخطيط والعمليات -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

 قسم اخلدمات قسم التخطيط والعمليات -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

 قسم اخلدمات والعملياتقسم التخطيط  -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

 قسم اخلدمات قسم التخطيط والعمليات -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

 قسم اخلدمات قسم التخطيط والعمليات -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

 قسم اخلدمات قسم التخطيط والعمليات -شعبة التحقيق  رأ-خ ع 7

1       

 قلم المحكمة

   الوظائف املتصلة باحلاالت

 مجهورية الكونغو الدميقراطية )بونيا( –موظف ميداين  –قسم العمليات امليدانية  كينيا  –موظف ميداين  –قسم العمليات امليدانية  1-عخ  7

 1-خ ع 7

 مجهورية  –موظف ميداين  –قسم العمليات امليدانية 
 أفريقيا الوسطىمجهورية  –موظف ميداين  –قسم العمليات امليدانية  الكونغو الدميقراطية )بونيا(

 مايل –موظف ميداين  –قسم العمليات امليدانية  كوت ديفوار  –موظف ميداين  –قسم العمليات امليدانية  1-ف 7

1     

 01المجموع العام = 
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 (اليورو)بآالف  5102رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام  المرفق السادس )ج(: 

 التكاليف هيئة الرئاسة:
 48.1 للرئيس ونائبيهاألبدال اخلاصة 

 48.1 اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة

  اقاضي 54الدوائر: 

 668.5 4 اقاضي 78لـ  –تكاليف الرواتب القياسية 

 714.5 خلمسة قضاة، تنتهي فرتة والياهتم –تكاليف الرواتب القياسية 

 25.1 لقاض ُمددت فرتة واليته لثالثة أشهر –تكاليف الرواتب القياسية 

 2.4 البدل السنوي للقضاة غري املتفرغني

 275.1 7  7املعاشات التقاعدية للقضاة

 915.6 2 اجملموع الفرعي للدوائر

 442.1 املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 784.1 املستحقات عن عمليات النقل

ر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم  412.1 مقدَّ

 11.7 متطلب احملكمة –اإلصابات بسبب اخلدمة التأمني على 

ر تكاليف تعيني سبعة قضاة  181.1 مقدَّ

 1.1 تكاليف انتهاء خدمة سبعة قضاة

 191.1 7 اجملموع الفرعي للمتطلبات األخرى

 353.6 2 5102مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

 

                                                           

بناء على افرتاضات مبدئية بشأن أعمار سبعة القضاة الذين يتعني على مجعية الدول  Allianzتقدير وضعته شركة   7
 األطراف أن تنتخبهم وأحواهلم العائلية. وسيتعني حتديث هذا التقدير عندما تتوفر البيانات اخلاصة بالقضاة املنتخبني.
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التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة  المرفق السادس )د(:
 (اليورو)بآالف  5102العاملين في المقر لعام 

  اجملموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب رتبة الوظيفة

 (7) (4) (1) (7)+(4)+(1)=(2) 

 421.8 2 11.7 711.1 وكيل أمني عام

 479.1 1 91.8 726.4 عام مساعدأمني 

 786.5  59.8 714.1 7-مد

 791.9  26.1 772.5 5-ف

 721.9  24.7 68.5 2-ف

 779.5  12.6 87.9 1-ف

 62.1  48.1 99.1 4-ف

 62.1  48.1 99.1 7-ف

 86.1  49.8 94.9 رر-خ ع

 11.1   44.1 57.2 رأ-خ ع

 التخفيض بسبب تأخري التوظيف:

 %5 الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:ملا يف  )أ(

 %8 ملا يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: )ب(

 من الوظائف القائمة  5-والسابع 7-ملا يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس والسابع )ج(
 %71     من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:

 عوامل تأخري التوظيف

 %(71) %(8) %(5) %(1) رتبة الوظيفة

 441.1 448.1 415.2 421.8 وكيل أمني عام

 762.2 768.1 415.4 479.1 أمني عام مساعد

 711.9 712.2 781.7 786.5 7-مد

 721.4 751.5 755.2 791.9 5-ف

 749.9 746.2 711.9 721.9 2-ف

 712.6 711.4 771.1 779.5 1-ف

 82.6 89.8 86.9 62.1 4-ف

 82.6 89.8 86.9 62.1 7-ف

 81.2 84.4 82.6 86.1 رر-خ ع

 99.1 91.5 96.1 11.1 رأ-خ ع
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 جدول تلخيصي بحسب وجوه اإلنفاق المرفق السابع: 

 المحكمة جمعاء

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

  النمو يف موارد
 4175عام 

 بالقياس إىل 
 4172عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 صندوق الطوارئ اجملموع باحلاالت

اجملموع ومبا يف 
ذلك صندوق 

 امليزانية األساسية الطوارئ

امليزانية املتصلة 
 امليزانية األساسية اجملموع باحلاالت

امليزانية املتصلة 
 النسبة املئوية املبلغ اجملموع باحلاالت

 26.1 864.1 7 141.9 5   141.9 5 815.9 1   815.9 1 246.1 2 415.4 752.7 2   752.7 2 القضاة

 7.8 196.1 121.6 21 716.8 44 412.7 47 512.4 24 114.8 47 827.2 41      املوظفون من الفئة الفنية

 8.1 191.8 7 191.1 41 679.6 6 729.7 71 114.4 47 211.1 6 817.6 77           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2.1 511.5 4 219.6 99 149.1 14 181.4 12 819.2 91 411.7 17 911.1 14 941.1 91   941.1 91 894.5 46 151.5 11 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 22.7 511.9 1 517.1 42 111.6 47 151.8 4 142.7 71 411.1 72 841.2 4 167.5 74 147.1 7 911.4 71 918.7 1 114.7 1 املساعدة املؤقتة العامة

 11.1 792.8 118.1 118.2 166.6 521.5 98.8 212.1 871.1 1.8 816.5 115.2 212.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 6.9 12.5 161.1 776.9 411.2 158.5 68.7 491.2 161.8  161.8 717.1 499.7 العمل اإلضايف

 712.1 489.9 591.1 294.8 61.5 411.1 421.1 11.2 957.1 78.6 914.7 484.5 126.9 اخلرباء االستشاريون

 21.6 661.5 1 761.1 49 998.1 44 542.9 1 766.8 78 911.6 72 567.6 1 451.9 72 127.1 7 516.9 74 181.1 8 747.6 2 تكاليف املوظفني األخرىاجملموع الفرعي ل

 4.2 742.7 118.1 5 785.6 2 744.8 7 782.9 5 159.6 2 741.1 7 711.1 5 519.1 911.1 2 991.7 1 611.9 السفر

 44.9 1.1 18.1 8.1 11.1 17.1  17.1 42.4  42.4 1.4 42.1 الضيافة

 2.5- 769.5- 418.1 2 171.5 7 267.4 4 215.4 2 711.1 4 115.4 4 492.1 2 721.7 742.4 2 119.6 4 771.1 4 اخلدمات التعاقدية 

 71.6 61.9 817.2 162.1 219.1 111.8 446.6 211.6 917.1 4.6 948.7 716.1 228.2 التدريب

 41.1- 956.4- 411.4 4 411.4 4   899.2 4 899.2 4   911.7 1 261.9 716.5 1 716.5 1   حمامو الدفاع

 46.5- 889.1- 772.1 4 772.1 4   111.1 1 111.1 1   159.6 7 47.8 115.7 7 115.7 7   الضحاياحمامو 

 79.1 641.6 4 228.4 41 516.8 9 618.2 71 542.1 71 165.4 5 746.7 74 121.4 79 798.9 517.9 79 456.8 2 177.8 74 التشغيلية العامةالنفقات 

 77.4- 771.8- 617.9 154.2 526.4 175.2 7 462.1 147.2 811.1 17.1 168.9 797.4 911.2 اللوازم واملواد

 4.4 44.2 115.2 7 111.2 115.1 171.1 7 248.4 582.8 148.6 7 197.5 191.2 7 186.1 618.2 األثاث واملعدات

 1.1 176.5 7 191.6 11 441.9 78 821.1 78 122.2 15 117.1 78 111.7 71 175.6 12 149.5 7 686.2 14 512.5 75 252.6 71 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 00.3 332.2 03 3.0.3 032 06.1. 35 432.3 65 626.5 050 005.3 64 ..433 23 102.0 004 345.3 3 533.0 001 304.3 23 400.4 26 المجموع

 

 بيير بمبا غومبو-مقترح بشأن طرائق رد مبالغ األتعاب التي ُسلِّفت للسيد جان المرفق الثامن:

-ICC-01/05و ICC-01/05-01/08بيري مببا غومبو مدَّعى عليه يف القضيتني -إن السيد جان

إىل ثروته الطائلة.  االلتني تنظر فيهما احملكمة. وقد ُخِلص إىل أنه ال يستحق املساعدة القانونية نظر  01/13
أنه يواجه صعوبات مؤقتة يف الوصول إىل أمواله لدفع تكاليف الدفاع عنه يف القضية  الكن، لـّما كان بادي
ICC-01/05-01/08 الثالثة رئيس قلم احملكمة بأن يسلِّف األموال الالزمة، ، فقد أمرت الدائرة االبتدائية

. وقد وّقع السيد مببا وثيقة يوافق مبوجبها على رد دينه للمحكمة. وبناء عليه [4]شريطة أن يردها السيد مببا
من ميزانية احملكمة  4116سلَّفت احملكمة األموال لدفع أتعاب الدفاع عن السيد مببا منذ آذار/مارس 

فيما خيص تسليف أتعاب  مماثال اأصدرت هيئة الرئاسة أمر  4172باملساعدة القانونية. ويف عام اخلاصة 
ICC-01/05-01/13الدفاع يف القضية 

ستكون احملكمة قد  4172. وحبلول كانون األول/ديسمرب [1]
 .ايورو  4 166 181.62سلَّفت ما جمموعه 

 اصغري  ابعد أن سبق هلا أن استعادت مبلغ، 4172ويف األثناء استلمت احملكمة، يف أيار/مايو 
مقداره  اُسجِّلت يف حساب أتعاب الدفاع عن السيد مببا، مبلغ ايورو  792 741.12مقداره 

                                                           

-ICC-01/05-01/08؛ والوثيقة 777و 771و 718إىل  719، الفقرات ICC-01/05-01/08-567-Redالوثيقة  [ 4]
596-Red  ؛ والوثيقة 79، الفقرةICC-01/05-01/08-1007-Red 8’ 16، الفقرة.‘ 

 .11و 19، الفقرتان ICC-RoC85-01/13-21-Corr-Redالوثيقة  [ 1] 
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 اباحلجز على حساب مصريف ُيوزه السيد مببا. ووفق امن دولة طرف نفذت أمر  ايورو  4 191 684.45
ب أن ُيستخدم هذا املبلغ لرد األموال اليت سلِّفت للسيد ألوامر الدائرة االبتدائية الثالثة وهيئة الرئاسة، جي

فائضة،  من إعادة هذه األموال إىل الدول األطراف باعتبارها أمواال مببا. ويطلب رئيس قلم احملكمة، بدال
ميوَّل بصفة استثنائية من  ايورو  4 191 684مببلغ مقداره  اخاص اأن تنشئ مجعية الدول األطراف حساب

يت يؤتيها تسديد السيد مببا للدين املستحق عليه، وأن تأذن اجلمعية للمحكمة باستخدام األموال ال
األموال املتوفرة يف الصندوق اخلاص لتمويل استمرار تسليف األموال للسيد مببا يف القضيتني املذكورتني 

 .4175من األول من كانون الثاين/يناير  ااعتبار 
أن تستعيد احملكمة عن طريق هذا احلساب اخلاص مجيع السلف اجملراة لدفع  اومن املتوقع حالي

. وبذلك لن تسلَّف أتعاب الدفاع عن السيد مببا افصاعد 4175تكاليف الدفاع عن السيد مببا من عام 
من ميزانية املساعدة القانونية. ويبقى من الواجب أن يرد السيد مببا كل األموال املسلَّفة من الصندوق 
اخلاص، وستواصل احملكمة هلذا الغرض نشدان تعاون الدول األطراف لتحديد أصول السيد مببا وحجزها 

 ونقلها.

 المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي 5102ميزانية عام  المرفق التاسع:
4من قرار مجعية الدول األطراف  اللقسم تاسع اوفق

ICC-ASP/9/Res.4  مل ختصَّص موارد
الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق  4175ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 

االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة 
ملدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام باحلاجة إىل استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ا

 يورو بغية القيام بإنشاء املكتب املعين. 111 111البالغ  4175

0351 
 مكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي

 4171مصروفات ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املعتمدة 4172ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 املقرتحة 4175ميزانية عام 
 (اليورو)بآالف 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 امليزانية األساسية اجملموع باحلاالت

امليزانية املتصلة 
 امليزانية األساسية اجملموع باحلاالت

امليزانية 
املتصلة 

 اجملموع باحلاالت

             القضاة

 711.9   711.9       املوظفون من الفئة الفنية

 99.1   99.1       اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 419.9  419.9       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

             املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

            العمل اإلضايف

             اخلرباء االستشاريون

            املوظفني األخرىتكاليف اجملموع الفرعي ل

 75.4   75.4       السفر

 7.1  7.1       الضيافة

 75.9  75.9       اخلدمات التعاقدية 

            التدريب

 26.9  26.9       النفقات التشغيلية العامة

 5.1  5.1       اللوازم واملواد

 21.1   21.1       األثاث واملعدات

 712.7  712.7       املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 331.3   331.3       المجموع

                                                           

 .ICC-ASP/9/Res.4د األول، اجلزء الثالث، القرار ( اجمللICC-ASP/9/20) 4171الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...   2
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)بماليين  5102إلى عام  5100اإليرادات المقدَّرة للفترة الممتدة من عام  المرفق العاشر: 

 (اليورو

 4175 4172 4171 4174 4177 الوصف

 711.8 778.9 775.7 718.8 711.9 االشرتاكات املقرَّرة

 1.1 1.4 1.1 1.2 1.1 الفوائد احملقَّقة

 030.0 000.0 002.4 5..01 ..013 المجموع

 

 

لصندوق االستئماني ألقل البلدان ل 5102اإليرادات المقدَّرة لعام المرفق الحادي عشر: بيانات 
 انمو 

 اليوروب البند

  5102مقدَّر اإليرادات لعام 

 111 51 تربعات املاحنني

 111 51 اجملموع الفرعي لإليرادات

  5102مقدَّر المصروفات لعام 

 411 24 تكاليف السفر

 811 1 تكاليف اإلدارة

 111 51 للمصروفاتاجملموع الفرعي 

 1 5102صافي اإليرادات لعام 

 1122 عام إلى 1122 عام من الممتدة للفترة اإليرادات تقديرات

 الفوائد المحقَّقة

رة االشتراكات  المقرَّ

بماليين 
 اليوروات
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 المرفق الثاني عشر
 *5102المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام  الميزانية التكميلية

 مقدمة -أوال

ومتت  4175عام وفقا ملمارسة احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، لقد مت وضع افرتاضات ميزانية  -7
إىل خطط عمل القضاء واالدعاء للسنة التالية، بقدر ما  ااملوافقة عليها من قبل أجهزة احملكمة استناد

 . (7)4172ميكن تقديرها بدقة اعتبارا من هناية حزيران/يونيو 
آب/أغسطس  44للمحكمة اجلنائية الدولية يف  4175امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  لقد مت تقدمي  -4

. ونتيجة لذلك، مل تكن احملكمة يف وضع لتشمل يف ميزانيتها املقرتحة االحتياجات اإلضافية 4172
 للتطورات اليت نشأت بعد تاريخ تقدميها.

، أعلنت املدعية العامة قرارها بفتح حتقيق ثان يف مجهورية أفريقيا 4172أيلول/سبتمرب  42بتاريخ   -1
. وأشارت املدعية العامة إىل أن 4174اليت يُزعم بأنه مت ارتكاهبا منذ عام يتعلق باجلرائم  الوسطى

املعلومات املتوفرة ملكتبها توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن كال جمموعة سيليكا و وجمموعة مناهضي 
يد محلت السواطري قد ارتكبتا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب من بينها القتل العمد واالغتصاب والتشر 

القسري واالضطهاد والنهب واهلجمات ضد البعثات اإلنسانية واستخدام أطفال دون سن اخلامسة عشرة 
 يف القتال.

بعد تصاعد العنف، فتحت املدعية العامة حتقيق أويل جديد يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف   -2
يقيا الوسطى االنتقالية ، قررت حكومة مجهورية أفر 4172أيار/مايو  11. وبتاريخ 4172شباط/فرباير 

إحالة احلالة إىل مكتب املدعي العام )"مكتب املدعي العام"( وطلبت بذلك التحقيق يف اجلرائم املزعومة 
 واليت تقع ضمن اختصاص احملكمة. 4174آب/أغسطس  7اليت ارُتكبت يف البالد منذ 

 (2)من اللوائح والقواعد 1.1و  1.9 واستجابة إىل التطورات املذكورة أعاله، ووفقا للوائح التنظيمية  -5
املقرتحة اليت حتدد اآلثار على امليزانية  امليزانية التكميليةاملالية للمحكمة، تقوم احملكمة مبوجبه بتقدمي 

 يورو.  1 946 811النامجة عن التطورات اجلديدة واملتطلبات املالئمة يف امليزانية واليت تبلغ جمموعها 
تشمل املوارد املطلوبة من قبل احملكمة بعد املراحل  امليزانية التكميليةأن هذه  وجتدر اإلشارة إىل  -9

األوىل من التقييم. وستواصل احملكمة مراقبة الوضع والتطورات على األرض من أجل القيام بتحديث 
 مستمر لتقديراهتا، حسب االقتضاء.

 االفتراضات -اثاني
تستند هذه امليزانية على االفرتاض أنه سيتم إجراء حتقيقني منفصلني نشطني يف مجهورية أفريقيا   -1

واآلخر يتعلق سيليكا الوسطى بشكل متواٍز: واحد يتعلق جبرائم يعتقد بأهنا ارُتكبت من قبل جمموعة 
يتم إجراء هذين التحقيقني . ومبا أنه سجمموعة مناهضي محلت السواطريجبرائم يعتقد أهنا ارتكبت من قبل 

يف آن واحد ويف نفس املنطقة، فمن املتوقع أن يتم حتقيق بعض التآزر بني التحقيقني وبالتايل لن تتطلب 
                                                           

 .ICC-ASP/13/10/Add.1صدر سابقا بوصفه الوثيقة   *
 .47(، اجمللد الثاين، اجلزء األول، الفقرة ICC-ASP/13/20)4172...  الثالثة عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة  (  7)
 .اجلنائية الدوليةاللوائح والقواعد املالية للمحكمة  (  أنظر 4)
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موارد معادلة لفريقني كاملني للتحقيق. باإلضافة إىل ذلك، ومن خالل إعادة حتديد األولويات للموارد، 
لن ُيتاج أال ملوارد إضافية تعادل فريق واحد كامل ومتكامل. تشري التقديرات إىل أن مكتب املدعي العام 

 .تذييل هذا املرفقترد مزيد من املعلومات حول هذه االفرتاضات يف 
 اآلثار المالية -اثالث
هذه أفضل التقديرات املمكنة لتلك اآلثار املالية اليت ميكن التنبؤ هبا يف  امليزانية التكميليةتسرد وثيقة   -8

، سوف ختضع إىل إخطار 4175الوقت الراهن. وأي احتياجات إضافية للموارد، إذا كانت الزمة يف 
 صندوق الطوارئ.

فعل من أجل مجهورية مع األخذ بعني االعتبار املوارد املدرجة بال امليزانية التكميليةلقد مت إعداد هذه   -6
إن إعادة نشر املوارد احملتملة قد مت  . 4175لعام  امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة أفريقيا الوسطى يف

 .اتقييمها بعناية وأخذها بعني االعتبار أينما كان ذلك ممكن
تبلغ ما  أفريقيا الوسطىإن احتياجات امليزانية النامجة عن التطورات األخرية يف احلالة يف مجهورية   -71

 ألف يورو وقد مت توزيعها على النحو التايل: 1 946.8جمموعه 
 ملكتب املدعي العام؛ و ألف يورو 4 111.1)أ(   
 ألف يورو لقلم احملكمة.  866.7)ب( 

كما هو مبني يف اجلدول أدناه، إن التكاليف اإلضافية الرئيسية تتعلق باملساعدة العامة املؤقتة،    -77
 تكاليف السفر ونفقات التشغيل العامة )مبا يف ذلك إعادة توطني الشهود(.و 
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 المقترحة )بآالف اليورو( الميزانية التكميلية: 0الجدول 

 البند البرنامج الرئيسي الثاني   البرنامج الرئيسي الثالث  اجملموع 
 اجملموع الفرعي للموظفني    
 املساعدة العامة املؤقتة  4 111.1   751.8  4 448.7 
 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين  4 111.1   751.8  4 448.7 
 تكاليف السفر  256.9  761.4  926.8 
 تكاليف اخلدمات التعاقدية  51.1   51.1 
 النفقات التشغيلية العامة 721.8  195.1  516.5 
 اللوازم واملواد  78.2  78.2 
 األثاث واملعدات   712.1   712.1 

 217.1 7   128.1  951.2 
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 باملوظفني
 المجموع  5 331.3  0...0  3 0..65 

 
 وصف الموارد -ارابع
 مكتب المدعي العام  –البرنامج الرئيسي الثاني  -ألف
للربنامج الرئيسي الثاين الزمة ملدة اثين عشر شهرا من التحقيقات يف عام  امليزانية التكميليةإن   -74

 ألف يورو. 4 111.1. املبلغ اإلمجايل املطلوب هو 4175
 ألف يورو 5 133.3موارد الموظفين                                                                 

 أي وظيفة قائمة جديدة. اليس مطلوب  -71
. وسيحتاج قسم لمساعدة العامة املؤقتةألف يورو ل 4 111.1املبلغ اإلمجايل املطلوب قدره    -72

جديد، فهذا  ا يعادل منصب بدوام كاملالتحقيق إىل املوارد لفريق واحد كامل ومتكامل. وفيما يتعلق مب
االختصاص موظف لشعبة  1.8موظف لشعبة االدعاء و  2.6موظف لشعبة التحقيقات و  72.1يعين 

ا يعادل موظف واحد عامل مل 1.1والتكامل والتعاون. باإلضافة إىل ذلك، سوف تكون هناك حاجة إىل 
 املتطلبات اإلضافية ملكتب املدعي العام. 4حملي. ُيدد اجلدول  بدوام كامل
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 )باليورو(المساعدة المؤقتة العامة لمكتب المدعي العام : متطلبات 5الجدول  

 العنوان  القسم  الرتبة  أشهر عمل  اجملموع 
 مكتب المدعي العام المباشر 5011

 الرتمجة الشفوية امليدانية )متعددة( قسم اخلدمات  اخلدمات العامة )رتبة أخرى( 1.1 71 411
 والتكامل والتعاونشعبة االختصاص  5511

 مستشار التعاون الدويل قسم التعاون الدويل 1-ف  6.1 81 115
 شعبة التحقيق  5311

 حملل قسم التخطيط والعمليات 1-ف  6.1 81 115
 حملل قسم التخطيط والعمليات 1-ف  6.1 81 115

 حملل معاون قسم التخطيط والعمليات 4-ف 6.1 11 145 

 موظف ميداين معين بالعمليات قسم التخطيط والعمليات 1-ف  6.1 81 115
 (اموظفني ميدانيني )يوظفون حملي والعملياتقسم التخطيط  رأ –خ ع  6.1 11 111
 مساعد إلدارة املعلومات قسم التخطيط والعمليات رأ –خ ع  6.1 52 615
 حملل بيانات الوقائع قسم التخطيط والعمليات رأ –خ ع  6.1 52 615
 حمقق رئيسي أفرقة التحقيق 2-ف 6.1 715 251
 رئيس فريق أفرقة التحقيق 2-ف 6.1 715 251
 حمقق أفرقة التحقيق 1-ف  6.1 81 115
 حمقق أفرقة التحقيق 1-ف  6.1 81 115
 حمقق أفرقة التحقيق 1-ف  6.1 81 115
 حمقق أفرقة التحقيق 1-ف  6.1 81 115
 حمقق معاون  أفرقة التحقيق 4-ف  6.1 12 121
 حمقق معاون  أفرقة التحقيق 4-ف  6.1 12 121
 حمقق معاون  التحقيقأفرقة  4-ف  6.1 12 121
 حمقق معاون  أفرقة التحقيق 4-ف  6.1 12 121
 حمقق معاون  أفرقة التحقيق 4-ف  6.1 12 121
 حمقق معاون  أفرقة التحقيق 4-ف  6.1 12 121

 شعبة االدعاء  5411    
 حمامي احملاكمة قسم االدعاء 2-ف 6.1 715 251
 احملاكمةحمامي  قسم االدعاء 1-ف 6.1 81 115
 حمامي احملاكمة قسم االدعاء 1-ف 6.1 81 115
 معاون حمامي احملاكمة قسم االدعاء 4-ف 6.1 11 145
 معاون حمامي احملاكمة قسم االدعاء 4-ف 6.1 11 145
 مدير قضية قسم االدعاء 7-ف 6.1 14 111
 مساعد دعم احملاكمة قسم االدعاء رأ –خ ع  2.5 41 281
 مجموع مكتب المدعي العام    5 133 311
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 ألف يورو 623.4الموارد من غير الموظفين                                                      
 ألف يورو 256.9تكاليف السفر                                                                   

لتغطية تكاليف بعثات احملققني وموظفي الدعم، بشكل رئيسي ألف يورو  256.9يُطلب مبلغ   -75
مثل املرتمجني الفوريني امليدانيني وأعمال االتصال بالشهود جلمع األدلة وللبعثات املتعلقة بالتعاون املتصلة 

 رحلة. 66بالقضية. سوف يوفر هذا املبلغ تكاليف لـ 
 ألف يورو 51.11                       اخلدمات التعاقدية                                            

ألف يورو لالستعانة مبصادر خارجية للنسخ والرتمجة املتعلقة مبراجعة األدلة  51.1يُطلب مبلغ   -79
والكشف عن املعلومات. إن أعمال الرتمجة والنسخ هذه مطلوبة للغات اليت قد تدعو احلاجة إليها 

احملكمة. إن اللجوء إىل االستعانة مبصادر خارجية هو احلل الوحيد للتحقيق واليت ليست متوفرة ضمن 
 اجلدير من الناحية االقتصادية والسرعة.

 ألف يورو 721.8النفقات التشغيلية العامة                                                            
ألف يورو. معظم هذا املبلغ يتعلق بنفقات التكاليف التشغيلية املرتبطة  721.8يُطلب مبلغ   -71

والشهود.  الضحايا بتقدمي املساعدة إىل املوظفني اللذين يتم نشرهم خالل البعثات واملقابالت مع 
املشفرة وغريها  باإلضافة إىل ذلك، يتم ختصيص بعض األموال للحصول على تراخيص الربجميات واألجهزة

 من النفقات املتعلقة بالشهود.
 قلم المحكمة –البرنامج الرئيسي الثالث   -باء
نتيجة لتحقيقات جديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، سيحتاج قلم احملكمة إىل موارد إضافية هلذه   -78

اجلوانب غري القضائية  ألف يورو.  ومبا أنه اجلهاز املسؤول عن 866.7مببلغ قدره  4175احلالة يف عام 
 من إدارة وتقدمي اخلدمات للمحكمة، فإن ميزانية قلم احملكمة يدفعها مستوى الدعم املطلوب.

باإلضافة إىل اخلدمات املطلوبة من قبل موظفي مكتب املدعي العام اجلدد املتوقعون يف الهاي،   -76
 من مكتب املدعي العام يف امليدان يف آن لقد مت التقدير أنه سيكون هناك حوايل مثانية إىل تسعة حمققني

 .4175واحد يف أي وقت من األوقات يف عام 
لقد بذل قلم احملكمة كل جهد ممكن للتيقن من أن خدماته املتعلقة باحلالة يف مجهورية أفريقيا   -41

من املوارد  ، سيتم توفريهاامليزانية التكميليةالوسطى، واليت تستند على االفرتاضات اليت تقوم عليها 
 املمكنة يف عني االعتبار.إعادة نشر املوارد املوجودة. لقد مت أخذ مجيع احتماالت 
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 ألف يورو 021.0الموارد من الموظفين                                                           
إىل حجم العمليات املتوقعة يف مجهورية أفريقيا الوسطى النامجة عن التحقيقات اجلديدة، فإن  انظر   -47

لقلم احملكمة، سوف حتتاج إىل التعزيز وفقا لذلك. على سبيل املثال،   املقدرة امليدانية اليت مت تقديرها أصال
تم تقدمي اخلدمات األمنية إىل ، أنه سوف ي4175كان االفرتاض يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

املكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى من موقع بعيد. ولكن نظرا للتطورات األخرية، من املتوقع أنه 
ستدعو احلاجة إىل توفري مورد خمصص لذلك يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وبشكل مماثل، سوف تدعو 

وجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري اخلدمات لألعداد املتوقعة احلاجة إىل سائقني إضافيني والدعم من تكنول
 من احملققني واملوظفني اآلخرين يف امليدان.

 .1للمساعدة املؤقتة العامة على النحو الوارد يف اجلدول إن قلم احملكمة حباجة إىل أموال   -44

 )باليورو(المساعدة المؤقتة العامة لقلم المحكمة : متطلبات 3الجدول 

 ألف يورو 340.3الموارد من غير الموظفين                                                      

 ألف يورو 761.4تكاليف السفر                                                                 
 ألف يورو لتغطية تكاليف السفر ألقسام قلم احملكمة التالية: 761.1يُطلب مبلغ   -41

للسائقني الالزمني لدعم  بدل اإلقامة اليوميألف يورو ل 71.9)أ(   قسم العمليات امليدانية: يُطلب مبلغ 
 البعثات يف امليدان؛

ألف يورو لتنفيذ إحاالت احلماية إلعادة التوطني   791.4والشهود: يُطلب مبلغ  الضحايا )ب( وحدة 
 واملساعدة يف تكاليف االنتقال؛

 ألف يورو لألنشطة املتعلقة بالتوعية. 6.2)ج(  قسم املعلومات والتوثيق العام: يُطلب مبلغ 
 ألف يورو 195.1        النفقات التشغيلية العامة                                          

 النفقات التشغيلية العامة مطلوبة من قبل األقسام التالية:  -42
 ألف يورو للتأمني على املركبات؛ 4.2)أ(  قسم العمليات امليدانية: يُطلب مبلغ 

ألف يورو لتكاليف االتصال باإلنرتنت  77.5)ب( قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: يُطلب مبلغ 
 آمنة، مبا يف ذلك الصيانة؛لشبكة 

ألف يورو لتنفيذ إحاالت احلماية إلعادة التوطني   157.8والشهود: يُطلب مبلغ  الضحايا )ج( وحدة 
 واملساعدة يف تكاليف االنتقال املتوقعة من قبل مكتب املدعي العام.

 ألف يورو 78.2                                                                         اللوازم واملواد
ألف يورو من قبل قسم العمليات امليدانية لتكاليف الوقود لدعم البعثات  1.9يُطلب مبلغ   - 45

االتصاالت ألف يورو من قبل قسم تكنولوجيا املعلومات و  72.8امليدانية. ويشكل مماثل، يُطلب مبلغ 
)من نوع  منةالتخزين النقالة اآل وحداتلتكاليف اللوازم واملواد، مبا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر احملمولة، 

 العنوان  القسم  الرتبة  أشهر عمل  اجملموع 
 مكتب قلم المحكمة 3011

 ضابط أمن ميداين قسم األمن والسالمة  1-ف 8.1 81 711
 شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة  3511

 (1سائقني ) قسم العمليات امليدانية رأ –خ ع  74 21 211
 فين ميداين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واالتصاالتقسم تكنولوجيات املعلومات  رأ –خ ع  74 41 111
 مجموع قلم المحكمة    021 011
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USB ،) والطابعات وخراطيش احلرب، وبطاقات الدخول عن بعد، وبطاقات احتياطية للشبكة والكابالت
 وصناديق توزيع الشبكة للمكتب.

 ألف يورو  712.1                                                 األثاث واملعدات               
ألف يورو من قبل قسم العمليات امليدانية لثالثة مركبات لدعم البعثات إىل  741.1يُطلب مبلغ   -49

ألف يورو ألجهزة العمل املكتبية  52.1امليدان. ويشكل مماثل، يلزم لقسم اخلدمات العامة مبلغ 
 ت الصلة ملوظفي مكتب املدعي العام اجلدد.واملعدات ذا

 تذييل

 )جمهورية أفريقيا الوسطى( 5102تكميلية لعام اللميزانية اافتراضات 

  املهام  اجملموع
 7 عدد التحقيقات 4

 4 عدد الشهود املتوقعني 81
 1 عدد األشخاص يف برنامج احلماية 41 
 2 عدد املكاتب امليدانية / التواجد 7 
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 الجزء باء

 التقريران المقدمان من لجنة الميزانية والمالية

 تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والعشرين -0

 
 الصفحة الفقرات المحتويات

 418 1-7 ..................................................... مقدمة .............................. -أوال
 ..................................  افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل -ألف 

 ..................... ................... ...................انتخاب أعضاء املكتب
7-4 418 

 418 9-1 -باء 
 421 1 ............................. ................... ...................مشاركة املراقبني -جيم 

 421 715-8 ........................النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا الثانية والعشرين -ثانيا
 421 17-8 ................................................بامليزانيةاملسائل املالية واملسائل املتعلقة  -ألف 
 421 6-8 ................... ................... ..............حالة تسديد االشرتاكات  -7  
 427 71 ......................... ...................الدول املتأخرة يف تسديد اشرتاكاهتا -4  
 427 75-77 ............................. ................... صندوق الطوارئ: اإلخطارات -1  
 424 47-79 .................... ................... 4171أداء الربامج يف إطار ميزانية عام  -2  
 421 44 ............................ : الربع األول4172أداء الربامج يف إطار ميزانية عام  -5  
 421 41 ................................ ...................  املشاريع املتعددة السنوات -9  
 421 45-42 ........................ ................... املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -1  
 422 49 ..................... ................... ................... احملاسبة التحليلية -8  
 422 17-41 ............................. ...................  منهجية حساب املستحقات -6  
 425 11-14 ............................... ...................  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات -باء 
 425 11-14 ................................... ...................  جلنة مراجعة احلسابات -7  
 425 11-12 ........................ ...................مكتب املراجعة الداخلية للحسابات -4  
 429 51-18 .............................. ...................................... املسائل اإلدارية -جيم 
 429 24-18 ................................. ...................  إعادة تنظيم قلم احملكمة -7  
 421 21-21 ............................ ................... اسرتاتيجية مكتب املدعي العام -4  

  1- 
إقرار الذمة املالية ملوظفي املشرتيات وموظفي مشروع املقر الدائم، والسياسات املتعلقة 

 421 28 ........................ ................... مبكافحة الغش واملبلِّغني عن الفساد
 428 51-26 ........... خماطر أسعار صرف العمالت اليت تلحق بالصندوق االستئماين للضحايا -2  
 428 96-57 ............................... ................... ................... املوارد البشرية -دال 
 428 55-54 ........................... ................... ...................  التعيينات -7  
 428 58-59 .......... التعيني وإجراءات التعاقداملساعدة املؤقتة العامة واستعراض إطار عمليات  -4  
 426 56 ................... ................... ................... اخلرباء االستشاريون -1  
 426 91 ......................... ................... معايري تصنيف وظائف الفئة الفنية -2  
 426 99-97 .....................................  ونظام تقييم أداء املوظفنياملساءلة اإلدارية  -5  
 451 98-91 .............................. ...................  تنّقل املوظفني وسن التقاعد -9  
 451 96 ......................... ................... برنامج موظفي الفئة الفنية املبتدئني -1  
 457 11-11 ........................... ................... ...................املساعدة القانونية  -هاء 
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 457 11-15 .......................... ................... ...................جرب األضرار   
 454 717-18 ............................... ................... ................... مباين احملكمة  -واو 
 454 18 ........................... ...................احلّيز املكتيب لِفَرق الرتمجة التحريرية -7  
 454 16 .......................................... ................... مباين املقر الدائم -4  
 454 87-81 ........................... ................... ...................حالة املشروع -1  
 454 84 .............................. ................... االنتقال إىل مباين املقر اجلديد -2  
 451 89-81 ............................... ................... ................... املخاطر -5  
 451 61-81 ............................. ................... املدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة -9  
 452 717-67 ................................... ...................  التكلفة الكاملة للملكية -1  
 459 715-714 ............................... ................... ................... مسائل أخرى  -زاي 
 459 711-714 .......................... ................... ................... تنظيم األمانة -7  
 459 712 ................................ ...................  الوثائق املقدمة من احملكمة -4  
 451 715 ................... ................... مواعيد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة -1  
 451 .............................................  4172نيسان/أبريل  47املرفق األول: حالة تسديد االشرتاكات لغاية  
 494 ..................................... ................... ...................  املرفق الثاين: جداول املوارد البشرية 
 488 ............................................ ................... ...................  املرفق الثالث: قائمة الوثائق 
 461 ....................... ................... 4171املرفق الرابع: أداء امليزانية املتعلق بإخطارات صندوق الطوارئ لعام  

 
 مقدمة - أوال

 فتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العملا -ألف 
للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، اليت مشلت عشر جلسات، يف مقر ُعقدت الدورة الثانية والعشرون  -7

. 4172أيار/مايو  4نيسان/أبريل إىل  48احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي،  يف الفرتة من 
 هيون سونغ، كلمة ترحيب مبناسبة افتتاح الدورة. -وألقى رئيس احملكمة، السيد سانغ

لقرار مجعية الدول األطراف  الجنة إىل االنعقاد يف دورهتا الثانية والعشرين وفقوقد ُدعَيت ال -4
ذ يف اجللسة العامة  تشرين الثاين/نوفمرب  41من دورهتا الثانية عشرة املعقودة يف  74)"اجلمعية"( الذي اختُّ

4171.  
 
 انتخاب أعضاء المكتب -باء

)املكسيك( رئيسًة لدورتيها الثانية ‘ أوباسو-فرينانديسكارولينا ماريا ’انتخبت اللجنة السيدة  -1
للمادة  اللرئيس بتوافق اآلراء، وفق ا)أملانيا( نائب‘ غريد ساوب’والعشرين والثالثة والعشرين، وانتخبت السيد 

باملمارسة املتمثلة يف التناوب السنوي يف شغل منصب نائب الرئيس.  من نظامها الداخلي وعمال 71
)فرنسا( وللنائبة السابقة ‘ جيل فينكيلستاين’نة عن تقديرها للنائب السابق لرئيسها، السيد وأعربت اللج

من  71للمادة  ا)إكوادور( لتفانيهما يف العمل. وقامت اللجنة، وفق‘ مونيكا سانتشيس’لرئيسها السيدة 
 .ا)كندا( مقرِّر ‘ هيو أدسيت’نظامها الداخلي، بتعيني السيد 

ة الدول األطراف )"األمانة"( اخلدمات الفنية للجنة، وعمل األمني التنفيذي وقدمت أمانة مجعي -2
 للجنة  السيد فخري دجاين أمينا هلا.

 (:CBF/22/1/Rev.1وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل ) -5
 افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل. -7



ICC-ASP/13/20 

239 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 2
3

9
 

 انتخاب أعضاء املكتب. -4
 مشاركة املراِقبني. -1
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية. -2
 حالة تسديد االشرتاكات )أ( 
 الدول املتأخرة يف تسديد اشرتاكاهتا )ب(  
 األرصدة النقدية واستثمار األموال السائلة )ج( 
 صندوق الطوارئ: اإلخطارات )د( 
 4171عام  أداء الربامج يف إطار ميزانية )ه( 
 : الربع األول4172أداء الربامج يف إطار ميزانية عام  )و( 
 منهجية حساب االلتزامات املستحقة  )ز( 
 مسائل مراجعة احلسابات -5
، وأنشطة مراجعة احلسابات لعام 4175اخلطة األولية ملراجعة احلسابات لعام  )أ( 

4171 
 جلنة مراجعة احلسابات )ب( 
 اإلداريةاملسائل  -9
 تدابري حتقيق الكفاءة )أ(  
 احملاسبة التحليلية )ب(  
 إعادة تنظيم قلم احملكمة )ج( 
 االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العام )د( 
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )ه( 
 املشرتيات )و( 
املقر الدائم، وسياسات إقرار الذمة املالية يتعلق مبوظفي املشرتيات وموظفي   

 مكافحة الغش ومحاية املبلغني عن األعمال غري القانونية
 إدارة خماطر أسعار صرف العمالت يف حالة الصندوق االستئماين للضحايا )ز( 
 املوارد البشرية -1
 مقتَـرَح احملكمة املتعلق مبكافأة املوظفني عن أدائهم )أ( 
 الفنيةمعايري تصنيف وظائف الفئة  )ب( 
 التعيينات )ج( 
 املساعدة املؤقتة العامة املعَتَمدة وغري املعتَمدة )د( 
 اخلرباء االستشاريون )ه( 
 نظام تقييم أداء املوظفني )و( 
 سن التقاعد )ز( 
 املساعدة القانونية -8
 التقرير املرحلي الربع سنوي لقلم احملكمة  )أ(  
 يف األحكام القضائية املختلفةحتديد املواضيع املشرتكة  )ب(  
 جرب األضرار )ج(  
 مباين احملكمة -6
 املباين املؤقتة )أ(  
 املباين الدائمة )ب(  
   الربنامج االنتقايل‘  7’  
   املشروع املتعدد السنوات        
   املدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة‘  4’  
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 مسائل أخرى -71
 
 التالية أمساؤهم الدورة الثانية والعشرين للجنة:وحضر أعضاء اللجنة  -9
 ( هيو أدسيت )كندا(7)
 ( ديفيد بانيانكا )بوروندي(4)
 ( كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو )املكسيك(1)
 ( جيل فينكلستاين )فرنسا(2)
 ( فوزي غرايبة )األردن(5)
 ( صمويل إيتام )سرياليون(9)
 ( جوهاين لـيّميك )إستونيا(1)
 ونيكا سانتشيس )إكوادور(( م8)
 ( غريد ساوب )أملانيا(6)
 ( إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا(71)
 ( ماساتوشي سوغيورا )اليابان(77)

 مشاركة المراِقبين -جيم
ُدعيت الربامج الرئيسية التالية التابعة للمحكمة إىل املشاركة يف جلسات اللجنة بغية عرض التقارير:  -1

عن ذلك،  املدعي العام، وقلم احملكمة، والصندوق االستئماين للضحايا. وفضالهيئة الرئاسة، ومكتب 
بعرض احلالة على اللجنة. ‘ روبريتو بياليل’قام رئيس جلنة الرقابة املعنية باملقر الدائم )"جلنة الرقابة"( السيد 

االئتالف من أجل قبول الطلب املقّدم من  اوأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا العرض. وقررت اللجنة أيض
احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام اللجنة، وأدىل ممثل جملس موظفي احملكمة ببيان أمام اللجنة. 

 وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذين البيانني. 
 النظر في القضايا المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها الثانية والعشرين -ثانيا
 لية والمسائل المتعلقة بالميزانيةالمسائل الما -ألف

 حالة تسديد االشتراكات -0
)املرفق األول(،  4172نيسان/أبريل  44استعرضت اللجنة حالة تسديد االشرتاكات حىت تاريخ  -8

يورو، بزيادة  9 912 494وأحاطت علما بأن االشرتاكات غري املسدَّدة عن السنوات السابقة تبلغ 
. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن االشرتاكات غري املسدَّدة 4171عام يورو عن  9 771 784قدرها 

وأوصت اللجنة بأن يورو.  9 792 411من جانب دولتني اثنتني فقط من الدول األطراف قد بلغت 
تستمر المحكمة في التواصل مع سفارتي الدولتين الطرفْين المعنيتْين بغية تشجيعهما على أن 

 .االشتراكات المستحقة عليهما تسّددا في أقرب وقت ممكن
 94 178 515قد بلغت  4172والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املسدَّدة عن عام  -6 

يورو.  778 115 851يف املائة من جمموعة االشرتاكات املقررة البالغة  54.8يوروهات، وهو ما ميّثل 
يف الوقت نفسه من العام، مها  ،4171و 4174وكانت النسبتان املئويتان املقابلتان خبصوص عامي 

مع القلق بالتأثري احملتمل لالشرتاكات غري  ايف املائة على التوايل. وأحاطت اللجنة علم 21.4و 29.1
املسدَّدة على التدفق النقدي اخلاص باحملكمة وحّثت مجيع الدول األطراف على بذل قصارى جهودها 
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من النظام املايل والقواعد  9-5للمادة  اطوال العام، وفقلضمان أن تتوافر لدى احملكمة األموال الكافية 
  املالية.

 الدول المتأخرة في تسديد اشتراكاتها  -5
من نظام روما األساسي على أنه "ال يكون للدولة الطرف اليت  774من املادة  8تنص الفقرة  -71

اجلمعية ويف املكتب إذا كان تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف 
لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها".  ااملتأخر عليها مساوي

ما زال عليها متأخرات  ادولة طرف 71، كانت 4172نيسان/أبريل  44والحظت اللجنة أنه بتاريخ 
. والحظت اللجنة كذلك أن 774من املادة  8للفقرة  اولذلك فلن تتمكن من التصويت يف املؤمتر، وفق

بإبالغ الدول األطراف اليت عليها متأخرات باحلد األدىن  4171األمانة قد قامت مرتني يف عام 
من النظام األساسي، كما  774من املادة  8للمدفوعات املطلوب دفعه لتجنب تطبيق أحكام الفقرة 

وطلبت اللجنة من األمانة أن تقوم مرة ن حقوق التصويت. أبلغتها بإجراءات طلب اإلعفاء من فقدا
وأوصت اللجنة بأن تقوم جميع الدول  أخرى بإخطار الدول األطراف التي عليها متأخرات.

  األطراف التي عليها متأخرات بتسوية حساباتها مع المحكمة في أقرب وقت ممكن.
 صندوق الطوارئ: اإلخطارات   -3

. 4171املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام  )7 (بالتقرير اأحاطت اللجنة علم -77
بناء على توصية من اللجنة، بأن جيري حتديث النظام املايل  )4 (وقد قررت اجلمعية يف دورهتا الثانية  عشرة،

غي وضع ضمانات والقواعد املالية فيما يتعلق بصندوق الطوارئ لكي يعكس اخلربة املكتسبة، وأنه ينب
 .احصيف الكفالة استخدام هذا النظام وهذه القواعد استخدام

يف املائة، مل  66.7والحظت اللجنة مع االرتياح أن احملكمة، يف ظل بلوغ معدل تنفيذ امليزانية  -74
 .4171تكن لديها حاجة إىل االعتماد على صندوق الطوارئ خالل السنة املالية 

ي للدورة الثانية والعشرين للجنة، كانت احملكمة قد أصدرت إخطارين بطلببني وحبلول اليوم اخلتام -71
 )1 ( يورو. 511 411مببلغ جمموعه  4172حمتملني الستخدام صندوق الطوارئ يف عام 

وأوصت اللجنة مرة أخرى بأن تقدم إليها المحكمة في كل دورة من دوراتها )اللجنة( جدوال  -72
إىل أنه يقع على عاتق  اوأشارت اللجنة جمدد )2 (وبة حسب فئات اإلنفاق.تقسَّم فيه األموال المطل

يوما تقومييا بعد كل إخطار من إخطارات  91قبل هناية مهلة  ااحملكمة أن ترسل إليها )إىل اللجنة( تقرير 
 استخدام صندوق الطوارئ.

                                                           

 .ICC-ASP/13/19(  الوثيقة  7)
-ICC(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20) 4171 ...الدورة الثانية عشرة... ( الوثائق الرمسية4)

ASP/12/Res.1 د(. 7، الفرع حاء، الفقرة( 
مليزانية باللجوء إىل استخدام صندوق إخطارين تكميليني من إخطارات ا 4172(  قدمت احملكمة إىل اللجنة يف عام 1)

 الطوارئ يف احلالتني التاليتني:
يورو لتغطية تكاليف  425 611إخطاراً يتعلق مببلغ  4172نيسان/أبريل  7قدم رئيس قلم احملكمة يف رسالة مؤرخة  )أ(

الثة بعد انتهاء واليتها احلالية، خبصوص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أي متديد والية قاضية بالدائرة االبتدائية الث
 باإلضافة إىل عدد حمدود من موظفي الدعم القضائي،

إخطاراً تكميلياً من إخطارات امليزانية يتعلق مببلغ  4172آيار/مايو  7وقدم رئيس قلم احملكمة يف رسالة مؤرخة  )ب(
الثانية يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو  يورو لتغطية تكاليف متديد والييت قاضيني يف الدائرة االبتدائية 482 111

 الدميقرطية وتكاليف موارد حمدودة من موظفي الدعم القضائي.
ضاة، واملوظفون املؤقتون، وتكاليف االجتماعات، والسفر، ومكتب حمامي الدفاع أو مكتب حمامي الضحايا، ق(  ال2)

 ونفقات تشغيل أخرى، وما إىل ذلك.
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كانت موارد امليزانية العادية وال ميكن اللجوء إىل استخدام صندوق الطوارئ، حبكم تعريفه، إال إذا   -75
للمحكمة قد استُنفدت وكان احلدث الذي أدى إىل تقدمي الطلب مل يكن ميكن التنبؤ به أو مل يكن 
ميكن تقدير تكلفته بدقة وقت إعداد امليزانية. وستنظر اللجنة أثناء دورهتا الثالثة والعشرين يف إمكانية 

  املالية يف ضوء اخلربة ذات الصلة. إدخال تعديالت على النظام املايل والقواعد
 5103أداء البرامج في إطار ميزانية عام   -4

 )5 (.4171نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام  -79
االت اللجوء وكانت النفقات الفعلية للمحكمة، أي النفقات اليت تضم امليزانية املعتمدة وجمموع مبلغ ح

مليون يورو باملقارنة مع امليزانية املعتمدة البالغة  772.11إىل استخدام صندوق الطوارئ، قد بلغت 
قدره  امليون يورو ومعدل تنفيذ إمجالي 7.15يف اإلنفاق قدره  امليون يورو، وهو ما ميثل نقص 775.74

عملية اعتماد املراجعة اخلارجية للحسابات،  بإمتام ايف املائة. وهكذا، توّقعت احملكمة أن تقوم، رهن 66.7
 باستيعاب مجيع مبالغ اإلنفاق غري املنَفقة املذكورة يف إخطارات اللجوء إىل استخدام صندوق الطوارئ.

 ا، أو ما يعادل مبلغ4171يف املائة يف عام  65.8وقد بلغ املعدَّل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية املعتمدة  -71
مليون يورو. ونُفذت إخطارات  775.74ماليني يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  771.11مقداره  اكلي

ماليني يورو  1.15قدره  ايف املائة أي ما يعادل كلي 57.6اللجوء إىل استخدام صندوق الطوارئ بنسبة 
 ماليني يورو. 1.47مقابل املبلغ الكلي املنقَّح املذكور يف اإلخطارات وهو 

للهيئة االقضائية للمحكمة كان  4171والحظت اللجنة أن معدل تنفيذ امليزانية املعتمدة يف عام   -78
مليون يورو، األمر الذي جاء نتيجًة لكون  7.48يف اإلنفاق قدره  ايف املائة وهو ما ميثل نقص 88.7هو 

مل ُيستدَع إليه، مما  4171أن ُيستدَعوا إىل العمل يف أوائل عام  قعقاٍض من القضاة الثالثة الذين كان يُتو 
 نتج عنه اخنفاض مقابل يف تكاليف املوظفني وتكاليف السفر.

 7.12مبقدار  4171والحظت اللجنة أن النقص يف إنفاق قلم احملكمة من ميزانيته املعتمدة لعام  -76
نفاق على املساعدة القانونية للضحايا وهو ما يُعزى، بصورة رئيسية عن نقص يف اإل امليون يورو كان نامج

يف مجلة أمور، إىل تأجيل أنشطة قانونية أو خفضها وتطبيق نظام مدفوعات على مجيع الِفَرق  املخصصة 
وجود نقص  اللضحايا يرتكز على األنشطة املبذولة وليس على مبلغ إمجايل مقطوع. والحظت اللجنة أيض

الم العام والوثائق نتيجًة لعدم القيام ألسباب أمنية بأنشطة توعية شىت تتعلق يف اإلنفاق يف قسم اإلع
 باحلاالت يف كل من مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا.

، تلقت اللجنة سبعة إخطارات بشأن صندوق الطوارئ تتعلق باإلجراءات 4171ويف عام  -41
وبتحقيق جديد يف مايل؛ وبنقل السيد نتاغاندا إىل  ؛قضية املدعي العام ضد لوران غباغبوالتمهيدية يف 

؛ وجبهود بيري بيمبا غومبو-قضية املدعي العام ضد جانمقر احملكمة؛ وباحتياجات الرتمجة الشفوية يف 
؛ وإخطارين يتعلقان بتمديد والية قاضينْي يف قضية املدعي العام ضد بوسكو نتاغانداحتقيق جديدة يف 

. والحظت اللجنة أن النقص الرئيسي يف إنفاق املوارد املخطَر به  ريمان كاتانغاقضية املدعي العام ضد ج
مليون يورو مقابل املبلغ املذكور يف اإلخطارات وقدره  7.12كان يتعلق بتكاليف املوظفني وكان مقداره 

 ماليني يورو. 1.81
 عملية امليزانية والحظت اللجنة أن رغم متّكن احملكمة من حتقيق مستوى معني من النضج يف -47

اخلاصة هبا ويف حتديد االفرتاضات، فإن أنشطتها مازالت عرضًة للتأثّر بالعوامل اخلارجية، مثل االعتبارات 
أحد املشتبه فيهم. ومن مّث سلمت اللجنة  قعاألمنية يف بلدان احلاالت أو إلقاء القبض بشكل غري متو 

ألنشطة احملكمة ويف ضمان الشفافية فيما بني مرحلة  بقيمة صندوق الطوارئ يف ضمان إجياد متويل مستقر
 ة.قعتنفيذ امليزانية املعتمدة ومرحلة متويل احلاالت واالحتياجات غري املتو 

                                                           

 .ICC-ASP/13/19(  الوثيقة  5)
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 : الربع األول 5104أداء البرامج في إطار ميزانية عام   -2
آذار/مارس  17على اللجنة تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  اكان معروض -44

مليون يورو  16.97يف املائة، أي مبلغ  14.9والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ قد بلغ  )9 (.4172
مليون يورو، ووافقت على أن تواصل يف دورهتا  747.99املعتمدة وقدرها  4172مقابل ميزانية عام 

نية يف السنة احلالية يرجع إىل الثالثة والعشرين رصد الوضع. وشرحت احملكمة أن ارتفاع معدل تنفيذ امليزا
ماليني يورو املتعلق باستئجار املباين املؤقتة يف الربع األول  5.6اختالف التوقيت يف زيادة االلتزام البالغ 

، وهو ما يْصدق على مجيع االلتزامات اليت زيدت، يف حني أن هذا االلتزام يف عام 4172من عام 
العام نتيجًة للمناقشات اليت ُأجريت مع وزارة اإلسكان والتشييد كان قد زيد يف الربع األخري من   4171

 قبل املوافقة على االلتزام وتنفيذه.  )1 ((RGDاهلولندية )
 المشاريع المتعددة السنوات   -6

والذي ُيدد املعايري اليت  )8(بتقرير احملكمة عن املشاريع املتعددة السنوات، اأحاطت اللجنة علم -41
بالرضا عن  امتعدد السنوات. وشعرت اللجنة عموم اجيب استيفاؤها يف أي مشروع لكي يُعد مشروع

املعايري املوضوعة، والحظت أن من املمكن، يف ظل النظام املايل والقواعد املالية احلالية، تنفيذ مشاريع 
فيما عدا أنه ينبغي أن تبت اجلمعية، على أساس كل  متعددة السنوات يف ضوء مجيع املعايري املذكورة،

حالة على حدة، فيما إذا كان ينبغي ترحيل األموال غري املنَفقة إىل السنة املالية التالية. وأكدت اللجنة 
 اعلى أنه يلزم احلصول على اإلذن الصريح من اجلمعية للبدء يف أي مشروع متعدد السنوات ُيصنَّف رمسي

 هبذه الصفة.
 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام   -3

الحظت اللجنة أن مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يسري كما هو خمطط له، يف ضوء   -42
واجلدول الزمين، وأن احملكمة قد بدأت يف تطبيق مجيع جوانب املعايري احملاسبية الدولية  )6(كل من امليزانية

أال ينتهي املشروع إال بعد إمتام األنشطة  قع. ومن املتو 4172كانون الثاين/يناير   7للقطاع العام يف 
. ومن املتوّخى أن تصدر 4175التدريبية والدمج يف عمليات احملكمة حبلول هناية النصف األول من عام 

كانون   17 احملكمة أول بيانات مالية حتقق االمتثال هلذه املعايري وذلك عن السنة املالية املنتهية يف
 .4172األول/ديسمرب 

وطلب اللجنة إلى المحكمة أن تقدم إليها في دورتها الثالثة والعشرين، بعد التشاور مع  -45
المراجعين الخارجيين للحسابات، أي تعديالت قد يلزم إدخالها على النظام المالي والقواعد المالية 

فيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية )صندوق الطوارئ، وسياسة حساب استهالك األصول، إلخ( 
 )71(الدولية للقطاع العام.

 المحاسبة التحليلية   -0
وأبلغت احملكمة اللجنة بأن  )77(زودت احملكمة اللجنة باستعراض يتناول مشروع احملاسبة التحليلية. -49

هذا النموذج، الذي كان قد اسُتحدث للتمكني من ختصيص التكاليف لألنشطة وملراحل اإلجراءات 
                                                           

 .CBF/22/16(  الوثيقة  9)
(1   )Rijksgebouwendienst(RGD) .وزارة اإلسكان والتشييد اهلولندية = 
 .ICC-ASP/13/9(   الوثيقة  8)
يف املائة فقط؛ وُرحل  51.5، نُفذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مبعدل تنفيذ قدره 4171(   يف عام 6)

 . 4172رو إىل عام يو  461 211مبلغ 
-ICC(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/11/20) 4174(   الوثائق الرمسية ...، الدورة احلادية عشرة، ... 71)

ASP/11/Res.1.الفرع كاف ، 
 .CBF/22/8(   الوثيقة  77)
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القضائية والقضايا املعروضة على احملكمة، قد جاء بأرقام تقريبية فيما يتعلق مبراحل اإلجراءات القضائية 
ورّحبت اللجنة بالتقدم .  4174لبيانات املالية لعام والقضايا املعروضة على احملكمة وذلك باستخدام ا

لكي تُقدِّمها إلى  5103المحرز وشجعت المحكمة على إعداد األرقام المماثلة المتعلقة بعام 
اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين. وكررت اللجنة اإلعراب عن وجهة نظرها القائلة بأنه يلزم في 

 م على المحاسبة التحليلية في الوقت الحقيقي.المرحلة الحالية استحداث حل قائ
 منهجية حساب المستحقات   -.

عن منهجية حساب االلتزامات املتعلقة  شامال اطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تصدر تقرير  -41
باستحقاقات املوظفني، أي اإلجازة السنوية وِمنحة اإلعادة إىل الوطن وبدل االنتقال والتأمني الصحي ملا 

آخر ذا صلة باملوضوع للحصول على معلومات عن  اطلب ا. ووجهت اللجنة أيض)74(انتهاء اخلدمةبعد 
ممارسات احملكمة فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات لعملية حساب هذه املستحقات لديها. وكان الدافع 

ت املتعلقة الداعية إىل وقف متويل االلتزاما )71(وراء هذا الطلب هو توصية املراجع اخلارجي للحسابات
باإلجازة السنوية ومبَِنح اإلعادة إىل الوطن إىل أن يتم إنشاء آلية متويل مناسبة وإىل أن يتم استثمار األموال 

 71.6السرتاتيجية متوسطة األجل إىل طويلة األجل، وإىل أن املبالغ املرتاكمة حىت اآلن وقدرها  اوفق
ية للمحكمة، ينبغي إعادة النظر فيها من جانب الدول يف احلسابات املصرف اماليني يورو، املودعة حالي

 .كامال  األطراف، بالنظر إىل عدم وجود اشرتاط قانوين بتمويل هذه االستحقاقات متويال
ومن احملتمل أن يؤدي تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إىل تركيز االنتباه على هذه  -48

املرتكز على املستحقات واملطلوب اتباعه مبوجب هذه املعايري سيتيح املسألة. فاألسلوب احملاسيب 
معلومات أفضل عن تأثري االلتزامات القائمة املتعلقة باستحقاقات املوظفني على املوارد املستقبلية 
وسيجعل من األسهل تقييم ما إذا كان ميكن للمحكمة أن تتحمل أنشطتها. ورغم أن تنفيذ هذه املعايري 

يف امليزانية، فإنه ال يوجد مبوجب  كامال  اعرتاف بااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني اعرتافيتطلب اال
. ونتيجًة لذلك، سيلزم اختاذ قرار على صعيد اهذه املعايري )أو غريها( التزام بتمويل هذه االلتزامات مسبق
 السياسة العامة بشأن درجة التمويل املسَبق هلذه االلتزامات.

وقد أبلغت احملكمة اللجنة أن معدل متويل االلتزامات املستقبلية املتعلقة باستحقاقات املوظفني، يف  -46
يف املائة. واقرتحت احملكمة متويل االلتزامات الطويلة  61معظم املنظمات الدولية، يرتاوح بني صفر إىل 

ة األجل منها )اإلجازة السنوية( مبعدل ، بينما متوَّل االلتزامات القصري كامال  األجل من هذا القبيل متويال
بأهنا ستستعرض سياستها االستثمارية بغية حتقيق أقصى زيادة  ايف املائة. وأبلغت احملكمة اللجنة أيض 51

 ايف عائدات االستثمار على األموال احملتفظ هبا على ذمة االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني وفق
 سطة األجل إىل طويلة األجل.السرتاتيجية استثمارية متو 

مليون يورو وأهنا  21.4والحظت  اللجنة أن االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني قد بلغت  -11
مليون  47.9، مبا يف ذلك نظام املعاشات التقاعدية للقضاة البالغ 4171قد ُموِّلت بالكامل حىت عام 

 ن مُيوَّل بالكامل على أساس املستحقات.يورو الذي كانت مجعية الدول األطراف قد قررت أ
إىل أن الوضع املايل خبصوص االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني هو وضع صّحي وأن  اونظر  -17

اللجنة قد أوصت بأال تنّفذ المحكمة السياسة احملكمة مازالت تستعرض سياساهتا االستثمارية، فإن 
ستحقاقات الموظفين قبل إتمام هذا االستعراض وعرض المقترحة بشأن االلتزامات المتعلقة با

نتائجه على اللجنة لكي تنظر فيها أثناء دورتها الثالثة والعشرين. وطلبت اللجنة موافاتها بمعلومات 
في دورتها الثالثة والعشرين بشأن الطريقة التي ُحسبت بها االستحقاقات المستقبلية،  أكثر تفصيال

                                                           

، الفقرتان 4-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/12/20) 4171(   الوثائق الرمسية ...، الدورة الثانية عشرة، ... 74)
 . 744و92

 .11، الفقرة ICC-ASP/12/12(   الوثيقة  71)
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متعلقة باالنخفاض السنوي التدريجي المتوقع في السنوات القادمة بما في ذلك االفتراضات ال
 بشأن استحقاقات الموظفين.

 المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات -باء
 لجنة مراجعة الحسابات -0

أشارت اللجنة إىل أن طلبها إجراء استعراض الختصاصات جلنة مراجعة احلسابات وتكوينها وتعيني  -14
وأن احملكمة مل تقّدم حىت اآلن االستعراض  )72(دون تنفيذ لبعض الوقت، اقى معلقاألعضاء فيها قد ب

 املطلوب. كما أن جلنة مراجعة احلسابات نفسها مل جتتمع يف العامني األخريْين.
وأشارت اللجنة إىل أن جلنة مراجعة احلسابات تتألف من سبعة أعضاء ثالثة منهم من داخل  -11

وأوصت اللجنة احملكمة. وهذا هو السبب اجلذري يف افتقارها إىل االستقاللية ومن مث يف عدم فعاليتها. 
أعضاء  بأن تفّكر المحكمة لهذا السبب في مزايا وجود لجنة لمراجعة الحسابات تتألف برمتها من

خارجيين ويحضر احتماعاتها ثالثة ممثلين لألجهزة  الرئيسية للمحكمة دون أن يكون لهم حق  
التصويت. وينبغي أن تتوافر لديهم خبرة عميقة في مسائل مراجعة الحسابات وأن يستوفوا متطلبات 

ة الدول التوازن اإلقليمي المطلوب. وتقوم لجنة مراجعة الحسابات بتقديم تقاريرها إلى جمعي
األطراف عن طريق لجنة الميزانية والمالية. وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إليها في دورتها 

عن هذه المسائل. وينبغي أن يتناول التقرير خطوط المسؤولية والمكافآت  االرابعة والعشرين تقرير 
 وأسلوب التعيين.

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات -5
 رير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، مبا يف ذلك خطة مراجعة احلسابات.رحبت اللجنة بتقا -12

)75( 
والحظت اللجنة أن مكتب املراجعة الدخلية للحسابات ليست لديه إمكانية احلصول بسهولة على  -15

 املعلومات من الدوائر العاملة يف جماله، أي جمال مراجعة احلسابات.

                                                           

(   كانت جلنة املالية وامليزانية يف دورهتا الرابعة عشرة .قد "طلبت إىل احملكمة أن تقّدم إليها يف دورهتا القادمة 72)
أوصت جلنة املالية وامليزانية يف دورهتا السادسة عشرة "بأن تستعرض االختصاصات املنقَّحة للجنة مراجعة احلسابات." وقد 

هيئة رئاسة احملكمة اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات، آخذًة يف احلسبان الشواغل اليت أعربت عنها جلنة املالية وامليزانية 
وصت جلنة املالية وامليزانية يف دورهتا احلادية ونتائج الدراسة املتعلقة بالتقييم التحّققي." ومل جتر متابعة هذه التوصية. وقد أ

والعشرين بأن جُتري احملكمة استعراضاً متعمقاً للجنة مراجعة احلسابات، مبا يف لك اختصاصاهتا وتكوينها وتعيينات 
فآت، وأن األعضاء فيها على أن يُؤخذ يف االعتبار بصورة خاصة توازن التوزيع اإلقليمي، فضالً عن خطوط املسؤولية واملكا

 تقدم احملكمة إليها يف دورهتا الثانية والعشرين تقريراً عن ذلك."
 (   كان معروضاً على اللجنة التقارير التالية:75)

 ؛4171: تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن نشاطه السنوي لعام CBF/22/3 )أ( 
 78حسابات، تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات: احلالة يف : التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للCBF/22/4. )ب(

 ؛4172شباط/فرباير 
 ؛4175: مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، خطة العمل املؤقتة لعام CBF/22/5 )ج(
 : تقرير احملكمة عن جلنة مراجعة احلسابات؛CBF/22/12 )د(
 ؛4172جعة الداخلية للحسابات لعام : مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، خطة املراCBF/22/18 )ه(
: مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، تقرير مراجعة احلسابات )النهائي(، مراجعة CBF22/07P03 و CBF22/07P02 )و(

: الرد على تقرير املخاطر 5التقرير السري، واملرفق  –احلسابات املضطلع هبا على سبيل املتابعة بشأن املساعدة املؤقتة العامة 
 :Office of Internal Audit, Audit report (final), GTA follow-up audit – confidential report, and annex 5والتوصيات )

Response to the Risk and Recommendations Report.) 
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تزويد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بمعلومات كاملة وشددت اللجنة على أهمية  -36
مناسبة من حيث التوقيت أثناء عمليات مراجعة الحسابات التي يقوم بها بغية تمكينه من 

 االضطالع بأعماله في مجال مراجعة الحسابات والوفاء بواليته.
وأوصت اللجنة بقيام باملوافقة على ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات.  اوأحاطت اللجنة علم -11

المحكمة ببذل كل جهد لضمان وضع ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات في صورته النهائية 
وبقيام مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بإصداره. وطلبت اللجنة تقديم تقرير عن ذلك إليها 

 عشرين.في دورتها الرابعة وال
 

 المسائل اإلدارية  -جيم
 إعادة تنظيم قلم المحكمة -0

بأن جُتري احملكمة  )71(والتاسعة عشرة )79(كانت اللجنة قد أوصت، يف دورتيها الثامنة عشرة -18
هليكلها التنظيمي بغية ترشيد تنظيم أعماهلا من أجل إضفاء الطابع األمثل على أدائها  ادقيق ااستعراض

، يف ااملايل مع التخلص يف الوقت نفسه من العمليات أو اهلياكل غري الضرورية. كما أحاطت اللجنة علم
ة، بعد إجرائها ما بالتقارير اليت تعرض نتائج هذا االستعراض. وأوصت اللجن )78(دورهتا احلادية والعشرين،

يعرض بوضوح موقف  اموجز  اينبغي من مداوالت، بأن تقدم احملكمة إليها يف دورهتا الثانية والعشرين تقرير 
مجيع أجهزة احملكمة بشأن هذه املسائل، وتأثري االسرتاتيجيات اجلديدة على املوارد البشرية واملالية 

 واإلجراءات الداخلية.
يف دورهتا احلادية والعشرين، مبْنح رئيس قلم احملكمة الفرصة إلعادة  وكانت اللجنة قد أوصت، -16

تنظيم قلم احملكمة وترشيد شؤونه. وأقرت مجعية الدول األطراف هذه التوصية، يف دورهتا الثانية عشرة، 
ين، عن وطلبت إىل رئيس قلم احملكمة  تقدمي تقرير إليها يف كل من دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشر 

طريق جلنة امليزانية واملالية، عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك، مبا يف هذا عن الوفورات وأوجه الكفاءة 
 )76(وتضافر الطاقات املتحققة نتيجة لذلك.

عن مشروع إعادة التنظيم، املعروف باسم  اويف  الدورة احلالية للجنة، قدم رئيس قلم احملكمة  تقرير  -21
 ( الذي يضطلع به قلم احملكمة.ReVision projectاملنقحة" )مشروع "الرؤية 

تعرض إعادة التنظيم املقرتحة  )41(وُقدمت إىل اللجنة ورقة بعنوان "استعراض األنشطة املخطط هلا"، -27
لقلم احملكمة. وقدمت هذه الوثيقة تفاصيل عن خطة العمل واألهداف املتوخاة والنطاق ونواتج مجيع 

 القيام هبا. األعمال اليت مت
بالتفسري املقدم من رئيس قلم احملكمة  ومفاده أن من غري املمكن يف اللحظة  اوأحاطت اللجنة علم -24

 االزمنية احلالية واملرحلة الراهنة من مشروع إعادة التنظيم تقدمي مزيد من املعلومات من أجل االمتثال متام
-ICC) 74/7من القرار ‘ حاء’من الفرع  1للطلبات املقدمة من مجعية الدول األطراف يف الفقرة 

ASP/12/Res.1 .)مع التأكيدات المقدمة من رئيس قلم المحكمة ، طلبت اللجنة تلقِّي  اوتمشي
في  3تقرير مؤقت عن الوفورات وأوجه الكفاءة وتضافر الطاقات المتحققة، وعن الوفورات البالغة 

 وذلك لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين. 5104المائة المعتزم تحقيقها في عام 
                                                           

 .  46، الفقرة 7-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20) 4174 ...الدورة احلادية عشرة ...(   الوثائق الرمسية79)
 .14، الفقرة 4-ع نفسه، اجلزء باء(   املرج71)
 .711، الفقرة 4-لثاين، اجلزء باء(، اجمللد اICC-ASP/12/20) 4171 ...الدورة الثانية عشرة ...(   الوثائق الرمسية78)
 .84(   املرجع نفسه، الفقرة 76)
 .CBF22/11P01(   الوثيقة 41)
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ستتناول اآلثار املرتتبة على بعض التغيريات  4175بأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  اوأُبِلغت اللجنة أيض
 اهليكلية املقرتحة نتيجًة ملشروع إعادة التنظيم.

 مكتب المدعي العام استراتيجية -5
كجزء من النظر يف األداء اإلمجايل للمحكمة، استمعت اللجنة إىل عرض عن اخلطة االسرتاتيجية  -21

  )47(.4175-4174ملكتب املدعي العام للفرتة 
وسلط العرض األضواء على التحوالت االسرتاتيجية املتعلقة باألنشطة األساسية الثالثة ملكتب  -22

وهي: الفحوص األولية، والتحقيقات وعمليات املقاضاة. وجرى حتديث معلومات اللجنة املدعي العام، 
 بشأن التطورات التنظيمية واإلدارية احلديثة اليت حدثت يف مكتب املدعي العام. اأيض
وبينما مل توجد توصيات إضافية تُقدَّم من اللجنة بشأن هذه النقطة خبالف التوصية الواردة يف  -25

سيستمر يف إحداث آثار مالية  )44(أدناه، فإن اللجنة الحظت أن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 21الفقرة 
فيما يتعلق بقلم احملكمة باعتباره اجلهة  اوإدارة ليس فقط فيما يتعلق مبكتب املدعي العام ولكن أيض

 .4175ة لعام للخدمات إىل مكتب املدعي العام وأن هذه اآلثار ستنعكس يف امليزانية املقرتح مقدمة
والحظت  اللجنة كذلك أن املوارد البشرية اإلضافية يف مكتب املدعي العام الناجتة عن اخلطة  -29

االسرتاتيجية ميكن أن تؤثر على االحتياجات املتعلقة حبيز العمل يف إطار مشروع املقر الدائم. وتشري 
املقر الدائم من هذا التقرير وذلك يف الفقرة  اللجنة بصورة حمددة إىل هذه املسألة يف الفرع املتعلق مبباين

 أدناه. 85
إلى اآلثار المالية واإلدارية المحتملة التي ستواجهها المحكمة نتيجًة لتنفيذ الخطة  اونظر  -43

االستراتيجية، طلبت اللجنة تزويدها بمعلومات عن التأثيرات المالية المتوقعة المترتبة على المراحل 
 بفترة كافية. 5102التالية من االستراتيجية وذلك قبل النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

إقرار الذمة المالية لموظفي المشتريات وموظفي مشروع المقر الدائم، والسياسات المتعلقة  -3
 بمكافحة الغش والمبلِّغين عن الفساد

الذي أبلغت المحكمة فيه اللجنة بالمبادئ التوجيهية  )41(بالتقرير اأحاطت اللجنة علم -40
ها حتى اآلن وطلبت إلى المحكمة أن تقّدم إليها في الصادرة. ورحبت اللجنة باألعمال المضطلع ب

 .اتفصيلي ادورتها الرابعة والعشرين تقرير 
 مخاطر أسعار صرف العمالت التي تلحق بالصندوق االستئماني للضحايا -4

على اللجنة تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا عن إدارة خماطر  اكان معروض -26
الذي يعرض سياسة هذا الصندوق بشأن إدارة خماطر أسعار صرف العمالت  )42(أسعار صرف العمالت،

 على النحو الذي ناقشها به جملس إدارة الصندوق وأقرها يف اجتماعه السنوي احلادي عشر.
جنة عن تقديرها ألمانة الصندوق االستئماني للضحايا التخاذها تدابير للتخفيف وأعربت الل -21

من المخاطر ولألخذ بالسياسة المتعلقة بمخاطر أسعار صرف العمالت وذلك كجزء من سير 
بشأن سياسة  اعملها  المعتاد؛ وشجعت اللجنة أمانة الصندوق على تضمين تقريرها السنوي تحديث

 عن ذلك في دورتها الثالثة والعشرين. الصرف وأن تقدم إليها تقرير إدارة مخاطر أسعار ا
 الموارد البشرية  -دال

                                                           

 .CBF22/03P04(   الوثيقة 47)
 .CBF22/03P05(   الوثيقة 44)
 .ICC-ASP/13/9(   الوثيقة 41)
 .CBF/22/14(   الوثيقة 42)
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ورحبت اللجنة ببعض التطورات  )45(نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية. -57
اإلجيابية، مثل زيادة التواصل مع موظفي احملكمة، مبا يف ذلك جملس احتاد املوظفني، واألخذ بنظام جديد 
لتقييم األداء، ولكنها أعربت عن القلق بشأن حالة تنفيذ توصياهتا. وكررت اللجنة اإلشارة إىل قلقها 

جلغرايف للموظفني يف احملكمة األمر الذي ُيستدل عليه بشأن استمرار عدم التوازن يف التمثيل ا
 باإلحصاءات املقدمة إىل اللجنة بشأن املوارد البشرية )انظر املرفق الثاين(.

 التعيينات -0
رحبت اللجنة بإدراج أحكام خاصة تتعلق بوضع قائمة قصرية باملرشحني من البلدان غري املمثلة  -54

معلومات بانتظام عن املرشحني من هذه البلدان بغية إجراء مقابالت هلم  والبلدان الناقصة التمثيل وبتقدمي
بالتزام احملكمة مبواصلة حتليل البيانات ذات  الصلة من  امع أعضاء أفرقة املقابالت. وأحاطت اللجنة علم

 بيد أن اللجنة، وقد أخذتأجل حتديد اجملال الرئيسي للرتكيز وحتديد أهداف حمددة ألنشطة التوعية. 
في الحسبان االختالل المزمن في التمثيل الجغرافي، قد أوصت المحكمة ببذل مزيد من الجهود 
بغية تحسين الوضع وموافاتها في دورتها الرابعة والعشرين بتقرير عن التدابير المتخذة والنتائج 

 المتحققة وبمقترحات في هذا الصدد كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد  البشرية.
يف  28.9والحظت اللجنة أن النسبة املئوية  اإلمجالية للنساء يف احملكمة يف وظائف الفئة الفنية ) -51

( تتمشى بصورة جيدة مع األرقام املماثلة يف املنظمات 4172آذار/مارس  7املائة حسب الوضع يف 
 الدولية األخرى.

ى أساس الكفاءة من أجل المديرين ورحبت اللجنة بإتمام عملية التوجيه والتدريب القائمة عل -24
والموظفين اآلخرين المشاركين في إجراء مقابالت التعيين. وأوصت اللجنة بأن تولي المحكمة 
أولوية لتدريب موظفيها على االستعداد لهذه المقابالت بقصد استخدام الموارد بفعالية وكفاءة، 

 ء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد  البشرية.إليها في دورتها الرابعة والعشرين كجز  اوبأن تقدم تقرير 
والحظت اللجنة أنه قد جرى حتسني املبادئ التوجيهية لعمليات التعيني وأنه جيري وضع مشروع  -55

والحظت اللجنة بقلق تعليق عمل مجلس استعراض اختيار الموظفين. سياسة بشأن اختيار املوظفني. 
لى علم بالتطورات في هذا الشأن لكي تمّكنها من تقديم أي وأوصت اللجنة المحكمة بأن تُبقيها ع

اقتراحات قد تراها مناسبة، وأن توافيها في دورتها الرابعة والعشرين بما استجد كجزء من التقرير 
 المتعلق بإدارة الموارد البشرية.

