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احملتويات3

الصفحة
اجلزء ألف

٤....................................................للمحكمة اجلنائية الدوليةالربناجمية املقرتحة٢٠١٦انية عام ميز 

اجلزء باء
٢٩٩.التقريران املقدمان من جلنة امليزانية واملالية ........................................................................

ا ر جلنة امليزانية واملالية عن أعمالتقري-١ ٢٩٩...............................................الرابعة والعشريندور

ا تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال-٢ ٣٥٩......................................الرابعة والعشرين املستأنفةدور

ا اخلاملالية عن أعمالتقرير جلنة امليزانية و -٣ ٣٦٦.............................................والعشرينامسةدور

اجلزء جيم 
٤٤٤الوثائق ذات الصلة ............................................................................................

٤٤٤......٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف لدولية عن السنة املاليةللمحكمة اجلنائية االبيانات املالية-١

٥٣٢..........٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يفللصندوق االستئماين للضحاياالبيانات املالية -٢
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الجزء ألف4

ICC-ASP/14/10)ةللمحكمة الجنائية الدوليالبرنامجية المقترحة٢٠١٦ميزانية عام  and Add.1)

جدول احملتويات
]اإلنكليزيةالنسخةيفاملستعملة[املختصراتقائمة
٨.................................................................................................................املقدِّمة-أوالً 
٤٣........................................................................املقرتحةالربناجمية٢٠١٦عامميزانية- ثانياً 

٤٣..................القضائيةاهليئة: األولالرئيسيالربنامج- ألف
٤٥.......................................الرئاسةهيئة: ١١٠٠الربنامج- ١
٥١............................................الدوائر: ١٢٠٠الربنامج- ٢
٦٣............................................نيويوركيفالقائماالتصالمكتب–االتصالمكاتب: ١٣٠٠الربنامج- ٣

٦٧..................العاماملّدعيمكتب: الثاينالرئيسيالربنامج- باء
٧٨.....................................القانونيةاملشورةقسمو العاماملدَّعيديوان: ٢١١٠الفرعيالربنامج)أ(
٨٦..............................................................اخلدماتقسم: ٢١٢٠الفرعيالربنامج)ب(

٩٧.......................................والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة: ٢٢٠٠الربنامج- ٢
١٠٣.....................................التحقيقشعبة: ٢٣٠٠الربنامج- ٣
١٢٠.....................................املقاضاةشعبة: ٢٤٠٠الربنامج- ٤

١٢٧..............احملكمةقلم: الثالثالرئيسيالربنامج-جيم
١٣٢.....................................احملكمةقلمرئيسمكتب: ٣١٠٠الربنامج- ١

١٣٤..............احملكمةقلمرئيسديوان: ٣١١٠الفرعيالربنامج)أ(
١٣٨................القانونيةالشؤونمكتب:٣١٣٠الفرعيالربنامج)ب(

١٤١..........................................اإلداريةاخلدماتشعبة:٣٢٠٠الربنامج- ٢
١٤٦....................................................................اخلدمات اإلداريةشعبةمدير:٣٢١٠الفرعيالربنامج)أ(
١٥٠........................................................البشريةاملواردقسم: ٣٢٢٠الفرعيالربنامج)ب(
١٥٤..............................................................امليزانيةقسم: ٣٢٣٠لفرعياالربنامج)ج(
١٥٧..............................................................املاليةقسم: ٣٢٤٠الفرعيالربنامج)د(
١٦١.....................................................العامةاخلدماتقسم: ٣٢٥٠الفرعيالربنامج)ـه(
١٦٦......................................................والسالمةاألمنقسم: ٣٢٩٠الفرعيالربنامج)و(

١٧٠.....................................القضائيةاخلدماتشعبة: ٣٣٠٠الربنامج- ٣
١٧٧.................................................مدير شعبة اخلدمات القضائيةمكتب: ٣٣١٠الفرعيالربنامج)أ(
١٨٠.................................................القضائيةتدبر األعمالقسم: ٣٣٢٠الفرعيالربنامج)ب(
١٨٤...........................................................االحتجازقسم: ٣٣٣٠الفرعيالربنامج)ج(
١٨٧.....................................................اللغويةاخلدماتقسم: ٣٣٤٠الفرعيالربنامج)د(
ينمشاركةقسم: ٣٣٦٠الفرعيالربنامج)ـه( ١٩٣...................................أضرارهموجربعليهما
١٩٧........................................................احملامنيدعمقسم: ٣١٩٠الفرعيالربنامج)و(
٢٠٠............................................للدفاعالعموميمياحملامكتب: ٣٧٤٠الفرعيالربنامج)ز(
٢٠٣....................................عليهمللمجينالعمومياحملاميمكتب: ٣٧٥٠الفرعيالربنامج)ح(
٢٠٧.............................................املعلوماتتدبّرخدماتقسم: ٣٣٩٠الفرعيالربنامج)ط(

٢١٣.....................................اخلارجيةالعالقاتشعبة:٣٨٠٠الربنامج- ٤
٢١٩......................................اخلارجيةالعالقاتشعبةمكتبمدير: ٣٨١٠الفرعيالربنامج)أ(
٢٢٢...................................امليداينوالتنسيقاخلارجيةالعالقاتقسم: ٣٨٢٠الفرعيالربنامج)ب(
ينقسم: ٣٨٣٠الفرعيالربنامج)ج( ٢٢٥................................................والشهودعليهما
٢٣١....................................................والتوعيةاإلعالمقسم: ٣٨٤٠الفرعيالربنامج)د(
٢٣٥....................................................................امليدانيةاملكاتب:٣٨٥٠الفرعيالربنامج)ـه(

٢٤٥................األطرافالدولمجعيةأمانة: الرابعالرئيسيالربنامج-دال

٤٨-١
٨١٩-٤٩
١١٥-٤٩
٦٣-٥١
١٠٣-٦٤

١١٥-١٠٤
٢٧٤-١١٦
١٦١-١٣٩
١٨٦-١٦٢
٢٠١-١٨٧
٢٥٢-٢٠٢
٢٧٤-٢٥٣
٦٩٥-٢٧٥
٢٩٧-٢٩٣
٣١٢-٢٩٨
٣٢٤-٣١٣
٤٢٩-٣٢٥
٣٤٥-٣٣١
٣٦٢-٣٤٦
٣٧٣-٣٦٣
٣٨٨-٣٧٤
٤٠٦-٣٨٩
٤٢٩-٤٠٧
٥٨٠-٤٣٠
٤٤٧-٤٣٩
٤٦٤-٤٤٨
٤٧٣-٤٦٥
٥٠٠-٤٧٤
٥١٣-٥٠١
٥٢٨-٥١٤
٥٣٨-٥٢٩
٥٥٤-٥٣٩
٥٨٠-٥٥٥
٦٩٥-٥٨١
٥٩٦–٥٨٨
٦٠٧-٥٩٧
٦٣١-٦٠٨
٦٤٩-٦٣٢
٦٩٥-٦٥٠
٧٢٦-٦٩٦
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٢٥٤..............املباين: اخلامسالرئيسيالربنامج_هاء5

٢٥٦..............عليهمللمجيناالستئماينالصندوقأمانة: السادسالرئيسيالربنامج-واو
٢٦٤..............الدائمةاملباينمشروع: ٢-السابعالرئيسيوالربنامج١-السابعالرئيسيالربنامج- زاي

٢٦٦.....................................الدائمةاملباينمشروعمديرمكتب: ١-السابعالرئيسيالربنامج- ١
٢٦٦......................................................شروعاملمديرمكتب: ٧١١٠الفرعيالربنامج)أ(
٢٧٠.................................................احملكمةموظفيمناملوارد: ٧١٢٠الفرعيالربنامج)ب(

٢٧٢..........................................القرضفوائد- الدائمةاملباينمشروع: ٢-السابعالرئيسيالربنامج- ٢
٢٧٥................املستقلةالرقابةآلية: ٥-السابعالرئيسيالربنامج-حاء
٢٧٨................الداخليةاملراجعةمكتب: ٦-السابعالرئيسيالربنامج- طاء
٢٨١املرفقات

:األولاملرفق
،٢٠١٦لعامالعاملاملالرأسوصندوقاملقرتحة،الربناجمية٢٠١٦عامميزانيةبشأناألطرافالدولمجعيةقرارمشروع
٢٨١الطوارئوصندوق،٢٠١٦لعاماالعتماداتومتويلالدولية،اجلنائيةاحملكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول

:الثايناملرفق
٢٨٤للمحكمةالتنظيمياهليكل
:الثالثاملرفق

٢٨٥املقرتحةالربناجمية٢٠١٦عاممبيزانيةاملتعلقةواملعطياتاالفرتاضات
:الرابعاملرفق
٢٨٧املقرتحةالربناجمية٢٠١٦عامميزانيةعلىتؤثرقداليتاحلدوثاملمكنةاملستجداتقائمة
):أ(اخلامساملرفق
٢٨٨)٢٠١٧عامإىل٢٠١٣عاممناملمتدةللفرتة(يةالدولاجلنائيةللمحكمةاالسرتاتيجيةالغاياتقائمة
): ب(اخلامساملرفق
٢٨٩)٢٠١٨عامإىل٢٠١٦عاممناملمتّدةللفرتة(العاماملّدعيملكتباالسرتاتيجيةالغاياتقائمة
:السادساملرفق

٢٩٠احملكمةموظفيمالكعنمعلومات
:)أ(السادساملرفق
٢٩٠الرئيسيةالربامجحبسب٢٠١٦لعاماملقرتحاحملكمةموظفيمالك
:)ب(السادساملرفق

٢٩٠املوظفنيجدولتعديالت
:)ج(السادساملرفق
٢٠١٦٢٩١لعامتصنيفهااملعادالوظائفقائمة
:)د(السادساملرفق
٢٩٢)ثابتةوظائفإىلمؤقتةمساعدةوظائفمن(٢٠١٦لعاماحملوَّلةالوظائفقائمة
:)ـه(السادساملرفق

مالقضاةرواتب ٢٠١٦٢٩٣لعامومستحقا
:)و(السادساملرفق

٢٠١٦٢٩٤لعاماملقريفالعاملنيالعامةاخلدماتفئةومنالفنيةالفئةمناملوظفنيلرواتبالقياسيةالتكاليف
:السابعاملرفق

٢٩٥اإلنفاقوجوهحبسبتلخيصيجدول
:الثامناملرفق
٢٩٦األفريقياالحتادلدىاالتصالملكتباملقرتحة٢٠١٦عامميزانية
:التاسعاملرفق

٢٠١٦عامإىل٢٠١١عاممناملمتدةللفرتةاملقدَّرةاإليرادات
:العاشراملرفق

منواً البلدانألقلاالستئماينللصندوق٢٠١٦لعاماملقدَّرةاإليراداتبيانات
ر: عشاحلادياملرفق

ReVisionاملسّماةباملراجعةاملتصلةالتوصيات

٧٣٣-٧٢٧
٧٦٤-٧٣٤
٧٩٨-٧٦٥
٧٨٨-٧٧١
٧٨٥-٧٧١
٧٨٨-٧٨٦
٧٩٨-٧٨٩
٨٠٨-٧٩٩
٨١٩-٨٠٩
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قائمة المختصرات [المستعملة في النسخة اإلنكليزية]6

Arc ولنداشارع يف القائم مبىن املقر  مانويغ، يف الهاي، 
ASG أمني عام مساعد
ASP مجعية الدول األطراف
AU االحتاد األفريقي
AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية
BS قسم امليزانية
CAC اللجنة االستشارية املعنية بتصنيف الوظائف
CAR )بَنغي(ة أفريقيا الوسطىمجهوري
CBF جلنة امليزانية واملالية
CIV كوت ديفوار
CMS قسم تدبر األعمال القضائية
CoCo جملس التنسيق
CSS احملكمةقسم خدمات
D )ديرمد (م
DER شعبة العالقات اخلارجية
DJS )DCS": احملكمةخدماتشعبة (كانت تسّمى "دمات القضائيةاخلشعبة 
DMS )CASD": شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة(كانت تسّمى "دمات اإلداريةاخلعبة ش
DRC (كنشاسا وبونيا)مجهورية الكونغو الدميقراطية
DS قسم االحتجاز
DSA بدل املعيشة اليومي
DSS )٢٠١٠–قسم دعم الدفاع (أُدمج بقسم دعم احملامني 
DVC ين عليهم واحملامني (أُلغيت نُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة)–٢٠١٠يف عام شعبة ا
ECOS ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني
ERFCS قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين
FO املكاتب امليدانية
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل
FS قسم املالية
GCDN ياناتالشبكة العاملية لالتصاالت والب
GS اخلدمات العامة
GS-OL اخلدمات العامة (رتبة أخرى): رأ–خ ع 
GS-PL اخلدمات العامة (رتبة رئيسية) : رر–خ ع 
GSS قسم اخلدمات العامة
GTA املساعدة املؤقتة العامة 
HQ املقر
HR املوارد البشرية
HRS قسم املوارد البشرية
IATN الوكاالتاملشرتكة بني السفرشـبكة 
IBA الرابطة الدولية للمحامني 
ICC احملكمة اجلنائية الدولية
ICCPP مايةاخلاص باحلبرنامج احملكمة اجلنائية الدولية
ICT تكنولوجيات املعلومات واالتصال
ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
IGO منظمة حكومية دولية
ILOAT ة التابعة ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلداري
IMSS )ICTS": قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال(كان يسّمى "قسم خدمات تدبّر املعلومات
INFM بـني الوكـاالت شبكة مـديري املرافـق املـشرتكةُ 
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7INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

IOM آلية الرقابة املستقلة
IOR لم احملكمةرئيس قديوان
IPSAS املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
IRS األويلاالستجايبالتحرك أجهزة 
IT املعلوماتتكنولوجيا
JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
KEN كينيا (نريويب)
LAS قسم املشورة القانونية (يف مكتب املدَّعي العام)
LO ")املشورة القانونية (يف قلم احملكمة)خدماتقسم ان يسّمى "(كمكتب الشؤون القانونية
LSS ")STIC: قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة(كان يسّمى "قسم اخلدمات اللغوية
MLI مايل (باماكو)
MIS نظام املعلومات اإلدارية
MORSS معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة
MOSS معايري العمل األمنية الدنيا
NGO منظمة غري حكومية
NYLO يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 
OD-DER مكتب مدير شعبة العالقات اخلارجية
OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية
OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
OIA مكتب املراجعة الداخلية
OPCD لعمومي للدفاعمكتب احملامي ا
OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم
OTP مكتب املدَّعي العام
OU وحدة التوعية
P (موظف من الفئة الفنية)ف
PIOS ")PIDSاإلعالم والوثائق: قسم (كان يسّمى "قسم اإلعالم والتوعية
PDO مكتب مدير املشروع (مشروع املباين الدائمة)
SAP املوارد املؤسسيةنظام ختطيط 
SG يةاسرتاتيجغاية
SO هدف اسرتاتيجي
SSS قسم األمن والسالمة
TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم
TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق
UGA أوغندا (كمباال)
UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة
UNDU دة األمم املتحلدىوحدة االحتجاز 
UNON مكتب األمم املتحدة يف نريويب
UNSMS نظام األمم املتحدة إلدارة األمن
VPRS ين عليهم وجرب أضرارهم قسم مشاركة ا
VTC الفيديوي عن بعد/التواصلالتباحث
VWS ين عليهم والشهودقسم ين عليهم والشهود"كان يسّمى(ا )VWU": وحدة ا
WCF عاملصندوق رأس املال ال
2gv ما خيص املنتفعني من التجهيزات غري الـُمدَجمة
3gv ما خيص املنتفعني من التجهيزات الـُمدَجمة
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امللخَّص العام8

أضواء على النقاط األساسية-ألف

التالية:العناصرالربناجمية املقرتحة إىل ٢٠١٦تستند ميزانية عام -١

سطى، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف ليبيا، مثاين حاالت: احلالة يف مجهورية أفريقيا الو )أ(
واحلالة يف دارفور، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف مايل، واحلالة يف كينيا، 

؛واحلالة يف أوغندا

يف احلالة الثانية (أ) (سيليكا) يف مجهورية أفريقيا حتقيق : )١(مخس عمليات حتقيق ناشط)ب(
احلالة الثانية (ب) (امليليشيا املسماة "أنيت باالكا") يف مجهورية أفريقيا الوسطى، يف وحتقيق 

حتقيق ملدة و اجلرائم املرتكبة حديثًا يف ليبيا، وحتقيق يفيف كوت ديفوار، ٢القضية وحتقيق يف
ًا يف يليه حتقيق ملدة ستة أشهر يف اجلرائم املرتكبة حديثة أشهر يف أوغندا (قضية أُنغوين)ست

؛)٢(دارفور

يف احلالة يف ليبيا، القضايا ٢يف احلالة يف ليبيا، القضية ١تسع عمليات حتقيق ساكن: القضية )ج(
مكرَّراً (سيمون اْغبغبو) ١يف احلالة يف دارفور، القضية ٣يف احلالة يف دارفور، القضية ٤و٢و١

يف احلالة يف مجهورية ٤و٣يتان يف احلالة يف مايل، القض١يف احلالة يف كوت ديفوار، القضية 
يف احلالة يف كينيا، حتقيق يف ٧٠املادة يف جرائم منصوص عليها يفالكونغو الدميقراطية، حتقيق 

احلالة يف أوغندا (قضية كوين)؛

ليه غوديه، وقضية اْنتاغندا، وقضية بْ اأربع جلسات حماكمة (يف قضية روتو/سْنغ، وقضية اْغبغبو/)د(
) وجلسة العتماد التهم (يف قضية أُنغوين)؛٧٠ني آخرين (مبقتضى املادة مببا وأربعة متهم

تسع عمليات تدارس أويل: يف احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف جورجيا، (هـ)
احلالة واحلالة يف غينيا، واحلالة يف هندوراس، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، و 

يف أوكرانيا.

ا فيما خيص ميزانية عام -٢ املقرتحة:٢٠١٦ترتتب على تنفيذ هذه العناصر النتائج التايل بيا

زيادة كبرية يف األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة حيث ستعقد أربع جلسات حماكمة متزامنة، )أ(
حتقيق ناشط وجلسة العتماد التهم، ودعاوى استئناف يف إحدى القضايا، وسيجرى نشاط 

جديد يف الوقت نفسه، وما يناظر ذلك من زيادة كبرية يف اخلدمات املطلوبة من قلم احملكمة من 
ضاة؛اجراء الزيادة يف األنشطة القضائية وأنشطة املق

، املتأتية عن عمليات حتقيق جديدة ختص احلالة يف ٢٠١٦كتب املدَّعي العام املقرتحة لعام من منظور امليزانية تتصل الزيادة يف ميزانية م)١(
م إجراؤه ملدة ليبيا واحلالة يف دارفور (لستة أشهر)، بعملية حتقيق كاملة جديدة واحدة ال بعملية ونصف العملية. فالتكاليف املتصلة بالتحقيق املعتز 

ر سُتستوعب ضمن نطاق املوارد احلالية ملكتب املدَّعي العام.ستة أشهر فيما خيص احلالة يف دارفو 
فسيتعنيَّ على مكتب املدَّعي العام النظر يف إعادة حتديد درجات أولوية القضايا ٢٠١٦إذا بوشر العمل على حالة جديدة يف عام )٢(

االستعانة بصندوق الطوارئ.أو
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زيادات مرتبطة باستعمال مباين احملكمة اجلديدة؛)ب(9

واملعاشات مم املتحدة املوحَّدالزيادات الضمنية، أي تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق نظام األ)ج(
؛التقاعدية للقضاة

زيادة يف عمليات الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظراً إىل إجراءات جرب األضرار؛)د(

، يورومليون١٥٣,٣٢الربناجمية املقرتحة للمحكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٦ميزانية عام بلوغ)ه(
مقدارهاوالمئةفي١٧,٣نسبتها املعتمدة ٢٠١٥بالقياس إىل ميزانية عام زيادةينطوي على 

.يورومليون٢٢,٦٦

اهليئة القضائية:-٣

إىل ٢٠١٥يورو يف عام مليون١٢,٠٣من ١سيزداد جمموع تكاليف الربنامج الرئيسي )أ(
.في المئة٥,٦، ما ينطوي على زيادة نسبتها ٢٠١٦يف عام يورومليون١٢,٧٠

ا حبسب االفرتاضات املتعلقة مبيزانيةتستند امليزانية إىل األنشطة القضائية )ب( املرتقب االضطالع 
.٢٠١٦عام

إجراءات اعتماد التهم يف قضية أُنغوين وستواصل ٢٠١٦ستعقد الشعبة التمهيدية يف عام )ج(
العمل على حاالت وقضايا أخرى (وال سيما احلالة يف كوت ديفوار (قضية املدَّعي العام ضد 

يبيا (قضية املدَّعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف)، واحلالة يف لة يف لاسيمون اْغبغبو)، واحل
مايل، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى).

(قضية روتو/سْنغ، ٢٠١٦يُزمع أن ُجترى يف وقت معًا جلسات احملاكمة يف أربع قضايا يف عام )د(
جرائم منصوص بعة متهمني آخرين (ليه غوديه، وقضية اْنتاغندا، وقضية مببا وأر بْ اوقضية اْغبغبو/

)).٧٠املادة عليها يف

نظام التقاعد املعمول به حاليًا قضاة احملكمة الثمانية عشر، الذين سيظل مجيعهم يقوم يشمل(هـ)
على أقل تقدير.٢٠١٨بواليته حىت آذار/مارس 

للقدرة احلالية احملدودة ) تعزيزاً ٥-حتتاج اهليئة القضائية إىل وظيفة لرئيس الشعب (من الرتبة ف(و)
يف جمال املشورة القانونية الرفيعة املستوى وضمانًا للمرونة يف االستعانة مبوارد الدوائر احلالية لسد االحتياجات 

املتغرية على صعيد القضايا.

سيجعل تزايد العمل املتعلق بالقضايا من األساسي تعزيز موارد الشعبة االبتدائية بتوفري مساعدة (ز)
ؤقتة عامة.م

وال يف التمهيديةمل ُتطلب موارد إضافية يف إطار ميزانية هيئة الرئاسة وال يف إطار ميزانية الشعبة (ح)
إطار شعبة االستئناف.

مكتب املّدعي العام:-٤

إن امليزانية الربناجمية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام جتسد احتياجاته الفعلية إىل املوارد، خمفضة إىل )أ(
اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للمكتب ٢٠١٦األدىن، وجتسد الزيادة املرتقبة فيما خيص عام احلد 
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) املستندة إىل النجاح الذي تكللت به خطته االسرتاتيجية احلالية (للفرتة ٢٠١٨-٢٠١٦(للفرتة 10

)، وتتواءم مع خطة املكتب الرامية إىل التوصل إىل استدامة قدِّه يف السنوات ٢٠١٥-٢٠١٢
دمة، كما يهيأ له يف منوذج القدِّ األساسي الذي وضعه. وحيرص املكتب على املضي يف تنمية القا

أدائه العايل لكي يظل حيقق نتائج إجيابية ويتكيف مع التحديات املاثلة أمامه.

يستمر املكتب يف إطار أنشطته الرئيسية، وبقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، على العمل )ب(
حلد بذلك من احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن للنهوض بالتكامل، وا

إجراء عمليات التدارس األويل وتناول طلبات املساعدة من الدول األطراف مبوجب 
) من نظام روما األساسي يظالن يتسمان بأمهية أساسية فيما خيص النهوض ١٠(٩٣املادة

باإلجراءات الوطنية.

املقرتحة ملكتب املدَّعي العام ("املكتب") مبلغًا مقداره ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام )ج(
بالقياس إىل السنة يوروماليين٦,٤٧زيادة مقدارها ، ينطوي على يورومليون٤٦,٠٩

املعتمدة البالغة ٢٠١٥باملقارنة مبيزانية عام المئةفي١٦,٤السابقة، أي 
يورو.مليون٣٩,٦١

يبلغ املستوى الالزم من املوارد الذي من شأنه أن يتيح له أن إن الزيادة املقرتحة ال جتعل املكتب)د(
يوفر العدد املناسب من العاملني لالضطالع جبميع األنشطة املزمع إجراؤها وفقًا لنموذج املكتب 

- ٢٠١٢اخلاص بالتجهيز باملوظفني الذي طبقه فيما خيص خطتيه االسرتاتيجيتني (للفرتتني 
رى سيتسىن للمكتب بفضل املوارد اإلضافية املخصصة ). وبعبارة أخ٢٠١٨-٢٠١٦و٢٠١٥

أن يتصدى االبتدائيةلعملية حتقيق ناشط إضافية واحدة وإعمال فريق واحد معين باإلجراءات 
ني فيما خيص مجيع األنشطة املزمع ة لكن ليس بالعمق واجلودة الالزمللزيادة الضرورية يف األنشط

ا يف عام  املقرتحة جترب املكتب على إرجاء عملية حتقيق ناشط . فامليزانية٢٠١٦االضطالع 
،ن املوظفني لالضطالع باألنشطة املعتزم إجراؤهاعلى ختصيص عدد منقوص مسادسة ضرورية و 

تكاليف إضافية.تكبد األمر الذي يفضي إىل حاالت تأخري وإىل 

م ألنشطة إضافية، أي لعملية يف املئة من الزيادة اإلمجالية يف ميزانية املدَّعي العا٧١ص خيصَّ (هـ)
حتقيق ناشط جديدة وفريق إضايف واحد يُعىن باإلجراءات االبتدائية.

عملية التحقيق الناشط اجلديدة، على أساس األنشطة املزمع إجراؤها فيما خيص متطلبات متثل (و)
.يورومليون٣,٤، الزيادة الرئيسية يف ميزانية املكتب إذ تبلغ ٢٠١٦عام 

ن مشُِل الفريق اجلديد املعين باإلجراءات االبتدائية ضمن إطار اإلخطار باالستعانة بأموال سبق أ(ز)
مواصلة ذلكتعني تفيما يتعلق بقضية دومنيك أُنغوين، وس٢٠١٥من صندوق الطوارئ يف عام 

. وتبلغ املوارد الالزمة للفريق اإلضايف املعين باإلجراءات االبتدائية ٢٠١٦يف عام
.يورومليون١,٢

تتصل الزيادات األخرى يف ميزانية املدَّعي العام بصورة رئيسية بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد (ح)
على جداول الرواتب وبزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املتأتية عن دعم عمليات 
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السفر، واالستثمار يف ملكتب املدَّعي العام من قبيل النفقات التشغيلية يف امليدان، وتكاليف 11

املعدات التخصصية والرباجميات احلاسوبية والتدريب عليها.

قلم احملكمة-٥

نطوي على ي، يورومليون٨١,٩٤املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام )أ(
.المئةفي٢٦، أي يورومليون١٦,٩١زيادة مقدارها 

ت الثالث األخرية، نتيجة العتنائه بتخصيص املوارد وإعادة ن قلم احملكمة فيما خيص السنوامتكَّ )ب(
ختصيصها وإعادة حتديد األولويات فيما خيصها، من تثبيت مقدار موارده بتعويض ما شهدته 
السنوات السابقة من زيادة يف مقدار الدعم الالزم، وتعويض الزيادات الضمنية السابقة يف 

تكاليف املوظفني.