 المساعدة المؤقتة العامة واستعراض إطار عمليات التعيين وإجراءات التعاقد -5
بعزم احملكمة إجراء استعراض شامل لطرائق التعاقد لديها وما يتصل هبا من  االلجنة علم أحاطت -55

قواعد وإجراءات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة واملوظفني العاملني لفرتات قصرية 
المحكمة  وأوصت اللجنة بأن تقدموذلك بقصد زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد إىل أقصى حد. 

عن إعداد القواعد واإلجراءات لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين بالنظر  اإليها تقرير 
إلى أن أي تغيير في طرائق التعاقد ُيحتَمل أن يكون له تأثير كبير على المسائل المالية والميزانوية 

 واإلدارية الداخلة ضمن اختصاص اللجنة وجمعية الدول األطراف.
بنْهج المحكمة بشأن المساعدة المؤقتة العامة الممكنة المتعددة  اوأحاطت اللجنة علم -51

السنوات وتحويل الوظائف المموَّلة من المساعدة المؤقتة العامة والقائمة منذ أمد طويل إلى وظائف 
 العشرين طبقثابتة، وأوصت بأن تقّدم المحكمة مقترحات لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة وا

 لمبادئ وشروط التعيين التي وضعتها اللجنة وجمعية الدول األطراف.

                                                           

 .ICC-ASP/13/18(   الوثيقة 45)
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بيد أن اللجنة قد أعربت عن القلق بصورة خاصة إزاء الترتيبات التعاقدية الحالية للموظفين  -20
األمنيين للمحكمة التي من الواضح أنه يلزم االستعاضة عنها بوظائف ثابتة. وبعد أن أشارت اللجنة 

ى أنها لم تتلق بعد "هيكل" المحكمة الذي طُلب من قبل وأن تلّقي هذا "الهيكل" قد شكل إل
ال بد منه إلنهاء التجميد المفروض على الوظائف، فإنها رأت أنه ينبغي مع ذلك تقرير  اشرط

استثناء في حالة موظفي األمن. ولذلك طلبت اللجنة إلى المحكمة أن تدرج في ميزانيتها 
لتحويل المساعدة المؤقتة العامة إلى الوظائف األمنية  ااعتماد 5102المقترحة لعام البرنامجية 

 الثابتة التي تلزم لعمليات المحكمة.
 الخبراء االستشاريون -1

بالسياسات املتعلقة باتفاقات اخلدمة اخلاصة للخرباء االستشاريني العاملني  اأحاطت اللجنة علم -56
بدون مقابل وغريهم من مكونات املوارد البشرية العاملني بدون مقابل. وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها 

ة وأوصت اللجنإزاء االستمرار يف استخدام هذه الفئات بدون وجود سياسات تتسم بالشفافية والوضوح. 
بأن تقدم المحكمة إليها مقترحات عن السياسات المتعلقة باتفاقات الخدمة الخاصة والخبراء 
االستشاريين وغيرهم من العاملين بدون مقابل وذلك لكي تنظر فيها اللجنة في موعد ال يتجاوز 

 دورتها السادسة والعشرين.
 معايير تصنيف وظائف الفئة الفنية -4

استعراض المبادئ اإلطارية السياساتية للمحكمة وإجرءاتها  االيالحظت اللجنة أنه يجري ح -91
المتعلقة بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها، وأوضحت أنها تتطلع إلى تلّقي نتيجة هذا االستعراض 
بما يتمشى مع مبادئ التعيين التي وضعتها جمعية الدول األطراف. وطلبت اللجنة إلى المحكمة 

ذلك في دورتها الرابعة والعشرين كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد عن  اأن تقدم إليها تقرير 
 البشرية.

 المساءلة اإلدارية ونظام تقييم أداء الموظفين  -2
رحبت اللجنة بإعداد السياسات والتعليمات اإلدارية أو التعميمات اإلعالمية في هذا الصدد،  -97

رد البشرية وتحسين شفافيتها. وطلبت اللجنة وشجعت المحكمة على مواصلة تنقيح سياسات الموا
عن التقدم المحرز وذلك كجزء من  اإلى المحكمة أن تقدم إليها في دورتها الرابعة والعشرين تقرير 

 التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية.
ى بأنشطة احملكمة بشأن رفاه املوظفني وصحتهم، واتفقت مع احملكمة عل اوأحاطت اللجنة علم -94

 أمهية الرتكيز على هذه املسألة.
باحتيجات المحكمة بشأن التدريب والتعّلم، وأوصت بأن تكون  اوأحاطت اللجنة علم -91

وقضايا السياسات المهمة.  األولوية التي توليها المحكمة للبرامج مستندًة إلى الخطط االستراتيجية
عن التقدم المحرز  ابعة والعشرين تقرير وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم إليها في دورتها الرا

 في هذا الصدد وذلك كجزء من التقرير المتعلق بالموارد البشرية.
ورحبت اللجنة بقيام احملكمة بإعداد وتنفيذ مشاريع التشغيل الذايت بغية حتسني كفاءة وفعالية عملية  -92

 إدارة املوارد البشرية.
عد مقرتحات الستحداث ثقافة احملاسبة الشخصية، مبا يف والحظت اللجنة أن احملكمة مل تعّد ب -95

ذلك حتديد مكافآت لألداء اجليد وجزاءات يف حالة األداء الرديء، على النحو الذي طلبته اللجنة يف 
وبينما اتفقت اللجنة مع رأي احملكمة القائل بأن التنفيذ الناجح للنظام اجلديد  )49(دورهتا الثامنة عشرة.

                                                           

 .26، الفقرة 7-الثاين، اجلزء باء(، اجمللد ICC-ASP/11/20) 4174... الدورة احلادية عشرة(   الوثائق الرمسية... 49)



ICC-ASP/13/20 

250 

20-A-251114 

لتقييم األداء هو أمر ال بد منه لتحقيق اهلدف املنشود، فإهنا شددت مرة أخرى على أمهية توصيتها. 
الذي علقت فيه المحكمة أهمية على االعتراف بجهود  )41(وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقرير،

حديد عن الدعم وتنمية قدرات الموظفين، ولكنها لم تنظر في ت الموظفين ومكافأتهم، فضال
جزاءات في حالة األداء السيء. وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إليها في موعد ال يتجاوز 
دورتها السادسة والعشرين مقترحات لكي تنظر فيها وذلك كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد 

 البشرية.
جراءات أوضح وشكل ورحبت اللجنة باألخذ بالنظام اجلديد لتقييم األداء الذي يشتمل على إ -99

مبسَّط سهل االستعمال ومنطقي وعلى نظام تقييم متقدم. وكما سّلمت احملكمة يف التقرير، فال بد من 
تنفيذ النظام اجلديد على حنو متسق ومنصف على نطاق احملكمة ككل عن طريق توفري التدريب والرصد 

لق بإدارة الموارد البشرية معلومات وأوصت اللجنة بأن تُدرج المحكمة في تقريرها المتع املناسبني.
عن تنفيذ النظام الجديد لتقييم األداء، وهو التقرير المقرر تقديمه إلى اللجنة في دورتيها الرابعة 

 والعشرين والسادسة والعشرين.
 تنّقل الموظفين وسن التقاعد -6

الموظفين يُعقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استبعاد المحكمة من آخر اتفاق بشأن تنّقل  -63
فيما بين منظمات األمم المتحدة، وأوصت بأن تحدد المحكمة الشروط التي ينبغي الوفاء بها وأن 
تحشد الدعم من الدول األطراف في محاولة لالنضمام إلى هذا االتفاق. وطلبت اللجنة إلى 

وذلك كجزء من عن التقدم المحرز  االمحكمة أن تقدم إليها في دورتها الرابعة والعشرين تقرير 
 التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية.

والحظت اللجنة أن الجمعية العامة لألمم المتحدة لم تتخذ أي قرار بشأن السن اإللزامية  -60
، وأوصت بأن 5104كانون الثاني/يناير   0النتهاء خدمة الموظفين الذين انضموا إلى المنظمة قبل 

بالمعلومات ذات الصلة لكي تنظر فيه في  االثالثة والعشرين مقترحتقدم المحكمة إليها في دورتها 
 تلك الدورة.

 برنامج موظفي الفئة الفنية المبتدئين -3
باألعمال التحضيرية الرامية إلى األخذ ببرنامج لموظفي الفئة الفنية  اأحاطت اللجنة علم -.6

ة إليها في دورتها الرابعة ، وأوصت بأن تقّدم المحكم5102المبتدئين في كانون الثاني/يناير 
 عن التقدم المحرز وذلك كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية.  امرحلي اوالعشرين تقرير 

 المساعدة القانونية   -هاء
املقدم من قلم احملكمة بشأن املساعدة  4171لعام  )48(نظرت اللجنة يف التقرير الفصلي الرابع -11

. والحظت اللجنة مع االرتياح أن اآللية اجلديدة 4172لعام  )46(القانونية والتقرير الفصلي األول
للمساعدة القانونية تفي باحتياجات شىت املستعِملني وترتكز على مبدأ إقامة توازن بني موارد وإمكانيات 

كانيات مكتب املدعي العام. ورغم أن من السابق ألوانه إجراء تقييم عام هلذا النظام املتَّهمني وموارد وإم
قبل هناية دورة قضائية كاملة، فإن اللجنة تشعر بأن النظام اجلديد قد بدأ بالفعل يف حتقيق وفورات، كما 

 يشار إىل ذلك يف التقارير.
 اعدة القانونية يف ضوء القضايا اجلارية، آخذومازال قلم احملكمة يقوم بتقييم ورصد إجراءات املسا -17

وفورات يف املراحل املختلفة لإلجراءات  ايف احلسبان اختصاص الدوائر. وستتحقق من اآلن فصاعد
                                                           

 .ICC-ASP/13/18(   الوثيقة 41)
 .ICC-ASP/13/2(   الوثيقة 48)
 .ICC-ASP/13/17(   الوثيقة 46)
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، مما يربهن مرة أخرى على فوائد اإلصالح املضطلع به منذ عام الضحايا وعمليات متثيل املتَّهمني و 
 )11(يورو. 111 111،  وفورات تبلغ حنو 4172عام  . وقد حتققت، يف الربع األول من4174

وقد أُعد  )17(من قلم احملكمة بشأن طرق حتسني إجراءات املساعدة القانونية. اوتلقت اللجنة تقرير  -14
من اجملاالت  ايف دورهتا احلادية والعشرين. وحدد التقرير عدد )14(التقرير استجابًة لطلب مقدم من اللجنة

 سني اإلجراءات القائمة.اليت ميكن فيها حت
وقد أعربت اللجنة عن حتفظات بشأن بعض املقرتحات املتعلقة برتشيد إجراءات املساعدة القانونية،  -11

مبا يف ذلك على سبيل املثال االقرتاح الذي يدعو إىل أن ُتدفع كمبلغ إمجايل مقطوع املخصصات الشهرية 
 اة قد تبّسط معاجلة عمليات رد التكاليف، فإن أنواعيورو. ويف حني أن مثل هذه اآللي 1111البالغة 

بأن املخصصات  اخمتلفة من النفقات قد تتطلب مع ذلك اتباع نـُُهج خمتلفة. وقد أُبِلغت اللجنة سابق
الشهرية ُُيتفظ هبا يف قلم احملكمة على سبيل األمانة لكي ُتستخّدم عندما تنشأ بشكل معقول مصروفات 

على هذه  اضرورية فيما يتعلق بتمثيل قانوين فعال وكفء ويكون قلم احملكمة قد وافق ُمسبق
نة مل تنجح يف فهم كيف ميكن وإىل جانب حقيقة أنه بداهًة لن توجد رقابة، فإن اللج )11(املصروفات.

أنه سيكون  من األسئلة، منها مثال ااسرتداد املبالغ اليت ُدفعت دون مربر. وتوجد مسائل أخرى تثري مزيد
اليت ال ُتدفع مكافآت أعضائها على أساس عدد  الضحايا من الصعب تطبيق الرسوم املقرتحة على أفرقة 

 ساعات العمل.
لع بأعمال حتضريية فهمت اللجنة أهنا ستكون موضوع مناقشات وعلى الرغم من ذلك، اضطُ  -12

وأوصت اللجنة بأن تبلغها المحكمة في دورتها الثالثة والعشرين استكشافية مع ممثلي هيئة الدفاع. 
بالتقدم المحرز في هذه المناقشات. كما أنها أوصت بأال تتلقى بعد اآلن تقارير ربع سنوية )فصلية( 

 عدة القانونية بل تقارير نصف سنوية من أجل النظر فيها في دورتيها السنويتين.عن تطور آلية المسا
 جبر األضرار

على  اللجنة تقرير مقدم من احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا عن القواعد اليت  اكان معروض -15
من املبادئ يف قرارها  اولوحظ أن الدائرة االبتدائية األوىل قد حددت عدد )12(ينبغي التقّيد هبا لدفع اجلرْب.

أن مسألة جرب  االصادر يف قضية لوبانغا ولكن هذه القضية مازالت قيد النظر يف االستئناف. ولوحظ أيض
 األضرار ميكن أن يكون هلا تأثري مهم على مسعة احملكمة وعملياهتا.

زال يتعني تناول عدد من املسائل، مبا يف ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي والحظ أعضاء اللجنة أنه ما -19
إيالء أولوية يف دفع األموال املصادرة من األشخاص املدانني لسداد التكاليف املتكبدة من جانب احملكمة 
)مثل املساعدة القانونية( أو يف دفع تعويضات جرب للضحايا؛ وكيف ينبغي دفع التكاليف املتكبدة يف 

 .الضحايا نفيذ أحكام جرب األضرار، ومن أي أموال؛ وكيف ينبغي تناول توقعات ت
وأُبلغت اللجنة بأن فريق الهاي العامل ما فتئ يبحث هذه المسائل ومسائل أخرى تتعلق  -11

 ابحبر األضرار. وقد طلبت اللجنة أن تقدم المحكمة إليها في دورتها الرابعة والعشرين موجز 
بها في فريق الهاي العامل حتى اآلن ومعلومات عن أي تطورات أخرى تكون لألعمال المضطلع 

قد حدثت حتى ذلك الحين لكي يمكن للجنة أن توالي النظر في التأثيرات المالية واإلدارية 
 المحتملة وأن تقدم توصيات بهذا الشأن.

                                                           

 (   املرجع نفسه، اجلزء خامساً، اجلدول.11)
 .ICC-ASP/13/6(   الوثيقة  17)
 .711الفقرة  ،4-لثاين، اجلزء باء(، اجمللد اICC-ASP/12/20) 4171... الدورة الثانية عشرة... (   الوثائق الرمسية14)
 .716، الفقرة ICC-ASP/12/3(   الوثيقة  11)
 .ICC-ASP/13/7(   الوثيقة  12)
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 مباني المحكمة -واو 
 الحيز المكتبي لِفَرق  الترجمة التحريرية  -0

أشارت اللجنة إلى توصيتها السابقة بأن تواصل المحكمة توفير الحيز المكتبي الالزم لِفَرق   -18
 أو في المبني آرك( Haagse Veste) الترجمة التحريرية التابعة لألمانة في مبنى "هاجسي فيسته"

(Arc buildingوهو ما كان ممكن ،)حق خالل السنوات السابقة، مما يدرأ أي آثار يمكن أن تل ا
 )15( بالميزانية نتيجًة الستئجار حيز مكتبي.

 مباني المقر الدائم  -5
قدم رئيس جلنة الرقابة إحاطة إعالمية إىل اللجنة بشأن حالة مباين املقر الدائم املوحد واملشروع  -16

االستشارية املؤسسة ، من ‘بيرت تيَمرمانز’االنتقايل. وقدم مدير املشروع تفسريات إضافية. وقام السيد 
على  ا( بتقدمي عرض عن التكلفة الكلية للملكية. وكان معروضBrink Groep‘ )برينك غروب’اهلولندية 

  )19(اللجنة تقرير مؤقت عن أنشطة جلنة الرقابة.
 حالة المشروع  -3

ك بعد قال رئيس جلنة  الرقابة إنه يسرّه مالحظة أن املشروع مازال يف حدود امليزانية املعتمدة وذل -81
. وبينما أدت صعوبات غري متوقعة يف موقع التشييد 4171عام من بدء التشييد الفعلي يف آذار/مارس 

إىل التسبب يف تأخريات ويف زيادة التكاليف، فإنه جيري بذل جهود للتخفيف من ذلك. ومن املتوقع،  
. ومن املنتظر أن يسمح 4175كما كان األمر من قبل، تسليم مباين املقر إىل احملكمة يف أيلول/سبتمرب 

. وقدم 4179ذلك للمحكمة بأن تصبح قيد التشغيل الكامل يف املقر اجلديد حبلول كانون الثاين/يناير 
 رئيس جلنة الرقابة إضافة حتديثية بشأن املدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة والسياسة املتعلقة بسمات التمثيل.

ابة وملدير املشروع على تدبري شؤون املشروع بنجاح وعلى وأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة الرق -87
الوفورات املتحققة اليت يُعتد هبا. أما وقد تبّقى عام ونصف العام قبل اكتمال املشروع، فإن احلاجة إىل 
اتباع هْنج مايل حصيف وإىل حماولة حتقيق كفاءات هي حاجة مازالت بنفس اإلحلاح الذي ظلت عليه 

 .ادائم
 االنتقال إلى مباني المقر الجديد  -4

أبلغ رئيس جلنة الرقابة اللجنة بأن احملكمة ومدير املشروع قد قاما، استجابًة منهما لتوصيات كال  -84
باسم:  اتكاليف معدات املستعِملني غري املدجَمني )املعروفة سابقاللجنتني، بالبدء يف إجراء استعراض 

"معدات اجملموعة الثانية"(. وكان اهلدف املنشود هو خفض تكلفة املشروع من املبلغ املواَفق عليه وقدره 
. وقد أُبِلغت 4172مليون يورو حبلول حزيران/يونيه  761.1مليون يورو إىل ما ال يزيد عن  765.1

ِملني وزيادة أمد احلياة املفيدة جلنة الرقابة بأنه جيري وضع خطط املشرتيات وحتديث احتياجات املستع
إلى  اوشجعت اللجنة مدير المشروع والمحكمة على المضي قدما دون تأخير نظر لألصول املعنية. 

اقتراب أجل االنتقال الفعلي. وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة وإلى أن تتلّقى في 
 نتقال.بشأن برنامج اال ادورتها الثالثة والعشرين تحديث

 المخاطر  -2

                                                           

 .97، الفقرة 7-لثاين، اجلزء باء(، اجمللد اICC-ASP/11/20) 4174 ...الدورة احلادية عشرة ...(   الوثائق الرمسية15)
 .CBF/22/15(   الوثيقة  19)



ICC-ASP/13/20 

253 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 2
5

3
 

ماليني يورو من احتياطي  1.1إنفاق مبلغ  اأبلغ رئيس جلنة الرقابة اللجنة بأنه قد جرى مؤخر  -81
 )11(يف املائة. 26يف املائة إىل  41املشروع، مما يزيد من معدل تنفيذ االحتياطي يف سجل املخاطر من 

 منها امتثاال دورتها الثالثة والعشرين، امتثاالوطلبت اللجنة إلى لجنة الرقابة أن تقّدم إليها في  -04
، معلومات محدَّثة عن استخدام سجل ((ICC-ASP/6/Res.1 6/0للمرفق الثاني للقرار  اتام

 المخاطر وعن المخاطر المستقبلية المحتملة.
أن  وأشار رئيس جلنة الرقابة إىل أن قدرات مالك املوظفني املعتمدة يف ظل التصميم احلايل ميكن -85

تتعرض لإلجهاد. وهذا يرجع إىل الزيادات يف املوظفني يف مكتب املدعي العام، ورمبا يف قلم احملكمة، يف 
وحّثت اللجنة المحكمة ومدير المشروع على استكشاف أعقاب األخذ باسرتاتيجية االدعاء املنقَّحة. 

 لى أن يقدما تحليالحلول تحقق الكفاءة في التكاليف وتتيح الفرص للتعويض عن الوفورات، وع
في أقرب وقت مالئم لهما. وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى تلّقي تحديث بهذا الشأن في دورتها 

 الثالثة والعشرين.
ووجه رئيس لجنة الرقابة االنتباه إلى المخاطر المالية التي يمكن أن تنشأ إذا لم يكن من  -06

جديد مباشرة عقب انتهاء عقد إيجار المباني انتقال المحكمة إلى مباني المقر ال االممكن عملي
عن هذه المسألة في دورتها الثالثة  االمؤقتة. وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم إليها تحديث

 والعشرين.
 المدفوعات التي ُتدفع مرة واحدة  -6

مبا يف ذلك املدفوعات اليت ُتدفع مرة  )18(بالتقرير املؤقت للجنة الرقابة، اأحاطت اللجنة علم -81
-ICC) 1/7واحدة، ووجهت االنتباه يف هذا الصدد إىل املرفق الثاين من قرار مجعية الدول األطراف 

ASP/7/Res.1) 77/1)ج( من املرفق الثاين للقرار  4، والفقرة (ICC-ASP/11/Res.3 ؛ واملرفق الثاين من)
، فيما يتعلق باملدفوعات اليت ُتدفع ICC-ASP/8/34ة  الوارد يف الوثيقة التقرير املتعلق بأنشطة جلنة الرقاب

مرة واحدة وتوزيع جمموع الفائدة املصرفية السنوية املستحقة الدفع من جانب الدول األطراف. وذّكرت 
. امنقَّح ابأنه "الجتذاب أكرب عدد ممكن من الدول األطراف، اعتمدت جلنة الرقابة هْنج االلجنة أيض

تقوم الدول األطراف اجلديدة اليت ختتار قبول هذا النْهج بدفع مدفوعاهتا مبوجب جدول األنصبة املقررة وس
 )16(".4116وليس مبوجب جدول عام  4171لعام 
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة حساب مساهمات الدول  -00

المحسوبة على مشروع مباني المقر الدائم، وطلبت إلى لجنة الرقابة األطراف والفائدة المصرفية 
وإلى مكتب مدير المشروع تقديم مزيد من المبررات لنْهجهما بشأن إعادة حساب المساهمات 

عن هذه  اوالفائدة المصرفية المتلقاة والمدفوعة، وأن يقدما إليها في دورتها الثالثة والعشرين تقرير 
 المسائل.

 ة املوضوعخلفي  )أ(
ميكن للدول األطراف أن تدفع مسامهاهتا يف تكلفة تشييد املباين اجلديدة بطريقتني اثنتني، مها: )أ(  -86

أو، كبديل عن ذلك، )ب( عن طريق نصيب متناسب من  اعن طريق مدفوعات ُتدفع مرة واحدة ُمسبق
، مددت مجعية 4174. ويف كانون األول/ديسمرب اعام 11قرض الدولة املضيفة الذي ُيسدَّد خالل فرتة 

الدول األطراف املوعد النهائي الختيار اخليار املتمثل يف الدفع مرة واحدة وذلك حىت هناية كانون 
دولة من  52تعهدت  4171آذار/مارس  75. وأبلغت جلنة الرقابة اللجنة بأنه يف 4172األول/ديسمرب 

                                                           

 .4172شباط/فرباير إىل آذار/مارس ن (   خالل فرتة اإلبالغ الشهرية م11)
 .CBF/22/15(   الوثيقة  18)
 ..771، الفقرة 7-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/12/20) 4171 ...الدورة الثانية عشرة ...(  الوثائق  الرمسية16)
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مليون يورو. وكانت دول أطراف  52.1ا تصل قيمته الكلية إىل الدول األطراف بالدفع مرة واحدة مب
 أخرى تنظر يف االنضمام إىل هذا اخليار.

 مالحظات اللجنة )ب(
كررت اللجنة اإلعراب عن رأيها القائل بأن اجتذاب املدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة هو إجراء  -61

وعات املرة الواحدة ستخضع لتسوية هنائية مىت جيد لزيادة التيّقن املايل للمشروع. وأشارت إىل أن مدف
أمكن، عند إمتام املشروع، معرفة التكلفة النهائية للمشروع واملبلغ املسحوب على اإلعانة املقدمة من 

 الدولة املضيفة. وهذا من شأنه ضمان أن تدفع مجيع الدول األطراف املبلغ الصحيح.
 التكلفة الكاملة للملكية  -3
 ضوعخلفية املو  )أ(
، أصبحت احملكمة هي مالكة املباين الدائمة وسيتعني عليها أن تتعامل مع التكاليف 4175يف عام  -67

واليت تتألف من )أ( تكاليف الصيانة، و)ب( ‘ التكلفة الكلية للملكية’املتصلة باملالك، املعروفة باسم 
حالة الدول األطراف اليت مل تقبل التكاليف املالية )تكاليف خدمة القرض املقدم من الدولة املضيفة يف 

خبيار الدفع مرة واحدة(، و)ج( تكاليف التشغيل املتصلة باملباين. وتتألف تكاليف الصيانة من مجيع 
نفقات الصيانة الوقائية والتصليحية واالختبارات وعمليات التفتيش وعمليات استبدال األصول )أي 

 عند تدهور حالة مكونات املباين(. ملطلوبة مستقبالتكاليف اإلصالح الرئيسية وتكاليف االستبدال ا
يرأسه مدير املشروع وُكلف مبهمة إجراء  عامال ا، أنشأت جلنة  الرقابة فريق4171ويف آيار/مايو  -64

تقييم تقين للخيارات املمكنة لتمويل تكاليف الصيانة، مبا يف ذلك أي خيارات تتاح للدول اليت تصبح 
 تسهم يف تكاليف املشروع.  يف املستقبل لكي اأطراف
 املشورة املقدمة من الفريق العامل املعين بالتكلفة الكلية للملكية )ب(

 التمويل ‘7’
ماليني يورو  416توقع الفريق العامل أن يصل جمموع املسامهات السنوية من أجل صيانة املباين إىل  -61

إىل النهج الديْنامي يف حني أن اتباع هْنج  ا(، استناد4125-4179يف فرتة الثالثني سنة األوىل وحدها )
يف  4.46مليون يورو )بنسبة عائد قدرها  789املبلغ املقطوع سيؤدي إىل تقدمي مسامهات يبلغ جمموعها 

املائة(. وهذا يشمل الصيانة املستقبلية الوقائية والتصليحية واالختبارات وعمليات التفتيش واالعتماد 
ل ضمنه نفقات  التشغيل املتصلة باملباين مثل تكاليف التأمني والطاقة. وتأيت وإحالل رأس املال. وال تدخ

على رأس هذه التكاليف التكلفة املالية خلدمة قرض الدولة املضيفة يف حالة الدول األطراف اليت مل تقم 
 باختيار طريقة الدفع بالكامل مرة واحدة.

ة الفعلية ستختلف عن ذلك. فالصيانة الوقائية إىل طبيعة الصيانة، فإن التكاليف السنوي اونظر  -62
على مر الوقت. بيد أن إحالل رأس املال سيؤدي إىل  اوالتصليحية ستتبع منحى املبلغ املقطوع تقريب

حدوث "طفرات" كبرية ومتباينة يف منط التكاليف، وخاصة عند االقرتاب من اجلزء األخري من فرتة الثالثني 
مليون يورو يف عام  51للفريق العامل، إىل  اتفع التكاليف الكلية للصيانة، وفقإذ ميكن عندئٍذ أن تر  اعام

 .4127مليون يورو يف عام  12و 4119
 ولتمويل تكاليف الصيانة، عرض الفريق العامل منوذجني اثنني، مها: -65

مهات السنوية يف ظل النْهج "الدينامي"، متوَّل احتياجات الصيانة من امليزانية السنوية. وتبدأـ املسا ( أ)
أثناءها  قعمليون يورو يف السنوات األوىل اليت ال يُتو  4، تكون يف العادة أقل من امبعدالت معتدلة نسبي

 حدوث أعمال صيانة رئيسية.
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ألعمال  اتوقع ااملسامهات مبعدل ثابت فُتدفع مقدَّم ددبيد أنه يف ظل هْنج "املبلغ املقطوع"، حتُ   ( ب)
ماليني يورو يف  5ق. وتبدأ املسامهات السنوية مبقدار تقرييب قدره حنو الصيانة الرئيسية يف وقت الح

بينما ترتفع يف املائة،  2.51يف املائة أو  4.46السنوات األوىل، حىت بافرتاض عائد استثمارات قدره 
وسيجري إنشاء صندوق ميكن  عالوة على ذلك على مر الوقت بسبب الربط باألرقام القياسية )املقايسة(.

 ُتسحب منه تكاليف الصيانة على أساس برامج صيانة متعددة السنوات.أن 
 اإلدارة ‘4’

نظر الفريق العامل يف نـُُهج شىت بشأن تنظيم مهمة الصيانة. وحّبذ الفريق "النموذج التعاقدي  -69
 الرئيسي": أي أن تكون األنشطة االسرتاتيجية من مسؤولية احملكمة، بينما تُنقل األنشطة التشغيلية

بوحدة إدارة املرافق التابعة للمحكمة. ويُعمل هبذا النموذج على  اوالتكتيكية إىل املقاول الرئيسي، مدعوم
 مراحل متتد لـ)مخس(سنوات.

 مالحظات اللجنة )ج(
أعربت اللجنة عن تقديرها ملا قام به الفريق العامل من عرض خليارات التمويل واإلدارة، واليت قدمت  -61

اتساع املسائل اليت يتعني حسمها. وبيد أنه كما أشار الفريق العامل وأكدت عليه جلنة فكرة عن مدى 
 الرقابة، يلزم إجراء مزيد من البحث إلعداد خمطط تنفيذي لكي تنظر فيه مجعية الدول األطراف.

مببلغ وشاركت اللجنة جلنة الرقابة قلقها إزاء إمكانية، ويف الواقع ضرورة، تقدمي مسامهات سنوية  -68
 مقطوع مرتفع تبدأ يف السنة األوىل مباشرة من أجل تقليل حدة الزيادات اليت تنشأ بعد عقود من الزمن.

من التمحيص. وبصورة أكثر  اعلى أن مناذج التمويل واإلدارة تستحق مزيد اووافقت اللجنة أيض -66
وافقت جلنة امليزانية واملالية على أنه  )21(من التقرير املؤقت املتعلق بأنشطة جلنة الرقابة، ا، واقتباساحتديد

 ينبغي تقدمي خيارات حتقق ما يلي:
 تورد بالتفصيل آثار التكاليف املتعددة السنوات طوال فرتة العمر اجملدي للمباين وأن تشمل حتليال )أ(

ال، الصيانة على مجيع املستويات، وخدمات املرافق، وإحالل رأس امل جلميع التكاليف ذات الصلة )مثال
الصيانة وإحالل رأس املال(  واآلثار املتعلقة باملوظفني(، مع التمييز بوضوح بني فئات التكاليف )مثال

 وإيراد أرقام تفصيلية مبوَّبة لكل سنة من السنوات املشمولة بالفرتة؛
تضمينها النظر يف آلية متويل هجينة، وكذلك يف مناذج بديلة بشأن الصيانة واإلدارة، مبا يف ذلك  )ب(

 فرتات انتقالية مالئمة إذا كان سيُعهد باألنشطة إىل جهات خارجية؛
يف املمارسة اليت تسري عليها املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك  االنظر جمدد )ج(

 ألغراض فرتات العمر ذات الصلة واملقاييس املرجعية ومستويات الصيانة."
ات لجنة الرقابة، وبناًء منها عليها، فإنها أكدت على الحاجة إلى من اللجنة لتوصي اوإقرار  -711

 إبالغها عما يلي في دورتها الثالثة والعشرين:
الخيارات المتعلقة بالتمويل "الهجين" لتكاليف الصيانة، بما يعني جعل دفع المساهمات  )أ( 

البداية، بالنظر إلى أن  عملية مركَّزة في االمسبقة لعمليات الصيانة الرئيسية التي تحدث الحق
هي في جوهرها غير متيّقن منها، األمر الذي  احتياجات المحكمة المتعلقة بالمرافق مستقبال

 يتوقف على مستوى نشاطها الذي سيتباين بل ويمكن أن ينخفض على مر الوقت؛
ل بحث مزايا ومثالب إيجاد مرفق للقروض من أجل ضمان التمويل االنتقالي القصير األج )ب(

 ة أو من أجل التخيف من تأثير طفرات التكاليف؛قعألعمال الصيانة غير المتو 
                                                           

 .11، الفقرة CBF/22/15(   الوثيقة  21)



ICC-ASP/13/20 

256 

20-A-251114 

تقديم مزيد من التفاصيل عن الصندوق المقترح لتكاليف الصيانة: من حيث حجمه وإطاره  )ج(
ة قعالزمني؛ وتقديم افتراضات بشأن أنواع ومخاطر األدوات االستثمارية الالزمة لتوليد عائدات متو 

في المائة؛ وتكلفة االستثمار االحترافي وإدارة المخاطر، سواء كان ذلك من  4.21و .5.5تبلغ 
داخل المحكمة أو عن طريق دراية فنية خارجية؛ وحجم المساهمات السنوية المقدمة كمبلغ 

 ة؛قعإجمالي مقطوع إذا حدث أن كانت عائدات االستثمار أدنى من المستويات المتو 
التي تقوم عليها  ايانة بعد الفترة الزمنية المحددة بثالثين عامتقديم تقدير بتكاليف الص )د(

 المشورة المقدمة من الفريق العامل؛
توضيح دور جمعية الدول األطراف ولجنة الرقابة في هيكل اإلدارة )تحديد االستراتيجية  )ه(

 والرقابة المالية وخطوط المسؤولية(.
أن تنظر بعني االعتبار يف اخليار الذي أشارت إليه جلنة وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأنه ينبغي  -717

 الرقابة والفريق العامل:
( أنشطة الصيانة اليت ستقّدمها شركة 4171متوز/يوليه   – 4179"]...[ أن مُتدَّد لسنة ثانية )متوز/يوليه 

 – 4175يوليه )متوز/ اواحد ا"كورتيس: " ]أي املقاول العام احلايل[ أثناء فرتة الضمان املمتدة عام
(، بأسعار السوق، بغية جتنب إجهاد موارد احملكمة ومكتب مدير املشروع يف وقت 4179متوز/يوليه 

يف  احرج أثناء إمتام االنتقال إىل املباين اجلديدة وكذلك بغية التمكني من البت على حنو أكثر حذر 
 ) 27(النموذج الذي يتعني اعتماده خبصوص التكلفة الكلية للملكية."

 مسائل أخرى  -زاي
 تنظيم  األمانة  -0

مع نضج احملكمة كمؤسسة دولية، يتعني إعادة النظر يف هيكلها وينبغي إجراء تعديالت من  -714
 أجل تلبية توقّعات الدول األطراف. وال تشكل أمانة مجعية الدول األطراف استثناًء من ذلك.

الدول األطراف على خدمات األمانة واألمني وقد الحظت اللجنة الطلبات املتزايدة من جانب  -711
التنفيذي للجنة من حيث حضورمها واملساعدة املقدمة منهما ولذلك فإهنا قررت أن تسعى، بالتشاور 
الوثيق مع مدير األمانة، إىل تقدمي توصيات دقيقة بشأن أساليب العمل واملوارد البشرية وهيكل األمانة 

لك كجزء من مناقشات اللجنة أثناء دورهتا الثالثة والعشرين بشأن لكي تنظر فيها الدول األطراف، وذ
 .4175امليزانية املقرتحة لعام 

 ة من المحكمةالمقدمالوثائق   -5
بالسياسة اجلديدة للمحكمة املتمثلة يف جتميع تقارير تُقدَّم إىل اللجنة  اأحاطت اللجنة علم -712

وبينما أعربت اللجنة عن تقديرها للمجهود قة واحدة. بشأن املواضيع املتبادلة الصلة جممعة يف وثي
الرامي إلى تحقيق كفاءة أكبر، فإنها ترى أن المعلومات المقدمة إليها من أجل النظر فيها لم تكن  
كافية نتيجًة لذلك، ولذا طلبت اللجنة إلى المحكمة أن تعيد النظر في سياساتها هذه بغية تحقيق 

 ن التقارير وتقديم معلومات كافية.التوازن بين تقديم عدد أقل م
 مواعيد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة  -3

تشرين  71إىل  1قررت اللجنة عقد دورهتا الثالثة والعشرين يف الهاي يف الفرتة من  -715
 .4172األول/أكتوبر 
 المرفق األول

                                                           

 .17(   املرجع نفسه، الفقرة 27)
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 5104نيسان/أبريل  50حالة تسديد االشتراكات لغاية 

 
الدول   

  األطراف

االشرتاكات  4172 السنوات السابقة
غري 

املسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املسددة

االشرتاكات           
 املقررة

احملصَّالت 
 واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   

  املسددة
االشرتاكات           

 املقررة
احملصَّالت  

 واالئتمانات

ااالشرتاكات 
  غري  

 املسددة
 6,111 - 6,111 77 6,187 - 21,226 21,226 أفغانستان -7

 78,851 - 78,851 71 78,812 - 774,168 774,168  ألبانيا -4

 - - - 75,191 75,191 - 712,619 712,619 أندورا -1

 1,168 - 1,168 - 1,168 - 15,781 15,781 أنتيغوا وبربودا -2

 871,551 - 871,551 614 872,256 - 8,199,115 8,199,115 األرجنتني -5

 - - - 1,616,616 1,616,616 - 48,181,176 48,181,176 اسرتاليا -9

 - - - 7,515,888 7,515,888 - 71,182,477 71,182,477 النمسا -1

 9,161 - 9,161 5,185 77,815 - 57,911 57,911 بنغالديش -8

 75,187 - 75,187 - 75,187 - 715,117 715,117 بربادوس -6

 - - - 7,881,457 7,881,457 - 79,117,169 79,117,169 بلجيكا -71

 4,144 8 7,611 - 7,611 772 75,227 75,555 بيليز -77

 75,866 42 5,111 - 5,111 71,715 41,115 11,471 بنن -74

71- 

بوليفيا )دولة 
املتعددة  –

 - - - 79,691 79,691 - 779,194 779,194 القوميات(

72- 
البوسنة 
 14,141 - 14,141 18 14,197 - 719,897 719,897 واهلرسك

 14,112 715 14,197 - 14,197 718 411,882 417,194 بوتسوانا -75

 71,182,529 41,179 5,519,177 - 5,519,177 5,442,576 76,111,488 42,452,811 الربازيل -79

 - - - 88,111 88,111 - 249,184 249,184 بلغاريا -71

 7,415 - 7,415 2,247 5,969 - 15,452 15,452 بوركينا فاسو -78

 4,171 8 7,611 - 7,611 716 71,844 71,617 بوروندي -76

 1,561 - 1,561 - 1,561 - 15,111 15,111 كمبوديا -41

 - - - 5,942,542 5,942,542 - 29,221,291 29,221,291 كندا -47

44- 
الرأس 

 7,611 - 7,611 - 7,611 - 1,211 1,211 األخضر
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الدول   

  األطراف

االشرتاكات  4172 السنوات السابقة
غري 

املسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املسددة

االشرتاكات           
 املقررة

احملصَّالت 
 واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   

  املسددة
االشرتاكات           

 املقررة
احملصَّالت  

 واالئتمانات

ااالشرتاكات 
  غري  

 املسددة

41- 
مجهورية أفريقيا 

 5,151 29 7,611 - 7,611 1,877 77,122 75,555 الوسطى

 2,119 79 1,811 - 1,811 441 71,775 71,115 تشاد -42

 946,612 - 946,612 - 946,612 - 7,111,842 7,111,842 شيلي -45

 89,174 - 89,174 214,411 288,575 - 4,112,748 4,112,748 كولومبيا -49

 74,299 29 7,611 - 7,611 71,541 915 77,745 جزر القمر -41

 41,719 11 6,187 - 6,187 71,984 71,129 11,148 الكونغو -48

 - - - 7,611 7,611 - 8,425 8,425 جزر كوك -46

 - - - 17,951 17,951 - 517,869 517,869 كوستاريكا -11

 76,141 - 76,141 7,251 41,181 - 74,219 74,219 كوت ديفوار -17

 - - - 411,144 411,144 - 7,111,186 7,111,186 كرواتيا -14

 - - - 88,111 88,111 - 912,529 912,529 قربص -11

12- 
اجلمهورية 
 149,815 - 149,815 626 141,152 - 4,241,629 4,241,629 التشيكية

15- 

مجهورية 
الكونغو 

 77,117 42 5,962 - 5,962 5,171 27,696 21,484 الدميقراطية

 7,417,919 - 7,417,919 4,774 7,411,128 - 77,481,241 77,481,241 الدامنرك -19

 74,191 29 7,611 - 7,611 71,772 5,425 75,156  جيبويت -11

 9,889 29 7,611 - 7,611 2,621 71,975 75,555 دومينيكا -18

16- 
اجلمهورية 
 462,696 7,655 82,611 - 82,611 418,772 451,161 258,411 الدومينيكية

 81,619 151 81,117 - 81,117 555 251,711 251,148 إكوادور -21

 - - - 15,541 15,541 - 181,656 181,656 إستونيا -27

 5,116 42 5,111 - 5,111 75 59,124 59,151 فيجي -24

 - - - 618,714 618,714 - 8,522,461 8,522,461 فنلندا -21

 - - - 71,552,166 71,552,166 - 62,857,595 62,857,595 فرنسا -22
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الدول   

  األطراف

االشرتاكات  4172 السنوات السابقة
غري 

املسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املسددة

االشرتاكات           
 املقررة

احملصَّالت 
 واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   

  املسددة
االشرتاكات           

 املقررة
احملصَّالت  

 واالئتمانات

ااالشرتاكات 
  غري  

 املسددة
 11,122 - 11,122 79 11,191 - 787,921 787,921 غابون -25

 7,868 - 7,868 4 7,611 - 75,555 75,555 غامبيا -29

 - - - 71,712 71,712 - 99,746 99,746 جورجيا -21

 9,146,269 - 9,146,269 9,129,766 71,215,965 - 746,418,114 746,418,114 أملانيا -28

 49,111 - 49,111 42 49,197 - 61,111 61,111 غانا -26

 7,411,641 - 7,411,641 - 7,411,641 - 6,281,524 6,281,524 اليونان -51

 5,698 42 7,611 - 7,611 2,122 - 2,122 غرينادا -57

 51,546 475 51,621 - 51,621 4,112 - 11,911 غواتيماال -54

 6,872 82 7,611 - 7,611 1,811 47,711 48,611 غينيا -51

 - - - 7,611 7,611 - 71,617 71,617 غيانا -52

 76,889 92 75,187 - 75,187 2,127 64,416 69,651 هندوراس -55

 - - - 517,161 517,161 - 1,262,225 1,262,225 هنغاريا -59

 - - - 51,811 51,811 - 599,127 599,127 أيسلندا -51

 - - - 188,815 188,815 - 9,911,115 9,911,115 أيرلندا -58

 8,198,865 - 8,198,865 72,298 8,181,191 - 19,955,152 19,955,152 إيطاليا -56

 75,671,516 - 75,671,516 2,514,495 41,224,112 - 741,615,811 741,615,811 اليابان -91

 - - - 27,511 27,511 - 411,766 411,766 األردن -97

 42,529 - 42,529 11 42,516 - 722,881 722,881 كينيا -94

 - - - 88,111 88,111 - 218,175 218,175 التفيا -91

 - - - 7,611 7,611 - 75,555 75,555 ليسوتو -92

 5,222 29 7,611 - 7,611 1,268 71,211 71,617 ليبرييا -95

 - - - 79,656 79,656 - 749,161 749,161 ليختنشتاين -99

 77,911 - 77,911 749,199 711,911 - 917,591 917,591 ليتوانيا -91

 729,815 - 729,815 5,194 754,911 - 7,117,181 7,117,181 لكسمبورغ -98

 77,812 42 5,111 - 5,111 9,181 71,189 41,899 مدغشقر -96

 6,147 49 1,811 - 1,811 5,765 74,511 71,148  مالوي -11
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الدول   

  األطراف

االشرتاكات  4172 السنوات السابقة
غري 

املسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املسددة

االشرتاكات           
 املقررة

احملصَّالت 
 واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   

  املسددة
االشرتاكات           

 املقررة
احملصَّالت  

 واالئتمانات

ااالشرتاكات 
  غري  

 املسددة
 796 - 796 7,117 7,611 - 1,517 1,517 ملديف -17

 1,566 - 1,566 - 1,566 - 15,111 15,111 مايل -14

 - - - 11,791 11,791 - 429,177 429,177  مالطة -11

 6,159 29 7,611 - 7,611 1,771 8,225 75,555 جزر مارشال -12

 42,559 - 42,559 - 42,559 - 712,564 712,564 موريشيوس -15

 - - - 1,217,157 1,217,157 - 41,471,758 41,471,758 املكسيك -19

 5,966 - 5,966 7 5,111 - 41,845 41,845 منغوليا -11

 6,111 - 6,111 7 6,118 - 14,678 14,678 اجلبل األسود -18

 78,881 - 78,881 - 78,881 - 771,185 771,185 ناميبيا -16

 7,661 8 7,611 - 7,611 85 75,211 75,555 ناور -81

 - - - 1,747,458 1,747,458 - 41,877,541 41,877,541 هولندا -87

 - - - 211,291 211,291 - 1,617,811 1,617,811 نيوزيلندا -84

 71,687 64 1,811 - 1,811 72,186 1,621 44,114 النيجر -81

 68,157 - 68,157 17,151 796,817 - 621,211 621,211 نيجرييا -82

 - - - 7,915,896 7,915,896 - 74,764,415 74,764,415 النرويج -85

 424 - 424 28,151 28,664 - 118,118 118,118  بنما -89

 76,197 81 78,881 - 78,881 717 717,458 717,156 باراغواي -81

 441,124 - 441,124 - 441,124 - 7,241,711 7,241,711 بريو -88

 - - - 461,161 461,161 - 224,277 224,277 الفلبني -86

 - - - 7,118,146 7,118,146 - 6,876,659 6,876,659 بولندا -61

 861,119 - 861,119 - 861,119 - 1,151,796 1,151,796 الربتغال -67

 1,194,566 - 1,194,566 - 1,194,566 - 17,195,148 17,195,148 مجهورية كوريا -64

61- 
مجهورية 
 5,962 - 5,962 9 5,111 - 77,911 77,911 مولدوفا

 249,544 - 249,544 - 249,544 - 7,876,291 7,876,291 رومانيا -62

65- 
سانت كيتس 

 - - - 7,611 7,611 - 77,745 77,745 ونيفيس
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الدول   

  األطراف

االشرتاكات  4172 السنوات السابقة
غري 

املسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املسددة

االشرتاكات           
 املقررة

احملصَّالت 
 واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   

  املسددة
االشرتاكات           

 املقررة
احملصَّالت  

 واالئتمانات

ااالشرتاكات 
  غري  

 املسددة
 1,721 29 7,611 - 7,611 5,761 - 5,761 سانت لوسيا -69

61- 

سانت 
فينِسنت وجزر 

 5,172 77 7,611 - 7,611 1,211 77,659 75,156  غرينادين

 411 - 411 7,997 7,868 - 75,211 75,211  ساموا -68

 - - - 5,962 5,962 - 29,129 29,129 سان مارينو -66

 77,487 - 77,487 - 77,487 - 16,114 16,114 السنغال -711

 15,112 - 15,112 711 15,212 - 249,547 249,547 صربيا -717

 7,862 - 7,862 9 7,611 - 8,917 8,917 سيشيل -714

 8,712 29 7,611 - 7,611 9,788 6,191 75,555 سرياليون -711

 - - - 144,912 144,912 - 7,281,917 7,281,917 سلوفاكيا -712

 788,481 - 788,481 168 788,987 - 7,295,118 7,295,118 سلوفاكيا -715

 111,475 - 111,475 7,756 117,112 - 5,781,929 5,781,929 جنوب أفريقيا -719

 5,917,725 - 5,917,725 6,781 5,971,114 - 25,147,425 25,147,425 إسبانيا -711

 - - - 1,561 1,561 - 44,669 44,669 سورينام -718

 - - - 7,816,212 7,816,212 - 79,161,149 79,161,149 السويد -716

 - - - 7,611,111 7,611,111 - 78,755,914 78,755,914 سويسرا -771

 1,186 - 1,186 4,977 5,111 - 41,845 41,845 طاجيكستان -777

774- 

مجهورية 
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
 71,845 92 75,187 - 75,187 4,981 62,218 61,778 السابقة

 1,848 79 1,168 - 1,168 72 71,475 71,446  ليشيت-تيمور -771

772- 
ترينيداد 
 - - - 84,624 84,624 - 514,211 514,211 وتوباغو

 - - - 91,641 91,641 - 741,845 741,845 تونس -775

 47,644 28 77,487 - 77,487 71,561 98,881 16,211 أوغندا -779
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الدول   

  األطراف

االشرتاكات  4172 السنوات السابقة
غري 

املسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املسددة

االشرتاكات           
 املقررة

احملصَّالت 
 واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   

  املسددة
االشرتاكات           

 املقررة
احملصَّالت  

 واالئتمانات

ااالشرتاكات 
  غري  

 املسددة

771- 
اململكة 
 1,146,869 - 1,146,869 4,221,466 6,111,765 - 61,984,715 61,984,715 املتحدة

778- 
مجهورثة تنزانيا 

 21,898 152 77,815 - 77,815 15,916 95,699 717,915 املتحدة

 728,286 271 68,187 - 68,187 26,665 514,111 584,145 أوروغواي -776

 5,787 8 7,611 - 7,611 1,411 - 1,411 فانواتو -741

747- 
فنزويال )مجهورية 

 4,741,882 2,681 7,781,721 - 7,781,721 616,152 1,151,181 2,461,511 البوليفارية( –

 77,487 - 77,487 - 77,487 - 24,118 24,118  زامبيا -744

 322,205,.6 35,002 65,300,212 03,323.,22 000,312,021 6,614,565 50,022,015. 34,050,351. المجموع 
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 المرفق الثاني
 جداول الموارد البشرية

 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية
 4172آذار/مارس  17احلالة لغاية 

 ) 7 (179جمموع موظفي الفئة الفنية: 
 15جمموع جنسياهتم: 

 التوزيع بحسب المنطقة:

                                                           

 موظف لغات. 18املسؤولني املنَتخبني و(   عدا 7)

 اجملموع اجلنسية املنطقة
 7 اجلزائر أفريقيا

 7 بنن
 7 بوركينا فاسو

 4 الكامريون
 7 كوت ديفوار

 4 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 1 مصر
 1 غامبيا
 4 غانا
 7 غينيا
 1 كينيا

 7 ليسوتو
 4 مالوي

 4 مايل
 7 موريشيوس

 4 النيجر
 1 نيجرييا
 7 رواندا

 1 السنغال
 1 سرياليون
 71 أفريقياجنوب 

 7 توغو
 4 أوغندا

 4 مجهورية تنزاينا املتحدة
 7 زمبابوي

 24 مجموع أفريقيا
  

 اجملموع اجلنسية املنطقة
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 7 الصني آسيا
 7 قربص

 2 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 
 1 اليابان
 7 األردن
 7 لبنان

 7 منغوليا
 7 األرض الفلسطينية احملتلة 

 7 كوريا  مجهورية
 4 الفلبني

 4 سنغافورة
 03 مجموع آسيا

  
   أوروبا الشرقية

 7 ألبانيا
 7 البوسنة واهلرسك

 7 بلغاريا
 2 كرواتيا
 7 جورجيا
 4 بولندا
 9 رومانيا

 7 االحتاد الروسي
 2 صربيا

 7 أوكرانيا
 55 مجموع أوروبا الشرقية

  
أمريكا الالتينية 

 والكاريبي
 2 األرجنتني

 7 الربازيل
 7 شيلي

 9 كولومبيا
 7 كوستاريكا

 4 إكوادور
  1 املكسيك

 1 بريو
 4 ترينيداد وتوباغو

 1 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية 
 56 مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي

  
 اجملموع اجلنسية املنطقة

أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

  
 71 أسرتاليا
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 4 النمسا
 71 بلجيكا

 71 كندا
 4 الدامنرك

 1 فنلندا
 29 فرنسا
 77 أملانيا

 1 اليونان
 1 آيرلندا
 74 إيطاليا
 41 هولندا

 4 نيوزيلندا
 1 الربتغال
 71 إسبانيا
 7 السويد
 4 سويسرا

 46 اململكة املتحدة
 8 الواليات املتحدة األمريكية

 0.3 مجموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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 لكل رتبة، بحسب المنطقةالتمثيل الجغرافي للموظفين من الفئة الفنية 
 ) 4 (عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة

                                                           

 موظف لغات. 18ؤولني املنَتخبني و(   عدا املس4)

 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 7 ليسوتو أفريقيا 0-مد
 0 المجموع ألفريقيا  

 
أمريكا الالتينية 

 7 إكوادور والكارييب

  
المجموع ألمريكا الالتينية 

 0 والكاريبي

 
أوروبا الغربية ودول 

 4 بلجيكا أخرى
 7 فرنسا  
 7 إيطاليا  
 7 هولندا  
 7 اململكة املتحدة  

  
المجموع ألوروبا الغربية ودول 

 6 أخرى
 0  0-المجموع للرتبة مد

 7 كينيا أفريقيا 2-ف
 7 مايل   
 7 السنغال   
 1 جنوب أفريقيا  
 6 المجموع ألفريقيا  
 7 األردن آسيا 
 7 سنغافورة  
 5 المجموع آلسيا  
 7 االحتاد الروسي أوروبا الشرقية 
 7 صربيا  
 5 المجموع ألوروبا الشرقية  

 
أمريكا الالتينية 

 7 األرجنتني والكارييب

  
المجموع ألمريكا الالتينية 

 0 والكاريبي

 
الغربية ودول أوروبا 
 4 أسرتاليا أخرى

 7 كندا  
 7 الدامنرك  
 7 فنلندا  
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 2 فرنسا  
 4 أملانيا  
 7 آيرلندا  
 4 إيطاليا  
 7 الربتغال  
 4 إسبانيا  
 1 اململكة املتحدة  
 7 الواليات املتحدة األمريكية  

  
المجموع ألوروبا الغربية ودول 

 50 أخرى
 35  2-المجموع للرتبة ف

 7 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف
 7  كوت ديفوار  
 7  مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 7 غانا  
 7 نيجرييا  
 7 سرياليون  
 7 جنوب أفريقيا    

 7 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 0 المجموع ألفريقيا   
 1 اإلسالمية( –إيران )مجهورية  آسيا  
 7 لبنان    
 4 آلسياالمجموع    
 7 كرواتيا أوروبا الشرقية  

 7 رومانيا  
 7 أوكرانيا  
 3 المجموع ألوروبا الشرقية    

  
أمريكا الالتينية 

 7 كولومبيا والكارييب
 4 ترينيداد وتوباغو  
 7 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية     
      

   
ألمريكا الالتينية  المجموع
 4 والكاريبي

 
الغربية ودول أوروبا 
 4 أسرتاليا أخرى

 7 بلجيكا  
 7 كندا  
 7 الدامنرك  
 7 فنلندا  
 9 فرنسا  
 1 أملانيا  
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 7 آيرلندا    
 1 إيطاليا    
 5 هولندا    
 7 نيوزيلندا    
 7 الربتغال    
 7 إسبانيا    

 6 اململكة املتحدة  

   
المجموع ألوروبا الغربية ودول 

 36 أخرى
 22  4-المجموع للرتبة ف

 7 اجلزائر أفريقيا 3-ف
 7 بنن  
 7 الكامريون  
 7 مصر  
 7 كينيا  
 7 مالوي  
 7 مايل   
 4 النيجر  
 7 نيجرييا  
 9 جنوب أفريقيا  
 7 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 03 المجموع ألفريقيا  
 7 اإلسالمية(  -إيران )مجهورية  آسيا 
 7 منغوليا  
 7 األرض الفلسطينية احملتلة  
 7 الفلبني  
 7 سنغافورة  
 2 المجموع آلسيا  
 7 ألبانيا أوروبا الشرقية 
 7 جورجيا  
 7 بولندا  
 7 رومانيا  
 7 صربيا  
 2 المجموع ألوروبا الشرقية    

 
أمريكا الالتينية 

   والكارييب
 7 األرجنتني  
 7 شيلي  
 2 كولومبيا  
 7 كوستاريكا  
 7 إكوادور  
 7 املكسيك  
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 7 بريو  
 7 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية   

  
المجموع ألمريكا الالتينية 

 00 والكاريبي

 
أوروبا الغربية ودول 

 9 أسرتاليا أخرى
 4 النمسا  
 9 بلجيكا  
 2 كندا  
 7 فنلندا  
 74 فرنسا  
 2 أملانيا  
 7 اليونان  
 2 آيرلندا  
 2 إيطاليا  
 9 هولندا  
 7 الربتغال  
 4 إسبانيا  
 4 سويسرا  
 1 اململكة املتحدة  
 5 الواليات املتحدة األمريكية  

  
المجموع ألوروبا الغربية ودول 

 66 أخرى
 014 3-المجموع للرتبة ف 
 7 الكامريون أفريقيا 5-ف
 7  مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 4 مصر  
 4 غامبيا  
 7 غانا  
 7 كينيا  
 7 مالوي  
 7 رواندا  
 4 السنغال   
 4 سرياليون  
 7 توغو  
 7 أوغندا  
 7 زمبابوي  
 03 المجموع ألفريقيا  
 7 الصني آسيا 
 7 قربص  
 1 اليابان  
 7 مجهورية كوريا  
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 6 المجموع آلسيا  
 7 بلغاريا أوروبا الشرقية 
 4 كرواتيا  
 1 رومانيا  
 4 صربيا  
 0 المجموع ألوروبا الشرقية    

 
أمريكا الالتينية 

 4 األرجنتني والكارييب
 7 الربازيل  
 7 كولومبيا  
 7 املكسيك  
 4 بريو  

  
المجموع ألمريكا الالتينية 

 0 والكاريبي

 
أوروبا الغربية ودول 

 1 أسرتاليا أخرى
 9 كندا  
 47 فرنسا  
 4 أملانيا  
 4 اليونان  
 1 إيطاليا  
 1 هولندا  
 7 نيوزيلندا  
 1 إسبانيا  
 7 السويد  
 8 اململكة املتحدة  
 4 الواليات املتحدة األمريكية  

  
المجموع ألوروبا الغربية ودول 

 .2 أخرى
 3.  5-المجموع للرتبة ف

 7 غامبيا أفريقيا 0-ف
 7 غينيا  
 7 موريشيوس  
 7 نيجرييا  
 7 أوغندا  
 2 المجموع ألفريقيا  
 7 البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية 
 7 كرواتيا  
 7 بولندا  
 7 رومانيا  
 4  المجموع ألوروبا الشرقية    
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 الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبةوزيع ت

 على املناطق، بالنسبة املئوية 7-توزيع املوظفني من الرتبة مد
بالنظر إىل حمدودية عدد الوظائف من هذه الرتبة )مثاين وظائف فقط( فإن عرضها اإلحصائي يف 

 الدقيق املعروض يف اجلدول الوارد أعاله.. فريجى الرجوع إىل توزيعها العددي شكل بياين قد يكون مضلِّال
 
 
 

 
أمريكا الالتينية 

 7 الكسيك والكارييب
 7 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية   

  
الالتينية المجموع ألمريكا 

 5 والكاريبي

 
أوروبا الغربية ودول 

 7 بلجيكا أخرى
 7 كندا  
 4 فرنسا  
 7 آيرلندا  
 7 هولندا  
 4 إسبانيا  
 7 اململكة املتحدة  

  
المجموع ألوروبا الغربية ودول 

 . أخرى
 51  0-المجموع للرتبة ف

 306  المجموع الكلي
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 بالنسبة المئوية، 2-توزيع الموظفين من الفئة ف

 
 بالنسبة المئوية، 4-توزيع الموظفين من الفئة ف
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 بالنسبة المئوية، 3-توزيع الموظفين من الفئة ف

 
 بالنسبة المئوية، 5-توزيع الموظفين من الفئة ف
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 بالنسبة المئوية، 0-توزيع الموظفين من الفئة ف

 
 النطاق المستصوب بحسب البلد:

 البلد املنطقة
النصيب لعام 

 النطاق املستحسَن 4172
منتصف 

 النطاق
عدد 

 ) 1 (املوظفني
 4 22,7 95,7 - 44,7 ٪11651,1 أوغندا أفريقيا

 7 42,7 24,7 - 15,7 ٪11281,1 بنن 
 1 41,7 27,7 - 12,7 ٪14111,1 بوتسوانا 
 7 46,7 26,7 - 71,7 ٪11281,1 بوركينا فاسو 
 1  41,7 27,7 - 12,7 ٪11791,1 بوروندي 
 1 45,7 22,7 - 19,7 ٪11141,1 تشاد 
 1 15,7 55,7 - 75,7 ٪15141,1 تونس 
 1 71,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 جزر القمر 
 1 41,7 11,7 - 14,7 ٪11791,1 مجهورية أفريقيا الوسطى 

 
مجهورية الكونغو 

 4 96,7 65,7 - 22,7 ٪11281,1 الدميقراطية
 4 51,7 15,7 - 11,7 ٪17111,1 مجهورية تنزانيا املتحدة 

                                                           

. والوظائف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتَخبني وموظفي اللغات. 4172آذار/مارس  17(   احلالة بتاريخ 1)
 نظام روما األساسي.ت أطرافاً يف موظفاً آخرين من الفئة الفنية من رعايا دول ليس 12و
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 البلد املنطقة
النصيب لعام 

 النطاق املستحسَن 4172
منتصف 

 النطاق
عدد 

 ) 1 (املوظفني
 71 11,4 71,1 - 46,4 ٪56741,1 جنوب أفريقيا 
 1 71,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1  جيبويت 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 الرأس األخضر 
 1 48,7 21,7 - 16,7 ٪11651,1  زامبيا 
 1 48,7 21,7 - 18,7 ٪11651,1 السنغال  
 1 47,7 16,7 - 14,7 ٪11791,1 سرياليون 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 سيشيل 
 1 41,7 24,7 - 15,7 ٪11781,1 غابون 
 1 71,7 15,7 - 11,7 ٪11791,1 غامبيا 
 4 16,7 91,7 - 78,7 ٪14441,1 غانا 
 7 42,7 21,7 - 15,7 ٪11791,1 غينيا 
 7 19,7 59,7 - 75,7 ٪17151,1 كوت ديفوار 
 1 41,7 18,7 - 14,7 ٪11161,1 الكونغو 
 1 57,7 12,7 - 46,7 ٪14111,1 كينيا 
 1 76,7 11,7 - 17,7 ٪11791,1 ليبرييا 
 7 78,7 15,7 - 11,7 ٪11791,1 ليسوتو 
 4 41,7 29,7 - 18,7 ٪11921,1 مايل  
 1 14,7 54,7 - 74,7 ٪11281,1 مدغشقر 
 4 46,7 28,7 - 16,7 ٪11141,1 مالوي 
 7 47,7 16,7 - 11,7 ٪14111,1 موريشيوس 
 1 47,7 16,7 - 14,7 ٪17561,1 ناميبيا 
 4 46,7 28,7 - 16,7 ٪11141,1 النيجر 
 1 99,4 19,1 - 49,4 ٪72111,1 نيجرييا 
        

 7 48,7 21,7 - 18,7 ٪11511,1 األردن آسيا
 1 21,7 97,7 - 76,7 ٪11161,1  أفغانستان 
 1 25,4 84,4 - 18,4 ٪17111,1 بنغالديش 
 1 71,7 15,7 - 11,7 ٪11141,1 ليشيت –تيمور  
 1 79,7 11,7 - 66,1 ٪11791,1 جزر كوك 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 جزر مارشال 
 7 96,1 82,8 - 51,9 ٪79861,1  مجهورية كوريا 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1  ساموا 
 1 44,7 21,7 - 12,7 ٪11281,1 طاجيكستان 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 فانواتو 
 7 19,4 17,4 - 11,4 ٪42211,1 الفلبني 
 1 71,7 15,7 - 11,7 ٪11281,1 فيجي 
 7 17,7 57,7 - 77,7 ٪11211,1 قربص 
 1 46,7 28,7 - 16,7 ٪11921,1 كمبوديا 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 ملديف 
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 البلد املنطقة
النصيب لعام 

 النطاق املستحسَن 4172
منتصف 

 النطاق
عدد 

 ) 1 (املوظفني
 7 76,7 11,7 - 17,7 ٪11281,1 منغوليا 
 1 79,7 11,7 - 66,1 ٪11791,1 ناورو 
 1 51,15 61,21 - 41,11 ٪47971,71 اليابان 
        

 1 46,7 28,7 - 71,7 ٪19191,1 إستونيا أوروبا الشرقية
 7 47,7 16,7 - 11,7 ٪17561,1  ألبانيا 
 7 19,7 59,7 - 79,7 ٪11211,1 بلغاريا 
 7 42,7 24,7 - 15,7 ٪14111,1 البوسنة واهلرسك 
 4 46,2 62,2 - 95,1 ٪29111,7 بولندا 
 1 78,7 15,7 - 11,7 ٪11161,1 اجلبل األسود 
 1 21,4 16,4 - 19,4 ٪97121,1 اجلمهورية التشيكية 

 
مجهورية مقدونيا 

 1 41,7 18,7 - 14,7 ٪17411,1 السابقةاليوغوسالفية 
 1 76,7 11,7 - 14,7 ٪11281,1 مجهورية مولدوفا 
 7 47,7 16,7 - 11,7 ٪17771,1 جورجيا 
 9 14,4 14,4 - 14,7 ٪15641,1 رومانيا 
 1 11,7 66,7 - 21,7 ٪41781,1 سلوفاكيا 
 1 28,7 11,7 - 49,7 ٪75861,1 سلوفينيا 
 2 19,7 59,7 - 75,7 ٪19191,1 صربيا 
 2 58,7 84,7 - 12,7 ٪41141,1 كرواتيا 
 1 14,7 54,7 - 74,7 ٪11211,1 التفيا 
 1 27,7 94,7 - 41,7 ٪77911,1 ليتوانيا 
 1 19,4 19,4 - 15,7 ٪24411,1 هنغاريا 
        

أمريكا الالتينية 
 2 876,4 41,1  - 18,4 ٪98951,1 األرجنتني والكاريبي

 4 21,7 97,7 - 76,7 ٪19661,1 إكوادور 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11141,1 أنتيغوا وباربودا 
 1 12,7 55,7 - 72,7 ٪18491,1 أوروغواي 
 1 42,7 24,7 - 15,7 ٪17561,1 باراغواي 
 7 14,77 28,71 - 69,6 ٪99481,2 الربازيل 
 1 78,7 19,7 - 17,7 ٪17411,1  بربادوس 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 بليز 
 1 49,7 25,7 - 18,7 ٪12711,1  بنما 

 
املتعددة  –بوليفيا )دولة 

 1 49,7 25,7 - 11,7 ٪17211,1 القوميات(
 1 15,7 17,4 - 28,7 ٪78561,1 بريو 
 4 11,7 51,7 - 77,7 ٪19661,1 ترينيداد وتوباغو 
 1 18,7 58,7 - 71,7 ٪11751,1 اجلمهورية الدومينيكية 
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 البلد املنطقة
النصيب لعام 

 النطاق املستحسَن 4172
منتصف 

 النطاق
عدد 

 ) 1 (املوظفني
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 دومينيكا 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 سان فنسنت وغرينادين 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 سانت كيتس ونيفيس 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 سانت لوسيا 
 1 71,7 15,7 - 11,7 ٪11921,1 سورينام 
 7 14,4 91,4 - 61,7 ٪51181,1 شيلي 
 1 79,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 غرينادا 
 1 15,7 55,7 - 75,7 ٪12461,1 غواتيماال 
 1 71,7 12,7 - 66,1 ٪11791,1 غيانا 

 
 –فنزويال )مجهورية 

 1 14,1 87,1 - 84,4 ٪66921,1 البوليفارية(
 7 17,7 57,7 - 77,7 ٪19121,1 كوستاريكا 
 9 17,4 99,4 - 61,7 ٪27791,1 كولومبيا 
 1 11,1 85,8 - 52,9 ٪64121,4 املكسيك 
 1 42,7 21,7 - 15,7 ٪17411,1 هندوراس 
        

أوروبا الغربية 
 71 98,71 48,74 - 18,6 ٪14281,2 إسبانيا ودول أخرى

 71 14,1 88,8 - 59,9 ٪46971,1 أسرتاليا 
 77 81,41 21,41 - 45,41 ٪12811,77 أملانيا 
 1  78,7 19,7 - 17,7 ٪17411,1 أندورا 
 1 28,4 89,4 - 77,4 ٪99211,1 آيرلندا 
 1  42,7 21,7 - 19,7 ٪12461,1 آيسلندا 
 74 15,75 95,71 - 12,71 ٪19861,1 إيطاليا 
 1 11,4 77,1 - 11,4 ٪15111,1 الربتغال 
 71 14,2 61,2 - 91,1 ٪58911,7 بلجيكا 
 4 48,1 18,1 - 16,4 ٪11411,7 الدامنرك 
 1  71,7 12,7 - 66,1 ٪11281,1 مارينوسان  
 7 76,2 84,2 - 59,1 ٪54511,7 السويد 
 7 25,2 77,5 - 18,1 ٪99161,7 سويسرا 
 29 64,78 19,47 - 18,79 ٪88851,8 فرنسا 
 1 81,4 44,1 - 18,4 ٪84281,1 فنلندا 
 71 91,71 44,74 - 11,6 ٪12441,2 كندا 
 1  27,7 94,7 - 41,7 ٪74811,1 لكسمربغ 
 1  76,7 19,7 - 17,7 ٪17211,1 ليختنشتاين 
 1  47,7 16,7 - 11,7 ٪14521,1  مالطة 
 46 94,71 49,41 - 68,72 ٪41191,8 اململكة املتحدة 
  1 84,1 16,2 - 45,1 ٪15421,7 النرويج 
 4 98,1 42,2 - 71,1 ٪49841,7 النمسا 
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 البلد املنطقة
النصيب لعام 

 النطاق املستحسَن 4172
منتصف 

 النطاق
عدد 

 ) 1 (املوظفني
 4 61,7 41,4 - 98,7 ٪21471,1 نيوزيلندا 
 41 16,9 15,1 - 21,5 ٪94891,4 هولندا 
 1 47,1 96,1 - 11,4 ٪17161,7 اليونان 

 500 323  ٪11,011  المجموع
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 حالة  التوازن بين الجنسين في وظائف موظفي الفئة الفنية بالمحكمة 
 4172مارس/آذار  17احلالة بتاريخ 

 )2 (عدد موظفي الفئة الفنية، بحسب نوع الجنس: 
 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

    الهيئة القضائية
 1 7 7 5-ف
 1 4 7 2-ف
 47 6 74 1-ف
 4 1 4 4-ف

 
 مكتب المدعي العام

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة
 7 1 7 وكيل أمني عام

 7 7 1 أمني عام مساعد
 4 4 1 7-مد
 74 6 1 5-ف
 41 47 9 2-ف
 11 45 74 1-ف
 29 79 11 4-ف
 75 2 77 7-ف

 
 قلم المحكمة

 
 
 
 
 
 
 

 أمانة جمعية الدول األطراف
 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة
 7 7 1 7-مد
 7 7 1 5-ف

                                                           

 ؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات.(   مبن فيهم املس2)

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة
 7 7 1 أمني عام مساعد

 1 4 7 7-مد
 72 8 9 5-ف
 15 47 72 2-ف
 97 15 49 1-ف
 59 71 16 4-ف
 5 4 1 7-ف
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 7 1 7 2-ف
 7 1 7 1-ف

 
 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة
 7 7 1 7-مد
 7 1 7 5-ف
 4 7 7 1-ف

 
 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة
 7 7 1 7-مد
 7 7 1 5-ف
 7 1 7 2-ف
 7 1 7 4-ف

 
 المجموع الكلي

 الذكور اإلناث 
اجملموع 
 الكلي

 034 003 323 
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 األرقام الفعلية -المحكمة الجنائية الدولية: أعداد الموظفين 
 كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي:  4172آذار/مارس  17يف 

 أعداد املوظفني
 987 الوظائف الثابتة

الوظائف املواَفق على شغلها يف إطار 
 781 املساعدة املؤقتة العامة

 11 ااملتدربون داخلي
 74 من الفئة الفنيةالزائرون 

املتعاقدون على أساس اتفاقات  اخلدمة 
 67  اخلاصة

 44 املسؤولون املنتَخبون/القضاة
 0125 المجموع

 
 أرقام تقديرية -المحكمة الجنائية الدولية: أعداد الموظفين
والزائرين من  ا، وإىل متوسطات أعداد املتدربني داخلي4172باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام 

أن تكون  قع، يُتو 4171الفئة الفنية واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة كما حدث يف عام 
 كما يلي:  4172أعداد موظفي حبلول هناية عام 

  أعداد املوظفني
 192  )5 (الوظائف الثابتة

الوظائف املواَفق على شغلها يف إطار 
 489  )9 ( املساعدة املؤقتة العامة

 18  ااملتدربون داخلي
 74  الزائرون من الفئة الفنية

املتعاقدون على أساس اتفاقات  
 87  اخلدمة اخلاصة

 41  املسؤولون املنتَخبون/القضاة
 0540  المجموع

                                                           

 ظائف يف احلسبان يف وضع التقدير.(   مل يُؤخذ معدل شغور الو 5)
 (   املرجع نفسه.9)



ICC-ASP/13/20 

282 

20-A-251114 

 بالمحكمة الوظائف الثابتة -الوظائف الشاغرة 
 4172آذار/مارس  17احلالة يف 

الربنامج 
 الربنامج الفرعي الربنامج الرئيسي

رتبة 
 املالحظات اجملموع تسمية الوظيفة الوظيفة

الربنامج 
الرئيسي 

 الثاين
شعبة 

 اتالتحقيق
قسم التخطيط 

 والعمليات
 -خ ع 

 ر أ
مساعد تنسيق 
 .4172وظيفتان ينبغي شغلهما يف عام  4  عمليات ميدانية

 4172عام وظيفة ينبغي شغلها يف  7 حمقق مساعد 7-ف ِفَرق  التحقيقات  

 
شعبة 

 االدعاء

نائب املدعي 
العام لشؤون 

 4172وظيفة ينبغي شغلها يف عام  7 رئيس شعبة االدعاء 7-مد االدعاء
الربنامج 
الرئيسي 

 الثالث

مكتب 
رئيس قلم 

 احملكمة
قسم األمن 

 والسالمة 
 -خ ع 

 ر أ
موظف أمن 

 .4172وظيفة ينبغي شغلها يف عام  7 شخصي 

   
 –خ ع 

 ر أ
أمن حملي مساعد 
 4172وظيفة ينبغي شغلها يف عام  7 )كينيا(

  
قسم العمليات 

 امليدانية
 –خ ع 

 ر أ

كبري سائقني 
)مجهورية الكونغو 

 4172وظيفة ينبغي شغلها يف عام  7 الدميقراطية( 

   
 –خ ع 

 ر أ
سائق )مراكز عمل 

 4172وظيفتان ينبغي شغلهما يف عام  4 خمتلفة(

   
 –خ ع 

 ر أ
)مراكز عمل سائق 
 4172وظائف ينبغي شغلهما يف عام  2 خمتلفة(

  
قسم دعم حمامي 

 2-ف الدفاع
رئيس وحدة 

 7 املساعدة القانونية
وظيفة ُشغلت على أساس مؤقت يف 

 انتظار إعادة تننظيم قلم احملكمة

 4-ف   

أخصائي رصد 
لصندوق املساعدة 

 7 القانونية
وظيفة ُشغلت على أساس مؤقت يف 

 إعادة تننظيم قلم احملكمةانتظار 

 

شعبة 
اخلدمات 
اإلدارية 
 املشرتكة

قسم امليزانية 
 7 موظف حسابات 1-ف واملالية

وظيفة ُشغلت على أساس مؤقت يف 
 انتظار إعادة تننظيم قلم احملكمة

 

شعبة 
خدمات 

 احملكمة
قسم إدارة 

 احملكمة
 -خ ع 

 ر ر

كبري مساعدين 
معين باملسائل 

 وظيفة شغرت بسبب عملية نقل داخلي 7 البصرية-السمعية

  
 الضحايا وحدة 

 والشهود
 -خ ع 

 ر أ

مساعد ميداين معين 
باحلماية/العمليات 

)مراكز عمل 
 9 خمتلفة( 

وظائف يتعني نقلها إىل مراكز عمل 
لألنشطة القضائية يف عام  اأخرى تبع
4172. 
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 -خ ع 

 ر أ

مساعد ميداين معين 
باحلسابات السرية 

أفريقيا )مجهورية 
 7 الوسطى(

من الوظائف اليت يتعني نقلها إىل إىل 
لألنشطة  امراكز عمل أخرى تبع

 .4172القضائية يف عام 

   
 -خ ع 

 ر أ

مساعد معين 
بالدعم امليداين 

)مراكز عمل 
 7 خمتلفة(

وظائف يتعني نقلها إىل مراكز عمل 
لألنشطة القضائية يف عام  اأخرى تبع
4172. 

 4-ف   

ميداين معين مساعد 
باحلماية/العمليات 
)مجهورية الكونغو 

 7 الدميقراطية(

وظيفة يُزَمع نقلها إىل أوغندا ويعاد 
 تصنيفها إىل مساعد دعم ميداين.

 .4172وظيفة ينبغي شغلها يف عام 

  

قسم مشاركة 
وجرب  الضحايا 
 7-ف أضرارهم

مدير لشؤون 
 7 الضحايا طلبات 

وظيفة ُشغلت على أساس مؤقت يف 
 انتظار إعادة تننظيم قلم احملكمة.

  
قسم اإلعالم 

 4-ف والوثائق
موظف مساعد 
 7 للشؤون القانونية

بسبب  4172وظيفة مُجدت يف عام 
 قيود امليزانية.

 4-ف   

منسق معاون 
ميداين لشؤون 

التوعية القانونية من 
 7 أجل السودان

بسبب  4172وظيفة مُجدت يف عام 
 قيود امليزانية.

   
 -خ ع 

 ر أ

مساعد ميداين 
لشؤون التوعية 

 وظيفتان يتعني إعادة تصنيفهما. 4 )كينيا(

   
 -خ ع 

 ر أ

مساعد ميداين 
لشؤون التوعية 
 .4172وظيفة يتعني شغلها يف عام  7 )كوت ديفوار(

   
 -خ ع 

 ر أ

مساعد ميداين 
لشؤون اإلعالم 
العام والتوعية 

)مجهورية  الكونغو 
 .4172يتعني شغلها يف عام وظيفة  7 الديقراطية(

  

مكتب املراجعة 
الداخلية 

 للحسابات
 -خ ع 

 ر أ
مساعد لشؤون 

 .4172وظيفة يتعني شغلها يف عام  7 مراجعة احلسابات
الربنامج 
الرئيسي 

 5-السابع

آلية 
الرقابة 
  املستقلة

)يف 
انتظار 

 التأكيد(
رئيس آلية الرقابة 

 7 املستقلة

برئيس مؤقت. وهي  اوظيفة ُشغلت مؤقت
يف عام  اوظيفة يتعني شغلها هنائي

4172. 