االستمرار على استيعاب الزيادات بنفس ٢٠١٦ور قلم احملكمة يف عام بيد أنه لن يعود مبقد)ج(
املعدل. وعلى وجه اخلصوص سيكون اآلن لألنشطة اليت جيب إجراؤها يف جمال التحقيق وجمال 

إثر تنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام املقرتن بزيادة مقدار األنشطة يف املرحلة ،املقاضاة
س كبري على قلم احملكمة بصفته جهة تقدم اخلدمات.أثر ملمو ،االبتدائية

تبلغ الزيادة املقرتحة اإلمجالية الالزمة يف قلم احملكمة الستدامة جودة عمله ومقدار اخلدمات اليت )د(
. ويشمل هذا املقدار يوروماليين٥,٦يطلبها األطراف واملشاركون يف اإلجراءات مبلغًا يقارب 

يورومليون٢,١تلزم لدعم العمليات امليدانية، وزهاء رويو مليون٢,٧على اخلصوص زهاء 
الدفاع.وشهوداالدِّعاء لشهودمن املوارد اإلضافية الالزمة لتوفري احلماية والدعم 

كما إنه سترتتب على دعم احملاكمات املبثوثة بالنقل املباشر املتزايدة العدد املتوقع إجراؤها يف (هـ)
صل بذلك من اخلدمات القضائية وخدمات جلسات احملكمة وعلى تأمني ما يت٢٠١٦عام 

بالقدر الكايف من أجل سري اإلجراءات دون عقبات زيادة كبرية يف موارد قلم احملكمة، تبلغ زهاء 
.يورومليون٢,٥

والزيادة املرتقب أن تشهدها األنشطة ٢٠١٥وستنجم عن القرارات القضائية املتخذة يف عام )و(
زيادة رئيسية أخرى مقرتحة يف امليزانية تتعلق باملساعدة القانونية املقدمة ٢٠١٦القضائية يف عام 

ين عليهم املشاركني يف اإلجراءات تقارب  .يوروماليين٣للمعوزين من املدَّعى عليهم وا

يضاف إىل ذلك أنه سيتعني على قلم احملكمة أن يتوىل مهام صيانة ودعم فيما خيص املباين )ز(
، ما يفضي إىل زيادة صافية يف ميزانية قلم احملكمة تزيد عن اجلديدة للمحكمة

.يوروماليين٣,٥

زيادات مقرتحة أخرى تتعلق بالزيادات الضمنية يف تكاليف املوظفني اليت يزيد مبلغها هناكمث إن )ح(
، واملوارد الالزمة للنهوض بعبء عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية يورومليون١,٢عن 

.يوروألف٦٠٠أُنغوين، تقارب
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سائر الربامج الرئيسية:-12٦

تشهد ميزانية الربنامج السادس (أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم) زيادة مقرتحة )أ(
) تتعلق رئيسيًا بأنشطة جرب األضرار اليت المئةفي٣٦,٥(يوروألف٦٦٣,٤مقدارها 

.٢٠١٦ستجري يف عام 

.يورومليون١,١٣زيادة تبلغ ض املباين الدائمة) (فوائد قر ٢-يشهد الربنامج الرئيسي السابع)ب(

(زهاء يوروماليين٣تشهد ميزانية الربنامج الرئيسي اخلامس (املباين) اخنفاضًا يقارب مقداره )ج(
(مكتب املباين ١-). وعلى حنو مماثل تشهد ميزانية الربنامج الرئيسي السابعالمئةفي٥٠

).المئةفي٣٠,٢(يوروألف٣٤٤الدائمة) اخنفاضاً يقارب مقداره 

تشهد امليزانيتان املقرتحتان للربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف) والربنامج )د(
(مكتب املراجعة الداخلية) زيادة طفيفة مقدارها على الرتتيب ٦-الرئيسي السابع

نية الربنامج املئة). أما ميزايف١١,٥يورو (ألف٧٠,٧املئة) ويف١,٣يورو (ألف٤٠,٥
(آلية الرقابة املستقلة) فتبقى إىل حد كبري دون تغيري.٥-الرئيسي السابع

توطئة-باء

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية مبلغًا مقداره ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام -١
، يورومليون٢٢,٦٦. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها يورومليون١٥٣,٣٢

مليون يورو). ويعزى ١٣٠,٦٦املعتمدة (البالغة ٢٠١٥، بالقياس إىل ميزانية عام المئةفي١٧,٣أي
ذلك رئيسياً إىل العوامل التالية البيان:

إثر النمو املّطرد لعبء العمل ٢٠١٦ترقُّب أن تشهد األنشطة القضائية زيادة أخرى يف عام )أ(
سيما عبئه املتصل بالبث املباشر اإلمجايل يف احملكمة على مدى السنوات األخرية، وال 

للمحاكمات؛

تزايد مستمر يف عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق مكتب املدَّعي العام ("املكتب") جراء )ب(
وإعمال فريق إضايف تابع للمكتب معين باإلجراءات ٢٠١٦عملية تفتيش ناشط إضافية يف عام 

قدِّ ِمالكمع استمرار احلاجة إىل جعل االبتدائية فيما خيص القضية ضد دومنيك أُنغوين، 
املكتب أقرب إىل القدِّ األساسي الذي حيتاج إليه لتلبية الطلب مع احلفاظ على الدرجة الالزمة 

من اجلودة والنجاعة وعلى املستوى املقبول من معاملة القضايا على أساس درجات أولويتها؛

حملكمة دعمًا لألنشطة املزيدة واملعزِّزة يف جمال زيادة كبرية مناظرة يف اخلدمات اليت يقدمها قلم ا)ج(
التحقيق واملقاضاة واألنشطة القضائية، واخلدمات اليت يقدمها إىل األطراف واملشاركني يف 

سّيما فيما خيص محاية الشهود والعمليات امليدانية؛اإلجراءات وال

هذه املباين، وصون أمن،حكمةالتكاليف اجلديدة اإلضافية املرتبطة بصيانة املباين اجلديدة للم)د(
؛اواستعماهل
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الزيادات الضمنية من قبيل االرتباط مسبقًا بالتزامات فيما يتعلق بتكاليف املوظفني من خالل (هـ)13

تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد.

حة املقرت ٢٠١٦وبعد أخذ هذه العوامل املسبِّبة للتكاليف باحلسبان، بلغ مقدار موارد ميزانية عام -٢
زيادة ، ينطوي يف حالة األخذ به على يورومليون١٧٠,٢٤مبلغًا مقداره أولياً للمحكمة الذي مت حتديده 

.املعتمدة٢٠١٥بالقياس إىل ميزانية عاميورومليون٣٩,٥٧يناهز مقدارها

ادة وبعد مراجعة داخلية صارمة وافية، اشتملت على إعادة حتديد قاسية لدرجات أولوية األنشطة، وإع-٣
يف الزيادة الصافية، ما خفَّض مقداَر يورومليون١٧تخفيض قاٍس قارب مبلغه توزيع املوارد، مت التوصل إىل 

.يورومليون٢٢,٦٦امليزانية املقرتحة إىل 

السيرورة الداخلية لتحديد مقدار الميزانية
 مليون يورو١٣٠,٦٦املعتمدة)٢٠١٥األساس املرجعي (مقدار ميزانية عام
مليون يورو١٧٠,٢٤مبلغ املوارد اليت تبنيَّ لزومها
مليون يورو٣٩,٥٧مبلغ النمو املتأيت عن العوامل املسبِّبة للتكاليف
مليون يورو١٦,٩١-حصيلة املراجعة الداخلية

__________________________________________________
 مليون يورو٢٠١٦٢٢,٦٦صافي الزيادة المقترحة لعام

ا األخرية مسحت للمحكمة استثناءً -٤ ٢٠١٥بأن تستعني يف عامويضاف إىل ذلك أن اجلمعية يف دور
قضية مببا وأربعة الالزمة فيما يتعلق باملستجدات يف بأموال من صندوق الطوارئ لسد تكاليف املوارد اإلضافية 

، ما حصل بعد الدورة الثالثة والعشرين للجنة امليزانية ليه غوديهبْ اوقضية)٧٠(مبوجب املادة متهمني آخرين
ميزانية اليت تشهدها. وعليه فإنه ينبغي أن يُنظر يف الزيادات واملالية، لكنه كان معروفًا قبل إقرار اجلمعية للميزانية

املموَّلة حاليًا يف إطار املقرتحة على ضوء املوارد الالزمة للنهوض بأود اثين عشر شهرًا من األنشطة٢٠١٦عام 
صندوق الطوارئ.

ا يف إطار واليتها كما حتددها الدول، ومتثل ميزانية عام -٥ ٢٠١٦إن ميزانية احملكمة جتسد املهام املنوطة 
الربناجمية املقرتحة ما يلزم من أجل عمل احملكمة اجلنائية الدولية على حنو فعال وبصورة ناجعة. ومتثل امليزانية 

ا أجهزة احملكمة إلقامة املقرتحة املعروضة على اجلمعية لكي تنظر فيها ناجتًا ملداوالت طويلة وقرارات شاقة اختذ
ا قادرة على متابعة أداء مهامها الطموحة كالتوازن بني املوارد الالزمة للعمل الناجع والفعال وجناح احملكمة و  و

النضباط املايل الصارم ملراعاة الضغوط اليت تواجهها دول املتمثلة يف وضع حد لإلفالت من العقاب وبني ضرورة ا
أطراف كثرية على الصعيد املايل.

تمع الدويل فرتة مدى صعوبة الواحملكمة إمنا تقدم هذه الزيادة املقرتحة مدركة كامل اإلدراك -٦ ا ا اليت مير 
مكاسبستثمارات املقرتحة ستؤيت نتائج منها من الناحية املالية. بيد أن احملكمة تعتقد قوي االعتقاد بأن االحالياً 

ملموسة طويلة األجل عن طريق زيادة النجاعة، وذلك بصورة رئيسية من خالل املزيد من الوفورات املتأتية عن 
اتساع نطاق العمليات، وزيادة سرعة اإلجراءات القضائية على حنو يفضي إىل االحرتام الكامل ملبدأ إجراء 

فاظ على الدرجة الالزمة من جودة عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة حماكمات عادلة واحل
املقاضاة، وتعزيز أثر ذلك على أرض الواقع وزيادة القدرة على النهوض بأود الزيادات يف عبء العمل.
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لقد جرت ضمن احملكمة سريورات هامة غريت شكل هذه املؤسسة وعدَّلت توجهها. فعملية املراجعة -14٧

يف قلم احملكمة أفضت إىل توضيح رؤية قلم احملكمة ورسالته وثقافته وقيمه وتكييفها مع الواقع ReVisionملسماة ا
بقدرته على ضمان . وبفضل هذه العملية غدا قلم احملكمة أكثر منه يف أي وقت مضى ثقةً احلايل للمحكمة

ية واألكثر قابلية لالستدامة. وعلى حنو مماثل أدت استمرار توفريه الناجع للخدمات اجليدة على النحو األكثر فعال
رمي إىل يإىل حتول جذري يف سياسة املقاضاة، ٢٠١٥-٢٠١٢اخلطط االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة 

حتسني ما يقدمه املكتب من عمليات تدارس أويل وعمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة، وحسنت على حنو ملحوظ 
-٢٠١٦ناحية التنظيمية. ويظل ُيستند يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة أداء املكتب من ال

ن سريورة اإلصالح اجلارية اليت تقودها اهليئة القضائية أتاحت إإىل هذا النهج وسُيستمر يف تعزيزه. كما ٢٠١٨
جودة وجناعة اإلجراءات للقضاة التأمل يف جتارب املاضي وممارسات احلاضر ويف طرق العمل بغية حتسني

القضائية، ما ميثل جوهر احملكمة وغرضها الرئيسي.

٢٠١٦االفتراضات المتعلقة بميزانية عام جيم_

باالستناد إىل ما يـُْزَمع االضطالع به من العمل القضائي ٢٠١٦ُوضعت االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام -٨
اية حزيران/يونيووأنشطة املقاضاة فيما خيص السنة التالية، مبقد . ٢٠١٥ار التمكُّن من تقديره على حنو دقيق يف 

بيد أن عدم إمكان التنبؤ بعمل احملكمة القضائي جيعل من الصعب وضع افرتاضات ميكن التعويل عليها متامًا يف 
ال يتمثَّل يف عدم موعد يسبق إىل حد ليس بالقليل الفرتة املالية اليت متيزن احملكمة هلا. فنهج احملكمة يف هذا ا

ا ستحصل يف السنة التالية وميكن تقديرها على وجه الدقة .امليزنة إال لألحداث املتأكَّد إىل حد معقول أ

إن ما وضعته احملكمة فيما خيص امليزانية من افرتاضات متعلقة باألنشطة القضائية، تستند إليها ميزانية عام -٩
:يالربناجمية املقرتحة، يهيئ ملا يل٢٠١٦

، أربعة أشهر)؛قضية أُنغوينإجراءات اعتماد التهم يف قضية واحدة ()أ(

مببا وأربعة ، اثنا عشر شهراً؛ قضية روتو/سْنغعقد جلسات احملاكمة يف أربع قضايا (قضية )ب(
ليهبْ ااْغبغبو/، اثنا عشر شهراً؛ قضية )٧٠املادة يف جرائم منصوص عليها يفمتهمني آخرين (

، اثنا عشر شهراً)؛اْنتاغندا؛ قضية ، اثنا عشر شهراً غوديه

ودعاوى استئناف متهيدي.(قضية مببا)دعوى االستئناف النهائي يف قضية واحدة )ج(

لتشكيل كل من الدوائر االبتدائية، وللجداول الزمنية املتوقعة هلذه اجللسات، ُوضعت االفرتاضات مراعاةً و -١٠
على أساس أنه سيتعني أن يتزامن معظم ٢٠١٦عام فيما خيص األنشطة على صعيد اإلجراءات االبتدائية يف 

هذه اجللسات.

، باإلضافة إىل أربع ٢٠١٦وفيما يتعلق بأنشطة املقاضاة يعتقد مكتب املدَّعي العام أنه سُيجري يف عام -١١
عمليات التحقيق الناشط القائمة، عملية حتقيق ناشط إضافية. وسُتجرى أربع من عمليات التحقيق هذه ملدة سنة  

يف ٢لة (احلالة الثانية (أ) يف مجهورية أفريقيا الوسطى، احلالة الثانية (ب) يف مجهورية أفريقيا الوسطى، القضية كام
، واجلرائم اجلديدة يف ليبيا). أما عملية التحقيق اخلامسة فسُريكز يف إطارها خالل األشهر كوت ديفواراحلالة يف  

أُنغوين، مث على اجلرائم اجلديدة يف دارفور لباقي السنة. وسيواصل األوىل على تنجيز التحقيق بشأن دومنيكةالست
املكتب حتقيقاته يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت: مجهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، ومجهورية الكونغو 
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تدارس أويل يف تسع الدميقراطية، والسودان (دارفور)، وكينيا، وليبيا، ومايل، وأوغندا؛ كما سيواصل إجراء عمليات 15

حاالت أخرى (احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف 
هندوراس، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف أوكرانيا).

المحكمة جمعاء
٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 

٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا

٥القضاة ٤٨٦,٨٥ ٢,١()١١٧,٧(٣٦٩,١(

٦٥تكاليف املوظفني ٧٤٤,٥٧٥ ٥٤١,٦٩ ٧٩٧,١١٤,٩

٢٢سائر تكاليف العاملني ٩٥٥,١٢٨ ٣٧٩,٠٥ ٤٢٣,٩٢٣,٦

٣٦التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤٧٩,٢٤٤ ٠٣٨,٥٧ ٥٥٩,٣٢٠,٧

١٣٠المجموع ٦٦٥,٦١٥٣ ٣٢٨,٢٢٢ ٦٦٢,٦١٧,٣

٢٠١٦أهم العوامل المستلزمة للموارد في ميزانية عام -دال

أن من املقرتحة على كل من الربامج الرئيسية للمحكمة، يشار إىل٢٠١٦قبل حتليل وقع ميزانية عام -١٢
وتشابكِ تثبيت ترابطِ لاألمهية مبكان اإلحاطة بالنمو يف املوارد املطلوبة من منظور أكثر اتسامًا بالطابع األفقي، 

االت املختلفة لعمل احملكمة. فالتحليل املفصل لشىتاملتطلبات من املوارد على حنو شامل  القطاعات يف مجيع ا
والشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء تبني أن أنشطة خمتلف أجهزة احملكمة يزانيةيف املألهم العوامل املسببة للتكاليف

ا ال جيري بعضها مبعزل عن بعضها اآلخر بل تتسم باألحرى برتابط دينامي ومعقد، حبيث يؤثر بعضها  ووحدا
به.على عبء العمل الذي يضطلع به بعضها اآلخر وعلى قدرة بعضها اآلخر على تنفيذ املهام املنوطة 

الربناجمية املقرتحة تُقسم إىل ثالث ٢٠١٦العوامل الرئيسية املسببة للتكاليف واملبينة يف ميزانية عام إن -١٣
ال القضائي وجمال املقاضاة؛ ‘ ١’فئات عامة:  الزيادات املتصلة ‘ ٢’الزيادات املتصلة بالتطورات املتوقعة يف ا

ليف املوظفني بسبب تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد. ولئن مل الزيادات الضمنية يف تكا‘ ٣’باملباين اجلديدة؛ 
يئ تربيرات ملموسة ألكثر من ٢٠١٦تكن هذه الفئات سببًا للزيادة بكاملها يف ميزانية عام  ا  املقرتحة فإ

.املئة من جممل الزيادة املقرتحةيف٩٠

يورومليون١٦,٧١المقاضاةالزيادات المرتبطة بالمستجدات في المجال القضائي وفي مجال -١

نافلة القول أن األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة متثل اجلوهر والغرض يف احملكمة. فمن املتوقع أن من -١٤
ذه األنشطة العامل الرئيسي الذي يتحدد به مقدار ميزانية احملكمة. وقد ميزت  تكون املستجدات املتعلقة 

، القطاعاتلشىت، على حنو شامل ٢٠١٦بينة أعاله فيما يتعلق مبيزانية عام احملكمة، استنادًا إىل االفرتاضات امل
املوارد اإلضافية املقرتحة املتصلة مبختلف أنواع األنشطة اليت تتأثر تأثراً مباشراً بالزيادة يف األنشطة القضائية وأنشطة 

املقاضاة.

ات القضائية، وال سّيما جلسات تطلب جممل حجم العمل املتصل بالقضايا يف خمتلف مراحل اإلجراءو -١٥
اعتماد التهم، واحملاكمات، ودعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي، دعمًا مباشرًا إضافيًا يف اهليئة 

.يوروآالف٥٠٤,٧الزيادة املقرتحة اليت تقارب يعادلالقضائية 
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استعمال قاعات احملكمة املتأيت عن زيادة عدد احملاكمات)أ(16

جتريادة املتوقعة يف األنشطة القضائية، يتعني ختصيص اعتمادات للنهوض بأود أربع حماكمات نتيجة للزي-١٦
. وستجري ثالث من هذه احملاكمات األربعة يف وقت واحد من ٢٠١٦يف ثالث من قاعات احملكمة طيلة عام 

عن الزيادة يف األنشطة خالل جمموعات من عدة أسابيع طيلة السنة. وقد ُحدَّت طلبات املوظفني اجلدد املتأتية
استمرار علىالقضائية بالقدر األدىن الصارم الالزم للنهوض بأود اجللسات، مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار 

األعمال.

. ويلزم هذا يورومليون٢,٤٩تبلغ املوارد اإلضافية املطلوبة لعقد جلسات حماكمة متزامنة مبلغًا يقارب و -١٧
سيكون السنة األوىل ٢٠١٦على النهوض بالعمل املتصل جبلسات احملكمة ألن عام االستثمار يف توفري القدرة 

اليت حتتاج فيها احملكمة إىل استعمال ثالث قاعات حماكمة على حنو منتظم ومتزامن بدًال من استعمال قاعة 
ملستقبل واحدة كما جرى عليه العمل يف السابق. إن هذا االستثمار سيؤيت القدرة على ضمان أن يتم يف ا

استيعاب األنشطة اجلديدة يف قاعات احملكمة إىل حد كبري، وتفادي حاالت التأخري غري املربر يف اإلجراءات 
ما يؤيت يف املدى املتوسط واملدى األبعد مكاسب تتحقق عن طريق حتسني النجاعة يف سائر التكاليف، ،القضائية

ود وتكاليف االحتجاز.وتكاليف محاية الشهالقانونيةمثل تكاليف املساعدة 

إجراء مكتب املّدعي العام حتقيقاً ناشطاً جديداً )ب(

تُقرتح زيادة مقدارها ٢٠١٦استنادًا إىل أنشطة املدَّعي العام املخطط هلا فيما خيص عام -١٨
لسد تكاليف عملية حتقيق ناشط جديدة، جتعل جمموع عمليات التحقيق الناشط املتزامنة يف يوروماليين٣,٤٠

يزيد من أربع عمليات إىل مخس. وسُتجرى أربع من هذه العمليات طيلة السنة (يف احلالة الثانية (أ) ٢٠١٦عام 
يف احلالة يف كوت ٢يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة الثانية (ب) يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية 

ة خالل فرتة الستة أشهر األوىل على تنجيز التحقيق يف ز يف إطار العمليديفوار، واجلرائم اجلديدة يف ليبيا). وسُريكَّ 
هذه ز يف باقي السنة على اجلرائم اجلديدة املرتكبة يف دارفور. هذا مع العلم بأن شأن دومنيك أُنغوين، مث سُريكَّ 

لعام لن تكفي للتهيئة للدرجة الالزمة من العمق واجلودة فيما خيص مجيع األنشطة املخطط هلا اإلضافيةاملوارد 
٢٠١٦.

وفيما خيص وقع عملية التحقيق الناشط اجلديدة هذه على موارد قلم احملكمة، مل يدرج قلم احملكمة يف -١٩
ص للنهوض بأود هذه األنشطة احملددة الطابع من أنشطة مكتب املدَّعي العام. إن قلم ميزانيته أي موارد ختصَّ 

ا تكاليف يورومليون١,٢ميزانيته يقارب مبلغها احملكمة، إذ مت يف بادئ األمر متييز موارد إضافية يف  تسد 
اخلدمات اإلضافية الالزمة لدعم عمليات مكتب املدَّعي العام، يف جماالت أمهها محاية الشهود، على ضوء الزيادة 

٢٠١٦الكبرية املقرتح أن تشهدها موارده، اختار أن يستوعب هذه التكاليف ضمن إطار املوارد املتوفرة يف عام 
مع ما ينطوي عليه هذا االختيار من خطر حمسوب.

تقدمي قلم احملكمة اخلدمات إىل األطراف يف اإلجراءات وإىل املشاركني فيها)ج(

يتعني على قلم احملكمة، باعتباره جهة حمايدة تقدم اخلدمات إىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات، أن -٢٠
ات القضائية واألنشطة ذات الصلة على حنو فعال وبصورة ناجعة. يفي مبستلزمات مجيع الدعم الالزم لسري اإلجراء
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. يوروماليين٥,٥٧اخلدمات اليت يتعني أن يقدمها قلم احملكمة مبلغًا مقداره تكاليف ويبلغ جممل الزيادة يف 17

ويشار على اخلصوص إىل أن أهم الزيادات ختص الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة للعمليات امليدانية 
).يورومليون٢,١٣) واألمن واحلماية اللذين يوفرمها لشهود االدِّعاء ولشهود الدفاع (يوروليونم٢,٧٤(

طويلة فرتة على مدى وقد جرت العادة على أن يرتتب على أي زيادة يف أنشطة املدَّعي العام أثر متدرج -٢١
دعم الذي يقدمه قلم احملكمة تنزع على متطلبات قلم احملكمة من املوارد. وذلك ألن العوامل املسببة لتكاليف ال

قدم جيدًا (وال سّيما يف حالة الدعم امليداين واألنشطة املتعلقة بقسم تتإىل التزايد عندما تكون عملية التحقيق 
ين عليهم والشهود). وذلكم ما مكَّن قلم احملكمة من استيعاب الزيادات يف موارد مكتب املدَّعي العام على  ا

شط يف احلالة يف مايل ويف احلالة الثانية يف اخريتني (كما يف حالة املوارد املخصصة للتحقيق النمدى السنتني األ
مجهورية أفريقيا الوسطى). بيد أنه تلزم اآلن موارد إضافية نتيجة التقدم يف عمليات التحقيق واإلجراءات 

.٢٠١٦التمهيدية، وما هلا من وقع على ميزانية قلم احملكمة لعام 

دة القانونيةاملساع)د(

ا مبوجب نظام روما األساسي، أن تُعمل نظامًا شامًال -٢٢ للمساعدةيتعني على احملكمة، إذ تنفذ التزاما
القانونية يتحقق فيه التوازن بني متطلبات التمثيل القانوين الكايف والفعال والناجع للمعوزين من املتقاضني أمامها 

ملساعدة القانونية املموَّلة متويًال عمومياً. وببسيط العبارة ال ميكن أن تكون وبني القيود املالية اليت ختضع هلا نظم ا
كون تهناك حماكمة عادلة للمعوزين من املتهمني من دون وجود نظام فعال للمساعدة القانونية، كما ال ميكن أن 

هناك بدونه، وفق البنية احلالية، مشاركة فعالة للمجين عليهم يف اإلجراءات.

. ومتثل الزيادة يورومليون٢,٩٤تعلق باملساعدة القانونية من الزيادة يف ميزانية قلم احملكمة يبلغ إن ما ي-٢٣
املقرتحة نتيجة مباشرة لتطبيق نظام املساعدة القانونية على األفرقة احلالية للدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني للمجين 

حبسب االفرتاضات ذات الصلة.عليهم املموَّلة باملساعدة القانونية كما يُرتقب 

ينتج قسط كبري من هذه الزيادة عن تنفيذ قرار قضائي يقضي بزيادة املوارد املمنوحة مبقتضى نظام و -٢٤
يف احلالة يف ٧٠لمادة لتطبيقاً املساعدة القانونية ألفرقة الدفاع يف الدعاوى اجلارية فيما خيص احملاكمات اجلارية 

الختالف هذه الدعاوى من حيث طبيعتها ومن حيث نطاقها، رأى قلم احملكمة عاةً مجهورية أفريقيا الوسطى. ومرا
يف بادئ األمر أنه لن يكون من املناسب أن يُوفَّر للمدَّعى عليهم يف هذه القضية نفس املقدار من املوارد املعتزم 

. لكن الدائرة رأت ٥شمولة باملادة توفريها مبقتضى سياسة املساعدة القانونية فيما خيص القضايا املتصلة باجلرائم امل
أن أحكام نظام روما األساسي اليت تنظم نسق املساعدة القانونية يف احملكمة ال تفرق تفريقًا واضحًا بني اجلرائم 

.٥وبني اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ٧٠املنصوص عليها يف املادة 

مقرتح بشأن تصميم تنظيمي بديل وضع فيما خيص ReVisionوقد ُقدم يف إطار عملية املراجعة املسماة -٢٥
ين عليهم والدفاع ( ين عليهم وجرب أضرارهم وقسم دعم احملامنيوظائف قلم احملكمة املتعلقة با ، )قسم مشاركة ا

ا كان التصميم مّ ـالعمومي للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. لكن لاحملامي مكتب مبا يف ذلك 
ملقرتح يستتبع احتمال إدخال تعديالت على والية كل من هذين املكتبني، كما تقضي به الئحة التنظيمي ا

ميكن أن يساعد ،احملكمة، ُقدم إىل قضاة احملكمة مقرتح عام لكي ينظروا فيه. ورهنًا باملزيد من التحليل والتباحث
،لمجين عليهم املشاركني يف اإلجراءاتألخذ بإطار تنظيمي معدل لقلم احملكمة من أجل تقدمي الدعم للدفاع ولا
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حتواء مثل هذه الزيادات يف ميزانية املساعدة القانونية اعلىديد واف لنظام املساعدة القانونية، جعلى حنو يقرتن بت18

يف املستقبل.