 2-ف   
موظف تقييم )يف 

 .4172وظيفة يتعني شغلها يف عام  7 انتظار التأكيد(
 .4172وظيفة يتعني شغلها يف عام  7 حمقق معاون 4-ف   
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 -خ ع 

 ر أ

مساعد 
إداري/مساعد 

حتقيقات )يف انتظار 
 .4172شغلها يف عام وظيفة يتعني  7 التأكيد(

  )1 ( (0) 43 المجموع الكلي    
 

 )8 (مالك الموظفين: الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف المشغولة
 4172آذار/مارس  17احلالة يف 

 الربنامج الرئيسي
الوظائف 
 املعتمدة 

الوظائف 
  املشغولة

الوظائف 
اليت مت 

توظيف 
من 

 (يشغلها
6( 

الوظائف 
اجلاري 
توظيف 

من 
 يشغلها

الوظائف 
املعَلن عنها 
اليت ال جيري 
توظيف من 

 يشغلها

الوظائف 
 الشاغرة 

غري املعَلن 
 عنها

النسبة املئوية 
للوظائف 

 الثابتة الشاغرة
معدَّل شغور الوظائف 

 الثابتة )بالنسبة املئوية(

[7] [4] [1] [2] [5] [9] [1] 
([4-
1/)4]x711 

-(1])متوسط)
4/)4]x711 

                 الهيئة القضائية
 ٪24,71 ٪24,71 1 7 2 1 21 28 الربنامج الرئيسي األول
                 مكتب المدعي العام
 ٪67,1 ٪67,1 2 1 74 7 768 475 الربنامج الرئيسي الثاين

                 قلم المحكمة
 ٪71,77 ٪71,77 19 1 75 4 241 219 )71 (الربنامج الرئيسي الثالث

                 جمعية الدول األطرافأمانة 
 ٪11,11 ٪11,11 1 1 1 1 9 6 الربنامج الرئيسي الرابع

أمانة الصندوق االستئماني 
                 للضحايا

 ٪46,72 ٪46,72 1 1 7 1 9 1 الربنامج الرئيسي السادس
مكتب مدير مشروع المباني 

                 الدائمة
 ٪11,1 ٪11,1 1 1 1 1 5 5 7-السابعالربنامج الرئيسي 

               آلية املراقبة املستقلة
 ٪11,711 ٪11,711 2 1 1 1 1 2 5-الربنامج الرئيسي السابع

                                                           

وظيفة( أو  18وظيفة جيري التوظيف لشغلها/مت توظيف من يشغلها ) 16كانت توجد   4172آذار/مارس  17(   يف 1)
، مل تعد ُتذكر على أهنا (. وتوجد وظيفة )موظف جمللس املوظفني(، لتمويل التكاليف املتعلقة مبمثل جملس املوظفني7معَلنة )
 شاغرة.

 (   عدا املسؤولني املنتخبني.8)
(   "الوظائف اليت مت توظيف من يشغلها" هي الوظائف اليت قبل املرشَّح املنتقى لشغلها عرض توظيفه. وهذا يعين أن 6)

 الوظيفة حمجوزة حىت قدوم شاغلها.لية التوظيف قد أجنزت وأن عم
ا (   توجد يف الربنامج الرئيسي الثالث وظيفة ليست شاغرة باملعىن الدقيق للكلمة لكن مُتوَّل باالعتمادات املخصَّصة هل71)

 تكاليف ممثل يف جملس املوظفني.
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 ٪06,01 ٪06,01 44 0 32 3 600 360 المجموع للمحكمة
 

 03 الوظائف المستهَدف توظيف من يشغلها
 30 توظيف من يشغلها الوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري

النسبة المئوية للوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها إلى 
 الوظائف المستهَدف توظيف من يشغلها

0,42
٪ 
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 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية العاملين على أساس المساعدة المؤقتة العامة
 4172آذار/مارس  17احلالة يف 

 711عدد املوظفني من الفئة الفنية: 
 25جمموع عدد اجلنسيات: 

 :التوزيع بحسب المنطقة 
 اجملموع اجلنسية املنطقة
 7 إثيوبيا أفريقيا

 7 أوغندا 
 7 مجهورية تنزانيا املتحدة 
 4 رواندا 
 7 السنغال 
 7 السودان 
 7 غانا 
 1 الكامريون 
 7 كينيا 
 4 مصر 
 7 نيجرييا 

 02  المجموع ألفريقيا
 7 إندونيسيا  آسيا
 7 باكستان 
 7 سري النكا 
 7 سنغافورة 
 7 اهلند 
 7 اليابان 

 6  المجموع آلسيا
 7 االحتاد الروسي أوروبا الشرقية

 7 بلغاريا 
 7 البوسنة واهلرسك 
 7 بولندا 
 4 مجهورية مولدوفا 
 7 رومانيا 
 7 سلوفينيا 
 7 صربيا 
 1 كرواتيا 

 05    المجموع ألوروبا الشرقية
أمريكا الالتينية 

 بريو والكارييب
7 

 7 املكسيك 
المجموع ألمريكا 

 5  الالتينية والكاريبي
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أوروبا الغربية ودول 
 1 إسبانيا أخرى

 7 إسرائيل 
 5 أسرتاليا 
 1 أملانيا 
 1 آيرلندا 
 7 آيسلندا 
 4 إيطاليا 
 2 بلجيكا 
 7 السويد 
 4 سويسرا 
 71 فرنسا 
 7 فنلندا 
 2 كندا 
 6 اململكة املتحدة 
 7 نيوزيلندا 
 8 هولندا 
 1 الواليات املتحدة األمريكية 

المجموع ألوروبا 
  الغربية ودول أخرى

60 
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 المرفق الثالث
 قائمة الوثائق

رمز وثيقة جلنة امليزانية 
 العنوان واملالية

وثيقة جلنة حُوِّل رمز 
 امليزانية واملالية إىل الرمز

CBF/22/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/22/1/Add.1/Rev.1 
القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول 

  األعمال املؤقت

CBF/22/2 
التقرير الفصلي الرابع لقلم احملكمة عن 

 ICC-ASP/13/2 املساعدة القانونية

CBF/22/3 
املراجعة الداخلية للحسابات عن تقرير مكتب 

  4171أنشطته السنوية لعام 

CBF/22/4 

التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية 
تنفيذ توصيات مراجعة  –للحسابات 

  4172شباط/فرباير  78احلسابات: احلالة يف 

CBF/22/5 
خطة  –مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

   4175العمل املؤقتة لعام 

CBF/22/6 
تقرير قلم احملكمة عن طرق حتسني إجراءات 

 ICC-ASP/13/6 املساعدة القانونية

CBF/22/7 

تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين 
للضحايا عن القواعد اليت ينبغي التقّيد هبا 

 ICC-ASP/13/7 بشأن دفع تعويضات جرب األضرار

CBF/22/8 

)املعايري تقرير احملكمة عن تنفيذ مشاريعها 
احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإدارة األصول، 

  واحملاسبة التحليلية(

CBF/22/9 

تقرير احملكمة عن مسائل السياسة العامة 
)االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، 

ومكافحة الغش واإلبالغ عن الفساد، واملشروع 
 ICC-ASP/13/9 املتعدد السنوات(

CBF/22/10 

ر احملكمة عن اهليكل التنظيمي )مبا يف ذلك تقري
موقف احملكمة من توصيات اخلرباء 

االستشاريني اخلارجيني، والتغيري املدخل على 
اسرتاتيجية التحقيقات اليت يتبعها مكتب 
املدعي العام، وحتديث بشأن التدابري اليت 

 ICC-ASP/13/16 نفذها قلم احملكمة(
CBF/22/11  تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية ICC-ASP/13/18 
CBF/22/12 تقرير احملكمة عن جلنة مراجعة احلسابات  
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رمز وثيقة جلنة امليزانية 
 العنوان واملالية

وثيقة جلنة حُوِّل رمز 
 امليزانية واملالية إىل الرمز

CBF/22/13 
التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 

 ICC-ASP/13/19 4171وأداء براجمها لعام 

CBF/22/14 

تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين 
للضحايا عن إدارة خماطر أسعار صرف 

  العمالت
CBF/22/15  تقرير مؤقت عن أنشطة جلنة الرقابة  

CBF/22/16 
تقرير عن أداء امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية 

  4172آذار/مارس  17لغاية 

CBF/22/17 
التقرير الفصلي األول لقلم احملكمة عن 

 ICC-ASP/13/17 املساعدة القانونية

CBF/22/18 
خطة  –مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

   4172املراجعة الداخلية للحسابات لعام 

CBF/22/19 
مكتب االتصال يف  تقرير احملكمة عن أنشطة

  4171نيويورك لعام 
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 المرفق الرابع
الطوارئ في صندوق باستخدام أداء الميزانية بخصوص اإلخطارات المتعلقة 

 ) 7 (5103عام 

 أداء الميزانية بخصوص اإلخطارات المتعلقة باستخدام صندوق الطوارئ -ألف
اإلخطارات السبعة التالية إىل اللجنة، مبا يصل جمموعه  ، قدمت احملكمة أصال4171يف عام  -7

 9نيسان/أبريل و 45ماليني يورو. وقامت احملكمة بإخطار اللجنة يف  8 251 527إىل مبلغ 
حزيران/يونيه بإجراء تنقيحات على تقديرات املوارد املطلوبة يف ثالثة إخطارات، أال وهي 

بح جمموع مبلغ اإلخطارات املنقَّح هو اإلخطارات )أ( و)ب( و)ج(، نتج عنها أن أص
يورو. وأثناء السنة املعنية، ظلت احملكمة  7 429 281يورو، باخنفاض قدره  1 477 152

كبرية إلضفاء الطابع األمثل على استخدام املوارد املتاحة من أجل خفض احتياجاهتا   اتبذل جهود
 )4( املالية. وهذه اإلخطارات هي كما يلي:

يورو واإلخطار الالحق  177 181مببلغ  4174كانون األول/ديسمرب   71املؤرخ اإلخطار  ( أ)
نيسان/أبريل من  45يورو بتاريخ  422 811بالتقدير املنقَّح للموارد املطلوبة واحملدد مببلغ 

أجل متديد والية اثنني من القضاة وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية لِفَرق الدفاع يف 
يف إطار احلالة يف مجهورية ‘ ماثيو نغودجولو تشوي’والسيد ‘ ن كاتانغاجريما’قضية السيد 

 الكونغو الدميقراطية؛
يورو واإلخطار الالحق  516 711مببلغ  4174كانون األول/ديسمرب   78اإلخطار املؤرخ  ( ب)

نيسان/أبريل من  45يورو بتاريخ  199 611بالتقدير املنقَّح للموارد املطلوبة واحملدد مببلغ 
لوران ’لبية احلاجة إىل تدبري احتياجات مواصلة اإلجراءات التمهيدية يف قضية السيد أجل ت
 يف إطار احلالة يف كوت ديفوار؛‘ غباغبو

يورو واإلخطاران  2 416 411مببلغ  4171نيسان/أبريل  77و 6اإلخطار املؤرخ  ( ج)
 45يورو بتاريخ  1 167 411الالحقان بالتقديرين املنقَّحني للموارد املطلوبة واحملددين مببلغ 

حزيران/يونيه يف إطار احلالة يف مايل، اليت فتح  9يف  1 427 411نيسان/أبريل ومببلغ 
 ؛4171كانون الثاين/يناير   79بشأهنا مكتب املدعي العام حتقيقاته يف 

يورو من أجل إجراء متديد آخر  272 511مببلغ  4171نيسان/أبريل  75اإلخطار املؤرخ  ( د)
ن القضاة وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية لِفَرق الدفاع يف قضية السيد لوالية اثنني م

 يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛‘ جريمان كاتانغا’
يورو من أجل نقل السيد  742 552مببلغ  4171نيسان/أبريل  76اإلخطار املؤرخ  ( ه)

تجاز التابع للمحكمة يف هولندا يف من كيغايل يف رواندا إىل مركز االح‘ بوسكو نتاغاندا’
 إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

يورو من أجل مواصلة عمل ِفَرق  411 511مببلغ  4171حزيران/يونيه  74اإلخطار املؤرخ  ( و)
يف إطار احلالة يف مجهورية ‘ بيري بيمبا غومبو-جان’الرتمجة الشفوية فيما يتصل بقضية السيد 

 ى؛أفريقيا الوسط

                                                           

 "واو" و"زاي". "رابعاً"، اجلزءان، الفرع ICC-ASP/13/19(   الوثيقة 7)
 .4171كانون الثاين/يناير   7ل يف (   أصبح اإلخطاران )أ( و)ب( نافذي املفعو 4)
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يورو من أجل تلبية احلاجة  4 588 911مببلغ  4171حزيران/يونيه  78اإلخطار املؤرخ  ( ز)
إىل القيام جبهود حتقيقات جديدة وتوفري احتياجات جلسات إقرار التُّهم يف قضية السيد 

 يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.‘ بوسكو نتاغاندا’
 بمجموع اإلخطارات المتعلقة باستخدام صندوق الطوارئأداء الميزانية فيما يتعلق  -باء

ألداء امليزانية اإلمجايل بشأن ما جمموعه سبعة من  االوارد أدناه موجز  7يعرض اجلدول   -4
اإلخطارات املتعلقة باستخدام صندوق الطوارئ ُقدمت إىل اللجنة. وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي 

ماليني يورو مقابل اجملموع املنقَّح  1.15يف املائة، أي  5.6نسبة  4171اإلمجايل يف هناية عام 
 ماليني يورو. 1.47لإلخطارات املتعلقة باستخدام صندوق الطوارئ والبالغ 

: أداء الميزانية من حيث مجموع اإلخطارات السبعة لصندوق الطوارئ في عام 0الجدول  
 ( اليورو، بحسب بند اإلنفاق )بآالف 5103

 بند اإلنفاق

اجملموع املنقَّح 
لإلخطارات املتعلقة 
 بصندوق الطوارئ 

جمموع اإلنفاق 
 الفعلي*

معدل التنفيذ الفعلي  )بالنسبة 
 املئوية(

 [7] [4] [1 ] [ =4[/]7] 
 64.2 415.4 461.6 تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
 29.9 7 147.1 1 962.4 املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة 
 1.5 1.8 725.6 لالجتماعات

 52.2 78.6 12.8 اخلرباء االستشاريون
اجملموع الفرعي لتكاليف 

 22.6 7 127.1 1 812.6 املوظفني األخرى
 94.1 519.1 879.6 السفر

  4.6  التدريب
الرتمجة  التحريرية 

 5.1 76.1 161.6 اخلارجية
 91.4 261.9 876.1 املستشار القانوين للدفاع

املستشار القانوين 
 55.2 47.8 16.1 للضحايا

االستعانة مبصادر 
 7.1 1.8 16.8 خارجية لتوفري اخلدمات
 15.2 771.8 757.1 خدمات تعاقدية أخرى

اجملموع الفرعي 
 21.1  958.2 7 515.1 للخدمات التعاقدية

 24.1 71.1 45.1 إجيار املباين
  79.8  صيانة املباين

  4.1  ومعداتاستئجار أثاث 
   48.6 اتصاالت 

 11.7 21.5 94.1 صيانة املعدات واألثاث
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 بند اإلنفاق

اجملموع املنقَّح 
لإلخطارات املتعلقة 
 بصندوق الطوارئ 

جمموع اإلنفاق 
 الفعلي*

معدل التنفيذ الفعلي  )بالنسبة 
 املئوية(

تكاليف تشغيل متنوعة 
 41.9 61.1 154.1 أخرى

اجملموع الفرعي لنفقات 
 19.5 717.1 298.4 التشغيل العامة

 749.6 17.1 45.1 اللوازم واملواد
املعدات واألجهزة، مبا 

 794.4 197.5 444.6 يف ذلك األثاث
 ..20 3 342.5 3 500.0 المجموع

 وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 
يُعرض أدناه بالتفصيل أداء امليزانية بشأن كل إخطار من اإلخطارات املتعلقة بصندوق  -1

 الطوارئ واليت ُقدمت إىل اللجنة.
امليزانية خبصوص إخطارات صندوق الطوارئ الرامية إىل الوارد أدناه أداء  4ويبني اجلدول  -2

عن عدد حمدود من موظفي الدعم واملساعدة القانونية  متديد والية اثنني من القضاة، فضال
‘ والسيد ماثيو نغودجولو تشوي‘ جريمان كاتانغا’اإلضافية من أجل ِفَرق الدفاع بشأن السيد 
ناير إىل نيسان/أبريل( يف إطار احلالة يف مجهورية وذلك ملدة أربعة أشهر )من كانون الثاين/ي

الكونغو الدميقراطية. وقد أُتْبع هذا اإلخطار بإخطار آخر )د( من أجل متديد هذه الوالية ملدة 
مليون يورو مقابل مبلغ  1.71يف املائة أي  96.7مخسة أشهر أخرى. ومعدل التنفيذ الفعلي هو 

يورو. وقام قسم دعم حمامي الدفاع بدفع األتعاب القانونية مليون  1.42اإلخطار املنقَّح وقدره 
من ميزانيته املعتمدة مما نتج عنه  4171حملامي الدفاع عن شهري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 

 نقص اإلنفاق املتعلق مبحامي الدفاع.
  

: أداء الميزانية بخصوص إخطار صندوق الطوارئ فيما يتعلق بإجراء تمديد آخر 5الجدول 
لوالية قاضيين وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية من أجل ِفَرق الدفاع بشأن السيد 

في إطار الحالة في جمهورية الكونغو ‘ ماثيو نغودجولو تشوي’والسيد ‘ جيرمان كاتانا’
 (اليورو، بحسب بند اإلنفاق )بآالف 5103الديمقراطية في عام 

 بند اإلنفاق

املبلغ املنقَّح 
لإلخطار املتعلق 

باستخدام صندوق 
 الطوارئ 

اإلنفاق 
 معدل التنفيذ )بالنسبة املئوية( الفعلي*

 [7] [4] [1 ] [ =4[/]7] 
 62.1 744.1 746.6 تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
 82.8  49.2  17.7 املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة 
    لالجتماعات

اجملموع الفرعي لتكاليف 
 82.8  49.2  17.7 املوظفني األخرى
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    السفر
 42.6 41.8 81.6 حمامو الدفاع

    الضحايا حمامو 
اجملموع الفرعي 

 42.6 41.8 81.6 للخدمات التعاقدية
تكاليف تشغيل متنوعة 

    أخرى
الفرعي لنفقات اجملموع 

    التشغيل العامة
    اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا 
    يف ذلك األثاث

 0..6  3..06  544.0 المجموع
 وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 

استخدام صندوق الطوارئ فيما الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار  1ويُظهر اجلدول  -5
يف إطار احلالة ‘ لوران غباغبو’يتعلق باألموال املطلوبة ملواصلة اإلجراءات التمهيدية يف قضية السيد 

مليون يورو  1.11يف كوت ديفوار. ويف هناية العام، كان قد مت تنفيذ مبلغ اإلخطار املنقَّح البالغ 
 يف املائة. 66.1، مبعدل تنفيذ بلغ اتقريب اتام اتنفيذ

: أداء الميزانية بخصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما يتعلق بالحاجة 3الجدول 
في إطار ‘ لوران غباغبو’إلى توفير احتياجات مواصلة اإلجراءات التمهيدية في قضية السيد 

 (اليورو، بحسب بند اإلنفاق )بآالف 5103الحالة في كوت ديفوار في عام 

 بند اإلنفاق

املبلغ املنقَّح 
لإلخطار املتعلق 

 بصندوق الطوارئ 
اإلنفاق 
 معدل التنفيذ )بالنسبة املئوية( الفعلي*

 [7] [4] [1 ] [ =4[/]7] 
    تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
اجملموع الفرعي لتكاليف 

    املوظفني 
 712.6  18.9  12.6 املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة 
    لالجتماعات

اجملموع الفرعي لتكاليف 
 712.6  18.9  12.6 املوظفني األخرى

    السفر
 712.2 491.8 454.1 حمامو الدفاع

 55.2  47.8  16.1 الضحايا حمامو 
    خدمات تعاقدية أخرى

اجملموع الفرعي 
 61.8 485.9 464.1 للخدمات التعاقدية
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 بند اإلنفاق

املبلغ املنقَّح 
لإلخطار املتعلق 

 بصندوق الطوارئ 
اإلنفاق 
 معدل التنفيذ )بالنسبة املئوية( الفعلي*

تكاليف تشغيل متنوعة 
    أخرى

اجملموع الفرعي لنفقات 
    التشغيل العامة

    اللوازم واملواد
املعدات واألجهزة، مبا 

    يف ذلك األثاث
 3...  364.5  ..366 المجموع

 وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 
إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما  الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص 2ويُظهر اجلدول  -9

كانون   79يتعلق باحلالة اجلديدة يف مايل اليت فتح بشأهنا مكتب املدعي العام حتقيقاته يف 
 7.95يف املائة، أي  51.6إذا بلغ  ا. وكان اإلنفاق من هذا الصندوق ناقص4171الثاين/يناير 

 اليني يورو.م 1.42مليون يورو مقابل مبلغ اإلخطار املنقَّح البالغ 
ويرجع النقص يف اإلنفاق يف فئة املساعدة املؤقتة العامة إىل ما يلي: )أ( التأخري يف التعيني  -1

الناشئ عن فجوة زمنية داخلية بني وقت حتديد االحتياجات ووقت املوافقة الفعلية؛ و)ب( نقص 
مات املناسبة للفوز عمليات التعيني اليت متت إجراءاهتا وذلك بسبب افتقار املرشحني إىل الس

بالعقود القصرية األجل املعروضة من احملكمة؛ و)ج( حدوث تغيريات إضافية يف السمات املطلوب 
توافرها يف املوظفني يف أعقاب التشاور مع خرباء خارجيني يف الفرتة بني آيار/مايو وآب/أغسطس. 

اليت حدث فيها  –قتة العامة غري املساعدة املؤ  -ويف قلم احملكمة، فإن أوجه اإلنفاق الرئيسية 
نقص يف اإلنفاق، مثل املساعدة املؤقتة لالجتماعات والسفر وحمامي الدفاع ونفقات التشغيل 
العامة، يرجع نقص اإلنفاق فيها إىل أوجه عدم تيّقن خبصوص األنشطة وعدم وجود إحاالت 

 ألنشطة توفري احلماية للشهود يف إطار احلالة يف مايل.
 
 
 
 

: أداء الميزانية بخصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما يتعلق بالحالة 4الجدول 
 (اليورو، بحسب بند اإلنفاق )بآالف 5103في مالي في عام 

 بند اإلنفاق

املبلغ املنقَّح لإلخطار 
املتعلق بصندوق 

 الطوارئ 
اإلنفاق 
 معدل التنفيذ )بالنسبة املئوية( الفعلي*

 [7] [4] [1 ]  =[4[/]7] 
    تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
اجملموع الفرعي لتكاليف 

    املوظفني 
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 بند اإلنفاق

املبلغ املنقَّح لإلخطار 
املتعلق بصندوق 

 الطوارئ 
اإلنفاق 
 معدل التنفيذ )بالنسبة املئوية( الفعلي*

 51.4 7 148.4 7 611.5 املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة 

  711.1  لالجتماعات
 48.8  71.1  12.8 اخلرباء االستشاريون

اجملموع الفرعي لتكاليف 
 51.4 7 118.4 4 198.1 املوظفني األخرى

 51.1 482.2 519.1 السفر
  41.1  الرتمجة التحريرية اخلارجية

  59.5  حمامو الدفاع
   4.1  الطباعة اخلارجية

تكاليف اإلعالم العام 
 46.1  5.8  41.1 واإلنتاج

االستعانة مبصادر 
خارجية يف تقدمي 

   91.8 اخلدمات
 4.4  1.8  18.1 خدمات تعاقدية أخرى

اجملموع الفرعي 
 1.1 9.9 412.1 للخدمات التعاقدية

 24.1  71.1  45.1 إجيار املباين
   1.5  صيانة املباين

صيانة املعدات واألجهزة 
  47.2  واألثاث

تكاليف تشغيل متنوعة 
 78.2  28.9  492.4 أخرى

اجملموع الفرعي لنفقات 
 46.7 82.4  486.4 التشغيل العامة

  6.5  اللوازم واملواد
املعدات واألجهزة، مبا 

 751.1  445.1  721.7 يف ذلك األثاث
 ..21 0 640.6 3 540.5 المجموع

 وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 
الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما  5ويُظهر اجلدول  -8

يتعلق بإجراء متديد آخر لوالية اثنني من القضاة وعدد حمدود من موظفي الدعم ومساعدة قانونية 
ملدة مخسة أشهر أخرى )من آيار/مايو ‘ جريمان كاتانغا’إضافية من أجل ِفَرق الدفاع عن السيد 

 92يذ الفعلي إىل أيلول/سبتمرب( يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويبلغ معدل التنف
مليون يورو. وقد واجهت اهليئة القضائية صعوبات يف جمال التوظيف، مما  1.27يف املائة أي مبلغ 

أسفر عن نقص يف اإلنفاق يف فئة املساعدة املؤقتة العامة. كما حدث نقص يف اإلنفاق يف جمال 
 البيانات اخلتامية.حمامي الدفاع ألن اخلفض يف املوارد قد طُبق على قلم احملكمة بعد تقدمي 



ICC-ASP/13/20 

296 

20-A-251114 

: أداء الميزانية بخصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما يتعلق بإجراء تمديد 2الجدول   
آخر لوالية اثنين من القضاة وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية من أجل ِفَرق الدفاع بشأن 

، 5103ية في عام في إطار الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراط‘ جيرمان كاتانغا’السيد 
 (اليوروبحسب بند اإلنفاق )بآالف 

 بند اإلنفاق
املبلغ املذكور يف اإلخطار 
 اإلنفاق الفعلي* املتعلق بصندوق الطوارئ 

معدل التنفيذ )بالنسبة 
 املئوية(

 [7] [4] [1 ] [ =4[/]7] 
 67.4 751.4 798.1 تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
 15.8 27.8 779.5 العامةاملساعدة املؤقتة 

    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
اجملموع الفرعي لتكاليف 

 15.8 27.8 779.5 املوظفني األخرى
    السفر

 51.6 11.7 711.1 حمامو الدفاع
    خدمات تعاقدية أخرى

اجملموع الفرعي للخدمات 
 51.6 11.7 711.1 التعاقدية

تكاليف تشغيل متنوعة 
    أخرى

اجملموع الفرعي لنفقات 
    التشغيل العامة

    اللوازم واملواد
املعدات واألجهزة، مبا يف 

    ذلك األثاث
 64.1  562.0  404.2 المجموع

 وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 
إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما  الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص 9ويُظهر اجلدول  -6

من كيغايل يف ‘ بوسكو نتاغاندا’يتعلق باحلالة يف جهورية الكونغو الدميقراطية من أجل نقل السيد 
كانون الثاين/يناير، وجهت احملكمة   71رواندا إىل مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف هولندا. ويف 

ة خبصوص إخطارات تتصل بإمكانية قعسرية غري متو رسالة إىل اللجنة تتعلق بتطورات وبعمليات 
اللجوء إىل صندوق الطوارئ بغية تغطية نفقات تتعلق بنقل أشخاص مشتبه فيهم. وحدثت عملية 

 .4171آذار/مارس  44النقل يف 
يف  62.1وبلغ معدل التنفيذ  كامال  اوقد اسُتخدم املبلغ املذكور يف اإلخطار استخدام -71 

املائة. وكان بند التكلفة الرئيسي ضمن فئة اخلدمات التعاقدية األخرى هو لرحلة طريان مسـتأجرة 
 خاصة من رواندا إىل هولندا.

  
: أداء الميزانية بخصوص إخطار صندوق الطوارئ في إطار الحالة في جمهورية 6الجدول  

من كيغالي في رواندا إلى مركز ‘ بوسكو نتاغاندا’لسيد من أجل نقل ا الكونغو الديمقراطية
 (اليورو، بحسب بند اإلنفاق )بآالف 5103االحتجاز التابع للمحكمة في هولندا في  عام 
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 بند اإلنفاق
املبلغ املذكور يف اإلخطار 
 اإلنفاق الفعلي* املتعلق بصندوق الطوارئ 

معدل التنفيذ )بالنسبة 
 املئوية(

 [7] [4] [1 ] = [4[/]7] 
    تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
    املساعدة املؤقتة العامة

 71.8 1.8 1.1 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
اجملموع الفرعي لتكاليف 

 71.8 1.8 1.1 املوظفني األخرى
 89.7 1.9 2.4 السفر

 711.1 771.1 7711.1 خدمات تعاقدية أخرى
اجملموع الفرعي للخدمات 

 711.1 771.1 7711.1 التعاقدية
تكاليف تشغيل متنوعة 

    أخرى
اجملموع الفرعي لنفقات 

    التشغيل العامة
    اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف 
    ذلك األثاث

 4.3.  003.4  054.6 المجموع
  وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 

الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ  1ويُظهر اجلدول  -77
يف إطار ‘ بيري بيمبا غومبو-جان’فيما يتعلق مبواصلة عمل ِفَرق الرتمجة الشفوية يف قضية السيد 

قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف اجلزء األخري من السنة. وقد قام
 1.11من قبل، باستخدام املبلغ موضوع اإلخطار وقدره  اقعالتحريرية باحملكمة، كما كان متو 

 يف املائة. 68.6وبلغ معدل التنفيذ  اتقريب كامال  امليون يورو استخدام
: أداء الميزانية بخصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ فيما يتعلق بمواصلة عمل 3الجدول 

في إطار الحالة في جمهورية ‘ بيير بيمبا غومبو-جان’ِفَرق الترجمة الشفوية في قضية السيد 
 (اليورو، بحسب بند اإلنفاق )بآالف 5103أفريقيا الوسطى في  عام 

 بند اإلنفاق
 اإلخطار املبلغ املذكور يف

 اإلنفاق الفعلي* املتعلق بصندوق الطوارئ 
معدل التنفيذ )بالنسبة 

 املئوية(
 [7] [4] [1 ] [ =4[/]7] 

    تكاليف القضاة
    تكاليف املوظفني

 68.6 441.6 411.5 املساعدة املؤقتة العامة
    املساعدة املؤقتة لالجتماعات

اجملموع الفرعي لتكاليف 
 68.6 441.6 411.5 األخرىاملوظفني 

    السفر
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 بند اإلنفاق
 اإلخطار املبلغ املذكور يف

 اإلنفاق الفعلي* املتعلق بصندوق الطوارئ 
معدل التنفيذ )بالنسبة 

 املئوية(
    خدمات تعاقدية أخرى

اجملموع الفرعي للخدمات 
    التعاقدية

تكاليف تشغيل متنوعة 
    أخرى

اجملموع الفرعي لنفقات 
    التشغيل العامة

    اللوازم واملواد
املعدات واألجهزة، مبا يف 

    ذلك األثاث
 ..0. ..553 531.2 المجموع

  وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171تستند نفقات عام * 
الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار استخدام صندوق الطوارئ  8ويُظهر اجلدول  -74

هود حتقيقات جديدة وبتلبية احتياجات مواصلة إقرار التُّهم يف قضية السيد فيما يتعلق بالقيام جب
 ايف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد نُفذ إنفاق هذا املبلغ تنفيذ‘ اغاندابوسكو نت’

مليون يورو مقابل املبلغ موضوع اإلخطار  1.65يف املائة، أي  19.8فبلغ معدل التنفيذ  اناقص
مليون يورو. وكان نقص اإلنفاق يف هذه الفئة وهي املساعدة املؤقتة العامة يف  4.56وقدره 

)أ( التأخري يف التعيني الناشئ عن فجوة زمنية داخلية بني مكتب املدعي العام يرجع إىل ما يلي: 
قت حتديد االحتياجات ووقت املوافقة الفعلية؛ و)ب( نقص عمليات التعيني اليت متت إجراءاهتا و 

وذلك بسبب افتقار املرشحني إىل السمات املناسبة للفوز بالعقود القصرية األجل املعروضة من 
احملكمة؛ و)ج( حدوث تغيريات إضافية يف السمات املطلوب توافرها يف املوظفني يف أعقاب 

ويف قلم احملكمة، يرجع نقص  شاور مع خرباء خارجيني يف الفرتة بني آيار/مايو وآب/أغسطس.الت
اإلنفاق يف بنود السفر ونفقات التشغيل العامة إىل عدم وجود إحاالت إىل أنشطة توفري احلماية 

اليف للشهود، أما نقص اإلنفاق يف أنشطة حمامي الدفاع فريجع إىل أن احملامني مل يطالبوا ببالتك
املعنية مثل األتعاب املهنية، كما أن املساعد القانوين، نتيجًة المتالكه والية العمل يف أكثر من 

 قضية واحدة، مل يتلّق سوى نصف األتعاب املتعلقة بالوالية اإلضافية. 
: أداء الميزانية بخصوص إخطار صندوق الطوارئ فيما يتعلق بالحاجة إلى القيام بجهود 0الجدول 

بوسكو ’ات جديدة وتلبية االحتياجات المتعلقة بجلسة إقرار التُّهم في قضية السيد تحقيق
، بحسب بند 5103في إطار الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في  عام ‘ نتاغاندا

 (اليورواإلنفاق )بآالف 

 بند اإلنفاق
املبلغ املذكور يف اإلخطار 
 اإلنفاق الفعلي* املتعلق بصندوق الطوارئ 

معدل التنفيذ )بالنسبة 
 املئوية(

 [7] [4] [1 ] [ =4[/]7] 
    تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني
 42.2 178.5 7 111.1 املساعدة املؤقتة العامة

   18.9 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  8.6  اخلرباء االستشاريون
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 بند اإلنفاق
املبلغ املذكور يف اإلخطار 
 اإلنفاق الفعلي* املتعلق بصندوق الطوارئ 

معدل التنفيذ )بالنسبة 
 املئوية(

اجملموع الفرعي لتكاليف 
 42.2 141.2 7 129.1 املوظفني األخرى

 16.1 478.1 419.2 السفر
  4.6  التدريب

 5.1 76.1 111.5 الرتمجة التحريرية اخلارجية
 29.8 718.1 469.1 حمامو الدفاع

االستعانة مبصادر خارجية 
 9.6 1.8 74.1 يف تقدمي اخلدمات

    خدمات تعاقدية أخرى
اجملموع الفرعي للخدمات 

 41.8 794.4 984.4 التعاقدية
  71.1  املباينصيانة 

إجيار املعدات واألجهزة 
  4.1  واألثاث

   48.6 االتصاالت
صيانة األثاث واملعدات 

 15.9 44.1 94.1 واألجهزة
تكاليف تشغيل متنوعة 

 55.1 28.1 88.7 أخرى
اجملموع الفرعي لنفقات 

 28.5 89.8 716.1 التشغيل العامة
 86.1 44.4 45.1 اللوازم واملواد

واألجهزة، مبا يف املعدات 
 711.1 715.8 16.1 ذلك األثاث

 36.0 25.3. 5 200.6 المجموع
  وقابلة للتغيري. اإىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبي 4171* تستند نفقات عام 



ICC-ASP/13/20 

300 

20-A-251114 

 

، عن أعمال دورتها الثالثة والعشرين  تقرير لجنة الميزانية والمالية -5
 *5104األول/أكتوبر تشرين 

  

 احملتويات
   

 الصفحة الفقرات 
 114 1-7 مقدمة .............................................................................................. -أوال
 114 2-7 .................................افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل .................. -ألف 
 111 1-5 .............................مشاركة املسؤولني واملراقبني ............................................ -باء 
 112 712-8 ...........النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا الثالثة والعشرين ..................... -ثانيا
 112 714-8 .........................املسائل املتعلقة بامليزانية واملالية ........................................... -ألف 
 112 72-8 ..........................مقدمة .............................................................. -7  
 115 79-75 .........................حالة االشرتاكات ..................................................... -4  
 115 78-71 ...........................الدول اليت عليها متأخرات ........................................... -1  
 115 14-76 .................................................... 4175الربناجمية املقرتحة لعام النظر يف امليزانية  -2  
 115 41-76 ............................................................ 4175)أ( االفرتاضات واألنشطة لعام    
 119 41-42 .....................................................................)ب( العرض والتحليل الكلي    
 111 48 .....................شهرا . 74)ج( معدل دوران وظائف املساعدة املؤقتة العامة بتعيينات مستمرة ملدة    
 111 14-46 .............................................................................)د( الربامج الرئيسية    
 111 11-46 .......................الربنامج الرئيسي األول: القضاء ....................................‘ 7’    
 118 52-12 ................................................الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعي العام ‘ 4’    
 118 18-12 ............................. 4175-4171اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  -أ     
 116 29-16 ......................... املساعدة املؤقتة العامة ...................................... -ب     
 171 54-21 ........................... 4178-4179اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  -ج     
 177 52-51 ......................... اجلودة والكفاءة ............................................. -د     
 174 51-55 ................... الثالث: قلم احملكمة ..................................الربنامج الرئيسي ‘ 1’    
 174 92-58 ................... الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف .....................‘ 2’    
 171 95 .................... ................................الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة ‘ 5’    
 171 17-99 .................... الربنامج الرئيسي السادس: الصندوق االستئماين للضحايا ...............‘ 9’    
 172 14 ................... : آلية الرقابة املستقلة )"اآللية"( ..............5-الربنامج الرئيسي السابع‘ 1’    
 172 19-11 ........ استثمار األموال السائلة ............................................................... -5  
 172 11 ...............)أ( تفسريات احملكمة .............................................................   
 175 19-12 ................مالحظات اللجنة .......................................................... )ب(   
 175 11 ..........احملاسبة التحليلية ..................................................................... -9  
 175 61-18 ................................................... 4172حزيران/يونيه  11بيانات األداء املايل يف  -1  
 171 65-67 ..........حتقيق وفورات يف قلم احملكمة ومكتب املدعي العام ...................................... -8  
 178 711-69 ...............................................................................صندوق الطوارئ  -6  
 178 714-717 ..........أوجه التآزر ........................................................................ -71  
 176 748-711 ...................................................................................املسائل اإلدارية  -باء 

                                                           

 .ICC-ASP/13/15صدر سابقا بوصفه الوثيقة   *
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 الصفحة الفقرات 
 176 715-711 ...........اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة ......................................................... -7  
 176 772-719 ..........املوظفني .........................................السياسة املتعلقة بالتزامات استحقاقات  -4  
 176 711-719 ...............)أ( معلومات أساسية .............................................................   
 141 718 ................................................................)ب( منهجية حساب املستحقات    
 141 774-716 ............. .)ج( مالحظات اللجنة ...........................................................   
 147 772-771 .............. ...........................................................)د( مستحقات القضاة    
 147 741-775 .......... تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام .............................................. -1  
 144 741-747 ...........................................................................املساعدة املؤقتة العامة  -2  
 144 742 ...........سن التقاعد ......................................................................... -5  
 141 745 .............................................................التمثيل اجلغرايف للموظفني يف احملكمة  -9  
 141 749 ..........االستشاريون ......................................................................... -1  
 141 741 ..................................................................................إدارة األصول  -8  
 142 748 ..........الضيافة ............................................................................. -6  
 142 719-746 .................................................................املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -جيم 
، والبيانات 4171كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7البيانات املالية للمحكمة للفرتة من  -7  

 ......... 4171كانون األول/ديسمرب   17  كانون الثاين/يناير إىل  7املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 
  

746-717 142 
 142 719-714 ...................... جلنة مراجعة احلسابات ................................................... -4  
 145 722-711 ................................................................................املساعدة القانونية  -دال 
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 مقدمة -أوال
 افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف

)"اللجنة"( وفقا لقرار مجعية الدول األطراف ُعقدت الدورة الثالثة والعشرون للجنة امليزانية واملالية  -7
يف إطار  4171تشرين الثاين/نوفمرب  41)"اجلمعية"( املتخذ يف اجللسة العامة الثانية عشرة، املعقودة يف 

. وقد عقدت دورة 4171تشرين الثاين/نوفمرب  48إىل  41دورهتا الثانية عشرة، املعقودة يف الفرتة من 
. ونيابة عن 4172تشرين األول/أكتوبر  71إىل  1جلسة، يف الفرتة من  41اللجنة، اليت تألفت من 

رئيس احملكمة، ألقى الكلمة الرتحيبية النائب األول لرئيس احملكمة، القاضي ساجني ماسينونو موناغينغ، 
 .خالل افتتاح الدورة

دا( مقررا هلا. من النظام الداخلي للجنة، عينت اللجنة السيد هيو أدسيت )كن 71ووفقا للمادة  -4
وقدمت األمانة العامة جلمعية الدول األطراف )"األمانة"( اخلدمات الفنية للجنة، وقام األمني التنفيذي 

 .للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري دجاين، مبهام أمني اللجنة
 :وحضر األعضاء اآلتية أمساؤهم الدورة الثالثة والعشرين للجنة -1

 هيو أدسيت )كندا( (7
 ديفيد بانيانكا )بوروندي( (4
 كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو )املكسيك( (1
 فوزي غرايبة )األردن( (2
 ساميول يب. أو. ايتام )سرياليون( (5
 يوهاين لـمـيك )إستونيا( (9
 مونيكا سانشيز )إكوادور( (1
 غريد ساوبه )أملانيا( (8
 إلينا سوبكوفا )سلوفاكيا( (6

 را )اليابان(ماساتوشي سوغيو  (71
 :(CBF/23/1/Rev.1)واعتمدت اللجنة يف اجتماعها األول جدول األعمال التايل  -2

 افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل (7
 مشاركة املراقبني (4
 :املسائل املتعلقة باملالية وامليزانية (1

  أ( حالة االشرتاكات؛
 ب( الدول اليت عليها متأخرات؛

 ؛4175يف امليزانية الربناجمية املقرتحة  ج( النظر
 د( استثمار األموال السائلة؛

 هـ( احملاسبة التحليلية؛
 و( األثر املايل للخطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام؛

 ؛ 4172حزيران/يونيو  11ز( بيانات األداء املايل يف 
 .ح( صندوق الطوارئ

 :املسائل اإلدارية -2
  قلم احملكمة؛أ( اهليكل التنظيمي ل
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 ب( السياسة املتعلقة بالتزامات استحقاقات املوظفني؛
 حسب املعايري احملاسبية الدولية؛ النظام املايل ج( تعديالت

 د( املساعدة املؤقتة العامة؛
 ه( سن التقاعد؛
 و( االستشاريون؛
 .ز( إدارة األصول

 :املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات (5
كانون   17كانون الثاين/يناير إىل   7لمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة من أ( البيانات املالية ل

 ؛4171األول/ديسمرب 
  17كانون الثاين/يناير إىل   7ب( البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 

 .4171كانون األول/ديسمرب 
 املساعدة القانونية (9
 :مباين احملكمة (1

 االنتقايل؛أ( الربنامج 
 ب( االحتياطي املخصص للمخاطر؛
 ج( تقدم األعمال يف املباين اجلديدة؛
  د( التكلفة اإلمجالية للملكية واإلدارة؛

 ه( عقد إجيار املباين املؤقتة؛
 .و( إعادة حساب اشرتاكات الدول األطراف

 :الصندوق االستئماين للضحايا (8
حزيران/  11إىل  4171متوز/يوليه  7 مشاريع وأنشطة جملس اإلدارة خالل الفرتة من

 .4172يونيه 
 مسائل أخرى (6

 أ( حالة القاضيَـنْي كوت وانسرييكو؛
 .ب( إعادة تصنيف الوظائف

 مشاركة المسؤولين والمراقبين -باء
من القواعد اإلجرائية للجمعية، املتعلقة باملراقبني  61و  64و  24تنطبق على الدورة املواد  -5

رين. وبناء على دعوة الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني أن يشاركوا يف واملشاركني اآلخ
 .اجتماعات اللجنة

ومتت دعوة اهليئات التالية اليت تشكل احملكمة إىل املشاركة يف اجتماعات اللجنة لتقدمي التقارير:  -9
وضا إىل اللجنة كل من منسق الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة. وعالوة على ذلك، قدم عر 

امليزانية، السفري فرينر درومل )النمسا( عن الفريق العامل يف الهاي، التابع ملكتب اجلمعية، والصندوق 
 االستئماين للضحايا، ورئيس جلنة الرقابة على املباين الدائمة )"جلنة الرقابة"(.

ائية الدولية بتقدمي عرض أمام اللجنة. وقررت اللجنة أن تقبل طلب االئتالف من أجل احملكمة اجلن -1
  .وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا العرض
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 النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين -ثانيا

 المسائل المتعلقة بالمالية والميزانية -ألف

 مقدمة -0

على أساس املبدأ العام لنزاهة عملية  4175لعام  أجرت اللجنة فحصها للميزانية الربناجمية املقرتحة -8
 امليزنة.

، وافقت اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة على 4172وأشارت اللجنة إىل أن بالنسبة مليزانية عام  -6
يورو الشرتاكات  778 565 111يورو، على أن يقرر منها  747 959 411اعتمادات بلغ جمموعها 
مــا يــعــزى إىل مســامهــة الــدولــــة املضيـــفة يف تــكــالــيــف املــبــاين املـــؤقـــتة مبا قدره الــدول األطــراف، وهــو 

 يورو. 771 846يورو، والفائدة على قرض الدولة املضيفة البالغة  4  651 151
اجلنائية  ، تلقت ستة إخطارات من احملكمة4172والحظت اللجنة أهنا، إىل غاية أيلول/سبتمرب  -71

 يورو. 5 772 611الدولية )"احملكمة"( باللجوء إىل صندوق الطوارئ من أجل مبالغ جمموعها 
اليت قدمتها احملكمة تتضمن زيادة قدرها  4175والحظت اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -77

. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت 4172م يف املائة( مقارنة بامليزانية املعتمدة لعا 77.1مليون يورو ) 71.12
مليون  716.14مليون يورو، مما جعل إمجايل طلبات احملكمة يبلغ  1.91احملكمة ميزانية تكميلية قدرها 

يف املائة( مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام  72.1مليون يورو )أو  71.19يورو، أي بزيادة إمجالية قدرها 
 :عامة األولية للطلبات قبل أن تقدم اللجنة اقرتاحاهتا. وفيما يلي توضيح للصورة ال4172

 مليون يورو 715.16   :4175امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
 مليون يورو 1.91     امليزانية التكميلية:

 مليون يورو 716.14     جمموع امليزانية املطلوبة:
اخـــتـــارت تســـديـــد اشــــرتاكاهتا للمبــــاين الدائمة  وعـــالوة على ذلك، مبا أن الـــدول األطـــراف اليت -74

 4-"مرة واحدة" ودفعت تلك املسامهات لن تقرَّر عليها اشرتاكات تقابل الربنامج الرئيسي السابع
مليون يورو، ومبا أنه، كما   7.94الفائدة عن قرض الدولة املضيفة(، واليت تبلغ  -)مشروع املباين الدائمة 

ال يف العام املاضي، ستزيد مسامهة من الدولة املضيفة لتغطية تكاليف استئجار املباين املؤقتة يف كان احل
ماليني يورو، فستنخفض بالتايل  1ختفيض املبالغ املقررة للدول األطراف مبا يصل إىل حد أقصى قدره 

 امليزانية اإلمجالية املطلوبة من االشرتاكات على النحو التايل:
 مليون يورو 716.14    إلمجالية املطلوبة:امليزانية ا

 مليون يورو( 7.94)  ناقص: الفائدة عن مشروع املباين الدائمة:
 ماليني يورو( 1) ناقص: مسامهة الدولة املضيفة يف تأجري املباين املؤقتة:

 مليون يورو 712.21    املبلغ املعدل لالشرتاكات املقررة:
واملربرات املقدمة بشأهنا، خلصت اللجنة إىل  4175اجمية املقرتحة لعام وبعد استعراض امليزانية الربن -71

مليون يورو من امليزانية املطلوبة، وأن امليزانية الربناجمية  1.18أنه ميكن حتقيق وفورات إمجالية إضافية تبلغ 
هو ما ميثل مليون يورو، و  714.92، إذا متت املوافقة عليها، ستبلغ بذلك 4175املعدلة املقرتحة لعام 

 .4172يف املائة( مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام  6مليون يورو )أو  71.68زيادة قدرها 
 .وقد أضافت اللجنة موجزا شامال لتوصياهتا يرد يف املرفق اخلامس -72

 حالة االشتراكات  -5
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)املرفق الثاين(،  4172تشرين األول/أكتوبر  71استعرضت اللجنة حالة االشرتاكات إىل غاية  -75
يــــــورو قــــد ُســـــدد للــمــــــــيــزانيــة الـــــعــــــاديـــة عــــــمــــــال بــــــالقـــرار  716 152 968والحــــظــــت أن مــــبــــلـــــغ 

ICC-ASP/12/RES.1 الفرع هاء. ويف نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املسددة عن السنوات ،
مـــا قـــدره  4172يورو، وبلغت االشرتاكات غري املسددة عن عام  9 567 415الـــســـابـــقة ما قدره 

 .يورو 75 524 181يورو، مما جيعل جمموع االشرتاكات غري املسددة يبلغ  8 657 754
يف املائة من  64.29، ُسددت نسبة 4172تشرين األول/أكتوبر  71اللجنة أن يف والحظت  -79

دولة دفعت اشرتاكاهتا بالكامل، وأشارت اللجنة إىل أن  17، وأن 4172االشرتاكات املستحقة يف عام 
دولة قد دفعت  17يف املائة قد ُسددت وكانت  67.82، كانت نسبة 4171يف نفس التاريخ من عام 

ا بالكامل. وباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة مع القلق أن االشرتاكات غري املسددة لعام اشرتاكاهت
يورو، شهدت زيادة حـــادة مقارنة بالسنــوات السابقة، حيــث بـــــــــلغت  9 211 841، والبالغة  4171
رتاكات غري يورو يف اجملموع. والحظت اللجنة أيضا مع قلق عميق أن جمموع االش 781 275آنذاك 

قد وصل إىل مستوى يفوق  4172تشرين األول/أكتوبر  71يورو يف  75 962 419املسددة البالغ 
مليون يورو. وحثت اللجنة مجيع الدول  1.2ِضعف املبلغ اإلمجايل لصندوق رأس املال العامل البالغ 

أن احملكمة تتوفر األطراف على تسديد اشرتاكاهتا عند استحقاقها وعلى بذل قصارى جهودها لضمان 
 من النظام املايل والقواعد املالية )"النظام املايل"(. 9-5على األموال الكافية طوال العام، وفقا للمادة 

 الدول التي عليها متأخرات -3

من نظام روما األساسي على ما يلي: "ال يكون للدولة الطرف اليت  774من املادة  8تنص الفقرة  -71
كاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان تتأخر عن سداد اشرتا 

 عنها." ااملتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائد
من الدول األطراف  74، كانت على 4172تشرين األول/أكتوبر  71وأقرت اللجنة أن يف  -78
خرات تساوي اشرتاكاهتا عن سنتني كاملتني أو تزيد عنها، وهي بالتايل غري مؤهلة للتصويت. متأ

باحلد  4172أيار/مايو  74والحظت اللجنة أن األمانة أَبلغت الدول األطراف اليت عليها متأخرات يف 
جراءات طلب من نظام روما األساسي، وبإ 774من املادة  8األدىن الالزم سداده لتجنب تطبيق الفقرة 

وطلبت اللجنة من األمانة أن تعيد إخطار الدول األطراف التي اإلعفاء من فقدان حقوق التصويت. 
عليها متأخرات. وأوصت اللجنة بأن تقوم جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسوية 

 .حساباتها مع المحكمة في أقرب وقت ممكن

 

 5102المقترحة لعام النظر في الميزانية البرنامجية  -4

 5102)أ( االفتراضات واألنشطة لعام 
أُبلغت اللجنة أن من املتوقع أن تكون أنشطة احملكمة يف جمايل القضاء واالدعاء )مبا يف ذلك  -76

. وأَبلغت الرئاسُة اللجنَة أن مخس حاالت على األقل 4175التحقيقات( أنشطة واسعة النطاق يف عام 
مة أو مرحلة التحضري للمحاكمة. وستنظر دائرة االستئناف يف دعوى االستئناف ستكون يف مرحلة احملاك

النهائي يف حالة واحدة، يف حني أن من املتوقع أن تتواصل األنشطة القضائية فيما يتعلق بالتعويضات 
مل سواء على مستوى احملاكمة واالستئناف. وقد أعدت احملكمة ميزانية حملاكمات متتالية، ولكن من احملت
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أن تدعو الضرورة إىل اللجوء إىل جلسات متزامنة ترتتب عنها آثار أخرى على امليزانية، وهي آثار مل 
  ختصص هلا اعتمادات يف الوقت احلايل.

، 11وأُبلغت اللجنة أن املدعية العامة تتوقع أن تقوم بأربعة حتقيقات جارية وحتقيقني يف إطار املادة  -41
ة يف تسعة حتقيقات موقوفة، وأن تكون هلا أنشطة يف جلسات احملاكمة وبأعمال احلفاظ على األدل

واالستئناف. وأُبلغت اللجنة أيضا أن املدعية العامة فتحت حتقيقا ثانيا يف مجـــــهورية أفريقــــيا الوســطى يف 
قدمت ، مما سريفع عدد التحقيقات اجلارية إىل مخسة حتقيقات. ونتيجة لذلك، 4172أيلول/سبتمرب  42

 4175.7احملكمة ميزانية مقرتحة تكميلية للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
يورو للدعم التشغيلي  92 787 421والحظت اللجنة أن احملكمة طلبت موارد يبلغ جمموعها  -47

املقرتحة قضية يف امليزانية الربناجمية  47والعمليات امليدانية. وقد ُخصصت هذه املوارد لثماين حاالت و 
  4175.4لعام 
والحظت اللجنة أن املراحل املختلفة من اإلجراءات تتطلب مستويات خمتلفة من املوارد لكل  -44

قضية. ومبا أن املوارد الالزمة ترتبط مباشرة باإلجراءات، تتطلب التحقيقات اجلارية موارد إضافية. 
 4175.1قضائية يف العديد من القضايا يف عام والحظت اللجنة أن من املتوقع أال يتم القيام بأية أنشطة 

 وسوف تنتج عن ذلك حاجة حمدودة من املوارد لتلك القضايا.
أوصت اللجنة بتقديم المعلومات  ومن أجل زيادة الشفافية في مقترحات الميزانية المقبلة، -41

ت الجارية، المتعلقة بالموارد التي تطلبها المحكمة لكل قضية أو حالة من القضايا أو الحاال
وعالوة  2باإلضافة إلى المعلومات المقدمة في الوقت الراهن بشأن الموارد الالزمة لجميع القضايا.

 على ذلك، أوصت اللجنة بتقديم نفس المعلومات بشكل منفصل بشأن البرنامج الرئيسي الثاني.
 )ب( العرض والتحليل الكلي

زانية مستمرة يف التحسن ورحبت هبذه التحسينات. الحظت اللجنة مع التقدير أن عناصر سرد املي -42
وفي السنوات السابقة، استفادت اللجنة من موافاتها بمؤشرات عبء العمل لكل قسم أو وحدة 
في الميزانية. وبما أن تلك المؤشرات لم تدرج في ميزانية هذا العام، طلبت اللجنة إدراجها في 

يام بمقارنة ذات مغزى لعبء العمل بما يُطلب من ميزانية العام المقبل، وذلك للتمكين من الق
الموارد، والتغييرات التي تحدث في كل منهما مع مرور الزمن، وللتمكين من استكشاف العالقة 

 بين عبء عمل مختلف البرامج، مثل قلم المحكمة ومكتب المدعي العام.

انية يف وقت مبكر يف احملكمة، فقد ومثلما حدث يف السنوات السابقة، ونظرا لبدء عملية إعداد امليز  -45
تغريت بعض االفرتاضات، مما أدى بالتايل إىل تغريات يف احلاجة إىل املوارد باملقارنة مع امليزانية الربناجمية 

. وتتعلق هذه التغيريات على وجه اخلصوص بأنشطة االدعاء وإجراءات 4175لعام  املقرتحة املقدمة أصال
كبرية حمتملة. وكانت احملكمة قد وافت اللجنة بقائمة التطورات احملتملة مع آثارها   احملاكمة، وهلا آثار مالية

  4175.5احملتملة على امليزانية يف املرفق الرابع للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

لق "، تتع4175وتلقت اللجنة من احملكمة وثيقة بعنوان "امليزانية التكميلية املقرتحة للمحكمة لعام  -49
ب بقـــــــــرار املـــــــــــدعية العامة فتح تــــــحقيق ثان يف مجـــــــــــــهورية أفريقيا الوسطى. وبلغ جمموع املبلغ املطلو 

 يورو. 1 946 811

                                                           

 اجمللد الثاين، اجلزء ألف، املرفق الثاين عشر. (،ICC-ASP/13/20) 4172عشرة...  الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  7
 .7اجلدول اجمللد الثاين، اجلزء ألف،  (،ICC-ASP/13/20) 4172عشرة...  الدورة الثالثة ...الرمسيةالوثائق   4
 على سبيل املثال، خبصوص ثالث حاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، و حالة واحدة يف أوغندا، وحالتني يف ليبيا.  1
 .7اجلدول اجمللد الثاين، اجلزء ألف،  (،ICC-ASP/13/20) 4172عشرة...  الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  2
 .758املرجع نفسه، املرفق الرابع، الصفحة   5
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ال ميكن تقدمي مقرتح ميزانية تكميلية قبل بداية السنة  9غري أن اللجنة رأت أن مبوجب النظام املايل، -41
، قدمت احملكمة أيضا ما مسته ميزانية 4177املالية اليت يتعلق هبا املقرتح. والحظت اللجنة أن يف عام 

وأوصت اللجنة بأن تنظر المحكمة فيما إذا كانت الحاجة تدعو تكميلية قبل انعقاد دورة اجلمعية. 
لمالي من أجل استيعاب الحاالت التي تنشأ فيها احتياجات جديدة بعد تقديم إلى تعديل النظام ا

الميزانية البرنامجية المقترحة، ولكن قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها. وفي مثل هذه الحالة، 
يجب تقديم طلب تكميلي مفصل إلى اللجنة والجمعية، فضال عن الميزانية البرنامجية المقترحة 

 ة، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين.الموحد
 شهرا 05)ج( معدل دوران وظائف المساعدة المؤقتة العامة بتعيينات مستمرة لمدة 

وظيفة من فئة املساعدة املؤقتة العامة  714الحظت اللجنة أن احملكمة اقرتحت استمرار تعيينات  -48
ت املستمرة"(. وذكرت اللجنة أهنا تلقت معلومات من احملكمة )"التعيينا 4175شهرا يف عام  74ملدة 

وعلى أساس معدل الدوران في كل برنامج . 4171بشأن معدل دوران التعيينات املستمرة يف عام 
في المائة للبرنامج  0.2رئيسي، أوصت اللجنة بإجراء تخفيضات في رصد االعتمـــــــادات بنـــــــسبة 

في المائة للبرنامج الرئيسي الثالث من وظائف المساعدة المؤقتة العامة  5.2الرئيسي الثاني، و 
 . 5102المقترح استمرارها في عام  05بتعيينات لمدة 

 )د( البرامج الرئيسية

 الربنامج الرئيسي األول: القضاء‘ 7’

اليت تلقتها ، مبا يف ذلك التعديالت 4175بلغت امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول لعام  -46
يف  49.9مليون يورو، أو  4.91وهو ما ميثل زيادة قدرها  1مليون يورو، 74.17اللجنة أثناء اجتماعها 

 74.17إىل  4172مليون يورو يف عام  71.15)من  4172املـــائـــة بـــاملـــقـــارنـــة مع امليزانية املعتمدة لعام 
يسي هلذا االرتفاع الكبري إىل زيادة مقرتحة يف ميزانية (. ويرجع السبب الرئ4175مليون يورو يف عام 

  8مليون يورو. 7.86القضاء مقدارها 

، 4172والحظت اللجنة أن يف حني طُلبت اعتمادات لرواتب ستة عشر قاضيا فقط يف عام  -11
وة موارد جلميع القضاة الثمانية عشر العاملني باحملكمة بدوام كامل عادي. وعال 4175طُلبت يف عام 

دفع اشرتاكات املعاش التقاعدي جلميع  4175على ذلك، من املرجح أن يُطلب من احملكمة يف عام 
قاضيا فقط،  74، حينما كان على احملكمة القيام بذلك لفائدة 4172مقارنة بعام القضاة الثمانية عشر 

  6نوات من اخلدمة.إذ ليس عليها دفع أي اشرتاكات إضافية عن القضاة الذين أكملوا بالفعل تسع س
وباإلضافة إىل ذلك، أدى جتديد عقد املعاش التقاعدي الذي مدتُه مخس سنوات مع شركة التأمني  -17

( إىل زيادة يف تكلفة نظام Allianz Nederland Levensverzekering NVأليانز املتعاقدة مع احملكمة )
املعاشات التقاعدية بسبب اخنفاض عوائد االستثمار يف ظروف السوق املالية احلالية، على الرغم من أن 
املعاشات التقاعدية الواجب دفعها للقضاة ظلت يف نفس املستوى. ويصل املبلغ املتوقع دفعه إىل شركة 

يورو، مما ميـــــــــثل زيـــــــــادة  7 275 111ما قدره  4175التأمني املذكورة عن معاشات القضاة يف عام 
يورو. والحظت  277 111، والبالغة 4172يورو عن امليزانية املعتمدة لعام  7 172 111قدرها 

زيادة ضرورية للوفاء  4175اللجنة أن الزيادة يف املوارد الالزمة لرواتب القضاة ومعاشاهتم التقاعدية لعام 
                                                           

 من النظام املايل والقواعد املالية: "نشر امليزانية الربناجمية املعتمدة". 2-711املادة   9
 .8اجلدول اجمللد الثاين، اجلزء ألف،  (،ICC-ASP/13/20) 4172عشرة...  الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  1
 املرجع نفسه.  8
 ، املرفق.ICC-ASP/3/Res.3(، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25، )4112 ...الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  6
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القانونية للمحكمة. والحظت اللجنة أيضا أن موعد انتخاب قاض واحد مل ُيدد بعد، مما  بااللتزامات
 قد يؤثر على املوعد احملدد لطلب بعض املوارد. 

إىل مالك  1-ونظرت اللجنة يف طلب إضافة وظيفة أخرى من فئة املساعدة املؤقتة العامة برتبة ف -14
اإلضايف الناجم عن مبادرة احملكمة املتعلقة "بالدروس  موظفي رئاسة احملكمة للتعامل مع عبء العمل

وأمعنت اللجنة النظر في طلب المحكمة مع مراعاة الموارد البشرية المتاحة للرئاسة املستفادة". 
على  اوظيفة بدوام كامل، ووظيفة واحدة لمنسق التخطيط االستراتيجي، الذي يؤدي مهام 00)

تم الموافقة على الموارد الالزمة لمدة ستة أشهر للوظيفة صعيد المحكمة برمتها(، وأوصت بأن ت
من أجل تسريع المشروع. وعالوة على  3-المطلوبة من فئة المساعدة العامة المؤقتة برتبة ف

ذلك، أوصت اللجنة بأن تبحث الرئاسة عن مزيد من أوجه التآزر بين الوظائف المتوفرة لديها، بما 
تراتيجي، وذكرت اللجنة أنها تتطلع  إلى أن يقدَّم إليها تقرير في ذلك وظيفة منسق التخطيط االس

  "الدروس المستفادة" في دورتها الرابعة والعشرين.

تتضمن طلب إضافة أربع وظائف من  4175وأشارت اللجنة إىل أن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -11
الشعبة االبتدائية، ووظيفتني من فئة املساعدة  شهرا يف 74ملدة  4-فئة املساعدة املؤقتة العامة برتبة ف

وبعد فحص دقيق الفتراضات التطورات شهرا يف شعبة االستئناف.  74ملدة  4-املؤقتة العامة برتبة ف
، أوصت اللجنة بأن تتم الموافقة على الموارد المطلوبة لتمويل 5102القضائية المتوقعة في عام 

شهرا في الشعبة االبتدائية،  05لمدة  5-لعامة برتبة فوظيفتين من فئة المساعدة المؤقتة ا
شهرا في شعبة االستئناف  05لمدة  5-ووظيفة واحدة من فئة المساعدة المؤقتة العامة برتبة ف

ة في دورتها الحادية والعشرين بأن تقوم الهيئة القضائية المقدم فقط. وأشارت اللجنة إلى توصيتها 
طريق إعادة توزيع الموارد المعتمدة فيما بين الشعب قدر  بمواجهة متطلبات عبء عملها عن

 المستطاع.

 الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعي العام‘ 4’

 4175-4171اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  -أ

حددت،   4175-4171الحظت اللجنة أن اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  -12
كواحد من أهدافها، ناجتا متوقعا يتمثل على األقل يف سبعة حتقيقات متهيدية علنية، ومخسة حتقيقات 

سريا من جارية، ومثانية حتقيقات موقوفة، وثالث حماكمات ابتدائية، وأربعة دعاوى استئناف، وعددا 
. وحددت اخلطة زيادة متوقعة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 11احلاالت املندرجة يف إطار املادة 

مليون  5.57مبا قدره  4175مليون يورو، ويف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  1.21مبا قدره  4172
 يورو. 

يورو، أُنفق منها  48 495 111مج الرئيسي الثاين للربنا 4171وبلغت امليزانية املعتمدة يف عام  -15
للربنامج  4172يف املائة. وبلغت امليزانية املعتمدة يف عام  65.6يورو، أي نسبة  41 717 911

للربنامج الرئيسي الثاين  4175لعام  يورو. وبلغت امليزانية املقرتحة أصال 11 441 111الرئيسي الثاين 
املقرتحة لفتح حتقيق ثان يف  71إىل ذلك، مشلت "امليزانية التكميلية"يورو. وباإلضافة  27 991 511

يورو، حيث يبلغ  4 111 111مجهورية أفريقيا الوسطى مبلغا إضافيا للربنامج الرئيسي الثاين قدره 
 يورو. 22 168 211اجملموع 

قبل إدراج  4175 والحظت اللجنة أن االفرتاضات املقدمة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -19
"امليزانية التكميلية" تتعلق بتسعة حتقيقات متهيدية، وأربعة حتقيقات جارية، وتسعة حتقيقات موقوفة، 

                                                           

 .الثاين عشر املرفق اجلزء ألف، ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  71



ICC-ASP/13/20 

309 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 3
0

9
 

. ومع إضافة "امليزانية 11ومخس حماكمات، ودعوى استئناف واحدة، وقضيتني مندرجتني يف إطار املادة 
مبا يف ذلك حتقيقان يف مجهورية أفريقيا التكميلية"، يصبح عدد التحقيقات اجلارية مخسة حتقيقات، 

 الوسطى.

أعاله، تصل الزيادة اإلمجالية املتوقعة يف ميزانية اخلطة االسرتاتيجية ملكتب  12وكما ورد يف الفقرة  -11
مليون يورو. وهذا يعين أن استنادا إىل  74.68ما قدره  4175إىل  4171املدعي العام خالل الفرتة من 

إىل  4175، ينبغي أن تصل ميزانية مكتب املدعي العام املتوقعة لعام 4171 عام النفقات الفعلية يف
يورو. وأشارت احملكمة ذاهتا إىل أن العوامل الرئيسية املسببة للتكاليف هي التحقيقات  21 187 911

سبيا. اجلارية، وأن املوارد املطلوبة للتحقيقات التمهيدية والتحقيقات املوقوفة مؤقتا موارد حمدودة ن
أن سري حتقيقني جاريني يف نفس  4175وباإلضافة إىل ذلك، لوحظ يف "امليزانية التكميلية" املقرتحة لعام 

البلد من شأنه أن يفضي إىل بعض أوجه التآزر، وأنه لن تكون هنا حاجة ملوارد تعادل احتياجات فريقني  
يورو مبلغ مناسب للمقارنة، استنادا  21 187 911كاملني من احملققني. وبالتايل، رأت اللجنة أن مبلغ 

، واملتمثل يف إجراء ما ال إىل اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام، من أجل حتقيق الناتج املتوقع أصال
يقل عن سبعة حتقيقات متهيدية، ومخسة حتقيقات جارية، ودعم سبع من احملاكمات ودعاوى االستئناف، 

. والحظت اللجنة أن هذا يساوي تقريبا األنشطة املتوقعة لعام 11املادة وبعض القضايا املندرجة يف إطار 
، مبا يف ذلك تلك األنشطة اليت تضمنتها "امليزانية التكميلية" املقرتحة. ويف هذا الصدد، الحظت 4175

يورو  2 179 811تتجاوز مبلغ املقارنة مبا قدره  4175اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة املوحدة لعام 
 يورو(. 21 187 911 –يورو  22 168 211)

وظيفة بدوام كامل  52.2وقدم مكتب المدعي العام نموذجا لتحقيق جار يتضمن ما يعادل  -18
مليون يورو. وبناء على التحليل  3.53وتكاليف السفر والدعم، ويتطلب موارد مالية قدرها 

-5103راتيجية لمكتب المدعي العام للفترة الكلي، ومبررات الموارد التي طلبتها الخطة االست
، وتطورات بعض التحقيقات الجارية، رأت اللجنة أن بُوسع مكتب المدعي العام أن 5102

مليون يورو من ميزانية مكتب  5.30يستوعب بعض االرتفاع في التكاليف، وأوصت بنقص قدره 
مليون يورو من موارد  0.22 المدعي العام. وباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بنقص آخر قدره

 .3المساعدة المؤقتة العامة المخصصة لمكتب المدعي العام، على النحو المبين في الفقرات من 
  أدناه. 45إلى 

 املساعدة املؤقتة العامة -ب

نظرت اللجنة أيضا يف مجيع االحتياجات من املساعدة املؤقتة العامة الواردة يف امليزانية الربناجمية  -16
، مع مراعاة االفرتاضات املوضوعة لإلجراءات القضائية، وكذلك وظائف املساعدة 4175قرتحة لعام امل

 .4172أيلول/سبتمرب  11املؤقتة العامة املوجودة إىل غاية 
قد سبق متويلها يف  4175وذكرت اللجنة أن بعض وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام  -21

ة إىل اللجنة  بشأن وظائف املساعدة املقدم ، استنادا إىل املعلومات 4172عام إطار اعتمادات ميزانية 
 املؤقتة العامة اليت مل تتم املوافقة عليها.

ألداء املهام  4175وفيما يتعلق بالوظائف اجلديدة من فئة املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام  -27
ذات الصلة باملوارد البشرية، رأت اللجنة أن مكتب املدعي العام يتوفر على موارد كافية متاحة وأن من 

أيضا إىل أن من املمكن حتقيق املمكن حتقيق الكفاءة من خالل التآزر مع قلم احملكمة. وخلصت اللجنة 
وفورات إضافية يف إطار طلبات وظائف املساعدة املؤقتة العامة املخصصة للمحاكمات ودعاوى 

 ة إىل اللجنة. املقدم االستئناف، استنادا إىل االفرتاضات القضائية 

ة ونتيجة لذلك، رأت اللجنة أن من الممكن تعديل الموارد من المساعدة المؤقتة العام -24
، وبالتالي، باعتبار أن في حالة مكتب المدعي العام، لن 5102الواردة في الميزانية المقترحة لعام 
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مليون  0.22، أوصت اللجنة بنقص قدره ايكون نهج اإلدارة التفصيلية أفضل سبيل للمضي قدم
  يورو.

مليون  2.11والحظت اللجنة أنه، على الرغم من أن هذا من شأنه أن ينطوي على نقص قدره  -21
ويف امليزانية "التكميلية" املقرتحة،  يورو من املبلغ الذي طلبه مكتب املدعي العام يف امليزانية املقرتحة أصال

فإن من شأن اجلمعية أن توافق مع ذلك على مبالغ تُقارب املبالغ املتوقعة يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب 
 د توصيات اللجنة. إذا مت اعتما 4175-4171املدعي العام للفرتة 

وأوصت اللجنة أيضا بأن تنظر الدول األطراف فيما إذا كان ينبغي تحديد هدف أو غالف  -22
مالي في كل اجتماع من اجتماعات الجمعية، يرسم الحدود القصوى المتوقعة لميزانية السنة التي 

يزانية وشفافيتها، تتلو ذلك االجتماع مباشرة. ورأت اللجنة أن من شأن ذلك أن يعزز تخطيط الم
 وأن يمّكن المحكمة من تحديد األولويات بشكل أكثر وضوحا. 

والحظت اللجنة أيضا أن نسبة امليزانية اليت طلبها مكتب املدعي العام لتلبية احتياجات حالة  -25
تعادل  4175جديدة مقارنة بنسبة امليزانية اليت طلبها قلم احملكمة يف "امليزانية التكميلية" املقرتحة لعام 

 )مكتب املدعي العام مقابل قلم احملكمة(. 7مقابل  1حوايل 

مليون يورو في شُّعب مكتب المدعي العام وقسم  5.30ونتيجة الستيعاب تكاليف قدرها  -29
مليون يورو من ميزانية البرنامج الرئيسي  3..1الخدمات، أوصت اللجنة أيضا بنقص ما قدره 

 .0مقابل  3ادل الثالث، استنادا إلى نسبة تع
 4178-4179اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  -ج

 77من الفرع حاء منه، 4، وال سيما الفقرة ICC-ASP/12/Res.1أشارت اللجنة إىل قرار اجلمعية  -21
والذي رحبت فيه اجلمعية باخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العام، والحظت تأثريها احملتمل 

، ودعت مكتب املدعي العام إىل استعراض 4171على الطلبات املدرجة يف امليزانية املقرتحة حىت عام 
لكفاءة واعتماد أفضل هيكله باستمرار، بالتشاور مع األجهزة األخرى، من أجل حتقيق أقصى قدر من ا

املمارسات، وطلبت إىل املدعية العامة أن تقدم إىل اجلمعية، عن طريق اللجنة، تقريرا عن التقدم احملرز يف 
تنفيذ االسرتاتيجية، مع الرتكيز بوجه خاص على التدابري الرامية إىل زيادة اجلودة والكفاءة، وخاصة يف 

 دارة التغيري.جماالت التوظيف والقدرة على االستيعاب وإ

زيادة يف االحتياجات  4175-4171وقد توقعت اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  -28
، ومن مث يف أجزاء أخرى 4175و  4172مليون يورو يف عامي  74.68املتعلقة مبيزانية املكتب مبا قدره 

دعي العام اليت ستوضع يف السنة املقبلة من احملكمة. وأشري إىل احتمال أن اخلطة االسرتاتيجية ملكتب امل
ستؤدي إىل ظهور عوامل تسبب تكاليف كبرية ومتعددة السنوات.  4178-4179لتغطية الفرتة 

أيضا باقرتاح مكتب املدعي العام بإمكانية متديد فرتة التنفيذ التدرجيي إىل ما بعد  اوأحاطت اللجنة علم
اللجنة باهتمام أن مكتب املدعي العام يتوقع أن اخلطة كما الحظت   74التاريخ احملدد يف أول األمر.

                                                           

-ICC( اجمللد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20) 4171الوثائق الرمسية... الدورة الثانية عشرة...   77
ASP/13/Res.1. 

، ونصها 42(، الفقرة ICC-ASP/13/25تقرير عن اآلثار املالية املتوقعة من االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العام )  74
"وفيما يتعلق باملراحل األخرى من منو مكتب املدعي العام، فإن التغيريات ستتوقف على السرعة اليت ]التشديد مضاف[: 

تلَّبَّ هبا طلبات تدخل احملكمة. وميكن تغيري الرتتيب األصلي للمراحل وحتقيق املستوى النهائي "األمثل" يف مرحلة تأيت بعد 
 .("4171التاريخ احملدد يف أول األمر )أي هناية عام 
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ستشمل اعتبارات تتعلق باسرتاتيجية للخروج من كل حالة من  4178-4179االسرتاتيجية للفرتة 
  71احلاالت.

والحظت اللجنة اآلثار الكبرية اليت ميكن أن حتدثها اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام على  -26
مل  4175-4171امليزانية. وعلى الرغم من أن اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة ختطيط 

تقدم معلومات من قبيل ما قد حتتاجه الدول األطراف لتحديد املستوى الفعلي للموارد املطلوبة من سنة 
ترتتب عليه، مبا يف للسياسات ميكن اعتبار أن آثارا مالية س اإىل أخرى، فقد حددت االسرتاتيجية اجتاه

 ذلك اآلثار على األجهزة األخرى للمحكمة، وخباصة قلم احملكمة. 

وعالوة على ذلك، لوحظ أن موعد عرض اخلطة االسرتاتيجية املقبلة ملكتب املدعي العام سيكون  -51
ء عمل قُبيل االنتهاء من تشييد املباين الدائمة للمحكمة، وسيتيح فرصة هامة للدول األطراف لتحدد عب

احملكمة. وعلى الرغم من أن احتمال مشاركة احملكمة يف معاجلة عدد من احلاالت يعرف تزايدا مطردا، 
فأن قدرة احملكمة ليست قدرة ال حدود هلا، وسيتم حتديدها حبكم الضرورة نظرا لعدة عوامل، منها 

ليها احملاكمات، و"القابلية للتوسع" املساحة املتاحة يف املباين الدائمة، وعدد القضاة، والوترية اليت تسري ع
اليت تتسم هبا عمليات احملكمة، واألهم من ذلك، املوارد اليت توجد لدى الدول األطراف إرادة إتاحتها 

 للمحكمة. 

وبالتالي أوصت اللجنة بأن يتم تحديد تكلفة الخطة االستراتيجية المقترحة لمكتب المدعي  -57
يم، وذلك باستخدام أفضل المعارف والخبرات )مثل نتائج بشكل سل 5100-5106العام للفترة 

  عملية تحديد التكلفة على أساس األنشطة، ومؤشرات عبء العمل( المتاحة في المحكمة.

وبسبب األهمية المحتملة للخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام بالنسبة لعمليات  -54
األخرى المتأثرة بهذه الخطة االستراتيجية  المحكمة ككل، طلبت اللجنة أن تقدم أجهزة المحكمة

 .5102حزيران/يونيه  31تحليال لتأثيرها على عمليات تلك األجهزة إلى اللجنة بحلول 

 اجلودة والكفاءة -د

ويف القرار حاء، طلبت مجعية الدول األطراف من املدعية العامة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ  -51
وأُبلغت  72اص على التدابري الرامية إىل زيادة اجلودة والكفاءة ]...[."االسرتاتيجية "مع الرتكيز بشكل خ

يتمثل يف الوفاء  4175-4171اللجنة أن اهلدف من اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة 
بشرطني مها: حتقيق أعلى معايري اإلثبات، واالستعداد للمحاكمات يف وقت مبكر. وأوضحت املدعية 

وعية عملها )واملسببات الرئيسية لتكاليفه( تتوقف على ثالثة عناصر جوهرية هي: حجم فرق العامة أن ن
التحقيق واالدعاء وتشكيلها، وكفاءات املوظفني )مما دعا إىل اقرتاح برنامج إلصدار الشهادات 

 للموظفني(، ونطاق تنوع أشكال األدلة ومصادرها، باإلضافة إىل التعاون من جانب الدول. 