)Ongwenأُنغوين (قضية(هـ)

باإلجراءات االبتدائية يف يعتزم مكتب املدَّعي العام إعمال فريق إضايف معين ،أُنغوينفيما خيص قضية -٢٦
. يورومليون١,٢٠هذه القضية، يستلزم زيادة يف ميزانيته مقدارها 

قب مبقتضاها عقد إجراءات لتأكيد التهم رت، اليت يُ ٢٠١٦ويف ضوء االفرتاضات القضائية فيما خيص عام -٢٧
ة للنهوض بأود إجراءات اعتماد التهم تستمر ألربعة أشهر، تبلغ املوارد اليت حيتاج إليها قلم احملكمأُنغوينيف قضية 
قدر خيص ، خيص معظمها املوارد الالزمة للمساعدة القانونية و يوروألف٥٩٨,٩مبلغًا مقداره ٢٠١٦يف عام 
ستلزمه تقدمي الدعم جللسات احملكمة.يماهاضئيل من

ين، استنادًا إىل االفرتاضات فيما يتعلق بقضية أُنغو ٢٠١٦الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف ميزانية عام وتبلغ -٢٨
.يورومليون١,٧٩القضائية احلالية، مبلغاً مقداره 

مليون يورو١,٣٩الزيادات التي تستلزمها المباني الجديدة للمحكمة-٢

من مبانيها املؤقتة وهي تضم ثالث قاعات جلسات يف املئة٢٥إن املباين اجلديدة للمحكمة أكرب بزهاء -٢٩
امة أوسع بكثري ومساحات مزروعة كبرية. ولئن كانت املباين اجلديدة أجنع من حيث أكرب بكثري وأحيازًا ع

ا  استهالك الطاقة فإن حجمها األكرب يعين زيادة يف تكاليف من قبيل تكاليف تنظيف داخلها وتنظيف واجها
ة العامة. وعلى حنو وتنظيف نوافذها من اخلارج، وتكاليف التأمني، وتكاليف املرتفقات، وسائر النفقات التشغيلي

يئة بيئة عمل يتحقق فيها هامماثل يستلزم حجم املباين وتصميمها ختصيص مزيد من املوارد لصون أمن وبالتايل 
األمان واألمن والثقة لقضاة احملكمة ومسؤوليها املنتَخبني، وملوظفيها، وللمحامني، وللمتهمني، وللشهود، 

ضغريهم. وتبلغ الزيادة اإلمجالية يف ميزانية قلم احملكمة اليت يستلزمها النهو وللخرباء، وملمثلي الدول، وللزوار، ول
. كما تلزم زيادة مقدارها يوروماليين٣,٥٦بأود هذه الوظائف وغريها من الوظائف ذات الصلة مبلغًا مقداره 

استالمها ٢٠١٦لدفع فوائد القرض املستحقة للدولة املضيفة، اليت ينبغي فيما خيص عاميورومليون١,١٣
.٢٠١٦يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير املضيفةوتسديدها للدولة 

فيما يتعلق باملباين الدائمة باخنفاض يوروماليين٤,٦٩ض عن قسط من الزيادة اإلمجالية البالغة ويُعوَّ -٣٠
إجيار وصيانة يف املخصصات ضمن إطار الربنامج الرئيسي اخلامس لسد تكاليف يورومليون٢,٩٦مقداره 

إن يف املخصصات ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة. يوروألف٣٤٤,١املباين املؤقتة، وباخنفاض مقداره 
.يورومليون١,٣٩الربناجمية املقرتحة فيما خيص املباين الدائمة يبلغ ٢٠١٦صايف الزيادة يف ميزانية عام 

مليون يورو٢,١٧المتحدة الموحَّدالتكاليف الضمنية المترتبة على تطبيق نظام األمم-٣

م. -٣١ تشمل تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد رواتبهم وأبداهلم ومستحقا
.يورومليون٢,١٧ويبلغ جمموع الزيادات الضمنية يف تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيقه مبلغاً مقداره 
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ت)الزيادة (بآالف اليورواالفئة19

المستجدات في المجال القضائي وفي مجال المقاضاة
٥٠٤,٧اهليئة القضائية

٢استعمال قاعات احملكمة ٤٩٣,٥
٣إجراء مكتب املّدعي العام حتقيقاً جديداً  ٤٠٠,٠

٥اخلدمات اليت يقدِّمها قلم احملكمة ٥٨٢,٢
٢املساعدة القانونية ٩٤٠,٢

١)Ongwenضية أُنغوين (ق ٧٩٨,٩
موع الفرعي ١٦ا ٧١٩,٥

التكاليف المتصلة بالمباني
٣ما يتحمله قلم احملكمة من تكاليف املباين اجلديدة للمحكمة ٥٦٧,٩

١فوائد قرض املباين اجلديدة ١٣١,٨
٢-إجيار املباين وصيانتها ٩٦٩,٦
٣٤٤,١-مكتب املباين الدائمة

موع الفرعي ١ا ٣٨٦,٠
لمتحدة الموحَّدنظام األمم اتطبيق 

١٦٥,٨الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية
٧٠٥,٠الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام 

١الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ٢٠٠,٠
٢٠,٤الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف

٤٩,٨دوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي السادس:  أمانة الصن
١١,٧: مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١-الربنامج الرئيسي السابع
٩,٢: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع
٩,٣الداخليةاملراجعة: مكتب ٦-الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٢ا ١٧١,٢
٢٠المجموع ٢٧٦,٧

البرنامجية المقترحة٢٠١٦يزانية عام م-هاء

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية-١

يتألف الربنامج الرئيسي األول من هيئة الرئاسة والدوائر ومكاتب االتصال. ولئن كان مكتب االتصال يف -٣٢
قدم أيضاً دعماً إمدادياً نيويورك مدرجاً ضمن الربنامج الرئيسي األول فإنه ممثِّل مشرتك جلميع أجهزة احملكمة وهو ي

.ملكتب مجعية الدول األطراف وفريقها العامل يف نيويورك
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ا وفق افرتاضات ميزانية عام و -20٣٣ . ويتمثل ٢٠١٦تستند امليزانية إىل األنشطة القضائية املرتقب االضطالع 

خمتلف مراحل اإلجراءات العامل الرئيسي املسبب للتكاليف القضائية يف املقدار العام للعمل املتصل بالقضايا يف
القضائية، وال سّيما جلسات اعتماد التهم، واحملاكمات، ودعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي.

ومواصلتها العمل أُنغوينعقد الشعبة التمهيدية إلجراءات اعتماد التهم يف قضية ٢٠١٦وسيشهد عام -٣٤
)، واحلالة قضية املدَّعي العام ضد سيمون اْغبغبوكوت ديفوار (على حاالت وقضايا أخرى (وخباصة على احلالة يف  

)، واحلالة يف مايل، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا قضية املدَّعي العام ضد سيف اإلسالم القذايفيف ليبيا (
اية عام مبباالوسطى). أما يف الدائرة االبتدائية فُيتوقع أن يصدر احلكم يف قضية  وسيتحدد حبسب . ٢٠١٥قبل 

ر . ويقدَّ ٢٠١٦هذا احلكم ما إذا كانت تلزم إجراءات للنطق بالعقوبة وللنظر يف جرب األضرار يف وقت ما من عام 
ذت يف ٢٠١٦طيلة عام روتو وسْنغأن يستمر النظر يف قضية  . ويضاف إىل ذلك أن قرارات اعتماد التهم اليت اختُّ

ليهبْ ا(يف قضية اْغبغبو/أعمال حتضري لثالث حماكمات أخرى ب٢٠١٥أفضت إىل القيام يف عام ٢٠١٤عام 
. وستبدأ ))٧٠املادة جرائم منصوص عليها يفغوديه، وقضية اْنتاغندا، وقضية مببا وأربعة متهمني آخرين (

تأتى عن هذا ي. كما يُرجَّح أن ٢٠١٦جلسات هذه احملاكمات خالل هذه السنة ويُتوقع أن تستمر طيلة عام 
املسبوق للنشاط القضائي عدد مزيد من دعاوى االستئناف التمهيدي، مث دعاوى االستئناف النهائي احلجم غري

يف الوقت املناسب.

السابقة مل تكن تكاليف القضاة ثابتة وذلك نتيجة للتقلبات يف عدد القضاة الذين يعملون السنواتيف و -٣٥
ل، عاملني وفق نظام التقاعد األصلي ونظام التقاعد املعدَّ بدوام كامل، ولالنتقال التدرجيي يف التوازن بني القضاة ال
م للخدمة. وما يتأتى عن السوق من تغريات يف تكاليف النظام املعدَّ  ل حبد ذاته، وتكاليف قدوم القضاة ومغادر

نه فصاعدًا مزيد من إمكان التنبؤ باحلال على هذا الصعيد أل٢٠١٦بيد أنه ينبغي أن يكون هناك بدءًا من عام 
قاضياً، يعملون مجيعًا مبقتضى نظام التقاعد احلايل، ١٨سيكون للمحكمة للمرة األوىل جمموعة كاملة من 

ر أن يبلغ جممل تكاليف القضاة يف عام على أقل تقدير. ويقدَّ ٢٠١٨وسيبقون مجيعاً يف اخلدمة حىت آذار/مارس 
في ٢,١-(يوروألف١١٧,٧داره ، ينطوي على اخنفاض مقيوروماليين٥,٣٦مبلغًا مقداره ٢٠١٦

).المئة

وقد خلص القضاة إىل أنه يتعني على اهليئة القضائية أن حتذو حذو سائر احملاكم الدولية باستحداث -٣٦
الرفيعة تعزيزًا للقدرة احلالية على صعيد إسداء املشورة القانونية٥-لرئيس للدوائر من الرتبة فجديدة وظيفة

، بغية ضمان املرونة يف االستعانة مبوارد الدوائر لسد االحتياجات املتغرية فيما يتعلق ، احملدودة حالياً املستوى
بالقضايا (كما طلبته جلنة امليزانية واملالية)، والدفع قدمًا مبشاريع مشرتكة ترمي إىل حتسني جناعة الدعم القانوين 

املتعلق بالقضايا، سيكون من األساسي للدوائر على وجه اإلمجال. ويضاف إىل ذلك أنه، نتيجة لتزايد العمل 
ر أن يرتفع جممل تكاليف تعزيز موارد الشعبة االبتدائية بتوفري مساعدة مؤقتة عامة هلا. وعلى هذا األساس يُقدَّ 

جتهيز اهليئة القضائية باملوظفني، مبا فيها الزيادة يف التكاليف املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد، من 
، ما ينطوي على ٢٠١٦يف عام يوروماليين٧,٠٢املعتمدة إىل ٢٠١٥يف ميزانية عام يوروماليين٦,٢٦

).المئةفي١٢,٢(يوروألف٧٦٥,٥زيادة مقدارها 

موارد إضافية يف ميزانية هيئة الرئاسة، وال يف ميزانية الشعبة التمهيدية وال يف ميزانية شعبة ُتطلبال و -٣٧
االستئناف.
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إىل ٢٠١٥يورو يف عاممليون١٢,٠٣الكلفة اإلمجالية للربنامج الرئيسي األول ستزداد من وعليه فإن -21٣٨

.المئةفي٥,٦، ما ينطوي على زيادة نسبتها ٢٠١٦يف عام يورومليون١٢,٧٠

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

٢٠١٦رد عام النمو يف موااملقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا
٥القضاة ٤٨٦,٨٥ ٢,١()١١٧,٧(٣٦٩,١(

٤تكاليف املوظفني ٧٧٤,٥٥٠١٩,٣٢٤٤,٨٥,١
١سائر تكاليف العاملني ٤٨٩,٦٢٠١٠,٣٥٢٠,٧٣٥,٠

٢٨٣,٢٣٠٥,٩٢٢,٧٨,٠التكاليف غري املتصلة بالعاملني
١٢المجموع ٠٣٤,١١٢ ٧٠٤,٦٦٧٠,٥٥,٦

البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام-٢

تتمثل املهمة األساسية ملكتب املدَّعي العام ("املكتب") مبوجب نظام روما األساسي يف التحقيق يف -٣٩
تمع الدويل برمته ويف املقاضاة عل ا ىأخطر اجلرائم اليت تشغل ا ال تندرج ضمن اختصاص احملكمة و عندما ارتكا

.تستطيع السلطات الوطنية للدول األطراف أن تفعل ذلك أو ال ترغب يف فعله

ا بنسبة يوروماليين٦,٤٧مقدارها ٢٠١٦فاملكتب ينشد زيادة يف ميزانيته لعام-٤٠ ، أي زياد
يورومليون٤٦,٠٩إىل ٢٠١٥ام يورو منحتها اجلمعية فيما خيص عمليون٣٩,٦١من المئةفي١٦,٤

فيما خيص السنة املقبلة. فال بد من هذه الزيادة لكي يتمكن املكتب من مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيته الناجحة على 
ويضاف إىل ذلك أن األنشطة املموَّلة يف عام صعيد املقاضاة وإحراز نتائج إجيابية تتوافق مع خطته االسرتاتيجية. 

جها يف ميزانية عام اوبالتايل تعني إدر ٢٠١٦عانة بصندوق الطوارئ ستستمر يف عام عن طريق االست٢٠١٥
املعتمدة مضافًا إليها املوارد ٢٠١٥مبيزانية عام ٢٠١٦املقرتحة. وعليه فإنه ينبغي أن تُقارن ميزانية عام ٢٠١٦

ندوق الطوارئ.الالزمة لسد تكاليف اثين عشر شهراً من األنشطة اليت سبق متويلها بأموال من ص

اخلطة ‘١’املقرتحة ملكتب املدَّعي العام من ثالثة منطلقات مرتابطة: ٢٠١٦تنطلق ميزانية عام و -٤١
وواقعي للحد األدىن من املوارد اليت حيتاج إليها أمنيتقدير ‘٢’؛ ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة االسرتاتيجية اجلديدة

رجيي للتوصل على مدى السنوات التالية إىل جعل قدِّ مقرتح العمل التد‘٣’؛ ٢٠١٦مكتب املدَّعي العام لعام 
مكتب املدَّعي العام يبلغ القدَّ األساسي الالزم لتلبية املتطلبات منه مع احلفاظ على الدرجة الالزمة من اجلودة 

، واألخذ إىل املدى املعقول مببدأ تناول القضايا على أساس درجات أولويتها.والنجاعة

وتنفيذها من خالل استثمارها ٢٠١٥-٢٠١٢اف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة دعمت الدول األطر وقد -٤٢
إىل اخلطة السابقة ٢٠١٨-٢٠١٦الكبري يف املوارد املوفرة ملكتب املدَّعي العام. وتستند اخلطة اخلاصة بالفرتة 

ز بدرجة عالية من تتميمقاضاةعلى غايتها املتمثلة يف إجراء عمليات تدارس أويل وعمليات حتقيق وأنشطة مبقيةً 
األولوية للجودة ال للكمية لكن هذه احلال غري قابلة لالستمرار. فثمة عمليات حتقيق ىلوْ اجلودة. إن املكتب أَ 

ا ما يكفي من املوظفني األمر الذي ،ضرورية جيري تأجيلها، وعمليات حتقيق جارية ال ُخيصص لالضطالع 
ل، ومحاية الشهود، إخل). ولئن  اليف (بسبب احلضور امليداين املطوَّ يفضي إىل حاالت تأخري وإىل املزيد من التك
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يتعني على مكتب املدَّعي العام أن يضع أولويات فيجب أن يكون له املطال الالزم الستيعاب يظل كان س22

ر أو وضعها جانباً أو اإلضرار باألنشطة اجلارية من ذي قبل. مربِّ بالها ئاألنشطة اجلديدة دون إرجا

خمصص ٢٠١٦يف املئة من جممل الزيادة يف امليزانية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام لعام ٧١حظ أن وُيال-٤٣
ألنشطة إضافية (هي عملية حتقيق ناشط أخرى وفريق إضايف معين باإلجراءات االبتدائية). أما العنصر املتمثل يف 

عمليات ملكتب املدَّعي العام، مثل النفقات التكاليف غري املتصلة بالعاملني فهو مرتبط ارتباطًا صارمًا بدعم
التشغيلية يف امليدان، وتكاليف السفر، واالستثمار يف تدابري حتسني اجلودة (مثل احتياز املعدات التخصصية 

والرباجميات احلاسوبية، والتدريب). أما العنصر اآلخر يف الزيادة فيتمثل يف تطبيق جدول رواتب األمم املتحدة.

يزانية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام أن تتيح له تقليص الفجوة القائمة على صعيد املوارد من شأن املو -٤٤
املتوافرة لكن دون أن يبلغ القدَّ األساسي الذي جيعل مبقدوره تلبية الطلب على تدخله بالدرجة الالزمة من اجلودة 

ديه على أساس درجات أولويتها. هذا مع العلم والنجاعة مع األخذ إىل مدى مقبول مببدأ تناول القضايا اليت بني ي
بأن امليزانية املقرتحة جترب املكتب على إرجاء عملية حتقيق ناشط سادسة ضرورية وعلى ختصيص عدد منقوص من 

املوظفني لالضطالع بأنشطة خمطط هلا، األمر الذي يفضي إىل حاالت تأخري وتكاليف إضافية.

البرنامج الرئيسي الثاني
ّدعي العاممكتب الم

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا

٢٠تكاليف املوظفني ٨٣٤,٣٢١ ٧٥٩,٦٩٢٥,٣٤,٤
١٤سائر تكاليف العاملني ٦٧٠,٥١٩ ٤٥٠,٢٤ ٧٧٩,٧٣٢,٦

٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٠٧,٨٤ ٨٨٢,١٧٧٤,٢١٨,٨
٣٩المجموع ٦١٢,٦٤٦ ٠٩١,٩٦ ٤٧٩,٢١٦,٤

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-٣

، ينطوي على زيادة يورومليون٨١,٩٤املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام -٤٥
املعتمدة البالغة ٢٠١٥) بالقياس إىل ميزانية عام المئةفي٢٦(يورومليون١٦,٩١مقدارها 
يعزى إىل أن قلم يورومليون٤,٧. وجتدر مالحظة أن جزءًا من هذه الزيادة يقارب يورومليون٦٥,٠٢

ضمنية مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بإدارة املباين اجلديدة، وإىل الزيادات ال٢٠١٦احملكمة سيتوىل يف عام 
املتصلة بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد.

٢٠١٤وعام ٢٠١٣إن امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة بقيت طيلة الفرتات املالية لعام -٤٦
، على الرغم من الزيادة املطردة الكبرية يف مقدار الدعم املطلوب منه، ذات مبلغ ثابت من حيث ٢٠١٥وعام

زيادات زهيدة بل وحىت على اخنفاضات من السنة إىل السنة التالية. وقد ُعوِّضت الزيادات األساس، انطوى على
ا السنوات السابقة تعويضًا كامًال من خالل التقييم الداخلي الصارم لألولويات وعن طريق  الالزمة اليت شهد

اخلدمات وجناعتها، من خالل تقليص التكاليف التشغيلية حيثما أمكن األمر، وذلك دون اإلضرار بدرجة جودة 
العناية بتخصيص املوارد وإعادة توزيعها وحتديد األولويات يف استخدامها.

ولئن كانت قدرة قلم احملكمة على االستمرار على استيعاب املتطلبات اإلضافية حيثما أمكن ذلك قد -٤٧
إن من غري الواقعي فه وسريوراته، تعززت بفضل بنيته التنظيمية اجلديدة والتعديالت اليت أُدخلت على طرائق عمل
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أبداً، بالنظر إىل االستثمارات الكبرية يف مكتب املدَّعي العام خالل السنوات السابقة وما تأتى عنها من زيادة يف 23

ي أن يظل قلم احملكمة قادرًا على مواصلة استيعاب مجيع الزيادات يف مقدار األنشطة القضائية للمحكمة، توخّ 
ه. فاألنشطة التحقيقية وأنشطة املقاضاة اليت يستتبعها تنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام، الدعم املطلوب من

معطوفًة على الزيادة يف مقدار األنشطة املتصلة باإلجراءات االبتدائية، تستلزم من قلم احملكمة قدرًا كبريًا من 
اخلدمات اإلضافية.

التحليل المقارن للنمو انطالقاً من 
٢٠١٣م أرقام عا

املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

%مقدار امليزانية%مقدار امليزانية%مقدار امليزانيةمقدار امليزانية

١٠يئة القضائيةاهل ٦٩٧,٩١٠ ١٢)٦,١(٠٤٥,٨ ٠٣٤,١١٢,٥١٢ ٧٠٤,٦١٨,٨

٢٨مكتب املّدعي العام ٢٦٥,٧٣٣ ٢٢٠,٠١٧,٥٣٩ ٦١٢,٦٤٠,١٤٦ ٠٩١,٩٦٣,١

٦٤قلم احملكمة ٥٢٠,٩٦٥ ٦٨٤,٩١,٨٦٥ ٠٢٥,٩٠,٨٨١ ٩٤٠,١٢٧,٠

ها قلم احملكمة للنهوض بأود اخلدمات اإلضافية والواقع أن تقييمًا أوليًا للموارد اإلضافية اليت حيتاج إلي-٤٨
ال اإلداري يف عام  ال القضائي وجمال املقاضاة وا أفضى إىل لزوم زيادة تنوف عن ٢٠١٦املطلوبة منه يف ا

. وأفضت إعادة حساب دقيقة هلذه ٢٠١٥يورو بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لقلم احملكمة لعام مليون٣٠
بنية تنظيمية جديدة لقلم احملكمة وجناعة مزيدة من ReVisionعن املراجعة املسماة ما نتجضوء املتطلبات على

، معطوفًة على إعادة التقييم الصارم للخدمات املطلوبة ا األطراف واملشاركون يف اإلجراءاتمسريوراته ينتفع يف
كل كبري من الزيادة املقرتحة فيما خيص عام من قلم احملكمة وإعادة حتديد األولويات فيما خيصها، إىل احلد بش

ج النمو الصفري على مجيع األقسام اليت ال تتأثر تأثرًا مباشراً ٢٠١٦ . ويظل قلم احملكمة يسعى إىل تطبيق 
بزيادة اخلدمات اليت يطلبها منه سائر أجهزة احملكمة.

د لصيانة مبىن احملكمة اجلديد وصون أمنه مث إن قلم احملكمة حيتاج، كما بـُنيِّ آنفاً، إىل املزيد من املوار -٤٩
يف املئة وهي تضم ثالث ٢٥وتيسري استعمال احملكمة له. إن مباين احملكمة اجلديدة أكرب من مبانيها املؤقتة بزهاء 

قاعات جللسات احملكمة أكثر اتساعاً، وأحيازًا عامة أوسع، ومساحات مزروعة كبرية. وسيتعني على قلم احملكمة 
يف ميزانية قلم أمر صيانة مباين احملكمة اجلديدة ودعم عمل احملكمة فيها، ما تنجم عنه زيادة صافية أن يتوىل 

.يوروماليين٣,٥تزيد عن احملكمة

اخلدمات اليت يطلبها منه كلليتحمل عبءويبلغ جممل الزيادة املقرتحة اليت حيتاج إليها قلم احملكمة -٥٠
. ويشمل ذلك موارد للنهوض بأود العمليات يوروماليين٥,٦لغًا يقارب األطراف واملشاركون يف اإلجراءات مب

تقارب، وموارد إضافية الزمة حلماية ودعم شهود االدِّعاء وشهود الدفاع يورومليون٢,٧امليدانية يقارب مبلغها 
.يورومليون٢,١

٢٠١٦املتوقع أن يشهده عام كما إن النهوض بأود العدد املتزايد من احملاكمات املنقولة بالبث املباشر -٥١
والتكفل بتوفري ما يكفي من اخلدمات القضائية واخلدمات املتصلة جبلسات احملاكمة من أجل سري اإلجراءات 

.يورومليون٢,٥دون عقبات سيستتبع زيادة كبرية يف املوارد اليت حيتاج إليها قلم احملكمة تبلغ زهاء 

ين عليهم لساعدة قانونية مبالزيادات الرئيسية املقرتحةسائر تصل يو -٥٢ لمعوزين من املدَّعى عليهم وا
، وبزيادات ضمنية يف تكاليف املوظفني يزيد مبلغها عن يوروماليين٣ااملشاركني يف اإلجراءات يقارب مبلغه
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تبلغ زهاء قضية أُنغوين، ومبوارد يستلزمها النهوض بأود جلسة اعتماد التهم يف يورومليون24١,٢

.ورويألف٦٠٠

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا
٣٧تكاليف املوظفني ٢٩٦,٨٤٥ ٩٦٥,٠٨ ٦٦٨,٢٢٣,٢

٥ائر تكاليف العاملنيس ٣٤٩,١٥ ٤,٦()٢٤٧,٠(١٠٢,١(
٢٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٨٠,٠٣٠ ٨٧٣,٠٨ ٤٩٣,٠٣٧,٩

٦٥المجموع ٠٢٥,٩٨١ ٩٤٠,١١٦ ٩١٤,٢٢٦,٠

4.7

9.2

2.5

)قلم المحكمة(الثالث البرنامج الرئیسي

لمحة عامة عن أھم
الزیادات

)بمالیین الیوروات(
المباني وتطبیق نظام األمم (الزیادات الضمنیة 

د )المتحدة الموحَّ

مة من أجل األنشطة في مجال  الخدمات المقدَّ
القضاء وفي مجال المقاضاة

إعمال قاعات المحكمة

2.7

2.10.8

3

0.6

)قلم المحكمة(الثالث البرنامج الرئیسي

ء المحة عامة عن الزیادات المتصلة بالمستجّدات في مجال القض
ةالمقاضاوفي مجال

)بمالیین الیوروات(

العملیات المیدانیة

حمایة الشھود

مھا قلم  سائر الخدمات التي یقدِّ
المحكمة

المساعدة القانونیة

قضیة أُنغوین
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البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف-25٤

، ينطوي يوروماليين٣,٠٥مقداره بلغ مبلغًا ت٢٠١٦تطلب أمانة مجعية الدول األطراف ميزانية لعام -٥٣
٢٠١٥، بالقياس إىل ميزانية عام المئةفي١,٣، أي ما نسبته يوروألف٤٠,٥زيادة صغيرة مقدارها على 

ذلك رئيسياً إىل الزيادة الضمنية النامجة عن تطبيق نظام األمم املتحدة ى. ويعز يوروماليني٣,٠١املعتمدة البالغة 
املوحَّد.

٢٠١٥عام لتهيكاد يبقى مماثًال ملبلغ ميزانيالرابعاملقرتحة للربنامج الرئيسي ٢٠١٦مبلغ ميزانية عام ف-٥٤
جلمعية. بيد أنه أجريت بعض عمليات إعادة ختصيص املوارد املتوفرة ضمن نطاق الربنامج بغية االذي اعتمدته

.٢٠١٦على حنو أفضل فيما خيص عام األمانةتلبية احتياجات

نامج الرئيسي الرابعالبر 
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا
٩٢٦,٩٩٣٩,٦١٢,٧١,٤تكاليف املوظفني

٨٠٨,٣٨٧٠,٨٦٢,٥٧,٧ف العاملنيسائر تكالي
١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٧٧,٦١ ٢,٧()٣٤,٧(٢٤٢,٩(

٣المجموع ٠١٢,٨٣ ٠٥٣,٣٤٠,٥١,٣

وصيانتهاالبرنامج الرئيسي الخامس: إيجار المباني -٥

بني املربمني ينقد؛ بيد أن الع٢٠١٥ستنجز احملكمة انتقاهلا من مبانيها املؤقتة يف كانون األول/ديسمرب -٥٥
اية ماباملبنيني ستنتهي مدني) اخلاصFederal Buildings Agencyاحملكمة و"وكالة األبنية االحتادية" ( عند 

اية الربع الثاين من عام ٢٠١٥الربع األول من عام  على الرتتيب. وستتوىل احملكمة املسؤولية عن صيانة ٢٠١٥و
أو مستثَمراتبشأن. وليس هناك مقرتح ٢٠١٦ول من كانون الثاين/يناير مبانيها اجلديدة اعتبارًا من األ

، ألن ذلك مشمول بضمانة املباين.٢٠١٦ندرج يف عداد رأس املال خالل عام تالت مستبدَ 

) يف امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي المئةفي٤٩,٥(يورومليون٢,٩٧يعزى االخنفاض البالغ و -٥٦
ي استئجار املباين املؤقتة، ما أفضى إىل مبلغ إمجايل للميزانية املقرتحة مقداره مدة عقدَ اخلامس إىل انتهاء 

"Haagse Arc"ىنخيص استئجار املبيوروألف٧٩٧,٣جزء من هذا املبلغ مقداره ومثة . يوروماليين٣,٠٣
حىت انتهاء "Haagseveste"خيص استئجار املبىن يوروألف٩٢٧وجزء مقداره ٢٠١٦آذار/مارس ٣١حىت 

م تعاقديًا بدفع . ويضاف إىل ذلك أن احملكمة ميكن أن تُلزَ ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠مدة العقد اخلاص به يف 
الباقي املقدار. أماعلى الرتتيب،لسد تكاليف الصيانة الوقائية للمبنيني للفرتتني اآلنفيت الذكريوروفآال٢٠٥
م مع شركة اإلنشاء د املربَ يف صيانة املباين اجلديدة مبوجب العقد املمدَّ فهو ميثل تكاليورومليون١,٠٧البالغ

)Courtys(.

٥١٠٠
إيجار المباني وصيانتها

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع %املبلغموعاا

----تكاليف املوظفني
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----سائر تكاليف العاملني26

٦التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠٠٠,٠٣ ٤٩,٥()٩٦٩,٦٢(٠٣٠,٤(
٦المجموع ٠٠٠,٠٣ ٤٩,٥()٩٦٩,٦٢(٠٣٠,٤(

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-٦

مقدارها ٢٠١٦تقرتح أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ("الصندوق") ميزانية لعام -٥٧
، بالقياس إىل ميزانية المئةفي٣٦,٥، أي يوروألف٦٦٣,٤بزيادة مقدارها ، يورومليون٢,٤٨

.املعتمدة٢٠١٥عام

املتوقعة خلرباء استشاريني تتأتى رئيسيًا عن احلاجةالصندوق إن الزيادات املقرتحة يف ميزانية أمانة -٥٨
وخدمات تعاقدية فيما يتعلق بتنفيذ الصندوق لتعويض األضرار وتعزيز اجلهود املبذولة جلمع األموال من اجلهات 
اخلاصة. وعلى حنو مشابه يُعزى قسط كبري من الزيادة املقرتحة يف ميزانية األسفار اخلاصة بالصندوق إىل األنشطة 

ة يف جرب األضرار.املتمثلتهاملتصلة مبهم

) االفرتاضات ٢٠١٥آذار/مارس١٩-١٧اعتمد جملس إدارة الصندوق يف اجتماعه السنوي (وقد -٥٩
فيما يتصل بالربنامج الرئيسي السادس من برامج امليزانية العادية للمحكمة. ٢٠١٦املتعلقة مبيزانية الصندوق لعام 

االسرتاتيجية، مبا يف ذلك العوامل احملددة تهر خطوقد ُوضعت افرتاضات متعلقة مبيزانية الصندوق ضمن إطا
للميزانية الواردة يف هذه اخلطة. وينوِّه الصندوق إىل أن جملس إدارته قرر أن يعهد إىل جهات خارجية باألنشطة 

ن احلاالت املشمولة مبهمته املتمثلة يف املساعدة، وبناء قدرات شركاء الصندوق الذيتقييمعمليات املتصلة بإجراء 
)، ما سُيموَّل من موارد متأتية من تربعات MISيتولون التنفيذ، وتصميم وإعمال نظام املعلومات التدبرية (

يورو)، وبالتايل من موارد خارجة عن ميزانية الربنامج الرئيسي السادس.٠٠٠٩٠٠(جمموعها 

راة يف عام ReVisionإن نتيجة عملية املراجعة املسماة -٦٠ قلم احملكمة وفيما خيص ، فيما خيص ٢٠١٥ا
الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستساعد إدارة الصندوق على حتديد احتياجات أمانته يف املستقبل على 
الصعيد التنظيمي والبنيوي، وبالتايل املايل، بغية التكفل بالقدرة على التصدي للتحديات املاثلة أمامها بالنظر إىل 

امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس تُبقي فإن بالنظر إىل ما تقدم و به. رسالة الصندوق واملهام املنوطة
، ريثما يتخذ جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم قراراً ٢٠١٥تكاليف املوظفني على مقدارها يف عام 

؛ وسيقدم عند ذلك ReVisionاة بشأن بنية أمانة الصندوق استناداً إىل التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة املسم
.تصويب للميزانية املقرتحة لكي تنظر فيه جلنة امليزانية واملالية

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥إىل عام بالقياس (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا
٧٤٠,٢٧٨٤,٠٤٣,٨٥,٩تكاليف املوظفني

٥٢٣,٩٦٥٧,٩١٣٤,٠٢٥,٦سائر تكاليف العاملني
٥٥١,٦١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠٣٧,٢٤٨٥,٦٨٨,٠

١المجموع ٨١٥,٧٢ ٤٧٩,١٦٦٣,٤٣٦,٥
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روع المباني الدائمة: مكتب مدير مش١-البرنامج الرئيسي السابع-27٧

، ينطوي يوروألف٧٩٦,٥مبلغًا مقداره ١-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٦تبلغ ميزانية عام -٦١
املعتمدة اليت يقارب مبلغها ٢٠١٥بالقياس إىل ميزانية عام يوروألف٣٤٤,١تخفيض مقداره على 

.زانيةمن تلك امليالمئةفي٣٠,٢-نسبته ، أي ما يورومليون١,١٤

٢٠١٦) يف ميزانية عام ١-ويعزى االخنفاض رئيسيًا إىل أنه ال يُهيأ لوظيفة مدير املشروع (من الرتبة مد-٦٢
ا كان استعمال مّ ـيورو. ويضاف إىل ذلك أنه، لألف١٦٥,٧املئة، ما يؤيت اخنفاضًا مقداره يف٥٠إال بنسبة 

مقدارهاخنفاض يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني مثة، ٢٠١٦املبىن اجلديد سيبدأ يف كانون الثاين/يناير 
ألنه لن تكون هناك حاجة إىل استمرار العمل بعقود اخلدمة املربمة مع أقسام احملكمة يوروألف٣٤٦,٥

الرئيسية املنخرطة يف أنشطة االنتقال.

لعام ومجيع املهام سينجز مكتب مدير املشروع تسيري وتنظيم العقد املربم مع املقاول ا٢٠١٦وخالل عام -٦٣
ذات الصلة من املهام املشمولة مبشروع اإلنشاء. كما إن هذا املكتب مسؤول عن التكفل بتنجيز تنفيذ امليزانية 

ا يوروماليين٢٠٦املوحَّدة إلنشاء املباين اجلديدة واالنتقال إليها، البالغ جمموعها  ، وبالتوفيق بني حسابا
مَّ وبإقفال هذه احلسابات. ويفاد بامل إلنشاء املباين اجلديدة واالنتقال إليها على حدة ضمن البيانات عة يزانية ا

املالية للمحكمة.

٧١٠٠
تب المباني الدائمةمك

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا
)٣٧,٠()١٦٥,٧(٤٤٨,٠٢٨٢,٣تكاليف املوظفني

١٦٨,١١٦٨,٠-سائر تكاليف العاملني
)٥٠,٠()٣٤٦,٥(٦٩٢,٦٣٤٦,١التكاليف غري املتصلة بالعاملني

١المجموع ٣٠,٢()٣٤٤,١(١٤٠,٦٧٩٦,٥(

ي الدائمة: فوائد قرض مشروع المبان٢-البرنامج الرئيسي السابع-٨

، ينطوي يورومليون٢,٢٠مبلغًا مقداره ٢-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٦تبلغ ميزانية عام -٦٤
، أي يورومليون١,٠٧اليت بلغت ٢٠١٥بالقياس إىل متطلبات عام يورومليون١,١٣ازيادة مقدارهعلى 

تسديَد فوائد قرض الدولة ٢-لرئيسي السابعمن تلك املتطلبات. ويدير الربنامُج االمئةفي١٠٥,٩نسبته ما 
استالم مبلغها مث تسديده حلساب الدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول من ٢٠١٦املضيفة اليت جيب يف عام 

.٢٠١٦شباط/فرباير

قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة تقدمي قرض من أجل مشروع املباين الدائمة يصل ٢٠٠٨ففي عام -٦٥
فائدة يبلغ مبعدَّليورو كحد أقصى، يسدَّد على مدى فرتة مقدارها ثالثون سنة مليون٢٠٠مبلغه حىت 

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار ٢-املئة. وال تسري التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعيف٢,٥
.الدفعة الواحدة

٧٢٠٠
الفوائد المستحقة للدولة المضيفة

٢٠١٦النمو يف موارد عام املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام ملعتمدةا٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)
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موع28 موعا %املبلغا

----تكاليف املوظفني

----سائر تكاليف العاملني

١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠٦٨,٧٢ ٢٠٠,٥١ ١٣١,٨١٠٥,٩

١المجموع ٠٦٨,٧٢ ٢٠٠,٥١ ١٣١,٨١٠٥,٩

: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع-٩

مقاربًا ملقدارهاألف يورو ٣٤٥,٧البالغ ٢٠١٦يُبقى مقدار ميزانية آلية الرقابة املستقلة املقرتحة لعام -٦٦
لزيادة الزهيدة اليت تشهدها املخصَّصات لسد تكاليف . وتعزى األف يورو٣٣٩,٩البالغ ٢٠١٥لعام املعتمد

، إىل تطبيق نظام األمم املتحدة في المئة١,٧، أي البالغة نسبتها يوروآالف٥,٨البالغ مقدارها املوظفني، 
املوحَّد.

٧٥٠٠
الرقابة المستقلةةآلي

٢٠١٦م النمو يف موارد عااملقرتحة٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا
٢٥٥,٧٢٦١,٥٥,٨٢,٢تكاليف املوظفني

----سائر تكاليف العاملني

٨٤,٢٨٤,٢٠,٠٠,٠التكاليف غري املتصلة بالعاملني

٣٣٩,٩٣٤٥,٧٥,٨١,٧المجموع

: مكتب المراجعة الداخلية٦-لرئيسي السابعالبرنامج ا- ١٠

، ينطوي على يوروألف٦٨٦,٠مقداره تبلغ مبلغاً ٢٠١٦ميزانية لعام مكتب املراجعة الداخليةيطلب -٦٧
٢٠١٥، بالقياس إىل ميزانية عام المئةفي١١,٥، أي ما نسبته يوروألف٧٠,٧زيادة صغيرة مقدارها 

تعزى هذه الزيادة الزهيدة بصورة رئيسية إىل تطبيق نظام األمم املتحدة . و يوروألف٦١٥,٣املعتمدة البالغة 
املوحَّد.

جلنة املراجعة وهو يساعد احملكمة يف حتقيق أهدافها تقاريره إىل رئيسمكتب املراجعة الداخلية يقدم-٦٨
د ف املراجعات اليت االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته املنتظمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. و

جيريها إىل تبني مدى جودة تدبر التهديدات والفرص احملتملة (املخاطر)، مبا يف ذلك ما إذا كان معموالً 
بالسريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات املتفق عليها. 

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

٢٠١٦النمو يف موارد عام حةاملقرت ٢٠١٦ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام (بآالف اليوروات)(بآالف اليوروات)

موع موعا %املبلغا

٤٦٨,٠٥٣٠,٤٦٢,٤١٣,٣تكاليف املوظفني
١١٣,٦١١٩,٦٦,٠٥,٣سائر تكاليف العاملني

٣٣,٧٣٦,٠٢,٣٦,٩التكاليف غري املتصلة بالعاملني

٦١٥,٣٦٨٦,٠٧٠,٧١١,٥المجموع
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المقدِّمة-أوالً 29

٧الربناجمية املقرتحة هذه يف ٢٠١٦يقدٍّم رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ميزانية عام -١
إىل مجعية الدول ، من القواعد املالية٢-١٠٣من النظام املايل والقاعدة ١-٣وفقًا للبند ، ٢٠١٥آب/أغسطس 

ا الرابعة عشرة األطراف ("اجلمعية") .لكي تنظر فيها وتقرهايف دور

موع كما يلي:١٥٣,٢٧ويبلغ جمموع امليزانية املقرتحة -٢ مليون يورو. ويتوزع هذا ا

يف املئة) للهيئة القضائية؛٨,٢٩مليون يورو (١٢,٧٠)أ(

يف املئة) ملكتب املّدعي العام؛٣٠,٠٧مليون يورو (٤٦,٠٩)ب(

املئة) لقلم احملكمة؛يف ٥٣,٤٦مليون يورو (٨١,٩٤)ج(

يف املئة) ألمانة مجعية الدول األطراف؛١,٩٩ماليني يورو (٣,٠٥)د(

يف املئة) للمباين؛١,٩٨ماليني يورو (٣,٠٣(هـ)

يف املئة) ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم؛١,٥٨مليون يورو (٢,٤٢)و(

الدائمة؛يف املئة) ملكتب مدير مشروع املباين٠,٥٢مليون يورو (٠,٨٠)ز(

؛٣فوائد القرض–يف املئة) ملشروع املباين الدائمة ١,٤٤مليون يورو (٢,٢٠)ح(

؛يف املئة) آللية الرقابة املستقلة٠,٢٢مليون يورو (٠,٣٥)ط(

الداخلية.املراجعةملكتب يف املئة) ٠,٤٥مليون يورو (٠,٦٩)ي(

٢٠١٥ة) بالقياس إىل ميزانية عام املئيف١٧,٣(يورومليون٢٢,٦١األرقام زيادة مقدارها تبنيِّ و -٣
يورو. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل استمرار تزايد األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة مليون١٣٠,٦٦املعتمدة البالغة 

نقل بالبث املباشر؛ وجلسة واحدة العتماد التهم، ودعاوى استئناف يف املشتملة على أربع حماكمات متزامنة تُ 
ت جلرب األضرار يف قضيتني، وتنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام ("املكتب")، قضية واحدة، وإجراءا

عملية حتقيق جديدة، وخدمات الدعم مبا فيهه األساسي، وزيادة يف عبء العمل الواقع على عاتقه، ومنوذج قدِّ 
ال القضائي إىل األطراف اليت يقدمها قلم احملكمة فيما يتعلق باألنشطة يف جمال التحقيق وجمال امل قاضاة وا

واملشاركني يف اإلجراءات، مبا يف ذلك محاية الشهود والعمليات امليدانية؛ وتكاليف استعمال املباين الدائمة؛ 
.نظام األمم املتحدة املوحَّدوالزيادات الضمنية من قبيل تكاليف املوظفني املعزوة إىل تطبيق 

المحكمة اليوم-ألف

اثنتني وعشرين قضية يف مثاين حاالت. وسيواصل مكتب املدَّعي ٢٠١٦مة أن تتناول يف عام تتوقع احملك-٤
العام حتقيقاته وإجراءاته القضائية فيما خيص مثانية بلدان من بلدان احلاالت (أوغندا، ومجهورية الكونغو 

وت ديفوار، ومايل)، وسيواصل الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، والسودان (دارفور)، وكينيا، وليبيا، وك

الواحدة.الدفعةاألطراف اليت مل تأخذ خبيارالدولعلىإال٢-ابعالتبعات املالية للربنامج الرئيسي الستنطبقال٣
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سيواصل مبادرته إىل مجع املعلومات وإجراء أنشطة التدارس كما ،  ٧٠حتقيقاته يف جرائم منصوص عليها يف املادة 30

األويل يف تسع حاالت.

ويف سياق عمليات التحقيق الناشط، أصدرت احملكمة سبعة وعشرين أمرًا بإلقاء القبض على أشخاص -٥
م ارتكب وا جرائم تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة، سبعة منهم حمتجزون حالياً. ويضاف إىل يشتبه يف أ

فيهم مجيعًا مثوًال طوعيًا أمام احملكمة. املشتبهِ ذلك أن احملكمة أصدرت تسعة أوامر باملثول، مَثَل بناء عليها تسعةُ 
ض. وقد صدرت يف القضايا اليت تنظر ) عن األمر باملثول بأمر بإلقاء القببنداواستعيض يف قضية واحدة (قضية 

فيها احملكمة ثالثة أحكام يف جوهر املوضوع ويُتوقع أن يصدر قريباً حكم رابع يف جوهر املوضوع. وقد بُلغت اآلن 
يف أربع قضايا (ختص عشرة أشخاص) مرحلة التحضري للمحاكمة أو مرحلة احملاكمة. ويُتوقع أن تُعقد يف كانون 

لسة اعتماد التهم يف قضية أخرى (ختص شخصًا واحداً). وتظل تسع قضايا (ختص ج٢٠١٦الثاين/يناير 
ذ األوامر بالقبض على املشتبه فيهم يف إطارها.عشر شخصاً) يف حالة سكون ريثما تُنفَّ اثين

ز وفيما خيص عمليات التدارس األويل مثة أربع حاالت هي يف املرحلة الثانية من مراحل التحليل اليت ُيركَّ -٦
يها على مسائل املوضوع، هي احلالة يف هندوراس واحلالة يف أوكرانيا واحلالة يف العراق واحلالة يف فلسطني. ومثة ف

ز فيها على دراسة مسائل املقبولية/التكامل، اآلن مخس حاالت هي يف املرحلة الثالثة من مراحل التحليل اليت ُيركَّ 
واحلالة يف جورجيا واحلالة يف غينيا واحلالة يف نيجرييا.وهي احلالة يف أفغانستان واحلالة يف كولومبيا

وتستمر عمليات التحقيق الناشط اليت جتريها املدَّعية العامة يف بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة -٧
.٢٠١٦خالل عام ٧٠يف جرائم منصوص عليها يف املادةنيحتقيقإجراء وتشهد هذه العمليات تقدماً. ويُعتزم 

، مع العلم بأنه من قضية املدَّعي العام ضد دومنيك أُنغوينالشعبة التمهيدية تستمر اإلجراءات يف ويف -٨
. كما استمر العمل على ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢١املقرر عقد جلسة اعتماد التهم يف هذه القضية بتاريخ 

أفريقيا الوسطى، وجزر القمر. ويضاف حاالت وقضايا أخرى وال سّيما يف كوت ديفوار، وليبيا، ومايل، ومجهورية
مون إىل احملكمة يف أي إىل ذلك أن األشخاص الذين صدرت منذ وقت طويل أوامر بإلقاء القبض عليهم قد ُيسلَّ 

نغوين.أُ وقت، كما حصل حديثاً يف قضية السيد بوسكو اْنتاغندا والسيد دومنيك

قضية املدَّعي العام ضد جان بيري مببا غومبوت يف وفيما خيص الدائرة االبتدائية يشار إىل أن اإلجراءا-٩
اية عام  ايتها، إذ يُتوقع اآلن أن يصدر احلكم فيها قبل  . وحبسب ذلك احلكم، قد تتلو ٢٠١٥تشارف على 

صدوره إجراءات للنطق بالعقوبة وإجراءات بشأن جرب األضرار.

ِجرمانضد قضية املدَّعي العامين عليهم يف وتنظر الدائرة االبتدائية الثانية يف مسألة جرب أضرار ا-١٠
، إثر احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف نغاضية املدَّعي العام ضد توماس لوبَ ق، وتنفيذ جرب األضرار يف نغاكاتَ 
.٢٠١٥آذار/مارس ٣

ودان يُرجأ ريثما يف احلالة يف دارفور بالسقضية املدَّعي العام ضد عبداهللا بندا أبكرويظل بدء احملاكمة يف -١١
. ويف احلالة يف كينيا ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١١ذ أمر الدائرة االبتدائية بإلقاء القبض على السيد بندا الصادر يف ينفَّ 

.جشوا أراب سْنغقضية املدَّعي العام ضد وليام صموئيل روتو وتستمر جلسات احملاكمة يف 

ضايا أخرى، ويُتوقع أن تستمر هذه اجللسات خالل يفرتض أن تبدأ قريبًا جلسات احملاكمة يف ثالث قو -١٢
:٢٠١٦عام 
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؛قضية املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغندايف ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢بتاريخ )أ(31

لو و كيلهقضية املدَّعي العام ضد جان بيري مببا غومبو، وإميييف ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٩بتاريخ )ب(
؛رسيس أريدو ("قضية مببا وآخرين)دو، وننْ اال وَ كابنغو، وفيديل بابمومسبا، وجان جاك ماغندا  

اْبليه قضية املدَّعي العام ضد لوران اْغبغبو وشارليف ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٠بتاريخ )ج(
.غوديه

طراد نتيجة لتزايد عدد الدعاوى وى استئناف متهيدي كثرية تقام باتواصل دائرة االستئناف النظر يف دعاو -١٣
الدرجة التمهيدية ودوائر الدرجة االبتدائية. ويضاف إىل ذلك أنه ميكن أن ُيستأنف يف عام املقامة أمام دوائر 

، ومبا يف ذلك أي قرار قضية املدَّعي العام ضد جان بيري مبباالقرار النهائي الصادر عن الدائرة االبتدائية يف ٢٠١٦
قد يصدر بشأن النطق بالعقوبة وجرب األضرار.

القضائية معًا سيمثل متطلبًا مل يسبق له مثيل فيما خيص املستجداتمجيع هذه إن األثر املرتتب على-١٤
. وما كان ميكن أن ٢٠١٦جلسات احملاكمة يف أربع القضايا اليت سيتعني إجراؤها يف نفس الوقت خالل عام 

ة ميكن أن ُجترى جيري ذلك يف املباين املؤقتة للمحكمة حيث مل يكن بني قاعيت اجللسات املتاحتني إال قاعة واحد
فيها حماكمة لعدة متهمني. ومن حسن الطالع أن موعد لزوم ذلك يتوافق مع موعد انتقال احملكمة إىل مبانيها 
اجلديدة، حيث تتوفر ثالث قاعات جلسات أوسع من القاعتني املتوفرتني يف املبىن احلايل. وللتمكن من استخدام 

األساسي تعزيز دعم الدوائر وجلسات احملكمة، ومبا يف ذلك تعزيز هذا املرفق اجلديد على حنو ناجع سيكون من 
حاليًا على النهوض بأود حماكمة واحدة يف كل املقتصرة قدرتهمالك املوظفني املعنيني جبلسات احملكمة والرتامجة (

مرة).

٢٠١٦االفتراضات فيما يخص عام -١

ا يف احملكمة مت إعداد االفرتاموفقًا لل-١٥ وموافقة أجهزة ٢٠١٦ضات املتعلقة مبيزانية عام مارسة املعمول 
املقاضاة للسنة التالية، مبقدار إمكان تقديرها القضائي وجمال الااحملكمة عليها استنادًا إىل خطط العمل يف 

اية نيسان/أبريل  . بيد أن ما يتسم به عمل احملكمة القضائي من تعذر التنبؤ به جيعل ٢٠١٥على حنو دقيق يف 
لصعب إعداد فرضيات ميكن أن يُعوَّل عليها كل التعويل يف وقت يسبق بكثري الفرتة املالية اليت متيزن احملكمة من ا

ا ستقع يف السنة التالية واليت  هلا. وعليه فإن سياسة احملكمة تقوم على عدم امليزنة إال لألحداث املتيقن من أ
ميكن تقديرها على وجه الدقة.

ال القضائي وجمال املقاضاة اليت افرتاضات امليحبسبو -١٦ زانية فيما خيص أنشطة التحقيق واألنشطة يف ا
:، يهيأ للقيام مبا يليالربناجمية املقرتحة٢٠١٦وضعتها احملكمة واليت تستند إليها ميزانية عام 

وصون، ٧٠حتقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة امخس عمليات حتقيق ناشط، وعمليت)أ(
سع عمليات حتقيق ساكن؛األدلة يف ت

، ملدة أربعة أشهر)؛قضية أُنغوينالتحضري للمحاكمة يف قضية واحدة ()ب(
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، ملدة َسْنغروتو ووقضية ، ملدة اثين عشر شهراً؛قضية اْنتاغنداجلسات احملاكمة يف أربع قضايا ()ج(32

ملدة اثين ، وقضية اْغبغبو وغوديه، ملدة اثين عشر شهراً؛ وقضية مببا وآخريناثين عشر شهراً؛ 
؛)عشر شهراً 

، ملدة اثين عشر شهراً لكل منهما؛نغا وقضية كاتنغاقضية لوبَ إجراءات جلرب األضرار يف )د(

) ودعاوى استئناف متهيدي.مببادعوى االستئناف النهائي يف قضية واحدة (قضية (هـ)

سات يف وقت لقد ُوضعت االفرتاضات فيما خيص آجال عقد اجللسات املعنية على أساس عقد أربع جل-١٧
. وبالتايل يُتوقع أن يزيد جمموع أعباء العمل الواقعة على ٢٠١٥عقد جلستني متتابعتني كما يف عام الواحد، 

مقدار األنشطة القضائية الذي عن٢٠١٦ة ودائرة االستئناف يف عام عاتق الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائي
.٢٠١٥شهده عام 

عدت على أساسها وزيادة مقدار النشاط القضائي يزانية واملعطيات اليت أُ استنادًا إىل افرتاضات املو -١٨
واخلدمات اليت جيب توفريها لألطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية وإجراءات االستئناف يف 

ة وال سّيما فيما أن مقدار الدعم الذي يتعني على قلم احملكمة تقدميه سيشهد زيادة كبري ُيالَحظ ، ٢٠١٦عام 
خيص عدد األنشطة املتزامنة اليت سُتجرى يف قاعات جلسات احملكمة؛ واملساعدة القانونية املقدمة للدفاع وللمجين 

م؛ وانتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة. إن قلم احملكمة، اعليهم؛ و  لعمليات امليدانية؛ ومحاية الشهود ومساند
وضه بأود الزيادة  يف اإلجراءات القضائية، سينهض أيضاً بأود األنشطة اإلضافية يف جمال التحقيق ويف فضًال عن 

جمال املقاضاة املتأتية عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام، وسيسهم يف دعم اجلوانب غري 
القضائية لتسيري شؤون احملكمة وتقدمي اخلدمات هلا.

طبق قلم احملكمة النهج القائم على النمو الصفري يف امليزانية على ،ادة يف املواردوللتعويض جزئياً عن الزي-١٩
األقسام غري املنخرطة مباشرة يف األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة. ويضاف إىل ذلك أن املراجعة املسماة 

ReVisionكييفها مع الواقع احلايل اليت جيريها قلم احملكمة ستتيح له توضيح رؤيته ورسالته وثقافته وقيمه وت
للمحكمة، معززاً قدرته على التكفل باستمرار تقدمي اخلدمات الناجع على النحو األكثر فعالية وقابلية لالستدامة.

الذي تتبعه احملكمة بغية حتسني سريورة امليزنة وفقًا ملبدأ "احملكمة الواحدة" على املوحَّدوينطوي النهج -٢٠
ملتعلقة بامليزانية بربط املخصصات املهيأ هلا يف امليزانية املقرتحة حباالت وقضايا وآجال املضي يف صقل االفرتاضات ا

. بيد أن مدى اليقني يف حتقق هذه ٢٠١٦ميزانية عام مقرتح موحَّد فيما خيص نة يف السنة التالية، بغية تقدمي معيَّ 
ا.يتوقف على عوامل خارجية ال سيطرة للمحكمة عليها، وعلى االفرتاضات  قرارات قضائية ال ميكن التنبؤ 

معطيات اشتغالية، وال سّيما فيما خيص قلم احملكمة، تتناسب مع مقادير وقد وضعت احملكمة أيضاً -٢١
اخلدمات املتوخاة اليت ميكن أن يلزم تقدميها دعمًا لتنفيذ اجلدول الزمين القضائي وخطة العمل يف جمال املقاضاة. 

ا إىل حد كبري. وترد يف املرفق الثالث خنبة من املعطيات املتعلقة مبيزانية وترتابط افرتاضات امليزانية ومعطيا
.٢٠١٦عام

٢٠١٦التخطيط االستراتيجي وتدبُّر المخاطر وميزانية عام -٢

- ٢٠١٥بالتحديث السنوي ألهداف خطتها االسرتاتيجية (للفرتة ٢٠١٥قامت احملكمة يف عام -٢٢
لتوفري أساس ٢٠١٦وعام ٢٠١٥عت األهداف ذات األولوية فيما خيص عام وج)، والنتائج املتوخاة. ور ٢٠١٦
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. وقد تزامنت املراجعة السنوية مع مواصلة إعداد ٢٠١٦متني لالفرتاضات اليت تقوم عليها امليزانية املقرتحة لعام 33

لعمليات قلم احملكمة ) واملراجعة البنيوية ٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام (للفرتة 
). وتتوافق العمليتان مع الغايات االسرتاتيجية للمحكمة لكن هلما أثرًا على ReVision(مشروع املراجعة املسماة 

األهداف ذات األولوية وعلى النتائج املتوخاة اليت ميكن أن ُتستقى من هذه األهداف.

اتيجية للمحكمة عن طريق فريق عامل يف وتستمر يف الوقت نفسه مراجعة الدول األطراف للخطة االسرت -٢٣
الهاي يُعىن بالتخطيط االسرتاتيجي.