رحبت اللجنة بالمعلومات الواردة من المدعية العامة، لكنها خلصت إلى أنها ليست في و  -52
وضع يمّكنها من اإلعراب عن وجهة نظرها بشأن جودة عمل مكتب المدعي العام. وأوصت اللجنة 
بأن تنظر الجمعية في أفضل السبل لتقييم التدابير التي اتخذها مكتب المدعي العام لزيادة جودة 

 عمله.

 الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة‘ 1’

                                                           

 .41املرجع نفسه، الفقرة   71
-ICC( اجمللد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/12/20) 4171الوثائق الرمسية... الدورة الثانية عشرة...   72
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هلا تأثري مباشر  4175الحظت اللجنة أن الزيادة املتوقعة يف أنشطة الربنامج الرئيسي الثاين يف عام  -55
يورو  848 511على مقرتح ميزانية الربنامج الثالث. والحظت اللجنة زيادة كبرية يف املوارد البالغة 

والشهود، والناجتة أساسا عن عدد الشهود احملميني املتزايد باستمرار، وزيادة  الضحايا املطلوبة لوحدة 
أخرى يف عدد اإلحاالت الواردة من مكتب املدعي العام حلماية الشهود وإعادة توطينهم. والحظت 

يورو، يف قسم العمليات امليدانية حتسبا  298 211يف املائة، أو  719اللجنة باملثل زيادة قدرها 
جات الدعم التشغيلي يف مجيع بلدان احلاالت ويف الدعم التشغيلي امليداين. ويتمثل ثالث مسبب الحتيا

رئيسي للتكاليف يف تكاليف اإلجيار املدرجة يف طلب ميزانية قسم االحتجاز. فقد زاد املبلغ املطلوب مبا 
رتكة مع وحدة زنزانة كانت من قَبل مش 74يورو، ويعزى ذلك أساسا إىل استئجار  219 611قدره 

 االحتجاز التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.

والحظت اللجنة أن قلم احملكمة اقرتح يف أول األمر ميزانية دون أية زيادة قبل أن يقدم امليزانية  -59
ذي طلبه يورو ال 7 525 411التكميلية املقرتحة اإلضافية. ومع ذلك، الحظت اللجنة االخنفاض البالغ 

قسم دعم الدفاع لتغطية املساعدة القانونية نتيجة لتطبيق نظام احملكمة اجلديد لتقدمي املساعدة القانونية 
. والحظت اللجنة أيضا أن املوارد الالزمة لتقدمي املساعدة القانونية للسيد بيمبا مبا الضحايا إىل الدفاع و 
. ورحبت اللجنة باجلهود 4175ساعدة القانونية لعام يورو مل تدرج يف ميزانية امل 511 811قدره حوايل 

اليت يبذهلا قلم احملكمة، لكنها الحظت، مع مراعاة ما سبق، أن امليزانية ال تزال تّتِجه حنو التزايد، وأن قلم 
 اليت قدمها يف أول األمر. 4175احملكمة أدرج يف الواقع زيادة يف امليزانية املقرتحة لعام 

يورو المخصص للمساعدة القانونية للسيد بيمبا، أوصت  233 011غ وفيما يخص مبل -51
بمقدار ذلك المبلغ، وذلك تمشيا مع  5102اللجنة بزيادة الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 724)انظر الفقرتني  15توصيتها بأن تعاد األموال المستردة إلى الدول األطراف بوصفها فائضا
 أدناه(. 721و

 الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج‘ 2’
عند النظر يف الربنامج الرئيسي الرابع، أتيحت للجنة فرصة استعراض عبء العمل املتوقع يف األمانة  -58

العامة للجمعية، واحتياجات الدول األطراف، واملوارد املالية املقدرة للدورة الرابعة عشرة للجمعية، مع 
 د أوجه تآزر وحتقيق مزيد من الوفورات.مراعاة إمكانية إجيا

وفيما خيص الدورة الرابعة عشرة للجمعية، كررت اللجنة املزايا املالية املتأتية من عقد دورة اجلمعية يف  -56
مقر األمم املتحدة يف نيويورك لسنتني من كل ثالث سنوات، وهو ما أشارت إليه اللجنة بالفعل يف واحد 

ICC-ASP/11/15ى األقل )من تقاريرها السابقة عل
(. وتبلغ الوفورات احملتمل حتقيقها بعقد دورة اجلمعية 79

 يورو بكثري. 511 111ما يتجاوز  4175يف نيويورك يف عام 

ووظيفة واحدة من فئة المساعدة  4-وتم النظر في طلبات إنشاء وظيفتين ثابتتين برتبة ف -91
فردية، وخلصت اللجنة إلى أنه ينبغي أال تتم على أساس مزاياها ال 5-المؤقتة العامة برتبة ف

  الموافقة على أي من هذه الطلبات الجديدة.

يمكن تلبيتها بالقدرات الداخلية  4-ورأت اللجنة أن الحاجة إلى ُمراجع واحد برتبة ف -97
المتاحة في قلم المحكمة، ورأت أن يتم وضع ترتيبات رسمية مع قلم المحكمة لضمان تسليم 

 الوقت المناسب. المواد في

                                                           

 .417الفقرة  اجلزء ألف، ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  75
 ، املرفق اخلامس.4-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20) 4174الوثائق الرمسية... الدورة احلادية عشرة...   79
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وموظف مساعد للشؤون المالية واإلدارية  4-وفيما يتعلق باستقدام موظف قانوني برتبة ف -94
، فقد طُلبت الوظيفتان كلتاهما جزئيا للمساعدة في المسائل المتعلقة بالفريق العامل 5-برتبة ف

ضل للموارد. وبالتالي في الهاي. ورأت اللجنة أن دمج الطلبين من شأنه أن يفضي إلى استخدام أف
 3-أوصت اللجنة بالموافقة على استقدام موظف قانوني/موظف للشؤون المالية واإلدارية برتبة ف

في إطار المساعدة المؤقتة العامة لمدة سبعة أشهر وخمسة أشهر على التوالي، أي ما مجموعه 
نة حول المسائل الرئيسية شهرا. وسُيقدم هذا الموظف تقارير إلى كل من األمانة العامة واللج 05

المتعلقة بشؤون الميزانية والشؤون المالية واإلدارية، فضال عن مساعدة المنسق في الميزانية 
، وإذا 5102البرنامجية المقترحة. ولن تموَّل الموارد اإلضافية الالزمة لهذه الوظيفة خالل عام 

لوظيفة في حدود مستوى الميزانية دعت الضرورة، يتعين على األمانة أن تنقل مواردها لتمويل ا
  .5102المعتمدة لعام 

لوظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت  وتلقت اللجنة تفسريا ُمرضيا الستخدام املوارد املخصصة أصال -91
متت املوافقة عليها سابقا ولكنها ظلت شاغرة. غري أن اللجنة أشارت إىل ضرورة التحلي مبزيد من 

 االنضباط يف امليزانية، وإىل أن عمليات النقل بني بنود امليزانية جيب أن تكون االستثناء وليس القاعدة.

نتخب رئيسها اجلديد يف دورهتا الثالثة عشرة، وأن صياغة امليزانية والحظت اللجنة أن اجلمعية ست -92
متت استنادا إىل االفرتاضات املتاحة قبل االنتخاب، وبالتايل ال تتضمن أية  4175الربناجمية املقرتحة لعام 

وفي هذا الصدد، أقرت اللجنة تغيريات حمتملة قد تنشأ نتيجة الختالف احتياجات الرئيس اجلديد. 
ال بد من بعض المرونة لمعالجة التغييرات المحتملة في احتياجات الرئيس الجديد أثناء تنفيذ بأن 

، وعلى وجه الخصوص، مكان تعيين المساعد الخاص للرئيس، 5102الميزانية المعتمدة لعام 
ونفقات األسفار الممكنة. وأوصت اللجنة بأن تأذن الجمعية لألمانة بمواجهة هذا التحدي في 

 وارد الميزانية المعتمدة.حدود م

 الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة ‘ 5’

يف املائة( بسبب تطبيق  7.1ألف يورو ) 66.1أحاطت اللجنة علما بالزيادة املقرتحة البالغة  -95
لم األرقام القياسية لتكلفة املعيشة على تكاليف استئجار وصيانة املرافق يف هولندا. وأُبلغت اللجنة أن ق

كانون   17احملكمة قد أخطر صاحب العقارات رمسيا أن عقد إجيار املباين املؤقتة سيتم إهناؤه يف 
. ورحبت اللجنة هبذا التطور، ألنه سوف خيفف من خماطر متديد عقد إجيار املباين 4175األول/ديسمرب 

 املؤقتة إىل ما بعد التاريخ املقرر النتقال احملكمة إىل املباين الدائمة. 

 الربنامج الرئيسي السادس: الصندوق االستئماين للضحايا‘ 9’

أحاطت اللجنة علما باخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا )"الصندوق االستئماين"(  -99
بالصيغة اليت اعتمدها جملس إدارة الصندوق االستئماين؛ ويف هذا الصدد،  417171-4172للفرتة 

 ودفع التعويضات.  الضحايا أحاطت اللجنة علما بامليزانية املطلوبة ملساعدة 

وأُبلغت اللجنة أن من املتوقع أن القرارات املتخذة يف قضييَت لوبانغا وكاتانغا ستلقي مسؤوليات كبرية  -91
ق االستئماين، وهي مسؤوليات تتعلق بتحديد أحكام اجلرب املناسبة وتنفيذها، وخاصة على عاتق الصندو 

 يف جمال برامج املكاتب امليدانية وأنشطتها. 

( للعمل يف املكتب امليداين يف بونيا، 1-لذا نظرت اللجنة يف طلب تعيني موظف برامج جديد )ف -98
زم ملتابعة ما تصدره احملكمة من أحكام اجلرب يف شرق ليقوم بإعداد وإنشاء احلد األدىن من اهليكل الال

                                                           

، اليت وافق عليها جملس إدارة الصندوق، 4171-4172اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة  71
 .4172الهاي، آب/أغسطس 
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مجهورية الكونغو الدميقراطية، مع ُحسن التوقيت والتجاوب، وليقوم، يف ضوء ذلك، مبراقبة األنشطة 
املضطلع هبا يف إطار والية املساعدة ويضمن جودهتا. ويف الوقت نفسه، الحظت اللجنة أنه مل تصدر أي 

رت اللجنة أيضا إىل مبدأ التجميد املفروض على إنشاء وظائف جديدة إىل حني أحكام باجلرب بعد. وأشا
ولذلك أوصت اللجنة بالموافقة على استقدام موظف برامج االنتهاء من استعراض هيكل احملكمة. 

في إطار المساعدة المؤقتة العامة. ومع مراعاة إجراءات التوظيف، أوصت اللجنة بأن  3-برتبة ف
 الوظيفة لمدة تسعة أشهر. يتم تمويل هذه 

معين جبمع التربعات وإبراز مكانة  1-والحظت اللجنة طلب تعيني موظف جديد برتبة ف -96
احملكمة. وأشارت اللجنة إىل أن مجع التربعات ليس من الوظائف األساسية للمحكمة. ويف الوقت نفسه، 
الحظت اللجنة أيضا أن الغرض من الوظيفة هو تشجيع تقدمي التربعات اخلاصة إىل الصندوق 

ستئماين. وأقرت اللجنة بالعمل الذي يقوم به الصندوق االستئماين، لكنها أشارت أيضا إىل ضرورة اال
وأوصت اللجنة بأن تنظر الجمعية في إجياد وسيلة لألخذ مبفهوم االستدامة الذاتية يف املستقبل. 

جمع الخيارات التي من شأنها ضمان أن أنشطة الصندوق االستئماني في المستقبل، بما فيها 
التبرعات، أنشطة تتسم باالستدامة الذاتية من أجل الحد من االعتماد على اشتراكات الدول 
األطراف. وفي غضون ذلك، أوصت اللجنة بأن تتم الموافقة على الوظيفة المطلوبة، وذلك لمدة 
تسعة أشهر في إطار المساعدة المؤقتة العامة، وأوصت بتقييم الوظيفة في ضوء النتائج التي 

حققها في التوعية واستقطاب موارد إضافية. وأوصت اللجنة أيضا بأن يستكشف الصندوق ت
االستئماني إمكانية قيام الجهات المانحة بتقديم تبرعات لدعم هذه الوظيفة من خالل برنامج 

  الموظفين المهنيين المبتدئين.

الرتب  -دمات العامة وفيما يتعلق بإنشاء وظيفة جديدة لكاتب إدخال البيانات )فئة الخ -11
األخرى(، رأت اللجنة أن الميزانية التي تم تخصيصها لالستشاريين من أجل صياغة نظام 
المعلومات اإلدارية للصندوق االستئماني يمكن أن تلبي هذه االحتياجات. وبالتالي أوصت اللجنة 

  بعدم الموافقة على هذا الطلب.

بثالثة من مساعدي البرامج الميدانية من فئة ونظرت اللجنة أيضا في الطلب المتعلق  -17
الرتب األخرى في كمباال ونيروبي وأبيدجان، وأوصت بالموافقة على هذه  -الخدمات العامة 

 الوظائف لمدة ستة أشهر.

 : آلية الرقابة املستقلة )"اآللية"(5-الربنامج الرئيسي السابع‘ 1’

( وموظف 2-رئيس آلية الرقابة المستقلة )ف إذ أخذت اللجنة في االعتبار أنه سيتم تعيين -14
أو أوائل عام  5104الرتب األخرى خالل الجزء األخير من عام  -من فئة الخدمات العامة 

( ال 5-( ومحقق معاون )ف4-، وأن إجراءات توظيف أخصائي أقدم لشؤون التقييم )ف5102
وظيفتين كلتيهما، على أن يتم يمكن أن تبدأ إال في ذلك الحين، أوصت اللجنة بالموافقة على ال

في ميزانية عام  4-لمدة ستة أشهر، وأال يتم تخصيص موارد لوظيفة ف 5-تمويل وظيفة ف
 ، نظرا لعدم طلب إجراء أي تقييم محدد وقت نظر اللجنة في الموضوع.5102

 استثمار األموال السائلة -2

 )أ( تفسيرات المحكمة
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الذي دفعت إىل إجرائه توصية املراجع  78ها االستثمارية،قدمت احملكمة نتائج استعراض سياست -11
اخلارجي للحسابات القائلة بوقف التمويل املسبق لاللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني إىل حني 
إنشاء آلية متويل مناسبة، واستثمار تلك األموال وفقا السرتاتيجية تتوخى األجل املتوسط أو الطويل. 

من النظام املايل والتعليمات اإلدارية املتعلقة  6ري تعديل املادة وأوضحت احملكمة أنه سيكون من الضرو 
باستثمار األموال الفائضة لكي تتمكن احملكمة من القيام باستثمارات يف األجل املتوسط أو الطويل. 

مليون يورو من األموال غري املطلوبة لالحتياجات الفورية يف هناية العام  77.9وحتتفظ احملكمة مبا قدره 
 ، واليت ميكن استثمارها وفق اسرتاتيجية متوسطة األجل.4171

 )ب( مالحظات اللجنة

الحظت اللجنة أن مبوجب النظام املايل احلايل، ال جيوز لقلم احملكمة أن يستثمر األموال السائلة إال  -12
ر لفرتات شهرا. واتفقت اللجنة مع احملكمة على أن يتاح لقلم احملكمة خيار االستثما 74ملدة تقل عن 

أطول. ومع مراعاة ظروف السوق، قد يكون ذلك وسيلة لتحسني عائدات االستثمار، شريطة أال يزيد 
متديد الفرتة يف حدة املخاطر. وأحاطت اللجنة علما مبقرتح احملكمة لتعديل النظام املايل وفقا لذلك. ومل 

ودعت اللجنة التعليمات اإلدارية. يتم بعد تدقيق ما يرتتب عن ذلك من التعديالت الالزم إجراؤها يف 
المحكمة إلى تقديم مجموعة كاملة من تعديالت النظام المالي لتنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة 

 والعشرين.

وفيما يتعلق بالسياسة االستثمارية اليت ستتبعها احملكمة يف املستقبل، أدركت اللجنة جوانب القلق  -15
أهنا ستكون يف وضع أفضل لتحديد حافظتها االستثمارية واسرتاتيجيتها اليت تساور احملكمة من حيث 

 عندما تتم املوافقة على سياسة متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني.

وفي غضون ذلك، دعت اللجنة المحكمة إلى صياغة موجز للمعايير والضمانات المتعلقة  -19
يشمل المزيد من التوضيحات بشأن ما قد يترتب عن هذا  باألخذ بخيار االستثمار الطويل األجل،

الخيار في النظام المالي والتعليمات اإلدارية، على أن يقدَّم الموجز إلى اللجنة في دورتها الرابعة 
  والعشرين.

 المحاسبة التحليلية -6

نشطة، وهي أحاطت اللجنة علما بالتقدم احملرز بفضل تطبيق أداة حتديد التكلفة على أساس األ -11
. وذكرت احملكمة يف تقريرها إىل 4171أحد أشكال منوذج احملاسبة التحليلية، على البيانات املالية لعام 

وبناء على ذلك، دعت اللجنُة المحكمَة إلى تقديم عرض اللجنة أنه جيري حاليا حتسني هذه األداة. 
رة الرابعة والعشرين للجنة، وتضمينه في الدو  5103لنتائج تطبيق األداة على البيانات المالية لعام 

التكلفة المقدرة إلنشاء هذا النظام وإدارته. وأشارت اللجنة إلى الحاجة الملحة إلى التوفر على 
تقديرات التكلفة المتعلقة باإلجراءات والقضايا المعروضة على المحكمة ألغراض تعزيز فعالية 

 تحليل الميزانية الذي تقوم به اللجنة.

 
 5104حزيران/يونيه  31ات األداء المالي في بيان -3

                                                           

78  CBF/23/4/Rev.1. 
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حزيران/يونيه  11كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أداء ميزانيتها إىل غاية   -18
. والحظت اللجنة أن 4172كانون األول/ديسمرب   17فضال عن توقعات األداء إىل غاية  4172،76

مليون يورو من امليزانية املعتمدة لعام  91.41يف املائة، أو  54.1معدل التنفيذ يف منتصف العام بلغ 
يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ يف  2.6مليون يورو. وميثل ذلك زيادة قدرها  747.99، والبالغة 4172

. وتتوقع احملكمة معدل تنفيذ يبلغ 4171حزيران/يونيه  11يف املائة يف  21.7العام املاضي، الذي بلغ 
. وإذا 4172مليون يورو يف هناية العام بالنسبة للميزانية املعتمدة لعام  776.42يف املائة، أو  68.1

صـــحـــّت تـــوقــــعـــات احملـــكمة، فـــإهنا ستكون يف وضع ميكنها من استيعاب نفقات إضافية تصل إىل 
 اآلن ضمن ميزانيتها العادية.مليون يورو مقابل طلبات اللجوء إىل صندوق الطوارئ املقدمة حىت  4.24

لكل بند من بنود اإلنفاق، تقدر احملكمة أن يبلغ  4172وفيما خيص النفقات املتوقعة لنهاية العام  -16
يف املائة من التكاليف غري املتعلقة  69.9يف املائة من تكاليف املوظفني و  61.8معدل التنفيذ 

يف املائة، نظرا لزيادة تكلفة نظام  775.1املتعلق بالقضاة باملوظفني. ومن املتوقع أن يبلغ معدل التنفيذ 
املعاشات التقاعدية وعدم استالم األقساط املسرتدة. والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ الفعلي للوظائف 

يف  77.54. وإذ بلغ معدل شغور الوظائف 4172حزيران/يونيه عام  11يف املائة يف  29.8الثابتة بلغ 
 من الوظائف املعتمدة. 192من أصل  919، فقد مت شغل 4172يران/يونيه حز  11املائة يف 

وتوقعات اإلنفاق لنهاية العام  4172حزيران/يونيه  11أما فيما خيص حالة تنفيذ امليزانية يف  -81
حزيران/يونيه  11يف املائة يف  25.4لكل برنامج رئيسي، بلغ معدل التنفيذ يف جهاز القضاء  4172
 .4172يف املائة يف هناية العام  711توقع أن يبلغ ، ومن امل4172

يف املائة يف  68.8يف املائة ومن املتوقع أن يبلغ  29.8وبلغ معدل التنفيذ يف مكتب املدعي العام  -87
 .4172هناية العام 

ره ويتوقع حتقيق معدل تنفيذ قد 4172يف املائة من ميزانيته املعتمدة لعام  51.1ونفذ قلم احملكمة  -84
 .4172يف املائة يف هناية العام  61.5

، على الرغم من أهنا 4172يف املائة من ميزانيتها يف هناية العام  65.8وتوقعت أمانة اجلمعية تنفيذ  -81
 .4172حزيران/يونيه  11يف املائة يف  49.4مل تنفذ سوى 

وتتوقع تنفيذ  4172تمدة لعام يف املائة من ميزانيتها املع 18.6ونفذت أمانة الصندوق االستئماين  -82
 .4172يف املائة يف هناية العام  711

يف املائة من ميزانيته، مقابل معدل التنفيذ  711ويتوقع مكتب مدير مشروع املباين الدائمة تنفيذ  -85
 حزيران/يونيه. 11يف املائة يف  24.4البالغ 

يف املائة نظرا  11.5معدل  4172يف هناية العام  وأخريا، بلغ التنفيذ املتوقع يف آلية الرقابة املستقلة -89
ألن معظم خمصصات التكاليف غري املتعلقة باملوظفني لن تستخدم، إذ ليس من املتوقع أن تبدأ اآللية 

 عملها بالكامل قبل العام املقبل.

 4-الفرعي السابعأما الربناجمان اجلديدان، ومها الربنامج الرئيسي اخلامس )املباين املؤقتة( والربنامج  -81
يف املائة على  717يف املائة و  711الفوائد(، فمن املتوقع أن ُيققا معدل تنفيذ يبلغ  -)املباين الدائمة 

 التوايل.

وفيما خيص أداء ميزانية إخطارات صندوق الطوارئ، كانت اللجنة قد تلقت أربعة إخطارات  -88
يورو. وأبلغ  4 797 511، بلغ جمموعها 4172نيه باللجوء إىل صندوق الطوارئ حبلول هناية حزيران/يو 

قلم احملكمة اللجنة بأن هنجه جتاه إخطارات صندوق الطوارئ يتمثل يف اختاذ إجراءات لتأجيل 
 اإلخطارات ورصد مستوى التنفيذ الفعلي بعناية.

                                                           

76  ICC-ASP/13/8. 
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مليون  1.41يف املائة، أو  74.5، كانت احملكمة قد نفذت 4172حزيران/يونيه  11وإىل غاية  -98
مـــليــون يــورو يف  1.47مـــليـــون يـــورو )مـــقـــارنـــة مع  4.79يورو من جمموع أربـــعـــة إخــــــطـــارات قـــدرهـــا 

 4172حزيران/يونيه من العام املاضي(. وأشارت احملكمة إىل أن معدل التنفيذ املتوقع يف هناية العام  11
يف املائة،  89.9مليون يورو )مـــقــــارنـــة بـــتـــوقـــعات العام املاضي، اليت بلغت  4.7يف املائة، أو  61سيبلغ 

 كانون األول/ديسمرب(.  17مليون يورو يف  9.42أو 

وكررت اللجنة توصيتها بأن تقتصر المحكمة في طلباتها لالستفادة من صندوق الطوارئ على  -61
إلى الجمعية توقعات  41لجنة من المحكمة أن تقدمما تدعو له الضرورة القصوى فقط. وطلبت ال

مستكملة تشمل اإلنفاق الفعلي من كل من الميزانية العادية وإخطارات صندوق الطوارئ حتى نهاية 
 .5104تشرين الثاني/نوفمبر 

 تحقيق وفورات في قلم المحكمة ومكتب المدعي العام  -0

ة التنظيم، حتقيق وفورات ال تقل على ثالثة يف طلبت اجلمعية إىل املسجل، كجزء من خطته إلعاد -67
، 4172املائة من امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة، على أن يتم إجياد تلك الوفورات خالل عام 

وطلبت إىل املسجل أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية عن التقدم احملرز يف التنفيذ، مبا يف ذلك ما يتعلق 
 اءة والتآزر.بالوفورات وأوجه الكف

وفورات بقيمة  4172وحدد تقرير املسجل عن الوفورات احملققة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام  -64
، واليت بلغت 4172يف املائة من امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة لعام  1.2مليون يورو، أو  4.4

ـــوفورات حتقــــــــــقت يف جمــــــــــاالت تكاليف املوظفني مليون يورو. والحظت اللجنة أن أكرب الـــ 99.1
يورو(، ومعظمها عن طريق تأخري التوظيف،  472 811يورو(، واملساعدة املؤقتة العامة ) 288 111)

يورو(، نتيجة تنفيذ نظام صارم لدفع األتعاب ألفرقة  259 911ومكتب املستشار القانوين للضحايا )
ى أساس األنشطة، واالستعانة إىل أقصى حد ممكن مبكتب املستشار القانوين العام عل الضحايا دفاع 

يورو( من خالل حتديد أولويات خطط السفر  414 911للضحايا بدل احملامني اخلارجيني، والسفر )
يورو( باملزج بني عدة تدابري منها اختاذ معايري أدىن يف  417 911وتعديلها، ونفقات التشغيل العامة )

يورو(، نتيجة الستعراض اخلدمات اخلارجية،  481 411ديد املباين املؤقتة ويف اخلدمات التعاقدية )جت
 يورو( من خالل مراجعة خطط التدريب وتعليق بعض الدورات التدريبية. 775 611ومن التدريب )

ة ميكن أن والحظت اللجنة أن العديد من تدابري الكفاءة اليت مت اختاذها أمثرت وفورات حقيقي -61
تستمر على مدى العديد من سنوات امليزانية، وأشارت أيضا إىل أن بعض هذه الوفورات حتقَّق من خالل 
تأجيل األنشطة، مما ُيتمل أن يؤدي بالتايل إىل ارتفاع النفقات يف امليزانيات املقبلة. وعالوة على ذلك، 

اليت قد يكون من الضروري التضحية هبا إذا تغريت  أُبلغت اللجنة بأن التقرير مل ُيدد إال الوفورات األولية،
الظروف خالل السنة املالية. وأفاد املسجل أيضا أن املزيد من أوجه الكفاءة والتآزر ميكن أن يتحقق 
باستكمال مشروع إعادة تنظيم قلم احملكمة، وبتجنب االزدواجية بعناية وجتميع موارد كافة أجهزة احملكمة 

 ووحداهتا األخرى.
وبعده، وأن  5104وأوصت اللجنة بأن يواصل قلم المحكمة تحديد وفورات طوال عام  -62

يقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين عن النتائج النهائية للوفورات التي تم تحديدها 
، وعن أوجه الكفاءة والتآزر اإلضافية التي تم تحديدها بعد 5104كانون األول/ديسمبر   30حتى 

  االنتهاء من مشروع إعادة التنظيم.

                                                           

 من النظام املايل والقواعد املالية. 8-9و  1-9من خالل اللجنة، وفقا للمادتني   41
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وقد رحبت اجلمعية أيضا هبدف الكفاءة احملدد للمدعية العامة يف اثنني يف املائة من الوفورات،  -65
، وطلبت إىل املدعية العامة 4172والذي مت حسابه على أساس األموال املخصصة ملوارد التحقيق يف عام 

ثة والعشرين، تقريرا بشأن التقدم أن تقدم إىل اجلمعية، عن طريق اللجنة يف دورتيها الثانية والعشرين والثال
احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية، مع الرتكيز بوجه خاص على التدابري الرامية إىل زيادة اجلودة والكفاءة، 

ولم تُبَلغ اللجنة عما إذا كانت وخاصة يف جماالت التوظيف والقدرة على االستيعاب وإدارة التغيري. 
من الوفورات في األموال المخصصة لموارد التحقيق في عام  تدابير تحقيق نسبة اثنين في المائة

قد تم تطبيقها أو كيفية القيام بذلك، وبالتالي أوصت بأن تقدم المدعية العامة إلى اللجنة،  5104
 في دورتها الرابعة والعشرين، تقريرا بشأن تطبيق تلك التدابير.

 صندوق الطوارئ -.

مليون  1.29بلغ الرصيد االفتتاحي لصندوق الطوارئ ما قدره ، 4172كانون الثاين/يناير   7يف  -69
 يورو. 

، كانت احملكمة قد قدمت ستة إخطارات باللجوء إىل صندوق 4172وحىت هناية أيلول/سبتمرب  -61
الطوارئ لتغطية النفقات يف حاالت خمتلفة، كما هو موضح يف املرفق الرابع، مببلغ إمجايل منقح قدره 

 يورو. 1 875 711

أن من أصل املبلغ املطلوب الذي قدره  4172وأظهرت حملة عامة عن الطلبات املقدمة يف عام  -68
تشرين  71يف املائة، يف  29.6يورو، أو  7 186 111يورو، أُنِفق ما قدره  1 875 711

 .4172األول/أكتوبر 

وال يبني توزيع األموال والحظت اللجنة بارتياح أن احملكمة قدمت إليها يف كل دورة من دوراهتا جد -66
يوما بعد   91املطلوبة على فئات اإلنفاق، وأن احملكمة استمرت يف إرسال تقارير إىل اللجنة يف غضون 

  47كل إخطار.

وأكدت اللجنة مرة أخرى أنه جيب التفكري يف استخدام صندوق الطوارئ فقط عندما ال يكون  -711
ب، أو ال ميكن تقديره بدقة عند وضع امليزانية. ومن هذه من املمكن التنبؤ باحلدث الذي ينشأ عنه الطل

وحثت اللجنة المحكمة األحداث نشوء حالة جديدة أو حدوث تطورات غري متوقعة يف قضية جارية. 
على مواصلة التحلي باالنضباط الصارم جدا بشأن الميزانية عند تقديم طلبات اللجوء إلى صندوق 

للجنة المحكمة على مواصلة بذل كل جهد ممكن الطوارئ. وعالوة على ذلك، شجعت ا
 الستيعاب جميع النفقات غير المتوقعة في الميزانية العادية. 

 أوجه التآزر -01

الحظت اللجنة مع التقدير تركيز مكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق االستئماين وأمانة  -717
وبدال من مواصلة السري قدما يف عزلة يف حني أن لكل هذه  44اجلمعية على مسألة حتقيق أوجه التآزر.

األجهزة العديد من الوظائف املماثلة، أوصت اللجنة بقوة بأن تتشاور األجهزة فيما بينها، متشيا مع 
التقدم احملرز يف مشروع إعادة التنظيم وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام، من أجل االستفادة 

لتآزر املمكنة يف اجملاالت التالية، مع احرتام االستقالل والسرية املطلوبني لتمكني مكتب املدعي من أوجه ا
 العام من أداء واجباته:

 )أ( خدمات اللغات؛

                                                           

 .46، الفقرة 4-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20) 4174الوثائق الرمسية... الدورة احلادية عشرة...   47
 )ب(. 721، الفقرة اجلزء ألف ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  44
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 )ب( املوارد البشرية؛

 )ج( العمليات امليدانية؛

 )د( شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة وشعبة خدمات احملكمة؛

 احملكمة؛يف  الضحايا )هـ( حضور 

 )و( اإلعالم والتوثيق.

أعاله في التقرير  25وطلبت اللجنة أن يتم تضمين نتائج أوجه التآزر المذكورة في الفقرة  -714
 المطلوب تقديمه إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين.

 المسائل اإلدارية  -باء

 الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة  -0

نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق باستعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة، والحظت أن اجلدول  -711
، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل هي: أساس قلم 4175الزمين إلجناز املشروع ينتهي يف آخر متوز/يوليه 

 في، وإقفال املشروع. احملكمة وتصميمه التنظيمي، وتدابري التغيري الفوري، واستعراض األداء الوظي

وأُبلغت اللجنة باهليكل اجلديد وبإنشاء فريق إدارة قلم احملكمة، املؤلف من املسجل وثالثة من  -712
مدراء الشعب، وبإحداث قسم للخدمات القانونية بقلم احملكمة إلضفاء املركزية على وظيفته القانونية 

يف  الضحايا التنظيم توحيد مجيع الوظائف املتعلقة ب اجملزأة حاليا. وعالوة على ذلك، يتوخى مشروع إعادة
، وتوحيد مجيع وظائف دعم الدفاع يف مكتب جديد معين بالدفاع. كما الضحايا مكتب جديد معين ب

 إن من املقرتح إعادة تصميم املكاتب امليدانية لتعزيز تأثريها ومتكينها من تويل مزيد من املسؤوليات الفنية. 

نة أن على الرغم من سهولة تنفيذ اهليكل املتوخى، فإن إنشاء املكتب املعين والحظت اللج -715
واملكتب املعين بالدفاع يتطلبان تعديل النظام األساسي للمحكمة، وبالتايل احلصول على  الضحايا ب

دد . ولذلك، لن يـُْعرف التأثري الكامل ملشروع إعادة التنظيم على ع4172موافقة القضاة حبلول هناية عام 
الوظائف وجمموع اعتمادات امليزانية ذات الصلة إال يف هناية املرحلة احلالية من املشروع يف آذار/مارس 

وأوصت اللجنة بأن يتم تضمين التأثير الكامل لمشروع إعادة التنظيم في التقرير المطلوب . 4175
تتم الموافقة على وظيفة أعاله، ليقدَّم إليها في دورتها الرابعة والعشرين ، وأال  25في الفقرة 

 المساعدة العامة المؤقتة في قسم الموارد البشرية إال بعد االنتهاء من إنجاز المشروع.

 السياسة المتعلقة بالتزامات استحقاقات الموظفين -5

 )أ( معلومات أساسية

يف حساب  أجرت اللجنة يف اجتماعيها األخريين مناقشة أولية حول الطريقة اليت تتبعها احملكمة -719
التزامات مستحقات املوظفني، مثل اإلجازات السنوية، ومنح العودة إىل الوطن، وبدالت االنتقال، 
والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة للمتقاعدين. وكان الدافع هلذه املناقشة هو توصية املراجع اخلارجي 

تزامات مستحقات املوظفني إىل أن بوقف متويل ال 4174للحسابات يف تقريره عن البيانات املالية لعام 
يتم إنشاء آلية متويل مناسبة، وباستثمار األموال وفقا السرتاتيجية تتوخى األجل املتوسط أو الطويل. 
وعـــالوة عـــلى ذلك، أوصى الـــمراجـــع اخلـــارجي بأن تعـــيد اجلمـــعية النظر يف املبالغ املرتاكمة )البالغة 

 ذلك الوقت(، إذ ال يوجد شرط قانوين يفرض متويل هذه االستحقاقات بكاملها.مليون يورو يف  71.6

مليون يورو يف ميزانية عام  1.8وردا على ذلك، اقرتحت اللجنة بعدم املوافقة على االعتماد البالغ  -711
إىل حني وضع سياسة بشأن املستحقات املقبلة. وذكرت احملكمة عندئذ أن التزامات استحقاقات  4172
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املوظفني الطويلة األجل ينبغي، كقاعدة عامة، متويلها بالكامل بينما يتم متويل االلتزامات القصرية األجل، 
يف املائة. غري أن اللجنة طلبت من احملكمة معلومات أكثر تفصيال  51مثل اإلجازات السنوية، بنسبة 

علقة بالسحب السنوي املتوقع من عن الطريقة اليت حتسب هبا االلتزامات، مبا يف ذلك االفرتاضات املت
 استحقاقات املوظفني يف السنوات املقبلة.

 )ب( منهجية حساب المستحقات

وبنيَّ التقرير الطريقة اليت تصنف  41كان معروضا على اللجنة التقرير الذي طلبته بشأن املنهجية.  -718
وعالوة على ذلك، أوضح  هبا التزامات استحقاقات املوظفني بوصفها قصرية األجل أو طويلة األجل.

التقرير أن حساب االستحقاقات القصرية األجل حساب واضح ومباشر، يف حني أن حساب 
االستحقاقات الطويلة األجل معقد ويقوم به خرباء اكتواريون معتمدون. وقدم التقرير أيضا مثاال توضيحيا 

س االستحقاق وااللتزام، ونظرة عامة عن الفرق بني التدفقات النقدية اخلارجة والنفقات القائمة على أسا
 على التدفقات النقدية اخلارجة املتوقعة يف املستقبل.

 )ج( مالحظات اللجنة

، ونطاق ذلك التمويل، سواء  ارأت اللجنة أن ضرورة متويل التزامات استحقاقات املوظفني مقدَّم -716
 كان كليا أو جزئيا، يتطلب حتليال أعمق.

 املسائل يف إطارها الصحيح، تود اللجنة أن تذكِّر مبا يلي:وبغية وضع هذه  -771

أن من اآلن فصاعدا، سيتم ضمان شفافية التزامات مستحقات املوظفني من خالل اإلبالغ ‘ 7’
هبا يف البيانات املالية مبا يتفق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وعلى الرغم من أن املعايري 

ية للقطاع العام سوف تتطلب احملاسبة عن التزامات استحقاقات املوظفني، فال احملاسبية الدول
يوجد يف هذه املعايري )أو غريها( ما يُلزم بتمويل تلك االلتزامات مقدَّما. ويعد حتديد نطاق متويل 

 االلتزامات مقدما قرارا سياسيا يتعني على اجلمعية اختاذه؛

ءا كبريا من ميزانية احملكمة كانت دائما خمصصا للوفاء أنه جتدر اإلشارة أيضا إىل أن جز ‘ 4’
 42بالتزامات ذات طبيعة طويلة األجل )مثل استحقاقات القضاة عن خدمتهم ملدة تسع سنوات(،

 وأن امليزنة السنوية لاللتزامات الطويلة األجل عند استحقاقها أدت وظيفتها بشكل جيد؛ 

تمويل التزامات استحقاقات املوظفني يظل وضعا أن الوضع املايل للمحكمة فيما يتعلق ب‘ 1’
( إىل غاية  Deloitteمرُيا. ويبني أحدث تقييم اكتواري متاح، وهو الذي أجرته شركة ديلويت )

، أن اجلزء األكرب من التزامات استحقاقات املوظفني ممول بنسبة 4171كانون األول/ديسمرب 
الوطن/بدالت االنتقال، وتكاليف نقل األمتعة، يف املائة. وينطبق ذلك على منح العودة إىل  711

مليون  77.9والسفر عند إهناء اخلدمة، وغري ذلك من املستحقات الطويلة األجل البالغ جمموعها 
يورو واملغطاة بالكامل بأصول سائلة بنفس املقدار. وال يشمل ذلك اإلعانة اليت متت املوافقة 

اء اخلدمة للمتقاعدين، اليت قدرت شركة ديلويت أن عليها مؤخرا لدعم التأمني الصحي بعد انته
مليون يورو. ومع ذلك، ومبا أن احملكمة مؤسسة يف بداية تارخيها، فإن هذه  9.1قيمته تبلغ 

االستحقاقات ترتاكم تدرجييا مع تأثري حمدود يف امليزانية خالل السنوات القليلة القادمة. وبالنظر 

                                                           

41  CBF/23/4/Rev.1. 
 مليون يورو( بكاملها. 47.9يغطي التأمنُي يف شركة أليانز استحقاقات املعاش التقاعدي للقضاة )  42
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فأن احملكمة يف وضع جيد مقارنة مع منظمات األخرى التابعة إىل نسبة تغطية متويلها احلالية، 
  45لألمم املتحدة.

ومع ذلك، اتفقت اللجنة مع احملكمة بأال يسمح لاللتزامات غري املمولة بأن تسبب عبئا ماليا قد  -777
تعاين منه املؤسسة يف املستقبل، مما قد ينتج  عنه ضغط ال داعي له على أعماهلا األساسية. وجيب أال 

نية أمرا ال ميكن حتمله. تصبح نسبة حجم التزامات استحقاقات املوظفني ومدى نضجها يف مقابل امليزا
وبغية إجراء تقييم أفضل ألية مخاطر في األجل الطويل وتحديد االستجابة السياسية المناسبة، 
دعت اللجنُة المحكمَة إلى إعداد سيناريوهات طويلة األجل للتنبؤ بحجم الميزانية في ظل 

الموظفين ومدى  افتراضات مختلفة، إلى جانب ما يماثل ذلك من حجم التزامات استحقاقات
نضجها، موزعة حسب فئات تلك االلتزامات. وينبغي إدراج مستحقات القضاة في تلك التنبؤات. 

 وطلبت اللجنة تقديم تقرير إليها عن ذلك في دورتها الرابعة والعشرين.

نية ويف ضوء املناقشة اجلارية بشأن السياسات، رحبت اللجنة بكون احملكمة مل تقدم طلبا يف امليزا -774
بإضافة متويل مقدم إىل املستحقات القائمة بالفعل. وقد أفضى ذلك إىل  4175الربناجمية املقرتحة لعام 

 مليون يورو.  7.4ختفيف عبء امليزانية مبقدار 

 )د( مستحقات القضاة 

ملرتبات واستحقاقات القضاة تشمل مستحقات  4175الحظت اللجنة أن امليزانية املقرتحة لعام  -771
يف املائة من  711يورو. وهذا املبلغ ميثل  219 111ازة السنوية وبدالت انتقال القضاة، وقدرها اإلج

 السيولة الالزمة لتغطية االلتزامات املتعلقة بالقضاة. 

وبما أن المرتبات واالستحقاقات تخضع للوائح تنظيمية مختلفة وافقت عليها الجمعية في  -772
في المائة من الموارد المطلوبة لهذا الغرض  21بالموافقة على أوصت اللجنة  49دورتها الثالثة،

يورو، إلى حين موافقة الجمعية على سياسة شاملة بشأن المستحقات، بما في  416 111والبالغة 
  ذلك مستحقات القضاة.

 تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام -3

احملكمة على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  قررت اجلمعية يف دورهتا السابعة أن تعمل -775
 4175.41إىل  4177يف الفرتة من 

يورو. ومت توزيع التمويل  7 671 551وبلغ إمجايل املبلغ املعتمد هلذا املشروع املتعدد السنوات  -779
هبا يف كل سنة من تلك العام للمشروع طوال مدته على أساس سنوي، استنادا إىل األنشطة املقرر القيام 

ما قــــــــــدره  4172اىل  4177السنوات. وكان من املتـــــوقع أن يبــــــــلغ اإلنفــــــــــاق الرتاكــــــــــمي للفرتة من 
 .4175يورو وكان من املقرر االنتهاء من املشروع يف حزيران/يونيه  7 119 511
حملاسبية الدولية يسري على النحو املخطط له، سواء من حيث ورحبت اللجنة بأن مشروع املعايري ا -771

ميزانيته أو جدوله الزمين. وقد أكد املراجعون اخلارجيون للجنة أن احملكمة يف وضع جيد إلقفال هناية 
. والحظت اللجنة أن 4172السنة وإعداد أول بياناهتا املالية املمتثلة للمعايري احملاسبية الدولية لعام 

 . 4175 اخلارجيني سُيجرون تقييما هنائيا إضافيا خالل مهام املراجعة اخلارجية املؤقتة يف عام املراجعني

                                                           

تحدة، انظر املرفق لالطالع على تفاصيل متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني يف املنظمات التابعة لألمم امل  45
 (.CBF/22/9األول لتقرير احملكمة عن املسائل املتعلقة بالسياسات )

 املرفق. ،ICC-ASP/3/Res.3(، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25) 4112الوثائق الرمسية... الدورة الثالثة...   49
 .12اجلزء األول، الفقرة  (، اجمللد األول،ICC-ASP/7/20) 4118الوثائق الرمسية... الدورة السابعة...   41
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يورو لألنشطة املقرر  711 911، طلبت احملكمة مبلغ 4175ويف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -778
قيق وفورات صــــــــغرية قدرها . وبالتايل من املتوقع أن يتم تنفيذ املشروع مع حت4175القيام هبا يف عام 

 يورو.  7 671 551، والبالغة يورو باملقارنة مع امليزانية املعتمدة أصال 1 211

وأُبلغت اللجنة أنه مل حتدد أي تعديالت جديدة على النظام املايل فيما يتعلق بتنفيذ املعايري  -776
 احملاسبية الدولية، سواء من جانب احملكمة أو من جانب املراجعني اخلارجيني. 

وطلبت اللجنة مدها في دورتها الرابعة والعشرين بمعلومات حول التنفيذ الفعلي للمعايير  -741
محاسبية الدولية، وعن التقدم المحرز في التحضير لنقل جميع األنشطة إلى موظفي قسم ال

 .5102الميزانية والمالية بحلول أيلول/سبتمبر 

 المساعدة المؤقتة العامة -4

أوصت اللجنة بأن تعزز المحكمة الشفافية والمساءلة بشأن سياساتها المتعلقة باستخدام  -747
العامة، وأن تبلغ اللجنَة عن ذلك في دورتها الرابعة والعشرين، ضمن تقرير المساعدة المؤقتة 

والحظت اللجنة أن املراجع اخلارجي أوصى بوضع بندين مستقلني  المحكمة عن إدارة الموارد البشرية.
إىل  يف امليزانية، ومها بند املساعدة الطويلة األجل وبند املساعدة املؤقتة القصرية األجل، وذلك استنادا

فرتات االحتياج. وكررت اللجنة توصياهتا السابقة فيما يتعلق بسياسات احملكمة يف استخدام وظائف 
املساعدة املؤقتة العامة. وتتطلع اللجنة إىل النظر يف مقرتحات احملكمة يف دورهتا الرابعة والعشرين، مبا يف 

 السنوات.ذلك إمكانية استخدام عقود املساعدة املؤقتة العامة املتعددة 

والحظت اللجنة عزم احملكمة على حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة،  -744
بتجميد إنشاء  48باإلضافة إىل حتويل وظائف أفراد األمن الذي أوصت به كاستثناء من توصيتها السابقة

تتفق مع احملكمة على أن الوظائف يف انتظار عرض "هيكل" احملكمة. ويف هذا الصدد، فإن اللجنة ال 
معايري حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة اليت ُقدمت إىل اللجنة ستكون أساسا جيدا 
لطلبات التحويل يف عروض امليزانيات املقبلة. وعلى وجه اخلصوص، فإن املعيار القائل "جيب أن يكون 

سنوات، وجيب أن يكون أداؤه ُمرضيا على األقل"  شاغل الوظيفة قد قضى فيها مدة ال تقل عن ثالث
معيار ُيتاج إىل إعادة النظر، حيث أن مدة ثالث سنوات ال تكفي لتربير أن للمحكمة حاجة "دائمة" 
لتلك املهام، نظرا لطول اإلجراءات القضائية حىت اآلن، ونظرا ألن تقييمات أداء شاغل الوظيفة لن توفر 

 هام املذكورة على أساس دائم. أدلة على أن هناك حاجة للم

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تكرار ممارسة احملكمة املتمثلة يف اللجوء إىل االستعانة بالعديد من  -741
"وظائف املساعدة املؤقتة العامة غري املوافق عليها." ويف حني أشارت اللجنة إىل ضرورة توخي بعض املرونة 

تنفيذ امليزانية املعتمدة، فإن االفراط يف استخدام "وظائف املساعدة املؤقتة ملواجهة الظروف املتغرية أثناء 
العامة غري املوافق عليها" من شأنه أن ميس باالنضباط يف تنفيذ امليزانية، وبسلطة الرقابة اإلدارية املناسبة 

 اليت متارسها اجلمعية من خالل املوافقة على امليزانية املقرتحة.

 سن التقاعد -2

الحظت اللجنة أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مل تتخذ أي قرار بشأن السن اإللزامية النتهاء  -742
، وأن منظمات دولية 4172كانون الثاين/يناير   7خدمة املوظفني الذين التحقوا بالعمل يف املنظمة قبل 

المحكمة تطبيق الحل  وأوصت اللجنة بأن تواصلأخرى يف منظومة األمم املتحدة اتبعت هُنجا خمتلفة. 
                                                           

 .58الفقرة  ،7-اجلزء باء ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  48
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المؤقت في انتظار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، على نحو ما أوصت به اللجنة في دورتها 
للموظفين  5102الحادية والعشرين. ويتمثل الحل المؤقت في منح تمديدات تصل إلى نهاية عام 

إذا يرغبون في  5102ام والذين سيبلغونه في ع 5104الذين يبلغون سن الثانية والستين في عام 
مواصلة الخدمة في المحكمة، ما لم يكن الموظف يخضع للفصل ألسباب أخرى غير السن، 
وذلك وفقا للنظامين األساسي والمالي لموظفي المحكمة. وطلبت اللجنة من المحكمة أن تقدم 

هج المتبعة في تقريرا عن القرارات المحتمل أن تتخذها الجمعية العامة لألمم المتحدة وعن النُّ 
  المنظمات الدولية األخرى، لتنظر فيه اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين.

 التمثيل الجغرافي للموظفين في المحكمة -6

كررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار عدم التوازن يف التمثيل اجلغرايف للموظفني يف   -745
من اجلهود لتحسني هذا الوضع، وبأن تقدم تقريرا عن التدابري  ااحملكمة، وتوصيتها بأن تبذل احملكمة مزيد

املتخذة والنتائج واملقرتحات إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة والعشرين، كجزء من تقرير احملكمة عن إدارة املوارد 
ابتة والحظت اللجنة أن التغييرات الهيكلية الكبيرة الجارية التي تهّم العديد من الوظائف الثالبشرية. 

ووظائف المساعدة المؤقتة العامة، مثل إعادة تنظيم قلم المحكمة وتنفيذ الخطة االستراتيجية 
لمكتب المدعي العام، سوف تتيح للمحكمة فرصة فريدة لمعالجة االختالل المزمن في التمثيل 

غرافي الجغرافي، وأوصت اللجنة بأن ُتدرج المحكمة إفادة عن أثر هذه المشاريع على التمثيل الج
للموظفين في سياق تقريرها عن إدارة الموارد البشرية الذي ستقدمه إلى اللجنة في دورتها الرابعة 

 والعشرين.

 االستشاريون -3

اتفقت اللجنة مع رأي املراجع اخلارجي بإزالة بنود امليزانية املتعلقة باالستشاريني من جزء  -749
اجها يف جزء "غري املوظفني" يف تلك اجلداول، إذ ال يفرتض "املوظفني اآلخرين" يف جداول امليزانية وإدر 

وأوصت اللجنة بأن بصفتهم يقومون مقام موظفي احملكمة أو يعادلوهنم.  اأن ينجز االستشاريون مهامّ 
. كما كررت اللجنة توصياتها 5102كانون الثاني/يناير   0تنفذ المحكمة هذا التعديل اعتبارا من 

االستشاريين واتفاقات الخدمات الخاصة، وتتطلع إلى النظر في مقترحات المحكمة السابقة بشأن 
 في دوراتها المقبلة وفق طلبها.

 

 

 إدارة األصول -0

أحاطت اللجنة علما بأن احملكمة عملت على استعراض وتعزيز إجراءات إدارة أصوهلا، وأن قسم  -741
لى مدى العامني املاضيني، متهيدا لتنفيذ وحدة اخلدمات العامة واصل عملية تنقية سجالت األصول ع

ونصحت اللجنة المحكمة بأن ( إلدارة موارد املؤسسة. SAPإدارة األصول اجلديدة يف نظام ساب )
 :تغتنم هذه الفرصة، وأوصت بما يلي

من أجل تحديد أماكن وجود المعدات المفقودة وتقليص مقدارها، ينبغي لقسم )أ( 
نظام الشفرة الشريطية على كل قطعة من المعدات واألثاث، الخدمات العامة تطبيق 
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وإسنادها للموظفين الذين يستخدمونها. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن وضع قائمة بالمعدات 
واألثاث ليقوم الموظفون بتوقيعها وفق األصول. ويمكن إسناد المعدات العامة، مثل 

/المساعد اإلداري في ذلك القسم الطابعات الكبيرة الموجودة في الممرات، إلى الموظف
 أو الوحدة. وينبغي تطبيق هذا اإلجراء في المباني الدائمة والمكاتب الميدانية؛

ينبغي الحفاظ على جميع المعدات، بما في ذلك القطع الجذابة بطبيعتها، وذكرها )ب( 
 بشكل صحيح في البيانات المالية من خالل تعزيز ضوابط تتبع األصول؛

قسم الخدمات العامة أن يقوم بتحديث قوائم المعدات واألثاث مرة واحدة في ينبغي ل)ج( 
  السنة على األقل؛

اغتنمت اللجنة هذه الفرصة للتشديد على أنه، استعدادا لالنتقال إلى المباني الدائمة )د( 
 الجديدة، وبالنظر للكمية الكبيرة من المعدات واألثاث التي سيتم نقلها من المباني الحالية

 أو شرائها، يجب على المحكمة أن تعزز إجراءات سيطرتها على أصولها.

 الضيافة -.

لجميع األجهزة  5102أوصت اللجنة بأن تتم الموافقة على اعتمادات الضيافة في عام  -748
 .5104في نفس مستوى الميزانية المعتمدة 

 المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات -جيم

، والبيانات 5103كانون األول/ديسمبر   30كانون الثاني/يناير إلى   0للمحكمة للفترة من البيانات المالية  -0
 5103كانون األول/ديسمبر   30كانون الثاني/يناير إلى   0المالية للصندوق االستئماني للضحايا للفترة من 

مل الذي رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي وأعربت عن تقديرها لنوعية الع -746
 أجنزه.

وأبلغ  11والصندوق االستئماين، 46وعرض املراجع اخلارجي تقريريه عن البيانات املالية للمحكمة -711
اللجنة بأن البيانات خالية من األخطاء املادية وبينت الوضع املايل للمحكمة والصندوق االستئماين 

 بشكل نزيه، وأنه قادر على اإلدالء برأي غري مشفوع بتحفظات.

وتمشيا مع التوصية الثانية التي قدمها المراجع الخارجي بخصوص لجنة مراجعة الحسابات  -717
ومكتب المراجعة الداخلية، أوصت اللجنة بنقل ميزانية مكتب المراجعة الداخلية إلى البرنامج 

من أجل ضمان االستقالل التام للمكتب. ويتشاور مدير مكتب المراجعة  6-الرئيسي السابع
 .ية مع المسجل بشأن المسائل اإلدارية التي يتلقى فيها المكتب مساعدة قلم المحكمةالداخل

 لجنة مراجعة الحسابات -5

أشارت اللجنة إىل أن طلباهتا بإعادة النظر يف اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات وتشكيلها  -714
اجتماع منذ حزيران/يونيه  وتعييناهتا ظلت معلقة لفرتة طويلة. ومل تعقد جلنة مراجعة احلسابات أي

4174 . 

                                                           

 .7-اجلزء جيم ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  46
 .4-اجلزء جيم ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  11



ICC-ASP/13/20 

325 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 3
2

5
 

حيث تتكون جلنة مراجعة احلسابات  -واتفقت اللجنة مع رأي املراجع اخلارجي بأن النظام احلايل  -711
ليس نظاما ُمرضيا، ووافقت على أن  -من أعضاء داخليني وخارجيني وتعمل حتت إشراف رئاسة احملكمة 

شائها وفقا ألفضل املمارسات الدولية، ملساعدة اجلمعية يف جلنة مراجعة احلسابات جيب حلُّها وإعادة إن
االضطالع مبسؤولياهتا يف الرقابة على عملية إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية املراجعة 

 الداخلية واخلارجية. 

ك اللجنة وأوصت اللجنة بأن يتم تشكيل لجنة جديدة لمراجعة الحسابات، وبأن تتألف تل -712
من أربعة أو خمسة أعضاء خارجيين ممن يتوفرون على مزيج مناسب من المهارات والخبرات في 
مجال المالية والمحاسبة، ومعارف مخصصة للمحكمة تشمل مجموع نطاق أعمال قطاع المراجعة 
ا الداخلية والخارجية للحسابات، وإدارة المخاطر، واالمتثال التنظيمي والقانوني، وتكنولوجي

المعلومات وأمنها. وسيتم تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات لمدة ثالث سنوات، وينبغي أن 
تكون ُمدد الخدمة متداخلة ألغراض االستمرارية. ويمكن ألعضاء معيَّنين من اللجنة تنظيم اختيار 

 أعضاء مستقلين للجنة مراجعة الحسابات.

المراجعة الحالية على الفور، وكتدبير انتقالي في وأوصت اللجنة أيضا بأن يتم حل لجنة  -715
، 5102انتظار إنشاء لجنة المراجعة الجديدة، أن يتم تعيين لجنة خاصة لمراجعة الحسابات لعام 

تتألف من اثنين من أعضاء لجنة الميزانية والمالية ممن لهم الخبرة الالزمة في مراجعة الحسابات، 
مثل عن المراجع الخارجي، ومدير ديوان رئيس المحكمة ونائب رئيس الجمعية في الهاي، وم

بصفة مراقب. وسيكون هذا الترتيب المؤقت هو الترتيب األكثر فعالية من حيث التكلفة، إذ لم 
 .5102توضع أية ميزانية للجنة مراجعة الحسابات لعام 

حت إشراف وفي إطار هذه الترتيبات المؤقتة، سيعمل مدير مكتب المراجعة الداخلية ت -719
رئيس لجنة الميزانية والمالية؛ أما بعد إنشاء لجنة مراجعة الحسابات، فسيعمل مدير مكتب 
المراجعة الداخلية تحت إشراف رئيسها مباشرة. وسيتطلب هذا الترتيب المؤقت الموافقة على 

 خطة المراجعة التي يضعها مكتب المراجعة الداخلية ورصد تنفيذها الحقا.

 القانونيةالمساعدة  -دال

أوصت اللجنة يف دورهتا الثانية والعشرين بالكف عن تقدمي تقارير فصلية إليها عن تطورات آلية  -711
املساعدة القانونية، وأوصت بأن يقدم هلا بدل ذلك تقرير نصف سنوي يف كل دورة من الدورتني اللتني 

أول تقرير نصف سنوي سيقّدم يف  تعقدمها كل عام. ورحبت احملكمة هبذه التوصية وأبلغت اللجنة بأن 
. ويف غضون ذلك، تلقت اللــــــــــجنة تقريرا من قلم احملــــــــكمة عن الفرتة من 4172كانون األول/ديسمرب 

)تقرير قلم احملكمة الفصلي السادس عن املساعدة  4172حزيران/يونيه  11نيسان/أبريل إىل  7
وفورات اليت حتققت يف هذه الفرتة من خالل تنفيذ اآللية القانونية(. وتضمن هذا التقرير تفاصيل ال

اجلديدة لتقدمي املساعدة القانونية لتلبية احتياجات خمتلف املستخدمني، استنادا إىل مبدأ التوازن بني املوارد 
وخالل فترة ربع السنة قيد االستعراض، بلغت والوسائل املتاحة للمتهمني وملكتب املدعي العام. 

إلى  5104يـــورو، لـــيصـــل المــــجـــمـــوع في النـــصـــف األول من عام  416 64.ورات الـــوفـــ
(. واعتبرت اللجنة 5104في المائة من الميزانية المعتمدة لعام  05.04يورو )أو  305 256

هذا التقدم مشجعا وحثت قلم المحكمة على الحفاظ على هذا الزخم من أجل تحقيق أقصى قدر 
 وفورات في المستقبل.من ال

ومع ذلك، فإن اللجنة أعربت، أثناء دورهتا الثانية والعشرين، عن بعض التحفظات حول جوانب  -718
من مقرتحات تبسيط إجراءات املساعدة القانونية وأوصت بأن تبلغها احملكمة يف دورهتا الثالثة والعشرين 

ويفتقر التقرير الفصلي املستشار القانوين.  بالتقدم احملرز يف املناقشات التمهيدية مع ممثلي مكتب
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السادس الذي قدمه قلم المحكمة عن المساعدة القانونية إلى عنصر "مقترحات تبسيط إجراءات 
المساعدة القانونية"، وتتوقع اللجنة أن تتم تغطيته بالكامل في التقرير النصف سنوي األول الذي 

عالوة على ذلك، حثت اللجنة بقوة على بذل كل . و 5104سيقدم إليها في كانون األول/ديسمبر 
يورو المتعلقة بفريق الدفاع المعني بحالة  55 032الجهود السترداد المدفوعات الزائدة البالغة 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 قضية بيمبا

ساعدة أُبلغت اللجنة أن املدعى عليه السيد جان بيري بيمبا غومبو ليس مؤهال للحصول على امل -716
، بدأت احملكمة يف تقفي أثر أمواله ومصادرهتا. ومع 4118القانونية ألنه ليس من املعوزين، ويف أيار/مايو 

ذلك، ومبا أنه على ما يبدو يواجه صعوبات مؤقتة يف احلصول على األموال لدفع األتعاب القانونية الواجبة 
ع األموال املطلوبة مقدما، رهنا باسرتدادها من السيد عليه، أمرت الدائرة االبتدائية الثالثة قلم احملكمة بدف

بيمبا، الذي وقع على وثيقة يوافق فيها على تسديد دينه إىل احملكمة. وحبلول كانون االول/ديسمرب 
 يورو لدفاع السيد بيمبا.  4 166 181.62، ستكون احملكمة قد دفعت مقدما ما جمموعه 4172

وتلقت يف  17يورو، 792 741.12مة أن تلقت مبلغا جمموعه ويف الوقت احلايل، سبق للمحك -721
يورو من دولة طرف نفذت أمر مصادرة رصيد حساب  4 191 684.45مبلغ  4172أيار/مايو 

مصريف ميلكه السيد بيمبا. واقرتح قلم احملكمة أن تقوم اجلمعية بإنشاء حساب خاص، وبدال من إعادة 
أمواال فائضة، أن تأذن للمحكمة باستخدامها لتمويل هذه األموال إىل الدول األطراف بصفتها 

كانون الثاين/ يناير 7املدفوعات املستمرة املقدمة عن السيد بيمبا يف القضيتني كلتيهما اعتبارا من 
4175 . 

من النظام املايل، يتم متويل احلسابات اخلاصة إما من خالل التربعات  5-9ومبوجب املادة  -727
االشرتاكات املقررة، يف حني أن اإليرادات املعنية باألمر توصف بأهنا "إيرادات الطوعية أو عن طريق 
 من النظام املايل، ألهنا متثل دينا مستحقا للمحكمة من السيد بيمبا.  7-1متنوعة" مبوجب املادة 

وأوصت اللجنة بأن تُعامل األموال المستردة من السيد بيمبا بوصفها إيرادات متنوعة وفقا  -724
من النظام المالي، وأن تعاد إلى الدول األطراف كجزء من الفائض المتوقع  0-3و  2-6مادتين لل

  .5104في عام 

ومع ذلك، الحظت اللجنة أن الجمعية قد تنظر في إمكانية تعديل اشتراكات الدول  -721
على أساس األموال الفائضة في عام  5102األطراف في مقابل االعتمادات المخصصة لعام 

، والناشئة عن هذه اإليرادات المتنوعة، بدال من اتباع اإلجراءات المعتادة المعمول بها 5104
بضم اإليرادات المتنوعة إلى الفائض النقدي الذي يتم تسليمه إلى الدول األطراف اعتبــــــــــــارا من 

وهذا  14ت الفترة المالية.كانون الثاني/يناير التالي للسنة التي يتم فيها االنتهاء من مراجعة حسابا  0
  مليون يورو. 5.10بما قدره  5102يعني انخفاضا في االشتراكات لعام 

ومن أجل تجنب النهج المخصص أو النهج القائم على فرادى الحاالت في المستقبل،  -722
أوصت اللجنة بأن تحدد المحكمة إجراءات للتعامل مع قضايا تسديد الديون الناشئة عن دفع 

مساعدة القانونية مقدما وتمويل المساعدة القانونية عندما تتلقى المحكمة أمواال من أتعاب ال

                                                           

يورو +  96 518.51، استـــردت احملكمة املبالغ التالية من السيد بيمبا: 4177إىل  4116خـــالل الـــفرتة من   17
يورو. واستخدمت احملكمة هذه األموال  792 741.12يورو، أي ما جمموعه  98 854.14يورو +  45 986.85

وبالتايل، مل حُتمَّل ميزانية احملكمة خالل تلك السنوات مبلغا لتسديد جزء من أتعاب املساعدة القانونية املقدمة للسيد بيمبا. 
 يورو. وقد أعيدت تلك األموال إىل الدول بوصفها أمواال فائضة عن السنوات اليت تطابقها. 792 741.12جمموعه 

 .4179كانون الثاين/يناير   7يف هذه احلالة، سيكون التاريخ هو   14
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المدعى عليهم أثناء إجراءاتها القضائية، مع مراعاة اللوائح والقواعد التنظيمية المعمول بها في 
ية المحكمة، واالعتبارات القانونية والقضائية التي قد تكون ذات صلة، والدروس المستفادة من قض

 بيمبا.

 مشروع المباني الدائمة  -هاء

أطلع رئيس جلنة الرقابة اللجنة على حالة املشروع، مع الرتكيز على رصد املخاطر املالية ومراقبتها.  -725
وقدم كل من مدير املشروع، واحملكمة، وخبري جلنة الرقابة املستقل تفسريات إضافية. وكان معروضا على 

  11خري عن أنشطة جلنة الرقابة.اللجنة التقرير املؤقت األ

 لمحة عامة -0

  12أُبلغت اللجنة مبا يلي: -729

)أ( يستمر املشروع أساسا يف التقدم وفقا جلدوله الزمين. ومن املتوقع أن تكتمل املباين وتكون 
 ؛4175جاهزة النتقال احملكمة إليها اعتبارا من أيلول/سبتمرب 

ميزانية املشروع املوحدة اليت وضعتها اجلمعية، والبالغة  )ب( ال تزال التكاليف حىت اآلن يف حدود
مليون يورو( وميزانية  782.2مليون يورو، واملؤلفة من ميزانية البناء اليت مت ختفيضها ) 765.1

مليون يورو(. ومع ذلك، توجد حاليا ضغوط على امليزانيتني الفرعيتني كلتيهما.  77.1االنتقال )
 لتوفري األمن املايل للمشروع يف حالة جتاوز التكاليف؛ ومن الضروري اختاذ تدابري

. ويف حني 4172)ج( فيما يتعلق مبيزانية االنتقال، تواصل استعراض مجيع عناصرها خالل عام 
مت حتديد مزيد من الوفورات، فقد مت استيعاهبا يف بنود امليزانية األخرى اليت تواجه تلك الضغوط. 

 مليون يورو. 77.1أنشطة االنتقال يف امليزانية املنقحة البالغة  ومل تتبقى أية خمصصات ملخاطر

وقد أعيد تصميم احليز املكتيب الستيعاب الزيادة املتوقعة يف عدد موظفي مكتب املدعي العام  -721
. ومن شأن ذلك أن يتيح حيزا فارغا لتلبية االحتياجات اإلضافية يف املستقبل.  4179حبلول هناية عام 

 كمة تدرس حاليا سبل االستفادة من احليز املكتيب املتوفر بشكل أكثر كفاءة.كما إن احمل

ومدير املشروع واحملكمة واثقان من أن االنتقال إىل املباين اجلديدة يف املوعد احملدد مل يعد يواجه  -728
كمة تود أي خماطر. وأبلغ املسجل اللجنة أن بناء على ذلك، فقد أخطر أصحاب العقارات رمسيا أن احمل

. وقد استحسنت 4175إهناء عقود إجيار املباين املؤقتة احلالية اعتبارا من هناية كانون األول/ديسمرب 
ماليني يورو  1اللـــجنة هذه املبادرة نظرا ملخاطر االضطرار إىل تسديد مدفوعات إجيار إضافية تصل إىل 

 .4179عام لو أن عقود اإلجيار استمرت حىت مواعيد اإلهناء األصلية يف 

ويقوم الفريق العامل المعني بالتكلفة اإلجمالية للملكية بتدقيق تحليله للمسائل والخيارات  -726
المطروحة. وإذ أشارت اللجنة إلى التوصيات التي قدمتها في االجتماع المعقود في نيسان/أبريل، 

  15تتطلع اللجنة إلى استكمال معلوماتها في دورتها الرابعة والعشرين.

 
                                                           

11  CBF/23/10. 
نتقال تكاليف من قبيل معدات املستخدمني غري املدجمة، والتكاليف املتبقية املتعلقة بتسليم املباين تتضمن ميزانية اال  12

 املؤقتة إىل أصحاهبا، وتكاليف النقل.
 67، الفقرات من 7-اجلزء باء ،اجمللد الثاين(، ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  15
 .717إىل 
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 المخاطر المالية -5

 )أ( التوقعات

، تبني التوقعات املالية احلالية وجود خماطر بتجاوز امليزانية املعتمدة للمشروع. اكما ذُكر آنف  -751
وأوضح مدير املشروع أن استنادا إىل افرتاضات أفضل احلاالت، ال يزال هناك احتمال نقص يف اإلنفاق 

ومن أجل توفري األمن املايل للمشروع يف أسوأ احلاالت، ينبغي مليون يورو. ومع ذلك،  1.8قدره حوايل 
مليون يورو. وبالتايل  765.1أن يؤذن ملدير املشروع بااللتزام بأموال تتجاوز احلد األقصى احلايل البالغ 

فإن مدير املشروع واحملكمة يقرتحان أن يُطلب إىل اجلمعية الزيادة يف مقدار ميزانية املشروع املوحدة من 
مليون يورو إذا  2.1مليون يورو، أي اإلذن بإنفاق إضايف يصل قدره إىل  411مليون يورو إىل  765.1

  19دعت الضرورة لذلك.

وأكدت جلنة الرقابة أن يف أسوأ احلاالت، إذا استمر العجز يف املشروع، فمن املتوقع أن توفر له  -757
أي اعتمادات إضافية يف ميزانية احملكمة لعام  أدواته املالية تغطية كافية. وليست هناك حاجة لتخصيص

  11أو لتغيري االسرتاتيجية املالية املعتمدة يف العام املاضي. 4175

 
 

 )ب( توصيات لجنة الرقابة

طلبت جلنة الرقابة مشورة اللجنة بشأن خمتلف اخليارات املتاحة يف هذه املرحلة ملواجهة عدم  -754
 وجه اخلصوص، قدمت جلنة الرقابة اخليارات التالية للنظر فيها:اليقني على الصعيد املايل. وعلى 

: عدم الزيادة يف امليزانية يف الوقت احلايل يف أي ظرف من الظروف. غري أن ذلك اخليار األول )أ(
  18ميكنه اإلخالل بإجناز املشروع يف الوقت املناسب.

وتكمن املخاطر يف هذه احلالة يف : الزيادة يف امليزانية دون وضع أي شروط. اخليار الثاين )ب(
  16عدم كفاية ضبط امليزانية.

: عدم الزيادة يف امليزانية، ولكن مع تفويض السلطة للجنة الرقابة لتحقيق األمن اخليار الثالث )ج(
املايل حتت سيطرهتا. وحسب هذا اخليار، لن يطلب من اجلمعية الزيادة يف امليزانية أكثر من حدها 

مليون يورو. وبدال من ذلك، تأذن اجلمعية للجنة الرقابة بتنقيح  765.1لبالغ األقصى احلايل ا
مليون يورو، إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا. وتسيطر جلنة الرقابة  2.1ميزانية املشروع مبا يصل إىل 

                                                           

(، يقدر خبري جلنة الرقابة املستقل أن Courtysبالنظر اىل خماطر مطالبات إضافية من متعاقد التشييد العام كورتيس )  19
ماليني يورو. ومع مراعاة مالحظة اخلبري، ال يزال مدير املشروع يرى أن مبلغا إضافيا قدره  5العجز ميكن أن يصل إىل 

 ريو احلالة األسوأ الذي وضعه يف هناية شهر آب/أغسطس.مليون يورو سيكون كافيا يف ضوء سينا 2.1
11  CBF/23/10 11و  11، الفقرتان. 
 .18املرجع نفسه، الفقرة   18
اليت قدمها املراجع، واليت تشري إليها جلنة الرقابة، ما يلي: "يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي:  4يرد يف نص التوصية رقم   16

املفوضة ملدير املشروع فيما خيص االلتزام باألموال، ينبغي أن يُطلب منه أن ُيدد مبزيد من دون التشكيك يف املسؤولية ‘ 7’
التفصيل املعلومات املتعلقة باستخدام امليزانية اليت يقدمها بأثر رجعي إىل جلنة الرقابة، مع االقتصار بالفعل يف استخدام 

الضرورة، ينبغي التفكري يف إنشاء احتياطي إضايف خاص، إذا دعت ‘ 4’احتياطي املشروع لتمويل التعديالت الطفيفة؛ 
يتمثل يف مبلغ إمجايل، لتمويل أي تغيريات كبرية يف برنامج البناء، اليت سيجب تقدميها رمسيا قبل اعتمادها إىل جلنة الرقابة 

الدائمة واإلبالغ هبا )السنة ، تقرير عن اإلدارة املالية ملشروع املباين Corr.1و  ICC-ASP/13/12للموافقة عليها ]...[". 
 .4(، التوصية رقم 4171املالية 
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على استخدام تلك املوارد اإلضافية. وبناء على توصية املراجع اخلارجي بشأن إدارة احتياطي 
، ميكن إنشاء احتياطي اسرتاتيجي منفصل حتت املسؤولية والسيطرة املباشرة واحلصرية املشروع

 للجنة الرقابة.

 )ج( مالحظات اللجنة 

حصل االتفاق بني كل من جلنة الرقابة ومدير املشروع واحملكمة على أن املشروع ُيتاج لألمن  -751
ذلك االتفاق. ويف الواقع، يعد االنتهاء من إجناز املايل لضمان االنتهاء من إجنازه بسالسة، وأيدت اللجنة 

وبما أن الخيار مليون يورو.  765.1املشروع بسالسة شرطا أساسيا لتحقيق النتيجة املالية املثلى، وهي 
األول ) عدم الزيادة في الميزانية في أي ظرف من الظروف( من شأنه أن يعّرض االنتهاء من إنجاز 

 وصت اللجنة بأن يترك هذا الخيار جانبا.المشروع بسالسة للمخاطر، أ

أما خبصوص إدارة الزيادة يف املوارد والسيطرة عليها )على سبيل املثال، يف ظل اخليارين الثاين  -752
والثالث(، ال تزال وجهات النظر ختتلف حول وضع اخلط الفاصل بدقة بني مسؤوليات كل جهة على 

 حدة. 

ي ترتيبات جيب أن متتثل إلجراءات حوكمة املشروع مثلما وضعتها ومن املتفق عليه مع ذلك أن أ -755
اجلمعية. ووفقا لذلك، تتمثل والية مدير املشروع يف ضمان تشييد املباين يف الوقت احملدد وضمن حدود 
امليزانية. وبالعمل حتت إشراف كل من جلنة الرقابة واحملكمة، يتحمل مدير املشروع املسؤولية النهائية عن 

ارة العامة للمشروع ويكون مسؤوال عن حتقيق أهدافه وامتثاله للجداول الزمنية وشروط التكلفة اإلد
واجلودة. وبالتايل، ُيتاج مدير املشروع إىل مرونة االستجابة واختاذ القرارات يف الوقت املناسب. ومع ذلك، 

أهداف املشروع يف حدود  فقد ُكلفت جلنة الرقابة يف نفس الوقت باإلشراف االسرتاتيجي لضمان حتقيق
  21امليزانية وحتديد املخاطر واملشاكل وإدارهتا.

وإذ ويتعني اآلن على جلنة الرقابة ومدير املشروع واحملكمة وضع ترتيب متفق عليه وقابل للتنفيذ.  -759
 نظرت اللجنة أيضا في خيار وسيط بناء على الخيار الثاني، أوصت اللجنة بما يلي:

من الجـــمـــعـــية الزيـــادة في الميزانية من حدها األقصى الحالي البالغ أن يطـــلب )أ( 
يورو  4.3مليون يورو. وسيكون القدر اإلضافي البالغ  511مليون يورو إلى  0.2.3

مورد المالذ األخير. وستُبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف المخاطر، والبحث عن فرص 
 روع ضمن حدود ميزانيته الحالية.لتحقيق وفورات إضافية، وتسليم المش

ونظرا للطبيعة االستثنائية للجوء إلى هذه الزيادة في الميزانية، سيكون هناك ما يبرر )ب( 
تعزيز الرقابة االستراتيجية. وينبغي لألطراف المعنية أن تنظر في الطرق التي يمكن بها 

ة من أموال احتياطي تحقيق ذلك. وتود اللجنة أن تذكر أنه استجابة لسحب مبالغ كبير 
 5104المشروع، اتفقت لجنة الرقابة مع مدير المشروع بالفعل في شهر حزيران/يونيه 

على تعزيز السيطرة على االحتياطي المتبقي. وهذا يشمل، في جملة أمور، تقديم معلومات 
مفصلة بما فيه الكفاية في الوقت المناسب إلى لجنة الرقابة بشأن المسائل ذات األثر 

كبير على الصعيد االستراتيجي والسياسي والمالي. وفي سياق مماثل، فيما يخص مشروع ال
البناء بصفة عامة، أوصى المراجع الخارجي بالحرص على عرض أية تعديالت جوهرية قبل 

                                                           

، ICC/ASP/6/Res.1(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/6/20) 4111الوثائق الرمسية... الدورة السادسة...   21
 املرفقان الثاين والرابع.
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اعتمادها وتمويلها على لجنة الرقابة للموافقة عليها مسبقا. ومن شأن هذه الترتيبات 
  27إيجاد حل للزيادة في الميزانية.والتوصيات أن تساعد على 

ونظرا لعدم اليقين الكامن في تقدير المخاطر المالية الحالية، يتعين على مدير المشروع  -751
والمحكمة تحديث تقييمهما للمخاطر في وقت مناسب لدورة الجمعية في كانون األول/ديسمبر 

اطر، تبين الخيارات المحددة . وينبغي أن يشمل ذلك استراتيجية للتخفيف من حدة المخ5104
 الممكنة والقابلة للتنفيذ خالل فترة البناء المتبقية، لتحقيق المزيد من الوفورات واحتواء التكاليف.

 والحظت اللجنة أن اعتماد هذا اخليار ال يتطلب ختصيص موارد إضافية يف الوقت احلاضر.  -758

 5102الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -3

. ويف ضوء 7-نظرت اللجنة يف طلب املوارد للمساعدة املؤقتة العامة للربنامج الرئيسي السابع -756
، ضمن اجلداول 4175حقيقة أنه من املتوقع أن يصل مشروع املباين الدائمة إىل املرحلة النهائية يف عام 

أوجه التآزر املمكن حتقيقها الزمنية املتوقعة، ومع مراعاة الوظائف الشاغرة حاليا يف مكتب مدير املشروع و 
أوصت اللجنة بعدم الموافقة على الــــــموارد بني مكتب مدير املشروع وقلم احملكمة وجلنة الرقابة، 

شهرا. وفي هذا  05لمدة  2-المطـــــــــــلوبة لتمويل وظيفة من فئة المساعدة المؤقتة العامة برتبة ف
فل توفُّر مكتب مدير المشروع  على الموارد الكافية الصدد، دعت اللجنة قلم المحكمة إلى أن يك

  إلنجاز المشروع في الموعد المحدد.

وبعد تعديل جدول االشرتاكات املعمول به يف احملكمة ليتناسب مع جدول  األنصبة اجلديد  -791
حبساب ، أمرت جلنة الرقابة مدير املشروع 4175إىل  4171املعمول به يف األمم املتحدة يف الفرتة من 

. وقد أثر اجلدول اجلديد سلبا 4171االشرتاكات املعدلة ملشروع املباين على أساس اجلدول اجلديد لعام 
من الدول األطراف اليت اختارت دفع اشرتاكاهتا مرة واحدة وفقا للجدول السابق املعمول به يف  22على 

عن  4172عقود يف نيسان/أبريل . وأعربت اللجنة يف اجتماعها األخري امل4174إىل  4116الفرتة من 
 قلقها إزاء اآلثار املرتتبة عن إعادة احلساب.