(أ) وقائمة ) يف املرفق اخلامس٢٠١٧-٢٠١٣ترد قائمة الغايات االسرتاتيجية للمحكمة (للفرتة و -٢٤
ب).) يف املرفق اخلامس (٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام (للفرتة اتالغاي

فيد به يف النصوص السردية الواردة يف وثيقة ميزانية عام وفيما خيص تدبر املخاطر، أجنزت احملكمة، كما أُ -٢٥
واحد وعشرون ايومًا واحدًا شارك فيهتدامفعاليةإثر٢٠١٤، وضع سجلها األويل باألخطار يف عام ٢٠١٥

عامة عن األخطار األساسية اليت يتعني تناوهلا للمحكمة نظرة الفعاليةههذتممثًال رفيعًا للمحكمة. وقد هيأ
للمحكمة تنفيذ بعض األنشطة التداركية ذات الصلة.توأتاح،خالل السنة

مع املخاطرالعمل على السجل احلايل لألخطار الكبرية وسريورة تدبر ٢٠١٥وواصلت احملكمة يف عام -٢٦
متييزها، وحتديد اجلهات املسؤولة عن األخطار تكرار ذلك كل عام؛ ويشمل ذلك مراجعة قائمة األخطار اليت مت

فيما خيص سجل األخطار املنجز، ووضع خطط العمل فيما خيص درء األخطار احلامسة األمهية، وتنفيذ خطط 
العمل، ومراقبة سائر األخطار.

سريورة تدبر األخطار فيها. ويشار على اخلصوص إىل أنه مت ٢٠١٥كما إن احملكمة راجعت يف عام -٢٧
ع األخطار اليت مت شارك فيها رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة، اسُتعرضت خالهلا مجيةيم حلقة عمل مستفيضتنظ

ي اإلرشاد فيما خيصها. وقد ساعد إسهام هؤالء املسؤولني على حتسني سريورات تدبر املخاطر متييزها وُأسد
ا حالياً وحتديد املستويات األفضل الكتمال القدرة على ت إن دبر املخاطر يف احملكمة يف السنوات املقبلة. املعمول 

مع جمموعة أوسع من كبار املديرين يف احملكمة خالل حلقة عمل نوقشت نتائج املداوالت مع هؤالء املسؤولني 
ثانية ُنظمت لتحديث حتديد املخاطر وتصانيفها. وهيأت حلقتا العمل هاتان مادة قيِّمة من أجل وضع خطة 

امل النطاق لتدبر املخاطر من خالل اخلطوات التالية:عمل إلعمال إطار ك

ا حاليًا يف املنظمة بإدراجها ضمن )أ( إضفاء الطابع الرمسي على سريورة تدبر املخاطر املعمول 
للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي أو ISO31000إطار معيار مهين مناسب، من قبيل املعيار 

واي. إن هذه السريورة كفيلة عية التابعة هليئة تريدظمات الراللجنة املنCOSO-ERMاملعيار 
احملكمة فئات أخطار قياسية دعمًا لسريورة أكثر موضوعية لتصنيف استعمالبأمور منها 

األخطار ومتييزها. فعلى سبيل املثال ميكن النظر يف تصنيف لألخطار القائمة ُتدرج مبوجبه يف 
تيجية واألخطار املالية واألخطار املتعلقة باالمتثال أربع فئات مواضيعية عريضة: األخطار االسرتا

االتساقواألخطار املتعلقة باالشتغال. ومن شأن هذا اإلطار اجلديد أن يضمن املزيد من 
والشمول يف متييز األخطار وتقييمها. كما إنه سيعزز التواصل وااللتزام فيما يتعلق باملهام واألدوار 

س التمرين السنوي على تدبر املخاطر. وسيدعم هذا اإلطار يف دة على أساواملسؤوليات احملدَّ 
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تقييم األنسب لتحديث حتديد مدى استعداد احملكمة للمخاطرة بصورة الاية األمر حتديد نطاق 34

سنوية؛

إعمال سريورة يف مرحلتني، يُعتمد فيها على عملية أولية ختص كًال من أجهزة احملكمة على وجه )ب(
تشمل بنطاقها مجيع وحدات احملكمة:املخاطردة لتدبر ك وفقاً خلطة موحَّ التحديد مث متابعة ذل

متييز األخطار، وتقييمها، وحتديد درجات األولوية فيما خيص تناوهلا، مبا يف ذلك حتديد ‘١’
من يتولون املسؤولية عن األخطار وتدابري تداركها على مستوى األجهزة 

كل جهاز أن يستحدث أنسب السريورات فيتعني على  . التصعيد/التخفيف املقرتح)(أو
متثيلاليت حيتاج إليها وأن يطور هذه السريورات وينفذها وأن حيدد املمثل الذي يتوىل 

مصاحله يف املباحثات اجلماعية فيما بني األجهزة؛

إدماج سجالت األخطار اخلاصة باألجهزة يف سجل واحد يشمل بنطاقه مجيع وحدات ‘٢’
لو احملكمة و ذلك على اآلراء االسرتاتيجية اليت يبديها مسؤ احملكمة، مع االعتماد يف 

بشأن األخطار اليت يتعني تناوهلا على سبيل األولوية ومستويات تداركها املناسبة. 
تدابري التدارك املتفق عليها إىل خطط عمل وتشتمل هذه اخلطوة اإلدماجية على حتويل

؛حتويًال رمسياً ومقرتحات فيما يتعلق بامليزانية

تنفيذ تدابري التدارك ومتابعته، وإفادة اهليئات اإلدارية يف هذا الشأن عند االقتضاء.)ج(

مراعاةَ ٢٠١٧عند حتديد املتطلبات من املوارد يف مشروع امليزانية الربناجمية لعام إن النهج املقرتح سيتيح -٢٨
ا احملدَّ  اليت مت متييزها يف عملية أهم األخطاردرء دة على النحو الذي يستلزمهتناول األنشطة على أساس أولويا

.املراجعة السنوية

التحليل من منظور كلي-باء

حبسب النشاط. ومتثل املخصَّصات للموارد ٢٠١٦الرسم البياين التايل ميزانية احملكمة املقرتحة لعام يبنيِّ -٢٩
ين عليهم والشهود وتكاليف ، ومبا فيها الدعم املقدَّ املقاضاةاملرتبطة مباشرة باألنشطة القضائية وبأنشطة  م إىل ا

يف املئة من املبلغ اإلمجايل للميزانية املقرتحة. وتبلغ املخصَّصات للمهام اإلدارية ومهام ٧٦، زهاء ويةدمات اللغاخل
٢٠١٦ولئن كانت ميزانية عام املئة من هذا املبلغ اإلمجايل. يف١٦الدعم يف احملكمة والبنية التحتية ما يعادل 

فإن املوارد اخلاصة ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠حىت إجيار املباين املؤقتة ناجمية املقرتحة تتضمن موارد لسد تكاليف الرب 
. أما أمانة مجعية الدول اإلمجايليف املئة من هذا املبلغ٣متثلباالنتقال إىل املباين الدائمة واستعمال هذه املباين

موعة على حنو مستقل يف إطار البند ب املراجعة الداخلية، ومكتاألطراف، وآلية الرقابة املستقلة،  غري ذلك ’ا
ا املستقلة، فتمثل نسبة أخرى من هذا املبلغ‘الدول األطرافختص(عناصر  اإلمجايل)، على أساس بنية إدار
العوامل بني العامل الرئيسي من املقاضاةيف املئة. وميثل مقدار النشاط القضائي والنشاط يف جمال ٥مقدارها 

.احملدِّدة مليزانية احملكمة
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٤: التحليل من منظور كلي١الرسم البياني 35

٢٠١٦إىل عام ٢٠٠٩ح اجلدول أدناه التنامي الدينامي لألنشطة القضائية يف احملكمة من عام ويوضِّ -٣٠
ة ملختلف احلاالت على كيفية ختصيص موارد الدعم التشغيلي والعمليات امليداني)، ويبنيِّ ةاملقرتحأرقامه (حبسب 

حمدود، جيسِّد زيادات لكنه املخصَّص للدعم التشغيلي شهد على مر السنني منواً مّطرداً املبلغ مر الزمن. ويظهر أن 
.استتبعها النمو يف األنشطة القضائية

))أ(الف اليورواتآبحسب الحالة (بالتنامي الدينامي االستراتيجي لألنشطة القضائية في المحكمة:١الجدول
الدعم التشغيلي 

(أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 
أوغنداواألنشطة امليدانية)

مجهورية الكونغو 
دارفورالدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
مايلكوت ديفوارليبياكينياالوسطى

١٦املعتمدة٢٠٠٩ميزانية عام  ١٩٨,٩٠٣ ٢٣٣,٤٠١٧ ٤٧٥,٤٠٧ ٥٧٥,٦٠٧ غ/مغ/م٣٩٠,٥٠
غ/مغ/مغ/مغ/م(قضية واحدة)قضايا)٣(قضايا)٤((قضية واحدة))قضايا٩(

١٨املعتمدة٢٠١٠ميزانية عام  ١٥٨,٣٠٣ ٠٥٧,٨٠١٧ ٥٠٦,١٠٦ ٧١٩,١٠٧ غ/مغ/م٤٨٥,٩٠
غ/مغ/مغ/مغ/مقضيتان)قضية أو (قضايا)٣(قضايا)٦-٥((قضية واحدة)قضية)١١(

٢١املعتمدة٢٠١١ميزانية عام  ٩٢٧,٠٠٢ ٢٦٩,٧٠١٣ ٤٩٩,٦٠٤ ٧٢٨,٩٠٥ غ/مغ/م)ج(٠٧٢,٦٤)ب(٦٥٣,٣٠٧٤٠,٨٧
غ/مغ/م(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٥((قضية واحدة))٢+قضية١٣(

١٩)د(املعتمدة٢٠١٢ميزانية عام  ٩٤٠,٠٨١ ٤٩٦,٨٧٩ ٧٢٨,٣١٣ ١٧٥,٠٣٢ ٩٨٥,٨١٧ ٤١٢,١٣٢ ٣٢٢,٥٧٣ غ/م١٦٥,٩٢
غ/م(قضية واحدة)(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة)قضية)١٧(

٢٦)هـ(املعتمدة٢٠١٣ميزانية عام  ٢١٥,١٠٨١٣,٧٠٧ ٥٢٦,٧٠١ ٦٥٩,٥٠٣ ٣٠٠,٧٠٦ ٩١٣,٢٠١ ٦٥٩,٥٠٤ ٧٧٧,٥٠٣ ٢٤١,٢٠
غ/م(قضيتان)(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(ضايا)ق٦((قضية واحدة)قضية)١٨(

إن األنشطة يف جمال املقاضاة املبينة يف هذا الرسم البياين تشتمل على عمليات التدارس األويل وعلى أنشطة يف جمال التحقيق واملقاضاة٤
جيريها مكتب املدَّعي العام.

الخدمات المباشرة 
المقدَّمة دعماً 

لألنشطة القضائیة 
واألنشطة في مجال 

المقاضاة
13%

األنشطة القضائیة
21%

الخدمات اللغویة
4%

األنشطة اإلداریة 
وسائر أنشطة الدعم

16%

غیر ذلك 
عناصر تخص (

)الدول األطراف
5%

المباني
3%

االنشطة في مجال 
المقاضاة

30%

المجني علیھم 
والشھود

8%

المجموع
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الدعم التشغيلي 36

(أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 
أوغنداواألنشطة امليدانية)

مجهورية الكونغو 
دارفورالدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
مايلكوت ديفوارليبياكينياالوسطى

٢٦)و(املعتمدة٢٠١٤ميزانية عام  ٧٢٣,٦٠١ ٠١٥,٥٠٨ ٢٧٠,٨٠١ ٢٦٥,٢٠١ ٢٤٢,١٠٤ ٥٨٩,٤٠٥٨٤,٣٠٧ ٧٥٤,٦٠٣ ٥٩٦,٤٠
(غ/م)(قضيتان)(قضيتان)(قضيتان)(قضية واحدة)قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة)قضية)١٨(

٣٠)ز(املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام  ٠٧٨,٣٠٩٨٠,٩٠٨ ٢٦٤,٣٠٣٣٦,٠٠٧ ٠٥٢,٧٤ ١٨٠,٩٠٦٢٢,٨٠٥ ٤٠٤,٩٠٤ ٧٥٢,٤٠
(قضيتان)قضايا)٣()قضيتان((قضيتان)قضايا)٣(قضايا)٤(قضايا)٦((قضية واحدة)قضية)٢٣(

٣٦املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام  ٣٩٤,٥٠٣ ٩١٧,٠٠٨ ٧٨٨,٨٠٥٤٢,٨٠٩ ٧٤٧,٤٠٥ ١١٨,٨٠٧٨٦,٦٠٦ ٨٧٧,٩٠٥ ١٢١,٥٠
(قضيتان)قضايا)٣(قضايا)٣()قضيتان(قضايا)٤(قضايا)٣(قضايا)٥()قضيتان(قضية)٢٤(

ا ُتُكبِّدت عن أنشطة جلسات احملكمة لكنه يشمل التكاليف املعترب أ)أ( أنشطة جلسات احملكمة.دعم ا ُتُكبِّدت عن عمليات ال يشمل هذا الرقم التكاليف املعترب أ
.٢٠١١يورو من صندوق الطوارئ أُخطر بإمكان استعماله من أجل احلالة يف كينيا للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو إىل كانون األول/ديسمرب ألف ٦١٦,٠٢يشمل هذا الرقم مبلغاً مقداره )ب(
.٢٠١١كان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة يف ليبيا للفرتة املمتدة من أيار/مايو إىل كانون األول/ديسمرب مبلغ من صندوق الطوارئ أُخطر بإم)ج(
.٢٠١٢يشمل هذا الرقم ميزانية تكميلية خاصة باحلالة يف كوت ديفوار للفرتة املمتدة من آب/أغسطس إىل كانون األول/ديسمرب )د(
.٢٠١٣صندوق الطوارئ اليت أُخطر بإمكان استعماهلا فيما خيص عام يشمل هذا الرقم مبالغ)هـ(
.٢٠١٤يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت أُخطر بإمكان استعماهلا فيما خيص عام )و(
عماهلا ملا يزل جارياً.، ألن است٢٠١٥ال يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت أُخطر حىت تارخيه بإمكان استعماهلا فيما خيص عام )ز(

املتصلة على حنو مباشر باإلجراءات، اليت قد تفضي أحيانًا إىل املتغريةَ الالزمة االحتياجاتِ جتسِّد املواردُ و -٣١
إىل مزيد من املوارد القضايا اليت بلغت فيها اإلجراءات مراحل خمتلفة. وُحيتاجزيادات مردها القضايا اإلضافية أو

ري ي، مع العلم بأن املعاأنشطة مقاضاةري عمليات حتقيق أو الزمة فيما خيص فريقًا متكامًال جيُ للوفاء باملعايري ال
ا، كما عليه احلال مثًال يف عمليات حتقيق مستمرة يف حاالت مثل احلالة يف كوت ديفوار  املعنية لـّما يوَف 

ت مؤخرًا مثل احلالة يف مايل، وذلك نتيجة . ويلزم مزيد من املوارد فيما خيص احلاالت اليت بوشر يف مايلةواحلال
ا األنشطة يف جمال التحقيق  . ومن املهم مالحظة أن خمتلف مراحل اإلجراءات تستلزم واملقاضاةللزيادة اليت شهد

يتعلق بعدد من اخلدمات األساسية اليت يوفرها جلميع أيضاً مقادير خمتلفة من الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة فيما
.ف واملشاركني واجلهات الفاعلة يف اإلجراءاتاألطرا

وتقسم عناصر امليزانية املتصلة باحلاالت احملالة إىل احملكمة إىل عناصر متصلة بأنشطة جلسات احملكمة -٣٢
باإلضافة إىل ذلك وعناصر متصلة بالعمليات واألنشطة امليدانية، على النحو املعروض وجيزًا يف اجلدول أدناه. و 

اية اجلدول لتبيان مجيع املتطلبات فيما خيص ميزانية عامأخرى بنودترد  .٢٠١٦يف 

الميزانية الخاصة بأنشطة جلسات المحكمة والعمليات الميدانية (بماليين اليوروات):٢الجدول
املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام البند

أنشطة جلسات المحكمة
١٧,٦الدعم التشغيلي

١,٤)٢يف احلالة ١حماكمة لوبَنغا (احملاكمة 
٠,٥)٢يف احلالة استئناف-٢حماكمة كاتَنغا (احملاكمة 

١,٣)٢يف احلالة ٦حماكمة انْتاَغندا (احملاكمة 
١,٥)٤يف احلالة ١حماكمة مببا (احملاكمة 

١,٨)٤يف احلالة ٢(احملاكمة من النظام األساسي ٧٠يف جرائم منصوص عليها يف املادة حماكمة مببا 
٢,٢)٥يف احلالة ١احملاكمة يف احلالة يف كينيا (٢و١يف القضيتني احملاكمة 

٠,٤)٣يف احلالة ١حماكمة بندا (احملاكمة 
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املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام البند37

١,٧)٧يف احلالة ١حماكمة اْغبَـْغبو (احملاكمة 
موع الفرعي ألنشطة جلسات احملكمة ٢٨,٥ا

العمليات الميدانية
١٧,٩الدعم التشغيلي

٤,٤غنداأو –١احلالة 
٨,٣مجهورية الكونغو الدميقراطية-٢احلالة 
٠,٩دارفور-٣احلالة 
٩,٩مجهورية أفريقيا الوسطى–٤احلالة 
٥,١كينيا–٥احلالة 
١,٦ليبيا-٦احلالة 
٧,٠كوت ديفوار-٧احلالة 
٤,٠مايل–٨احلالة 

موع الفرعي للعمليات امليدانية ٥٩,١ا
موع ٨٧,٧وللعمليات امليدانية)نشطة جلسات احملكمةالفرعي (ألا

غير ذلك
٥٥,٧املوارد األساسية

٣,٣احملالّ 
٣,٥التكاليف التشغيلية مبا فيها تكاليف الصيانة واملرتفقات واالتصاالت

٣,١موارد ختص أمانة مجعية الدول األطراف
موع الفرعي لـ"غري ذلك" ٦٥,٦ا

٢٠١٦١٥٣,٢عام في إطار ميزانية المقترح المجموع 

٢٠١٦تحليل النمو: العوامل الرئيسية المحدِّدة لتكاليف عام -١

مليون ٢٢,٦١، اعتمادات إضافية مقدارها ٢٠١٦تطلب احملكمة، يف ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام -٣٣
.العناصر الرئيسية هلذه الزيادةيف املئة. وتبنيَّ يف اجلدول التايل ١٧,٣يورو، متثل زيادة مقدارها 

ة للتكاليفسبِّبالعوامل الرئيسية الم–٢٠١٦ميزانية عام التي تنطوي عليهاالزيادة :٣الجدول
الزيادة مباليني اليورواتالبند

٣,١٧األنشطة القضائية

٤,٥٨األنشطة يف جمال املقاضاة

٢,٩٤املساعدة القانونية

١,٨٠)Ongwenقضية أُنغوين (

٣,٠٨مليات امليدانيةالع

ين عليهم ٢,١٤التكاليف املتصلة بالشهود وا
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٣,٥٧املباين الدائمة38

١,١٣فوائد القرض–املباين الدائمة 

٢,١٧تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد

٠,٦١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

٠,٧٣بة املستقلة، مكتب املراجعة الداخلية)متفرقات (أمانة مجعية الدول االطراف، آلية الرقا

٣,٣١-ختفيضات (مكتب مدير مشروع املباين الدائمة)

٢٢,٦١المجموع

بحسب البرامج الرئيسية٢٠١٦نمو الموارد في ميزانية عام :٤الجدول

للمحكمة الجنائية الدولية جمعاء-نمو الموارد المقارن

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
ت)(بآالف اليوروا

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت امليزانية ا

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا

٩الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ٩٩٨,٣٢ ٠٣٥,٩١٢ ٠٣٤,١١٠ ٠٠٩,٩٢ ٦٩٤,٧١٢ ٧٠٤,٦٦٧٠,٥٥,٦
٦الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام ٢٩١,٤٣٣ ٣٢١,٢٣٩ ٦١٢,٦٧ ٨٦٣,٣٣٨ ٢٢٨,٦٤٦ ٠٩١,٩٦ ٤٧٩,٣١٦,٤

٣١الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ٣٦٧,١٣٣ ٦٥٨,٨٦٥ ٠٢٥,٩٣٦ ٣١٦,٥٤٥ ٦٢٣,٧٨١ ٩٤٠,٢١٦ ٩١٤,٤٢٦,٠
٣الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف ٠١٢,٨٣ ٠١٢,٨٣ ٠٥٣,٣٣ ٠٥٣,٣٤٠,٥١,٣

٦الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦
٦٧٩,٤١همالربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين علي ١٣٦,٣١ ٨١٥,٧٩٠٦,٩١ ٥١٦,٧٢ ٤٢٣,٦٦٠٧,٩٣٣,٥

١: مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١-الربنامج الرئيسي السابع ١٤٠,٦١ ٣٠,٢-٣٤٤,١-١٤٠,٦٧٩٦,٥٧٩٦,٥
١: فوائد قرض مشروع املباين الدائمة٢-الربنامج الرئيسي السابع ٠٦٨,٧١ ٠٦٨,٧٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣١,٨١٠٥,٩
٣٣٩,٩٣٣٩,٩٣٤٥,٧٣٤٥,٧٥,٨١,٧: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع
٦١٥,٣٦١٥,٣٦٨٦,٠٦٨٦,٠٧٠,٧١١,٥مكتب املراجعة الداخلية: ٦-الربنامج الرئيسي السابع

٦٠المجموع ٥١٣,٥٧٠ ١٥٢,١١٣٠ ٦٦٥,٦٦٥ ٢٠٨,٨٨٨ ٠٦٣,٧١٥٣ ٢٧٢,٦٢٢ ٦٠٧,٠١٧,٣

)٢٠١٩إلى ٢٠١٧(تحليل النمو: العوامل المحدِّدة لتكاليف عدة سنوات -٢

بأن متيِّز احملكمة ما هو معروف أو ما ميكن معرفته من امليزانية واملالية عمًال بتوصية صادرة عن جلنة -٣٤
دال التجهيزات املندرجة العوامل اهلامة احملدِّدة للتكاليف اليت تتوزع على عدة سنوات، ومبا يف ذلك تكاليف استب

يف عداد رأس املال وتكاليف املباين وتكاليف املوظفني، وأن تعرضها للجمعية عرضًا واضحًا للتكفل بتفادي 
تُقدَّم يف اجلدول أدناه فيما خيص السنوات ، ٥احلاالت اليت يستحق فيها بغتة حتمل نفقات كان يسهل متييزها

ميكن معرفته من العوامل اهلامة احملدِّدة لتكاليف احملكمة اليت تتوزع خطة متوسطة األجل ملا ٢٠١٩إىل ٢٠١٧

كانون ٢١-١٢ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا٥
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/20(٢٠١١األول/ديسمرب  .٢٢، الفقرة ٢- )، ا
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. وسيقدَّم )٢٠١٨-٢٠١٦ملكتب املدَّعي العام (للفرته اجلديدة اخلطة االسرتاتيجية نفَّذستعلى عدة سنوات. و 39

.٦لعامملكتب املدَّعي ااألساسيللقّد منوذجاقرتاح بشأنالربناجمية املقرتحة٢٠١٦مع ميزانية عام 

ا -٣٥ يف يندرجفيمااالستثمارإطاريفوقد استمرت احملكمة على حتقيق املزيد من الدقة يف تقدير احتياجا
، املزمع أن جيري يف الدائمةعداد رأس املال من املقتنيات والتجهيزات املستبَدلة على ضوء االنتقال إىل مبانيها 

ا،التاملستبدَ من ر فيما يندرج يف عداد رأس املال االستثماأما متطلبات. ٢٠١٥الربع األخري من عام  وفقاً فإ
على أساس درجات أولويتها الربناجمية املقرتحة للمحكمة٢٠١٦يف ميزانية عام، عوملت للممارسة السابقة

. ُقلِّصت إىل احلد األدىنف

لتكاليفاتحديدتسهم فيتحليل العوامل الممكن أن :٥الجدول
٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

وظفينتكاليف الم
٧٧٧تكاليف املوظفنيجمموع ٤٣٠ ١٤٠٧٩ ٣٦٥ ٨٩٤٨١ ٣٥٠ ٠٤١

تكاليف استبدال التجهيزات المندرجة في عداد رأس المال
٤٩٠كباتاملْر  ٠٠٠٤٩٠ ٠٠٠٤٩٠ ٠٠٠

١املعدات ٨٣٨ ٥١٠٤٣٧ ٠٧٠٦٨٠ ٠٠٠
٢تجهيزات املندرجة يف عداد رأس املالجمموع تكاليف استبدال ال ٣٢٨ ٥١٠٩٢٧ ٠٧٠١ ١٧٠ ٠٠٠

المباني
٨٢الدائمةوصيانة املباين استعمال ٦٥٢ ٠٠٠٢ ٩٢٠ ٠٠٠٢ ٩٩٣ ٠٠٠

٩١فقطمقدَّر مدفوعات فوائد قرض الدولة املضيفة ٢٠١ ٩٤٧٠٠
١٠٣مقدَّر مدفوعات فوائد قرض الدولة املضيفة ورأس ماله ٦٤٤ ٩٩٠٣ ٦٤٤ ٩٩٠٣ ٦٤٤ ٩٩٠

يف عداد رأس املال)ةندرجالتكاليف اإلمجالية مللكية املباين الدائمة (استبدال التجهيزات امل
١١٤ ٣٠٠ ٠٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠٤ ٣٠٠ ٠٠٠

موع للمباين ١١ا ٧٩٨ ٩٣٧١٠ ٨٦٤ ٩٩٠١٠ ٩٣٧ ٩٩٠
البرامج/المشاريع الخاصة

١٢٢٤٥مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي ٦٩٣٢٥١ ٨٣٥٢٥٨ ١٣١
موع للربامج/املشاريع اخلاصة ٢٤٥ا ٦٩٣٢٥١ ٨٣٥٢٥٨ ١٣١

٩١المجموع العام ٨٠٣ ٢٨٠٩١ ٤٠٩ ٧٨٩٩٣ ٧١٦ ١٦٢

ا الرابعة والعشرين املستأنفة اليت ُعقدت يوَمي ٦ .٢٠١٥ز/يوليو متو ١٥و١٤زوِّدت اللجنة بنسخة مسبقة منه يف دور
من وظائف الفئة طُبقت زيادة نسبتها اثنان ونصف يف املئة على تكاليف املوظفني مبثابة منو مطّرد حمتسب حساباً مركَّباً (الوظائف الثابتة ٧

وظائف فئة اخلدمات العامة).من و الفنية 
وبالتايل بدء حتمل تكاليف التأمني، إخل، ما تتلوه فرتة ،٢٠١٥أوائل أيلول/سبتمرب من عامعلى أساس استالم املباين من املقاول يف ٨

٢٠١٦أواخر آب/أغسطسشهرًا يوفِّر خالهلا املقاول العام صيانة مجيع البنود الالزمة للتكفل بكل الضمانات خالل فرتة تنتهي يف ١٢مقدارها 
اية فرتة كشف العيوب ومعاجلتها. على حنو يتوافق مع 

آذار/مارس ٣١. وإذا اختري لوقف االقرتاض املوعُد اآلخر املمكن األخذ به (٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠قرتاض يف استنادًا إىل وقف اال٩
) فإن هذا املبلغ سينخفض وفقاً لذلك.٢٠١٦

راف.الواحدة دون غريها من الدول األطالدفعةاليت مل تأخذ خبيارالدولبل ينطبق علىعلى مجيع الدول األطراف.ذلك ينطبقال١٠
. وسيتوقف املقدار الفعلي للمبلغ املطلوب على القرار الذي تتخذه الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكيةتوصيات على أساس ١١

ا الرابعة عشرة استناداً إىل توصيات جلنة امليزانية واملالية وتوصيات  كاليف امللكية تكاليف ويشمل إمجايل ت.جلنة الرقابةمجعية الدول األطراف يف دور
استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال، لكنه ال يشمل تكاليف االستعمال والصيانة.

رة باالستناد إىل احلسابات الواردة يف املرفق دالليةٌ مبالغ هذه التكاليف ١٢ الربناجمية املقرتحة وهي تتوقف على ٢٠١٦مبيزانية عام الثامنمقدَّ
.٢٠١٦اد األفريقي وحكومة أثيوبيا، ويُفرتض يف تقديرها أن مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي سيقام يف عام موافقة االحت
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الموحَّدتكاليف تطبيق النظام )أ(40

م. وهي معروضة يف كتيب املوحَّدتتألف تكاليف املوظفني حبسب النظام -٣٦ من رواتبهم وأبداهلم وتعويضا
" متاح على املوقع الشبكي للجنة اخلدمة نظام األمم املتحدة املوحَّدال والتعويضات يف إطار عنوانه "الرواتب واألبد

ختتلف جداول الرواتب، وبعض األبدال والتعويضات، للموظفني املوحَّد). ويف النظام ICSCاملدنية الدولية (
، ومنها احملكمة.م املتحدة املوحَّدنظام األممنظمة تّتبع ٥٠الفنيني عنها ملوظفي اخلدمات العامة. ومثة زهاء 

بعة يف حساب الرواتب لتحديد املبلغ املخصَّص مليزانية تكاليف املوظفني مع املمارسة الطريقة املتّ وتتماشى-٣٧
السابقة وتستند إىل جدول رواتب األمم املتحدة. والزيادة يف تكاليف الرواتب تُعزى بصورة أساسية إىل تطبيق 

ة قد نشرت األمم املتحدة جداول رواتب جديدو للرواتب واألبدال والتعويضات.تحدة املوحَّدنظام األمم املقواعد 
ا يف على الرتتيب،،٢٠١٤وعام ٢٠١٥اخلدمات العامة فيما خيص عامةملوظفي الفئة الفنية وموظفي فئ ُأخذ 

بعة يف حساب الرواتب.الطريقة املتّ 

،تتقامسها احملكمة بالتناسب كما أرسته األمم املتحدةاملوحَّدومثة أيضًا تكاليف أخرى يف إطار النظام-٣٨
تشمل بنودًا مثل تكاليف العمل األمنية املتقاَمسة على النطاق العاملي بني األمم املتحدة واحملكمة (االشرتاك الذي 

ة على النطاق احمللي يُدفع لقاء العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن)، وتكاليف العمل األمنية املتقامسَ 
) اليت UNSEIACلألمم املتحدة، والتكاليف املتصلة باحتاد نظام األمم املتحدة الحتياز املعلومات اإللكرتونية (

ُتدفع لقاء التشارك يف قواعد بيانات األمم املتحدة.

معدَّل شغور الوظائف)ب(

ال، طُبقت معدَّالت الشغور يف ضوء معدَّل شغور الوظائف يف املاضي واالجتاهات احلالية يف ه-٣٩ ذا ا
املقرتحة: مخسة يف املئة للربنامج الرئيسي األول، ومثانية يف املئة للربنامج الرئيسي ٢٠١٦عام التالية على ميزانية 

الذي طُبِّق ٦-، عدا الربنامج الرئيسي السابعالثاين، وعشرة يف املئة لقلم احملكمة وسائر الربامج الرئيسية للمحكمة
. ويبنيَّ يف اجلدول أدناه االجتاه على صعيد معدَّالت شغور الوظائف على مدى معدَّل شغور صفريهما خيصفي

السنوات الثالث األخرية.

الت شغور الوظائف على مدى السنوات الثالث األخيرةاالتجاه على صعيد معدَّ :٦الجدول
٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤الربنامج الرئيسي

%٥%٦,٣%٦,٣األول
%٨%٧,٠%٧,٠الثاين

%١٠%١٠,٣%١٠,٣الثالث
%١٠%٣٣,٣%٣٣,٣الرابع

%١٠%١٤,٣%١٤,٣السادس
%١٠%٠%١٠- السابع
%١٠%١٠%١٠*٥- السابع
%١٠%١٠%٦١٠,٣- السابع

وظيفة يشغلها مؤقتاً موظف من األمم املتحدة يف إطار إعارة مستحقة التعويض.*
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ةدائمالمباني ال)ج(41

. وعلى وجه اإلمجال تقرتح احملكمة ٢٠١٥مبانيها اجلديدة يف كانون األول ديسمرب ستنتقل احملكمة إىل-٤٠
نة يف إطار الربامج الرئيسية الثالث يورو تتصل مببانيها وهي مبيَّ مليون١,٤مقدارها يقارب زيادة ٢٠١٦لعام 

.٢-والسابع١-واخلامس والسابع

يف بند املباين يورومليون٢,٠كمة زيادة مقدارها الربنامج الرئيسي الثالث، يقرتح قلم احملإطاريف و -٤١
تُعزى إىل التكاليف املرتتبة على ملكية واستعمال مبىن أوسع. التكاليف غري املتصلة بالعاملني، الدائمة ضمن

اري، وتدبر و وتشمل هذه التكاليف تكاليف التنظيف، وتكاليف املرتفقات، وتكاليف اخلدمات احمللية (املاء،  ا
وث) والتأمني على املباين، وحتديث حواجز محاية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتوسعة شبكة االتصال التل

). ومل يُقرتح توفري أي موارد لسد تكاليف ما قد ُجيرى يف املستقبل من عمليات استبدال ما Wifiالالسلكية (
جلديدة. وتُقرتح أيضاً زيادة يف تكاليف املوظفني يندرج يف عداد رأس املال أو عمليات اإلصالح الكربى يف املباين ا

يورو تُعزى إىل ما تستتبعه ملكية املباين من مسؤوليات أكرب.مليون١,٥مقدارها 

"املباين" فيتضمن خمصصات برنامج اخلامس (املباين املؤقتة)، الذي ُغريِّ امسه ليصبح الرئيسيأما الربنامج-٤٢
ا اليت يتعني إجراؤها يف املباين يورو لسد تكاليمليون١,١مقدارها  ف الصيانة الوقائية والتصحيحية املتعاقد بشأ

مة تعاقديًا بدفع تكاليف اإلجيار والصيانة عن مبنييها الرئيسيني ألن احملكمة ملزَ ُتطلبيورو مليون٢,٠الدائمة، و
اية آذار/مارس وحزيران/يونيو  حكومة هولندا بأن ُتسهم يف على الرتتيب. وقد تعهدت ٢٠١٦املؤقتني حىت 

يورو. ونتيجة لذلك تُقرتح يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس زيادة إمجالية مليون٠,٨جزء من هذا املبلغ مقداره 
.٢٠١٥يورو بالقياس إىل عام مليون٢,٩٧مقدارها 

يورو إىل مليون١,١٤يورو (من مليون٠,٣٤ختفيض مقداره ١-السابعالرئيسي ويُقرتح يف إطار الربنامج-٤٣
، مبا يف ذلك مراجعة حسابات ٢٠١٦يورو) ألن مشروع اإلنشاء يبلغ مرحلته اخلتامية يف عام مليون٠,٨٠

اية عام املشروع اخلتامية وإقفاله. ولئن كان من املتوقع أن يُنجَ  فإن استكماله من ٢٠١٥ز مشروع االنتقال يف 
. وسيظل مكتب مدير املشروع يقدم الدعم ألنشطة أخرى، من قبيل ٢٠١٦الناحية اإلدارية واملالية سيتم يف عام 

التفاوض على املشرتيات مع املقاول الرئيسي املعين باألبنية.

زيادة يف مبلغ الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة ٢-ل يف إطار الربنامج الرئيسي السابعسجَّ تو -٤٤
يورو بسبب اقرتاض املزيد يف إطار هذا مليون٢,٢٠د مبلغاً مقداره يورو، إذ تبلغ هذه الفوائمليون١,١٣مقدارها 

.٢٠١٦يف عام ، يستحق تسديده٢٠١٥القرض يف عام 

تدابير تحسين النجاعة)د(

تستدمي احملكمة تركيزها على الدفع قدمًا بتنسيق األنشطة والتعاون فيما خيصها بني األجهزة وضمنها، -٤٥
جًا منسقًا لتحقيق اوتظل تتّ  ا ستستمرملزيد من النجاعة حيثما أمكن ذلك. بع  على سعيها ٢٠١٦يف عام إ

مراجعة تنظيم اخلدمات ضمن ‘١’يد املشرتك عن طريق شحتقيق املزيد من النجاعة من خالل متييز جماالت الرت إىل
إنشاء فريق عامل مشرتك بني األجهزة.‘٢’مكتب املدَّعي العام، 
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ضمن مكتب املدَّعي العام، ولـّما يزل يتعني استكمال التوصيات الرامية وجتري مراجعة تنظيم اخلدمات -42٤٦

جماالت امليزانية هي فمن جماالت اإلدارة العامة ملكتب املدَّعي العام همت حىت اآلن حتليلأما ما إىل التحسني. 
وإدارة املوارد البشرية.واألسفار وتكاليف العمليات امليدانية

، بتقييم املنجزات والرتكيز على ٢٠١٥شرتك بني األجهزة، الذي أنشئ يف عام سيقوم الفريق العامل املو -٤٧
ز األجنع، وحتسني السريورات. وعلى وجه اخلصوص يركِّ مسائل حتديد منحى اإلدارة، وختصيص املوارد التخصيصَ 

هما. وسيأيت هذا باعهذا الفريق يف بادئ األمر على وضع خطة للمشاريع وحتديد املنهجية والنهج اللذين جيب اتّ 
نة فيما خيص بعض أنشطة احملكمة، ساهرًا يف الوقت نفسه على زيادة الفريق بإطار جديد وضوابط مراقبة حمسَّ 

اإلرشاد االسرتاتيجي الذي تسديه اإلدارة العليا.

العام ولئن ُشرع يف بعض األنشطة فإن البنية اجلديدة لقلم احملكمة واالسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي -٤٨
القائمة على العمل للتوصل إىل قدٍّ له أساسي يتيحان فرصة ساحنة لقطع املزيد من اخلطى األكثر اتسامًا بالطابع 

امللموس على طريق التنسيق والتعاون بني األجهزة بغية ترشيد عمل احملكمة مجعاء.
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البرنامجية المقترحة٢٠١٦ميزانية عام - ثانياً 43

ألول: الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي ا-ألف

المقدِّمة

عددًا من التغريات اهلامة يف عمل اهليئة القضائية. فاملباين الدائمة اجلديدة ستتيح ٢٠١٦سيشهد عام -٤٩
ألول مرة على مدى ثالث سنوات سيغدو و للمرة األوىل استعمال ثالث قاعات جللسات احملكمة يف آن معاً. 

نية عشر قاضيًا متفرغاً. ونتيجة للمستجدات على صعيد العمل املتعلق مالك القضاة كامًال إذ سيتألف من مثا
أربع اإلجراءات االبتدائية يف ، يُتوقع حاليًا أن تكون ٢٠١٥و٢٠١٤جبلسات احملكمة اليت شهدها العامان 

يل يف احملكمة مل يسبق له مثجلسات ، وهذا مقدار من أنشطة ةاكمانعقاد احملقد بلغت يف آن معًا مرحلة قضايا 
قرار آخر يقضي باعتماد التهم، بينما يستمر ٢٠١٦احملكمة اجلنائية الدولية. ويُتوقع أن يصدر يف أوائل عام 

جديدة يف إحدى ائي العمل على حاالت وقضايا أخرى يف الدرجة التمهيدية. ويُتوقع أن تقام دعاوى استئناف 
تزايد الذي يتأتى عن زيادة العمل املتعلق بالقضايا يف القضايا، إضافة إىل عدد دعاوى االستئناف التمهيدي امل

الدرجة االبتدائية. وسيستمر يف الوقت نفسه عمل القضاة لتحسني جناعة اإلجراءات والتقيد فيها باملواعيد، إىل 
.جانب اجلهود املبذولة لضمان االستعانة باملوارد من املوظفني القانونيني على حنو أكثر مرونة وأجنع

زانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقًا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية إن مي-٥٠
.٢٠١٦عام 

المقترحة٢٠١٦ميزانية عام البرنامج الرئيسي األول: :٧الجدول

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية

٢٠١٤مصروفات ميزانية عام
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

النمو يف موارد عام 
٢٠١٦

٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ

موع ومبا فيه ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعاحلاالتب امليزانية ا

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا

٤القضاة ٤١٨,٦٤ ٤١٨,٦٢٧٥,٨٤ ٦٩٤,٤٥ ٤٨٦,٨٥ ٤٨٦,٨٥ ٣٦٩,١٥ ٢,١-١١٧,٧-٣٦٩,١
٣املوظفون من الفئة الفنية ٧٨١,٣٥٣٨,٣٤ ٣١٩,٦٤ ٣١٩,٦٣ ١٣٩,٤٥١٢,١٣ ٦٥١,٥٣ ٣٠١,٧٨٠٤,٠٤ ١٠٥,٧٤٥٤,٢١٢,٤

٩١٤,٠٢٠٩,٠١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٨,٦-٢٠٩,٤-١٢٣,٠٩١٣,٦٩١٣,٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٧٨١,٣٥٣٨,٣٤ ٣١٩,٦٤ ٣١٩,٦٤ ٠٥٣,٤٧٢١,١٤ ٧٧٤,٥٤ ٢١٥,٣٨٠٤,٠٥ ٠١٩,٣٢٤٤,٨٥,١

١٣٢,٨٩٨٤,٠١املساعدة املؤقتة العامة ١١٦,٨٢٣٢,٤١ ٣٤٩,٢١٧٤,٨١ ٣١٤,٨١ ٤٨٩,٦١١٩,٦١ ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣٥٢٠,٧٣٥,٠
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣٢,٨٩٨٤,٠١ا ١١٦,٨٢٣٢,٤١ ٣٤٩,٢١٧٤,٨١ ٣١٤,٨١ ٤٨٩,٦١١٩,٦١ ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣٥٢٠,٧٣٥,٠

٠,٨-١,٣-١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٦١,٨١٦١,٨١٦٠,٥١٦٠,٥السفر
٦,٦٦,٦٦,٦١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة

٢,٤٢,٤٢,٤٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٣,٧١٣,٧١٣,٧٢٢,٠٢٢,٠٣٦,٠٣٦,٠١٤,٠٦٣,٦التدريب

٢,٣٢,٣٢,٣١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
٣٩,٧٣٩,٧٣٩,٧٦٧,٤٦٧,٤٧٧,٤٧٧,٤١٠,٠١٤,٨النفقات التشغيلية العامة

١,٩١,٩١,٩٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

١٦٦,٦١٦٦,٦١٦٦,٦٢٨٣,٢٢٨٣,٢٣٠٥,٩٣٠٥,٩٢٢,٧٨,٠موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
٨المجموع ٤٩٩,٣١ ٥٢٢,٣١٠ ٠٢١,٦٥٠٨,٢١٠ ٥٢٩,٨٩ ٩٩٨,٢٢ ٠٣٥,٩١٢ ٠٣٤,١١٠ ٠٠٩,٩٢ ٦٩٤,٧١٢ ٧٠٤,٦٦٧٠,٥٥,٦
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٢٠١٦رح لعام البرنامج الرئيسي األول: مالك الموظفين المقت:٨الجدول44

وكيل أمني الهيئة القضائية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة
جمموع املوظفني

الوظائف القائمة
٢١٢١٤٢٨١١٢١٣٤١املالك األساسي

١٢٤٧٧ك املتصل باحلاالتاملال
موع الفرعي ٣٣٢١٨٣٥١١٢١٣٤٨ا

الوظائف 
ديدة/احملوَّلةاجل

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا

ملعاد الوظائف ا
توزيعها/املستعادة

-١-١-١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي -١-١-١ا

٤٣٢٠٨٣٥١١٢١٣٤٨المجموع
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: هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج -45١

المقدِّمة

ا الرئيسية:هليئة الرئاس-٥١ ة ثالث أولويات اسرتاتيجية، جتسِّد جماالت مسؤوليا

ال القانوين: االضطالع مبهامها على الصعيدين القانوين والقضائي مبوجب النظام )أ( يف ا
من نظام روما األساسي فيما العاشراملسؤوليات اليت ينص عليها الباب األساسي، ومبا يف ذلك 

؛القضائي املستمر الرامي إىل حتسني جناعة اإلجراءات وسرعتهاودعم العمل ؛يتعلق باإلنفاذ

ال اإلداري: تقدمي الدعم اإلداري والتدبّري الناجع إىل اهليئة القضائية؛ و )ب( اإلسهام النشط يف يف ا
هيئة الرئاسة؛ايف احملكمة يف ظل القيادة االسرتاتيجية اليت تضطلع التدبريترشيد 

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

.١٣وتنسيق أنشطة العالقات اخلارجية ضمن احملكمة

ندي مِ رْ القاضية ِفْرنـَْنديز دي غُ ٢٠١٥يف جلستهم العامة اليت ُعقدت يف آذار/مارس واانتخبإن القضاة -٥٢
)Fernández de Gurmendi ( ًجويس أليوش للسنوات الثالث التالية، والقاضيةللمحكمة رئيسة)Joyce

Aluoch (ونيكو أوزاكي نائبًة أوىل للرئيسة، والقاضية ك)Kuniko Ozaki (نائبًة ثانيًة هلا.

أهداف هيئة الرئاسة

سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف ة نجاعاإلسهام يف التكفل ب)١(
واستخدام املرافق اجلديدة القائمة يف املباين الدائمة على أفضل وجه، ضمن جماالت مسؤولية هيئة 

الرئاسة.

املرحلة الدفع قدماً باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف )٢(
ين عليهم، مث على إجناز  ا، وتناول طلبات ا التمهيدية ويف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلسا
احملاكمات ودعاوى االستئناف بالتشاور مع الدول األطراف، واألطراف يف القضايا املعنية، واملشاركني يف 

اإلجراءات، وسائر أصحاب الشأن حبسب االقتضاء.

ناسبة فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة.وضع مؤشرات األداء امل)٣(

السهر على إدارة املوارد على حنو فعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن )٤(
اختاذها.

املضي يف حتسني سريورات إعداد امليزانية وتنفيذها.)٥(

السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع.)٦(

ا االسرتاتيجية، انظر ميزانية عام ١٣ ا هيئة الرئاسة ضمن إطار أولويا لالطالع على عرض أكثر تفصيًال للمهام والوظائف اليت تضطلع 
.٣٥إىل ٣٢، الفقرات ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٢املؤرخة بـICC-ASP/12/20حكمة اجلنائية الدولية: الوثيقة الربناجمية املعتمدة للم٢٠١٤
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ضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني.امل)٧(46

يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف واهليئات املتفرِّعة عنها.املضي)٨(

العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري )٩(
تشجيع التعاون الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ و 

الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الدول غري األطراف؛ وإبرام اتفاقات مع الدول بشأن 
إعادة التوطني واالستقبال عند اإلفراج املؤقت/التربئة.

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :٩الجدول
٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءلنتائج املتوخاةا

األولويـــــة اتذاألهـــــداف(٣و٢و١االهـــــداف
)٣-٦-٢و٢-١-١و١-١-١
يئــة -١ االضــطالع الفعــال بــالتخطيط فيمــا يتعلــق 

الرئاســـــــة، وتقـــــــدمي الـــــــدعم مـــــــن أجـــــــل جناعـــــــة تـــــــدبر 
اإلجـــــراءات القضـــــائية، واســـــتخدام املرافـــــق اجلديــــــدة 

املباين الدائمة على أفضل وجهالقائمة يف

مواصـــــــلة اســـــــتعراض "العـــــــرب املستخلصـــــــة" مـــــــن -٢
الســريورات القضــائية، بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن 
حبسـب االقتضـاء، مـع الرتكيــز علـى التغيـريات الــيت ال 
تســـــتلزم إدخـــــال تعـــــديالت علـــــى القواعـــــد اإلجرائيـــــة 

وقواعد اإلثبات

مــــــــا خيــــــــص وضـــــــع مؤشــــــــرات األداء املناســـــــبة في-٣
السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال
 مــدى جــودة أعمــال التحضــري الجتماعــات هيئــة الرئاســة واجتماعـــات

القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات
جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة

م إىل الــرئيس مــدى ا لتقيــد باملواعيــد وتــوخي اجلــودة يف املشــورة الــيت تقــدَّ
وإىل نواب الرئيس بشأن مسائل التسيري واإلدارة

االت احملدَّدة املتـََّفق على حتقيق حتسينات فيهاعدد ا

 إعمــال مؤشــرات األداء اجلديــدة فيمــا خيــص األغــراض املتعلقــة باحملكمــة
هليئة القضائيةمجعاء واألغراض اخلاصة با

١٠٠%
حظومها بالرضا التام

 صــــــــدور مجيــــــــع القــــــــرارات يف
غضون اآلجال املقرَّة

 حظـــــو هـــــذه املشـــــورة بالرضـــــا
التام

٥

اية عام ٢٠١٦حبلول 

)٢-١-٢(الهدف ذو األولوية ٤الهدف 
إدارة املــــوارد علــــى حنــــو فعــــال مبــــا يف ذلــــك متييــــز -١

لنجاعــــة املمكــــن وتنفيــــذ املزيــــد مــــن تــــدابري حتســــني ا
اختاذها

 مـــن تغـــريات يف ٢٠١٦أثر/فعاليـــة مـــا يؤخـــذ بـــه يف إطـــار ميزانيـــة عـــام
مالك موظفي الدوائر

 وجــوه التحســن يف التقيــد باملواعيــد يف اإلجــراءات القضــائية مــن خــالل
تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

االت اليت ميكن فيها حتقيق املزيد من حتسين ات النجاعةعدد ا

١٠٠%

 حتقيــــــــــــق حتســــــــــــينات ميكــــــــــــن
قياسها

١
)١-٦-٢(الهدف ذو األولوية ٥الهدف 

حتســـــني النظـــــام املعمـــــول بـــــه فيمـــــا خيـــــص توقُّـــــع -١
املصروفات

وضع توقعات تتسم باملزيد من التقيد باملواعيد والدقة٢٠١٦الربع األول من عام

)٢-٦-٢(الهدف ذو األولوية ٦الهدف 
تطـــــوير نظـــــام تـــــدبر املخـــــاطر الـــــذي املضـــــي يف-١

يشـــمل بنطاقــــه احملكمـــة مجعــــاء، بالتعـــاون مــــع ســــائر 
األجهزة

 إقــــرار ســـــريورات تـــــدبر املخـــــاطر اجلديــــدة وتنفيـــــذها يف ســـــائر وحـــــدات
احملكمة

 تطبيـــق ذلـــك تـــدرجيياً مبفعـــول
يبـــــدأ اعتبـــــاراً مـــــن األول مـــــن  

٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
)١-٣-٢(الهدف ذو األولوية ٧الهدف 

التقيــد التــام يف الربنــامج الرئيســي األول بنظــام تقيــيم األداء يف احملكمــة، املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني-١
مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

ايـــة عـــام١٠٠ حبلـــول 
٢٠١٦
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٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءلنتائج املتوخاةا47

)١-١-٣(الهدف ذو األولوية ٨الهدف 
لتواصل وتبادل املعلومات الشفافية والفعالية يف ا-١

ـــــة القضـــــائية واألفرقـــــة العاملـــــة املنبثقـــــة عـــــن  بـــــني اهليئ
اجلمعية

 عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق التدارس املعين باحلوكمة الـيت
يشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة أو للدوائر

 ـــــة يف الوقـــــت املناســـــب وعلـــــى حنـــــو تقـــــدمي التقـــــارير واملعلومـــــات املطلوب
شفاف

ثيلهما يف كل اجتماعمت

١٠٠%

ــــــــة ا(الهــــــــدفان ذو ٩الهــــــــدف  ١-٢-٣األولوي
)٢-٥-٣و
ـــــــدعم-١ ـــــــزام، وال ـــــــز الثقـــــــة، وااللت ـــــــني ،تعزي فيمـــــــا ب

احملكمـــــة مـــــن املعنيــــني بأصــــحاب الشـــــأن اخلـــــارجيني 
خالل تبادل املعلومات يف االجتماعات، واملؤمترات، 

املناسباتوغريها من 

إىل نظــــــــام رومــــــــا انضــــــــمام املزيــــــــد مــــــــن الــــــــدول -٢
تصـــديقها عليـــه وتعزيـــز تواصـــل وتعـــاون األساســـي أو

الدول غري األطراف فيه مع احملكمة
إبـــــرام املزيـــــد مـــــن االتفاقـــــات مـــــع الـــــدول بشـــــأن -٣

واالســــتقبال عنــــد العقوبــــات إعــــادة التــــوطني وإنفــــاذ 
اإلفراج املؤقت/التربئة

عــة املســتوى عــدد مــا يعقــده الرئيس/هيئــة الرئاســة مــن االجتماعــات الرفي
تمع األهلي مع الدول واملنظمات الدولية وممثلي ا

 مشــــاركة هيئــــة الرئاســــة يف اجتماعــــات مجعيــــة الــــدول األطــــراف، وفريــــق
الهــاي العامــل، وفريــق التــدارس املعــين باحلوكمــة، وجلنــة امليزانيــة واملاليــة، 
واجللسات اإلطالعية اخلاصة بالدبلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، 

إخل

١٠٠

 ًكلما كان ذلك مستحسنا

 انضـــمام دولـــة واحـــدة أخـــرى
علـــــــــــــى األقـــــــــــــل إىل النظـــــــــــــام 

األساسي

٢

يوروألف٣٢٤,٩١موارد الميزانية

.يف املئة)١٠,٣ألف يورو (١٥٢,٣مقدارهعلى اخنفاضاملبلغ املطلوب ينطوي-٥٣

يئة الرئاسة األبدال اخلاصة 

ألف يورو لسد األبدال اخلاصة اليت ٢٨,٠ناجمية املقرتحة مبلغ مقداره الرب ٢٠١٦عام ميزانيةيف يـُْفَرد-٥٤
درجت املخصَّصات لسد تكاليف وقد أُ . ١٥اا بالنيابة عنهتإذا عملةوالثانياألوىلهايتولنائب١٤ةتدفع للرئيس

.١٢٠٠الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي 

ألف يورو١١٨,٢١نالموارد من الموظفي

من وظائف املساعدة املؤقتة العامةهيئة الرئاسة من عشر وظائف ثابتة ووظيفة واحدة مالك ألف يت-٥٥
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(

باء.- زء الثالث، ألف، أوال)، اجلICC-ASP/2/10(٢٠٠٣... انيةالوثائق الرمسية ... الدورة الث١٤
جيم.-والألف، أ،املرجع السابق الذكر، اجلزء الثالث١٥
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ألف يورو٩٩٨,٦الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة48

) املسؤولية عن التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة مجيع ٥-ظف من الرتبة فيتوىل رئيس الديوان (وهو مو -٥٦
العاملني يف هيئة الرئاسة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك بني األجهزة على 

ظف قانوين معاون ) ومو ٤-مستشار قانوين (من الرتبة فرئيس الديوان مبساعدةويقوم.املستوى الرمسي العايل
)، ضمن إطار وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم التقين هليئة ٢-(من الرتبة ف

)؛ ومساعد إداري معين بالعالقات اخلارجية (من ٣-الرئاسة؛ ومستشار معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة ف
هام الرئاسة يف جمال العالقات اخلارجية؛ ومساعد خاص للرئيس (من بأود موينهضرأ) يساند الرئيس -الرتبة خ ع

) يقدم الدعم ٢-) يساند الرئيس وهيئة الرئاسة يف مهامهما؛ وموظف إداري معاون (من الرتبة ف٣-الرتبة ف
ئيس (من ؛ ومساعد خاص للر القضائية وجتهيزها باملوظفنييئة اهلالتقين والدعم املتعلق باحملاسبة فيما خيص ميزانية 

ومساعد إداري لرئيس ؛رأ)-رر)؛ ومساعد إداري يتوىل التنسيق فيما خيص القضاة (من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع
.رأ) يقدم دعماً إدارياً وإمدادياً واسع النطاق إىل هيئة الرئاسة وإىل الدوائر-الديوان (من الرتبة خ ع

ندرج يف عداد مالك موظفي تتأصبحيتال،)٣-ق التخطيط االسرتاتيجي (من الرتبة فمنسِّ وظيفة إن -٥٧
فسيضطلع قسم امليزانية اجلديد التابع لقلم احملكمة بوظيفة التخطيط ، لن تعود الزمة.٢٠١٠احملكمة يف عام

.االسرتاتيجي، بينما سيستوعب فريق هيئة الرئاسة باقي املهمات ذات الصلة

ألف يورو١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

يقدم املوظف القانوين يف وحدة . شهرًا (متطلَّب مستمر)١٢ملدة)٣-ين (من الرتبة فموظف قانو -٥٨
مبا يف ذلك العمل القضائي املستمر الشؤون القانونية واإلنفاذ دعمًا قانونيًا وقضائيًا تقنيًا إىل هيئة الرئاسة، 