وأوضح مدير املشروع وجلنة الرقابة أن إعادة احلساب متت ألغراض الشفافية ولتمكني الدول  -797
األطراف من أن تعرف مسبقا تأثري تغيري جدول االشرتاكات املقررة، فضال عن ضمان معاملة عادلة 

الدول األطراف، وفقا للقرارات ذات الصلة اليت اختذهتا اجلمعية. وقد مت إرسال جمموعة جديدة من جلميع 
  24املذكرات الشفوية اإلعالمية إىل الدول األطراف املعنية.

كانون   17والحظت اللجنة أن للدول األطراف أن ختتار التسديد مرة واحدة قبل موعد أقصاه  -794
وجيوز  4175-4171تند هذه املدفوعات إىل جدول االشرتاكات للفرتة . وستس4172األول/ديسمرب 

حزيران/يونيه  75أن تتم يف قسط واحد أو أكثر، طاملا يتم استالم مجيع املدفوعات مرة واحدة قبل 
. وجيوز للدول األطراف أيضا أن ختتار الدفع الكامل مرة واحدة أو الدفع اجلزئي مع حصة يف 4175
 القرض.

. والحظت اللجنة 4175ظت اللجنة أن من املقرر تسليم املباين الدائمة يف أيلول/سبتمرب والح -791
أيضا أنه سيتم تعديل املدفوعات فور معرفة التكلفة النهائية للمشروع ومبلغ اإلعانة املقدمة من الدولة 

 4179ع يف تاريخ الحق خالل السنة املالية املضـــيفـــة. وسيتـــم حتديـــد مــــوعد الـــــتســـلـــيم الـــنهائي للمشرو 
 أو بعدها. 

                                                           

، تقرير عن اإلدارة 7-اجلزء جيم ،اجمللد الثاين (،ICC-ASP/13/20، )4172 عشرة... الدورة الثالثة ...الوثائق الرمسية  27
 (، قائمة التوصيات.4171املالية ملشروع املباين الدائمة واإلبالغ هبا )السنة املالية 

 .61إىل  81املرجع نفسه، الفقرات من   24
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والحظت اللجنة أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ستعتمد جدوال جديدا لألنصبة املقررة للدول  -792
ولتفادي أي غموض، . 4178و  4171و  4179األعضاء سينطبق على ميزانيات احملكمة لألعوام 

حساب االشتراكات لمشروع المباني الدائمة بوصفه التاريخ أوصت اللجنة بأن يتم تحديد تاريخ 
الذي تحوز فيه المحكمة المباني. وعلى افتـــــــــــراض أن ذلك سيــــــــــكون في المــــــوعد المقرر في 

أو حواليه، فإن هذا يعني أن تصفية االشتراكات ستتم على أساس  5102أيلول/سبتمبر  02
 .5102-5103ة جدول االشتراكات للفتر 

يورو لتسوية  119 811، طلب مكتب مدير املشروع مبلغ 4175ويف امليزانية املقرتحة لعام  -795
والحظت مستحقات األقسام ذات الصلة يف قلم احملكمة عن اخلدمات املقدمة ملشروع املباين الدائمة. 

 5-أو ف 3-تبة خ عاللجنة أنه سيتعين شغل ثالث وظائف من فئة المساعدة المؤقتة العامة بر 
، وبالتالي، نظرا للحاجة إلى عملية 5102للمساعدة في االنتقال خالل عام  5102في عام 

  في المائة. 01التوظيف، أوصت اللجنة بأن يتم تخفيض المبلغ المطلوب بنسبة 

ورحبت اللجنة باالستعانة بالخبرات الداخلية في إطار اتفاقات داخلية لتبادل الخدمات.  -799
ع ذلك، ومن أجل تحقيق قدر أكبر من الشفافية في المستقبل، طلبت اللجنة أن تقدم إليها وم

 ضمن التقرير السنوي عن أداء الميزانية، معلومات مفصلة عن استخدام هذه الموارد.

 الصندوق االستئماني للضحايا -واو

حزيران/يونيه  31 إلى 5103تموز/يوليه  0مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق في الفترة من 
5104 

أوجز املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا املالمح الرئيسية للخطة االسرتاتيجية  -791
. ورحبت اللجنة 4172، اليت اعتمدها جملس اإلدارة يف آذار/مارس 4171-4172للصندوق للفرتة 

اللجنة إلى حصة األموال الموجودة وإذ أشارت باالهتمام الذي حظيت به فعالية املشاريع واستدامتها. 
في األرصدة المصرفية للصندوق بعمالت من غير اليورو، دعت الصندوق إلى مواصلة جهوده 
الرامية إلى إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف ومراقبتها. وتتطلع اللجنة إلى االّطالع على معلومات 

 والنتائج المحققة. مستكملة في دورتها الرابعة والعشرين عن التدابير المتخذة

 مسائل أخرى -زاي

 حالة القاضيين كوت وانسيريكو -0

كان معروضا على اللجنة مذكرة إعالمية بشأن مسألة املعاش التقاعدي للقاضيني كوت   -798
وانسرييكو. وأشارت املذكرة اإلعالمية إىل أن القاضيني كوت وانسرييكو قد رفعا دعوى إىل احملكمة 

بشأن ما يعتربانه قرارا ضمنيا من  4174عمل الدولية )"احملكمة اإلدارية"( يف عام اإلدارية ملنظمة ال
اجلمعية بعدم استكمال إعادة النظر يف مسألة ما إذا كان ينطبق عليهما نظام املعاشات التقاعدية األصلي 

نسرييكو "ُيق ، أصدرت احملكمة اإلدارية قرارا بأن القاضيني كوت وا4172متوز/يوليه  6أو املعدل. ويف 
هلما أن تستكمل مجعية ]الدول األطراف[ إعادة النظر" يف قرارها بتطبيق نظام املعاشات التقاعدية 

 املعدل.

والحظت اللجنة أنه وفقا للمعلومات الواردة، فإن تكاليف تغيري أحكام املعاش التقاعدي  -796
مليون يورو،  7.11مبلغا إضافيا قدره للقاضيني كوت وانسرييكو حبيث يتم تطبيق النظام األصلي ستمثل 
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إذا خلصت اجلمعية إىل قرار تطبيق نظام التقاعد  4175وأن هذا املبلغ جيب أن يضاف إىل ميزانية عام 
 األصلي يف حالة القاضيني كوت وانسرييكو.

 إعادة تصنيف الوظائف -5

والحظت اللجنة اعتزام  21أحاطت اللجنة علما بتقرير احملكمة عن إعادة تصنيف الوظائف. -711
احملكمة املضي قدما يف سياسة إعادة التصنيف لكي تكون قادرة على إدراج نتائج عملية إعادة التصنيف 

. غري أن اللجنة أعربت عن حتفظات بشأن هذا النهج، ألن نتيجته 4179يف امليزانية املقرتحة لعام 
ذلك إىل إصدار التعليمات اإلدارية دون  ستتمثل يف جتاوز سلطة اللجنة واجلمعية. وميكن أن يؤدي

االستفادة من مشورة اللجنة، مما يوحي بإمكانية جتاهل سلطة املوافقة النهائية اليت تتمتع هبا اجلمعية فيما 
 يتعلق بإعادة تصنيف الوظائف يف املستقبل.

عشرين عن نتائج وكررت اللجنة طلبها للمحكمة بأن تقدم معلومات للجنة يف دورهتا الرابعة وال -717
استعراض سياسة إعادة التصنيف ضمن تقريرها عن إدارة املوارد البشرية. وشددت اللجنة على أن السياسة 
اجلديدة ينبغي أن تعرض على نظرها قبل صدور تعليمات إدارية بشأن إعادة التصنيف، وذلك من أجل 

لصدد، أوصت اللجنة بمواصلة وفي هذا اضمان امتثاهلا ملبادئ التوظيف اليت وضعتها اجلمعية. 
مراجعة التقرير المتعلق بإعادة تصنيف الوظائف وتقديمه إليها في دورتها الرابعة والعشرين، مع إيالء 
االعتبار الواجب لسلطة الجمعية ومبادئ التوظيف، بما في ذلك مبدأ عدم المعاملة التفضيلية 

 لشاغل وظيفٍة يعاد تصنيفها.

 التسلسل اإلداري -3

مت توجيه انتباه اللجنة إىل ضرورة زيادة توضيح العالقة اإلدارية بني مخس وظائف تشرف عليها  -714
اجلمعية وهيئاهتا الفرعية )من خالل رئيس اجلمعية، ورئيس اللجنة ، ورئيس جملس إدارة الصندوق 

 االستئماين( و/أو قلم احملكمة، وهي:
 )أ( مدير أمانة مجعية الدول األطراف؛

 املساعد اخلاص لرئيس مجعية الدول األطراف؛)ب( 
 )ج( رئيس آلية الرقابة املستقلة؛

 )د( األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية؛
 )هـ( املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا.

وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة من المحكمة أن تستكشف هذه المسألة في المنظمات  -711
رى التابعة لألمم المتحدة، وأن تقدم إلى اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين مقترحا مفصال األخ

بشأن كيفية تحسين العالقة اإلدارية المشار إليها أعاله، واضعة نصب عينيها الطبيعة الخاصة لتلك 
 الهيئات والوظائف الثابتة.

 االجتماعات المقبلة للجنة -4

                                                           

21  CBF/23/9. 
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قد دورتيها الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين يف الهاي، يف الفرتتني من قررت اللجنة مبدئيا ع -712
، على 4175تشرين األول/أكتوبر  4أيلول/سبتمرب إىل  47، ومن 4175نيسان/أبريل  42إىل  41

 التوايل.
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  المرفق األول

 قائمة الوثائق
 الرموز اليت مت التحويل إليها عناوينها رموز وثائق اللجنة 

CBF/23/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/23/1/Add.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت  

CBF/23/2  4172تقرير قلم احملكمة على حتقيق وفورات يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام   

CBF/23/3  التقرير الفصلي السادس لقلم احملكمة عن املساعدة القانونية ICC-ASP/13/24 

CBF/23/4/Rev.1 تقرير احملكمة عن منهجية حساب املستحقات واستعراض سياسة االستثمار  

CBF/23/5 )تقرير احملكمة عن تنفيذ مشاريعها )املعايري احملاسبية واحملاسبة التحليلية  

CBF/23/6  األثر املايل املتوقع من االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العامتقرير عن ICC-ASP/13/25 

CBF/23/7/Rev.1 

تقرير احملكمة بشأن مسائل حمددة تتعلق بإدارة املوارد البشرية )السن اإللزامية إلهناء 
ؤقتة اخلدمة، وحتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة، وعقود املساعدة امل

 العامة املتعددة السنوات(
 

CBF/23/8 تقرير عن استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة ICC-ASP/13/26 

CBF/23/9 تقرير احملكمة بشأن مسائل حمددة تتعلق بإدارة املوارد البشرية: إعادة تصنيف الوظائف  

CBF/23/10 التقرير املؤقت الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة  

ICC-ASP/13/5 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين  

ICC-ASP/13/8  4172حزيران/يوين  11تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية يف  

ICC-ASP/13/10  4175امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   

ICC-
ASP/13/10/ADD.1 

  4175امليزانية التكميلية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

ICC-ASP/13/11 
 -ملخص تنفيذي  - 4175امليزانية الربجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

  4172متوز/يوليه  71

ICC-ASP/13/12  4171كانون األول/ديسمرب   17الثاين/يناير إىل كانون   7البيانات املالية للفرتة من  

ICC-
ASP/13/12/Corr.1 

 – 4171كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7البيانات املالية للفرتة من 
  تصويب )باإلجنليزية فقط(

ICC-ASP/13/13 
 

  17/يناير إىل كانون الثاين  7البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 
  4171كانون األول/ديسمرب 

ICC-ASP/13/14 
تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين 

  4172إىل حزيران/يونيه  4171متوز/يوليه  7للضحايا للفرتة من 
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 المرفق الثاني 

 )باليورو( 5104تشرين األول/أكتوبر  03حالة االشتراكات في 
 

 

 الدول األطراف

   4172 السنوات السابقة

 
 االشرتاكات

 املقررة 
 احملصالت
 واألرصدة

االشرتاكات غري 
 املسددة

 االشرتاكات 
 املقررة

 احملصالت
 واألرصدة

االشرتاكات غري 
 املسددة

االشرتاكات 
 غري املسددة 
 للصندوق 
 االستئماين

 جمموع
االشرتاكات غري 

 املسددة
 - - - 187 6 187 6 - 226 21 226 21  أفغانستان 7
 - - - 812 78 812 78 - 168 774 168 774  ألبانيا 4
 - - - 191 75 191 75 - 619 712 619 712 أندورا 1
 168 1 - 168 1 - 168 1 - 781 15 781 15 أنتيغوا وبربودا 2
 551 871 - 551 871 614 256 872 - 115 199 8 115 199 8 األرجنتني 5
 - - - 616 616 1 616 616 1 - 176 181 48 176 181 48 أسرتاليا 9
 - - - 888 515 7 888 515 7 - 477 182 71 477 182 71 النمسا 1
 - - - 815 77 815 77 - 911 57 911 57 بنغالديش 8
 - - - 187 75 187 75 - 117 715 117 715  باربادوس 6

 - - - 457 881 7 457 881 7 - 169 117 79 169 117 79 بلجيكا 71
 144 4 8 611 7 - 611 7 772 227 75 555 75 بليز 77
 552 75 42 111 5 - 111 5 811 6 181 41 471 11 بنن 74
 - - - 691 79 691 79 - 194 779 194 779 بوليفيا 71
 - - - 197 14 197 14 - 897 719 897 719 البوسنة واهلرسك 72
 112 14 715 197 14 - 197 14 718 882 411 194 417 بوتسوانا 75
 529 182 71 179 41 177 519 5 - 177 519 5 576 442 5 488 111 76 811 452 42 الربازيل 79
 - - - 111 88 111 88 - 184 249 184 249 بلغاريا 71
 - - - 969 5 969 5 - 452 15 452 15 بوركينا فاسو 78
 171 4 8 611 7 - 611 7 716 844 71 617 71 بوروندي 76
 561 1 - 561 1 - 561 1 - 111 15 111 15 كمبوديا 41
 - - - 542 942 5 542 942 5 - 291 221 29 291 221 29 كندا 47
 611 7 - 611 7 - 611 7 - 211 1 211 1 الرأس األخضر 44
 151 5 29 611 7 - 611 7 877 1 122 77 555 75 مجهورية إفريقيا الوسطى 41
 119 2 79 811 1 - 811 1 441 775 71 115 71 تشاد 42
 - - - 612 946 612 946 - 842 111 7 842 111 7 شيلي 45
 - - - 575 288 575 288 - 748 112 4 748 112 4 كولومبيا 49
 299 74 29 611 7 - 611 7 541 71 915 745 77 جزر القمر 41
 719 41 11 187 6 - 187 6 984 71 129 71 148 11 الكونغو 48
 - - - 611 7 611 7 - 425 8 425 8 جزر كوك 46
 - - - 951 17 951 17 - 869 517 869 517 كوستاريكا 11
 141 76 - 141 76 251 7 181 41 - 219 74 219 74 كوت ديفوار 17
 - - - 144 411 144 411 - 186 111 7 186 111 7 كرواتيا 14
 - - - 111 88 111 88 - 529 912 529 912 قربص 11
 - - - 152 141 152 141 - 629 241 4 629 241 4 مجهورية التشيك 12
 117 77 42 962 5 - 962 5 171 5 696 27 484 21  مجهورية الكونغو الدميقراطية 15
 - - - 128 411 7 128 411 7 - 241 481 77 241 481 77 الدامنرك 19
 191 74 29 611 7 - 611 7 772 71 425 5 156 75  جيبويت 11
 889 9 29 611 7 - 611 7 621 2 975 71 555 75 دومينيكا 18
 696 462 655 7 611 82 - 611 82 772 418 161 451 411 258 اجلمهورية الدومينيكية 16
 471 - 471 182 84 117 81 - 148 251 148 251 إكوادور 21
 - - - 541 15 541 15 - 656 181 656 181 إستونيا 27
 116 5 42 111 5 - 111 5 75 124 59 151 59 فيجي 24
 - - - 714 618 714 618 - 461 522 8 461 522 8 فنلندا 21
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 الدول األطراف

   4172 السنوات السابقة

 
 االشرتاكات

 املقررة 
 احملصالت
 واألرصدة

االشرتاكات غري 
 املسددة

 االشرتاكات 
 املقررة

 احملصالت
 واألرصدة

االشرتاكات غري 
 املسددة

االشرتاكات 
 غري املسددة 
 للصندوق 
 االستئماين

 جمموع
االشرتاكات غري 

 املسددة
 - - - 166 552 71 166 552 71 - 595 857 62 595 857 62 فرنسا 22
 122 11 - 122 11 79 191 11 - 921 787 921 787 غابون 25
 868 7 - 868 7 4 611 7 - 555 75 555 75 غامبيا 29
 - - - 712 71 712 71 - 746 99 746 99 جورجيا 21
 - - - 965 215 71 965 215 71 - 114 418 746 114 418 746 أملانيا 28
 128 9 - 128 9 971 76 197 49 - 111 61 111 61 غانا 26
 - - - 641 411 7 641 411 7 - 524 281 6 524 281 6 اليونان 51
 698 5 42 611 7 - 611 7 122 2 - 122 2 غرينادا 57
 546 51 475 621 51 - 621 51 112 4 459 98 911 11 غواتيماال 54
 872 6 82 611 7 - 611 7 811 1 711 47 611 48 غينيا 51
 - - - 611 7 611 7 - 617 71 617 71 غيانا 52
 678 7 - 678 7 791 71 187 75 - 651 69 651 69 هندوراس 55
 - - - 161 517 161 517 - 225 262 1 225 262 1 هنغاريا 59
 - - - 811 51 811 51 - 127 599 127 599 أيسلندا 51
 - - - 815 188 815 188 - 115 911 9 115 911 9 أيرلندا 58
 - - - 191 181 8 191 181 8 - 152 955 19 152 955 19 إيطاليا 56
 - - - 112 224 41 112 224 41 - 811 615 741 811 615 741 اليابان 91
 - - - 511 27 511 27 - 766 411 766 411 األردن 97
 - - - 516 42 516 42 - 881 722 881 722 كينيا 94
 - - - 111 88 111 88 - 175 218 175 218 التفيا 91
 - - - 611 7 611 7 - 555 75 555 75 ليسوتو 92
 222 5 29 611 7 - 611 7 268 1 211 71 617 71 ليبرييا 95
 - - - 656 79 656 79 - 161 749 161 749 ليختنشتاين 99
 - - - 911 711 911 711 - 591 917 591 917 لتوانيا 91
 - - - 911 754 911 754 - 181 117 7 181 117 7 لكسمربغ 98
 812 77 42 111 5 - 111 5 181 9 189 71 899 41 مدغشقر 96
 147 6 49 811 1 - 811 1 765 5 511 74 148 71  مالوي 11
 796 - 796 117 7 611 7 - 517 1 517 1 ملديف 17
 566 1 - 566 1 - 566 1 - 111 15 111 15 مايل 14
 - - - 791 11 791 11 - 177 429 177 429  مالطا 11
 159 6 29 611 7 - 611 7 771 1 225 8 555 75 جزر مارشال 12
 - - - 559 42 559 42 - 564 712 564 712 موريشيوس 15
 - - - 157 217 1 157 217 1 - 758 471 41 758 471 41 املكسيك 19
 - - - 111 5 111 5 - 845 41 845 41 منغوليا 11
 - - - 118 6 118 6 - 678 14 678 14 اجلبل األسود 18
 881 78 - 881 78 - 881 78 - 185 771 185 771 ناميبيا 16
 661 7 8 611 7 - 611 7 85 211 75 555 75 ناورو 81
 - - - 458 747 1 458 747 1 - 541 877 41 541 877 41 هولندا 87
 - - - 291 211 291 211 - 811 617 1 811 617 1 نيوزيلندا  84
 687 71 64 811 1 - 811 1 186 72 621 1 114 44 النيجر 81
 157 68 - 157 68 151 17 817 796 - 211 621 211 621 نيجرييا 82
 - - - 896 915 7 896 915 7 - 415 764 74 415 764 74 النرويج 85
 - - - 664 28 664 28 - 118 118 118 118  بنما 89
 197 76 81 881 78 - 881 78 717 458 717 156 717 باراغواي 81
 481 75 - 481 75 255 415 124 441 - 711 241 7 711 241 7 بريو 88
 - - - 161 461 161 461 - 277 224 277 224 الفلبني 86
 - - - 146 118 7 146 118 7 - 659 876 6 659 876 6 بولندا 61
 - - - 119 861 119 861 - 796 151 1 796 151 1 الربتغال 67
 - - - 566 194 1 566 194 1 - 148 195 17 148 195 17  مجهورية كوريا 64
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 الدول األطراف

   4172 السنوات السابقة

 
 االشرتاكات

 املقررة 
 احملصالت
 واألرصدة

االشرتاكات غري 
 املسددة

 االشرتاكات 
 املقررة

 احملصالت
 واألرصدة

االشرتاكات غري 
 املسددة

االشرتاكات 
 غري املسددة 
 للصندوق 
 االستئماين

 جمموع
االشرتاكات غري 

 املسددة
 - - - 111 5 111 5 - 911 77 911 77 مجهورية مولدوفا 61
 111 711 - 111 711 544 149 544 249 - 291 876 7 291 876 7 رومانيا 62
 - - - 611 7 611 7 - 745 77 745 77 سانت كيتس ونيفيس 65
 11 - 11 811 7 611 7 - 761 5 761 5 سانت لوسيا 69
سانت فنسنت وجزر  61

 172 5 77 611 7 - 611 7 211 1 659 77 156 75  غرينادين

 - - - 868 7 868 7 - 211 75 211 75  ساموا  68
 - - - 962 5 962 5 - 129 29 129 29 سان مارينو 66

 - - - 487 77 487 77 - 114 16 114 16 السنغال 711
 - - - 212 15 212 15 - 547 249 547 249  صربيا 717
 - - - 611 7 611 7 - 917 8 917 8 سيشيل 714
 656 5 29 611 7 - 611 7 171 2 524 77 555 75 سرياليون 711
 - - - 912 144 912 144 - 917 281 7 917 281 7 سلوفاكيا 712
 - - - 987 788 987 788 - 118 295 7 118 295 7 سلوفينيا 715
 475 111 - 475 111 756 7 112 117 - 929 781 5 929 781 5 جنوب أفريقيا 719
 - - - 114 971 5 114 971 5 - 425 147 25 425 147 25 إسبانيا 711
 - - - 561 1 561 1 - 669 44 669 44 سورينام 718
 - - - 212 816 7 212 816 7 - 149 161 79 149 161 79 السويد 716
 - - - 111 611 7 111 611 7 - 914 755 78 914 755 78 سويسرا 771
 186 1 - 186 1 977 4 111 5 - 845 41 845 41 طاجيكستان 777
مجهورية مقدونيا  774

 845 71 92 187 75 - 187 75 981 4 218 62 778 61 اليوغوسالفية سابقا

 - - - 168 1 168 1 - 446 71 446 71  ليشيت-تيمور 771
 - - - 624 84 624 84 - 211 514 211 514 ترينيداد وتوباغو 772
 - - - 641 91 641 91 - 845 741 845 741 تونس 775
 644 47 28 487 77 - 487 77 561 71 881 98 211 16 أوغندا 779
 - - - 765 111 6 765 111 6 - 715 984 61 715 984 61 اململكة املتحدة 771
 898 21 152 815 77 - 815 77 916 15 699 95 915 717 مجهورية تنزانيا املتحدة 778
 286 728 271 187 68 - 187 68 665 26 111 514 145 584 أوروغواي 776
 787 5 8 611 7 - 611 7 411 1 - 411 1 فانواتو 741
 882 741 4 681 2 721 781 7 - 721 781 7 152 616 181 151 1 511 461 2 فنزويال 747
 - - - 487 77 487 77 - 118 24 118 24 زامبيا 744

    8- 8-  49 49  فروق تقريب احلساب
 356 234 02 .33 35 025 20. 0 6.0 324 .01 021 312 000 532 2.0 6 000 533 50. 346 050 34.  المجموع

يشمل السُّلف مالحظة: هذا اجلدول يتعلق باالشرتاكات املقررة وغري املسددة للميزانية الربناجمية واشرتاكات جتديد موارد صندوق الطوارئ، ولكنه ال 
 املسددة لصندوق رأس املال العامل.غري 
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 المرفق الثالث

قائمة التطورات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
5102 

 التطورات اإلجرائية المنصوص عليها في نظام روما األساسي والتي لم تتأكد بعد -ألف

بعد إقرار التهم يف أواخر  4175التحضري حملاكمة بلي غودي/حماكمة بلي غودي يف عام  -7
 )جيب حتديد اآلثار املالية احملتملة(؛  4172عام 

بعد  4175يف عام  11التحضري حملاكمة مببا وآخرون/حماكمة مببا وآخرون يف إطار املادة  -4
 اآلثار املالية احملتملة(.)جيب حتديد  4172إقرار التهم يف أواخر عام 

 التطورات اإلجرائية التي تؤدي إلى التأخير في اإلجراءات الحالية -باء

التأخري يف اإلجراءات بسبب العقبات غري املتوقعة املتعلقة باألدلة )على سبيل املثال: عدم  -7
 حضور الشهود )بصورة مؤقتة((؛

متهمني )على سبيل املثال: اإلجراءات التأخري يف اإلجراءات بسبب املشاكل الصحية لل -4
 يف قضية غباغبو(؛  4174التمهيدية يف عام 

املسائل اخلاضعة لطعون عارضة أمام دائرة االستئناف: مجيع الطعون العارضة )اليت تتطلب األثر  1
 اإليقايف( يف القضايا اليت بدأت فيها احملاكمات، وتأخري التقدم يف اإلجراءات على أساس اجلوهر.

 التطورات اإلجرائية التي ال يمكن التنبؤ بها حاليا -جيم

 قيام جملس األمن بإحالة حالة ما إىل احملكمة؛ -7

 إحالة من إحدى الدول األطراف؛ -4

قيام املدعية العامة من تلقاء نفسها بفتح حتقيق يف حالة جديدة )بعد طلب موافقة الدائرة  -1
 التمهيدية على ذلك واحلصول عليها(؛

اعتقال أشخاص صدرت أوامر بالقبض عليهم أو استسالمهم للمحكمة )على سبيل املثال:  -2
 بوسكو نتاغاندا يف وقت سابق من هذا العام(؛

تسليم أشخاص إىل احملكمة، ممن صدرت أوامر بالقبض عليهم وُيتجزون بالفعل يف بلدان  -5
 ، عبد اهلل السنوسي(؛ أخرى )على سبيل املثال: سيمون غباغبو، سيف اإلسالم القذايف

)مؤقتا( غياب أحد القضاة أو أحد األطراف الرئيسية األخرى يف الدعوى بسبب مرض  -9
 خطري.
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 المرفق الرابع 

 5104 -طلبات اللجوء إلى صندوق الطوارئ 

املبلغ األصلي  وصف الطلب التاريخ  الرقم 
 )باليورو(

التعديالت 
 )باليورو(

املبلغ املطلوب 
بعد حتديثه 

 )باليورو(

نيسان/أبريل  7 7
4172 

التكاليف اليت ال ميكن جتنبها يف قضية املدعي العام ضد جان 
كومبو يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى، وهي احلاجة   بيمبا بيري

إىل متديد والية قاضية واحدة من الدائرة االبتدائية الثالثة بعد 
هناية واليتها املمددة احلالية، فضال عن عدد حمدود من موظفي 

 الدعم القضائي.

611 425  611 425 

أيار/مايو  7 4
4172 

واليت ال ميكن جتنبها يف قضية مزيد من التكاليف غري املتوقعة 
املدعي العام ضد جريمان كاتانغا يف حالة مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، وهي احلاجة إىل متديد والية اثنني من قضاة الدائرة 
االبتدائية الثانية بعد هناية واليتهما املمددة سابقا، فضال عن 

 عدد حمدود من املوظفني القضائيني.

111 482  111 482 

حزيران/يونيه  6 1
4172 

تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف احلالة يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى، وهي احلاجة إىل إعادة فتح املكتب امليداين للمحكمة 

 يف بانغي.
211 497  211 497 

حزيران/يونيه  41 2
4172 

تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية املدعي العام ضد 
وليام ساموي روتو وجوشوا أراب سانغ يف حالة كينيا، وهي 
احلاجة لتلبية احتياجات أنشطة االدعاء املتعلقة باجلرائم املخلة 

وإعادة توطني الشهود واملساعدة  11بإقامة العدل مبوجب املادة 
 على االنتقال.

611 196 7 111 581 611 581 

متوز/يوليه  17 5
4172 

املتوقعة واليت ال ميكن جتنبها يف قضية  مزيد من التكاليف غري
كومبو يف حالة مجهورية أفريقيا   بيمبا املدعي العام ضد جان بيري

الوسطى، وهي احلاجة لتلبية احتياجات أنشطة االدعاء املتعلقة 
، وبتوفري اخلدمات 11باجلرائم املخلة بإقامة العدل مبوجب املادة 
ا يف ذلك املساعدة ذات الصلة بالتطورات غري املتوقعة، مب

القانونية، واالحتجاز، وإعادة توطني الشهود واملساعدة على 
 االنتقال.

211 561 4 111 171 211 881 7 

أيلول/سبتمرب  11 9
4172 

تكاليف غري متوقعة واليت ال ميكن جتنبها يف قضية املدعي العام 
ضد شارل بلي غودي يف حالة كوت ديفوار، مبا يف ذلك تقدمي 
املساعدة القانونية، ونقل املتهم إىل مقر احملكمة وموظفي الدعم 

 القضائي.
111 191  111 191 

 3 002 011 0 311 111 2 004 11. مجموع مبالغ اإلخطارات
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 المرفق الخامس

 اآلثار المترتبة على الميزانية نتيجة تنفيذ توصيات لجنة الميزانية والمالية
 المقترحة وتوصيات لجنة الميزانية والمالية )بآالف اليورو(مقارنة بين الميزانية 

 إجمالي جميع البرامج الرئيسية 0الجدول 

 إجمالي برامج
 المحكمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ املرتبط  املبلغ األساسي اجملموع باحلاالت

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 202,0-   202,0- 525,6 5   525,6 5 727,6 5   727,6 5 القضاة

 500,7- 125,5- 276,2- 852,1 52 185,2 21 857,1 20 252,8 52 101,8 22 225,1 21 املوظفون الفنيون

 18,8- 18,8-   055,2 22 818,0 1 156,1 12 062,0 22 116,1 1 156,1 12 موظفو اخلدمات العامة

 511,5- 152,5- 276,2- 887,2 65 882,2 21 005,0 25 506,8 66 026,6 22 280,2 25 اجملموع الفرعي للموظفني

 570,2 5- 120,5 5- 521,8- 181,7 22 875,7 11 215,0 2 751,1 26 006,1 25 752,8 2 املساعدة املؤقتة العامة

      708,2 208,5 211,1 708,2 208,5 211,1 املساعدة العامة لالجتماعات

   212,1 111,6 272,5 212,1 111,6 272,5 العمل اإلضايف
 

  

   560,2 562,8 17,5 560,2 562,8 17,5 االستشاريون
 

  

 570,2 5- 120,5 5- 521,8- 851,2 22 766,6 20 085,8 2 521,5 28 817,0 25 525,6 2 الفرعي للموظفني اآلخريناجملموع 

 551,6- 551,6-   518,1 5 276,2 5 122,8 1 158,6 5 825,8 5 122,8 1 السفر

 7,0- 8,0- 1,0 21,0  21,0 28,0 8,0 20,0 الضيافة

 120,7- 50,0- 70,7- 128,0 5 717,5 1 520,5 2 258,7 5 767,5 1 511,2 2 اخلدمات التعاقدية

   801,5 215,7 506,7 801,5 215,7 506,7 التدريب
 

  

 572,8 572,8   781,0 2 781,0 2   207,2 2 207,2 2   حمامو الدفاع

      115,7 2 115,7 2   115,7 2 115,7 2   الضحايا حمامو 

 785,8- 502,8- 281,0- 172,8 20 555,5 6 627,5 12 157,6 20 051,2 7 108,5 12 النفقات العامة للتشغيل

      111,1 270,8 551,2 111,1 270,8 551,2 اللوازم واملواد

 281,0- 281,0-   120,5 585,5 225,0 201,5 1 875,5 225,0 األثاث واملعدات

 087,2 1- 726,7- 250,6- 278,2 27 885,8 18 512,6 18 565,7 28 622,5 11 852,2 18 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 381,1 2- 121,5 2- 321,2 2- 252,2 231 232,2 72 212,1 22 112,2 231 252,1 72 572,2 21 المجموع

 

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية 5الجدول 

 الهيئة القضائية
 4175امليزانية املقرتحة لعام 

 قبل توصيات اللجنة
 4175امليزانية املقرتحة لعام 

 بعد توصيات اللجنة
 الفرق

 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

 اجملموع باحلاالت
 202,0-   202,0- 525,6 5   525,6 5 727,6 5   727,6 5 القضاة

       651,6 2 512,1 121,5 2 651,6 2 512,1 121,5 2 املوظفون الفنيون

       122,0 1 201,0 115,0 122,0 1 201,0 115,0 موظفو اخلدمات العامة

       775,5 5 721,1 052,5 5 775,5 5 721,1 052,5 5 اجملموع الفرعي للموظفني

 251,2- 282,0- 58,2- 582,8 1 501,0 1 175,8 125,0 1 612,0 1 222,0 املؤقتة العامةاملساعدة 

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      10,0  10,0 10,0  10,0 االستشاريون

 251,2- 282,0- 58,2- 512,8 1 501,0 1 185,8 125,0 1 612,0 1 252,0 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       161,8   161,8 161,8   161,8 السفر

 5,0-  5,0- 12,0  12,0 16,0  16,0 الضيافة

      5,0  5,0 5,0  5,0 اخلدمات التعاقدية

      22,0  22,0 22,0  22,0 التدريب

      67,5  67,5 67,5  67,5 النفقات العامة للتشغيل

      5,0  5,0 5,0  5,0 واملواداللوازم 
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 الهيئة القضائية 

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

              األثاث واملعدات

 5,0-   5,0- 272,2   272,2 277,2   277,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 258,1- 183,1- 122,1- 222,1 21 231,1 1 132,1 21 725,5 21 523,2 1 312,1 21 المجموع

 

 : رئاسة المحكمة0011البرنامج  3الجدول 

0011 
 رئاسة المحكمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       28,0   28,0 28,0   28,0 القضاة

       800,2   800,2 800,2   800,2 املوظفون الفنيون

       212,1   212,1 212,1   212,1 موظفو اخلدمات العامة

       015,1 1   015,1 1 015,1 1   015,1 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 58,2-   58,2- 175,8   175,8 222,0   222,0 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      10,0  10,0 10,0  10,0 االستشاريون

 58,2-   58,2- 185,8   185,8 252,0   252,0 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       155,2   155,2 155,2   155,2 السفر

 5,0-  5,0- 10,0  10,0 15,0  15,0 الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      6,0  6,0 6,0  6,0 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 5,0-   5,0- 170,2   170,2 175,2   175,2 لغري املوظفنياجملموع الفرعي 

 21,1-   21,1- 577,2 2   577,2 2 231,3 2   231,3 2 المجموع

 

 : الدوائر0511البرنامج  4الجدول

0511  
 الدوائر

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 202,0-   202,0- 516,6 5   516,6 5 611,6 5   611,6 5 القضاة

       685,0 2 512,1 171,1 2 685,0 2 512,1 171,1 2 الفنيوناملوظفون 

       766,2 201,0 557,2 766,2 201,0 557,2 موظفو اخلدمات العامة

       550,2 2 721,1 721,2 2 550,2 2 721,1 721,2 2 اجملموع الفرعي للموظفني

 282,0- 282,0-   501,0 1 501,0 1   612,0 1 612,0 1   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 282,0- 282,0-   501,0 1 501,0 1   612,0 1 612,0 1   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

      1,0  1,0 1,0  1,0 الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      16,0  16,0 16,0  16,0 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات
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0511  
 الدوائر

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       17,0   17,0 17,0   17,0 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 582,1- 183,1- 113,1- 373,1 21 231,1 1 151,8 8 828,1 21 523,2 1 552,8 8 المجموع

 

 : مكتب االتصال في نيويورك0301البرنامج الفرعي  2الجدول 

0301 
 مكتب االتصال في نيويورك

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما بعدهاما قبل التوصيات مقابل 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                 القضاة

       167,2   167,2 167,2   167,2 املوظفون الفنيون

       62,8   62,8 62,8   62,8 موظفو اخلدمات العامة

       220,1   220,1 220,1   220,1 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       7,6   7,6 7,6   7,6 السفر

      1,0  1,0 1,0  1,0 الضيافة

      5,0  5,0 5,0  5,0 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      67,5  67,5 67,5  67,5 النفقات العامة للتشغيل

      5,0  5,0 5,0  5,0 اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       86,0   86,0 86,0   86,0 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       322,2   322,2 322,2   322,2 المجموع

 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعي العام 6الجدول 

 مكتب المدعي العام

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       821,2 16 608,7 12 220,5 5 821,2 16 608,7 12 220,5 5 املوظفون الفنيون

       127,1 5 052,7 2 015,2 1 127,1 5 052,7 2 015,2 1 موظفو اخلدمات العامة

       177,1 20 652,5 15 225,7 5 177,1 20 652,5 15 225,7 5 اجملموع الفرعي للموظفني

 857,0 2- 852,1 2- 2,1- 701,1 15 251,2 15 551,8 558,1 18 085,5 18 562,7 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      111,1 111,1   111,1 111,1   االستشاريون

 857,0 2- 852,1 2- 2,1- 812,0 15 252,2 15 551,8 660,0 18 116,2 18 562,7 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 551,6- 551,6-   501,0 2 222,2 2 278,8 160,7 2 681,1 2 278,8 السفر

 2,0- 8,0- 5,0 5,0  5,0 8,0 8,0   الضيافة

 50,0- 50,0-   501,5 551,5 50,0 551,5 501,5 50,0 اخلدمات التعاقدية

      250,2 215,0 125,2 250,2 215,0 125,2 التدريب

 152,8- 152,8-   510,0 510,0   622,8 622,8   النفقات العامة للتشغيل

      101,0 71,0 28,0 101,0 71,0 28,0 اللوازم واملواد

      150,0 150,0   150,0 150,0   األثاث واملعدات

 656,5- 661,5- 5,0 105,7 5 517,8 2 507,0 761,2 5 251,2 5 502,0 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 213,5 5- 215,2 5- 2,2 815,8 31 213,5 33 112,5 2 318,1 55 217,1 38 111,3 2 المجموع
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 : المدعية العامة5011البرنامج  3الجدول 

5011 
 المدعية العامة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       785,6 2 560,0 225,7 2 785,6 2 560,0 225,7 2 املوظفون الفنيون

       102,7 1 215,5 1 681,5 102,7 1 215,5 1 681,5 موظفو اخلدمات العامة

       688,5 5 675,2 1 015,0 2 688,5 5 675,2 1 015,0 2 اجملموع الفرعي للموظفني

 261,7- 268,2- 1,5- 112,0 2 182,7 2 201,5 562,7 2 251,1 2 210,8 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      111,1 111,1   111,1 111,1   االستشاريون

 261,7- 268,2- 1,5- 205,1 2 015,6 2 201,5 675,6 2 562,8 2 210,8 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 16,5- 16,5-   568,2 266,7 101,5 585,5 282,1 101,5 السفر

 2,0- 8,0- 5,0 5,0  5,0 8,0 8,0   الضيافة

 50,0- 50,0-   501,5 551,5 50,0 551,5 501,5 50,0 التعاقديةاخلدمات 

      250,2 215,0 125,2 250,2 215,0 125,2 التدريب

 26,0- 26,0-       26,0 26,0   النفقات العامة للتشغيل

      101,0 71,0 28,0 101,0 71,0 28,0 اللوازم واملواد

      150,0 150,0   150,0 150,0   األثاث واملعدات

 15,5- 100,5- 5,0 581,1 1 252,2 1 221,6 677,2 1 252,6 1 225,6 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 522,1- 528,2- 3,2 272,1 1 111,2 2 223,1 3 151,1 21 511,7 2 251,2 3 المجموع

 

 : المكتب المباشر للمدعي العام5001البرنامج الفرعي  0الجدول 

5001 
 المباشر للمدعي العامالمكتب 

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       180,1 1   180,1 1 180,1 1   180,1 1 املوظفون الفنيون

       252,1   252,1 252,1   252,1 موظفو اخلدمات العامة

       522,1 1   522,1 1 522,1 1   522,1 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 2,1- 2,5- 1,5- 552,8 225,5 201,5 557,7 226,1 210,8 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      111,1 111,1   111,1 111,1   االستشاريون

 2,1- 2,5- 1,5- 555,7 256,2 201,5 551,6 258,8 210,8 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       160,1 18,7 62,2 160,1 18,7 62,2 السفر

 2,0- 8,0- 5,0 5,0  5,0 8,0 8,0   الضيافة

      50,0 50,0   50,0 50,0   اخلدمات التعاقدية

      250,2 215,0 125,2 250,2 215,0 125,2 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 2,0- 8,0- 5,0 566,1 262,7 202,5 561,1 271,7 117,5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 2,1- 21,2- 3,2 225,1 1 721,2 153,1 2 221,1 1 711,2 151,5 2 المجموع
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 : قسم الخدمات5051البرنامج الفرعي  .الجدول 

5051 
 قسم الخدمات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       605,5 1 560,0 155,6 1 605,5 1 560,0 155,6 1 الفنيوناملوظفون 

       551,7 1 215,5 1 227,2 551,7 1 215,5 1 227,2 موظفو اخلدمات العامة

       156,2 2 675,2 1 581,1 1 156,2 2 675,2 1 581,1 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 265,8- 265,8-   751,2 2 751,2 2   115,0 2 115,0 2   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 265,8- 265,8-   751,2 2 751,2 2   115,0 2 115,0 2   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 16,5- 16,5-   207,2 268,0 21,2 222,6 285,5 21,2 السفر

              الضيافة

 50,0- 50,0-   551,5 501,5 50,0 501,5 551,5 50,0 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 26,0- 26,0-       26,0 26,0   النفقات العامة للتشغيل

      101,0 71,0 28,0 101,0 71,0 28,0 اللوازم واملواد

      150,0 150,0   150,0 150,0   األثاث واملعدات

 12,5- 12,5-   015,7 1 888,5 127,2 108,1 1 180,1 127,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 528,2- 528,2-   112,1 2 321,2 2 211,2 2 371,3 7 771,1 2 211,2 2 المجموع

 

 : شعبة االختصاص القضائي والتكامل والتعاون5511البرنامج  01الجدول 
5511 

االختصاص والتكامل شعبة 
 والتعاون

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       705,0 1 127,5 777,6 705,0 1 127,5 777,6 املوظفون الفنيون

       125,1   125,1 125,1   125,1 موظفو اخلدمات العامة

       821,1 1 127,5 112,5 821,1 1 127,5 112,5 اجملموع الفرعي للموظفني

 107,7- 107,7-   560,5 1 560,5 1   568,0 1 568,0 1   العامةاملساعدة املؤقتة 

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 107,7- 107,7-   560,5 1 560,5 1   568,0 1 568,0 1   اآلخرين اجملموع الفرعي للموظفني

 20,5- 20,5-   550,5 216,5 155,1 570,1 216,8 155,1 السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 20,5- 20,5-   550,5 216,5 155,1 570,1 216,8 155,1 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 218,2- 218,2-   721,7 3 285,1 1 122,2 2 878,8 3 821,3 1 122,2 2 المجموع
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 : شعبة التحقيقات5311البرنامج  00الجدول  

5311 
 شعبة التحقيقات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنةبعد 

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 121,5 121,5   126,7 8 822,0 7 202,7 117,2 7 612,6 7 202,7 املوظفون الفنيون

       512,0 1 257,1 1 125,1 512,0 1 257,1 1 125,1 موظفو اخلدمات العامة

 121,5 121,5   618,8 1 180,1 1 528,7 581,5 1 050,7 1 528,7 اجملموع الفرعي للموظفني

 600,2 2- 600,2 2-   565,5 5 565,5 5   165,8 7 165,8 7   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 600,2 2- 600,2 2-   565,5 5 565,5 5   165,8 7 165,8 7   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 281,1- 281,1-   222,8 1 222,8 1   715,7 1 715,7 1   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 117,8- 117,8-   510,0 510,0   607,8 607,8   النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 511,7- 511,7-   822,8 1 822,8 1   222,5 2 222,5 2   اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 171,7 1- 171,7 1-   117,2 22 228,5 22 538,7 177,8 28 231,2 28 538,7 المجموع

 

 : قسم التخطيط والعمليات5351البرنامج الفرعي  05الجدول 

5351 
 قسم التخطيط والعمليات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنةبعد 

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       580,1 2 177,2 2 202,7 580,1 2 177,2 2 202,7 املوظفون الفنيون

       155,7 1 011,8 1 125,1 155,7 1 011,8 1 125,1 موظفو اخلدمات العامة

       625,7 5 117,0 5 528,7 625,7 5 117,0 5 528,7 اجملموع الفرعي للموظفني

 125,5 1- 125,5 1-   151,5 1 151,5 1   072,1 2 072,1 2   املساعدة املؤقتة العامة

              لالجتماعاتاملساعدة العامة 

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 125,5 1- 125,5 1-   151,5 1 151,5 1   072,1 2 072,1 2   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 22,7- 22,7-   520,1 520,1   562,8 562,8   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 102,8- 102,8-       102,8 102,8   النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 125,5- 125,5-   520,1 520,1   565,6 565,6   اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 121,1 2- 121,1 2-   122,1 7 272,2 2 538,7 172,1 8 832,2 7 538,7 المجموع

 
  



ICC-ASP/13/20 

346 

20-A-251114 

 : أفرقة التحقيق5331البرنامج الفرعي  03الجدول 

5331 
 أفرقة التحقيق

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 121,5 121,5   655,8 5 655,8 5   516,5 5 516,5 5   املوظفون الفنيون

       227,2 227,2   227,2 227,2   موظفو اخلدمات العامة

 121,5 121,5   182,1 5 182,1 5   852,7 5 852,7 5   اجملموع الفرعي للموظفني

 575,1 1- 575,1 1-   616,0 2 616,0 2   011,1 5 011,1 5   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 575,1 1- 575,1 1-   616,0 2 616,0 2   011,1 5 011,1 5   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 251,2- 251,2-   102,7 102,7   251,1 1 251,1 1   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 15,0- 15,0-   510,0 510,0   505,0 505,0   النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 265,2- 265,2-   212,7 1 212,7 1   756,1 1 756,1 1   اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 721,7 2- 721,7 2-   112,1 8 112,1 8   711,2 21 711,2 21   المجموع

 

 : شعبة االدعاء5411البرنامج  04الجدول 

5411 
 شعبة االدعاء

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 121,5- 121,5-   222,1 5 218,5 2 825,5 252,2 5 527,7 2 825,5 املوظفون الفنيون

       607,2 572,2 125,1 607,2 572,2 125,1 موظفو اخلدمات العامة

 121,5- 121,5-   820,1 5 870,6 2 151,5 151,5 5 000,0 5 151,5 اجملموع الفرعي للموظفني

 761,5- 767,0- 2,5- 582,2 5 221,8 5 250,5 251,7 6 118,8 5 252,1 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 761,5- 767,0- 2,5- 582,2 5 221,8 5 250,5 251,7 6 118,8 5 252,1 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 50,1- 50,1-   251,6 226,2 22,2 210,5 267,2 22,2 السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 50,1- 50,1-   251,6 226,2 22,2 210,5 267,2 22,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 131,8- 137,3- 1,2- 222,8 21 318,7 1 133,1 2 212,2 22 122,1 21 132,2 2 المجموع

 

 

 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة 02الجدول 
 4175امليزانية املقرتحة لعام  قلم المحكمة

 قبل توصيات اللجنة
 4175امليزانية املقرتحة لعام 

 بعد توصيات اللجنة
 الفرق

 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
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املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

 املبلغ املرتبط
 اجملموع باحلاالت

       126,2 20 526,8 8 701,5 11 126,2 20 526,8 8 701,5 11 املوظفون الفنيون

       160,5 17 571,2 6 581,2 10 160,5 17 571,2 6 581,2 10 موظفو اخلدمات العامة

       216,8 27 006,1 15 210,7 22 216,8 27 006,1 15 210,7 22 اجملموع الفرعي للموظفني

 151,1- 61,5- 87,7- 717,0 5 121,5 2 787,5 866,1 5 110,1 2 875,2 املساعدة املؤقتة العامة

      588,2 208,5 171,1 588,2 208,5 171,1 املساعدة العامة لالجتماعات

      255,1 111,6 225,5 255,1 111,6 225,5 العمل اإلضايف

      212,5 251,0 52,5 212,5 251,0 52,5 االستشاريون

 151,1- 61,5- 87,7- 852,7 5 608,5 5 255,2 1 002,8 6 661,8 5 222,0 1 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       205,2 2 007,8 2 117,5 205,2 2 007,8 2 117,5 السفر

      5,0  5,0 5,0  5,0 الضيافة

      122,1 1 202,5 1 721,5 122,1 1 202,5 1 721,5 اخلدمات التعاقدية

      267,1 151,6 207,5 267,1 151,6 207,5 التدريب

 572,8 572,8   781,0 2 781,0 2   207,2 2 207,2 2   حمامو الدفاع

      115,7 2 115,7 2   115,7 2 115,7 2   الضحايا حمامو 

 651,0- 260,0- 281,0- 125,2 11 050,5 6 815,8 5 576,2 12 500,5 6 175,8 6 النفقات العامة للتشغيل

      787,2 211,8 587,5 787,2 211,8 587,5 اللوازم واملواد

 281,0- 281,0-   752,1 555,5 208,5 052,1 1 725,5 208,5 األثاث واملعدات

 256,2- 75,2- 281,0- 882,2 22 051,2 15 821,1 7 228,6 22 126,5 15 112,1 8 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 212,3- 232,2- 328,7- 131,1 22 222,8 35 327,2 32 238,1 22 811,5 35 732,8 32 المجموع

 

 : مكتب قلم المحكمة3011البرنامج  06الجدول 

3011 
 مكتب قلم المحكمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 التوصيات مقابل ما بعدهاما قبل 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       612,1 2 558,1 125,2 2 612,1 2 558,1 125,2 2 املوظفون الفنيون

       027,1 5 560,2 1 576,1 2 027,1 5 560,2 1 576,1 2 موظفو اخلدمات العامة

       720,2 7 011,1 2 711,1 5 720,2 7 011,1 2 711,1 5 اجملموع الفرعي للموظفني

 5,2- 5,2-   281,5 281,5   215,8 215,8   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

      117,2 62,5 125,8 117,2 62,5 125,8 العمل اإلضايف

              االستشاريون

 5,2- 5,2-   586,7 251,1 125,8 512,0 257,2 125,8 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       222,2 215,0 18,2 222,2 215,0 18,2 السفر

      5,0  5,0 5,0  5,0 الضيافة

      261,5 255,0 117,5 261,5 255,0 117,5 اخلدمات التعاقدية

      155,0 82,5 60,5 155,0 82,5 60,5 التدريب

              حمامو الدفاع

              الضحايا حمامو 

      272,0 120,0 152,0 272,0 120,0 152,0 النفقات العامة للتشغيل

      56,5 22,2 25,2 56,5 22,2 25,2 اللوازم واملواد

      16,5 8,0 8,5 16,5 8,0 8,5 واملعداتاألثاث 

       188,5 1 712,6 215,1 188,5 1 712,6 215,1 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 2,3- 2,3-   512,5 1 223,7 3 152,8 2 521,7 1 228,1 3 152,8 2 المجموع
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 : المكتب المباشر لقلم المحكمة3001البرنامج الفرعي  03الجدول 

3001 
 المكتب المباشر لقلم المحكمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       155,0   155,0 155,0   155,0 املوظفون الفنيون

       212,5   212,5 212,5   212,5 موظفو اخلدمات العامة

       166,5 1   166,5 1 166,5 1   166,5 1 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       22,8 25,5 8,5 22,8 25,5 8,5 السفر

      5,0  5,0 5,0  5,0 الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       26,8 25,5 12,5 26,8 25,5 12,5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       113,1 2 15,5 278,1 2 113,1 2 15,5 278,1 2 المجموع

 

 : قسم الخدمات االستشارية القانونية3031البرنامج الفرعي  00الجدول 
3031 

 قسم الخدمات
 االستشارية القانونية

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املرتبط املبلغ 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       510,1   510,1 510,1   510,1 املوظفون الفنيون

       122,0   122,0 122,0   122,0 موظفو اخلدمات العامة

       722,1   722,1 722,1   722,1 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

              الضيافة

      17,5  17,5 17,5  17,5 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       17,5   17,5 17,5   17,5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       731,2   731,2 731,2   731,2 المجموع

 

 : قسم األمن والسالمة3041البرنامج الفرعي  .0الجدول 

3041 
 قسم األمن والسالمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املرتبط املبلغ 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       151,0 1 558,1 510,1 151,0 1 558,1 510,1 املوظفون الفنيون
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 3041 

 قسم األمن والسالمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املرتبط املبلغ 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       612,7 5 560,2 1 222,5 2 612,7 5 560,2 1 222,5 2 موظفو اخلدمات العامة

       851,7 5 011,1 2 822,6 2 851,7 5 011,1 2 822,6 2 اجملموع الفرعي للموظفني

 5,2- 5,2-   281,5 281,5   215,8 215,8   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

      117,2 62,5 125,8 117,2 62,5 125,8 العمل اإلضايف

              االستشاريون

 5,2- 5,2-   586,7 251,1 125,8 512,0 257,2 125,8 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       200,5 210,6 1,1 200,5 210,6 1,1 السفر

              الضيافة

      252,1 255,0 11,1 252,1 255,0 11,1 اخلدمات التعاقدية

      155,0 82,5 60,5 155,0 82,5 60,5 التدريب

      272,0 120,0 152,0 272,0 120,0 152,0 النفقات العامة للتشغيل

      56,5 22,2 25,2 56,5 22,2 25,2 اللوازم واملواد

      16,5 8,0 8,5 16,5 8,0 8,5 األثاث واملعدات

       125,2 1 768,2 266,0 125,2 1 768,2 266,0 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 2,3- 2,3-   521,2 7 231,3 3 313,3 5 527,1 7 255,2 3 313,3 5 المجموع

 

 : قسم العمليات الميدانية3001البرنامج الفرعي  51الجدول 

3001 
 قسم العمليات الميدانية

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 قبل التوصيات مقابل ما بعدهاما 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       858,1 858,1   858,1 858,1   املوظفون الفنيون

       708,2 708,2   708,2 708,2   موظفو اخلدمات العامة

       567,1 1 567,1 1   567,1 1 567,1 1   اجملموع الفرعي للموظفني

 7,8- 7,8-   526,8 526,8   525,6 525,6   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 7,8- 7,8-   526,8 526,8   525,6 525,6   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       102,1 102,1   102,1 102,1   السفر

              الضيافة

      166,7 166,7   166,7 166,7   اخلدمات التعاقدية

      10,0 10,0   10,0 10,0   التدريب

      112,7 112,7   112,7 112,7   النفقات العامة للتشغيل

      118,5 118,5   118,5 118,5   اللوازم واملواد

 225,0- 225,0-   202,5 202,5   527,5 527,5   األثاث واملعدات

 225,0- 225,0-   512,2 1 512,2 1   828,2 1 828,2 1   اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 151,8- 151,8-   287,2 3 287,2 3   111,1 3 111,1 3   المجموع
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 : قسم دعم المحامين30.1البرنامج الفرعي  50الجدول 

30.1 
 قسم دعم المحامين

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املرتبط املبلغ 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       656,8 211,5 555,5 656,8 211,5 555,5 املوظفون الفنيون

       118,0 66,0 122,0 118,0 66,0 122,0 موظفو اخلدمات العامة

       855,8 277,5 577,5 855,8 277,5 577,5 للموظفني اجملموع الفرعي

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       22,1 5,5 11,2 22,1 5,5 11,2 السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

 572,8 572,8   781,0 2 781,0 2   207,2 2 207,2 2   حمامو الدفاع

      115,7 2 115,7 2   115,7 2 115,7 2   الضحايا حمامو 

      2,0  2,0 2,0  2,0 النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 572,8 572,8   121,6 5 100,2 5 21,2 257,8 5 226,5 5 21,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 273,8 273,8   772,5 2 277,7 2 218,7 111,2 2 213,1 5 218,7 المجموع

 

 شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة: 3511البرنامج  55الجدول 

3511 
 شعبة الخدمات

 اإلدارية المشتركة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       071,1 5 526,7 1 655,5 2 071,1 5 526,7 1 655,5 2 املوظفون الفنيون

       757,0 7 285,1 2 571,1 5 757,0 7 285,1 2 571,1 5 موظفو اخلدمات العامة

       828,1 12 711,8 2 116,2 1 828,1 12 711,8 2 116,2 1 للموظفنياجملموع الفرعي 

 100,2- 15,5- 85,1- 525,0 1 802,1 622,1 525,2 1 817,2 718,0 املساعدة املؤقتة العامة

      10,0  10,0 10,0  10,0 املساعدة العامة لالجتماعات

      152,8 52,2 100,6 152,8 52,2 100,6 العمل اإلضايف

      50,0  50,0 50,0  50,0 االستشاريون

 100,2- 15,5- 85,1- 627,8 1 855,1 782,7 728,1 1 851,5 868,6 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       225,2 127,5 17,7 225,2 127,5 17,7 السفر

              الضيافة

      527,8 252,7 275,1 527,8 252,7 275,1 اخلدمات التعاقدية

      155,1 22,0 122,1 155,1 22,0 122,1 التدريب

 20,0-  20,0- 508,2 6 252,6 2 055,8 5 528,2 6 252,6 2 075,8 5 النفقات العامة للتشغيل

      555,8 212,2 221,5 555,8 212,2 221,5 اللوازم واملواد

 281,0- 281,0-   727,5 527,5 200,0 026,5 1 726,5 200,0 األثاث واملعدات

 201,0- 281,0- 20,0- 518,5 8 506,5 2 112,0 5 107,5 8 615,5 2 212,0 5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 511,3- 313,5- 212,1- 125,5 13 123,3 7 112,1 22 523,2 13 122,7 8 212,1 22 المجموع

 

 اإلدارية المشتركة: مكتب مدير شعبة الخدمات 3501البرنامج الفرعي  53الجدول 
 4175امليزانية املقرتحة لعام  3501

 قبل توصيات اللجنة
 4175امليزانية املقرتحة لعام 

 بعد توصيات اللجنة
 الفرق

 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
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 مكتب مدير شعبة
 الخدمات اإلدارية المشتركة

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       280,2   280,2 280,2   280,2 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       556,2   556,2 556,2   556,2 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       17,5   17,5 17,5   17,5 السفر

              الضيافة

              التعاقديةاخلدمات 

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       17,5   17,5 17,5   17,5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       523,8   523,8 523,8   523,8 المجموع

 

 : قسم الموارد البشرية3551البرنامج الفرعي  54الجدول 

3551 
 قسم الموارد البشرية

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       711,8   711,8 711,8   711,8 املوظفون الفنيون

       018,8 1 118,0 820,8 018,8 1 118,0 820,8 موظفو اخلدمات العامة

       818,6 1 118,0 620,6 1 818,6 1 118,0 620,6 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 80,6-   80,6- 285,1   285,1 266,5   266,5 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      25,0  25,0 25,0  25,0 االستشاريون

 80,6-   80,6- 220,1   220,1 501,5   501,5 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       15,2   15,2 15,2   15,2 السفر

              الضيافة

      20,0  20,0 20,0  20,0 اخلدمات التعاقدية

      58,8 12,0 56,8 58,8 12,0 56,8 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       12,0 12,0 81,0 12,0 12,0 81,0 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 81,2-   81,2- 131,2 1 121,1 111,2 1 323,2 1 121,1 213,2 1 المجموع
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 : قسم الميزانية والمالية3541البرنامج الفرعي  52الجدول 

3541 
 قسم الميزانية والمالية

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

   758,1     758,1 758,1     758,1 املوظفون الفنيون

   126,5 1   255,5 712,0 126,5 1   255,5 712,0 موظفو اخلدمات العامة

   815,5 1   255,5 550,1 1 815,5 1   255,5 550,1 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 2,5- 275,8 150,1   122,1 278,2 150,1   127,2 املساعدة املؤقتة العامة

             املساعدة العامة لالجتماعات

   10,0   10,0 10,0   10,0 العمل اإلضايف

             االستشاريون

 2,5- 285,8 150,1   152,1 288,2 150,1   157,2 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

   16,8 1,2   7,5 16,8 1,2   7,5 السفر

             الضيافة

   12,1 12,5  80,5 12,1 12,5  80,5 اخلدمات التعاقدية

   15,7 10,0  5,7 15,7 10,0  5,7 التدريب

   55,5   55,5 55,5   55,5 النفقات العامة للتشغيل

             اللوازم واملواد

             األثاث واملعدات

   181,1 22,7   151,2 181,1 22,7   151,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 3,5- 322,1 1 273,2 355,5 853,1 2 325,2 1 273,2 355,5 852,2 2 المجموع

 

 : قسم الخدمات العامة3521البرنامج الفرعي  56الجدول 

3521 
 قسم الخدمات العامة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       568,5   568,5 568,5   568,5 املوظفون الفنيون

       212,8 2   212,8 2 212,8 2   212,8 2 موظفو اخلدمات العامة

       161,2 2   161,2 2 161,2 2   161,2 2 اجملموع الفرعي للموظفني

 1,8-   1,8- 71,5   71,5 72,2   72,2 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

      17,8 52,2 55,6 17,8 52,2 55,6 العمل اإلضايف

      5,0  5,0 5,0  5,0 االستشاريون

 1,8-   1,8- 175,2 52,2 122,1 176,1 52,2 122,1 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       16,0   16,0 16,0   16,0 السفر

              الضيافة

      20,0  20,0 20,0  20,0 اخلدمات التعاقدية

      1,8  1,8 1,8  1,8 التدريب

 20,0-  20,0- 818,6 1  818,6 1 118,6 1  118,6 1 النفقات العامة للتشغيل

      211,5  211,5 211,5  211,5 اللوازم واملواد

 55,0- 55,0-       55,0 55,0   األثاث واملعدات

 75,0- 55,0- 20,0- 155,1 2   155,1 2 221,1 2 55,0 175,1 2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 72,8- 25,1- 12,8- 112,3 2 51,1 151,2 2 327,2 2 12,1 172,1 2 المجموع

 

 : قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت3561البرنامج الفرعي  53الجدول 
3561 

 قسم تكنولوجيا
 المعلومات واالتصاالت

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة بعد

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت



ICC-ASP/13/20 

353 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 3
5

3
 

3561 
 قسم تكنولوجيا

 المعلومات واالتصاالت

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة بعد

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       705,5 1 567,8 127,7 1 705,5 1 567,8 127,7 1 املوظفون الفنيون

       525,1 2 025,5 1 500,5 1 525,1 2 025,5 1 500,5 1 موظفو اخلدمات العامة

       150,2 5 602,2 1 528,0 2 150,2 5 602,2 1 528,0 2 اجملموع الفرعي للموظفني

 6,6- 6,6-   276,1 276,1   282,7 282,7   املساعدة املؤقتة العامة

      10,0  10,0 10,0  10,0 املساعدة العامة لالجتماعات

      25,0  25,0 25,0  25,0 العمل اإلضايف

              االستشاريون

 6,6- 6,6-   221,1 276,1 55,0 227,7 282,7 55,0 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       57,8 25,6 22,2 57,8 25,6 22,2 السفر

              الضيافة

      227,2 87,0 150,2 227,2 87,0 150,2 التعاقديةاخلدمات 

      60,7  60,7 60,7  60,7 التدريب

      551,6 2 521,1 1 101,7 2 551,6 2 521,1 1 101,7 2 النفقات العامة للتشغيل

      125,8 15,8 120,0 125,8 15,8 120,0 اللوازم واملواد

      525,0 225,0 200,0 525,0 225,0 200,0 األثاث واملعدات

       557,1 5 801,2 1 755,8 2 557,1 5 801,2 1 755,8 2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 2,2- 2,2-   128,2 1 271,7 3 338,8 2 112,2 1 282,3 3 338,8 2 المجموع

 

 : شعبة خدمات المحكمة3311البرنامج  50الجدول 

3311 
 شعبة خدمات المحكمة

 4175املقرتحة لعام امليزانية 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       020,2 11 070,5 6 151,7 5 020,2 11 070,5 6 151,7 5 املوظفون الفنيون

       561,2 2 655,2 2 125,0 561,2 2 655,2 2 125,0 موظفو اخلدمات العامة

       511,5 15 715,7 8 882,7 5 511,5 15 715,7 8 882,7 5 اجملموع الفرعي للموظفني

 21,1- 21,1-   612,2 2 612,2 2   722,2 2 722,2 2   العامةاملساعدة املؤقتة 

      578,2 208,5 161,1 578,2 208,5 161,1 املساعدة العامة لالجتماعات

      15,0 15,0   15,0 15,0   العمل اإلضايف

      252,5 251,0 2,5 252,5 251,0 2,5 االستشاريون

 21,1- 21,1-   521,1 2 266,7 2 172,5 571,0 2 206,6 2 172,5 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       520,5 1 551,7 1 70,8 520,5 1 551,7 1 70,8 السفر

              الضيافة

      202,2 188,5 112,8 202,2 188,5 112,8 اخلدمات التعاقدية

      61,2 55,1 7,2 61,2 55,1 7,2 التدريب

 572,8 572,8   781,0 2 781,0 2   207,2 2 207,2 2   حمامو الدفاع

      115,7 2 115,7 2   115,7 2 115,7 2   الضحايا حمامو 

 621,0- 260,0- 261,0- 185,5 5 555,5 2 621,0 1 806,5 5 115,5 2 812,0 1 النفقات العامة للتشغيل

      80,5 65,2 16,2 80,5 65,2 16,2 اللوازم واملواد

              واملعداتاألثاث 

 57,2- 212,8 261,0- 055,5 12 216,6 10 821,0 1 102,8 12 002,8 10 100,0 2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 87,2- 273,1 122,1- 115,1 31 211,1 11 812,1 7 282,2 31 112,2 11 222,1 8 المجموع
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 خدمات المحكمة: مكتب مدير شعبة 3301البرنامج الفرعي  .5الجدول 
3301 

 مكتب مدير شعبة
 خدمات المحكمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املرتبط املبلغ 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       565,2 215,6 170,6 565,2 215,6 170,6 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       521,2 215,6 226,6 521,2 215,6 226,6 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      20,0 17,5 2,5 20,0 17,5 2,5 االستشاريون

       20,0 17,5 2,5 20,0 17,5 2,5 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       26,5 16,2 20,1 26,5 16,2 20,1 السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      1,7  1,7 1,7  1,7 التدريب

      28,7 28,7   28,7 28,7   النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       76,8 55,1 21,7 76,8 55,1 21,7 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       218,1 327,1 121,8 218,1 327,1 121,8 المجموع

 

 : قسم إدارة المحكمة3351البرنامج الفرعي  31الجدول 

3351 
 قسم إدارة المحكمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 التوصيات مقابل ما بعدهاما قبل 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       205,7 1 782,1 521,8 205,7 1 782,1 521,8 املوظفون الفنيون

       872,5 750,5 122,0 872,5 750,5 122,0 موظفو اخلدمات العامة

       078,1 2 525,2 1 552,8 078,1 2 525,2 1 552,8 اجملموع الفرعي للموظفني

 5,2- 5,2-   225,1 225,1   228,2 228,2   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

      15,0 15,0   15,0 15,0   العمل اإلضايف

              االستشاريون

 5,2- 5,2-   251,1 251,1   252,2 252,2   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

              الضيافة

      56,2  56,2 56,2  56,2 اخلدمات التعاقدية

      5,5  5,5 5,5  5,5 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

      57,0 57,0   57,0 57,0   اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       108,8 57,0 61,8 108,8 57,0 61,8 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 5,1- 5,1-   532,1 1 811,5 2 222,2 551,1 1 815,2 2 222,2 المجموع

 

 قسم االحتجاز: 3331البرنامج الفرعي  30الجدول 

3331 
 قسم االحتجاز

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       216,2 85,1 211,5 216,2 85,1 211,5 املوظفون الفنيون
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 قسم االحتجاز

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       122,0 66,0 66,0 122,0 66,0 66,0 موظفو اخلدمات العامة

       528,2 150,1 277,5 528,2 150,1 277,5 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املؤقتة العامةاملساعدة 

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      6,0 6,0   6,0 6,0   االستشاريون

       6,0 6,0   6,0 6,0   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

              الضيافة

              التعاقديةاخلدمات 

              التدريب

 261,0-  261,0- 675,2 1 56,2 621,0 1 126,2 1 56,2 810,0 1 النفقات العامة للتشغيل

      7,5  7,5 7,5  7,5 اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 261,0-   261,0- 682,8 1 56,2 626,5 1 152,8 1 56,2 817,5 1 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 122,1-   122,1- 227,2 1 113,1 123,1 2 378,2 1 113,1 275,1 1 المجموع

 

 : قسم الترجمة الفورية والتحريرية بالمحكمة3341البرنامج الفرعي  35الجدول 
3341 

 قسم الترجمة
 الفورية والتحريرية

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       252,7 5 500,6 2 852,1 1 252,7 5 500,6 2 852,1 1 املوظفون الفنيون

       552,5 278,5 265,0 552,5 278,5 265,0 موظفو اخلدمات العامة

       715,1 5 671,0 2 116,1 2 715,1 5 671,0 2 116,1 2 اجملموع الفرعي للموظفني

 2,5- 2,5-   516,5 516,5   518,1 518,1   املساعدة املؤقتة العامة

      578,2 208,5 161,1 578,2 208,5 161,1 املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      15,1 15,1   15,1 15,1   االستشاريون

 2,5- 2,5-   081,1 1 120,0 161,1 012,2 1 122,5 161,1 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       111,6 108,0 2,6 111,6 108,0 2,6 السفر

              الضيافة

      122,5 65,1 57,5 122,5 65,1 57,5 اخلدمات التعاقدية

      2,7 2,7   2,7 2,7   التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

      18,2 1,5 8,7 18,2 1,5 8,7 اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       255,1 186,1 61,8 255,1 186,1 61,8 لغري املوظفنياجملموع الفرعي 

 1,5- 1,5-   251,1 2 782,2 3 322,8 1 253,3 2 787,2 3 322,8 1 المجموع
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 والشهود الضحايا : وحدة 3321البرنامج الفرعي  33الجدول 

3321 
 والشهود الضحايا وحدة 

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       800,1 1 086,2 1 715,7 800,1 1 086,2 1 715,7 املوظفون الفنيون

       262,1 1 216,1 1 66,0 262,1 1 216,1 1 66,0 موظفو اخلدمات العامة

       162,8 2 282,1 2 780,7 162,8 2 282,1 2 780,7 اجملموع الفرعي للموظفني

 16,6- 16,6-   127,2 1 127,2 1   152,8 1 152,8 1   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 16,6- 16,6-   127,2 1 127,2 1   152,8 1 152,8 1   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       121,1 1 115,7 1 25,2 121,1 1 115,7 1 25,2 السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      57,0 57,0   57,0 57,0   التدريب

 260,0- 260,0-   558,2 2 558,2 2   818,2 2 818,2 2   النفقات العامة للتشغيل

      5,8 5,8   5,8 5,8   اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 260,0- 260,0-   650,1 5 625,1 5 25,2 010,1 5 185,1 5 25,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 372,2- 372,2-   122,2 8 252,1 8 812,1 317,7 1 212,8 8 812,1 المجموع

 

 الضحايا : قسم التعويض ومشاركة 3361البرنامج الفرعي  34الجدول 
3361 

 قسم التعويض
 الضحايا ومشاركة 

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنةقبل 

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       152,1 181,5 765,5 152,1 181,5 765,5 الفنيوناملوظفون 

       262,5 117,5 66,0 262,5 117,5 66,0 موظفو اخلدمات العامة

       217,5 1 287,0 820,5 217,5 1 287,0 820,5 اجملموع الفرعي للموظفني

 12,8- 12,8-   562,7 562,7   577,5 577,5   املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة العامة لالجتماعات

               العمل اإلضايف

      10,0 10,0   10,0 10,0   االستشاريون

 12,8- 12,8-   572,7 572,7   587,5 587,5   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       111,7 111,7   111,7 111,7   السفر

               الضيافة

      67,5 67,5   67,5 67,5   اخلدمات التعاقدية

      5,2 5,2   5,2 5,2   التدريب

               النفقات العامة للتشغيل

      2,0 2,0   2,0 2,0   اللوازم واملواد

                األثاث واملعدات

       115,5 115,5   115,5 115,5   اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 23,8- 23,8-   182,2 2 222,1 2 831,5 111,5 2 221,1 2 831,5 المجموع

 

 : قسم اإلعالم والتوثيق3411البرنامج  32الجدول 

3411 
 قسم اإلعالم والتوثيق

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 التوصيات مقابل ما بعدهاما قبل 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       251,1 1 270,6 171,2 251,1 1 270,6 171,2 املوظفون الفنيون
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 3411 

 قسم اإلعالم والتوثيق

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 التوصيات مقابل ما بعدهاما قبل 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       717,2 188,8 608,5 717,2 188,8 608,5 موظفو اخلدمات العامة

       121,1 2 551,5 571,6 1 121,1 2 551,5 571,6 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 2,7- 1,8- 1,8- 200,1 155,8 155,5 202,8 156,6 157,2 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 2,7- 1,8- 1,8- 200,1 155,8 155,5 202,8 156,6 157,2 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       116,2 105,6 10,6 116,2 105,6 10,6 السفر

              الضيافة

      752,6 516,5 226,1 752,6 516,5 226,1 اخلدمات التعاقدية

      7,0  7,0 7,0  7,0 التدريب

      68,5 12,5 55,0 68,5 12,5 55,0 النفقات العامة للتشغيل

      105,5  105,5 105,5  105,5 اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       021,8 1 625,5 505,2 021,8 1 625,5 505,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 3,7- 2,8- 2,8- 571,1 3 331,8 2 231,1 1 581,7 3 352,2 2 252,2 1 المجموع

 

 : مكتب المحامي العام للدفاع3341البرنامج  36الجدول 
3341 

 مكتب المحامي 
 العام للدفاع

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 بعدها ما قبل التوصيات مقابل ما

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       555,5 218,2 157,2 555,5 218,2 157,2 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       511,5 218,2 212,2 511,5 218,2 212,2 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       2,6   2,6 2,6   2,6 السفر

              الضيافة

      20,0 20,0   20,0 20,0   اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       22,6 20,0 2,6 22,6 20,0 2,6 املوظفنياجملموع الفرعي لغري 

       233,1 328,1 122,8 233,1 328,1 122,8 المجموع
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 : مكتب المحامي العام للضحايا3321البرنامج الفرعي  33الجدول 
3321 

 مكتب المحامي
 العام للضحايا

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175لعام امليزانية املقرتحة 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       152,2 721,2 222,1 152,2 721,2 222,1 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       011,2 1 721,2 218,1 011,2 1 721,2 218,1 اجملموع الفرعي للموظفني

 2,1- 2,1-   160,8 160,8   162,7 162,7   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      202,5 202,5   202,5 202,5   االستشاريون

 2,1- 2,1-   262,2 262,2   266,1 266,1   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       16,5 16,5   16,5 16,5   السفر

              الضيافة

      25,0 25,0   25,0 25,0   اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      11,0 11,0   11,0 11,0   النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       152,5 152,5   152,5 152,5   اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 1,1- 1,1-   212,1 2 112,1 2 118,2 217,1 2 111,8 2 118,2 المجموع

 

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف 30الجدول 

 أمانة
 جمعية الدول األطراف

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 252,1-   252,1- 625,1   625,1 887,2   887,2 املوظفون الفنيون

       212,8   212,8 212,8   212,8 موظفو اخلدمات العامة

 252,1-   252,1- 126,1   126,1 180,0 1   180,0 1 اجملموع الفرعي للموظفني

 15,5-   15,5- 550,2   550,2 655,7   655,7 املساعدة املؤقتة العامة

      220,0  220,0 220,0  220,0 املساعدة العامة لالجتماعات

      28,0  28,0 28,0  28,0 العمل اإلضايف

              االستشاريون

 15,5-   15,5- 808,2   808,2 102,7   102,7 اآلخريناجملموع الفرعي للموظفني 

       286,5   286,5 286,5   286,5 السفر

      5,0  5,0 5,0  5,0 الضيافة

      822,0  822,0 822,0  822,0 اخلدمات التعاقدية

      1,1  1,1 1,1  1,1 التدريب

      25,5  25,5 25,5  25,5 النفقات العامة للتشغيل

      15,7  15,7 15,7  15,7 اللوازم واملواد

      5,0  5,0 5,0  5,0 األثاث واملعدات

       277,6 1   277,6 1 277,6 1   277,6 1 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 357,2-   357,2- 121,8 3   121,8 3 321,3 3   321,3 3 المجموع

 

 المؤتمرات: 4011البرنامج الفرعي  .3الجدول 

4011 
 المؤتمرات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت
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 4011 

 المؤتمرات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                   املوظفون الفنيون

                   موظفو اخلدمات العامة

                   اجملموع الفرعي للموظفني

       281,2   281,2 281,2   281,2 املساعدة املؤقتة العامة

      160,0  160,0 160,0  160,0 املساعدة العامة لالجتماعات

      20,0  20,0 20,0  20,0 العمل اإلضايف

              االستشاريون

       561,2   561,2 561,2   561,2 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

              الضيافة

      750,0  750,0 750,0  750,0 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      25,5  25,5 25,5  25,5 النفقات العامة للتشغيل

      10,0  10,0 10,0  10,0 اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       775,5   775,5 775,5   775,5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       132,7 2   132,7 2 132,7 2   132,7 2 المجموع

 

 : أمانة جمعية الدول األطراف4511البرنامج الفرعي  41الجدول 
4511 
 أمانة

 جمعية الدول األطراف

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 252,1-   252,1- 586,1   586,1 750,0   750,0 املوظفون الفنيون

       212,8   212,8 212,8   212,8 موظفو اخلدمات العامة

 252,1-   252,1- 771,7   771,7 022,8 1   022,8 1 الفرعي للموظفنياجملموع 

       167,6   167,6 167,6   167,6 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

      18,0  18,0 18,0  18,0 العمل اإلضايف

              االستشاريون

       185,6   185,6 185,6   185,6 اآلخرين اجملموع الفرعي للموظفني

       27,0   27,0 27,0   27,0 السفر

      5,0  5,0 5,0  5,0 الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      1,1  1,1 1,1  1,1 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

      5,7  5,7 5,7  5,7 اللوازم واملواد

      5,0  5,0 5,0  5,0 األثاث واملعدات

       61,6   61,6 61,6   61,6 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 123,2-   123,2- 112,1 2   112,1 2 181,1 2   181,1 2 المجموع
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 : مكتب رئيس الجمعية4411البرنامج الفرعي  40الجدول 

4411 
 مكتب رئيس الجمعية

 4175لعام امليزانية املقرتحة 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                   املوظفون الفنيون

                   موظفو اخلدمات العامة

                   اجملموع الفرعي للموظفني

       101,5   101,5 101,5   101,5 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

       101,5   101,5 101,5   101,5 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       87,7   87,7 87,7   87,7 السفر

              الضيافة

      12,0  12,0 12,0  12,0 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       11,7   11,7 11,7   11,7 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       112,1   112,1 112,1   112,1 المجموع

 

 : لجنة الميزانية والمالية4211البرنامج الفرعي  45الجدول 

4211 
 لجنة الميزانية والمالية

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

 املبلغ املرتبط
 اجملموع باحلاالت

       157,2   157,2 157,2   157,2 املوظفون الفنيون

                   موظفو اخلدمات العامة

       157,2   157,2 157,2   157,2 اجملموع الفرعي للموظفني

 15,2-   15,2-       15,2   15,2 املساعدة املؤقتة العامة

      60,0  60,0 60,0  60,0 املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 15,2-   15,2- 60,0   60,0 155,2   155,2 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       261,8   261,8 261,8   261,8 السفر

              الضيافة

      80,0  80,0 80,0  80,0 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       251,8   251,8 251,8   251,8 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 15,3-   15,3- 251,1   251,1 253,3   253,3 المجموع

 

 البرنامج الرئيسي الخامس: اإليجار والصيانة )المباني المؤقتة( 43الجدول 

 اإليجار والصيانة
 )المباني المؤقتة(

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املرتبط املبلغ 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                   املوظفون الفنيون
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 اإليجار والصيانة 

 )المباني المؤقتة(

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املرتبط املبلغ 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                   موظفو اخلدمات العامة

                   اجملموع الفرعي للموظفني

                   العامةاملساعدة املؤقتة 

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      000,0 6  000,0 6 000,0 6  000,0 6 النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       000,0 6   000,0 6 000,0 6   000,0 6 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       111,1 2   111,1 2 111,1 2   111,1 2 المجموع

 

 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا 44الجدول 

 أمانة الصندوق
 االستئماني للضحايا

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

 125,5- 125,5-   608,2 527,6 170,6 722,7 562,1 170,6 املوظفون الفنيون

 18,1- 18,1-   122,0 66,0 66,0 150,1 85,1 66,0 موظفو اخلدمات العامة

 152,5- 152,5-   750,2 502,6 226,6 882,6 657,0 226,6 اجملموع الفرعي للموظفني

 28,1 57,2 21,1- 522,1 215,1 228,0 515,8 228,7 257,1 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

      155,0 100,0 55,0 155,0 100,0 55,0 االستشاريون

 28,1 57,2 21,1- 668,1 215,1 272,0 650,8 228,7 202,1 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       212,5 156,1 67,2 212,5 156,1 67,2 السفر

      2,5  2,5 2,5  2,5 الضيافة

      156,0 55,5 10,5 156,0 55,5 10,5 اخلدمات التعاقدية

      21,6 20,1 1,5 21,6 20,1 1,5 التدريب

      20,0 15,0 5,0 20,0 15,0 5,0 النفقات العامة للتشغيل

      2,0  2,0 2,0  2,0 اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       506,6 226,8 161,8 506,6 226,8 161,8 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 222,3- 82,1- 11,2- 822,7 2 232,3 2 271,5 132,1 2 111,2 2 718,2 المجموع
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 : مكتب مدير المشروع0-البرنامج الرئيسي السابع 42الجدول 
 

 مكتب
 مدير المشروع

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما بعدهاما قبل التوصيات مقابل 

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       282,0   282,0 282,0   282,0 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       558,0   558,0 558,0   558,0 اجملموع الفرعي للموظفني

 162,6-   162,6-       162,6   162,6 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 162,6-   162,6-       162,6   162,6 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       11,0   11,0 11,0   11,0 السفر

      2,5  2,5 2,5  2,5 الضيافة

 70,7-  70,7- 671,6  671,6 752,2  752,2 اخلدمات التعاقدية

      2,5  2,5 2,5  2,5 التدريب

      2,5  2,5 2,5  2,5 النفقات العامة للتشغيل

      1,0  1,0 1,0  1,0 اللوازم واملواد

      1,5  1,5 1,5  1,5 األثاث واملعدات

 70,7-   70,7- 612,6   612,6 762,2   762,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 135,3-   135,3- 251,2 2   251,2 2 375,1 2   375,1 2 المجموع

 

 : مكتب مدير مشروع المباني الدائمة3001البرنامج  46الجدول 
3001 

 مكتب مدير
 مشروع المباني الدائمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       282,0   282,0 282,0   282,0 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       558,0   558,0 558,0   558,0 اجملموع الفرعي للموظفني

 162,6-   162,6-       162,6   162,6 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 162,6-   162,6-       162,6   162,6 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       11,0   11,0 11,0   11,0 السفر

      2,5  2,5 2,5  2,5 الضيافة

      25,5  25,5 25,5  25,5 اخلدمات التعاقدية

      2,5  2,5 2,5  2,5 التدريب

      2,5  2,5 2,5  2,5 النفقات العامة للتشغيل

      1,0  1,0 1,0  1,0 اللوازم واملواد

      1,5  1,5 1,5  1,5 األثاث واملعدات

       56,5   56,5 56,5   56,5 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 223,2-   223,2- 215,2   215,2 228,2   228,2 المجموع
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 : دعم موظفي المحكمة لموارد وإدارة المباني الدائمة3051البرنامج  43الجدول  

3051 
 دعم موظفي المحكمة 

 لموارد وإدارة المباني الدائمة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175املقرتحة لعام امليزانية 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                   املوظفون الفنيون

                   موظفو اخلدمات العامة

                   اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

                   السفر

              الضيافة

 70,7-  70,7- 626,1  626,1 706,8  706,8 اخلدمات التعاقدية

              التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

 70,7-   70,7- 626,1   626,1 706,8   706,8 لغري املوظفنياجملموع الفرعي 

 71,7-   71,7- 232,2   232,2 712,8   712,8 المجموع

 

 : الفوائد المستحقة، الدولة المضيفة5-البرنامج الرئيسي السابع 40الجدول 
3511 

 الفوائد المستحقة،
 الدولة المضيفة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 اللجنة قبل توصيات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

                   املوظفون الفنيون

                   موظفو اخلدمات العامة

                   اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

                   للموظفني اآلخريناجملموع الفرعي 

                   السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

              التدريب

      622,2 1  622,2 1 622,2 1  622,2 1 النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       622,2 1   622,2 1 622,2 1   622,2 1 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

       213,3 2   213,3 2 213,3 2   213,3 2 المجموع
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 : اآللية المستقلة للرقابة2-البرنامج الرئيسي السابع .4الجدول 

 اآللية المستقلة للرقابة
 4175امليزانية املقرتحة لعام 

 اللجنةقبل توصيات 
 4175امليزانية املقرتحة لعام 

 بعد توصيات اللجنة
 الفرق

 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها
املبلغ 

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

 اجملموع باحلاالت
 122,1-   122,1- 181,7   181,7 212,7   212,7 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

 122,1-   122,1- 255,7   255,7 278,7   278,7 اجملموع الفرعي للموظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              اإلضايفالعمل 

              االستشاريون

                   اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       7,7   7,7 7,7   7,7 السفر

              الضيافة

      50,0  50,0 50,0  50,0 اخلدمات التعاقدية

      6,5  6,5 6,5  6,5 التدريب

      10,0  10,0 10,0  10,0 النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

      20,0  20,0 20,0  20,0 األثاث واملعدات

       85,2   85,2 85,2   85,2 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 213,2-   213,2- 331,1   331,1 523,1   523,1 المجموع

 

 المراجعة الداخلية للحسابات: مكتب 3611البرنامج الرئيسي  21الجدول 
3611 

 مكتب المراجعة
 الداخلية للحسابات

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل توصيات اللجنة

 4175امليزانية املقرتحة لعام 
 بعد توصيات اللجنة

 الفرق
 ما قبل التوصيات مقابل ما بعدها

املبلغ 
 األساسي

املبلغ املرتبط 
املبلغ  اجملموع باحلاالت

 األساسي
املبلغ املرتبط 

املبلغ  اجملموع باحلاالت
 األساسي

املبلغ املرتبط 
 اجملموع باحلاالت

       502,0   502,0 502,0   502,0 املوظفون الفنيون

       66,0   66,0 66,0   66,0 موظفو اخلدمات العامة

       568,0   568,0 568,0   568,0 اجملموع الفرعي للموظفني

 2,1-   2,1- 112,6   112,6 116,5   116,5 املساعدة املؤقتة العامة

              املساعدة العامة لالجتماعات

              العمل اإلضايف

              االستشاريون

 2,1-   2,1- 112,6   112,6 116,5   116,5 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

       12,2   12,2 12,2   12,2 السفر

              الضيافة

              اخلدمات التعاقدية

      21,5  21,5 21,5  21,5 التدريب

              النفقات العامة للتشغيل

              اللوازم واملواد

              األثاث واملعدات

       22,7   22,7 22,7   22,7 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 1,1-   1,1- 222,3   222,3 228,3   228,3 المجموع
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 الجزء جيم  

 الوثائق ذات الصلة
كانون األول/ديسمبر   30كانون الثاني/يناير  إلى   0ات المالية للفترة من ـــانـــيـــالب -0
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 خطاب اإلحالة
 4172أيار/مايو  49

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  7-77للبند  اوفق
 .4171كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7عن الفرتة املالية من 

 هريمان فون هيبل)توقيع( 
 املسّجل
M. Hervé-Adrien Metzger  

Director  

Cour des Comptes 

13 rue Cambon, 

75100 Paris Cedex 01 

France 

 
 
 

 بيان المراقبة المالية الداخلية

 نطاق المسؤولية
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 )ب( من القواعد املالية، املسجل بصفته املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمة 7-717بالقاعدة  عمال 
"مسؤول ويساءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة باحملكمة، مبا يف 
ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملهام التنظيمية 

من نظام روما األساسي".  24 من املادة 4واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 
، املسجل مسؤول، من بني أمور أخرى، عن 7-777من النظام املايل، والقاعدة  77وعمال بالبند 

ووضع  احلسابات. وامتثاال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد ومتابعة السجالت املالية والفرعية،
 ولني عن أداء املهام احملاسبية.اإلجراءات احملاسبية للمحكمة، وتعيني املوظفني املسؤ 

من النظام املايل للمحكمة، "ينفذ هذا النظام املايل مبا يتفق مع مسؤوليات املدعي  2-7للبند  اووفق 
من نظام روما  21( من املادة 7والفقرة ) 24( من املادة 4العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة )

املدعي العام يف ممارسة مهامه  األساسي. ويتعاون املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية
 مبوجب النظام األساسي".