دارس املعين باحلوكمة التابع لتحسني جناعة اإلجراءات من خالل "العرب املستخلصة" بالتعاون مع فريق الت
فية اجلديدة املتصلة بإنفاذ العقوبات. فنظرًا إىل عبء العمل الثقيل الواقع على عاتق يللجمعية، واملتطلبات الوظ

حيوي ٣-املوظفني القانونيني يف هيئة الرئاسة، يظل استمرار الدعم الذي يقدمه املوظف القانوين من الرتبة ف
لنظر إىل أن الفريق املعتاد التابع لوحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ (املؤلف من وظائف ثابتة األمهية، وال سّيما با

على "العرب املستخلصة" الذي املستمر ووظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة) سيستوعب من جديد العمل 
ملدة ٣-ؤقتة العامة من الرتبة فوظيفة من وظائف املساعدة امل٢٠١٥فيما خيصه ضمن إطار ميزانية عام تأُقرّ 

.ستة أشهر إضافية

ألف يورو١٧٨,٧الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم موارد غري متصلة ٠,٨ألف يورو (١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره -٥٩
.رباء االستشارينيوتكاليف اخلبالعاملني لسد تكاليف األسفار وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب
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ألف يورو١٥٢,٧السفر49

يف املئة) وهو يلزم لسد تكاليف مجيع أسفار ١,٠يورو (ألف١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره -٦٠
يئة الرئاسة وسُتستخدم . ١٦القضاة واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر، املدجمة ضمن إطار ميزانية السفر اخلاصة 

أو قضاة آخرين لتمثيل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية اهلامة، ايهت، وأسفار نائبةامليزانية لسد تكاليف أسفار الرئيسهذه
ولسد تكاليف عدد حمدود من أسفار أعضاء هيئة الرئاسة أو العاملني يف الدوائر الالزمة لكي تنهض الرئاسة بدورها على 

صصية يف فعاليات خارجية؛ مع العلم بأنه على أية حال لن تـَُتحمَّل تكاليف الصعيد اخلارجي أو لتقدمي إسهامات خت
.تكاليف هذه األسفارذات الصلةاألسفار املعنية إال إذا مل تسد اجلهات املنظِّمة لألحداث 

آالف يورو١٠,٠الضيافة

ء الدول أو احلكومات، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤسا،املبلغ املطلوبتغري يفال -٦١
. ويرجَّح أن يظل عدد الزيارات املعنية مقاربًا لنظريه ايهتأو نائبةوالوزراء، وغريهم من كبار ممثلي الدول، للرئيس

. كما تستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام هيئة الرئاسة واهليئة القضائية يف ٢٠١٥الذي سجل يف عام 
.مجيع األجهزةفعاليات للمحكمة متوهلا معاً 

آالف يورو٦,٠التدريب

ص تخصِّ املالتدريب حتتاج إىل ميزانية صغرية املقدار لتوفريهيئة الرئاسة وتظلاملبلغ املطلوب. تغري يفال -٦٢
د الطابع للعاملني يف وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف جمال املسائل أمهه ، ٢٠١٦عام للعاملني فيها تدريب حمدَّ

خمصَّص صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمال إتقان إىل ة بإنفاذ العقوبات، واالحتجاز ومراقبة السجون، و املتعلق
.لغات العمل

آالف يورو١٠,٠اخلرباء االستشاريون

ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف مشورة ختصصية ظرفية ُتسدى بشأن طائفة من -٦٣
هيئة الرئاسة. فبصدور احلكمني النهائيني يف عاتق نظر إىل تغري عبء العمل الواقع على املواضيع التخصصية، بال

ايتها، ستظل املشورة التخصصية الزمة بشأن مببامؤخراً، ومبشارفة احملاكمة يف قضية نغاكاتَ ونغالوبَ قضييت  على 
راح املؤقت واألهلية له، فلق بشروط اإلإنفاذ العقوبات، وال سّيما مسائل املمارسات الوطنية املختلفة فيما يتع

والشروط األخرى املتعلقة مبدة األحكام على السجناء املدانني، وإعادة النظر يف ظروف السجن من جانب 
.منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر

كان يُفرد ألسفار القضاة ا الرقم موافقة اجلمعية على توصية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة املخصَّص الذي سبق أنجيسِّد هذ١٦
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... (الدوائر) (١٢٠٠ضمن الربنامج الفرعي  ،هاء- )، ا

لد  .٢٠١٦يف عام يةزيارة موقعي هّيأ يف امليزانية أل). ومل يُ ٨٣، الفقرة ١- ، دال٢-الثاين، اجلزء باءوا
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٢٠١٦الميزانية المقترحة لعام: ١١٠٠البرنامج :١٠الجدول50

١١٠٠
هيئة الرئاسة

٢٠١٤عاممصروفات ميزانية 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه ا
صندوق 

ئالطوار 
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة

١١,٤-٩١,٣-٩٩٨,٨٩٩٨,٨٩٩٨,٨٨٠٠,٣٨٠٠,٣٧٠٩,٠٧٠٩,٠املوظفون من الفئة الفنية
١,٥-٤,٣-٢٩٣,٩٢٩٣,٩٢٨٩,٦٢٨٩,٦وظفون من فئة اخلدمات العامةامل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩٩٨,٨٩٩٨,٨٩٩٨,٨١ا ٠٩٤,٢١ ٨,٧-٩٥,٦-٠٩٤,٢٩٩٨,٦٩٩٨,٦
٣١,٦-٥٥,٢-١٣٢,٨١٣٢,٨١٣٢,٨١٧٤,٨١٧٤,٨١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة 
باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف  ا
٣١,٦-٥٥,٢-١٣٢,٨١٣٢,٨١٣٢,٨١٧٤,٨١٧٤,٨١١٩,٦١١٩,٦العاملني

١,٠-١,٥-٩٧,٠٩٧,٠٩٧,٠١٥٤,٢١٥٤,٢١٥٢,٧١٥٢,٧السفر
٦,٦٦,٦٦,٦١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠يافةالض

اخلدمات التعاقدية
٢,٧٢,٧٢,٧٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب

٢,٣٢,٣٢,٣١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري  ا
٠,٨-١,٥-١٠٨,٦١٠٨,٦١٠٨,٦١٨٠,٢١٨٠,٢١٧٨,٧١٧٨,٧املتصلة بالعاملني

١المجموع ٢٤٠,٢١ ٢٤٠,٢١ ٢٤٠,٢١ ٤٧٧,٢١ ٤٧٧,٢١ ٣٢٤,٩١ ١٠,٣-١٥٢,٣-٣٢٤,٩

٢٠١٦الموظفين المقترح لعام: مالك١١٠٠البرنامج:١١الجدول

وكيل أمني هيئة الرئاسة
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٣٢٧١٣٤١١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٣٢٧١٣٤١١ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

عاد الوظائف امل
توزيعها/املستعادة

١-١-١-املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١-١-١-ا
١١٢٢٦١٣٤١٠المجموع
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: الدوائر١٢٠٠البرنامج-51٢

المقدِّمة

موزعني على قاضياً، ١٨ما األساسي، تتألف الدوائر من ) من نظام رو ١(٣٦(ب) و٣٤عمًال باملادتني -٦٤
الرئاسة يف ختصيص القضاة ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبّت هيئة

ل وُتسند احلاالت والقضايا إىل الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية. وتتناو ، ١٧لشعب القضائية إثر التشاور معهمل
.شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني

أهداف الدوائر

السهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف، واستعمال )١(
ه.املرافق اجلديدة يف املباين الدائمة على أفضل وج

مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف املرحلة )٢(
ا، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف. التمهيدية ويف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلسا

القضائية.السريوراتاإلسهام يف وضع مؤشرات األداء املناسبة فيما خيص )٣(

ين عليهم للطلبات.العمل )٤( لتحقيق املزيد من االّتساق يف نظام تقدمي ا

التكفل بفعالية إدارة املوارد.)٥(

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني.)٦(

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.مكرَّراً ٤انظر القاعدة ١٧
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٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :١٢الجدول52

٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
اتذاألهداف(٣و٢و١األهداف
٣-٦-٢و٢-١-١و١-١-١األولوية 

)٢-٧-٢و
التـــدبر النـــاجع جلميـــع اإلجـــراءات القضـــائية -١

مـــــــــن الدرجـــــــــة التمهيديـــــــــة والدرجـــــــــة االبتدائيـــــــــة 
والدرجة االستئنافية

اخنـراط القضــاة واملـوظفني القــانونيني املعنيــني -٢
يف استعراض "العرب املستخلصـة" مـن السـريورات 

ئية، بالتشاور مع أصـحاب الشـأن حبسـب القضا
االقتضــــاء، مـــــع الرتكيـــــز علــــى التغيـــــريات الـــــيت ال 
تستلزم إدخال تعـديالت علـى القواعـد اإلجرائيـة 

وقواعد اإلثبات
اإلســـهام يف وضـــع مؤشـــرات األداء املناســـبة -٣

القضائيةالسريورات فيما خيص 
علـــم الـــدوائر الكامـــل باآلثـــار املاليـــة خـــالل -٤

واّختاذ القراراتاملداوالت

تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات

 كــــون كــــل مــــا قــــد تشــــهده اإلجــــراءات مــــن حــــاالت تــــأخري مــــربَّراً بصــــورة
موضوعية على حنو مثبت يف سجالت داخلية

 جناعـــــة اســـــتعمال املرافـــــق اجلديـــــدة يف املبـــــاين الدائمـــــة، وال ســـــّيما قاعـــــات
احملكمة املزيدة التوافر

قرار مقرتحات ملموسة فيما خيص التحسينات اإلجرائيةإعداد وإ

 املســامهة يف الوقــت املناســب يف العمــل املشــرتك بــني األجهــزة الــذي تنســقه
هيئة الرئاسة

 تلقي املشورة املناسبة من قلم احملكمة؛ وجتلي هـذا العلـم يف القـرارات ذات
الصلة، دون املساس باالستقالل القضائي

 ًإىل القضــــــايا تقليصــــــها قياســــــا
السابقة

١٠٠%

استعماهلا االستعمال األجنع

جماالت٥

١٠٠%

 ًكلما كان ذلك سديدا

)١-٥-١(الهدف ذو األولوية ٤الهدف 
ــــج أكثــــر اتســــاقاً ملعاجلــــة الطلبــــات -١ إعــــداد 

ـــــــــــين علـــــــــــيهم للمشـــــــــــاركة يف  الـــــــــــيت يقـــــــــــدمها ا
اإلجراءات

ا في ـين علـيهم للطلبـات مراجعة النظم احلالية املعمول  ما يتعلق بتقـدمي ا
ج يف هذا الصدد يكون أكثر اتساقاً  وإعداد 

 ٢٠١٦حبلول منتصف عام

)١-٥-٢(الهدف ذو األولوية ٥الهدف 
حتقيـــق النجاعـــة يف االســـتعانة مبـــوارد الـــدوائر -١

ـــم بصـــورة مركزيـــة  مـــن املـــوظفني مـــن خـــالل إدار
لتغــــــري يف وتــــــوخي املرونــــــة يف إعمــــــاهلم ملواجهــــــة ا

عـــــبء العمــــــل املتصــــــل بالقضـــــايا الــــــذي يتعــــــنيَّ 
النهوض به

بـإدارة مواردهـا ٥-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد (موظـف مـن الرتبـة ف (
إدارة مركزية فعالة

 حتقيـــق تـــوازن جيـــد بـــني آحـــاد
أعباء العمل

)١-١-٣(الهدف ذو األولوية ٦الهدف 
يــــد الكامــــل بنظــــام تقيــــيم أداء مــــوظفي احملكمــــة، مبــــا يف ذلــــك إســــهام التقاملضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني-١

مديري الوحدات والقضاة يف األمر إسهاماً مناسباً 
اية%١٠٠ ٢٠١٦حبلول 

القضاةتكاليف

تبسيطًا ذا شأن من حيث احلسابات اليت يقوم عليها حتديد تكاليف القضاة ٢٠١٦متثل ميزانية عام -٦٥
خرية. ويُعزى ذلك إىل مغادرة باقي القضاة املشمولني بنظام التقاعد األصلي يف بالقياس إىل السنوات األ

بكاملها، مشمولني ٢٠١٦وأفق توفر مالك القضاة الكامل املؤلف من مثانية عشر قاضيًا لسنة ٢٠١٥آذار/مارس
يُتوقع أن تطرأ تعديالت مجيعاً بنظام التقاعد املعدل، وذلك للمرة األوىل على مدى ثالث سنوات، مع العلم بأنه ال

.٢٠١٨جديدة على تشكيل هيئة قضاة احملكمة قبل آذار/مارس 
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عبء عمل الدوائر53

الدوائر. وسترتكز هذه الزيادة يف الشعبة عاتق زيادة يف جممل عبء العمل الواقع على ٢٠١٦سيشهد عام -٦٦
قد بلغت مرحلة )شمل معًا عشرة متهمنيتقضايا (أربع اإلجراءات االبتدائية يف أن تكون االبتدائية، حيث يُتوقع 

اية عام ةاكمانعقاد احمل أما يف الشعبة التمهيدية فسُتعقد جلسة العتماد التهم يف قضية أُنغوين مث . ٢٠١٥حبلول 
سيصدر قرار فيها، بينما سيستمر العمل على حاالت وقضايا أخرى. ويُتوقع يف شعبة االستئناف أن صدور احلكم 

ائي جديدة، تضاف إىل عبء العمل مبباالصلة به يف قضية والقرارات ذات سيفضي إىل إقامة دعاوى استئناف 
.دعاوى االستئناف التمهيدي املتأتية عن تزايد عدد القضايا اليت بلغت مرحلة اجللسات االبتدائيةباملتصلاملتنامي 

ببنيته احلاليةالقانونيني مالك املوظفني زيادة فعالية

، قدمت يف إطار اضطالعها مبهمتها املتمثلة ٢٠١٥رئاسة اجلديدة، اليت انُتخبت يف آذار/مارس إن هيئة ال-٦٧
يف حتسني جناعة اإلجراءات القضائية ورقة عمل خاصة بالقضاة عن بنية الدعم القانوين يف الدوائر وطرائق عملها، 

زيران/يونيو. وُخلص من ذلك إىل أن البنية رغ يف حِـ بمْ يف معتكف القضاة الذي عقد يف نورِ متت مناقشتها بالتفصيل 
ز كل شعبة باملوظفني وفقها وتعمل بصورة منفصلة عن الشعبتني األخريني تعوق االستعانة باملوظفني احلالية اليت ُجتهَّ 

على حنو مرن من أجل تلبية االحتياجات املتغرية على صعيد العمل املتعلق بالقضايا، وُحتبط التنسيق الفعال بني 
شعب، وجتعل من الصعب متابعة القضايا واملشاريع اليت حتظى باهتمامها املشرتك. كما إن هذه البنية حتد من جناعة ال

.آحاد املوظفني ومن محاسهم الشخصي

يع موظفي الدعم القانوين يف الدوائر استجابة ز وقد اتفق القضاة على أنه سيكون من األفضل فيما خيص تو -٦٨
. وليس ٥- العمل املتعلق بالقضايا أن يتوىل تدبره بصورة مركزية رئيس للدوائر من الرتبة فللضغوط املتغرية يف جمال

املراد هلذه الوظيفة اجلديدة أن حتل حمل الوظائف القائمة للمستشارين القانونيني (الرئيسيني) لكل من الشعب، الذين 
م وجتربتهم املتعلقة بالشعبة على وجه التحديد تتسم بأمه ية أساسية. ويُفرتض أن يتمثل دور املوظف ستظل خرب

همعملوتعزيزاجلديد يف حتسني التنسيق والتواصل بني الشعب وأن يتوىل التوجيه التدبري ملوظفي الدوائر القانونيني 
، وذلك مبا يلي على وجه اخلصوص:تقدمي الدعمو 

لالحتياجات املتغرية، بالتشاور إسناد املهام إىل موظفي الدعم القانوين بالدوائر بصورة مرنة استجابة)أ(
مع رؤساء الشعب، والقضاة الذين يرتأسون الدوائر، وهيئة الرئاسة، حبسب االقتضاء. فمن شأن 
ذلك أن يقلص احلاجة إىل توظيف العاملني املؤقتني حبسب الظروف والتعقيدات اإلجرائية اليت 

ط بذلك من تكاليف وما يستغرقه ، مع ما يرتبتكتنف عمليات انتقال املوظفني فيما بني الشعب
؛من وقت

تدبر السريورات واملشاريع املشرتكة، مثل إقامة منصة حبث مشرتكة تشتمل على قاعدة بيانات )ب(
من السوابق القضائية للمحكمة وغريها من اهليئات القضائية (فمن شأن ذلك أن مبا يهممشرتكة 

ى حدة يف املسائل القانونية نفسها)؛يقلص ازدواج اجلهود احلايل حيث تبحث الدوائر كٌل عل

ج مشرتك فيما يتعلق )ج( إنشاء أفرقة عاملة داخلية واإلشراف عليها لرتويج تبادل املعلومات واتباع 
م مجيع الدوائر، مثل الكشف عن األدلة، وحجب املعلومات يف الوثائق وغريه من  باملسائل اليت 

ين عليهم يف اإلجراءات، وشؤون االحتجاز؛التدابري احلمائية، ومشاركة ا
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استبانة احتياجات املوظفني إىل التدريب وتنظيم التدريب املناسب يف جماالت منها على سبيل )د(54

املثال وقع التكنولوجيات اجلديدة على تناول األدلة وحتليلها؛

الشعب، مبثابة القيام على حنو مرن، عند اللزوم، برفد املستشارين القانونيني الرئيسيني العاملني يف(هـ)
بديل لتوظيف مستشارين قانونيني رئيسيني إضافيني لكل شعبة على وجه التحديد. ويف املدى 
القصري تقوم احلاجة الرئيسية إىل تعزيز هذه القدرة يف الشعبة االبتدائية، بالنظر إىل عبء العمل 

الثقيل املتعلق بالقضايا الواقع على عاتقها حالياً.

يئة الرئاسة تتوىل املسؤولية الكاملة عن اجلوانب املتعلقة بامليزانية من جوانب عمل الدوائر، ويُفرتض أن تظل ه-٦٩
.عموماً مبا يف ذلك االحتياجات إىل التوظيف

تألف على أن يكما إن القضاة حبثوا يف بنية رَُتب املوظفني القانونيني العاملني يف الدوائر، اليت ُدرِج وفقها -٧٠
ومستشار قانوين (رئيسي)، وموظف من الرتبة ٣- صورة رئيسية من موظفني من الرتبة فبشعبةمالك موظفي كل 

. وقد جنمت عما شهدته الفرتة األخرية من منو يف العمل املتعلق بالقضايا زيادة  ٥- ، وموظف من الرتبة خ ع٢- ف
٣-فبالرتبةين يُعني قليل منهم كبرية يف عدد ما يلزم من املوظفني اإلضافيني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، الذ

. وُتطلب باإلضافة إىل ذلك إعادة تصنيف وظائف ثالثة موظفني قانونيني ٢- /ف١- لكن معظمهم يُعني بالرتبة ف
وذلك لتجسيد املهام واملسؤوليات ١- رأ (واحد لكل شعبة) لتصبح من الرتبة ف- معنيني بالبحوث من الرتبة خ ع

ذه الوظائف .الفعلية املنوطة 

فخلص القضاة إىل أن من املستحسن إقامة بعض التوازن بني الرتب لالستجابة على حنو أفضل -٧١
لالحتياجات على صعيد زيادة العمل املتعلق بالقضايا وإتاحة ُبًىن لألفرقة تتسم باملزيد من الفعالية، لكن ينبغي 

م. ويتمثل اهلدف املنشود حتقيقه على التوصل إىل ذلك تدرجييًا حبيث ال تُفقد فجأة خربة املوظفني احلاليني  ومهارا
من خالل التناقص الطبيعي (أي عدم تعيني ٣-مر الزمن يف تقليص حمدود لألعداد اإلمجالية للموظفني من الرتبة ف

، وحتويل بعض الوظائف ٢- من حيل حمل آحاد املوظفني املغادرين)، يُعوض عنه بزيادة يف عدد املوظفني من الرتبة ف
املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ زمن طويل إىل وظائف ثابتة. ويتجسد هذا النهج يف ٢- ئة فمن الف

.املقرتحة، وسُيستمر على اتباعه يف ميزانيات السنوات املقبلة٢٠١٦ميزانية عام 

آالف يورو٠٠٥,٨١١موارد الميزانية

يف القضاة، والوظائف الثابتة، واملساعدة املؤقتة العامة، ينطوي املبلغ املطلوب لدوائر احملكمة (سدًا لتكال-٧٢
) درد يف املرفق السادس(تيف املئة). و ٧,٥(يوروألف٧٦٤,٩والتكاليف غري املتصلة بالعاملني) على زيادة مقدارها 

.عن تكاليف القضاةأوىف تفاصيل 

ألف يورو٦٣٣,٧٥للشعب الثالث)المجموع(الموارد من الموظفين

أعاله تطلب اهليئة القضائية إضافة وظيفة واحدة لرئيس الدوائر من ٦٩و٦٨سباب املبينة يف الفقرتني لأل-٧٣
العمل عبء ويرد أدناه عرض وجيز لالعتبارات املتعلقة ب.، لن يُلحق إذا ووفق على تعيينه بأي شعبة معينة٥- الرتبة ف

.ثابتة املعتزم واالحتياجات إىل املساعدة املؤقتة العامةالوظائف السائر املتأيت عن القضايا واليت تسوِّغ إعمال 
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الشعبة التمهيدية55

املقدِّمة

مرحلة كلَّ مجيَع الطلبات املتعلقة مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق و تتناول الشعبة التمهيدية -٧٤
املتهم إىل حماكمة الشخص ية بناًء عليهي يُنتقل يف القضية املعنذاإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم ال

.املتهمني)(األشخاص

يبلغ عدد القضاة املنتدبني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. وبني هؤالء القضاة قاضيان (أحدمها و -٧٥
كمة، ) لـّما يُدعيا إىل التفرغ للعمل يف احمل٢٠١٥واآلخر يف حزيران/يونيو ٢٠١٤انُتخب يف كانون األول/ديسمرب 

القضاة األربعة الباقني مثة قاٍض منتدب حاليًا للعمل يف كلتا فبنيلكن من املتوقع أن يُدعيا إىل ذلك قريبًا جداً. 
نه انُتِدب إ. كما الدائرتني التمهيديتني يف حني أن الثالثة اآلخرين منتدبون يف الوقت نفسه للعمل يف الدوائر االبتدائية

.يدية بصورة مؤقتة للعمل يف شعبة االستئناف للنظر يف دعاوى استئناف متهيديرحلة التمهاملقضاة من قضاة 

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

حاالت يستمر فيها االضطالع بأنشطة هي احلالة يف أوغندا واحلالة عشرحاليًا يف الدوائر التمهيديةتنظر -٧٦
يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيا األوىل ) واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف السودان (دارفور

، وحاالت السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية واحلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل
كبريعلى االضطالع بنشاط  يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويُتوقع أن ُيستمر الثانية واحلالة اليونانية ومملكة كمبوديا، 

ويشار على .)أوغندا واحلالة يف مايل واحلالة يف ليبيا واحلالة يف السودان (دارفوريف احلالة وال سيما يف مجيع احلاالت، 
نغوين مقرر حالياً أن تبدأ أمام أُ أن جلسة اعتماد التهم يف قضية وجه أكثر حتديداً فيما خيص احلالة يف أوغندا إىل

فرتض أن يصدر قرار بشأن اعتماد التهم يف هذه . ويُ ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢١الثانية يف التمهيديةالدائرة 
.٢٠١٦القضية خالل النصف األول من عام 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدَّماً بطلبات إصدار أوامر بالقبض على -٧٧
الت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص عمليات التدارس األويل املشتبه فيهم، وحبا

اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام 
مزيداً من الطلبات إىل هذه الدوائر. مث إن ٢٠١٦إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات يف عام ٢٠١٥

قدَّمأياً من األشخاص االثين عشر الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن يُقبض عليه وأن ي
إىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث مرتني يف السنتني األخريتني يف قضية بوسكو انْتاغندا ودومنيك 

ا فيما أُنغوين.  وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضا
.٢٠١٦خيص عام 

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

فة مستشار قانوين الوظائف الثابتة يف الشعبة التمهيدية حاليًا من اثنيت عشرة وظيفة، وهي وظيمالكيتألف -٧٨
)، ووظيفة ملوظف قانوين معاون (من ٣- )، وستة وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٥- رئيسي (من الرتبة ف

: رهنًا بإعادة تصنيفها املطلوبة لتصبح من الرتبة رأ- )، ووظيفة ملساعد معين بالبحوث (من الرتبة خ ع٢- الرتبة ف
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رأ). ووفقًا لنهج اهليئة القضائية املتمثل يف املرونة يف - من الرتبة خ ع)، وثالث وظائف ملساعدين إداريني (١- ف56

لشعبة التمهيدية لحاليًا يعمل) ٣- من املوظفني القانونيني (من الرتبة ففقط ختصيص املوارد، مثة موظف واحد 
أو على قضايا آن معًا يفبينما يعمل الثالثة الباقوناالبتدائيةلشعبة لبداوم كاملاثنان منهميعمل و .بدوام كامل

.من مراحل اإلجراءاتاملرحلة االبتدائيةأو يف املرحلة التمهيدية طلبات 

ألف يورو٢٤٣,٥املساعدة املؤقتة العامة

شهرًا لكل منهما ١٢)، اثنان ملدة ٢- /ف١-ثالثة موظفني قانونيني مساعدين/معاونني (من الرتبة ف- ٧٩
. لـّما كانت التجربة قد بيَّنت وجود حاجة متكررة إىل موارد إضافية خالل أشهر (متطَّلب مستمر)وواحد ملدة ستة

الفرتات اليت يكون فيها عبء العمل مرتفعًا فإن الشعبة ستظل تطلب املرونة يف استخدام اعتمادات املساعدة املؤقتة 
يث تتوفر هلا قدرة عظمى )، حب٢- /ف١- العامة على مستوى املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني (من الرتبة ف

كافية للنهوض بالنشاط خالل الفرتات اليت يبلغ فيها أوَجُه واليت لـّما تستلزم االستعانة بصندوق الطوارئ. بل إن 
للغايةذلك أكثر لزومًا بالنظر إىل أن املوظفني القانونيني الذين يشغلون وظائف ثابتة يف الشعبة التمهيدية منخرطون 

هم متوفرين أبدًا للعمل يف الشعبة التمهيدية أو ايف املراحل االبتدائية من اإلجراءات، وبالتايل ليسو حاليًا يف قضايا
شهرًا على مستوى ٣٠متوفرون لذلك جلزء من الوقت فقط. لقد سبق أن أقّرت اجلمعية مساعدة مؤقتة عامة لـ

د االحتياجات الفورية إىل العمل بعقود قصرية ) لس٢- /ف١-املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني (من الرتبة ف
ا لعام ساعدة املؤقتة العامةوُتطلب امل، ٢٠١٥املدة يف شىت احلاالت اليت تنظر فيها الشعبة التمهيدية يف عام  ذا

٢٠١٦.

الشعبة االبتدائية

املقدِّمة

تها مهمة إجراء احملاكمات بعد اعتماد ا يف إطار واليةاملنوط، االبتدائيةمن الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية -٨٠
من نظام روما األساسي٦٤ملادة اوتقضيللتهم. وتستمر الوالية حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية تمهيدالالدوائر

وبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء بعدالة احملاكمة وسرعتهاالدوائر عند إجرائها احملاكماتتكفلتبأن
ين عليهم والشهوداالعتبا .ر الواجب حلماية ا

. منتدبني بتشكيالت شىت للعمل يف سبع دوائر ابتدائيةقضاة، سبعةتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من و -٨١
الدوائريف مؤقتًا ن للعمل و آخر ثالثة قضاةن عادة إىل الشعبة التمهيدية و يُندبمن بني القضاة الذين وانُتدب أيضًا 

٢٠١٥عام حىتقاضيةٍ ةِ . ويضاف إىل ذلك أنه مت متديد واليدة القضايا املعيَّنة اليت انُتدبوا للنظر فيهاملاالبتدائية
احملاكمة يف قضية مببا حىت صدور احلكم النهائي، وعند االقتضاء حىت النطق جلساتيفاملشاركةالكي يتسىن هل

.٢٠١٦عام ويتوقَّع أن ال تواصل هذه القاضية اخلدمة يف بالعقوبة.