املسؤولية  من النظام املايل، تناط يب، بصفيت مسّجل احملكمة، 7-71للبند  اوعالوة على ذلك، وفق 
بأول بفحص فعال و/أو استعراض املعامالت املالية  أوالعن ممارسة "رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام 

 لضمان ما يلي:
 قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها والتصرف فيها؛ )أ(

اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية ألخرى، اليت تقرها مجعية الدول  )ب(
 ؛األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة

 استخدام موارد احملكمة استخداما اقتصاديا." )ج(
وباختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما نصت عليه القاعدة  

)ب(، أعرب عن ارتياحي لوجود نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة املالية  717-7
4171. 

 لمراقبة المالية الداخليةاستعراض فعالية نظام ا
تعتمد املراجعة اليت أقوم هبا لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية  

على املديرين التنفيذيني )موظفي التصديق( باحملكمة. ولتعزيز املراقبة املالية الداخلية يف احملكمة، نُفذ 
 ظفي التصديق، وهو تدريب إلزامي جلميع موظفي التصديق.التدريب املتكامل ملو 

وتعتمد املراجعة اليت أقوم هبا لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية  
على معلومات مستقاة من العمل الذي قام به املراجعون الداخليون للحسابات حىت اآلن، وعمل املديرين 

لتنفيذيني بقلم احملكمة املسؤولني عن احلفاظ على إطار املراقبة الداخلية، والتعليقات اليت قدمها املراجعون ا
 اخلارجيون للحسبات حىت اآلن يف رسائلهم، وغري ذلك من التقارير اإلدارية.

إطار وأعرب عن ارتياحي للحصول على الضمانات وغري ذلك من التقارير اإلدارية اليت تؤكد وجود  
 .4171مناسب للمراقبة املالية الداخلية خالل عام 

 هريمان فون هيبل
 املسّجل         4172أيار/مايو  49
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 رأي المراجع الخارجي للحسابات 
املنتهية يف  اقمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بفرتة اإلثين عشر شهر 

. وتشمل هذه البيانات املالية البيان املتعلق باإليرادات والنفقات 4171كانون األول/ديسمرب   17
والتغريات يف أرصدة الصناديق، وبيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق، وبيان التدفق 

ئ واملعلومات واملالحظات األخرى النقدي، وبيان االعتمادات، وبيان حاالت اللجوء إىل صندوق الطوار 
 بشأن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ.

من النظام املايل، مسجل احملكمة اجلنائية الدولية مسؤول عن إعداد البيانات  77ومبوجب املادة 
هذه املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. وتشمل 

املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض املتوازن للبيانات 
املالية خالية من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب اخلطأ أو االحتيال. وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي 

 تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف. 
اء رأيٍ بشأن هذه البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت نقوم هبا. وتكمن مسؤوليتنا يف إبد

وقد أجرينا هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتقتضي هذه املعايري منا االلتزام بقواعد 
ات املالية ختلو من السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها للتوصل إىل تأكيد معقول بأن البيان

 أي أخطاء جوهرية.
وتتضمن أي مراجعة للحسابات اختاذ إجراءات للحصول على أدلة املراجعة بشأن املبالغ 
واملعلومات املشار إليها يف البيانات املالية. وخيضع اختيار اإلجراءات للتقدير املهين ملراجع احلسابات، مبا 

إىل أخطاء جوهرية سواء كان مرجعها اخلطأ أو االحتيال.  يف ذلك تقديره الحتمال أن تؤدي البيانات
وعند تقدير هذه املخاطر، ينظر مراجع احلسابات يف املراقبة الداخلية املوجودة املتعلقة بإعداد البيانات 
املالية وعرضها من أجل حتديد إجراءات املراجعة املناسبة وليس من أجل إبداء أي رأي يف املراقبة 

تقييم مالءمة الطريقِة احلسابية املطبقة وعرِض البيانات املالية وما إذا   امل املراجعة أيضالداخلية. وتش
 كانت التقديرات احلسابية معقولة.

 ونعتقد أن أدلّة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس معقول لرأينا.
وازنة عن اإليرادات والنفقات الواردة واستنادا إىل مراجعتنا فإن البيانات املالية تقدم نظرة مت

والتغريات يف األرصدة إىل جانب ما يتعلق باحملكمة اجلنائية من أصول، وخصوم، واحتياطات وأرصدة، 
كانون األول/ديسمرب   17وتدفق نقدي، واعتمادات، وحاالت اللجوء إىل صندوق الطوارئ  إىل تاريخ 

وفقا للمعايري احملاسبية  4171كانون األول/ديسمرب   17، لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 4171
 ملنظومة األمم املتحدة.

 ديدييه ميغو
Cour des Comptes 

13 rue Cambon, 

75100 Paris Cedex 01 

France 

كانون   30تقرير مراجعة البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للعام المنتهي في 
 5103األول/ديسمبر 

 احملتويات
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 187 .......................مرفق: متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات 

 الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها
قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( وفقا للمعايري الدولية يف مراجعة  -7

من قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت  74احلسابات وعمال بالبند 
 حتكم مراجعة احلسابات.

واهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت البيانات  -4
حتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراجع ببيان رأي بشأن املالية ختلو من أي خطأ مادي سواء كان مرجعه اال

 ما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت، يف كل اجلوانب، وفقا لإلطار املايل املنطبق.
 9وتبني الصالحيات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجلنائية الدولية الواردة يف املرفق  -1 

م املايل املسائل األخرى اليت يرى مراجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية )ج( من القواعد املالية والنظا
الدول األطراف علما هبا، مثل تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية 

 الدول األطراف.
 وتضمنت مهمة املراجعة مرحلتني: -2
كانون 71إىل  4خلية وإعداد امليزانية واإلدارة، من مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الدا    ( أ)

 ؛4171األول/ديسمرب 

 71أيار/مايو إىل  49)ب(  مراجعة هنائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات الكشف عموما، من 
. واختتمت األعمال اليت بدأت بشأن املسائل املتعلقة بالرقابة الداخلية وإعداد 4172حزيران/يونيه 

 .انية واإلدارة أثناء املراجعة النهائية أيضامليزا
ومت إيراد االستنتاجات والتوصيات املستقاة من املراجعة يف امللخص أدناه ومت التفصيل فيها يف  -5

من التوصيات الناجتة عن املراجعة السابقة اليت قام هبا مكتب اململكة  االتقرير. وقد الحظنا أن عددا كبري 
التوصيات يف  ويرد بيان هبذهقيد التنفيذ أو مل تعد قابلة للتنفيذ.  4174عة يف عام املتحدة الوطين للمراج

 مرفق هذا التقرير. 
ومتت مناقشة االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقه. وعقد االجتماع النهائي مع املسجل  -9

حزيران/يونيه  77ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة بشأن التوصيات الواردة يف مشروع التقرير بتاريخ 
قسم امليزانية واملالية . وعقد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة ورئيس 4172

 . 4172حزيران/يونيه  74ورؤساء األقسام بشأن النقاط اليت أثريت أثناء املراجعة بتاريخ 
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حزيران/يونيه  41وراجعنا مشروع املالحظات مع أخذ التعليقات املكتوبة الواردة من احملكمة بتاريخ  -1
 يف االعتبار.  4172

  17يف نات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي وأصدرنا رأيا غري متحفظ بشأن البيا -8
 .4171كانون األول/ديسمرب 

 5103ملخص التوصيات لعام 
 0التوصية 

من أجل توضيح عملية صنع القرار بشأن معاملة األموال الواردة كجزء من األصول احملجوزة، يوصي  
توجيهية رمسية تتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع املراجع اخلارجي للحسابات بأن تضع احملكمة مبادئ 

األموال الواردة يف املراحل املختلفة للعملية القضائية، وحتدد األدوار واملسؤوليات يف منظومة احملكمة. 
 .وستشكل هذه املبادئ التوجيهية األساس ملعاجلة احملاسبة ووضع امليزانية بوجه مناسب

 5التوصية 
ي للحسابات  بإهناء أعمال جلنة مراجعة احلسابات القائمة وإنشاء جلنة يوصي املراجع اخلارج 

جديدة تتماشى مع أفضل املمارسات املهنية ملساعدة مجعية الدول األطراف يف أداء مسؤولياهتا الرقابية 
بات. لعملية إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية املراجعة الداخلية واخلارجية للحسا

ميكن إنشاؤها  كلجنة . و ولذلك ينبغي أن تنشأ هذه اللجنة كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف
  فرعية تابعة للجنة امليزانية واملالية.

ولضمان اتفاق مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مع أفضل املمارسات املهنية، يوصي املراجع 
املراجعة الداخلية للحسابات مسؤوال أمام رؤساء األجهزة عن اخلارجي للحسابات بأن يكون مكتب 

األمور اإلدارية وأمام جلنة مراجعة احلسابات عن تعيني وفصل وتقييم أداء مدير املكتب. وستقوم اللجنة 
باملوافقة على ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات وخطة املراجعة السنوية ملكتب املراجعة الداخلية 

ما ستقوم مبراجعة فعالية أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات. ولتأكيد هذا االستقالل يف للحسابات، ك
ميزانية احملكمة، يلزم خروج مكتب املراجعة الداخلية للحسابات من الربنامج الرئيسي الثالث )قلم 

طة واملساءلة احملكمة( وإنشاؤه كربنامج رئيسي منفصل، كما يلزم أن يكون تنفيذها حتت املسؤولية والسل
 الوحيدة ملدير املكتب.

 

 3التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  بتعزيز قدرة وحدة امليزانية على املراجعة التحليلية التباع 

يف إعداد امليزانية، يتضمن إعداد اقرتاحات مضادة ملواجهة مجيع الطلبات املقدمة من  اأسلوب أكثر حتدي
 .آحاد الوحدات

 4التوصية 
اجملددة على مدى  مان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملوافقة على الوظائف املؤقتةلض

فرتات زمنية طويلة واليت تكون نتيجة لذلك أقرب إىل الوظائف الطويلة األجل، واحرتاما للمرونة اليت تتطلبها طبيعة 
طريقة اليت يتم هبا إدراج املساعدة املؤقتة العامة يف عمليات احملكمة، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  بتعديل ال
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امليزانية بإنشاء عنوانني منفصلني بامليزانية أحدمها يتعلق بالوظائف املؤقتة الطويلة األجل بطبيعتها )املساعدة الطويل 
  .األجل( واآلخر يتعلق باملساعدة املؤقتة القصرية األجل
الوظائف املؤقتة الطويلة األجل بوضع قائمة للوظائف املطلوبة وستقدر الوظائف اليت ستدرج حتت عنوان 

امليزانية املعتمدة. وستقدر ميزانية املساعدة املؤقتة القصرية األجل، املرنة للغاية بطبيعتها، واملبينة بالتفصيل يف سرد 
ية السابقة على على أساس مبلغ مقطوع ُيسب كنسبة مئوية من تكاليف املوظفني، مقارنة مع النفقات الفعل

  أساس سنوي.
وعالوة على ذلك، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  بأن تعد احملكمة قائمة خمتصرة جلميع وظائف 

املشار إليها يف سرد امليزانية املعتمدة كما هو احلال بالنسبة للوظائف الثابتة. وسيتاح  املساعدة الطويلة األجل
على جمموعة أساسية من املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة ووظائف للدول األطراف نتيجة لذلك املوافقة 

 .مساعدة طويلة األجل
لعدم قيام اخلرباء االستشاريني بأنشطة مماثلة ألنشطة املوظفني، يوصي املراجع اخلارجي  ا، نظر اوأخري 

 للحسابات  بنقلهم من فئة  "الرتب األخرى" إىل فئة "غري املوظفني".

 2التوصية 
بوضع سياسة تتضمن جمموعة من القواعد جلميع العقود القصرية يوصي املراجع اخلارجي للحسابات   

الذين  األجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات القصرية األجل واألفراد العاملني باتفاقات اخلدمات اخلاصة
 يقومون بأعمال مماثلة ألعمال املوظفني.
د بأقل قدر من التدخل من جانب قسم املوارد البشرية، من أجل تقليل وينبغي أن تسمح هذه القواع

 .املخاطر احملتملة للمحاباة وجتنب أي حمسوبية يف عملية التوظيف

 6التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تتأكد احملكمة من ادراج مجيع بنود املعدات، مبا يف ذلك 

عنها بشكل صحيح يف البيانات املالية عن طريق تعزيز الرقابة على تتبع األنواع اجلذابة بطبيعتها، واإلبالغ 
  .األصول واالمتثال للتعليمات اإلدارية اليت حتدد إطار إدارة املمتلكات واألصول

للبحث عنها، ويف حالة عدم  ويف حالة فقدان أي بند من البنود، ينبغي حتديد مهلة زمنية معقولة
 ذه املهلة، ينبغي شطبها.معرفة مكاهنا بعد انقضاء ه

 
 

  5105متابعة توصيات عام 
بعد مراجعة حلال تنفيذ توصيات السنة املاضية، لوحظ أن من بني ما بلغ جمموعه ست توصيات،   -6

، ومل تنفذ توصيتان بعد. ويبني اجلدول التايل اجزئي انفذت توصيتان تنفيذا كامال، ونفذت توصيتان تنفيذ
 ما سلف بالتفصيل:

 
 مل تنفذ بعد انفذت جزئي  نفذت بالكامل التوصيات املوضوع الرقم
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 مل تنفذ بعد انفذت جزئي  نفذت بالكامل التوصيات املوضوع الرقم

القضايا العامة املتعلقة  7
مبهمة احملاسبة والقيام 

 مبراجعة احلسابات

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتحسني تنظيم قسم امليزانية واملالية لضمان قدرة 
للطلبات املعقولة من املراجع اخلارجي. املهمة احملاسبية على االستجابة يف الوقت املناسب 

وينبغي هلذا أن جيعل من تلبية متطلبات التنفيذ القادم للمعايري احملاسبية الدولية يف القطاع 
 أولوية رئيسية للمهمة احملاسبية. العام

  X 

تعزيز دور كل من  4
  واملسجلاملدعي العام 

 وتوضيحه

دور كل من املدعي العام واملسجل وتوضيحه يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتعزيز 
 وتعديل ما يلزم تعديله يف القواعد املالية والنظام املايل على النحو اآليت:

إعداد دليل إداري مفصل )غري موجود حاليا( بصورة مجاعية يضع اجملموعة الكاملة من  -
ئمة على اخلدمة. القواعد اليت متتثل هلا كل أجهزة احملكمة، وذلك استنادا إىل نظرة قا

وينبغي أن هتدف هذه القواعد بوجه خاص إىل احلد من االزدواجية وتتصدى 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 اآليل، 

ال الرتمجة وإجراءات التوظيف وطريقة عمل احملكمة يف امليدان وتأجري واالتصاالت وأعم
 املكاتب يف امليدان والقواعد اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة.

إعادة تأكيد دور املسجل ومسؤوليته عن قانونية كل نفقات احملكمة مبا يف ذلك نفقات  -
م املايل للمحكمة وقواعد الدليل مكتب املدعي العام وامتثاهلا للقواعد املالية والنظا

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.
قائمة األسباب الرئيسية اليت ميكن أن تدعم  اإلشارة يف القواعد املالية والنظام املايل إىل -

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 

.)... 
ا وجد أهنا ال متتثل ينبغي أن يكون املسجل قادرا على رفض هذه النفقات إذا م -

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 املسجل لبند اإلنفاق. ويف هذه احلالة عندما يلغي املدعي العام قرار املسجل 

رفض بند يف اإلنفاق فإنه يقع يف الواقع حتويل كل املسؤولية إىل املدعي العام وخيلي ب
 مسؤولية املسجل.

ينبغي أن يتم تسجيل كل "استثناء" وعرضه يف تقرير سنوي إىل الدول األطراف  -
وسيقوم املراجع اخلارجي للحسابات باستعراضه من أجل اإلدالء برأي بشأن تفسريات 

  لصلة.األطراف ذات ا

  X 

متويل االلتزامات   1
املتعلقة مبِنح اإلجازة 
السنوية واإلعادة إىل 

 الوطن

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بوضع حد لتمويل االلتزامات املتعلقة مبِنح اإلجازة 
السنوية واإلعادة إىل الوطن إىل غاية وضع آلية متويل مالئمة واستثمار األموال طبقا 

متوسطة إىل بعيدة املدى. وفضال عن ذلك، ينبغي أن تعيد الدول األطراف السرتاتيجية 
إىل اليوم واملودع حاليا يف حسابات احملكمة  ماليني يورو املرتاكم 71.6النظر يف مبلغ 

 لعدم وجود مسوغات قانونية لتمويل هذه املزايا بالكامل. املصرفية

X   

حتسني شفافية عملية  2
 امليزنة

مليون يورو بني تكاليف املوظفني  7.1الرصيد املرتفع للفائض الذي يبلغ بالنظر إىل 
وبني تلك املقدرة يف امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي  4174العادية الفعلية يف عام 

للحسابات بتحسني شفافية عملية ميزنة   تكاليف املوظفني بالتأكد من أنه مت تبليغ 
 ئض وكيفية صرفه.الدول األطراف بوضوح بالرصيد الفا

X   
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 مل تنفذ بعد انفذت جزئي  نفذت بالكامل التوصيات املوضوع الرقم

الدخول إىل نظام ساب  5
 احملاسيب ومراقبته

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتنفيذ إجراءات احملكمة الداخلية املتعلقة حبقوق 
الدخول نظام "ساب" احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق الدخول تبعا 

الواجبات. وجيب على احملكمة أن تعدل طريقة ملهمة املوظفني ووفقا للتمييز املالئم بني 
تصميم تطبيقات نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني نظام وضع كلمات السر وبني التتبع 

 وفقا لسياسة احملكمة األمنية.

 X  

تقليص إلغاء  9
االلتزامات يف 

 املستقبل

املصّفاة من  يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة بتحسني رصدها االلتزامات غري
أجل تقليص مستوى إلغاء التزامات الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل التزام غري مصفى 
بوثيقة التزام صحيحة ينبغي مراجعة صحتها على أساس منتظم على يد موظفي التصديق 
وخالل التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية وامليزانية. ويوصي املراجع اخلارجي للحسابات 

دة رصد االلتزامات غري املصفاة لدى األقسام اليت تعرف مستويات مرتفعة من بزيا
اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية 

 .واحلجز

 X  

 5 5 5 مجموع عدد التوصيات 
  

منذ ذلك احلني. ويكرر مراجع  لعدم تعديل تنظيم قسم امليزانية واملالية 7ومل تنفذ التوصية  -71
 احلسابات اخلارجي لذلك هذه التوصية.

بتعزيز وتوضيح دور كل من املدعي العام واملسجل وعند الضرورة تعديل النظام  4وتطالب التوصية  -77
املايل والقواعد املالية لتبني بالتفصيل مضمون هذا التعزيز والتوضيح. ويوافق املسجل على هذه التوصية 

تشرين الثاين/ نوفمرب  41املؤرخ  ICC-ASP/12/Res.1اجلمعية  قرار وم بتنفيذها مبا يتماشى معوسيق
الذي "يأذن للمسجل بإعادة تنظيم وتبسيط اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة ويرحب بالتزام  4171

 للتنفيذ لعدم  املسجل باملشاركة يف حوار اسرتاتيجي مشرتك بني األجهزة". وتعترب هذه التوصية غري قابلة
توضيح دور كل من املدعي العام واملسجل حىت اآلن بشكل رمسي وعدم استكمال التعديالت الالزمة 
على النظام املايل والقواعد املالية لبيان مضمون هذا التعزيز والتوضيح بالتفصيل. ويكرر مراجع احلسابات 

 اخلارجي لذلك هذه التوصية.
مت حتديد حقوق الوصول وفقا ملهام املوظفني ومبا يتفق مع الفصل  جزئيا حيث 5ونفذت التوصية  -74

 املناسب بني الواجبات. ولكن مل يتم بعد تعديل نظام ساب.
املراجع اخلارجي للحسابات بوجود حتسن جزئيا ألنه يلزم، على الرغم من اعرتاف  9ونفذت التوصية  -71

مراجعة صالحية هذه االلتزامات مبزيد من االنتظام. يف نظام رصد االلتزامات غري املصّفاة باحملكمة، 
االلتزامات غري املصفاة عن  ولذلك يشجع املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة على مواصلة تعزيز مراجعة

 طريق موظفي التصديق، على وجه اخلصوص من خالل تقارير األداء اليت يقدموهنا.

 
 

 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
 الديون المشكوك في تحصيلها واألموال المتلقاة من المتهمينمخصصات 
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مهام احملاكمة واالحتجاز والتعويض يف النظام القضائي للمحكمة اجلنائية الدولية التزامات  تولد -72
 مالية بني احملكمة واملتهمني، وقد تكون هذه االلتزامات لصاحل احملكمة )حجز األموال( أو لصاحل املتهمني

املساعدة القانونية، اإلعانات األسرية(. وتتطلب هذه اإليرادات وااللتزامات أو السلف إجراءات )أتعاب 
 تفصيلية ومتسقة باحلكمة.

يف تتبع ممتلكات أحد املتهمني وتوقيع احلجز عليها  4118وشرعت احملكمة يف أيار/مايو  -75
، أمرت الدائرة االبتدائية 4116من األموال. ويف تشرين األول/أكتوبر  اكبري   االعتقادها أنه ميلك قدر 

الثالثة املسجل بتقدمي سلفة مالية للمتهم لتغطية أتعاب املساعدة القانونية على أساس أن  احلجز على 
أمواله مل يكتمل بعد وأنه ال يستويف شروط العوز للحصول على األتعاب من احملكمة. ولتحقيق ذلك،  

من أجل اسرتداد هذه السلفة  اأيض اوقابلة للتنفيذ قانوني اعليه االدائرة االبتدائية على وثيقة موقع حصلت
كانون   17يورو يف  4 129 111من أموال املتهم. وبلغت السلفة املالية املقدمة من احملكمة 

 .4171األول/ديسمرب 
أكد منها، توقعت احملكمة يف خمصصاهتا ونظرا لطول املدة اليت تستغرقها إجراءات احلجز وعدم الت -79

أهنا لن تتمكن من اسرتداد األتعاب املدفوعة. ويف  4171إىل عام  4171السنوية طوال الفرتة من عام 
يورو من األموال  4 198 111، اسرتدت احملكمة املبلغ املذكور والبالغ قدره مبلغ 4172حزيران/يونيه 

 احملجوزة للمتهم.
م وجود إجراءات ملثل هذه احلالة، مل تقرر احملكمة حلني إجراء املراجعة احلالية وبالنظر إىل عد -71

للحسابات كيفية احتساب هذا املبلغ، وعلى وجه اخلصوص ما إذا كان ال بد من تسديد أتعاب 
املساعدة القانونية أم جيوز استخدامها ألغراض أخرى )التعويضات، اخل(. وسيؤدى ذلك إىل آثار حماسبية 

 .4172ار على امليزانية يف عام وآث

 0التوصية 
من أجل توضيح عملية صنع القرار بشأن معاملة األموال الواردة كجزء من األصول احملجوزة، يوصي املراجع 
اخلارجي للحسابات بأن تضع احملكمة مبادئ توجيهية رمسية تتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع األموال 

ة للعملية القضائية، وحتدد األدوار واملسؤوليات يف منظومة احملكمة. وستشكل هذه الواردة يف املراحل املختلف
 .املبادئ التوجيهية األساس ملعاجلة احملاسبة ووضع امليزانية بوجه مناسب

 

 للحسابات تعزيز استقالل مكتب المراجعة الداخلية
من النظام املايل  7-771للحسابات، املنشأ مبوجب القاعدة  جيري مكتب املراجعة الداخلية -18

والقواعد املالية "عمليات مستقلة ملراجعة حسابات املعامالت املالية والنظم اإلدارية اليت تشكل أساس 
هذه املعامالت، وفقا ملعايري مراجعة احلسابات املتعارف عليها واملقبولة عموما، والسيما تقييم امتثال مجيع 

ت واإلجراءات والتعليمات اإلدارية املعمول هبا. ونتيجة ملراجعة املعامالت لألنظمة والقواعد والسياسا
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يقدم تعليقات وتوصيات إىل املسجل، وإىل املدعي العام، يف 

 ."من نظام روما األساسي 24من املادة  4اجملاالت اليت تندرج لسلطته، مبقتضى الفقرة 
من الربنامج الرئيسي  ااإلدارية للمسجل. وتشكل ميزانيته برناجًما فرعيوخيضع املكتب من الناحية  -76

الثالث اخلاص بقلم احملكمة وتنفذ حتت السلطة الكاملة والنهائية للمسجل. ووظيفة رئيس املكتب حمددة 
 .من نظام روما األساسي 22املدة، ويقوم املسجل بتعيينه وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
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ميثاقا ُيدد أهداف وصالحيات ومسؤوليات النشاط الذي  4118ووضع رئيس املكتب يف عام  -41
، ولكن مل تتم املوافقة عليه حىت 4177تقوم به املراجعة الداخلية للحسابات، ونقح هذا امليثاق يف عام 

 اآلن.
ليت نشرها معهد املراجعني ووفقا ملعايري املراجعة املتعلقة بأفضل املمارسات املهنية، مثل املعايري ا -47

الداخليني للحسابات، ينبغي أن يكون نشاط مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مستقال "لبلوغ درجة 
االستقاللية الالزمة لالضطالع مبسؤوليات املراجعة الداخلية للحسابات بصورة فعالة، وينبغي أن يتمتع 

 اإلدارة العليا واهليئة اإلدارية" )أي جملس اإلدارة(. مدبر املكتب حبق الوصول املباشر وغري املقيد إىل
ملعهد املراجعني الداخليني للحسابات على أنه "ينبغي أن  7 111وعالوة على ذلك، ينص املعيار  -44

تكون أهداف وصالحيات ومسؤوليات النشاط الذي تقوم به املراجعة الداخلية للحسابات حمددة رمسيا 
الداخلية للحسابات، مبا يتفق مع تعريف املراجعة الداخلية، ومدونة قواعد السلوك، يف ميثاق للمراجعة 

واملعايري. وينبغي أن يستعرض الرئيس التنفيذي ملكتب املراجعة هذا امليثاق بصفة دورية وأن يقدمه إىل 
 اإلدارة العليا واهليئة اإلدارية للموافقة عليه".

على أن "تتلقي جلنة امليزانية  اايل والقواعد املالية أيضمن النظام امل 7-771وتنص القاعدة  -41
واملاليةالتقارير السنوية، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احلال، من املراجع الداخلي للحسابات، عن 

 طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات".
"لتقدمي  ICC/PRESD/G/2009/1وقد أنشئت جلنة مراجعة احلسابات مبوجب التوجيه الرئاسي   -42

املشورة لرؤساء األجهزة بشأن املسائل التنظيمية ومساعدهتم يف أداء مسؤولياهتم الرقابية املتعلقة بعملية 
إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، ونظام إدارة املخاطر، وعمليات املراجعة الداخلية واخلارجية  

ألنظمة والقواعد املعتمدة من قبل مجعية الدول األطراف". للحسابات، وأعمال احملكمة لرصد االمتثال ل
وتضم اللجنة رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل، فضال عن أربعة أعضاء خارجيني يقوم رئيس احملكمة 

 بتعيينهم بعد التشاور مع املدعي العام وأخذ رأي املسجل.
من مجعية الدول األطراف، فإهنا ليست هيئة ونظرا إلنشاء جلنة الرقابة بتوجيه رئاسي وليس بقرار  -45

فرعية تابعة للجمعية وليست بالتايل مسؤولة أمامها. وال ميكن القول بأهنا جلنة مستقلة ألهنا تتضمن، 
باإلضافة إىل رؤساء اهليئات، أربعة أعضاء يعينهم رئيس احملكمة. وتعمل هذه اللجنة يف الواقع كلجنة 

، مما يعكس وضعها الضعيف يف الوقت احلايل 4174نذ حزيران/يونيه استشارية داخلية ومل جتتمع م
 وغياب على األرجح قيمتها املضافة.

وجلنة املراجعة، اليت ينبغي أن متتثل ألفضل املمارسات املهنية، ينبغي أن تتكون من أعضاء مستقلني  -49
ثالثة وال يزيد على ستة منهم.  ال عالقة هلم بإدارة احملكمة، يقوم جملس اإلدارة بتعيني ما ال يقل عن

وينبغي أن يكون كل عضو مستقال وملما باملسائل املالية. وينبغي أن جتتمع اللجنة مرتني على األقل 
سنويا وأن تكون مسؤولة عن مراقبة عملية إعداد التقارير املالية وامليزانية، ونظام الرقابة الداخلية، ونظام 

الداخلية واخلارجية للحسابات. وينبغي أن توافق على ميثاق املراجعة  إدارة املخاطر، وعمليات املراجعة
الداخلية للحسابات، وخطة املراجعة الداخلية للحسابات،  والقرارات املتعلقة بتعيني واستبدال وفصل 

 املدير التنفيذي ملراجعة احلسابات.
أعمال وعمليات احملكمة دون ولن يتمكن مكتب املراجعة الداخلية للحسابات من حتسني فعالية  -41

تعزيز استقالله واملوافقة على ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات ومكتب املراجعة الداخلي. وعالوة على 
ذلك، ال ميكن للجنة مراجعة احلسابات اليت تعمل كلجنة استشارية داخلية أن تساعد  اهليئة اإلدارية )أي 

 هتا الرقابية.يف أداء مسؤوليا مجعية الدول األطراف(



ICC-ASP/13/20 

376 

20-A-251114 

 5التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بإهناء أعمال جلنة مراجعة احلسابات القائمة وإنشاء جلنة جديدة 
تتماشى مع أفضل املمارسات املهنية ملساعدة مجعية الدول األطراف يف أداء مسؤولياهتا الرقابية لعملية 

، وعملية املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات. ولذلك إعداد التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية
ينبغي أن تنشأ هذه اللجنة كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف. وميكن إنشاؤها  كلجنة فرعية تابعة 

  للجنة امليزانية واملالية.
ملراجع اخلارجي ولضمان اتفاق مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مع أفضل املمارسات املهنية، يوصي ا

للحسابات بأن يكون مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مسؤوال أمام رؤساء األجهزة عن األمور 
اإلدارية وأمام جلنة مراجعة احلسابات عن تعيني وفصل وتقييم أداء مدير املكتب. وستقوم اللجنة باملوافقة 

ية ملكتب املراجعة  الداخلية للحسابات،  على ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات وخطة املراجعة السنو 
كما ستقوم مبراجعة فعالية أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات. ولتأكيد هذا االستقالل يف ميزانية 
احملكمة، يلزم خروج مكتب املراجعة الداخلية للحسابات من الربنامج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة( 

لزم أن يكون تنفيذها حتت املسؤولية والسلطة واملساءلة الوحيدة وإنشاؤه كربنامج رئيسي منفصل، كما ي
 ملدير املكتب.

 تعزيز قدرة وحدة الميزانبة على االعتراض على افتراضات الميزانية 
تطالب جلنة امليزانية واملالية احملكمة بتقليل االستخفاف بامليزانية وحتسني الكفاءة بإعطاء األولوية  -48

سيلة لتحقيق هذين اهلدفني هي رفع مستوي القدرة على املراجعة التحليلية يف وحدة للميزانية. وأفضل و 
امليزانية لتمكينها من التشكيك يف مجيع الطلبات املقدمة من آحاد الوحدات )اليت تطلق عليها كلمة السرد( 

 .ومن إبداء اقرتاحات مضادة خاصة هبا
إبداء اقرتاحات مضادة للرد على هذه الطلبات. وينبغي وال متلك وحدة امليزانية حاليا القدرة على  -46

أن تكون املوارد الالزمة لتنفيذ األعمال اليت تقررها اهليئات القضائية )املوظفون املؤقتون، وعدد الرحالت 
وتكلفتها، والنفقات العامة، واللوازم، وتكاليف التدريب( موضعا لتقديرين متقابلني، األول تعده وحدة 

واآلخر تعده اجلهة صاحبة الطلب. وللقيام بذلك، ينبغي أن تستخدم وحدة امليزانية أدوات الرقابة  امليزانية،
اإلدارية وحماسبة التكاليف )مثل حتليل تكاليف حمددة، وتسجيل التحويالت بني األقسام، واملقارنة بني 

بانتقاد االقرتاحات املقدمة بنود اإلنفاق( لتحسني مراقبة اإلنفاق على مدار السنة، الذي يسمح بالتايل 
 .من وحدات أخرى على أسس سليمة

وال تسمح عملية امليزنة، دون متتع وحدة امليزانية بالقدرة على املراجعة التحليلية املذكورة، بتجنب ما  -11
 يلي:
 "الالتراجع" عن النفقات السابقة )عدم إمكان التشكيك يف النفقات املقررة من قبل(؛ و )أ(
أولويات لألهداف أو املشاريع االسرتاتيجية، الذي قد يؤدي إىل  ارتفاع يف ميزانية  عدم حتديد ( ب)

أحد األقسام واخنفاض يف ميزانية قسم آخر. وعلى سبيل املثال، لن يتمكن النظام التقليدي 
إلعداد امليزانية من تقليل آثار الطلب اجلديد املقدم من مكتب املدعي العام لزيادة املوارد بقدر  

 ري يف السنوات األربع القادمة على التكلفة.كب
، اامليزانية عن طريق تقدمي اقرتاحات مضادة هو أنه أكثر تعقيدالعرتاض على والعيب الوحيد ل -17

 وأكثر استهالكا للوقت واملوارد، األمر الذي يتطلب املزيد من الوقت واجلهد واملوظفني.
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الدولية واملعدالت املرصودة يف منظمات مماثلة أخرى، قد يتطلب وبالنظر إىل حجم احملكمة اجلنائية  -14
تنفيذ هذه الوسيلة تعزيز املوظفني يف وحدة امليزانية. بيد أنه استنادا إىل خربة املراجع اخلارجي للحسابات 

 وتقديره، تفوق مزايا هذه الوسيلة بكثري ما تنطوي عليه من تكاليف.

 3التوصية 
لحسابات بتعزيز قدرة وحدة امليزانية على املراجعة التحليلية التباع أسلوب أكثر يوصي املراجع اخلارجي ل

يف إعداد امليزانية، يتضمن إعداد اقرتاحات مضادة ملواجهة مجيع الطلبات املقدمة من آحاد  احتدي
 .الوحدات

 إدراج المساعدة المؤقتة ذات الطابع الطويل األجل والمساعدة المؤقتة القصيرة األجل
 الميزانية في
ال تسمح الطريقة اليت يتم هبا إدراج تكاليف املوظفني يف امليزانية للدول األطراف باملوافقة على  -11

 الوظائف املؤقتة اجملددة منذ فرتات طويلة واليت تكون نتيجة لذلك أطول أجال بطبيعتها.
و"املوظفون اآلخرون". ويتعلق عنوان وترد تكاليف املوظفني يف امليزانية حتت عنوانني: "املوظفون"  -12

"املوظفون" باملوظفني من الفئة الفنية واملوظفني من فئة اخلدمات العامة. ويشمل عنوان "املوظفون 
اآلخرون" املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة املؤقتة لالجتماعات، والعمل اإلضايف، واخلرباء االستشاريني. 

امليزانية لتمويل تكاليف املساعدة املؤقتة بطريقة مرنة، وفقا ملا  تة العامة يفاملساعدة املؤق ويستخدم عنوان
 تتطلبه طبيعة عمليات احملكمة.

املوظفون املدرجون يف امليزانية حتت عنوان "موظفو الفئة الفنية" و"موظفو اخلدمات العامة"  ويرد -15
دة يف احملكمة والذي خيص الوظائف الثابتة يف املرفق اخلامس بامليزانية املتعلق بالوظائف املعتم اأيض

 والتعيينات احملددة املدة فقط.
ويعمل املوظفون املدرجون يف امليزانية حتت عنوان "املوظفون اآلخرون" بثالثة أنواع من العقود:  -19

 التعيينات احملددة املدة، أو التعيينات القصرية األجل، أو اتفاقات اخلدمات اخلاصة.
ن العاملون بتعيينات حمددة املدة أو تعيينات قصرية األجل موظفون باحملكمة وينطبق عليهم واملوظفو  -11

 النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفني.
واملوظفون العاملون باتفاقات اخلدمات اخلاصة ليسوا موظفني باحملكمة ولكنهم يقومون بأعمال   -18

درجون لذلك ضمن املساعدة املؤقتة العامة. ومن ناحية أخرى، مماثلة لألعمال اليت يقوم هبا املوظفون وي
ال يقوم اخلرباء االستشاريون العاملون باتفاقات اخلدمات اخلاصة مبهام املوظفني، ولذلك من اخلطأ أن يتم 

 إدراجهم حتت عنوان "املوظفون اآلخرون" يف امليزانية.
املساعدة املؤقتة العامة يف مجيع أحناء امليزانية على  ويرد الوصف اخلاص باملوظفني املمولني من ميزانية -16

أساس كل برنامج على حدة مع بيان ما إذا كانت الوظيفة جديدة أو معادة، ولكن دون تقدمي  جدول 
هذه املعلومات عن الفرتة الكاملة اليت فتحت فيها هذه الوظيفة لتمكني صانعي  موجز لذلك. وال تكشف
أصبحت ذات طابع طويل األجل أم ال. ونتيجة لذلك، ال يتم اإلفصاح عن القرار من حتديد ما إذا 

الوظائف ذات الطابع الطويل األجل املمولة من ميزانية املساعدة املؤقتة، وال تتم مراقبتها بنفس الطريقة 
 اليت تتم هبا مراقبة الوظائف الثابتة.

م مبوجبها الفصل بني املوظفني واملوظفني اآلخرين، ونظرا للطريقة اليت يتم هبا تركيب امليزانية واليت يت  -21
يشمل العنوان الفرعي املتعلق باملساعدة املؤقتة العامة الذي يرد حتت عنوان"املوظفون اآلخرون" كال من 
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املوظفني الذين يشغلون وظائف مؤقتة ذات طابع طويل األجل واملوظفني الذين يشغلون وظائف مؤقتة 
 قصرية األجل.

من النظام املايل والقواعد املالية على أنه تتضمن امليزانية الربناجمية "اجلداول  1-711القاعدة وتنص  -27
واألرقام ذات الصلة بشأن تقديرات امليزانية والوظائف". وعلى الرغم من الكشف عن هذه املعلومات فيما 

ة حتت عنوان املساعدة املؤقتة العامة يتعلق بالوظائف الثابتة، فإن التفاصيل املتعلقة بالوظائف املعادة املمول
 .ليست مبينة يف امليزانية بوضوح

 4التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة بتعديل الطريقة اليت يتم هبا إدراج املساعدة املؤقتة العامة يف 

 قة على الوظائف املؤقتةامليزانية بإنشاء عنوانني لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملواف
اجملددة على مدى فرتات زمنية طويلة واليت تكون نتيجة لذلك أقرب إىل الوظائف الطويلة األجل، واحرتاما 
للمرونة اليت تتطلبها طبيعة عمليات منفصلني بامليزانية أحدمها يتعلق بالوظائف املؤقتة الطويلة األجل 

  .يتعلق باملساعدة املؤقتة القصرية األجل بطبيعتها )املساعدة الطويل األجل( واآلخر
وستقدر الوظائف اليت ستدرج حتت عنوان الوظائف املؤقتة الطويلة األجل بوضع قائمة للوظائف املطلوبة 
واملبينة بالتفصيل يف سرد امليزانية املعتمدة. وستقدر ميزانية املساعدة املؤقتة القصرية األجل، املرنة للغاية 

ساس مبلغ مقطوع ُيسب كنسبة مئوية من تكاليف املوظفني، مقارنة مع النفقات الفعلية بطبيعتها، على أ
  السابقة على أساس سنوي.

وعالوة على ذلك، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  بأن تعد احملكمة قائمة خمتصرة جلميع وظائف 
هو احلال بالنسبة للوظائف الثابتة. املشار إليها يف سرد امليزانية املعتمدة كما  املساعدة الطويلة األجل

وسيتاح للدول األطراف نتيجة لذلك املوافقة على جمموعة أساسية من املوظفني الذين يشغلون وظائف 
 .ثابتة ووظائف مساعدة طويلة األجل

لعدم قيام اخلرباء االستشاريني بأنشطة مماثلة ألنشطة املوظفني، يوصي املراجع اخلارجي  ا، نظر اوأخري 
 للحسابات  بنقلهم من فئة  "الرتب األخرى" إىل فئة "غري املوظفني".

 وضع قواعد لتعيين الموظفين واألفراد المتعاقدين بعقود قصيرة األجل 
ا جمموعة منفصلة من القواعد املتعلقة بتعيني املوظفني ال توجد يف احملكمة اجلنائية الدولية حالي -24

واألفراد املتعاقدين بعقود قصرية األجل. ومن املالحظ، كما ذكرت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثانية 
والعشرين، أن قسم املوارد البشرية هو الذي يقوم حاليا بإعداد املقرتحات املتعلقة بالتوظيف املؤقت 

د مع املوردين للقيام مبهام ذات طبيعة مؤقتة. ويف حالة املوافقة، من املقرر أن تعد التعليمات والتعاق
  .4172اإلدارية ذات الصلة يف غضون عام 

وينص النظام اإلداري للموظفني يف نطاقه والغرض منه صراحة على أن التعيينات القصرية األجل  -21
فس املنطلق، من األفضل أن توضع جمموعة من القواعد ختضع لقواعد منفصلة يضعها املسجل. ومن ن

  لألفراد املتعاقدين مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة.
للتصدي  وال بد من وجود قواعد لتعيني املوظفني واألفراد املتعاقدين بعقود قصرية األجل، السيما -22

 حلاالت احملاباة أو احملسوبية يف عملية التوظيف.

 2التوصية 
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راجع اخلارجي للحسابات بوضع سياسة تتضمن جمموعة من القواعد جلميع العقود القصرية يوصي امل
األجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات القصرية األجل واألفراد العاملني باتفاقات اخلدمات 

 الذين يقومون بأعمال مماثلة ألعمال املوظفني. اخلاصة
در من التدخل من جانب قسم املوارد البشرية، من أجل تقليل وينبغي أن تسمح هذه القواعد بأقل ق

 .املخاطر احملتملة للمحاباة وجتنب أي حمسوبية يف عملية التوظيف
  تعزيز الرقابة على تتبع األصول

بندا للمعدات اليت مل  111تتضمن قائمة اجلرد اليت قدمتها وحدة اخلدمات اللوجستية والنقل  -25
٪ 68ومل تتمكن من العثور على  امعرفة مكاهنا أثناء اجلرد املادي الذي قامت به مؤخر تتمكن الوحدة من 

  من هذه املعدات منذ مدة طويلة.
يورو، مبعدات تكنولوجيا املعلومات  181 111وتتصل هذه البنود، اليت بلغت قيمتها عند الشراء  -29

سيب احملمولة، وأجهزة املساعدة الرقمية واالتصال أساسا اليت تكون بعضها جذابة بطبيعتها مثل احلوا
  الشخصية، واهلواتف النقالة، واهلواتف الساتلية.

من املالحظات امللحقة  1ومل تشطب هذه املعدات من تقرير اجلرد وال تزال مدرجة يف البند  -21
االقرتاح الالزم بالبيانات املالية املتعلقة باملمتلكات غري املستهلكة لعدم قيام موظفي التصديق بتقدمي 

 لشطبها حىت اآلن وعدم تصريح املسجل بالشطب.
وأوال، ستكفل عملية تتبع األصول بصورة فعالة تسجيل مجيع احلركات املادية لألصول )االستالم،  -28

  .التحويل بني الوحدات التنظيمية، التصرف( من أجل حتديد املكان الذي ميكن العثور عليها فيه
ظام كامل لإلبالغ عن سلسلة املسؤوليات فيما يتعلق جبميع املوجودات عملية جمدية وثانيا، وجود ن -26

متاما حيث سيتم اسناد كل بند من بنود املعدات ملستخدم هنائي معني وسيكون هذا املستخدم مسؤوال 
 .عن احلفاظ عليه. وسيتم تسجيل هذه املعلومات يف قاعدة بيانات عامة ومشرتكة بني الوحدات املعنية

وأخريا، عندما سيتعذر حتديد مكان أي بند عند القيام باجلرد املادي السنوي، سيتم التحقيق يف  -51
 هذا الشأن وسيتم بعد ذلك شطب البند يف هناية املطاف.

وسيساعد احرتام الرقابة الداخلية املذكورة أعاله على تقليل خماطر االحتيال أو اختالس املوجودات  -57
 قية للبيانات املالية.وسيعطي صورة حقي

بند من املعدات املرتاكم على مدى عدة سنوات املشار  111ويدل عدم االستدالل على مكان  -54
 على أن 4171كانون األول/ديسمرب   17إليه أعاله والذي كان ال يزال قائما يف تقرير اجلرد حىت 

 اإلجراءات ليست فعالة مبا فيه الكفاية.
وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، اختذت احملكمة  4172/يناير كانون الثاين  7ومنذ  -51

إجراءات حمددة لضمان السيطرة الكافية على ممتلكاهتا، ويتم تنفيذ هذه اإلجراءات بنظام ساب )برجمياهتا 
  للتخطيط املركزي للموارد( الذي يوفر قاعدة بيانات مشرتكة للوحدات التنظيمية.

 6التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تتأكد احملكمة من ادراج مجيع بنود املعدات، مبا يف ذلك األنواع 
اجلذابة بطبيعتها، واإلبالغ عنها بشكل صحيح يف البيانات املالية عن طريق تعزيز الرقابة على تتبع 

  .األصولاألصول واالمتثال للتعليمات اإلدارية اليت حتدد إطار إدارة املمتلكات و 
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للبحث عنها، ويف حالة عدم  ويف حالة فقدان أي بند من البنود، ينبغي حتديد مهلة زمنية معقولة
 معرفة مكاهنا بعد انقضاء هذه املهلة، ينبغي شطبها.

 شكر وتقدير 
يود املراجع اخلارجي للحسابات أن يعرب عن شكره ملوظفي احملكمة، ال سيما أعضاء قلم احملكمة  -52

  عاون والدعم العام املقدم لِفرق مراجعة احلسابات أثناء املراجعة. على الت
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 مرفق 

 لمراجعة الحسابات الوطني المملكة المتحدة متابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب
بعد مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة   -7

أن من بني ما بلغ جمموعه أربع توصيات مل يتم تنفيذها، نفذت إحدى التوصيات احلسابات، لوحظ 
 جزيئا، ومل تعد التوصيات الثالث األخرى قابلة للتنفيذ. ويبني اجلدول التايل ما سلف بالتفصيل:

 نفذت التوصيات املوضوع       الرقم
نفذت 

 جزئيا
مل تنفذ  

 بعد
مل تعد قابلة 

 للتنفيذ

إدارة  -الدائمة املباين  2
 امليزانية وإدارة املخاطر

نوصي بطلب نصائح خمتصني يف شؤون التمويل لتوفري معلومات 
 السرتاتيجية إدارة األصول.

  

X 

  

ميثاق املراجعة الداخلية  71
 للحسابات  

نوصي بأن يتم استعراض ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات على حنو 
املراجعة الداخلية للحسابات وأن يتم دوري من ِقبل رئيس مكتب 

حتديثه عند االقتضاء. وينبغي تقدمي نتائج االستعراض إىل اإلدارة العليا 
 وجلنة مراجعة احلسابات يف أقرب وقت ممكن.

 

 

 

 

 

X 

التخطيط للمراجعة وإعداد  77
 التقارير

نوصي مبا يلي: )أ( أن تتم موازاة فرتات التخطيط للمراجعة الداخلية 
للحسابات وإعداد التقارير املتعلقة هبا بالسنة املالية، وقد يستلزم ذلك 
إعداد تقرير مؤقت يغطي ستة أشهر فقط قبل البدء 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 املراجعة الداخلية للحسابات أن يدرج يف 
تقريره النواتج احملصل عليها مقارنة مبا حددته اخلطة املتفق عليها، مبا يف 
ذلك استخدام املوارد؛ و )د( ينبغي أن تقدم املراجعة الداخلية 

ار للحسابات تقييما ورأيا موضوعيني خبصوص مدى كفاية وفعالية اإلط
 اإلداري للمؤسسة وكيفية إدارهتا وضبطها للمخاطر.

   

X 

استنتاجات املراجعة الداخلية  74
 للحسابات

نوصي بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف اعتماد 
تعريفات متناسقة تشري إىل املخاطر الشديدة واملتوسطة واملنخفضة 

 وترتبط بإطار إدارة املخاطر باحملكمة.

  

 

 

X 

 3 1 0 1 مجموع عدد التوصيات:  

نصائح خمتصني يف شؤون وال يزال تنفيذ التوصية الرابعة اليت تطلب إىل احملكمة احلصول على  -4
التمويل لتوفري معلومات السرتاتيجية إدارة األصول اخلاصة باملباين الدائمة جاريا. وأنشئ الفريق العامل 

الزمين. وعقد الفريق العامل عدة اجتماعات. واهلدف هو تقدمي ومتت املوافقة على اختصاصاته وجدوله 
اقرتاح متفق عليه من خالل جلنة املراقبة وجلنة املالية وامليزانية إىل مجعية الدول األطراف يف كانون 

 .4172األول/ديسمرب 
نفيذ بنشاطات املراجعة الداخلية للحسابات، ومل تعد قابلة للت 74و 77و 71وتتعلق التوصيات  -1

لعدم امتثال مهمة املراجعة الداخلية للحسابات احلالية للمعايري الدولية للمراجعة الداخلية للحسابات، 
وجاري معاجلة هذه املسألة يف إطار االستعراض الذي يقوم به املراجع اخلارجي للحسابات  للحوكمة يف 

 (.4رقم  4171ة  مهمة املراجعة الداخلية للحسابات ونشاطاهتا )توصية السنة املالي
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تقرير مراجعة الحسابات بشأن التقارير المالية لمشروع المباني الدائمة وإدارة 
 ( 5103المشروع  )السنة المالية 

 احملتويات
 الصفحة 

 184 .................... .................... .................... ............ اهلدف من املراجعة ونطاقها
 184 .................... .................... .................... ..................... أساسيةمعلومات 

 181 .................... .................... .................... ......................  قائمة التوصيات
 185 ............. .................... .................................. ....... متابعة التوصيات السابقة

 189 .................... .................... ................... التقارير املالية املتعلقة مبشروع املباين الدائمة
 189 .................... .................... .................... ....... متويل مشروع تشييد املباين   -7
 188 .................... .................... ........................... استخدام احتياطي املشروع   -4
 186 .................... .... .................... نفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمسالية   -1

 161 .................... .................... ................. املالحظات والتوصيات املتعلقة بإدارة املشروع
 161 .................... .................... .................... ................... إدارة املشروع   -7
 167 .................... .................... .................... ................ مشروع االنتقال   -4
 167 .................... .................... .................... ................... حتليل الطلب   -1
 164 .................... ............................ السيطرة على التكاليف التشغيلية للمباين اجلديدة   -2

 161 .................... .................... .................... ......................... شكر وتقدير

 الهدف من المراجعة ونطاقها 
إعداد التقارير املالية املتعلق ب قام فريق يتكون من ثالثة مراجعني خارجيني باملراجعة السنوية للتقرير -7

وكان اهلدف من . 4171ملشروع املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية وإدارة املشروع للسنة املالية 
املراجعة هو التحقق من مالءمة التقارير املالية وصحتها واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة، وإجراء 

املشروع. وحتققت مراجعة اإلدارة بالتحديد من اإلطار القانوين، والرتتيبات املالية، واحلوكمة، مراجعة إلدارة 
 وأجل تنفيذ املشروع، ونطاق املخاطر والنزاعات، واالمتثال لقرارات الدول األطراف.

استخدام )ب ISA 620واشرتك يف فريق املراجعة خبري يف إدارة مشاريع البناء قام بعمله وفقا للمعيار  -4
 أعمال أحد اخلرباء يف مراجعة احلسابات(.

 1111، مبا يف ذلك املعيار (7)وجرت املراجعة وفقا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة -1
من النظام املايل  74املتعلق مبراجعات االمتثال، عمال بالبند  2111املتعلق مبراجعات األداء واملعيار 

 .4172كانون الثاين/يناير   72حكمة وخطاب االلتزام املؤرخ يف والقواعد املالية للم

ومتت مناقشة مجيع املالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنيني وهيئات الرقابة املعنية باحملكمة.  -2
. وكان مشروع التقرير 4172أيار/مايو  6وُعقد االجتماع اخلتامي للمراجعة مع املسؤلني عن املشروع يف 

اقشات رمسية مع مراجعي حسابات اجلهات املعنية. وتعكس النسخة النهائية هلذا التقرير موضعا ملن
 تعليقات هؤالء املراجعني بالكامل.

 معلومات أساسية
                                                           

 .(ISSAI)( املعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة  (7
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، قررت مجعية الدول األطراف تزويد احملكمة اجلنائية الدولية مبباين دائمة. ويف عام 4115يف عام  -5
ى املوقع الذي اقرتحته السلطات اهلولندية. ووافقت على البناء ، وافقت مجعية الدول األطراف عل4111

. ويف عام 4172مليون يورو، وتوقعت االنتقال إىل املباين اجلديدة يف عام  761مبيزانية يبلغ أقصاها 
وموعد االنتقال إىل املباين اجلديدة  4175، أجلت اجلمعية املوعد احملدد النتهاء البناء إىل عام 4116
مليون يورو. وبإضافة ميزانية  782.2، قدرت تكاليف البناء مببلغ 4171. ويف عام 4179 إىل عام

األثاث، والتجهيزات األخرى الالزمة للمستخدمني غري املدرجة يف التصميم، والدعم، واملراقبة( االنتقال )
مليون  765.1وحد مليون يورو إىل ميزانية البناء، يبلغ جمموع تكاليف املشروع امل 77.1البالغ قدرها 

 يورو.
،  4171نيسان/أبريل  79وسيتم بناء املقر الدائم املقبل للمحكمة، الذي وضع حجر أساسه يف  -9

مشال مدينة الهاي، قرب شفيغينينغن، على بعد كيلومرتين من البحر جبانب منطقة من الكثبان الرملية، 
هلا. وكانت هذه األرض تشغلها قبل ذلك على قطعة من األرض قدمتها الدولة اهلولندية وستبقى ملكا 

 ثكنات عسكرية مت االنتهاء من هدمها بتمويل من احلكومة اهلولندية.
)اليت فازت باملسابقة(  Schmidt Hammer Lassenويتكون التصميم الذي قدمته الشركة الدامنركية  -1

مربعا، وتشمل ثالث قاعات مرتا  54 251من ست بنايات مرتابطة حتتل أرضية مساحتها اإلمجالية 
مكان.    7 511مكان عمل اليت ميكن زيادهتا إىل  7 411للمحكمة مع إمكانية وجود قاعة رابعة، و 

وال تشمل التصميمات مركزا لالحتجاز وستواصل احملكمة استخدام السجن اهلولندي املوجود على بعد  
 كيلومرت واحد من مقرها املقبل.

  Courtys، منح دور املقاول العام للشركة اهلولندية 4177ق يف هناية عام وبعد العطاء الذي أُطل -8
. وأودعت احملكمة طلب رخصة البناء 4174تشرين األول/أكتوبر  7ت اتفاقا مع احملكمة يف قعاليت و 

لدى سلطات مدينة الهاي بعد التاريخ املقرر ببضعة أسابيع، وأدخلت تعديالت طفيفة على خمططات 
ذ تعليقات السكان احملليني يف االعتبار. ومدد أجل النظر يف النسخة املعدلة من طلب املهندس ألخ

. وستشغل 4175الرخصة للنظر يف التظلمات. ومن املقرر اآلن أن يتم تسليم املباين يف صيف عام 
 . 4175احملكمة بالتايل مبانيها اجلديدة يف هناية عام 

ات العطاء للمهندس املعماري. أما مشروع البناء فتمّوله الدول وقامت الدولة اهلولندية بتمويل إجراء -6
كانون   17األطراف اليت ميكنها االختيار بني طريقتني للدفع واليت ينبغي أن تقدم إشعارا باختياراهتا قبل 

 :4172األول/ديسمرب 
ال  إما بدفع مبلغ مقطوع )التسديد دفعة واحدة( يف قسط واحد أو عدة أقساط سنوية يف موعد ( أ)

 ؛4175حزيران/يونيه  75يتجاوز 

وإما باملشاركة، وفق نسبة مسامهتها يف ميزانية احملكمة العادية، يف تسديد القرض الذي تقدمه   ( ب)
 الدولة اهلولندية للمحكمة حىت ينطلق البناء. 

 ويسعى اإلطار املؤسسي الذي وضع ملراقبة املشروع إىل التوفيق بني شرطني: -71
تعيني فريق صغري إلدارة املشروع يكون مسؤوال عن املراقبة اليومية للمشروع  الفعالية، من خالل ( أ)

 باالتصال مع املهندس املعماري واملقاول العام، 

املشاركة الكافية من كل أصحاب املصلحة: الدول األطراف، وأجهزة وأقسام احملكمة، والدولة   ( ب)
 املضّيفة ومدينة الهاي.
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للمشروع يقدم على أساس منتظم تقارير إىل جلنة  ادول األطراف مدير وهلذا الغرض، عينت مجعية ال -77
. وللمحكمة والدولة املضيفة ودول أطراف أخرى احلق يف احلضور يف (4)املراقبة اليت أنشأهتا اجلمعية

اجللسات العامة للجنة املراقبة. وتقدم جلنة املراقبة تقاريرها السنوية إىل مجعية الدول األطراف كما تقدم 
 تقارير مرحلية إىل جلنة امليزانية واملالية قبل انعقادها.

ويف الوقت احلايل، مدير مشروع املباين الدائمة هو املسؤول عن إدارة مشروع التشييد مبساعدة  -74
وكلفت مجعية الدول  .(Brink Group)إحدى الشركات املتخصصة يف تقدمي الدعم إلدارة املشاريع 

 Courtysاألطراف مدير املشروع بإدارة مشروع االنتقال. ومنحت أعمال املقاوالت والبناء لشركة 
 للمقاوالت العامة اليت تقدم اخلدمات للمهندسني املعماريني الذين قاموا بتصميم املشروع الفائز.

 قائمة التوصيات
  0التوصية 

بأن يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده احملكمة وجلنة املراقبة لتصفية يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  
اشرتاكات الدول األطراف هو يوم تسليم املباين للمحكمة، حىت إذا كان سابقا لتاريخ انتهاء االتفاق الذي 
 عقدته احملكمة بشأن اإلسكان املؤقت احلايل، إلمكان االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل جدول

 .4175و  4172و  4171األنصبة املقررة املعمول به يف األعوام 

 5التوصية 
دون اإلخالل مبسؤولية مدير املشروع يف االلتزام مبصادر ‘ 7’يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  

التمويل، بأن يُطلب إىل مدير املشروع أن ُيدد مبزيد من التفصيل املعلومات املستعادة املعروضة على جلنة 
تياطي املشروع لتمويل املراقبة بشأن استخدام امليزانية من أجل احلد على حنو فعال من استخدام اح

عند االقتضاء، بالنظر يف انشاء احتياطي خاص إضايف، مببلغ مناسب، ‘ 4’؛ والطفيفةالتعديالت التقنية 
لتمويل أي تعديالت جوهرية على برنامج البناء، على أن يعرض اعتماد ومتويل هذا االحتياطي أوال رمسيا 

 (. 9على جلنة املراقبة للموافقة عليه )انظر التوصية 

 

 3التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تبحث احملكمة وجلنة املراقبة، يف الفرتة من اآلن وحىت هناية عام  

على إدارة املباين، اليت ستصبح من ممتلكات احملكمة،  كليا أو جزئيا، إمكانية التعاقد من الباطن  4172
بالشركة املتعاقد معها من الباطن املختارة، واالستعداد  للنفقات املتعلقة 4175وتوفري بند يف ميزانية عام 

 .4175لتنفيذ هذا االختيار اعتبارا من أيلول/ سبتمرب 

 4التوصية 
لتقليل املخاطر املتصلة بإدارة املشروع، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بااللتزام بدقة بتوزيع  

بأن ُيتوي التقرير الذي يقدمه مدير املشروع إىل ‘ 7’املسؤوليات بني جلنة املراقبة ومدير املشروع، أي: 
جلنة املراقبة على مزيد من املعلومات املفصلة والدقيقة بشأن املسائل االسرتاتيجية واملالية )مبا يف ذلك 

                                                           

 وتضم ممثلني لعشر دول أعضاء. 4115( أنشئت هذه اللجنة كهيئة فرعية يف عام  (4
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بأن حترتم حرية مدير ‘ 4’االسرتجاعية؛ و املخاطر( لتمكينها من ممارسة مسؤولياهتا يف جمال املراجعة
 .تصرف يف املسائل اإلدارية املتصلة باجلوانب التقنيةاملشروع يف ال

 2التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تعد احملكمة خطة عمل وبأن تنفذ هذه اخلطة بغية تشجيع  

مجيع األقسام يف قلم احملكمة، وال سيما قسم املوارد البشرية، على املشاركة بشكل استباقي على مجيع 
 ية يف ضمان تنفيذ مشروع االنتقال بنجاح.مستويات املسؤول

 6التوصية 
باالبقاء على الوالية األولية، املتعلقة بنقل امللكية يف النصف ‘ 7’يوصي املراجع اخلارجي للحسابات:  

بأن تضع احملكمة، عند ‘ 4’، من حيث التكاليف واإلطار الزمين والربنامج العام؛ و4175الثاين من عام 
إضافية لتوسيع الربنامج األصلي، بعد القيام أوال بتحديد التكلفة )امليزانية والتمويل(، االقتضاء، والية 

والرتتيبات القانونية )احلصول على ترخيص جديد للبناء، إضافة متسابق لعقد البناء(، واملضمون 
 )املواصفات الوظيفية والتقنية(.

 3التوصية 

بتحديد وقياس املخاطر املتصلة بتكاليف التشغيل املكررة، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة  
وتغطية "الشبكة املعمارية الفوالذية" بواجهة  وعلى وجه اخلصوص املخاطر املعروفة املتصلة بالربكة العاكسة

 خضراء، وبأن تنظر يف احتمال املطالبة باالمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.

 يات السابقةمتابعة التوص
بعد مراجعة حلال تنفيذ التوصيات السابقة، لوحظ أن من بني ما بلغ جمموعه مخس توصيات،  -71

 . ويبني اجلدول التايل ما سلف بالتفصيل:ا، ونفذت أربع توصيات جزئيكامال  انفذت توصية واحدة تنفيذ
 

 التوصيات 
 نفذت
 يالكامل

نفذت 
اجزئي  

1 

للحسابات بأن تعد احملكمة تقريرا ماليا فيما يتعلق بكل األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف يوصي املراجع اخلارجي 
"( تبني املبالغ السنوية اليت جيب إدراجها يف امليزانيات التشغيلية السنوية للمحكمة. وسيؤدي هذا 4التصميم )"اجملموعة 

ه التكاليف إىل الدول األطراف.التقرير املايل إىل حتسُّن إدارة املشروع بتقدمي نظرة عن هذ  X  

4 

إعداد ميزانية، من أول يورو، ثالثية  4171يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تؤيد جلنة امليزانية واملالية ابتداء من 
املقر ، وستؤدي هذه العملية إىل )أ(تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر إىل إدراج 4179-4172السنوات للفرتة 

يف أصول احملكمة،و)ب( السماح للمحكمة بتحديد احتياجاهتا املالية بدقة أكرب ال مسيا فيما يتعلق بطريقة العمل 
 X  اجلديدة للمحكمة مقارنة بالسنوات السابقة.

1 

، بأن مشروع املباين الدائمة 4171يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا، ابتداء من صيف 
قيد البناء هنائيٌّ بغض النظر عن التعديالت اليت التزم املقاول أصال بالقيام هبا. وينبغي غلق استطالع طلبات التكييف 

إذا انعدم األثر على املوارد البشرية وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع. اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال    X 

2 

 يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة ومجعية الدول األطراف مبا يلي:
ل عن جلنة إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع، وممثل عن جلنة املراقبة، وممثل عن جلنة امليزانية واملالية، زممث -

املراجعة الداخلية للحسابات. وميكن أيضا وجود ممثل عن رئيس احملكمة، واملدعي العام، واملسجل يف هذه اللجنة. 
 ويوصي املراجع اخلارجي للحسابات مبا يلي:

 X للمباين الدائمة  تقدمي كل القرارات املتعلقة باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات املتعلقة بالتنظيم االسرتاتيجي -
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األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف التصميم بالكامل وسجلت مجيع قطع  7لتوصية وقد نفذت ا -72
  التقرير املتعلق مبشروع االنتقال وسيتم متويلها من البنود املعنية."( يف 4)"اجملموعة 

فقط: فلم يتم إعداد ميزانية ثالثية  اتؤيدها جلنة امليزانية واملالية، جزئي، اليت 4ونفذت التوصية  -75
، على الرغم من اكتمال الدراسة بشأن التكلفة اإلمجالية المتالك 4179-4172السنوات شاملة للفرتة 

لة املباين اجلديدة. ولذلك يكرر املراجع اخلارجي للحسابات توصيته بإعداد ميزانية ثالثية السنوات شام
، وذلك لتمكني احملكمة من حتديد تكاليف التشغيل والصيانة واستبدال 4171-4175ولكن للفرتة 

 األصول الرأمسالية للمباين وطلب االعتمادات الالزمة من الدول األطراف.
فقط حيث مل يتم إدخال تعديالت كبرية وشاملة على املشروع ودفعت  اجزئي 1ونفذت التوصية  -79

يطة من امليزانية االحتياطية للمشروع. ولذلك ال تزال التوصية صاحلة حىت اآلن إذ التعديالت البس
سيتكلف أي تعديل للمشروع أثناء البناء ما يفوق كثريا التكلفة عند حتميلها على البند ذي الصلة من 

نتهاء من املواصفات األصلية، وسيؤدي ذلك إىل مزيد من التأخري يف البناء وبالتايل من التأخري يف اال
 العمل، وزيادة كبرية يف النفقات.

فقط حيث أنشئت اللجنة التوجيهية )اجمللس املشرتك ملشروع املباين  اجزئي 2ونفذت التوصية  -71
ولكنها مل حترر أي حمضر أو مذكرة للقرارات  4171الدائمة( واجتمعت للمرة األوىل يف أيلول/سبتمرب 

ة من  هيئة لصنع القرار. وال يوجد سجل للمشاركني أو املناقشات أو وتبدو بالتايل أقرب إىل وكالة إعالمي
  القرارات.

ومت تعزيز  املشروع واملسجلفقط حيث مت توضيح دور ومسؤوليات مدير  اجزئي 5ونفذت التوصية  -78
توسيع نطاق  اسلطات مدير املشروع لتمكينه من اختاذ قرارات سريعة وحتمل النفقات ذات الصلة. ومت أيض

مسؤوليات مدير املشروع لتشمل إدارة مشروع االنتقال. بيد أن التقارير اليت قدمها مدير املشروع للجنة 
املراقبة بشأن االلتزام بالنفقات ليست مفصلة مبا فيه الكفاية لتمكني اللجنة من القيام مبراجعة مستعادة 

 فعالة.
ارة املشروع حلني "االنتهاء من املشروع"، مل تتخذ خطوات كذلك، وعلى الرغم من أمهية بقاء فريق إد -76

ثالثة  -+/  4175لتحقيق ذلك. ومفهوم "االنتهاء من املشروع"، سواء كان عند انتهاء البناء )متوز/يوليه 
(، أو التسليم 4179/بداية عام 4175أشهر(، أو االستكمال النهائي خلطة التمويل )غالبا يف هناية عام 

 (، ال يزال غامضا للغاية.4179ناء النصف الثاين من عام النهائي )أث

 التقارير المالية المتعلقة بمشروع المباني الدائمة
  تمويل مشروع تشييد المباني -0

 وطريقة العمل اجلديدة للمحكمة إىل هذه اللجنة.
وأن يُعهد بوظيفة األمانة املتعلقة هبذه اللجنة ملدير املشروع. -  

5 

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة وجلنة املراقبة بتعزيز أدوار ومسؤوليات مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، 
 ويتضمن هذا:

تفويض مدير املشروع سلطة تكبُّد نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية مشروع املباين الدائمة لتمويلها من امليزانية  -
التشغيلية للمحكمة. وتنطبق هذه السلطة بوجه خاص على األثاث والتجهيزات غري املدرجة يف التصميم )"اجملموعة 

؛"(، وتكاليف االنتقال وجتهيزات اإلعالم اآليل4  
وضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن تسمح هذه القواعد بالتمييز الواضح بني نطاق  -

سلطة مدير املشروع ونطاق دور املسجل يف التحّقق من صحة بنود اإلنفاق، ال سيما فيا يتعلق باإلنفاق الذي متّوله 
 ميزانية املسجل.

وحيثما ال تكون القاعدة واضحة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض اإلنفاق على أساس أن تكبد اإلنفاق أو سداده   -
 ليس مرخصا به. وميكن ملدير املشروع أن يطلب تكبد اإلنفاق أو سداده بالنظر إىل حاجات املشروع.

اقبة للموافقة عليه الحقا.ويتم تفصيل كل واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة املر  -   X 
 4 0 مجموع عدد التوصيات 



ICC-ASP/13/20 

387 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 3
8

7
 

مليون  411تقوم الدولة املضيفة بتمويل مشروع تشييد املباين بقرض ال يتجاوز مقداره  -41
د على مدى  يف املائة سنويا، وتسدد احملكمة  4.5عاما، مبعدل فائدة يبلغ قدره  11يورو، يسدَّ

مليون يورو بأكمله  411أصل الدين والفائدة من حصص الدول األطراف. وإذا مل ُيستخدم مبلغ 
يف املائة من املبلغ الذي يتعني سداده من القرض  71.5ية املشروع، ختصم الدولة املضيفة مع هنا

 الذي مل يتم استخدامه. 
الختيار التسديد  4172كانون األول/ديسمرب   17ومنحت الدول األطراف أجال ينتهي يف  -47

يتم استالم املبلغ دفعة واحدة. وقد يتم هذا التسديد بقسط واحد أو عدة أقساط سنوية، على أن 
. وستخضع املبالغ املدفوعة للتسوية حاملا تعرف 4175حزيران/يونيه  75بالكامل يف موعد غايته 

أن ختتار  االتكلفة النهائية للمشروع ومقدار الدعم املقدم من الدولة املضيفة. وجيوز للدول أيض
بني تسديد حصتها بالكامل دفعة واحدة أو تسديد جزء من حصتها  دفعة واحدة واجلزء اآلخر 

 من نصيبها يف القرض.
من تاريخ  اومبوجب شروط وأحكام القرض املقدم من الدولة املضيفة، ُتستحق الفائدة سنوي -44

بعد االنتهاء من سداد  االستخدام األول للقرض، ويبدأ سداد القرض بأقساط سنوية منتظمة
اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة. وال توجد على ما يبدو أحكام للسداد املبكر 

 للقرض. 
. ووفرت األموال املسحوبة من القرض التدفقات 4171واستخدم الدين ألول مرة يف عام  -41

دفوعات اليت ستسدد دفعة واحدة من النقدية الالزمة لدفع مستحقات املوردين إىل حني استالم امل
الدول األطراف اليت اختذت هذا اخليار. وإذا وردت مدفوعات الدول األطراف يف وقت متأخر، 
قد تتجاوز املسحوبات من القرض احتياجات التمويل، ويف هذه احلالة ستثار مسألة احتمال 

 السداد املبكر للقرض إىل الدولة املضيفة.
واجب الدفع من القرض والفوائد املستحقة )من الدول اليت مل تشارك يف وسيبلغ املبلغ ال -42

ماليني يورو يف السنة يف الفرتة من  9.7خيار تسديد اشرتاكاهتا املقررة دفعة واحدة( ما يقرب من 
. وستتوقف التكلفة النهائية على عدد الدول األطراف اليت ستختار 4121إىل عام  4171عام 

. وكلما زاد عدد الدول اليت ستختار ذلك، سيقل املبلغ الذي سيلزم سحبه التسديد دفعة واحدة
 . سيتم احلصول عليها من الدولة املضيفةمن قرض الدولة املضيفة، وستزيد اإلعانة املالية اليت 

. وسيكون يوم التسليم هو التاريخ 4175ومن املقرر تسليم املباين الدائمة يف أيلول/سبتمرب   -45
سليم املباين للمحكمة. وسيحدد تاريخ التصفية النهائية للمشروع يف وقت الحق، خالل السنة املرجعي لت

. وسيتيح ذلك معرفة التكلفة النهائية للمشروع ومقدار اإلعانة اليت سيتم احلصول عليها من 4179املالية 
 الدولة املضيفة.

ة املقررة للدول األعضاء، وسيطبق وستعتمد اجلمعية العامة لألمم املتحدة جدوال جديدا لألنصب -49
. بيد أن التصفية 4178و 4171و 4179هذا اجلدول على ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لألعوام 

النهائية للمشروع سرتتبط، بغض النظر عن تاريخ التصفية، حبدث معني هو تاريخ تسليم املباين 
تطبيقه. وسيؤدي ذلك إىل اللبس. ومن للمحكمة، عندما كان جدول األنصبة السابق هو اجلاري 

 األفضل أن حتدد األنصبة بأثر رجعي، بناء على تاريخ احلدث )البناء( املتصل هبا.

  0التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده احملكمة وجلنة املراقبة لتصفية  

اشرتاكات الدول األطراف هو يوم تسليم املباين للمحكمة، حىت إذا كان سابقا لتاريخ انتهاء االتفاق الذي 
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ملية تصفية االشرتاكات إىل جدول عقدته احملكمة بشأن اإلسكان املؤقت احلايل، إلمكان االستناد يف ع
 .4175و  4172و  4171األنصبة املقررة املعمول به يف األعوام 

  استخدام احتياطي المشروع -5

بعد العطاء ومشروع تقييم املخاطر، أنشئ احتياطي للمشروع ضمن ميزانية البناء يبلغ مقداره  -41
 .(Courtys)٪ من قيمة العقد مع شركة املقاوالت العامة  8.1مليون يورو، أي ما يعادل  74.86

 مليون يورو من احتياطي املشروع. وزاد 9.48٪ أو 26، استخدم 4172وحىت أواخر آذار/مارس  -48
٪. واستنادا 26٪ إىل 41بشكل حاد، من  4172اللجوء إىل االحتياطي بني شباط/فرباير وآذار/مارس 

ماليني يورو اضافية   2.5إىل دراسات أجريت حلاالت مماثلة، يقدر فريق املشروع أنه سيلزم ما يقرب من 
االحتياطي على األرجح الستكمال املشروع. ويف هناية املشروع، طبقا للتقديرات احلالية، سيبلغ رصيد 

 مليوين يورو تقريبا.
ومع ذلك، هناك العديد من املخاطر اليت قد تدخل يف نطاق االحتياطي، ويلزم لذلك االحتفاظ  -46

 برصيد كاف:
خبصوص دفع تكاليف إضافية تتعلق  (Courtys)نتيجة النزاع القائم مع شركة املقاوالت العامة   )أ( 

ويُدعى أن التأخري الذي وقع يف بدء أعمال اخلرسانة السابقة التجهيز بتصميم وحدات البناء. 
يرجع إىل سوء تقدير الصعوبات املتصلة بإنتاج ما يكفي من حديد التسليح )على الرغم من عدم 
موافقة شركة املقاوالت واملهندس املعماري على ذلك(، فضال عن إمهال املهندسني االستشاريني. 

فة بلغت عدة ماليني من اليورو، تتحملها شركة املقاوالت العامة يف الوقت ومت حل املشكلة بتكل
 احلاضر. والنزاع معروض على القضاء حاليا.

)ب(   املخاطر اليت ينطوي عليها تنفيذ برنامج االنتقال )النقل، وتقدمي الدعم للموظفني، وشراء األثاث 
اآلن يف احتياطي املشروع ميزانية هلذا وجتهيزات أخرى غري مدرجة يف التصميم(، وال توجد حىت 

مليون يورو(. ويف املستقبل، قد يلزم اللجوء إىل احتياطي املشروع يف  77.1اجلزء من املشروع )
 ميزانية البناء لتغطية النفقات غري املتوقعة، مبوجب ترتيبات مل حتدد بعد. 

الربنامج األّويل للبناء األساسي مثل  يتضمن احتياطي املشروع خمصصات للتعديالت الرئيسية علىوال  -11
توسيع املباين أو إقامة طوابق إضافية. ويف مجيع األحوال، ال ميكن استخدام احتياطي مشروع لتمويل مثل 

 هذه التعديالت، اليت خترج عن نطاق أهدافه وإمكانياته املالية.
اية وأدت إىل عدد من "النزاعات وترتيبات اللجوء إىل احتياطي املشروع ليست واضحة مبا فيه الكف -17

 املتعلقة بتعيني احلدود"، السيما فيما يتعلق ميا يلي:
تكلفة املالمح التمثيلية للمباين )األعمال الفنية، احلديقة، منطقة االستقبال، اخل ...(: ونظرا للطبيعة  )أ(

حتياطي املشروع ووضع مليون يورو مبيزانية ا 7.4الرمزية واحلساسة هلذه النفقات، مت احتجاز مبلغ 
 حتت السيطرة املباشرة للجنة املراقبة؛

التعديالت يف تصميم املباين: قرر مدير املشروع إدخال تعديالت طفيفة على املشروع األساسي  )ب(
دون الرجوع إىل جلنة املراقبة، ومت متويل هذه التعديالت من احتياطي املشروع يف حني أهنا ليست 

 .دى إىل تقليل األموال املتاحة للطوارئ اجلديدةتعديالت تقنية، مما أ

 5التوصية 
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دون اإلخالل باملسؤولية امللقاة على عاتق مدير املشروع يف ‘ 7’يوصي املراجع اخلارجي للحسابات 
االلتزام مبصادر التمويل، بأن يُطلب إليه أن ُيدد مبزيد من التفصيل املعلومات املتعلقة باستخدام امليزانية 

استخدام احتياطي املشروع لتمويل  اليت قدمها للجنة املراقبة بأثر رجعي من أجل احلد على حنو فعال من
عند االقتضاء، بالنظر يف انشاء احتياطي خاص إضايف، مببلغ مناسب، ‘ 4’؛ والطفيفةالتعديالت التقنية 

لتمويل أي تعديالت جوهرية على برنامج البناء، على أن يعرض اعتماد ومتويل هذا االحتياطي أوال رمسيا 
 (.9ظر التوصية على جلنة املراقبة للموافقة عليه )ان

 نفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأسمالية -3

، ينبغي أن تبادر احملكمة، عند استالم املباين، (1)وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -14
بتسجيل االخنفاض يف قيمة كل عنصر من عناصر امللكية على حدة. وقام الفريق املعين بتقدمي الدعم 

دارة املشروع بدراسة تبني نفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمسالية الالزمة لتشغيل املباين إل
 واحملافظة على قيمتها.

وتشمل نفقات التشغيل والصيانة تكاليف الصيانة والطاقة واخلدمات والتأمني. وقدرت حىت اآلن  -11
مليون يوروً  لعام  4.44، و4175مليون يورو لعام  1.11هذه النفقات للمباين اجلديدة مبا يقرب من 

، ستسدد مجيع الدول 4175واألعوام التالية. واعتبارا من عام  4171مليون يورو لعام  4.68، و4179
 األطراف هذه النفقات من خالل امليزانية السنوية للمحكمة.

ما  4172املؤقتة احلالية يف عام  وعلى سبيل املقارنة، بلغت تكاليف التشغيل والصيانة للمباين  -12
، ولكن سيتم ختفيضها إىل 4175مليون يورو. وستدرج تكلفة مماثلة يف ميزانية عام  4.21يقرب من 

، وهو العام الذي ستنتهي فيه إجيارات مجيع املباين واألراضي 4179مليون يورو يف ميزانية عام  1.94
مة. ورمبا مت التقليل من تكاليف صيانة املباين الدائمة يف املتصلة هبا اليت تشكل املباين املؤقتة للمحك

 (.1املستقبل )انظر التوصية 
ومتثل املخصصات املتعلقة باستبدال األصول الرأمسالية االستثمارات الالزمة الستبدال األصول، أي  -15

وملا كانت احملكمة  هي الستبدال املكونات اليت تبلى مع مرور الزمن، وذلك ملنع التقادم الوظيفي للمباين. 
 .4179املالكة للمباين فإهنا ينبغي أن تدرج هذه النفقات يف ميزانيتها اعتبارا من عام 

، من املتوقع أن تبلغ نفقات التشغيل والصيانة واستبدال اللتقديرات املتاحة حالي اوإمجاال، وفق -19
، 4171اليني يورو يف عام م 5.854، و 4179ماليني يورو يف عام  5.981األصول الرأمسالية 

. وبإضافة النفقات املتعلقة بتسديد القرض املقدم من الدولة املضيفة 4178مالبيني يورو يف عام  9.74و
والفائدة املستحقة على الدول األطراف اليت مل خترت تسديد أنصبتها املقررة بالكامل دفعة واحدة، تقدر 

، 4171مليون يورو يف عام  77.654، و4179عام ماليني يورو يف  8.961تكاليف امللكية بنحو 
 .4178مليون يورو يف عام  74.44و

بواحدة من  التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمساليةوميكن أن تتم إدارة املباين، اليت تشمل  -11
 الطريقتني التاليتني: اإلدارة الداخلية أو االستعانة مبصادر خارجية بالكامل.

غري يف حجم وطبيعة املباين اليت تلزم إدارهتا، إذا مت اختيار اخليار األول، سيلزم توسيع نطاق ونظرا للت -18
باشرتاكات حمددة  االفريق املعين بتشغيل وإدارة املباين احلايل، وإنشاء صندوق خاص وجتديد موارده سنوي

                                                           

  .(IPSAS) (  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 1)
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حسب االقتضاء وعندما  من الدول األطراف، من أجل متويل االستثمارات واستبدال األصول الرأمسالية
 سيكون ذلك الزما.

وسيؤدي النهج الثاين إىل تكليف شركة متخصصة بإدارة املباين بالكامل، وستكون هذه الشركة  -16
مسؤولة عن التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمسالية. ولتنفيذ هذا احلل، سيلزم أن تعلم احملكمة بدقة  

ما يربر وجود فرتة للتكيف أو التعديل. ويف هذه احلالة، ميكن إسناد ما هي احتياجاهتا، ولذلك هناك 
 إدارة املباين يف السنة األوىل للشركة املسؤولة عن التشييد.

وسيلزم أن تقرر احملكمة نوعية اإلدارة اليت تفضلها ملبانيها وأن تستعد للتنفيذ العملي هلذا القرار قبل  -21
 .4175سبتمرب استالم املباين املقرر يف أيلول/

  3التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تبحث احملكمة وجلنة املراقبة، يف الفرتة من اآلن وحىت هناية عام 

على إدارة املباين، اليت ستصبح من ممتلكات احملكمة،  كليا أو جزئيا، إمكانية التعاقد من الباطن  4172
للنفقات املتعلقة بالشركة املتعاقد معها من الباطن املختارة، واالستعداد  4175وتوفري بند يف ميزانية عام 

 .4175لتنفيذ هذا االختيار اعتبارا من أيلول/ سبتمرب 

 

 

 

 المالحظات والتوصيات المتعلقة بإدارة المشروع 
 ارة المشروعإد -0

. وأسندت (2)مجعية الدول األطراف إلدارة املشروع يف عدة قراراتترد الرتتيبات اليت وضعتها  -27
إىل جلنة املراقبة، وهي هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف مسؤولة عن  ااجلمعية إدارة املشروع أساس

 املراقبة اإلسرتاتيجية، وإىل مدير املشروع املسؤول عن اإلدارة اليومية للمشروع.
، مرحلة كافية من التقدم تسمح بإجراء 4111وبلغ املشروع اآلن، على الرغم من تنظيمه يف عام   -24

يبات اإلدارية اليت اختذت من حيث كيفية توزيع االختصاصات بنب هاتني املسألتني تقييم عملي للرتت
: اإلدارة االسرتاتيجية واملالية من ناحية، واإلدارة التشغيلية من ناحية أخرى، لتحقيق  الفاعلتني األساسيتني

قت احلايل، أدى املرونة والتفاعل الالزمني. وعلى الرغم من توزيع االختصاصات بطريقة صحيحة يف الو 
أحيانا العدد الكبري من القرارات التنفيذية اليت يلزم اختاذها، واحلاجة املتزايدة إىل التفاعل والرتكيز على 

 املعامل الرئيسية، إىل إمهال املتطلبات اإلجرائية واحلاجة إىل تبادل املعلومات.
املشروع"( بقدر ال بأس  -2ناء )املسماة "وهكذا، بينما مت تزويد قاعدة البيانات املتعلقة مبشروع الب -21

، وأدى 4172، تأخر حتديث البيانات يف الربع األول من عام 4171به من املعلومات يف السنة املالية 
ذلك إىل عدم االستفادة بالكامل من هذه األداة. وعالوة على ذلك، هناك بعض القصور يف تسجيل 

                                                           

 ICC-ASP/6/Res.1اجلزء الثالث،  ،الثايناجمللد (، ICC-ASP/6/20، )4111 السادسة...الدورة  ...الوثائق الرمسية (2) 
 والقرارات التالية.  
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ا األفرقة العاملة وهيئات صنع القرار املختلفة )على وجه القرارات: ومل تسجل القرارات اليت اختذهت
اخلصوص اجمللس املشرتك للمباين الدائمة( بطريقة صحيحة يف حماضر اجللسات املتاحة للجهات الفاعلة 

 املختلفة. 

 4التوصية 
بتوزيع املسؤوليات لتقليل املخاطر املتصلة بإدارة املشروع، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بااللتزام بدقة 

بأن ُيتوي التقرير الذي يقدمه مدير املشروع إىل جلنة املراقبة ‘ 7’بني جلنة املراقبة ومدير املشروع، أي: 
على مزيد من املعلومات املفصلة والدقيقة بشأن املسائل االسرتاتيجية واملالية )مبا يف ذلك املخاطر( 

بأن حترتم حرية مدير املشروع يف ‘ 4’االسرتجاعية؛ و اجعةلتمكينها من ممارسة مسؤولياهتا يف جمال املر 
 .التصرف يف املسائل اإلدارية املتصلة باجلوانب التقنية

 مشروع االنتقال -5

هو وضع مشروعي االنتقال والبناء حتت إدارة واحدة.  4171كان التطور الرئيسي يف السنة املالية  -22
املشروع لتشمل إدارة مشروع االنتقال. واضطر فريق مدير واتسعت املسؤوليات التقنية لفريق مدير 

، إىل اللجوء إىل املساعدة اخلارجية املقدمة من الشركة املسؤولة عن تقدمي ااملشروع، الذي ظل عدده حمدود
الدعم إلدارة املشروع. بيد أن العمل املطلوب لالنتقال من اختصاص احملكمة واألقسام التابعة لقلم 

، ويتطلب معرفة متعمقة مبمارسات املوظفني، وهو جمال ليس لفريق املدير اة أخرى أساساحملكمة وأجهز 
دراية كافية به. ولذلك جيد فريق املدير صعوبة يف إشراك موظفي احملكمة يف مشروع االنتقال. وينبغي 

 بالتايل اإلشارة إىل نوعني من املخاطر:
تقنية فحسب، بدون مشاركة بشرية داعمة، ال تركز احتمال أن بتحول مشروع االنتقال إىل عملية  )أ( 

 بشكل كاف على البعد اإلسرتاتيجي، ذات نطاق حمدود لتعزيز أداء املوظفني؛ 
 .احتمال أن يرفض أو يفشل املوظفون، مبجرد مغادرة اخلرباء االستشاريني، تنفيذ مشروع  االنتقال )ب( 

اليت تعد ضرورية للقضاء  -تغريات يف السلوكياتومن احملتمل بالتايل أن يصعب التصدي لبعض ال -25
على الصعوبات املتأصلة يف العديد من املنظمات )حفظ السجالت، وتعزيز اللجوء إىل األدوات 

 على مستوى القاعدة. -اإللكرتونية، واإلدارة املشرتكة ألماكن العمل( 
لية تقدير تكلفة العمل املطلوب ويفتقر االنتقال إىل هدف حمدد بوضوح. ويقل يف امليزانية احلا -29

ملشاركة املوظفني يف العملية، والوقت الذي سيستغرقه تعديل املشروع لتلبية توقعات أجهزة احملكمة 
 وموظفيها.

وينبغي أن توضع القرارات املتعلقة باملواضيع التقنية يف السياق واملنظور. ويلزم توضيحها وتربيرها  -21
ابري التقنية جبهد رئيسي ومتواصل "لإلعالم والتوعية والتدريب". وينبغي بالفعل ومواءمتها. وينبغي دعم التد

 مشاركة مديري املوارد البشرية، وإبداء قدر أكرب من روح املبادرة يف هذه العملية.

 2التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن تعد احملكمة خطة عمل وبأن تنفذ هذه اخلطة بغية تشجيع مجيع 

قسام يف قلم احملكمة، وال سيما قسم املوارد البشرية، على املشاركة بشكل استباقي على مجيع مستويات األ
 املسؤولية يف ضمان تنفيذ مشروع االنتقال بنجاح.

 تحليل الطلب -3
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للظروف املتغرية للمحكمة، مت االعرتاف منذ البداية بصعوبة معرفة حدود املشروع بدقة. وأدت  انظر  -28
ة يف التوصل إىل رؤية اسرتاتيجية تشارك فيها أجهزة احملكمة ومجعية الدول األطراف بانتظام إىل الصعوب

  طلب موارد جديدة من املوظفني.
واعرتفت مجعية الدول األطراف، بعد اإلحاطة علما بالرأي املوايت للجنة امليزانية واملالية، حباجة  -26

ال التحقيق، وبالتايل إىل تعزيز موارده البشرية يف األجل مكتب املدعي العام إىل تعزيز قدراته يف جم
  املتوسط.

وينبغي أن يؤخذ تأثري الزيادات يف املوظفني على عدد حمطات العمل املطلوبة يف االعتبار، بينما  -51
ة ينبغي يف نفس الوقت إيالء االعتبار الالزم للتحسينات املمكنة يف أساليب العمل والطرق البديلة املتاح

  الستخدام هذه احملطات. 
 : وينبغي للمؤسسة بالتايل أن تعد اسقاطات ملعاجلة مسألتني -57
ما هي اآلثار احلقيقية الحتياجات الدوائر وقلم احملكمة من حيث املوظفني واجملاالت احملددة  )أ( 

  والتكنولوجيا املناسبة، وبالتايل من األمتار املربعة؟
كيف ميكن وضع إطار لتطور النشاط القضائي: هل حتكمه القيود الناجتة عن عدد القضايا    )ب(

 املوارد البشرية واملالية املتاحة، أم مزيج من اإلثنني؟  ااملعلقة فقط، أم حتدده أساس
وإذا أسفر هذا التحليل عن االحتياج إىل مساحات إضافية، سيلزم عندئذ، بدال من تعديل املشروع  -54
 منتصف البناء، أن تبحث احملكمة، بالتعاون مع املهندس املعماري املسؤول عن تصميم املباين الدائمة، يف

 عن حلول.
للمشروع األصلي.  اجد االتعديل يف منتصف البناء، وأنه يكون مدمر  اوتبني التجربة أنه يصعب كثري  -51

، 4175وألسباب فنية وقانونية ومالية، ال ميكن احلصول على رد هلذه املسألة قبل كانون األول/ ديسمرب  
 ومن املنطقي أن تنتهي األعمال اجلارية قبل النظر يف أي توسيع.

 6التوصية 
بنقل امللكية يف النصف  باالبقاء على الوالية األولية، املتعلقة‘ 7’يوصي املراجع اخلارجي للحسابات: 

بأن تضع احملكمة، عند ‘ 4’، من حيث التكاليف واإلطار الزمين والربنامج العام؛ و4175الثاين من عام 
االقتضاء، والية إضافية لتوسيع الربنامج األصلي، بعد القيام أوال بتحديد التكلفة )امليزانية والتمويل(، 

جديد للبناء، إضافة متسابق لعقد البناء(، واملضمون والرتتيبات القانونية )احلصول على ترخيص 
 )املواصفات الوظيفية والتقنية(.

 السيطرة على التكاليف التشغيلية للمباني الجديدة  -4

تؤثر ثالثة قرارات تقنية بدرجة كبرية على تكاليف التشغيل املتكررة للمباىن اجلديدة. وقد ُحددت  -52
 دراسة نتائجها املالية بدقة.املخاطر، ولكن مل تتم دائما 

فأوال، قد يؤدي القرار املتعلق بتطويق املباين بربكة عاكسة إىل تكاليف كبرية، وجاري التخلي عن  -55
مثل هذه الربك على نطاق واسع اآلن يف أوروبا بسبب تسرب املياه، والسلوك املعادي للمجتمع، وارتفاع 

يثري قرب املوقع من الكثبان الرملية احتمال انسداد الربكة  تكاليف التنظيف املستمر. وعالوة على ذلك،
  وشبكة اإلمداد باملياه واملرشحات بالرمال.

تكاليف كبرية بسبب خضراء إىل وثانيا، قد يؤدي خيار تغطية "الشبكة املعمارية الفوالذية" بواجهة  -59
 الفوالذ، والدهان، والوصالت، اخل(.صعوبة الصيانة وعدم ضمان جودة اليد العاملة واحلماية من التآكل )
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التطلع إىل تصنيف بيئي مرتفع متاما يعنيان أن احملكمة  واختفاء وأخريا، أن تنحية الطموحات البيئية -51
قد تواجه يف املدى املتوسط تكاليف كبرية بعد اعتماد لوائح جديدة يف هذا اجملال تطالب احملكمة باختاذ 

نات التقنية ال تزال ممكنة، وبعض التحسينات اجلديدة للمشروع ذات أمهية  تدابري معينة. بيد أن التحسي
 .(5)كبرية للمستخدمني النهائيني، كما يدل على ذلك اختيار اإلضاءة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء

 وإلمكان السيطرة على تكاليف تشغيل املباين اجلديدة، جيب حتديد وتقييم املخاطر اليت تؤثر على -58
 تكاليف التشغيل املتكررة. 

 

 

 3التوصية 
يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة بتحديد وقياس املخاطر املتصلة بتكاليف التشغيل املكررة، 

وتغطية "الشبكة املعمارية الفوالذية" بواجهة  وعلى وجه اخلصوص املخاطر املعروفة املتصلة بالربكة العاكسة
 احتمال املطالبة باالمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.خضراء، وبأن تنظر يف 

 شكر وتقدير

يود املراجع اخلارجي للحسابات  أن يشكر مجيع ممثلي احملكمة اجلنائية الدولية على استقباهلم  -56
 واستعدادهم للمساعدة والدعم الكبري الغعالية املقدم له ألداء مهمته بسالسة.

 مالحظات املراجعة.انتهت 

 البيان األول

 المحكمة الجنائية الدولية 
كانون   30بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في أرصدة الصناديق للفترة المنتهية في 

 )بآالف اليورو( 5103األول/ديسمبر 

 
 

 الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

 
رقم 

 الصناديق االستئمانية املالحظة

رقم 
 املباين الدائمة املالحظة

رقم 
 اجملموع املالحظة

 4171 4174  4171 4174  4171 4174  4171 4174 
            اإليرادات 

 506 117 171 126 15.5 706 8 121 15  - - 5.1 800 108 050 112 االشرتاكات املقررة

 005 2 521 5  500 1 - 6.2 505 1 178 1 5.2 - 252 2 التربعات

 610 271  115 66 6.2 5 11 5.2 511 202 إيرادات الفائدة املصرفية

 251 851  - -  - - 5.5 251 851 إيرادات أخرى/متنوعة

 572 121 128 121  501 10 205 15  501 1 181 1  562 101 555 116 جمموع اإليرادات

            النفقات

 158 106 002 155 15.5 575 8 150 27 6.5 652 555 1 5.5 851 17 501 106 النفقات املصروفة

                                                           

 .(LED)(  الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 5)
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 الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

 
رقم 

 الصناديق االستئمانية املالحظة

رقم 
 املباين الدائمة املالحظة

رقم 
 اجملموع املالحظة

 522 7 712 6 15.5 107 715 6.5 165 111 5.5 151 7 871 5 االلتزامات غري املصفاة

 228 172  - -  - - 5.6 228 172 اجملموع الرتاكمي لإلجازات السنوية

 املتعلقة بااللتزامات  املخصصات
 50 56  - -  - - 5.7 50 56 الضريبية للواليات املتحدة

 االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
 175 61  - -  - - 5.7 175 61 العمل الدولية 

 602 577  - -  - - 5.15 602 577 الديون املشكوك يف حتصيلها

 152 1 152  - -  - - 5.6 152 1 152 مستحقات منحة اإلعادة إىل الوطن

 162 -  - -  - -  162 - خمصصات أخرى

 851 116 525 152  582 8 855 27  806 652 1  561 107 016 115 النفقاتجمموع 

 213 5 (282 12)  821 2 (221 13)  713 (525)  212 1 218 1 زيادة/)نقص( اإليرادات عن النفقات

 الوفورات يف التزامات الفرتة السابقة أو
 إلغاؤها 

2 278 1 178 5.8 15 10  15 52 15.6 2 207 1 220 

 (681 1) (052 2)  - -  - - 5.1 (681 1) (052 2) ائتمانات على الدول األطراف

 (17) (281)  - - 6.5 (17) (281)  - - مبالغ معادة إىل اجلهات املاحنة

 562 2 500  - -  - - 5.18 562 2 500 صايف الزيادة يف صندوق الطوارئ

 066 22 775 28  815 15 756 17  265 1 061 2  806 15 158 18 أرصدة الصناديق يف بداية الفرتة املالية

 كانون  30أرصدة الصناديق في 
 األول/ديسمبر 

11 111 28 128  2 331 1 122  (2 871) 27 722  27 273 38 772 

 .......................التوقيع: رئيس قسم امليزانية واملالية    التاريخ: 
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 البيان الثاني 

 الدوليةالمحكمة الجنائية 
 5103كانون األول/ديسمبر   30بيان األصول والخصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق في 

 )بآالف اليورو(
 

 الصندوق العام وصندوق
 رأس املال العامل

 الصناديق االستئمانية رقم املالحظة
رقم 

رقم  املباين الدائمة املالحظة
 املالحظة

 اجملموع

 2012 2012   2012 2012  2012 2012  2012 2012 

            األصول 
 650 55 151 58  101 18 101 15  216 2 177 1 2.21 525 25 062 51 النقد والودائع بأجل

 االشرتاكات املقررة قيد التحصيل 
 من الدول األطراف

6 180 6 561 5.10 - -  - -  6 180 6 561 

 - 562  - - 6.1 - 151  - 221 التربعات قيد التحصيل

 25 158  - -  - - 5.12 25 158 املسامهات األخرى قيد التحصيل

 57 572  - 25  - - 5.12 57 521 األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل

 072 2 025 5 15.7 522 25 6.6 1 12 5.15 628 2 811 2 احلسابات األخرى قيد التحصيل

 228 1 682  -   - - 5.15 228 1 682 منح التعليم -النفقات املدفوعة مقدما 

 222 22 711 72  351 21 121 22  327 1 121 1  121 55 253 23 مجموع األصول

            الخصوم 

 721 256 5  - -  - - 5.16 721 256 5 ااالشرتاكات الواردة مقدم

 522 7 712 6 15.5 107 715  165 111 2.11 151 7 871 5 االلتزامات غري املصفاة

 121 8 172 8 15.8 571 1 622 6.7 - 252 5.17 652 6 017 8 األخرى مستحقة الدفعاحلسابات 

 - 500 20 15.10 - 500 20  - -  - - القرض املقدم من الدولة املضيفة

 101 575  - - 6.8 72 521  21 125 األرصدة املستحقة بني الصناديق

 املخصصات املتعلقة بااللتزامات
 50 66  - -  - - 5.7 50 66 الضريبية للواليات املتحدة 

 االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة
 175 252  - -  - - 5.7 175 252 العمل الدولية 

 162 -  - -  - - 5.7 162 - التزامات أخرى

 780 5 252 6  - -  - - 5.6 780 5 252 6 اجملموع الرتاكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن 

 127 5 202 5  - -  - - 5.6 127 5 202 5 اجملموع الرتاكمي  لإلجازات السنوية 

 150 -  - -  20 -  120 - تربعات مؤجلة 

 826 27 051 55  586 1 858 21  256 880  115 25 221 21 جمموع اخلصوم

            االحتياطي وأرصدة الصناديق

 506 7 506 7  - -  - - 5.10 506 7 506 7 صندوق رأس املال العامل 

 000 7 500 7  - -  - - 5.18 000 7 500 7 صندوق الطوارئ

 501 221  - -  - - 5.11 501 221 احتياطي االشرتاكات غري املدفوعة

 S5 1 220 2 061  (5 871) 17 756  2 556 22 160 152 5 115 6 الفائض الرتاكمي

 775 28 672 17  756 17 (871 5)  061 2 220 1  158 18 222 22 جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق 

 مجموع الخصوم واالحتياطي 
 وأرصدة الصناديق

23 253 55 121  1 121 1 327  22 121 21 351  72 711 22 222 

 

 .......................رئيس قسم املالية وامليزانية التوقيع:    التاريخ: 
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 البيان الثالث
 الجنائية الدوليةالمحكمة 

 )بآالف اليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30بيان التدفق النقدي في 

 الصندوق العام 
 اجملموع املباين الدائمة الصناديق االستئمانية وصندوق رأس املال العامل

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

         التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

 622 5 (586 21) 811 1 (650 22) 702 (565) 101 2 528 2 صايف فائض/)عجز( اإليرادات عن النفقات )البيان األول(

 (752 2) (006 1) - - 51 (151) (712 2) (865) )زيادة(/نقص االشرتاكات قيد التحصيل 

 15 (516) 21 (25) - - 75 (282) )زيادة(/نقص األرصدة قيد التحصيل

 (676) (155) (21) 211 2 (12) (650) (261 1) )زيادة(/نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل

 (115) 555 - - - - (115) 555 )زيادة(/)نقص االستحقاقات املدفوعة مقدما  

 51 517 5 - - (200) - 251 517 5 زيادة/)نقص( االشرتاكات الواردة مقدما

 565 1 (621) (212) 608 62 25 615 1 (272 1) زيادة/)نقص( االلتزامات غري املصفاة 

 (115) 572 - - (80) 267 (25) 106 زيادة/)نقص( األرصدة املستحقة بني الصناديق 

 150 (150) - - 20 (20) 120 (120) التربعات املؤجلة

 212 176 - - - - 212 176 زيادة/)نقص( اجملموع الرتاكمي لإلجازات السنوية 

 زيادة/)نقص( املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية 
 (25) 16 - - - - (25) 16 للواليات املتحدة 

 76 68 - - - - 76 68 زيادة/)نقص( االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية 

 562 562 - - 1 - 561 562 مستحقات منحة اإلعادة إىل الوطن

 162 (162) - - - - 162 (162) خمصصات أخرى

 627 2 851 (25) (856) - 252 672 2 555 1 زيادة/)نقص( احلسابات مستحقة الدفع 

 (610) (271) (115) (66) (5) (11) (511) (202) خمصوما منها: إيرادات الفائدة املصرفية

 650 5 (072 18) 258 1 (581 22) 557 (85) 755 2 600 5 صايف النقد من األنشطة التشغيلية

         التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية 

 610 271 115 66 5 11 511 202 مضافا إليه: إيرادات الفائدة املصرفية

 - 500 20 - 500 20 - - - - زيادة/)نقص( القرض املقدم من الدولة املضيفة

 610 871 20 115 566 20 5 11 511 202 والتمويليةصايف النقد من األنشطة االستثمارية 

         التدفق النقدي من مصادر أخرى

 562 2 500 - - - - 562 2 500 صايف الزيادة/)النقص( يف صندوق رأس املال العامل

 220 1 207 2 52 15 10 15 178 1 278 2 الوفورات يف التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها

 (55) - - - (55) - - - الصندوقتسوية رصيد 

 (681 1) (052 2) - - - - (681 1) (052 2) قروض للدول األطراف

 (17) (281) - - (17) (281) - - املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة

 021 2 585 52 15 (62) (267) 051 2 727 صايف النقد من مصادر أخرى

 211 8 210 2 515 1 (008 2) 581 (250) 207 6 628 6 والودائع بأجلصايف الزيادة/)النقص( يف النقد 

 251 57 650 55 215 17 101 18 827 1 216 2 218 28 525 25 النقد والودائع بأجل يف بداية الفرتة املالية

 كانون األول/ديسمبر  30النقد والودائع بأجل في 
 )البيان الثاني( 

52 123 35 512 2 177 1 322 22 112 28 111 28 152 22 221 
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 البيان الرابع 

 المحكمة الجنائية الدولية
بآالف ) 5103كانون األول/ديسمبر   30كانون الثاني/يناير إلى   0بيان االعتمادات للفترة من 

 (اليورو

 الربنامج الرئيسي
 االعتمادات اليت               
 املصروفات متت املوافقة عليها 

املستحقات، 
 االحتياطيات

االلتزامات غري 
 املصفاة

جمموع النفقات 
املخصومة من 

الصندوق العام 
وصندوق الطوارئ 

 )البيان األول(

الرصيد غري املربوط 
للصندوق العام/ اخلصوم 

 من صندوق الطوارئ
 الرابع الثالث الثاين األول 

اخلامس=الثاين + 
 الثالث + الرابع

 –السادس = األول 
 اخلامس

 277 1 521 1 112 276 152 8 618 10 القضائيةاهليئة 

 162 1 102 27 728 521 126 25 265 28 مكتب املدعي العام

 802 1 718 62 101 2 165 855 57 521 65 قلم احملكمة

 61 811 2 202 22 566 2 152 2 أمانة مجعية الدول األطراف

 - 101 5 127 - 775 5 101 5 املباين املؤقتة

 158 522 1 122 22 288 1 580 1 الصندوق االستئماين للضحاياأمانة 

 222 675 75 5 515 117 مكتب مشروع املباين الدائمة

 72 122 10 - 122 206 آلية الرقابة املستقلة 

 857 5 173 221 577 2 718 2 128 213 211 222 مجموع الميزانية البرنامجية المعتمدة

 مجموع حاالت اللجوء 
 صندوق الطوارئإلى 

- 3 352 - 511 3 753 (3 753) 

 014 0 106 004 .03 2 350 0 .41 016 051 002 المجموع
 

 المحكمة الجنائية الدولية
  30كانون الثاني/يناير إلى   0بيان حاالت اللجوء إلى صندوق الطوارئ للفترة من 

 )بآالف اليورو( 5103كانون األول/ديسمبر 

 الربنامج الرئيسي
اللجوء إىل صندوق حاالت 
 املصروفات الطوارئ

املستحقات، 
 االحتياطات

االلتزامات غري 
 جمموع النفقات املصفاة

األرصدة غري    
 املربوطة

 161 552 - - 552 615 اهليئة القضائية

 071 2 822 1 265 - 558 1 812 2 مكتب املدعي العام

 226 1 568 1 128 - 220 1 705 2 قلم احملكمة

 528 3 753 3 511 - 352 3 122 7 المجموع
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 0الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30حالة تسديد االشتراكات حتى 
 

الدول 
 األطراف

كانون   7حىت 
الثاين/يناير 

 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي التحصيالت )أ( 4171
إئتمانات 

 املبلغ الباقي التحصيالت )ب( 4174من 
املبالغ  جمموع
 الباقية

 متحصالت
متعلقة بعام  

4172 

   4171     السنوات السابقة  
  11   -   -   851 8   -   851 8   -   552 6   552 6  أفغانستان

  17   -   -   815 17   -   815 17   -   6   6  ألبانيا

  11   -   -   221 15   -   221 15   -   1   1  أندورا

  -   -   -   585 2   -   585 2   -   666 8   666 8  أنتيغوا وباربودا

  102   -   -   265 761   -   265 761   -   -   -  األرجنتني

  166 125 2  -   -   161 612 2   -   161 612 2   -   -   -  أسرتاليا

  521 2   -   -   115 520 1   2   118 520 1   -   -   -  النمسا

  785 5   -   -   205 11   -   205 11   -   572 50   572 50  بنغالديش

  -   -   -   221 15   -   221 15   -   -   -   بربادوس

  155 2   -   -   225 776 1   726   060 777 1   -   -   -  بلجيكا

  -   115   115   671 1   -   712 1   -   2   2  بليز

  -   175 10   278 5   -   -   278 5   717 5   25   821 5  بنن

  -   -   -   022 16   -   022 16   -   -   -  بوليفيا

البوسنه 
 واهلرسك

 -   -   -   20 251   -   20 251   -   -   28  

  -   178   178   072 20   -   251 20   -   017 21   017 21  بوتسوانا

  -   511 225 5   511 225 5   -   -   511 225 5   -   -   -  الربازيل

  102   -   -   615 82   -   615 82   -   -   -  بلغاريا

  -   820 5   278 5   -   -   278 5   552   281 5   821 5  بوركينا فاسو

  -   101   101   685 1   -   712 1   -   -   -  بوروندي

  -   -   -   171 7   -   171 7   -   225 1   225 1  كمبوديا

  257 18   -   -   201 211 5   161 2   578 212 5   -   -   -  كندا

الرأس  
  -   -   -   712 1   -   712 1   -   610 1   610 1  األخضر

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

2 050   22   2 018   1 712   -   -   1 712   2 811   -  

  -   521 2   521 2   56   -   585 2   -   -   -  تشاد

  -   -   -   706 515   -   706 515   -   -   -  شيلي

  508   -   -   155 561   -   155 561   -   -   -   كولومبيا

  -   520 10   712 1   -   -   712 1   727 8   22   751 8  جزر القمر

  -   682 12   851 8   -   -   851 8   821 5   -   821 5  الكونغو

  -   121   121   665 1   -   712 1   -   121 2   121 2  جزر كوك

  157   -   -   672 67   -   672 67   -   5   5  كوستاريكا

  557 1   -   -   526 12   -   526 12   -   -   -  كوت ديفوار

  261   -   -   515 225   -   515 225   -   2   2  كرواتيا

  125   -   -   615 82   -   615 82   -   -   -  قربص

اجلمهورية 
  151   -   -   262 687   -   262 687   -   -   -  التشيكية

مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
 -   -   -   5 278   -   65   5 212   5 212   -  

  112 2   -   -   561 201 1   500   161 201 1   -   -   -  الدامنرك

  -   115 10   712 1   -   -   712 1   221 8   22   252 8  جيبوتى

  -   150 5   712 1   -   -   712 1   157 2   261 1   516 5  دومينكا

اجلمهورية 
 الدومينيكية

 128 510   585   128 006   80 108   -   -   80 108   208 115   -  
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الدول  

 األطراف

كانون   7حىت 
الثاين/يناير 

 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي التحصيالت )أ( 4171
إئتمانات 

 املبلغ الباقي التحصيالت )ب( 4174من 
املبالغ  جمموع
 الباقية

 متحصالت
متعلقة بعام  

4172 

 
  -   555   555   761 77   -   216 78   -   -   -  إكوادور

 
 استونيا

 -   -   -   71 257   -   71 257   -   -   108  

          
   4171     السنوات السابقة  

  -   15   15   262 5   -   278 5   -   616 2   616 2  فيجى

  -   -   -   822 122   212   215 125   -   -   -  فنلندا

  752 17   -   -   151 155 1   152 5   212 151 1   -   -   -  فرنسا

  -   711 107   621 25   -   -   621 25   010 72   -   010 72  غابون

  2   -   -   712 1   -   712 1   -   610 1   610 1  غامبيا

  16   -   -   526 12   -   526 12   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   822 715 12   -   822 715 12  -   7   7  أملانيا

  -   657 25   185 25   -   -   185 25   672 1   -   672 1  غانا

  -   -   -   082 126 1   -   082 126 1   -   872 112 1   872 112 1  اليونان

  -   055 5   712 1   -   -   712 1   251 2   -   251 2  غرينادا

  -   275 2   275 2   611 55   -   065 58   -   565 22   565 22  غواتيماال

  -   820 7   712 1   -   -   712 1   027 6   162   111 6  غينيا

  122 2   -   -   -   712 1   712 1   -   -   -  غيانا

  -   751 5   751 5   165 8   522   221 15   -   -   -  هندوراس

  711   -   -   517 572   206   702 572   -   -   -  هنغاريا

  112   -   -   021 58   26   065 58   -   -   -  أيسلندا

  281 81   -   -   122 752   257   271 755   -   -   -  آيرلندا

  568 15   -   -   026 117 7   281 2   515 120 7   -   -   -  إيطاليا

  158 26   -   -   585 281 11   518 8   082 210 11   -   -   -  اليابان

  -   -   -   215 21   -   215 21   -   -   -  األردن

  22   -   -   112 22   -   112 22   -   212   212  كينيا

  -   -   -   615 82   -   615 82   -   -   -  التفيا

  168 2   -   -   712 1   -   712 1   -   610 1   610 1  ليسوتو

  -   518 2   712 1   -   -   712 1   705 1   128 2   622 5  ليبرييا

  25   -   -   022 16   -   022 16   -   -   -  ليختنشتاين

  175   -   -   166 121   -   166 121   -   -   -  ليتوانيا

  762 5   -   -   122 155   62   115 155   -   -   -  لكسمبورغ

  -   212 10   278 5   -   -   278 5   115 5   575 2   281 7  مدغشقر

  -   115 5   585 2   -   -   585 2   610 1   -   610 1   مالوي

  721 1   -   -   712 1   -   712 1   -   -   -  ملديف

  -   251 2   251 2   820 5   -   171 7   -   265 7   265 7  مايل

  56   -   -   558 28   -   558 28   -   -   -   مالطة

  -   110 7   712 1   -   -   712 1   217 5   22   221 5  جزر مارشال

 موريشيوس
 -   -   -   22 112   -   18 055   5 157   5 157   -  

 املكسيك
 5   5   -   2 271 151   -   2 271 151   -   -   6 821  

  1   -   -   278 5   -   278 5   -   -   -  منغوليا

  1   -   -   851 8   -   851 8   -   552 6   552 6  اجلبل األسود

  -   -   -   815 17   -   815 17   -   -   -  ناميبيا

  -   85   85   708 1   -   712 1   -   -   -  ناورو

  856 157   -   -   128 152 2   257 1   185 155 2   -   -   -  هولندا

  562 577   -   -   185 2   526 557   511 550   -   -   -  نيوزيلندا

  -   081 15   585 2   -   -   585 2   505 10   -   505 10  النيجر

  750 71   -   -   107 111   210 50   217 160   -   -   -  نيجرييا

  516 2   -   -   226 515 1   -   226 515 1   -   -   -  النرويج

  215   -   -   710 52   582 2   272 56   -   -   -  بنما

  -   101   101   712 17   -   815 17   -   665 21   665 21  باراغواى
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الدول 
 األطراف

كانون   7حىت 
الثاين/يناير 

 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي التحصيالت )أ( 4171
إئتمانات 

 املبلغ الباقي التحصيالت )ب( 4174من 
املبالغ  جمموع
 الباقية

 متحصالت
متعلقة بعام  

4172 

  -   082 55   082 55   211 162   -   215 208   -   220 205   220 205  بريو

  -   -   -   272 275   -   272 275   -   -   -  الفلبني

  261 2   -   -   026 650 1   -   026 650 1   -   -   -  بولندا

  -   -   -   652 852   252   115 852   -   -   -  الربتغال

          
          

   4171     السنوات السابقة  
  -   -   -   112 551 2   525 1   657 550 2   -   -   -  مجهورية كوريا

مجهورية 
  6   -   -   278 5   -   278 5   -   -   -  مولدوفا

  -   705 82   705 82   752 211   -   556 502   -   -   -  رومانيا

سانت كيتس 
  518 1   -   -   712 1   -   712 1   -   -   -  ونيفيس

  -   117 5   712 1   -   -   712 1   505 2   -   505 2  سانت لوسيا

سانت فنسنت 
  -   502 2   712 1   -   -   712 1   610 1   -   610 1  وجزر غرينادين

  661 1   -   -   712 1   -   712 1   -   -   -  ساموا

  8   -   -   278 5   -   278 5   -   -   -  سان مارينو

  -   258 20   655 10   -   -   655 10   605 1   68   672 1  السنغال

  100   -   -   257 71   -   257 71   -   -   -  صربيا

  6   -   -   712 1   -   712 1   -   -   -  سيشيل

  -   188 6   712 1   -   -   712 1   215 5   22   517 5  سرياليون

  605 222   -   -   525 205   -   525 205   -   -   -  سلوفاكيا

  218   -   -   021 178   -   021 178   -   021 166   021 166  سلوفينيا

  151 1   -   -   278 662   -   278 662   -   -   -  أفريقياجنوب 

  187 1   -   -   182 212 5   -   182 212 5   -   852 251 5   852 251 5  أسبانيا

  -   -   -   171 7   -   171 7   -   -   -  سورينام

  205 62   -   -   710 708 1   710   500 701 1   -   -   -  السويد

  125 15   -   -   575 862 1   765   221 865 1   -   -   -  سويسرا

  -   165 2   165 2   212 2   -   278 5   -   -   -  طاجيكستان

مجهورية 
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
 السابقة 

 21 222   21 222   -   15 221   -   11 551   2 680   2 680   -  

  -   626 2   585 2   -   -   585 2   51   -   51  تيمور ليشيت

ترينيداد 
 وتوباغو

 -   -   -   78 216   -   78 216   -   -   111  

  -   585 15   585 15   602 51   -   087 65   -   728 62   728 62  تونس

  -   512 10   512 10   51   -   655 10   -   85   85  أوغندا

اململكة 
 املتحدة

 -   -   -   1 222 012   5 572   1 217 620   -   -   -  

مجهورية تنزانيا 
 املتحدةا

 25 815   271   25 525   11 205   -   -   11 205   25 621   -  

  -   266 15   555 12   -   -   555 12   721 1   711 51   520 52  أوروغواى

  -   272 2   712 1   -   -   712 1   580 1   -   580 1  فانواتو

  -   755 121   755 121   512 1   208 167   575 116 1   -   -   -  فنزويال

  -   -   -   655 10   -   655 10   -   -   -   زامبيا

    (125)  (125)    تقريب العدد

المجموع 
 دولة 744)

 (اطرف
2 221 171 2 158 212 312 171 005 13. 611 281 315 215 212 112 2 221 212 2 181 285 2 122 357 

 



ICC-ASP/13/20 

401 

20-A-251114 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 4
0

1
 5الجدول  

 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30في  حالة صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ
 

 2012 2012 حالة صندوق رأس املال العامل

 157 216 7 180 218 7 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

   المتحصالت )التسديدات(

 222 1 (087 112) املتحصالت من الدول األطراف

 - - املسحوبات

 281 318 7 113 182 7 كانون األول/ديسمبر  30الرصيد في 

 182 505 7 182 505 7 املستوى احملدد

 802 7 810 120 (1خمصوما منه: مستحق من الدول األطراف )اجلدول 

 281 318 7 113 182 7 كانون األول/ديسمبر  30في الرصيد 

 2012 2012 حالة صندوق الطوارئ

 211 528 5 561 182 6 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

   المتحصالت )التسديدات(

 278 555 2 281 580 املتحصالت من الدول األطراف

 - - املسحوبات

 221 181 2 121 521 7 كانون األول/ديسمبر  30الرصيد في 

 000 000 7 000 500 7 املستوى احملدد 

 532 27 121 37 (0المستحق من الدول األطراف )الجدول 

 
 3الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30حالة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل في 
 الباقي املدفوعات الرتاكمية صندوق رأس  املال العامل   4171جدول األنصبة لعام  الدول األطراف

070071  أفغانستان   585   585   -  

070151  ألبانيا  1 178  1  178    -  

070127  أندورا   151   151   -  

070022  أنتيغوا وباربودا   227   227   -  

  -   852 50  852 50 076865 األرجنتني

  -   101 255  101 255 272161 أسرتاليا

  -   122 12  122 12 172682 النمسا

070100  بنغالديش   751   751   -  

070127   بربادوس   151   151   -  

  -   551 117  551 117 175860 بلجيكا

070016  بليز   118   118   -  

070058  بنن   255   255   -  

070152  بوليفيا   1051   1 051   -  

070270  البوسنه واهلرسك  2 000  2 000   -  

070270  بوتسوانا  000 2  000 2   -  

255 226 576628 الربازيل  216 226   111 111   

070757  بلغاريا  5 522  5 522   -  

070058  بوركينا فاسو   255   255   -  
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 الباقي املدفوعات الرتاكمية صندوق رأس  املال العامل   4171جدول األنصبة لعام  الدول األطراف
070016  بوروندي   118   118   -  

070065  كمبوديا   575   575   -  

  -   207 251  207 251 577522 كندا

070016  الرأس األخضر   118   118   -  

070016  مجهورية أفريقيا الوسطى   118   118   -  

070022  تشاد   227   227   -  

  -   211 21  211 21 075208 شيلي

  -   582 20  582 20 075116  كولومبيا

070016  جزر القمر   118   118   -  

070071  الكونغو   585   520   165  

070016  جزر كوك   118   118   -  

070605  كوستاريكا  5 572  5 572   -  

070175  كوت ديفوار  1  216   1 216   -  

827  15 072002 كرواتيا   15 827   -  

070757  قربص  5 522  5 522   -  

  -   528 55  528 55 076125 اجلمهورية التشيكية

070058  مجهورية الكونغو الدميقراطية   255   255   -  

71555    555 71 170727 الدامنرك    -  

070016  جيبوتى   118   118   -  

070016  دومينكا   118   118   -  

070715  اجلمهورية الدومينيكية  5 215  5  215    -  

070611  إكوادور  5 177  5 177   -  

070626  استونيا  5 710  5 710   -  

070058  فيجى   255   255   -  

61 085 078258 فنلندا  085 61   -  

658 281 878885 فرنسا  281 658   -  

070218  غابون  255 2  160 1   215  

070016  غامبيا   118   118   -  

070111  جورجيا   822   822   -  

  -   582 850  582 850 1172587 أملانيا

070222  غانا  1 655   850   805  

  -   081 75  081 75 170121 اليونان

070016  غرينادا   118   12   105  

070521  غواتيماال  2 177  2 177   -  

070016  غينيا   118   118   -  

070016  غيانا   118   118   -  

070127  هندوراس   151   151   -  

  -   205 21  205 21 075227 هنغاريا

070521  أيسلندا  2 177  2 177   -  

  -   118 51  118 51 076652 أيرلندا

  -   522 522  522 522 770681 إيطاليا

1 275 1772161 اليابان  021  275 1  021   -  

070250  األردن  2 512  2 512   -  

070207  كينيا  1 522  1 522   -  

070757  التفيا  5 522  5 522   -  

070016  ليسوتو   118   118   -  

070016  ليبرييا   118   118   -  

070152  ليختنشتاين  1 051  1 051   -  

  -   511 8  511 8 071160 ليتوانيا

  -   522 1  522 1 071287 لكسمبورغ
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 الباقي املدفوعات الرتاكمية صندوق رأس  املال العامل   4171جدول األنصبة لعام  الدول األطراف
070058  مدغشقر   255   255   -  

070022   مالوي   227   150   17  

070016  جزر املالديف   118   118   -  

070065  مايل   575   575   -  

0.,0 255  مالطة  1 881  1 881   -  

070016  جزر مارشال   118   118   -  

070207  موريشيوس  1 522  1 522   -  

  -   802 216  802 216 271275 املكسيك

070058  منغوليا   255   255   -  

070071  اجلبل األسود   585   585   -  

070151  ناميبيا  1 178  1 178   -  

070016  ناورو   118   118   -  

  -   675 115  675 115 276286 هولندا

  -   771 21  771 21 075021 نيوزيلندا

070022  النيجر   227   222   15  

  -   511 10  511 10 071520 نيجرييا

  -   151 100  151 100 172525 النرويج

070512  بنما  2 051  2 051   -  

070151  باراغواى  1 178  1  178    -  

  -   768 12  768 12 071851 بريو

  -   122 18    122 18  072557 الفلبني

  -  501 108  501 108 175627 بولندا

  -   781 55  781 55 077522 الربتغال

  -   688 225  688 225 271681 مجهورية كوريا

070058  مجهورية مولدوفا   255   255   -  

  -   602 26  602 26 072512 رومانيا

070016  سانت كيتس ونيفيس   118   118   -  

070016  سانت لوسيا   118   25   85  

070016  سانت فنسنت وغرينادين   118   118  - 

070016  ساموا   118   118   -  

070058  سان مارينو   255   255   -  

070015  السنغال   705   705   -  

070626  صربيا  5 710  5 710   -  

070016  سيشل   118   118   -  

070016  سرياليون   118   118   -  

  -   121 20  121 20 072718 سلوفاكيا

  -   768 11  768 11 071581 سلوفينيا

  -   785 52  785 52 075112 جنوب أفريقيا

  -   118 251  118 251 577258 أسبانيا

070065  سورينام   575   575   -  

  -   112 112  112 112 175257 السويد

  -   228 122  228 122 176621 سويسرا

070058  طاجيكستان   255   255   -  

070127  مجهورةي مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   151   151   -  

070022  تيمور ليشيت   227   150   17  

070611  ترينيداد وتوباغو  5 177  5 177   -  

070572  تونس  5 226  5 226   -  

070015  أوغندا   705   705   -  

  -   557 601  557 601 872206 اململكة املتحدة

070100  مجهورية تنزانيا املتحدة   751   751   -  
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 الباقي املدفوعات الرتاكمية صندوق رأس  املال العامل   4171جدول األنصبة لعام  الدول األطراف
070826  أوروغواى  6 117  6 117   -  

070016  فانواتو   118   -   118  

  -   712 72  712 72 071165 فنزويال

070015   زامبيا   705   705   -  

  12 12  تقريب العدد 

211 111 دولة طرفا( 055المجموع )  183 212 7  113 182 7    811 211  

 
 4الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية
 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30حالة الفائض النقدي في 

 4174  4171  السنة اجلارية 

   االئتمانات 

 277 650 102 515 280 105 متحصالت االشرتاكات املقررة

 - 258 022 2 متحصالت التربعات

 110 761 517 168 إيرادات متنوعة

 211 372 121 213 511 127 

   األعباء 

 508 851 17 101 508 106 نفقات مصروفة

 225 151 7 506 871 5 التزامات غري مصفاة

 000 50 200 56 املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

 622 601 172 577 املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها

 681 172 771 68 املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

 081 228 060 172 اجملموع الرتاكمي لإلجازات السنوية

 155 152 1 257 152 اجملموع الرتاكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 880 161 - خمصصات أخرى

 225 122 175 217 521 121 

 (685 058 5) (725 655 5) المؤقتالفائض/)العجز( النقدي 

 722 151 6 105 651 6 االشرتاكات قيد التحصيل

 - 185 512 التربعات واإليرادات املتنوعة قيد التحصيل

 138 212 1 222 217 1 تسوية الفائض )/العجز( النقدي المؤقت من االشتراكات قيد التحصيل

 - 000 210 الذي مت ترحيله للقطاع العامملعايري احملاسبية الدولية منه فائض مشروع 

    التصرف في الفائض/)العجز( المؤقت للسنة الماضية 

 (111 511 1) (685 058 5) الفائض/)العجز( املؤقت للسنة املاضية

 - 202 تسوية العجز النقدي املؤقت للسنة املاضية

 056 282 2 111 258 6 إليه: متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتات املاضية امضاف

 622 178 1 067 278 2  الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها

 571 152 1 772 527 5 الفائض/)العجز( النقدي للسنة الماضية

 227 251 5 352 112 2 مجموع الفائض التراكمي )البيان الثاني(
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 المحكمة الجنائية الدولية
 )باليورو( 5105األطراف من الفائض النقدي لعام أنصبة الدول 

 

 الفائض  4174جدول األنصبة املقررة يف عام  تاريخ االنضمام الدول األطراف 

  265  0700512 4111أيار/مايو  أفغانستان

  662  0701582 4111أيار/مايو  ألبانيا

  562  0701027 4114متوز/يوليه  أندورا

  122  0700216 4114متوز/يوليه  أنتيغوا وباربودا

  118 18  0752522 4114متوز/يوليه  األرجنتني

  155 127  2786212 4114أيلول/سبتمرب  أسرتاليا

  222 56  1726085 4114متوز/يوليه  النمسا

  662  0701582 4171 حزيران/يونيه بنغالديش

  521  0701185 4111آذار/مارس   بربادوس

  151 71  1751271 4114متوز/يوليه  بلجيكا

  66  0700158 4114متوز/يوليه  بليز

  118  0700555 4114متوز/يوليه  بنن

  562  0701027 4114أيلول/سبتمرب  بوليفيا 

  127  0702075 4114متوز/يوليه  البوسنه واهلرسك

  112 1  0702667 4114متوز/يوليه  بوتسوانا

  621 106  2728685 4114 أيلول/سبتمرب الربازيل

  515 2  0705620 4114متوز/يوليه  بلغاريا

  118  0700555 4112متوز/يوليه  بوركينا فاسو

  66  0700158 4112كانون األول/ديسمرب  بوروندي

  118  0700555 4114متوز/يوليه  كمبوديا

  285 212  5775157 4114متوز/يوليه  كندا

  66  0700158 4174األول/يناير كانون  الرأس األخضر 

  66  0700158 4114متوز/يوليه  مجهورية أفريقيا الوسطى

  122  0700216 4111كانون الثاين/يناير  تشاد

  622 15  0725166 4116أيلول/سبتمرب  شيلي

  522 1  0721225 4114تشرين الثاين/نوفمرب   كولومبيا

  66  0700158 4119تشرين الثاين/نوفمرب  جزر القمر

  118  0700555 4112آب/أغسطس  الكونغو

  66  0700158 4118تشرين األول/أكتوبر  جزر كوك

  250 2  0705027 4114متوز/يوليه  كوستاريكا

 - - 4171أيار/مايو  كوت ديفوار

  521 6  0715271 4114متوز/يوليه  كرواتيا

  055 2  0706815 4114متوز/يوليه  قربص

  102 22  0751708 4116تشرين األول/أكتوبر  اجلمهورية التشيكية

  118  0700555 4114متوز/يوليه  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  711 58  1701055 4114متوز/يوليه  الدامنرك

  66  0700158 4111شباط/فرباير  جيبوتى

  66  0700158 4114متوز/يوليه  دومينكا

  780 2  0706222 4115آب/أغسطس  الدومينيكيةاجلمهورية 

  658 2  0705126 4114متوز/يوليه  إكوادور

  658 2  0705126 4114متوز/يوليه  استونيا

  265  0700512 4114متوز/يوليه  فيجى

  566 27  0782858 4114متوز/يوليه  فنلندا
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 الفائض  4174جدول األنصبة املقررة يف عام  تاريخ االنضمام الدول األطراف 

  207 505  1707171 4114متوز/يوليه  فرنسا

  127  0702075 4114متوز/يوليه  غابون

  66  0700158 4114أيلول/سبتمرب  غامبيا

  217  0700881 4111كانون األول/ديسمرب  جورجيا

  755 520  11787151 4114متوز/يوليه  أملانيا

  217  0700881 4114متوز/يوليه  غانا

  750 55  1702278 4114آب/أغسطس  اليونان

  66  0700158 4177آب/أغسطس  غرانادا

  127  0702075 4174متوز/يوليه  غواتيماال

  122  0700216 4111تشرين األول/أكتوبر  غينيا

  66  0700158 4112كانون األول/ديسمرب  غيانا

  521  0701185 4114أيلول/سبتمرب  هندوراس

  262 11  0752115 4114متوز/يوليه  هنغاريا

  780 2  0706222 4114متوز/يوليه  أيسلندا

  165 22  0772782 4114متوز/يوليه  أيرلندا

  105 220  7750658 4114متوز/يوليه  إيطاليا

  515 821  18756526 4111تشرين األول/أكتوبر  اليابان

  127  0702075 4114متوز/يوليه  األردن

  715  0701778 4115حزيران/يونيه  كينيا

  515 2  0705620 4114أيلول/سبتمرب  التفيا

  66  0700158 4114متوز/يوليه  ليسوتو

  66  0700158 4112كانون األول/ديسمرب  ليبرييا

  516  0701222 4114متوز/يوليه  ليختنشتاين

  202 5  0701620 4111آب/أغسطس  ليتوانيا

  157 5  0712225 4114متوز/يوليه  لكسمبورغ

  118  0700555 4118حزيران/يونيه  مدغشقر

  66  0700158 4114األول/ديسمرب كانون   مالوي

  66  0700158 4177األول/ديسمرب كانون  مالديف

  118  0700555 4114متوز/يوليه  مايل

  125 1  0702511 4111شباط/فرباير   مالطة

  66  0700158 4114متوز/يوليه  جزر مارشال

  728  0701620 4114متوز/يوليه  موريشيوس

  155 155  2751062 4119كانون الثاين/يناير  املكسيك

  122  0700216 4114متوز/يوليه  منغوليا

  265  0700512 4119حزيران/يونيه  اجلبل األسود

  521  0701185 4114أيلول/سبتمرب  ناميبيا

  66  0700158 4114متوز/يوليه  ناورو

  711 122  2775826 4114متوز/يوليه  هولندا

  071 18  0750557 4114متوز/يوليه  نيوزيلندا

  122  0700216 4114متوز/يوليه  النيجر

  162 5  0711556 4114متوز/يوليه  نيجرييا

  655 57  1721057 4114متوز/يوليه  النرويج

  556 1  0702260 4114متوز/يوليه  بنما

  562  0701027 4114متوز/يوليه  باراغواى

  157 5  0712225 4114متوز/يوليه  بريو

  157 5  0712225 4177تشربني األول/نوفمرب  الفليبني

  801 55  1722676 4114متوز/يوليه  بولندا

  825 22  0775701 4114متوز/يوليه  الربتغال

  511 151  2725850 4111شباط/فرباير  مجهورية كوريا

  122  0700216 4177كانون الثاين/يناير  مجهورية مولدوفا
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 الفائض  4174جدول األنصبة املقررة يف عام  تاريخ االنضمام الدول األطراف 

  716 11  0726225 4114متوز/يوليه  رومانيا

  66  0700158 4119تشرين الثاين/نوفمرب  سانت كيتس ونيفيس

  66  0700158 4171 تشرين الثاين/نوفمرب سانت لوسيا

  66  0700158 4111آذار/مارس  سانت فنسنت وغرينادين

  66  0700158 4114ألول/ديسمرب كانون ا ساموا

  118  0700555 4114متوز/يوليه  سان مارينو

  217  0700881 4114متوز/يوليه  السنغال

  551 2  0705582 4114متوز/يوليه  صربيا

  122  0700216 4171 تشرين الثاين/نوفمرب سيشيل

  66  0700158 4114متوز/يوليه  سرياليون

  500 1  0721021 4114متوز/يوليه  سلوفاكيا

  818 6  0715260 4114متوز/يوليه  سلوفينيا

  585 25  0757051 4114متوز/يوليه  جنوب أفريقيا

  211 210  5770702 4114متوز/يوليه  أسبانيا

  118  0700555 4118تشرين األول/أكتوبر  سورينام

  521 70  1757652 4114متوز/يوليه  السويد

  800 75  1767520 4114متوز/يوليه  سويسرا

  122  0700216 4114متوز/يوليه  طاجيكستان

  562  0701027 4114متوز/يوليه  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  66  0700158 4114كانون األول/ديسمرب  تيمور ليشيت

  112 2  0706511 4114متوز/يوليه  ترينيداد وتوباغو

  186 1  0705555 4177أيلول/سبتمرب  تونس

  217  0700881 4114أيلول/سبتمرب  أوغندا

  157 527  1778555 4114متوز/يوليه  اململكة املتحدة

  521  0701185 4114تشرين الثاين/نوفمرب  مجهورية تنزانيا املتحدة

  787 1  0705000 4114أيلول/سبتمرب  أوروغواى

  61  0700126 4174شباط/فرباير  فانواتو

  785 20  0756522 4114 متوز/يوليه فنزويال

  265  0700512 4111شباط/فرباير   زامبيا

 16   تقريب العدد

 776 567 5 100.00  دولة طرافا( 055المجموع )
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 6الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30حالة التبرعات في 
 

املبالغ املعادة  التربعات اجلهة صاحبة التربع املشروع
 للمتربعني

  غري املدفوعة الواردة  
 (575 25) - -  الصندوق االستئماين العام

 (575 25) - -  اجملموع الفرعي

بناء اخلربة القانونية وتعزيز 
 (4172-4171) التعاون

 املفوضية األوروبية
 850 000 - - 

 بلدية الهاي 
 1 000 - - 

 - - 000 851  اجملموع الفرعي

بناء اخلربة القانونية وتعزيز 
 (4171-4174) التعاون

 املفوضية األوروبية
 - 128 286 - 

 - - 111 72 مدينة نورمربغ 

 - 000 2 111 7 منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية 

 - - 713 3 جهات أخرى 

 - 286 151 722 86  اجملموع الفرعي

 األوروبيةاملفوضية  تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية
 - - (212 000) 

 (051 7) - - فنلندا 

 (051 211) - -  اجملموع الفرعي

 - - 125 25 فنلندا أقل البلدان منوا

 - - 000 5 أيرلندا

 - - 000 5 بولندا

 - - 125 25  اجملموع الفرعي

 - - 111 31 املفوضية األوروبية مشروع األدوات القانونية

 - - 111 31  اجملموع الفرعي

احللقة الدراسية اإلقليمية يف 
 تونس 

 فرنسا
- - (5 752) 

 (752 5) - -  اجملموع الفرعي

املشرتكة مع احللقة الدراسية 
 االحتاد األفريقي

 منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية
- - (15 287) 

 (852 2) - - وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية 

 (126 1) - - النمساويةااخلارجية الشؤون وزارة  

 (166 20) - -  اجملموع الفرعي

 احللقة الدراسية اإلقليمية 
لبلدان شرق آسيا واحمليط 

 اهلادئ

 فرنسا
12 721 - - 

 - - 721 12  اجملموع الفرعي

2 328132  مجموع التبرعات  252 382 181 531 
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 3الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30حالة الصناديق االستئمانية في 
 

 الصندوق االستئماين

 األرصدة
 املر حّلة يف

كانون   7
 املصروفات املتحصالت الثاين/يناير

االلتزامات غري 
 جمموع النفقات املصفاة

إيرادات الفائدة 
 املصرفية

الوفورات يف 
التزامات الفرتة 
السابقة أو 

 إلغاؤها
املبالغ املعادة 

 للمتربعني
األرصدة غري 

 املربوطة
 752 12 575 25 - 111 711 - 711 - 721 51 الصندوق االستئماين العام

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
(4171-4172) - 851 000 505 271 17 252 501 622 2 715 - - 260 011 

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
(4174-4171) 511 661 228 101 758 521 - 758 521 275 10 276 - - 

 - 051 211 - 205 1 556 12 - 556 12 - 210 220 نعزيز احملكمة اجلنائية الدولية

 152 125 - 585 2 112 1 021 120 262 18 761 21 125 25 572 205 أقل البلدان منوا

 - - - - 568 6 - 568 6 000 20 (522 22) مشروع األدوات القانونية 

 755 2 - - 21 - - - - 722 2 برنامج تعزيز القدرات القضائية

 - - - - 265 2 - 265 2 - 265 2 احللقة الدراسية اإلقليمية يف داكار

 211 8 - - 65 - - - - 226 8 احللقة الدراسية اإلقليمية يف ياوندي

 احللقة الدراسية اإلقليمية
 - 752 5 - - - - - - 752 5 يف تونس  

احللقة الدراسية اإلقليمية املشرتكة مع 
 - 166 20 - - - - - - 166 20 االحتاد األفريقي

 احللقة الدراسية اإلقليمية 
لبلدان شرق آسيا واحمليط 

 856 25 - - 156 - - - 710 25 - اهلادئ

 الصندوق اخلاص
  - 281 155 858 5 116 118 - 116 118 - 281 155 إلعادة التوطني 

 الزيارات األسرية
 255 52  726 258 560 52 255 2 206 51 - 721 15 للمحتجزين املعوزين 

1 121 172 المجموع  725 277 2  173 523 2  828 218  851 221 2  233 22  212 23  531 381  581 311 2  

 
 
 
 

 0الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية 

 )باليورو( 5103لعام  موارد صندوق الطوارئأنصبة الدول األطراف في تجديد 
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 الدول األطراف 

جدول األنصبة املقررة يف 
 7/7/4171الباقي يف   4171عام 

 جتديد موارد 
 التحصيالت صندوق الطوارئ

الباقي يف 
17/74/4171 

  -   82   50   52  070071  أفغانستان

  -   80   80   -  070151  ألبانيا

  -   65   65   -  070127  أندورا

  -   12   16   76  070022  أنتيغوا وباربودا

  -   522 2   522 2   -  076866 ااألرجنتني

  -   582 16   582 16   -  272162 أسرتاليا

  -   252 6   252 6   -  172682 النمسا

  -   520   50   280  070100  بنغالديش

  -   65   65   -  070127   بربادوس

  -   121 7   121 7   -  175861 بلجيكا

  8   -   8   -  070016  بليز

  25   21   25   21  070058  بنن

  -   72   72   -  070152  بوليفيا

  -   125   125   -  070270  البوسنه واهلرسك

  125   112   125   112  070270  بوتسوانا

  216 22   -   216 22   -  576621 الربازيل

  -   275   275   -  070757  بلغاريا

  25   17   25   17  070058  بوركينا فاسو

  8   -   8   -  070016  بوروندي

  -   156   22   115  070065  كمبوديا

  -   712 22   712 22   -  577525 كندا

  -   8   8   -  070016  الرأس األخضر

  56   -   8   28  070016  أفريقيا الوسطىمجهورية 

  16   -   16   -  070022  تشاد

  -   655 2   655 2   -  075208 شيلي

  -   058 2   058 2   -  075116  كولومبيا

  56   -   8   28  070016  جزر القمر

  72   -   50   22  070071  الكونغو

  8   28   8   28  070016  جزر كوك

  -   202   202   -  070605  كوستاريكا

  -   56   56   -  070111  كوت ديفوار

  -   002 1   002 1   -  072002 كرواتيا

  -   275   275   -  070757  قربص

  -   068 2   068 2   -  076125 اجلمهورية التشيكية

  25   -   25   -  070058  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   265 5   265 5   -  170728 الدامنرك

  56   -   8   28  070016  جيبوتى

  56   -   8   28  070016  دومينكا

  155 1   -   258   517 1  070715  اجلمهورية الدومينيكية

  250   -   250   -  070611  إكوادور

  -   218   218   -  070626  استونيا

  25   -   25   -  070058  فيجى

  -   125 5   125 5   -  078251 فنلندا

  -   556 55   556 55   -  878811 فرنسا

  611   -   151   522  070218  غابون

  -   20   8   12  070016  غامبيا

  -   56   56   -  070111  جورجيا

  -   757 56   757 56   -  1172515 أملانيا

  178   -   112   66  070222  غانا

  -   215 12   070 5   225 7  170150 اليونان
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 الدول األطراف  

جدول األنصبة املقررة يف 
 7/7/4171الباقي يف   4171عام 

 جتديد موارد 
 التحصيالت صندوق الطوارئ

الباقي يف 
17/74/4171 

  25   -   8   16  070016  غرينادا

  215   -   215   -  070521  غواتيماال

  85   -   8   76  070016  غينيا

  -   8   8   -  070016  غيانا

  65   -   65   -  070127  هندوراس

  -   115 2   115 2   -  075228 هنغاريا

  -   215   215   -  070521  أيسلندا

  -   222 2   222 2   -  076652 أيرلندا

  -   257 25   257 25   -  770612 إيطاليا

  -   086 86   086 86   -  1772172 اليابان

  -   175   175   -  070250  األردن

  -   105   105   -  070207  كينيا

  -   275   275   -  070757  التفيا

  -   51   8   22  070016  ليسوتو

  56   -   8   28  070016  ليبرييا

  -   72   72   -  070152  ليختنشتاين

  -   580   580   -  071160 ليتوانيا

  -   655   655   -  071287 لكسمبورغ

  128   -   25   115  070058  مدغشقر

  26   -   16   10  070022   مالوي

  -   8   8   -  070016  ملديف

  22   115   22   115  070065  مايل

  -   127   127   -  070255   مالطة

  56   -   8   28  070016  جزر مارشال

  105   -   105   -  070207  موريشيوس

  -   628 15   628 15   -  271275 املكسيك

  -   25   25   -  070058  منغوليا

  -   105   50   65  070071  اجلبل األسود

  -   80   80   -  070151  ناميبيا

  8   -   8   -  070016  ناورو

  -   155 12   155 12   -  276287 هولندا

  -   011 2   011 2   -  075021 نيوزيلندا

  12   -   16   76  070022  النيجر

  -   715   715   -  071520 نيجرييا

  -   762 6   762 6   -  172525 النرويج

  -   207   207   -  070512  بنما

  80   266   80   266  070151  باراغواى

  120   522 2   120   522 2  071851 بريو

  -   225 1   225 1   -  072558 الفلبني

  -   211 7   211 7   -  175628 بولندا

  -   767 2   767 2   -  077522 الربتغال

  -   856 15   856 15   -  271611 مجهورية كوريا

  -   25   25   -  070058  مجهورية مولدوفا

  716 1   -   716 1   -  072512 رومانيا

  -   8   8   -  070016  سانت كيتس ونيفيس

  56   -   8   28  070016  سانت لوسيا

  11   22   8   25  070016  سانت فنسنت وغرينادين

  -   8   8   -  070016  ساموا

  -   25   25   -  070058  سان مارينو
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 الدول األطراف 

جدول األنصبة املقررة يف 
 7/7/4171الباقي يف   4171عام 

 جتديد موارد 
 التحصيالت صندوق الطوارئ

الباقي يف 
17/74/4171 

  58   68   58   68  070015  السنغال

  -   218   218   -  070626  صربيا

  -   8   8   -  070016  سيشل

  56   -   8   28  070016  سرياليون

  -   251 1   251 1   -  072718 سلوفاكيا

  -   875 1   715   071 1  071581 سلوفينيا

  -   156 2   156 2   -  075112 جنوب أفريقيا

  -   626 22   626 22   -  577251 أسبانيا

  -   22   22   -  070065  سورينام

  -   621 7   621 7   -  175258 السويد

  -   220 8   220 8   -  176650 سويسرا

  25   -   25   -  070058  طاجيكستان

  65   266   65   266  070127  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  16   -   16   -  070022  تيمور ليشيت

  -   250   250   -  070611  ترينيداد وتوباغو

  286   280   286   280  070572  تونس

  58   -   58   -  070015  أوغندا

  -   156 51   156 51   -  872211 اململكة املتحدة

  255   -   50   205  070100  مجهورية تنزانيا املتحدة

  512   278   512   278  070826  أوروغواى

  8   -   8   -  070016  فانواتو

  182 5   -   182 5   -  071165 فنزويال

  -   58   58   -  070015   زامبيا

(26)   تقريب العدد  (26)   

 37 121 581 382 211 111 27 532 211 111 دولة طرفا( 055المجموع )

 

 المالحظات الملحقة بالبيانات المالية
 المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها  -0

اجلنائية الدولية )"احملكمة"( مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية أنشئت احملكمة  7-7
مؤمتر األمم املتحدة دولة مشاركة يف " 741، عندما اعتمدت 7668متوز/يوليه  71الدولية يف 

مؤسسة قضائية الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية" النظام األساسي. واحملكمة 
مستقلة هلا السلطة ملمارسة اختصاصاهتا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق دائمة 

(. االدويل )اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسي
ناف، والشعبة وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرئاسة والدوائر )املؤلفة من شعبة االستئ

االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومكتب املدعى العام، وقلم احملكمة. وتسرتشد أجهزة احملكمة عند 
القيام مبهامها باإلطار املبنّي يف نظام روما األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من 

 الصكوك ذات الصلة.
 انظام روما األساسي يف الهاي هبولندا. وأنشأت احملكمة أيضمن  1للمادة  اويقع مقر احملكمة وفق

ستة مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عملياهتا امليدانية. وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ومجهورية 
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، يف كينيا. 4177(، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومنذ كانون األول/ديسمرب 4الكونغو الدميقراطية )
 .4174وجود ميداين وإداري بسيط يف كوت ديفوار يف عام  اضوأنشأت احملكمة أي

، مت تقسيم االعتمادات إىل مثانية برامج رئيسية: اهليئة القضائية )هيئة 4171وألغراض الفرتة املالية 
الرئاسة والدوائر(، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، واملباين املؤقتة، 

الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة. وفيما وأمانة 
 يلي تشكيل كل برنامج من الربامج الرئيسية للمحكمة واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها:

 هيئة الرئاسة )أ(
 تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛ ‘7’
 لكفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق والتعاون؛ ‘4’
ومراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة وأداء مجيع الوظائف القضائية  ‘1’

 اخلاصة اليت تكلف هبا هيئة الرئاسة؛
عمال احملكمة اجلنائية الدولية بتمثيل احملكمة وتوسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي أل ‘2’

 يف احملافل الدولية.
 الدوائر )ب(

تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية: وتتكون شعبة  ‘7’
 االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ستة قضاة على األقل؛

 شأهنا شأن الشعبة التمهيدية؛

 لكفالة سري اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطراف. ‘4’

 مكتب املدعي العام )ج(
مكتب املدعي العام، الذي يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة،  ‘7’

 اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف 
لتعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب  ‘4’

 واملعاقبة عليها؛
 وبناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي. ‘1’
 قلم احملكمة )د(
إلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل هيئة الرئاسة تقدمي خدمات الدعم القضائية وا ‘7’

 والشهود؛ الضحايا والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع و 
 إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛ ‘4’
 والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم. الضحايا وتوفري اآلليات الالزمة ملساعدة  ‘1’
 أمانة مجعية الدول األطراف )ه(

 4111الذي اختذته يف أيلول/سبتمرب   ICC-ASP/2/Res.3نشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارهاأ
. وختتص 4112كانون الثاين/يناير   7أمانة مجعية الدول األطراف )األمانة( على أن تبدأ عملياهتا يف 
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والفريق العامل اخلاص املعين األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفويض وجلنة امليزانية واملالية 
جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من اجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات 

 موضوعية ومساعدة إدارية وتقنية مستقلة.
 لتنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاهتا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية واملالية؛ ‘7’
ومساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات املتصلة بأعماهلا،  ‘4’

مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات واملشاورات وفقا لإلجراءات 
 الصحيحة؛

بتزويدها بنوعية عالية من ومتكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك  ‘1’
 خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية.

 املباين املؤقتة )و(
  ملوافاة اجلهات املعنية بلمحة عامة عن املوارد الالزمة للمحكمة لتوفري املباين املؤقتة. 
 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا )ز(

للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري جمللس إدارة تدير أمانة الصندوق االستئماين 
-ICCالصندوق واجتماعات اجمللس. وقد أنشأت اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها

ASP/1/Res.6 ،  ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق االستئماين للضحايا، يرجى الرجوع
 .4171لعام  املالية للصندوق إىل البيانات

 مكتب مشروع املباين الدائمة )ح(
، قررت مجعية الدول األطراف إنشاء مكتب ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار 

ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية 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 طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها. 

 75و 72يرجى الرجوع إىل املالحظتني  ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن مشروع املباين الدائمة،
 من هذه البيانات املالية.

 آلية الرقابة املستقلة )ط(
آلية الرقابة املستقلة بوصفها برناجما  ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها  

تب املراجعة الداخلية من برامج احملكمة. وتشارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مك ارئيسي
من هذا املكتب وال تابعة له(. وختتص آلية  اللحسابات مبقر احملكمة يف الهاي )دون أن تكون جزء

من نظام روما األساسي، بالتفتيش  774من املادة  2الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة 
 والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة. 

 اسة المحاسبيةالتغير في السي -5
سياستها احملاسبية فيما يتعلق بإدراج السلف  4171كانون الثاين/يناير 7من  اغريت احملكمة اعتبار   4-7

املدفوعة مقدما من منحة التعليم والنفقات ذات الصلة. وقامت احملكمة بتغيري هذه السياسة لكي تتماشى 
األخرى يف مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وكذلك مع معاجلة املبالغ املدفوعة مقدما 

 امليزانية، ومت نتيجة لذلك عرض البيانات املالية بوجه أنسب. 
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ويف السنوات السابقة، كانت السلف املدفوعة مقدما من منحة التعليم تقيد بوصفها استحقاقات  4-4
ألغراض صحيفة املوازنة فقط. وكانت السلف بأكملها تبقى يف احلسابات قيد التحصيل  امدفوعة مقدم

واملسؤولني باحملكمة إىل حني تقدمي املستندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على للموظفني 
سياستها احملاسبية لتسجيل التكاليف  4171امليزانية وإجراء التسوية الالزمة. وغريت احملكمة يف عام 

 املتكبدة على مدى العام الدراسي يف الفرتة املالية املقابلة لدفعها.
تغيري يف السياسة احملاسبية بشكل مستقبلي، وال يعاد تسجيل املعلومات املالية املقارنة. ويطبق ال 4-1

ونتيجة لتطبيق السياسة احملاسبية بشكل مستقبلي، قلت األصول املبلغ عنها للنفقات املدفوعة مقدما 
يورو،  981 111مبقدار  4171كانون األول/ديسمرب   17ملنحة التعليم كما قل الفائض الرتاكمي يف 

 بنفس القدر. 4171كانون األول/ديسمرب   17وزادت النفقات املصروفة للفرتة املنتهية يف 

 ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية -3
تعد البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية  1-7

والتعديالت اليت  4114اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف يف دورهتا األوىل يف أيلول/سبتمرب  الدولية
معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة. وتشكل  معأدخلت عليهما. وتتفق حسابات احملكمة حاليا 

 ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة. اهذه املالحظات جزء
: مُتسك حسابات املنظمة على أساس احلسابات اخلاصة بالصناديق. بالصناديق احلسابات اخلاصة 1-4

ألغراض عامة أو خاصة. وجيوز للمسّجل إنشاء  منفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق 
 وقفل صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات.

 ذا احلساب هي سنة تقوميية واحدة.: الفرتة املالية هلالفرتة املالية 1-1
)ب( أدناه، يتم إثبات 71-1: باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة الفرعية أساس االستحقاق 1-2

)ب( أدناه، والفائدة املستحقة للقرض 78-1املمتلكات غري القابلة لالستهالك احملددة يف الفقرة الفرعية 
ألصول )أ( أدناه، واإليرادات والنفقات وا78-1املقدم من الدولة املضيفة احملددة يف الفقرة الفرعية 

 االستحقاق. أساسواخلصوم ، على 
: تُعد احلسابات على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة وال تتم تسويتها أساس التكاليف التارخيية 1-5

 لتعكس اآلثار املرتتبة عن تغري أسعار السلع واخلدمات.
باليورو. ويتم حتويل : تعرض حسابات املنظمة عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف 1-9

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: علىسائر سعر الصرف تُعامل مكاسب وخ 1-1

 تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات متنوعة؛ )أ(
 يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛ )ب(
األصول  يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من )ج(

واخلصوم بوصفها نفقات وتتم تسويتها يف امليزانيات الربناجمية املناظرة. وىف هناية السنة يسجل صايف 
املكسب الرتاكمي إيرادات أخرى، يف حني يضاف اعتماد خاص لصاىف اخلسارة وتسجل بوصفها 

 نفقات.
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ندوق العام االشرتاكات أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمة. ويشمل الص الصندوق العام 1-8
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 املال العامل 1-6

األجل يف انتظار استالم االشرتاكات املقررة. وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ صندوق السيولة قصرية 
 4-9للبند  اجلدول األنصبة املتفق عليه للمحكمة، طبق ارأس املال العامل لكل فرتة مالية ويتم تقديره وفق

 من النظام املايل.
 4112اف يف أيلول/سبتمرب هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطر  صندوق الطوارئ 1-71

لتمكني  4115كانون الثاين/يناير   7من  ااعتبار  اماليني يورو والذي أصبح نافذ 71برصيد يصل إىل 
 احملكمة من تغطية ما يلي:

 التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛ أو )أ(
التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل يكن من  النفقات اليت ال ميكن جتنبها بسبب )ب(

 املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ أو
 التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف. )ج(

االشرتاكات املقررة أو من الفوائض وحتّدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من 
 النقدية على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف.

اإلبقاء على مستوى صندوق الطوارئ عند  ICC-ASP/11/Res.1يف قرارها  مجعية الدول األطرافوقررت 
نت . وأعل4171يورو يف عام  511 111وأن جتدد موارد الصندوق مببلغ  4171ماليني يورو للعام  1

 (.8يورو )اجلدول  511 111احملكمة عن املقدار احملدد للتجديد بعد قفل حسابات الفرتة املالية مببلغ 
يقوم املسّجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير عنها : االستئمانية واحلسابات اخلاصة الصناديق 77 -1

نية واملالية. ويتم متويلها بالكامل من إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزا
 التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات مع اجلهات املاحنة.

من  اأو جزئي اوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كلي
 االشرتاكات املقررة.

 :متويل مشروع املباين الدائمة 1-74
مليون يورو، يسدَّد على  411ال يتجاوز مقداره  االدولة املضيفة هولندا قرض تقدم وزارة خارجية )أ(

 يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القرار 4.5عاما مبعدل فائدة قدره  11مدى 
ICC-ASP/7/Res.1من تاريخ االستخدام األول للقرض. ويبدأ سداد القرض  ا. وتسدد الفائدة سنوي
نتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين املؤقتة. وإذا مل بأقساط سنوية م
مليون يورو بأكمله مع هناية املشروع، ختصم الدولة املضيفة على سبيل املكافأة  411ُيستخدم مبلغ 

  يف املائة من القرض الذي يتعني سداده؛ 71.5

بالنسبة  ICC-ASP/7/Res.1 القراراردة يف املرفق الثالث من االشرتاكات املقررة طبقا للمبادئ الو  )ب(
، دعت اجلمعية الدول ICC-ASP/12/Res.2لعمليات تسديد النصيب املقرر دفعة واحدة. ويف القرار 

األطراف اليت ختتار تسديد نصيبها املقرر يف املشروع دفعة واحدة إىل إخطار املسجل ومكتب مدبر 
إىل التشاور مع مدير  ا، ودعتها أيض4172كانون األول/ديسمرب   17اه املشروع بذلك يف موعد أقص

املشروع لوضع جدول زمين للتسديد، مع مراعاة أنه ميكن التسديد يف قسط واحد أو على عدة أقساط 
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أو قبل ذلك تبعا  4175حزيران/يونيه  75سنوية، على أن يتم استالم املبلغ بالكامل يف موعد غايته 
ية املتوقعة. وستخضع عمليات التسديد دفعة واحدة للتعديل حاملا تعرف التكلفة للتدفقات النقد

 النهائية للمشروع ومقدار الدعم املقدم من الدولة املضيفة؛

التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو أي كيانات  )ج(
بشأن إنشاء صندوق استئماين لتشييد املباين  ICC-ASP/6/Res.1للمرفق السادس من القرار  اأخرى وفق

 الدائمة؛

 املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرض. )د(

 :االشرتاكات املقررة 1-71
من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا جلدول  4-5للمادة  اوفق

االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف العضوية 
 بني األمم املتحدة واحملكمة؛

ملدفوعات املقدمة من أي دولة طرف أوال إىل صندوق من النظام املايل يتم حتويل ا 8-5للمادة  اووفق
رأس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات املستحقة ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي 

 مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف؛
 يخ الدفع؛ويتم حتويل االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تار 

وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشرتاكها يف صندوق رأس املال 
من النظام  71-5العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

 املايل.
 معينة هي األموال الناشئة عن:عن أي فرتة مالية  الفوائض املستحقة للدول األطراف 1-72

 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(
 ح أثناء السنة املالية؛ تنقيح جدول االشرتاكات عندما يسري مفعول هذا التنقي )د(
 أدناه.)ه(  71-1اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة  )ه(

وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف هناية الفرتة املالية بعد 
إىل جدول  اخصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفرتة على الدول األطراف استناد

كانون الثاين/يناير الذي يلي   7االشرتاكات املنطبق يف الفرتة املالية اليت تتصل هبا هذه الفوائض. وىف 
السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفرتة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف من 

ة بالكامل. وىف هذه احلاالت تستعمل هذه الفائض إذا كانت قد دفعت اشرتاكها عن تلك الفرتة املالي
االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشرتاكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل واالشرتاكات 
 املقررة املستحقة عن السنة التقوميية اليت تلي الفرتة املالية اليت تتصل هبا هذه الفوائض. ووفقا للقرار

 ICC-ASP/12/Res.2، يف حساب املدفوعات دفعة  4174ي فائض نقدي يتعلق بالسنة املالية سيدرج أ
 واحدة لتمويل تكاليف االنتقال.



ICC-ASP/13/20 

418 

20-A-251114 

: يُدرج احتياطي مبقدار االشرتاكات املقررة اليت ظلت احتياطي االشرتاكات املقررة غري املدفوعة 1-75
 الرتاكمي. غري مدفوعة عن الفرتات املالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض

يف صحيفة املوازنة يف عمود اخلصوم.  ا: تظهر االشرتاكات الواردة مسبقااالشرتاكات الواردة مسبق 1-79
وتطّبق االشرتاكات الواردة سلفا يف الفرتة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف مستحقة 

 لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشرتاكات املقررة.
 : تتألف إيرادات املنظمة مما يلي:اإليرادات 71 -1

االشرتاكات املقررة: ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة مجعية الدول األطراف  )أ(
 على االشرتاكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛

إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية أثناء السنة  ااستناد التربعات: تسّجل بوصفها إيرادات )ب(
املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع. وبالنسبة هلذه األموال يتم تسجيل 

 اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنة؛
سداد األنصبة املقررة دفعة واحدة تسجل بوصفها املبالغ الواردة ملشروع املباين الدائمة يف إطار  )ج(

 إيرادات يف التاريخ الفعلي لورودها من الدول األطراف؛
من نظام روما  775للفقرة الفرعية )ب( من املادة  ااألموال املقدمة من األمم املتحدة وفق )د(

 األساسي؛
 اإليرادات املتنوعة اليت تشمل ما يلي: )ه(
 مبالغ مسرتدة من نفقات فعلية متكبدة يف الفرتات املالية السابقة؛ ‘7’
إيرادات الفائدة املصرفية، اليت تشمل كل الفائدة املتحققة على الودائع يف حسابات مصرفية  ‘4’

 بفائدة وعلى الودائع بأجل؛
 اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛ ‘1’
يف هناية الفرتة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ عن اخلسارة أو  ‘2’

الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة تقييمها أو ختفيض قيمتها بوصفها 
اعتمادات يف اإليرادات املتنوعة. ويتم حتويل أي رصيد سليب صايف إىل حساب النفقات ذي 

 الصلة؛
 عوائد بيع املمتلكات؛ ‘5’
 التربعات املقدمة بدون غرض حمدد. ‘9’

 :النفقات 78 -1
. ويشمل جمموع 7-712ُتدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح هبا وفقا للقاعدة املالية  )أ(

 النفقات املبّلغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛
ل على املمتلكات غري القابلة لالستهالك يف ميزانية الفرتة اليت يتم تقيد النفقات املتكبدة للحصو  )ب(

فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها. ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة 
 األصلية؛

ية حتّمل االلتزامات املتصلة بالفرتات املالية املقبلة على حساب األعباء املؤجلة وفقا للقاعدة املال )ج(
777-1. 
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هي االرتباطات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفرتة املالية.  االلتزامات غري املصفاة 1-76
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال 

بعد هناية  اشهر  74فرتة اجلارية قائمة ملدة االرتباطات أو إىل مديونية تعرتف هبا احملكمة. وتظل التزامات ال
 السنة املالية اليت تتصل هبا.

يف الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة : االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقضاة 1-41
اء املقدم من ، أوصت اللجنة بأن تقبل احملكمة العط4119تشرين األول/أكتوبر  71إىل  6 يف الفرتة من

ووافقت مجعية الدول األطراف على هبولندا لتأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة.  Allianz شركة
(. وعينت 17، الفقرة 79الصفحة  ،ICC-ASP/5/32توصية اللجنة يف دورهتا اخلامسة )انظر الوثيقة 

وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة  نظام املعاشات التقاعدية للقضاة،إلدارة  Allianzاحملكمة شركة 
Allianz  4118كانون األول/ديسمرب   17يف. 
يورو. والنظام نظام مزايا  876 111يبلغ  اسنوي اقسط Allianz، دفعت احملكمة لشركة 4171ويف عام 

وات )أو حمدد يقدم ألعضائه املزايا التالية: معاشا تقاعديا حمددا للقضاة الذين يتمون فرتة والية تسع سن
يف املائة من  51يبلغ  اما يتناسب مع ذلك إذا مل يتم القاضي فرتة والية تبلغ تسع سنوات(، ومعاش

سنة من العمر أو  95للعجز للقاضي الذين يبلغ  ااملعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاش
 أقل.

جارية، وحسابات مصرفية بفائدة،  تشمل األموال املوجودة يف حسابات: النقد والودائع بأجل 1-47
 والودائع اليت يقل أجل االستحقاق املتعلق هبا عن ثالثة أشهر.

: تشمل التربعات املعقودة للفرتات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد اإليرادات املؤجلة 1-44
 ولكن مل يتم بعد احلصول عليها.

اجلزء من سلفة منحة التعليم الذي يفرتض أنه يتعلق تشمل : ااالستحقاقات املدفوعة مقدم 1-41
ألغراض  ابالسنة الدراسية املنتهية يف تاريخ البيان املايل والذي يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدم

صحيفة املوازنة فقط. وتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل للموظفني واملسؤولني باحملكمة 
 ندات الدالة على االستحقاق وحتميلها عندئذ على امليزانية وإجراء التسوية الالزمة.إىل حني تقدمي املست

ُيق للموظفني الدوليني الذين يرتكون اخلدمة : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 1-42
مدة احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة. كذلك ُيق للقضاة الذين تنتهي 

  خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة.
: تبني احملكمة النفقات املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل يطلبها موظفو رصيد اإلجازة السنوية 1-45

 احملكمة.
 : ُتسجل، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.االلتزامات احملتملة 1-49
ملقرر مجعية الدول األطراف  اوفق: وق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةالصند 1-41

ICC-ASP/1/Decision 3  كانون األول/ديسمرب   41املؤرخ  494/58وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم  ا، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضو 4111

. ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة استحقاقات املعاش 4112كانون الثاين/يناير   7من  ااملتحدة اعتبار 
التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة. وصندوق املعاشات التقاعدية نظام 

حمددة. ويتألف االلتزام املايل للمنظمة جتاه الصندوق من مسامهتها املفروضة يتم متويله باستحقاقات 
يف املائة من األجر الداخل يف حساب  75.8باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

من النظام  49املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري مبوجب املادة 
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ي للصندوق. وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة الدفع إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم األساس
بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير  49املتحدة إىل أحكام املادة 

تحدة إىل حني للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق. ومل تلجأ اجلمعية العامة لألمم امل
 صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكم.

 المحكمة الجنائية الدولية )البيانات من األول إلى الرابع( -4

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة  البيان األوليتضمن  2-7
اجلارية وتسويات الفرتة السابقة يف املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة 

 اإليرادات أو النفقات.
كانون األول/ديسمرب   17األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف  البيان الثاينويقدم  2-4

 (.1. وقد اُستبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول )أنظر املالحظة 4171
 تدفق النقدي ومت إعداده باستعمال الطريقة غري املباشرة.ملخصا للالبيان الثالث ويقدم  2-1
  النفقات مقارنة باالعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفرتة املالية. البيان الرابعويتضمن  2-2

 الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ -2
على رصد ، ICC-ASP/11/Res.1: وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها االشرتاكات املقررة 5-7

كانون   17كانون الثاين/يناير إىل   7يورو لتمويل اعتمادات احملكمة للفرتة املالية من  774 121 111
، كان عدد الدول األطراف يف نظام روما 4171كانون األول/ديسمرب   17. وىف 4171األول/ديسمرب 

 دولة. 744األساسي 
يورو من الدولة  4 619 111من املكسيك و  يورو 711 111: تشمل التربعات التربعات 5-4

يورو من الدول املضيفة  411 111املضيفة للتكاليف املتعلقة باملباين املؤقتة للمحكمة، فضال عن 
 للتكاليف املتعلقة بدورة اجلمعية.

يورو الفوائد املكتسبة من  114 111فية البالغ قدرها : متثل الفائدة املصر إيرادات الفائدة املصرفية 5-1
 احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، وصندوق الطوارئ.

 يورو ما يلي: 856 111ميثل جمموع اإليرادات املتنوعة البالغ قدره  يرادات املتنوعة:اإل 5-2

 )باليورو(: تفاصيل اإليرادات المتنوعة 0الجدول 
 املبلغ )باليورو( اإليرادات املتنوعة

 251 527 )أ((72-5ضريبة الطاقة القابلة لالسرتداد )املالحظة 
 757 911 اسرتداد نفقات أخرى

 58 991 العائدات من بيع ااملمتلكات
 768 574  املخصصات املتنازل عنها

 .02 353 المجموع

يورو مبالغ مصروفة يبلغ قدرها  772 179 111: يشمل جمموع النفقات البالغ قدره النفقات 5-5
يورو، ومستحقات أو  5 816 111يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها  719 216 111
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يورو مسجلة على  771 411 111يورو. ويتألف جمموع النفقات من  7 148 111خمصصات تبلغ 
 أدناه(. 4يورو مسجلة على صندوق الطوارئ )وترد تفاصيلها يف اجلدول  1 121 111الصندوق العام و

 

 

 )باليورو( : تفاصيل النفقات من الميزانية البرنامجية المعتمدة 5الجدول  

 املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات
االلتزامات غري 

 املصفاة
االستحقاقات، 

 جمموع النفقات املخصصات
      الميزانية البرنامجة المعتمدة

املرتبات والتكاليف األخرى اخلاصة 
 11 796 121 7 451 289 882 657 15 111 919 81 516 611 باملوظفني

 2 116 561 - 858 919  1 881 681 2 245 711 السفر والضيافة
 6 949 818 211 711 7 646 951 1 441 128 77 714 111 اخلدمات التعاقدية
 79 517 959 - 7 542 448 75 121 248 79 618 111 مصروفات التشغيل

 4 799 192 - 416 996 7 889 165 4 115 111 احليازات
 001 533 534 0 353 .62 2 433 000 013 160 464 002 051 311 المجموع

      صندوق الطوارئ
املرتبات والتكاليف األخرى اخلاصة 

 4 171 799 - 745 944 7 881 522 2 714 811 باملوظفني

 516 114 - 866 729 194 211 879 611 السفر والضيافة
 958 164 - 29 148 977 992 7 515 211 اخلدمات التعاقدية
 798 551 - 96 917 68 659 298 411 مصروفات التشغيل

 161 451 - 71 225 116 818 421 811 احليازات
 3 345 341 - 415 5.2 3 341 442 3 500 011 المجموع

 004 102 34. 0 353 .62 2 .03 416 016 410 .1. 055 330 411 المجموع الكلي
 

 االستحقاقات 5-9
مت تقسيم االلتزام املتعلق مبنحة العودة إىل الوطن إىل  :املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطناالستحقاقات  )أ(

يورو والتزامات تتعلق مبنحة العودة إىل  9 121 111استحقاقات منحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها 
يورو حتت بند احلسابات األخرى مستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري  485 111الوطن تبلغ 

كانون األول/ديسمرب   17العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت  االلتزامات املتعلقة مبنحة
وأصبحت هذه املبالغ واجبة الدفع هلم. وتشري  وهم املوظفون الذين تركوا احملكمة فعال 4171

كانون   17استحقاقات منحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 
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كانون األول/ديسمرب ألهنم ال يزالون يعملون   17ولكنها ليست واجبة الدفع يف  4171مرب األول/ديس
باحملكمة. وبلغت املخصصات املتعلقة باستحقاقات منحة العودة إىل الوطن اليت محّلت على ميزانية عام 

 يورو. 651 111حنو  4171
، بلغ 4171 كانون األول/ديسمرب 17: يف املتعلقة باإلجازات السنوية للموظفني االستحقاقات )ب(

يورو. وسجلت  5 111 111الستحقاقات اإلجازة السنوية جلميع موظفي احملكمة  اجملموع الرتاكمي
 البالغ قدرها 4174التكاليف املتعلقة باإلجازات السنوية اليت مل تستنفد يف عام 

 بوصفها نفقات. 4171يورو يف بيان اإليرادات لعام  711 111
 املخصصات 5-1

، بلغ 4171يف هناية عام  :خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية )أ(
عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني سابقني باحملكمة إحدى 

يورو.  424 111ليا يبلغ قدره عشرة قضية. وخصص لست قضايا من القضايا اإلحدى عشرة مبلغا امجا
ومت إدراجها كالتزامات حمتملة.  4171كانون األول/ديسمرب   17وما زالت ثالث قضايا جارية حىت 

ومقارنة بقضايا مماثلة، مل تعترب القضيتان الباقيتان من القضايا اليت ستؤدي إىل التزام على احملكمة ومل 
 دون ترتيب التزام على احملكمة.  4172ني يف عام ختصص مبالغ هلما. وانتهت إحدي هاتني القضيت

ملمارسة واملبادئ األساسية ابناء على : املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة )ب(
للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، يعفى مجيع املوظفني 

الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ جمموع االلتزامات باحملكمة من 
الضريبية التقديرية املستحقة على دافعي الضرائب السبعة للواليات املتحدة املدرجني يف جدول املرتبات 

 يورو. 99 111حنو  4171باحملكمة هلذه الفرتة يف عام 
بلغت املصروفات الفعلية من  ،4171يف عام : لفرتات السابقة أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات ا 5-8

يورو، ما نتج عنه  2 811 111يورو من أصل مبلغ قدره  1 757 111التزامات الفرتات السابقة 
 يورو.  4 418 111حتقيق وفورات أو إلغاء التزامات يبلغ جمموعها 

 البالغ قدره 4177ع الفائض النقدي من عام مت توزي: املبالغ اآليلة إىل الدول األطراف 5-6
لالشرتاكات املقررة لكل واحدة منها عن  ايورو حلساب الدول األطراف املستحقة له وفق 4 124 111

 تلك الفرتة املالية.
 ICC-ASP/11/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها : صندوق رأس املال العامل 5-71

 4171كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7صندوق رأس املال العامل للفرتة املالية من 
 مببلغ 
 يورو، أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة. 1 219 111

 يشمل الرصيد غري املدفوع من االشرتاكات البالغ قدره :الشرتاكات املقررة قيد التحصيلا 5-77
 يورو مستحقة عن الفرتات املالية السابقة  147 111يورو مبالغ يبلغ قدرها  9 681 111 
(. وسّجلت االشرتاكات الواردة من الدول 7)اجلدول  4171يورو مستحقة عن عام  9 956 111و

يورو بوصفها اشرتاكات واردة  5 459 111األطراف الزائدة عن االشرتاكات املستحقة والبالغ قدرها 
 أدناه(. 79-5انظر املالحظة ) امقدم

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال  :االشرتاكات األخرى قيد التحصيل  5-74
( ومبلغ 1و 4)اجلدوالن  4171كانون األول/ديسمرب   17يورو يف  747 111العامل الذي يبلغ قدره 
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كانون األول/ديسمرب   17لصندوق الطوارئ يف يورو الذي يتعلق بالرصيد غري املدفوع املستحق  11 111
 (.8و 4)اجلدوالن  4171

يورو الرصيد قيد  216 111ميثل مبلغ : األرصدة قيد التحصيل املشرتكة بني الصناديق  5-71
 التحصيل بالصندوق العام من الصناديق االستئمانية األخرى.

يورو، وترد تفاصيلها يف اجلدول  1 866 111: بلغ جمموعها احلسابات األخرى قيد التحصيل  5-72
 أدناه. 1

 )باليورو(: تفاصيل الحسابات األخرى قيد التحصيل 3الجدول 
 4174  4171   احلسابات قيد التحصيل

 821 144 7 699 416 )أ(احلكومات )ضريبة القيمة املضافة(
 259 198 167 111 املوظفون
 4 461 778 514 البائعون

 728 426 775 598 الفائدة املستحقة
 291 841 561 851  )ب( سلف السفر )غري السلف النقدية(

 146 188 989 516 )ج(سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر
 7 966 171 4 714 644 )د(حسابات أخرى

 4 .33 061 2 .3. 231 المجموع اإلحمالي للحسابات قيد التحصيل
 (0 310 .23) (5 101 365) مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 
 5 633 200 3 0.0 360 المجموع الصافي للحسابات قيد التحصيل

يورو املتعلق بضريبة  958 111مبلغ  4171تشمل احلسابات قيد التحصيل من احلكومات يف عام   )أ(
الطاقة القابلة االسرتداد. ومل تستخدم احملكمة حقها يف املطالبة باسرتداد ضريبة الطاقة املدفوعة ملوردي الطاقة 

ت احملكمة طلبا السرتداد ، قدم4171( من اتفاق املقر. ويف عام 1()ح( و)4)75من قبل وفقا للمادة 
ضمن نفقات الفرتة السابقة قيد االسرتداد، وخصمت  257 111الضريبة بأثر رجعي، وأدرجت بالتايل مبلغ 

يورو بوصفه التزاما ليوروجوست  715 111،  وأدرجت مبلغ 4171يورو من نفقات عام  714 111مبلغ 
 نظري نصيبها يف ضريبة الطاقة قيد االسرتداد.  

: يف إطار احلسابات األخرى قيد التحصيل وبناء على صصات الديون املشكوك يف حتصيلهاخم  )ب(
-ICC)الدائرة االبتدائية الثالثة، القرار رقم   4177تشرين األول/أكتوبر  41القرار القضائي الصادر يف 

املتصلة بالتمثيل يورو يف إطار التكاليف القانونية  211 111كمة مبلغ قدمت احمل(، 01/05-01/08-568
. وأدرج هذا املبلغ ضمن تكاليف املساعدة القانونية 4171القانوين للمتهم الذي مجدت أمواله يف عام 

إىل  4171بسبب الشك يف إمكانية اسرتداد هذا املبلغ. وبلغ جمموع السلف املقدمة يف الفرتة من عام 
 يورو. 4 125 111حنو  4171عام 
يورو اخلاص بضريبة القيمة املضافة قيد التحصيل من حكومة  15 111 مبلغ اوأدرجت احملكمة أيض 

 4174أوغندا يف بند الديون املشكوك يف حتصيلها. ومن جمموع هذا البند الذي بلغت قيمته يف هناية عام 
 يورو، وتنازلت عن  94 111يورو، شطبت احملكمة  711 111حنو 

 .4171يورو يف عام   19 111
من  774خمصصات لإلشرتاكات املقررة املشكوك يف حتصيلها. بيد أن املادة وال تدرج احملكمة 

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية نظام روما األساسي تنص على أنه 
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يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة 
ستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها. وللجمعية، مع ذلك، االشرتاكات امل

أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ 
 عن أسباب ال قبل للدول الطرف هبا.

اليت ال يقدم بشأهنا املسافرون  : ميثل هذا املبلغ سلف السفرسلف السفر )السلف غري النقدية( )ج(
مطالبات. ويستثىن من هذا املبلغ سلف السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية. وُتسجَّل السلف النقدية بوصفها 

املوظفني"، أو"البائعني"، واملبالغ قيد ب"مبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تُدرج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة 
 ".التحصيل "األخرى

ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات  :السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر )د(
صلة بالسفر مثل التذاكر ومصاريف الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها 

 .4171كانون األول/ديسمرب   17نفقات حىت 
يورو  981 111تتعلق سلف منحة التعليم املدفوعة مقدما البالغ قدرها  :سلف منحة التعليم 5-75

 .4172باجلزء من السنة الدراسية اليت ستنتهي يف عام 
 : تلقت احملكمة من الدول األطراف مبلغااالشرتاكات أو املدفوعات الواردة مقدم 5-79
 يورو من اشرتاكات الفرتة املالية القادمة. 5 459 111 
 : ترد احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ قدرهابات األخرى املستحقة الدفعاحلسا 71 -5
 أدناه. 2يورو بالتفصيل يف اجلدول  8 161 111 

 )باليورو(: تفاصيل الحسابات األخرى مستحقة الدفع 4الجدول
 4174 4171 احلسابات مستحقة الدفع

 711 988 186 516 املوظفون
 5 157 216 9 968 172 )ج(البائعون 

 51 845 - )ب(مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون
 169 258 482 885 )أ(االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 

 129 111 142 197 )ج(حسابات أخرى 
 6 625 021 0 1.3 .16 المجموع

املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قّسمت املخصصات : االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن )أ( 
يورو واآلخر  9 121 111قسمني أحدمها للمجموع الرتاكمي ملنحة العودة إىل الوطن البالغ قدره 

يورو حتت بند احلسابات األخرى  485 111املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن البالغ قدرها  لاللتزامات
لتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة املستحقة الدفع. ويف هذا التقسيم، تشري اال

واليت أصبحت واجبة الدفع  4171كانون األول/ديسمرب   17حىت  للموظفني الذين تركوا احملكمة فعال
  17هلم. ويشري اجملموع الرتاكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 

كانون األول/ديسمرب ألهنم ال يزالون   17ولكنها ليست واجبة الدفع يف  4171ن األول/ديسمرب كانو 
 يعملون باحملكمة. 

وقّعت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون  )ب( 
بشأن الرتتيبات اإلدارية ملساعدة هذه احملكمة  4119نيسان/أبريل  71لسرياليون على مذكرة تفاهم بتاريخ 
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بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق االحتجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز تيلور. وانتهى  امؤقت
 عندما غادر السيد تيلور مرافق االحتجاز. 4171سريان هذه املذكرة يف عام 

على مبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، متثل  بناء: البائعون واحلسابات األخرى مستحقة الدفع  )ج(
حسابات مستحقة الدفع للمحكمة  4171كانون األول/ديسمرب   17مجيع الفواتري املؤرخة حىت 

. وسددت هذه الفواتري يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 4171وسجلت يف النظام احملاسيب لعام 
4172. 
يورو الذي ميثل الفائض النقدي للفرتة املالية  6 798 591: خصص مبلغ صندوق الطوارئ 5-78

. واخنفض ICC-ASP/1/Res.4(b)للقرار  اإلنشاء صندوق الطوارئ، وذلك وفق 4114-4111
، مت وفقا 4171ويف عام  .رصيد صندوق الطوارئ بعد ذلك بسبب اخنفاض اإليرادات عن النفقات

 511 111جتديد موارد الصندوق وأضيف مبلغ  ICC-ASP/11/Res.1 مجعية الدول األطراف لقرار 
  ماليني يورو. 1يورو لبلوغ مستوى العتبة احملددة الذي يبلغ 

  3 111 111 )املبالغ باليورو( 4171 كانون الثاين/يناير  7رصيد الصندوق يف 
511 111  املبالغ املقيدة على الصندوق   

3 211 111 5103كانون األول/ديسمبر   30المجموع في   

 147 111خيصم من الفائض الرتاكمي مبلغ : احتياطي االشرتاكات املقررة غري املدفوعة 76 -5
(، للحصول 7يورو، الذي ميثل االشرتاكات املقررة غري املدفوعة عن الفرتات املالية السابقة )اجلدول 

 (.2)اجلدول  4174على الفائض النقدي لعام 

 الصناديق االستئمانية -6
 :1و 9يردان يف اجلدولني  العام للصناديق االستئمانية املختلفة والغرض منهاالوصف  9-7

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون استخدمت العقود مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن 
نية عن طريق يف توسيع نطاق الوصول بدون مقابل إىل جمموعة قواعد البيانات املتعلقة باألدوات القانو 

إدخال وثائق جلنة األمم املتحدة املعنية جبرائم احلرب يف هذه القواعد، وتنظيم حلقتني دراسيتني رفيعيت 
املستوى للتعاون يف نورمربغ )أملانيا( أديتا إىل التوقيع على ثالث اتفاقيات إلعادة التوطني، وعقد حلقة 

لة أمور، التطورات اجلديدة يف احملكمة أو كيفية مشاركا ملناقشة، يف مج 451دراسية للمحامني حضرها 
. وأعقبت احللقة الدراسية للمحامني ثالثة أيام من التدريب مع الرتكيز على املسائل الضحايا مشاركة 

 أمام احملكمة.  الضحايا اإلجرائية والعملية اليت تواجه احملامني الذين ميثلون املتهمني أو 
  املعدل بالقرار  ICC-ASP/2/Res.6: أنشئ بالقرار قل البلدان منوالصندوق االستئماين املعين بأ

ICC-ASP/4/Res.4  وخيضع الصندوق ألمانة مجعية الدول األطراف ويغطي تكاليف السفر املتعلقة .
 مبشاركة ممثلي أقل البلدان منوا والدول النامية األخرى يف دورات اجلمعية.

 518املدعي العام ويتيح الوصول املباشر وبدون مقابل إىل ملكتب  خيضعمشروع األدوات القانونية: 
وصلة الكرتونية لقاعدة البيانات املتعلقة  4 187مصدرا قانونيا خمتلفا للقانون اجلنائي الدويل من خالل 

 4174آب/أغسطس  7باألدوات القانونية التابعة للمحكمة. وأصبح مشروع األدوات القانونية منذ 
 . بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاونستئماين بشأن جزءا من الصندوق اال

: قدمت احللقات الدراسية اإلقليمية يف داكار )السنغال( وياوندي )الكامريون( وتونس العاصمة )تونس(
يف السنوات األخرية التدريب على نظام روما األساسي لكبار املتخصصني يف القانون وعززت التعاون بني 
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اليت كان مقررا  احللقة الدراسية اإلقليمية لبلدان شرق آسيا واحمليط اهلادئالدول واحملكمة. وأعيدت جدولة 
و قد تعقد يف بلد آخر من البلدان الناطقة باللغة  4172أصال عقدها يف بنوم بنه )كمبوديا( إىل عام 

يف عام  األفريقي يف أديس أبابا )إثيوبيا(احللقة الدراسية اإلقليمية املشرتكة مع االحتاد  الفرنسية. وقامت
بتحسني املعرفة بنظام روما األساسي وعمل احملكمة بني موظفي مفوضية االحتاد األفريقي  4174

 واملستشارين القانونيني للوفود لدى االحتاد األفريقي وغريهم من األشخاص املعنيني.
يت ترغب يف الدخول يف اتفاقات إعادة التوطني أنشئ ملساعدة الدول ال: الصندوق اخلاص بإعادة التوطني

 مع احملكمة. ويتلقى هذا الصندوق التربعات املقدمة من الدول األطراف. 
يف قلم  ICC-ASP/8/Res.4: أنشأته اجلمعية بالقرار نظام متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين

  للمحتجزين املعوزين عن طريق املنح الطوعية. . والغرض من الصندوق هو متويل الزيارات األسريةاحملكمة
 .4171يورو ملشاريع عام  7 718 111ُعقدت و/أو وردت تربعات تبلغ قيمتها  :التربعات 9-4
يورو الفائدة املصرفية املكتسبة من احلساب املصريف  77 111ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية 9-1

 ة.للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئماني
يورو جمموع املبالغ املصروفة اليت يبلغ  7 951 111يشمل املبلغ اإلمجايل البالغ قدره  :النفقات 9-2

 يورو. 766 111يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها  7 252 111قدرها 

يورو إىل اجلهات املاحنة على اعتبار أنه زائد  487 111أعيد مبلغ :املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة 9-5
 (.1و 9عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة )اجلدوالن 

يورو الفائدة املستحقة على احلساب  64 111يشمل مبلغ  :احلسابات األخرى قيد التحصيل 9-9
مل يتم حتصيلها بعد واملبالغ املدفوعة  يورو اليت 71 111املصريف للصناديق االستئمانية البالغ قدرها 

 يورو. 84 111مقدما للسفر البلغ قدرها 
يورو مدفوعات املاحنني البالغ  424 111يشمل مبلغ  :االتربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدم 9-1

يورو مستحقة  14 111يورو للمشاريع املنجزة اليت تنظر احملكمة تعليمات بشأهنا و 471 111قدرها 
 فع للبائعني.الد
، بلغ الرصيد 4171كانون األول/ديسمرب   17يف : األرصدة املستحقة الدفع بني الصناديق 9-8

 يورو. 216 111املستحق الدفع بني الصندوق االستئماين والصندوق العام 
يورو تربعات املاحنني للمشاريع املنجزة اليت مل يتم  727 111: ميثل مبلغ التربعات قيد التحصيل 9-6

 حتصيلها بعد.

 

 

 الممتلكات غير المستهلكة -3
كانون   17أدناه ملخصا للممتلكات غري املستهلكة، وتكلفتها التارخيية، يف  5يتضمن اجلدول  1-7

. ووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف احملكمة، ال يتم إدراج املمتلكات غري 4171األول/ديسمرب 
 ولكنها حتّمل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازهتا.املستهلكة يف األصول الثابتة للمنظمة 
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 )باليورو( : ملخص الممتلكات غير المستهلكة 2 لجدولا

 فئة إدارة األصول 

الرصيد االفتتاحي يف 
كانون الثاين/يناير   7

4171 
 احليازات/
 التسويات

 البنود
 )أ(املشطوبة  

  17الرصيد اخلتامي يف 
كانون األول/ديسمرب 

4171 
8 186 741 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت معدات  581 856  (619 177)  111 519 8  

841 114 معدات األمن والسالمة  619 91  (912 2)  462 816  
7 411 669 معدات اخلدمات العامة  (115 75)  (452 77)  211 477 7  
7 191 568 املركبات ومعدات النقل  (451)  - 127 191 7  
7 191 415 العاممعدات مكتب املدعي   251 799  (251 71)  418 516 7  

7 121 188 معدات أخرى  621 794  (141 69)  918 816  
7 194 678 *قاعات احملكمة والدائرة التمهيدية  - - 678 194 7  

02 04. 5.1 المجموع  353 534 0  (100 045)  236 336 06  
 ال يتجزأ من املنشآت. ااحملكمة اليت تعترب جزءعناصر قاعات  -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 6 الجدول

 فئة إدارة األصول
كانون   7االفتتاحي يف الرصيد 

 )أ(البنود املشطوبة 4171الثاين/يناير 

  17الرصيد اخلتامي يف 
كانون األول/ديسمرب 

4171 
1 111 ميزانية الفريق االستطالعي  - 111 1  

498 168 منح للمحكمة اجلنائية الدولية  (741 7)  918 491  
532 030 المجموع  (051 0)  300 534  

 يورو. 821 111، بلغ اجملموع التقديري للبنود املشطوبة 4174يف عام  )أ(

 شطب الخسائر المتصلة بالنقد والمبالغ قيد التحصيل والممتلكات -0
أعاله، شطب ما  7-1على النحو الوارد يف البند  4171باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام  8-7

يورو باعتباره  91 111يورو باعتباره خسارة من حساب املصروفات النثرية، ومبلغ  1 111جمموعه 
 )أ(. 72-5حسابات متقادمة وغري قابلة للتحصيل )انظر املالحظة 

 مدفوعات المجاملة -.
  تصدر عن احملكمة مدفوعات جماملة أثناء الفرتة املالية.مل 6-7

 االلتزامات المحتملة -01
، قدرت احملكمة االحتياطي الالزم لثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد 4171يف هناية عام  71-7

يورو )انظر  991 472املوظفني السابقني باحملكمة إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية مببلغ 
 )أ( أعاله(. 1-5املالحظة 
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 اإلصابة أثناء الخدمة -00
مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات اليت  اأبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاق 77-7

 يتعرض هلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة أثناء اخلدمة. وقسط
التأمني، احملسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية مشاهبة يف 
حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، ُيسدَّد من ميزانية املنظمة ويظهر يف احلساب حتت 

 646 111ألغراض هذا التأمني  4171بند النفقات. وقد بلغ جمموع القسط اإلمجايل املدفوع يف عام 
 يورو.

 التبرعات العينية -05
، استخدمت احملكمة عددا من املوظفني العاملني ألجل قصري بدون مقابل وتبلغ 4171يف عام  74-7

 يورو. 817 111قيمة اخلدمات العينية اليت تلقتها نتيجة لذلك بنحو 

 التبرعات للصندوق االستئماني للضحايا -03
إنشاء صندوق لصاحل   ICC-ASP/1/Res.6 عية الدول األطراف، مبوجب قرارهاقررت مج 71-7

 ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم.
وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار جملس إدارة للصندوق، يكون مسؤوال عن إدارة الصندوق 

عن تقدمي ما يلزم من املساعدة حلسن سري  االستئماين، وقررت أن يكون مسّجل احملكمة مسؤوال
 العمل مبجلس اإلدارة يف قيامه مبهامه وأن يشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية.

يورو ألمانة الصندوق  7 581 111، وافقت مجعية الدول األطراف على اعتماد مبلغ 4171ويف عام 
الدعم اإلداري جمللس إدارة الصندوق واجتماعات اجمللس. االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم 

 يورو. 7 214 111وبلغت النفقات املسّجلة يف حسابات األمانة يف الفرتة املالية 

 مشروع المباني الدائمة: وصف عام -04
 ICC-ASP/4/Res.2أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارها  72-7

أن "احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأهنا تتطلب بصفتها هذه مباٍن دائمة ذات طابع وظيفي الذي أكد 
لتمكينها من أداء واجباهتا بصورة فّعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب"، 

 وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة.
إىل أن تكاليف البناء  ICC-ASP/6/Res.1يف قرارها  اأيض األطرافمجعية الدول  وأشارت 72-4

، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ قبل ااحتياطي ااإلمجالية اليت تشمل مبلغ
طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات املظهرية 

مليون يورو مبستويات أسعار عام  761املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 
جلنة مراقبة للدول   ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار  . وأنشأت4172

 من نظام روما األساسي. 774من املادة  2األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية، عمال بالفقرة 
الدائمة وتكمن مهمة جلنة املراقبة يف توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين  72-1

للمحكمة اجلنائية الدولية. وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإلسرتاتيجية للمشروع بينما خيتص مدير املشروع 
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دول أطراف من بينها عضو واحد على األقل من  71باألعمال اإلدارية الروتينية. وتتكون جلنة املراقبة من 
 كل جمموعة إقليمية.

العناصر املدجمة  على أن تكاليف ICC-ASP/10/Res.6يف قرارها  ووافقت مجعية الدول األطراف 72-2
مليون  761( تكاليف متصلة بالتشييد وأهنا تدخل بالتايل يف نطاق امليزانية االمجالية اليت تبلغ 1)اجملموعة 

م يورو، كما وافقت على استيعاب هذه العناصر والتكاليف املتصلة هبا بالكامل يف امليزانية االمجالية لعد
 جتاوز احلدود املقررة هلذه امليزانية.

باستمرار بقاء املشروع يف حدود  ICC-ASP/11/Res.3يف قرارها  ورحبت مجعية الدول األطراف  72-5
، والحظت يف هذا الصدد بارتياح 4172مليون يورو مبستوى أسعار  761امليزانية املعتمدة البالغ قدرها 

مت استيعاهبا بالكامل يف امليزانية العامة، وأن تكاليف البناء املتوقعة  ( قد1أن العناصر املدجمة )اجملموعة 
مليون يورو أقل من احلد األقصي  9.1مليون يورو، أي بنحو  781.1تقدر يف املرحلة احلالية مببلغ 

 املخصص للمشروع.
يف حدود باستمرار بقاء املشروع  ICC-ASP/12/Res.2يف قرارها  ورحبت مجعية الدول األطراف 72-9

، والحظت يف هذا الصدد بارتياح 4172مليون يورو مبستوى أسعار  761امليزانية املعتمدة البالغ قدرها 
التكاليف االمجالية  امليون يورو يف تكاليف البناء. والحظت اجلمعية أيض 9.1حتقيق وفورات يبلغ قدرها 

 765.1يون يورو( اليت يبلغ جمموعها مل 77.1مليون يورو( واالنتقال ) 782.2املقدرة حاليا للبناء )
مليون يورو، كما الحظت احلاجة إىل توفري حمفظة مالية إمجالية موحدة ملدير املشروع لتمكينه من مواجهة 
هذه التكاليف إىل حني االنتهاء من املشروع، فضال عن خمطط التمويل الذي اقرتحته جلنة املراقبة والذي 

 .أيدته جلنة امليزانية واملالية

 4175ورحبت مجعية الدول األطراف باستمرار توقع االنتهاء من املباين الدائمة يف أيلول/سبتمرب  72-1
وأكدت على ضرورة أن ميتثل املشروع لألجل من أجل تفادي أي زيادة مقبلة يف التكلفة والسماح 

 .4175للمحكمة باالنتقال تدرجييا إىل املباين حبلول كانون األول/ديسمرب 

 مشروع المباني الدائمة: مالحظات على البيانات )من األول إلى الثالث( -02
يتضمن اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفرتة  البيان األول  75-7

املالية. ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفرتة اجلارية وتسويات الفرتة السابقة يف 
 رادات أو النفقات.اإلي
كانون األول/ديسمرب   17يوضح األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف  البيان الثاين 75-4

4171. 
 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر. البيان الثالث 75-1
ة اليت تلقتها احملكمة من الدول جمموع األنصبة املقرر  4171بلغ يف عام  األنصبة املقررة:  75-2

أدناه  1يورو، بالتفصيل الوارد يف اجلدول  72 716 111األطراف يف إطار التسديد دفعة واحدة 
 )باليورو(.

 : المبالغ التي تلقتها المحكمة من الدول األطراف في إطار التسديد دفعة واحدة3الجدول 
 )باليورو(

 اجملموع السنوات السابقة  4171  الدول األطراف
 865 6  865 6  - ألبانيا
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 اجملموع السنوات السابقة  4171  الدول األطراف
 205 18  205 18 - أندورا

 751 1 - 751 1 أنتيغوا وبربودا

 651 752  651 752  - األرجنتني

 881 088 5  881 088 5  - أسرتاليا

  721 12   721 12  - بوليفيا

  576 5   576 5  - بوركينا فاسو

  288 2   288 2  - كمبوديا

  751 811 6   751 811 6  - كندا

 518 267 518 267 - شيلي

 522 221 - 522 221 كولومبيا

 181 72 577 51 512 25 كوستاريكا

 162 652  162 652  - اجلمهورية التشيكية

 865 6  865 6  - مجهورية الكونغو الدميقراطية

 857 57 - 857 57 اكوادور

  502 210 1   502 210 1  - فنلندا

 865 6 865 6 - جيورجيا

  202 558   202 558  - هنغاريا

  661 85   661 85  - آيسلندا

  212 621 11   212 621 11  - إيطاليا

 558 27  558 27  - األردن

 582 51 - 582 51 التفيا

  881 22  881 22  - خلتنشتاين

 122 70  288 57  655 22 ليتوانيا

  511 115   511 115  - لكسمربغ

  161 25  161 25  - موريشيوس

 200 165 5  867 552 2  522 721 1 املكسيك

  288 2   288 2  - اجلبل األسود

 802 272 5 - 802 272 5 هوالندا

 028 51 - 028 51 بنما

 128 177 - 128 177 الفلبني

  852 205 1   852 205 1  - الربتغال

 152 552 506 225 556 208 مجهورية كوريا

  288 2   288 2  - ساموا

  865 6   865 6  - سان مارينو

  051 58   051 58  - صربيا

 805 152 805 152 - سلوفاكيا

  557 662   557 662  - جنوب أفريقيا

  582 550 2   582 550 2  - السويد

 818 222 7 - 818 222 7 اسبانيا

 281 2 - 281 2 سورينام

 015 775 2 015 775 2 - سويسرا

 226 2 - 226 2 تيمور ليشيت

 771 61 771 61 - ترينيداد وتوباغو

 211 822 22 212 271 37 132 238 25 مجموع األنصبة المدفوعة دفعة واحدة
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 يورو مصروفات يبلغ قدرها  11 855 111: يشمل جمموع النفقات البالغ قدره النفقات 75-5
يورو. وتشمل النفقات تكاليف  151 111يورو، والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها  11 721 111

 البناء والرسوم القانونية )املتعلقة بإدارة املشروع واملستشارين اآلخرين(. 
بلغت املصروفات الفعلية املتعلقة بالتزامات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها  :الوفورات 75-9
 يورو.  75 111يورو ونتجت عن ذلك وفورات تبلغ  64 111ات السابقة الفرت 
يورو فائدة مستحقة ولكن مل حتصل بعد  4 111: ميثل مبلغ احلسابات األخرى قيد التحصيل 75-1
يورو ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على  14 111، وميثل مبلغ 4171كانون األول/ديسمرب   17يف 

يورو رصيدا مشرتكا بني  12 111سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية، ومبلغ السلع واخلدمات اليت 
 الصناديق قيد التحصيل من الصندوق العام.

يورو الفواتري املدرجة يف احلسابات  911 111: ميثل مبلغ احلسابات األخرى املستحقة الدفع 75-8
هذه الفواتري يف كانون الثاين/يناير  . وسددت4171كانون األول/ديسمرب   17واليت مل تسدد بعد يف 

 .4172وشباط/فرباير 
اليت تلقتها احملكمة ملشروع املباين الدائمة  أدرجت مجيع االشرتاكات :االشرتاكات الواردة مسبقا 6 -75

( يف ICC-ASP/7/Res.1التسديد دفعة واحدة )املشار إليه يف القرار فيما يتعلق خبيار  4171يف عام 
 .4171ت يف عام إطار اإليرادا

يورو )أنظر  41 511 111مبلغ  4171: استخدم يف عام القرض املقدم من الدولة املضيفة 75-71
 )أ( أعاله(. 74-1املالحظة 

 قررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار: مكتب مدير املشروع 75-77
ICC-ASP/6/Res.1  امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار الربنامج إنشاء مكتب ملدير املشروع يف

الرئيسي السابع لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة مبشروع املبان 
الدائمة. ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة 

 ة وخيضع ملساءلتها عن طريق جلنة املراقبة.إىل اجلمعي
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  661 111، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ 4171ويف عام 

املشروع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمة. وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير 
 يورو. 912 111املشروع يف الفرتة املالية قيد البحث 
على أمهية الدور الذي يقوم به مدير املشروع يف  ICC-ASP/10/Res.6وأعادت 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 ودعت 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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 للفترة من البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا -5
 *5103كانون األول/ديسمبر   30كانون الثاني/يناير إلى   0 

 احملتويات
 الصفحة 

 211 .................... .................... .................... .................... .......... خطاب اإلحالة
 212 .................... .............. 4171للضحايا خطاب إىل املسجل بشأن البيانات املالية للصندوق االسئتماين 

 212 .................... .................... .................... ................ رأي املراجع اخلارجي للحسابات
 215 .......  4171األول/ ديسمرب كانون   17تقرير مراجعة البيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا للعام املنتهي يف 

 218 ......4171كانون األول/ ديسمرب   17البيان األول: اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة املالية للفرتة املنتهية يف 
 216 .......... 4171كانون األول/ديسمرب   17البيان الثاين: األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندويق يف 

 221 ............................................. 4171كانون األول/ديسمرب   17البيان الثالث: التدفقات النقدية يف 
 221 .................... .................... ................................. املالحظات امللحقة بالبيانات املالية 

 221 .................... .................... ......................... االستئماين للضحايا وأهدافهالصندوق  -7
 227 .................... ............................ ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية  -4
 227 .................... ......................... األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا )البيانات من  -1
 

 خطاب اإلحالة
 4172أيار/مايو  49

من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة  7-77للبند  اوفق
 .4171كانون األول/ديسمرب   17كانون الثاين/يناير إىل   7املالية من 

 )توقيع( هريمان فون هيبل
 املسّجل
M. Hervé-Adrien Metzger  
Director  
Cour des Comptes 
13 rue Cambon, 
75100 Paris Cedex 01 
France 

 
 

                                                           

 .ICC-ASP/13/11صدر سابقا بوصفه الوثيقة   *
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 5103خطاب إلى المسجل بشأن البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا 
 4172أيار/مايو  49

 السيد املسجل، 
من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، يقوم جملس اإلدارة بإيداع  11عمال بالفقرة )ب( من املادة 

 االسئتماين للضحايا ليستعرضها مراجع احلسابات اخلارجي. البيانات املالية للصندوق
 ( إىل املراجع اخلارجي.4171وسأكون ممتنا لتوقيعكم على خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق )

 مع وافر االحرتام،
 )توقيع( موتو نوغوشي،

 رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
 رأي المراجع الخارجي للحسابات 

  17املنتهية يف  اقمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا املتعلقة بفرتة اإلثين عشر شهر 
. وتشمل هذه البيانات املالية البيان املتعلق باإليرادات والنفقات والتغريات 4171كانون األول/ديسمرب 

ة الصندوق، وبيان التدفق النقدي، يف أرصدة الصندوق، وبيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصد
 ومعلومات ومالحظات أخرى للسنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ.

من الباب الرابع من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، جملس إدارة الصندوق  11ومبوجب الفقرة 
ري احملاسبية ملنظومة األمم مسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعاي

املتحدة. وتشمل هذه املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد 
والعرض املتوازن للبيانات املالية خالية من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب اخلطأ أو االحتيال. وتشمل 

 زنة مكّيفة للظروف. هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوا
وتكمن مسؤوليتنا يف إبداء رأيٍ بشأن هذه البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت نقوم هبا. وقد أجرينا 
هذه املراجعة وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتقتضي هذه املعايري منا االلتزام بقواعد السلوك 

وأدائها للتوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ختلو من أي أخطاء  املهين والتخطيط لعملية املراجعة
 جوهرية.

وتتضمن أي مراجعة للحسابات اختاذ إجراءات للحصول على أدلة املراجعة بشأن املبالغ واملعلومات 
مبا يف ذلك املشار إليها يف البيانات املالية. وخيضع اختيار اإلجراءات للتقدير املهين ملراجع احلسابات، 

تقديره الحتمال أن تؤدي البيانات إىل أخطاء جوهرية سواء كان مرجعها اخلطأ أو االحتيال. وعند تقدير 
هذه املخاطر، ينظر مراجع احلسابات يف املراقبة الداخلية املوجودة املتعلقة بإعداد البيانات املالية وعرضها 

أجل إبداء أي رأي يف املراقبة الداخلية. وتشمل من أجل حتديد إجراءات املراجعة املناسبة وليس من 
تقييم مالءمة الطريقة احلسابية املطبقة وعرض البيانات املالية وما إذا كانت التقديرات  ااملراجعة أيض

 احلسابية معقولة.
 ونعتقد أن أدلّة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري أساس معقول لرأينا.

اجعتنا فإن البيانات املالية تقدم نظرة متوازنة عن اإليرادات والنفقات والتغريات يف األرصدة واستنادا إىل مر 
فضال عن األصول واخلصوم واالحتياطي واألرصدة والتدفق النقدي للصندوق االستئماين للضحايا لفرتة 

ية ملنظومة األمم وفقا للمعايري احملاسب 4171كانون األول/ديسمرب   17االثىن عشر شهرا املنتهية يف 
 املتحدة.

 ديدييه ميغو
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Cour des Comptes 
13 rue Cambon, 
75100 Paris Cedex 01 
France 

  30تقرير مراجعة البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للعام المنتهي في 
 5103كانون األول/ديسمبر 

 احملتويات

 الصفحة 
 215 .................... .................... ......................... اهلدف من املراجعة ونطاقها وهنجها -أوال
 219 .................... .................... ..............................  4174متابعة توصيات عام  -اثاني
 219 .................... .................... .................... ........................ شكر وتقدير -ثالثا

 211 ..................... متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات مرفق: 

 الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا للمعايري الدولية يف مراجعة احلسابات قمنا مبراجعة 
من قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت حتكم  74وعمال بالبند 

 مراجعة احلسابات.
تأكيدات معقولة عما إذا كانت البيانات املالية واهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل 

ختلو من أي خطأ مادي سواء كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراجع ببيان رأي بشأن ما إذا  
 كانت البيانات املالية قد أعدت، يف كل اجلوانب، وفقا لإلطار املايل املنطبق.

ابات احملكمة اجلنائية الدولية ومجيع الصناديق وتبني الصالحيات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حس
)ج( من القواعد املالية والنظام  9االستئمانية مبا يف ذلك الصندوق االستئماين للضحايا الواردة يف املرفق 

املايل املسائل األخرى اليت يرى مراجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علما هبا، مثل 
وق االستئماين للضحايا أو أصوله األخرى أو إنفاقها يف غري ما قصدته مجعية الدول تبديد أموال  الصند

 األطراف.
 وتضمنت مهمة املراجعة مرحلتني:

كانون 71إىل  4مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية وإعداد امليزانية واإلدارة من 
 ؛4171األول/ديسمرب 

 71أيار/مايو إىل  49املالية ومتطلبات الكشف عموما، من مراجعة هنائية تركز على البيانات 
 . 4172حزيران/يونيه 

 ومل  توجد استنتاجات وتوصيات مستقاة من مراجعة احلسابات.
والحظنا أن مثانية من التوصيات الناجتة عن املراجعة السابقة اليت قام هبا مكتب اململكة املتحدة الوطين 

 ويرد بيان هبذه التوصيات يف مرفق هذا التقرير.  للمراجعة نفذت أو قيد التنفيذ.
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وعقد اجتماع هنائي مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا، وكبري املديرين بالربنامج، 
 9واملستشار القانوين للصندوق، ومنسق مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لدى احملكمة بتاريخ 

 .4172حزيران/يونيه 
وأعد هذا التقرير مع أخذ التعليقات املكتوبة الواردة من الصندوق االستئمايت للضحايا واحملكمة بتاريخ 

 يف االعتبار.  4172حزيران/يونيه  11
كانون   17وأصدرنا رأيا غري متحفظ بشأن البيانات املالية للصندوق االستئمايت للضحايا للعام املنتهي يف 

 ..4171األول/ديسمرب 

 5105عة توصيات عام متاب
. ويبني اجلدول التايل كامال  ابعد مراجعة حلال تنفيذ التوصيات السابقة، لوحظ أنه نفذت توصيتان تنفيذ

 ما سلف بالتفصيل:

نفذت  التوصيات املوضوع الرقم
 مل تنفذ بعد انفذت جزئي بالكامل

القضايا العامة  7
املتعلقة مبهمة 
احملاسبة والقيام 

 احلساباتمبراجعة 

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتحسني طرائق العمل بني الصندوق 
االستئماين للضحايا وقسم امليزانية واملالية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية 
باختاذ اخلطوات الالزمة للمساعدة على ضمان استجابة املهمة احملاسبية 

جي للحسابات املعقولة. للمحكمة يف الوقت املناسب ملطالب املراجع اخلار 
وينبغي هلذا أن جيعل من تلبية متطلبات التنفيذ القادم للمعايري احملاسبية الدولية 

 أولوية رئيسية للصندوق وللوظيفة احملاسبية للمحكمة. للقطاع العام

X  
 

السلف املقدمة إىل  4
 الشركاء التنفيذيني

االستئماين للضحايا  يوصي املراجع اخلارجي للحسابات جملس إدارة الصندوق
بأن  ُيدد السياسة احملاسبية اليت ينبغي تطبيقها بناء على حتليل لكل العقود 
من حيث شروط األداء القابلة للقياس واسرتداد األموال القابل للتنفيذ. ومن 
املستحسن أيضا أن يباشر جملس إدارة الصندوق هذا التحليل بالتعاون الوثيق 

لدى احملكمة اجلنائية  احملاسبية الدولية للقطاع العاممع رئيس وحدة املعايري 
 الدولية.

X  
 

 1 1 5 مجموع عدد التوصيات 
 

 شكر وتقدير
يود املراجع اخلارجي للحسابات أن يعرب عن شكره ملمثلي الصندوق االستئماين للضحايا وقلم احملكمة 

 على التعاون والدعم العام املقدم ألفرقة مراجعة احلسابات أثناء املراجعة. 

 مرفقال

 لمراجعة الحسابات الوطني المملكة المتحدة متابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب
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مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات، بعد 
، نفذت مخس تنفيذا  4177و 4171لوحظ أن من بني ما بلغ جمموعه مثاين توصيات قدمت يف عامي 

 .اجزئي اكامال، ونفذت ثالث توصيات تنفيذ
بالقضايا املتعلقة باإلدارة وطرائق العمل. وسيجري  اجزئي اوتتعلق معظم التوصيات اليت نفذت تنفيذ

املراجع اخلارجي للحسابات مراجعة كاملة للمسائل املتعلقة بإدارة الصندوق االستئماين للضحايا كجزء 
 . 4175و 4172من املراجعة يف عامي 

 التوصيات الرقم السنة املالية 
  نفذت

 مل تنفذ بعد انفذت جزئي بالكامل

للصندوق أن يعمل بشكل وثيق مع فريق احملكمة املعين بتنفيذ املعايري ينبغي  7 4177
على وضع سياسات حماسبية حمددة ومالئمة  احملاسبية الدولية للقطاع العام

 قائمة على تلك املعايري ومكّيفة لوضع الصندوق ومتطلباته.

 

X 

 

  

ينبغي للصندوق أن ُيدد بوضوح األهداف واملنافع املسبقة ملشروع املعايري  4 4177
   X احملاسبية الدولية للقطاع العام ويضع منهجية لتتبع حتقيق األهداف وإدارهتا. 

 ينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 1 4177
مالءمة وفعالية هيكل تسيري الصندوق لكفالة أنه تتلقى ضمانات كافية عن 

 وإدارته للمخاطر ومراقبته.
 

 

X 
 

جيب النظر يف عملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون كل  7 4171
  X  األهداف املقّدمة قابلة للقياس وحمددة وقابلة للتحقيق.

له  ينبغي تبسيط املناقصات قدر اإلمكان للتشجيع على املشاركة. وينبغي 2 4171
إصدار توجيهات واضحة بشأن حتضري العطاءات للجهات اليت ليست واثقة 

 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  5 4171
جيب استخالصها من أجل مراجعة عميقة من أجل استخالص الدروس اليت 

 حتسني العملية ملقدمي العطاءات يف املستقبل.
X   

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا بالنظر يف املوارد الالزمة لدعم  9 4171
املتطلبات اإلدارية واملالية للصندوق إذ إن حجم التربعات عرب اإلنرتنت 

 املالية املقبلة.والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على مدى الفرتات 
 X  

ينبغي لإلدارة واجمللس املشاركة يف نظام إدارة املخاطر يف املؤسسة. وينبغي  1 4171
تنفيذ العمليات اجلارية لتحديد وتقييم املخاطر والتخفيف من حدهتا يف 

 أقرب وقت ممكن من أجل احلفاظ على املوارد اليت ُعهد هبا إىل الصندوق.
X   

 1 3 2 مجموع عدد التوصيات:  
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 البيان األول
  الصندوق االستئماني للضحايا

كانون   30للفترة المنتهية في  بيان اإليرادات والنفقات والتغيرات في األرصدة المالية
 (  )باليورو 5103األول/ديسمبر 

 4174 .رفم املالحظة 4171 
    اإليرادات
 411 514 4 1.2 818 581 2 التربعات

 861 56  811 92 إيرادات الفائدة املصرفية
 -  295 1 إيرادات أخرى

 711 594 4  471 959 2 جمموع اإليرادات
    النفقات

 671 714 7 1.8 711 162 7 املدفوعات
 121 171 1.6  1.8 828 175 االلتزامات غري املصفاة 

 951 251 7  618 816 7 جمموع النفقات
 443 000 0  532 046 5 عن النفقات زيادة/)نقص( اإليرادات

 454 46 1.71 - الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها
 (529 76) 1.77 - املبالغ الـُمعادة إىل املاحنني

 111 271 1  259 517 2 أرصدة الصندوق يف بداية الفرتة املالية 
 259 517 2  967 111 1 كانون األول/ديسمبر  30مجموع األرصدة في 

 
 التوقيع: رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.................   التاريخ: 

 رئيس قسم املالية وامليزانية..........................................                    
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 البيان الثاني
 الصندوق االستئماني للضحايا

كانون   30في  االحتياطية وأرصدة الصندوقبيان األصول والخصوم واألرصدة 
 )باليورو( 5103األول/ديسمبر 

 4174 .رفم املالحظة 4171 
    األصول

 114 821 2  984 118 8 الودائع النقدية والودائع ألجل
 924 72 1.74 851 72 احلسابات األخرى قيد التحصيل

 644 060 4  .23 1.3 0 مجموع األصول
    الخصوم

 121 171 1.6 1.8 828 175 االلتزامات غري املصفاة
 295 1  - اجملموع الرتاكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 681 2  - حسابات أخرى مستحقة الدفع
 788 111  828 175 جمموع اخلصوم

    األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
 259 517 2  967 111 1 الفائض الرتاكمي
 259 517 2  967 111 1 االحتياطية وأرصدة الصندوقجمموع األرصدة 

 644 060 4  .23 1.3 0 مجموع الخصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
 التوقيع :رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا     التاريخ:  

 رئيس قسم املالية وامليزانية.........................     
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 الثالثالبيان 
 الصندوق االستئماني للضحايا

 )باليورو( 5103كانون األول/ديسمبر   30بيان التدفقات النقدية في 
 

 4171 4174 
   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 221 777 7 415 829 4 صايف زيادة/)نقص( اإليرادات عن النفقات )البيان األول(
 (74) (475) التحصيل)زيادة(/)نقص( احلسابات األخرى قيد 

 (119 541) 718 168 زيادة/)نقص( االلتزامات غري املصفاة
 681 2 (681 2) زيادة/)نقص( حسابات أخرى مستحقة الدفع

 - (295 1) استحقاقات منحة اإلعادة إىل الوطن
 (861 56) (811 92) خمصوما منها: إيرادات الفائدة املصرفية

 787 511 871 799 1 التشغيليةالصايف النقدي من األنشطة 
   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

 861 56 811 92 إليها: إيرادات الفائدة املصرفية امضاف
 861 56 811 92 صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

   التدفقات النقدية من مصادر أخرى
  454 46 - الفرتات السابقة أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات 

 (529 76) - املبالغ الـُمعادة إىل املاحنني
 119 6 - الصايف النقدي من مصادر أخرى

 304 615 601 530 3 صافي زيادة/)نقص( الودائع النقدية والودائع ألجل
 478 422 2 114 821 2 الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفرتة

كانون األول/ديسمبر)البيان   30الودائع النقدية والودائع ألجل في 
 115 043 4 605 130 0 الثاني(
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 المالحظات الملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا 

 الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه -0
 مبوجب قرارهاأنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا،  7-7
 ICC-ASP/1/Res.6 يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، ولصاحل أُسر هؤالء  الضحايا ، لصاحل

 .الضحايا 
كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال عن إدارة الصندوق   

 االستئماين.

 التقارير الماليةملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد  -5

جيري مسك البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية  4-7
. ICC-ASP/1/Res.6للمحكمة اجلنائية الدولية وحسب ما حتدده مجعية الدول األطراف يف مرفق القرار 

حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة األمم ولذلك تتفق البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا 
 املتحدة. وهذه املالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.

: جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة بكل حماسبة الصندوق 4-4
 صندوق.

املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تقّرر مجعية : قوام الفرتة الفرتة املالية 4-1
 الدول األطراف غري ذلك.

إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري تعديلها  ا: تعّد احلسابات استنادأساس التكاليف التارخيية 4-2
 لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات.

حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو. ويتّم حتويل األموال : تعرض عملة احلسابات 4-5
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 

 يف تاريخ املعاملة. السائد
 : يتّم متويل الصندوق االستئماين للضحايا من خالل ما يلي:التمويل 4-9

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا للمعايري ذات  )أ( 
 الصلة اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف؛

يت يتّم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتّول إىل األموال وغريها من املمتلكات ال )ب(
من  16من املادة  4بالفقرة  الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمال

 نظام روما األساسي؛
كمة اجلنائية الدولية املوارد احملّصلة عن طريق التربعات املقّدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احمل )ج(

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛  68عمال بالقاعدة 
 املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض. )د(
 : تسّجل التربعات بوصفها إيرادات ويتّم تسجيلها عند تلقيها فعال من املتربعني.اإليرادات 4-1
تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع ألجل  والودائع ألجلالودائع النقدية  4-8

 واحلسابات حتت الطلب اليت ترتتب عليها فوائد مصرفية.
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 الصندوق االستئماني للضحايا )البيانات من األول إلى الثالث( -3

ندوق أثناء الفرتة اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الص البيان األوليعرض  1-7
املالية. ويشمل حساب الزيادة أو النقص يف اإليرادات عن النفقات خالل الفرتة اجلارية وتعديالت ما قبل 

 الفرتة يف اإليرادات أو النفقات.
كانون األول/ديسمرب   17األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف  البيان الثاينويعرض  1-4

4171. 
 هو ملّخص للتدفق النقدي مّت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر. لثالثوالبيان ا 1-1
: َوَرد من التربعات املقّدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من الكيانات ما التربعات 1-2

 يورو.  2 581 818جمموعه 

 : التبرعات0الجدول 

 4174 4171 البلدان
 111 411 725 149 فنلندا
 111 111 111 611 أملانيا

 111 215 111 145 7 هولندا
 971 414 - النرويج
 - 798 122 7 السويد
 111 711 111 711 سويسرا

 988 921 651 971 اململكة املتحدة
 615 571 975 411 بلدان أخرى

 5 215 513 030 203 4 المجموع )باليورو(
يورو من التربعات اليت قبلها  885 651املائة أو يف  76، مّت ختصيص حنو 4171ويف عام  1-5

يف  41الصندوق ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي. وخّصصت 
لنشاطات  4171كانون األول/ديسمرب   79يورو، من مسامهة قدمتها أملانيا يف  611 111املائة، أو 

 التعويضات.
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 ةصص: التبرعات المخ5الجدول 

 4174 4171 البلدان
 199 111 111 411 فنلندا
 111 111 111 611 أملانيا

 - 111 21 ايطاليا
 111 45 - هولندا
 971 414 - النرويج

 - 111 15 مجهورية استونيا
 - 651 971 اململكة املتحدة

 636 14. 21. 302 0 المجموع )باليورو(
كانون األول/ديسمرب   5يورو والذي ورد يف  411 111قدره املبلغ الذي تربعت به فنلندا البالغ  1-9

خمصص للنشاطات املتعلقة باجلرائم القائمة على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي يف إطار  4171
املساعدة اليت يقدمها الصندوق االستئماين للضحايا. وهذا التربع هو القسط الثاين من االتفاق متعدد 

كانون   17يورو الذي سيسدد يف الفرتة من  811 111البالغ قدره  السنوات مع حكومة فنلندا
 .4175كانون األول/ديسمرب   17إىل  4174األول/ديسمرب 

واملبالغ اليت تربعت هبا استونيا وايطاليا واململكة املتحدة خمصصة ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة  1-1
كانون   78من اململكة املتحدة يف  على نوع اجلنس وضحايا العنف اجلنسي. ووردت التربعات

  41أيار/مايو و 4تشرين الثاين/نوفمرب، ومن استونيا على قسطني يف  74الثاين/يناير، ومن ايطاليا يف 
 .4171كانون األول/ديسمرب 

يورو،  7 162 711يورو على مصروفات مقدارها  7 816 618ينطوي ما جمموعه  النفقات:  1-8
 يورو.  175 828رها والتزامات غري مصفاة مقدا

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة  5-2: مّت إقرارها مبوجب القاعدة االلتزامات غري املصفاة 1-6
اليت تنص على ما يلي: "تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء الفرتة املالية املتعلقة 

 اتتم تسويتها". ونظر  قانونية تكون قد نشأت يف الفرتة املالية ومل هبا، وبالقدر الالزم لتصفية أية التزامات
لطبيعة أنشطة الصندوق، تتعلق االلتزامات غري املصفاة الواردة يف البيانات املالية للصندوق بالعقود القائمة 

ت مع الشركاء التنفيذيني. وُيتفظ الصندوق االستئماين للضحايا حبق إلغاء هذه االلتزامات يف حاال
 . 4171كانون األول/ديسمرب   17االلتزامات الفعلية يف حدود  ااستثنائية، حاصر 

 : ال توجد وفورات من التزامات الفرتة السابقة.الوفورات من التزامات الفرتات السابقة أو إلغاؤها 1-71
 .4171: ال توجد مبالغ معادة للماحنني يف عام املبالغ املُعادة إىل املاحنني 1-77
يورو فائدة مكتسبة لكنها مل حتّصل حىت  72 851: ميثل مبلغ ملبالغ األخرى القابلة للتحصيلا 1-74

 . 4171كانون األول/ديسمرب   17
، قررت ICC-ASP/1/Res.6بالقرار  9: يف املرفق املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية 1-71

عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري  مجعية الدول األطراف أن يكون مسّجل احملكمة مسؤوال
عمل جملس إدارة الصندوق االستئماين على النحو السليم أثناء اضطالع اجمللس مبهامه، وأن يشارك 

 .ااملسّجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشار 
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الصندوق  يورو ألمانة 7 581 111، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ 4171ويف عام  1-72
االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري جمللس اإلدارة يف اجتماعاته. وبلغ جمموع 

 يورو. 7 217 577النفقات املسجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء هذه الفرتة املالية 
 .4171نية خالل عام تربعات عي  : مل يتلق الصندوق االستئماين للضحاياالتربعات العينية 1-75
يورو  111 591: سجل الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ النفقات املطاِبقة من الشركاء 1-79

( بوصفه موارد مطابقة من قبيل اخلدمات، والدعم 17/74/4171)بسعر الصرف يف األمم املتحدة يف 
 .4171املقّدم للضحايا من مصادر أخرى يف عام 

_________________ 