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

، َسْنغروتو وقضية ، وقضية مبباتعقد الشعبة االبتدائية حاليًا إجراءات نشطة أمام مخس دوائر، وذلك يف -٨٢
. إن إحدى )٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة قضية مببا وآخرين، وليه غوديهبْ اقضية اْغبغبو و، وقضية انْتاغنداو

هي يف )َسْنغروتو و(قضية هي حاليًا يف مرحلة حترير احلكم النهائي، ومثة واحدة منها (قضية مببا)هذه القضايا 
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مرحلة اجللسات االبتدائية، ويفرتض أن تبدأ اجللسات االبتدائية يف القضايا الثالث األخرى خالل األشهر املقبلة. 57

أيلول/سبتمرب ١١مر بالقبض عليه الذي صدر يف أمام دائرة سادسة ريثما يُنفذ األبنداوقد أرجئ بدء حماكمة 
، وتنفيذ جرب كاتَنغاقضية. ويضاف إىل ذلك أن دائرة ابتدائية سابعة تنظر يف القرار بشأن جرب األضرار يف ٢٠١٤

بشأن دعاوى ٢٠١٥آذار/مارس ٣بالنظر إىل احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف لوبَنغاقضيةاألضرار يف 
.قرار القاضي جبرب األضرار الصادر عن الدائرة االبتدائية اليت كانت أول دائرة ابتدائية تنظر يف القضيةاستئناف ال

من النظام األساسي قبل ٧٤حكمًا مبوجب املادة مبباويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضية-٨٣
إجراءات جرب (مع العلم بأن األضرار بعد ذلك، مع إمكان عقد إجراءات حتديد العقوبة وجرب ٢٠١٥اية عام 
روتو قضية احملاكمة يف ٢٠١٦ويُتوقع حاليًا أن جتري طيلة عام ).٢٠١٦عند لزومها، ستستمر خالل عام األضرار،

٢يف قضية انْتاغندا(مرحلة تقدمي حجج الدفاع). ومن املقرر أن تبدأ جلسات اإلجراءات االبتدائية يف َسْنغو
، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٩بتاريخ )٧٠قضية مببا وآخرين (اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ، ويف ٢٠١٥تمرب أيلول/سب

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٠يف ابْليه غوديهاْغبَـْغبو وقضية ويف 

يف السنة ةاكمانعقاد احملقد بلغت مرحلة اإلجراءات االبتدائية فيها يُتوقع أن تكون األربع اليت القضاياإن -٨٤
ستمثل عبء عمل مل يسبق له مثيل يف الشعبة االبتدائية، ال بسبب عدد القضايا فحسب بل أيضًا بسبب املقبلة 

. فتنبغي مالحظة ١٠فسُيحاكم يف وقت معاً عدد من األشخاص يبلغ –ربع األتعدد املتهمني يف ثالث من القضايا 
ية وقواعد اإلثبات "يف احملاكمات اجلماعية، ُمينح كل متهم احلقوق ) من القواعد اإلجرائ٢(١٣٦أنه، عمًال بالقاعدة 

ا اليت كانت سُتمنح له لو حوكم بصورة فردية". ويضاف إىل ذلك أن  ، نظرًا إىل ابْليه غوديهاْغبَـْغبو وقضية ذا
ا ونطاقها الزمين، ستكون شديدة التعقيد وستتطلب مقدارًا طائًال من العمل، كما إن حم اْنتاغندااكمة مالبسا

ستكون ضخمة من حيث حجم األدلة املقدمة. 

وسيمثل أثر هذه احملاكمات األربع املتزامنة معاً، مع استمرار العمل على جرب األضرار واحتمال أن يستجد -٨٥
تستمر املزيد من العمل على هذا الصعيد، حتدياً كبرياً من حيث الدعم الذي يقدمه املوظفون القانونيون. إن الدوائر س

يف إطار املساعدة املؤقتة نيالعاملنياملوظفبعلى توخي املرونة يف االستعانة باملوظفني الذين سيشغلون وظائف ثابتة و 
)، املطلوب على حدة، بدور حيوي األمهية ٥- العامة خالل السنة، وسيضطلع الرئيس اجلديد للدوائر (من الرتبة ف

سب عبء العمل يف الشعب الثالث مجيعها. بيد أنه بالنظر إىل أنه ال يف السهر على سد االحتياجات املتغرية حب
سيكون من األساسي تعزيز فيُطلب دعم على شكل مساعدة مؤقتة عامة ال للشعبة التمهيدية وال لشعبة االستئناف، 

ا، على النحو املبني أدناه.كبرياً يف الشعبة االبتدائية ذاتعزيزاً الدعم املوفر حالياً يف إطار املساعدة املؤقتة العامة 

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

يتألف مالك موظفي الشعبة االبتدائية من ثالث عشرة وظيفة هي وظيفة مستشار قانوين (من الرتبة -٨٦
ظف قانوين معاون ) مندوبني ملساعدة القضاة، ووظيفة مو ٣-)، وسبع وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٤- ف

: رهنًا بإعادة تصنيفها املطلوبة لتصبح من رأ- )، ووظيفة مساعد معين بالبحوث (من الرتبة خ ع٢- (من الرتبة ف
املتعلق الكبريوبالنظر إىل عبء العمل. رأ)- ع)، وثالث وظائف ملساعدين إداريني (من الرتبة خ١- الرتبة ف

وم عدد من موظفي الشعبة التمهيدية يف الوقت احلاضر أيضًا مبساعدة بالقضايا الذي يتوجب النهوض به حالياً، يق
.الشعبة االبتدائية متفرغني لذلك أو قائمني به جلزء من الوقت
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بيد أن الضغط على املوارد من املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة سيتزايد أكثر ألن مثة ثالث قضايا -58٨٧

إىل مرحلة اجللسات االبتدائية على مدى األشهر املقبلة. ويُتوقع أن سيُنتقل فيها من مرحلة اإلعداد للمحاكمة 
يف جمال حمدودة الذي طُلبت وظيفته بتعزيز ما للشعب حالياً من قدرة ٥- يساعد رئيس الدوائر اجلديد من الرتبة ف

إطار املهام املنوطة ) يف٤- إسداء املشورة القانونية الرفيعة املستوى (اليت ال يوفرها حاليًا إال موظف من الرتبة ف
أعاله). لكن عمل الشعبة سيظل يتوقف إىل حد كبري على توفر الدعم ٦٩و٦٨بوظيفته اجلديدة (انظر الفقرتني 

ومعظمه على شكل موظفني من ٣- الكايف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، بعضه على شكل موظفني من الرتبة ف
.٢- الرتبة ف

آالف يورو٣١٠,٦١املساعدة املؤقتة العامة

بالنظر إىل عبء العمل اإلمجايل املتوقع، ترى الشعبة االبتدائية أنه سيكون من األساسي استمرار توفري -٨٨
واملوظفون ٢٠١٥املوارد اليت أُقّرت يف إطار ميزانية عام مبا فيهااملوارد احلالية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، 

ليه غوديهبْ اقضية معية بتخصيص موارد إضافية من صندوق الطوارئ من أجل العاملون بالفعل مبوجب إذن اجل
من يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، مع إضافة أربع وظائف أخرى٧٠وقضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

:)، يعملون على النحو التايللكامبدوام  من معادالت املوظف الواحد العامل ٤,٠(٢-الرتبة ف

. على غرار شهرًا لكل منهما (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٣- وظفان قانونيان (من الرتبة فم)أ(
) يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لكي ٣-السنوات السابقة سيظل يلزم موظفان (من الرتبة ف

لتنسيق األفرقة الصغرية واإلشراف خربًة أكربَ قانوننينيتتسىن االستعانة على حنو مرن مبوظف
.يف القضايا احلاليةحمدَّدة الطابعا وتويل مهام عليه

: مخسة شهرًا لكل منهم١٢ملدة )٢-/ف١-مساعد/معاون (من الرتبة فموظف قانوين ١١)ب(
؛ واثنان منهم ٢٠١٥منهم تستمر وظائفهم من بني الوظائف اليت أقرت يف إطار ميزانية عام 

ا اجلمعية أيضًا للنهوض لتان مبوارد إضافية من صندوقموَّ املتستمر وظيفتامها  الطوارئ أذنت 
. أربع وظائف جديدة، زائداً ١٨ليه غوديهبْ اقضية ويف قضية اْنتاغندابأود بدء املرحلة االبتدائية يف 

من ٢,٥إن جمموع هذه الوظائف سيتيح دعم كل من احملاكمات الناشطة األربع مبا مقداره 
من ١، مع ختصيص ما مقداره كاملبدوام  العامل٢-معادالت املوظف الواحد من الرتبة ف

لدعم إجراءات جرب األضرار كامل بدوام  العامل ٢-معادالت املوظف الواحد من الرتبة ف
من معادالت املوظف الواحد ٠,٥يف املتوسط ااحلالية واملتوقعة. وتُعزى الزيادة البالغ مقداره

من اً لسابقة إىل سببني: أوهلما أن ثالثلكل حماكمة بالقياس إىل املمارسة اكامل بدوام  العامل 
احملاكمات األربع تشمل متهمني متعددين، ما يزيد من مدى تعقيدها ويفضي إىل عبء أثقل 
بكثري مرتتب على القرارات القضائية الالزم اختاذها بشأن العرائض اليت يقدمها األطراف، 

لبينات املتأتية من املمارسات الراسخة وثانيهما أن خربة القضايا اليت ُنظر فيها يف وقت أسبق، وا
األخرى، تبني أن الدعم باملوظفني من أجل التحضري األكمل للحكم الذي الدولية للمحاكم 

لد األول، اجلزء الثالث، الق)،ICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... ١٨ ، ICC-ASP/13/Res.1رار ا
.٤القسم زاي، الفقرة 
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اية املطاف خالل اجللسات يف املرحلة االبتدائية ميكن أن يسرِّع إىل حد كبري 59 سيصدر يف 

اية احملاكمات أمالعملية الطويلة ام احملكمة، مؤتيًا وفورات يف وقت لتحرير نص احلكم عند 
القضاة، وتكاليف املوظفني، وتكاليف املساعدة القانونية وسائر التكاليف املتصلة بالقضايا من 

.قبيل تكاليف محاية الشهود

لالضطالعإطار املساعدة املؤقتة العامة، يف ة، املطلوب٢-اإلضافية من الرتبة فأربع الوظائفوسُيحتاج إىل -٨٩
ين عليهم بأنشطة حم دَّدة منها: حتليل وتلخيص األدلة اليت تقدمها األطراف؛ التحليل األويل للطلبات اليت يقدمها ا

للمشاركة يف اإلجراءات؛ التحليل القانوين ملشاريع القرارات بشأن كل مسألة قد تربز خالل اإلجراءات وإعداد هذه 
ا، وبشأن املسائل اإلجرائيةعمق بشأن القوانني الواجب تطبيقاملبحث الاملشاريع؛  وغريها من ها على اجلرائم املتهم بارتكا

؛ حضور جلسات احملاكمة وإعداد حماضر إجراءات هذه اجللسات؛ االرتباط بقلم احملكمة املسائل املثارة يف اإلجراءات
عداد أجزاء من أقسام احلكم واألطراف واملشاركني؛ إعداد مشاريع التعليمات اليت تصدرها الدائرة؛ مساعدة القضاة يف إ

.النهائي املتعلقة باجلانب القانوين وباجلانب الوقائعي

شعبة االستئناف

املقدِّمة

احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية اليت تتوالها دائرة ةرئيسيهيةتتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض-٩٠
وى االستئناف النهائي للقرارات القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعا

اية احملاكمة، ويف دعاوى االستئناف التمهيدي لقرارات الدوائر  عقوبة، وما ميكن أن يتخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف 
ستئناف النهائي على عبء عمل أكثر بكثري من التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تتخذ خالل اإلجراءات. وتنطوي دعاوى اال

عبء العمل الذي تنطوي عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا يف ذلك 
لتمهيدي مسائل ويف الوقت نفسة ميكن أن تثري بعض دعاوى االستئناف ااألدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. 

.١٩معقدة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

ما ال يقل عن دعوى واحدة من دعاوى ٢٠١٦االستئناف يف عام دائرةيُفرتض أنه سُيعرض على -٩١
على الطعن يف احلكم فيها من حيث اجلوهر بل ، ال تقتصرمببااستئناف القرارات النهائية للدائرة االبتدائية يف قضية 

ميكن أن تنطوي أيضاً، يف حالة اإلدانة، على طعن يف القرار القاضي بتحديد العقوبة ويف القرار املتعلق بتعويضات 
جرب األضرار. وقد يتعنيَّ كذلك على دائرة االستئناف النظر يف دعاوى استئناف للقرار احملتمل بشأن تعويضات جرب 

.٢٠١٥، املنتظر صدوره يف أواخر عام نغاكاتَ ضرار يف قضية األ

أنه قد و ،عنه يف السنوات األخرية٢٠١٦ويُتوقع أن ال يقل مقدار دعاوى االستئناف التمهيدي يف عام -٩٢
.يزداد ازدياداً حاداً بالنظر إىل إمكان أن يبلغ عدد من القضايا اجلديدة مرحلة احملاكمة

الدائرةقرارليبيااستئنافبشأناحلكمالسنوسي،اهللاوعبدالقذايفاإلسالمسيفضدالعاماملدَّعيقضيةاملثالسبيلعلىانظر١٩
الوثيقة،٢٠١٤مايو/أيار٢١،"القذايفالماإلسسيفعلىالدعوىمقبوليةبشأنقرار"بعنوان٢٠١٣مايو/أيار٣١يفالصادراألوىلالتمهيدية

ICC-01/11-01/11-547-Red.
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. ويُنتدب هايتوىل املستشار القانوين تنسيق،موظفيها القانونيني على شكل أفرقةإن دائرة االستئناف تنظم-60٩٣

ائي فريق من املوظفني من الفئة الفنية. وتتوقف قدود األفرقة املعنية بدعاوى  للعمل على كل دعوى استئناف 
عاوى االستئناف االستئناف النهائي على مدى تعقيد القضية وحجمها. كما تشكَّل أفرقة منفصلة تُعىن بد

التمهيدي، يضم كل منها اثنني على األقل من املوظفني من الفئة الفنية. ويقوم املساعد املعين بالبحوث مبهام حمدَّدة 
. ويقدِّم املساعد اإلداري املساعدة إىل األفرقة القانونيةاملساعدةأشكال منذلك غرييقدم الطابع يف جمال البحث و 

.األفرقة (يف طبع الوثائق وتدبر طلبات الرتمجة بصورة مركزية مثالً)مباشرة إىل القضاة وإىل

. ويُفرتض ٢٠١٦ويُفرتض أنه سيتعنيَّ أن تتزامن اإلجراءات يف شىت دعاوى االستئناف املتوقَّع رفعها يف عام -٩٤
مذكراتتسم به سيكون عاليًا بسبب ما تمببايف قضية النهائي أيضًا أن عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف 

االستئناف املتوقع تقدميها من طابع معقد. وهلذا السبب يتعني، كما تبينه اخلربة العملية يف العمل على دعوَيي 
، أن ينهض بأود كل من دعاوى االستئناف هذه ما ال يقل عن اْنغوجولووقضية لوبنغااالستئناف النهائي يف قضية 

بقدر املستطاع على دعوى االستئناف املعنية وحدها دون غريها، بغية تفادي أربعة موظفني من الفئة الفنية، يعملون
حاالت التأخري يف النظر القضائي يف الدعاوى املعنية. ويعين ذلك من حيث املبدأ أن املوظفني املندوبني إىل العمل 

.ف متهيديعلى دعاوى االستئناف النهائي لن يكون بوسعهم العمل يف الوقت نفسه على دعاوى استئنا

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

- الوظائف يف شعبة االستئناف من عشر وظائف هي وظيفة مستشار قانوين (من الرتبة فمالكتألف ي-٩٥
)، ووظيفة ٢- )، ووظيفة موظف قانوين معاون (من الرتبة ف٣- )، ومخس وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٤

)، ووظيفتني ١-: رهنًا بإعادة تصنيفها املطلوبة لتصبح من الرتبة فرأ- معين بالبحوث (من الرتبة خ عمساعد 
.رأ)- عملساعدين إداريني (من الرتبة خ

ألف يورو٣٣٦,٦املساعدة املؤقتة العامة

، سُيحتاج إىل ما ال يقل جمموعه عن٢٠١٦بالنظر إىل االفرتاضات املتعلقة بعبء العمل يف عام -٩٦
للنهوض بأود دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى ٢- /ف١- وف٣- فتنيالرتبمن موظفني من الفئة الفنية تسعة

وسيستلزم ذلك استمرار توفري املوارد املقّرة على شكل مساعدة مؤقتة عامة على النحو .االستئناف التمهيدي
التايل:

. يف ضوء عبء العمل هما (متطلب مستمر)شهرًا لكل من١٢ملدة)٣- موظفان قانونيان (من الرتبة ف-٩٧
شهراً ٢٤يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة ٣- املتوقع ستظل شعبة االستئناف حتتاج إىل موظفني من الرتبة ف

عالوة على مبباوقضية كاتنغاللنهوض بأود اإلجراءات املتزامنة جزئياً فيما خيص دعاوى االستئناف النهائي يف قضية 
.مل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيديعبء الع

إن تعزيز. )مستمرشهرًا (متطلب ١٢)، ملده ٢- /ف١- موظف قانوين مساعد/معاون (من الرتبة ف-٩٨
للسهر على أن يكون لألفرقة العاملة على أي من دعاوى االستئناف النهائي مالك  يلزم املعينعامة الؤقتة املساعدة امل

ىل حجم هذه الدعاوى وإىل ما يكتنفها من تعقيد؛ وللسهر على وجود عدد إمجايل كاف كاف من املوظفني، نظراً إ
من املوارد يف الشعبة لتفادي حاالت التأخري غري املستحسن يف التوصل إىل قرارات يف دعاوى االستئناف النهائي ويف 

.دعاوى االستئناف التمهيدي
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وارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة متاثل إىل حد إن املهام املعتادة للموظفني الذين تتمثل فيهم امل-61٩٩

ا يف الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية، لكنها ال تقتصر عليها: إجراء البحوث القانونية  بعيد املهام التالية املضطلع 
يص مذكرات األطراف يف دعاوى تقييم وتلخو املعمقة يف املسائل اجلوهرية واإلجرائية املثارة يف إطار االستئناف؛ 

االرتباط مع قلم و ت املتخذة يف دعاوى االستئناف؛ امساعدة القضاة يف إعداد نصوص أجزاء من القرار و االستئناف؛ 
إعداد وتقدمي الدعم للجلسات يف و املشاركة يف اجتماعات القضاة؛ و احملكمة واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ 

.من احملكمةإطار دعاوى االستئناف ض

ألف يورو٣١,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري املتصلة ٨٢,٤ألف يورو (١٤,٠امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -١٠٠
.بالعاملني لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب

ا اجلمعية، أُدرجت املخصَّ -١٠١ صات املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية ووفقاً لتوصيات اللجنة، كما أقر
ا قضاة ومل يُرصد خمصَّص لسد تكاليف أي زيارة موقعية . ٢٠هيئة الرئاسة .٢٠١٦يف عام يقوم 

ألف يورو١,٠الضيافة

م يبقى املبلغ املطلوب دون تغيري وهو خمصَّص لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقو -١٠٢
ا الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية 

.الدولية

ألف يورو٣٠,٠التدريب

لسد بصورة رئيسية يلزم هو يف املئة) و ٨٧,٥ألف يورو (١٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -١٠٣
ا نظراً علىةالقدر املعرفة باللغة الفرنسية و حتسني إىل لرامي التدريب اتكاليف  إىل متطلبات حمدَّدة يف جمال التحرير 

تدريب موظفي الدوائر فيما يتعلق بالشؤون العمل املتعلق بالقضايا املضطلع به حاليًا يف الشعب الثالث مجيعاً، و 
اين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، وقانون حقوق االنسان، القانونية التخصصية، وال سّيما يف جماالت القانون اإلنس

واملستجدات من قبيل تناول األدلة تناوالً إلكرتونياً أو رقمياً.

لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... ٢٠ لد الثاين، اجلزء باء-)، ا ، ١- دال- ٢- هاء، وا
.٨٣الفقرة 
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام١٢٠٠البرنامج:١٣الجدول62

١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٤مصروفات ميزانية عام
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
روات)(بآالف اليو 

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
ية امليزان

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٤القضاة ٤١٨,٦٤ ٤١٨,٦٢٧٥,٨٤ ٦٩٤,٤٥ ٤٥٨,٨٥ ٤٥٨,٨٥ ٣٤١,١٥ ٢,٢-١١٧,٧-٣٤١,١

٢املوظفون من الفئة الفنية ٥٥٩,٣٥٣٨,٣٣ ٠٩٧,٦٣ ٠٩٧,٦٢ ١٧١,٩٥١٢,١٢ ٦٨٤,٠٢ ٣٨٩,٩٨٠٤,٠٣ ١٩٣,٩٥٠٩,٩١٩,٠
٢٨,٣-٢١٧,٢-٥٥٧,٣٢٠٩,٠٧٦٦,٣٥٤٩,١٥٤٩,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٥٥٩,٣٥٣٨,٣٣ ٠٩٧,٦٣ ٠٩٧,٦٢ ٧٢٩,٢٧٢١,١٣ ٤٥٠,٣٢ ٩٣٩,٠٨٠٤,٠٣ ٧٤٣,٠٢٩٢,٧٨,٥

٩٨٤,٠٩٨٤,٠٢٣٢,٤١املساعدة املؤقتة العامة ٢١٦,٤١ ٣١٤,٨١ ٣١٤,٨١ ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧٥٧٥,٩٤٣,٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٨٤,٠٩٨٤,٠٢٣٢,٤١ا ٢١٦,٤١ ٣١٤,٨١ ٣١٤,٨١ ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧٥٧٥,٩٤٣,٨

السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٢,٠٢,٠٢,٠اخلدمات التعاقدية
١١,٠١١,٠١١,٠١٦,٠١٦,٠٣٠,٠٣٠,٠١٤,٠٨٧,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

زم واملواداللوا
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٣,٠١٣,٠١٣,٠١٧,٠١٧,٠٣١,٠٣١,٠١٤,٠٨٢,٤بالعاملني

موع ٦ا ٩٩٠,٩١ ٥٢٢,٣٨ ٥١٣,٢٥٠٨,٢٩ ٠٢١,٤٨ ٢٠٥,٠٢ ٠٣٥,٩١٠ ٢٤٠,٩٨ ٣١١,١٢ ٦٩٤,٧١١ ٠٠٥,٨٧٦٤,٩٧,٥

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام١٢٠٠البرنامج:١٤الجدول

وكيل أمني الدوائر
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٨٢٢٠٨٨٢٨ساسياملالك األ

١٢٤٧٧املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢١٨٦٢٧٨٨٣٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرع ١١١يا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
٢٢١٨٦٢٨٨٨٣٦المجموع
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مكتب االتصال القائم في نيويورك–ب االتصالمكات:١٣٠٠البرنامج-٣

المقدِّمة

يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني احملكمة -١٠٤
وتيسري التعاون بينهما. ويثابر هذا املكتب على التواصل مع األمانة والوكاالت ذات الصلة، وبني األمم املتحدة 

ا بغية تذليل مسائل التعاون االشتغايل واستطالع سبل تعزيز التعاون بني املنظمتني. العامة لألمم املتحدة ووكاال
ويقوم باإلبالغ عنها، متدخًال يف يف األمم املتحدة املستجدات من باحملكمة يتصلماكما إن هذا املكتب يتابع 

ا عند اللزوم .شأ

هذا املكتب من الناحية اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع أجهزة ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود -١٠٥
ا يف األمم املتحدة .احملكمة، مقدمًا الدعم اإلمدادي وسائر أشكال الدعم العملي لشىت األنشطة اليت تضطلع 

تبها. كما إنه يقدم الدعم اإلمدادي جللسات مجعية الدول األطراف، ومكتبها، وفريق نيويورك العامل التابع ملك
وعالوة على ذلك يقوم مكتب االتصال القائم يف نيويورك بتعميم املعلومات والعروض عن املستجدات املتعلقة 

مواكبة للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها الوفود باحملكمة يف أوساط األمم املتحدة يف نيويورك، لكي تظل 
اديًا للمحكمة وميثلها يف االجتماعات اليت تعقد فيما احملكمة. ويقدم مكتب االتصال يف نيويورك أيضًا دعمًا إمد

.سائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تعقد يف نيويوركاجتماعات بني دورات مكتب اجلمعية و 

األهداف

ا؛ والعمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى )١( تيسري التعاون الفعال بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة ووكاال
مات الدولية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن.الدول واملنظ

ا الفرعية.)٢( اإلسهام يف زيادة فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف وهيئا

تقدمي الدعم اإلمدادي للجمعية واملكتب وفريق الدول األطراف العامل يف نيويورك.)٣(
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٢٠١٦لمرامي فيما يخص عام ومؤشرات األداء، واالنتائج المتوخاة، :١٥الجدول64

٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
(األهـــــــــــــــداف ذات ٣و٢و١األهـــــــــــــــداف 

٢-٢-٣و١-٢-٣و١-١-٣األولويـــة
)٢-٦-٣و٢-٥-٣و١-٥-٣و
التواصــــــل والتعــــــاون الفعــــــاالن مــــــع منظمــــــة -١

ـــــــا ومـــــــع وفـــــــود الـــــــدول  األمـــــــم املتحـــــــدة ووكاال
الــدول غــري األطــراف) وممثلــي (الــدول األطــراف و 

تمـــــــع األهلـــــــي يف نيويـــــــورك؛ وتقـــــــدمي الـــــــ دعم ا
ةلفرعيااهيئاللجمعية و مدادي اإل

 متابعـة مجيــع مـا يصــدر عـن احملكمــة مـن طلبــات التعـاون مــع اهليئــات ذات
الصلة يف األمم املتحدة حىت إجناز املطالب املعنية

تنظيم جلسات إطالع ملمثلي الدول يف نيويورك
تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمة
 متابعـــة اجتمـــاع األمـــم املتحـــدة ذي الصـــلة واملشـــاركة فيـــه، متابعـــة املســـائل

على حنو ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة بالنيابة عن احملكمة
 تقـدمي مسـامهات يف تقــارير وقـرارات األمـم املتحــدة بشـأن املواضـيع املتصــلة

باحملكمة
 حلقـــــات التـــــدارس وحلقـــــات العمـــــل املعنيـــــة مبواضـــــيع متصـــــلة املشـــــاركة يف

باحملكمة
 تقدمي الدعم اإلمدادي إىل اجلمعية واملكتب وفريق الدول األطراف العامل

يف نيويورك

١٠٠%

٥
مجيع الزيارات
 تقـــــــارير أســـــــبوعية وتقـــــــارير

خمصوصة
قرارات٨-٥

حلقات تدارس/حلقات ٥
عمل

اجتماعاً ٢٠-١٥

ألف يورو٣٧٣,٩يزانيةموارد الم

.يف املئة)١٨,٣ألف يورو (٥٧,٨امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -١٠٦

ألف يورو٢٧٧,٦الموارد من الموظفين

.يضم مالك موظفي مكتب االتصال يف نيويورك وظيفتني ثابتتني-١٠٧

ألف يورو٢٧٧,٦الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، الذي يهتم بكل ٥-عمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حاليًا رئيسه (موظف من الفئة في- ١٠٨
ر أ) يقدم الدعم بشأن مجيع الشؤون -العمل اجلوهري الذي يقوم به املكتب، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع

القيام تب، يركز رئيسه على أهم املهام: ونظرًا إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف هذا املك.اإلدارية واإلمدادية
، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية والشبكات كثر استعجاالً األطلبات التعاونفيما يتعلق بمع األمم املتحدة تابعة بامل

م احملك مة غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم املتحدة اليت 
وإبالغ احملكمة عنها، وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة.
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ألف يورو٩٦,٣الموارد غير المتصلة بالعاملين65

تصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، املوارد غري املتلزم -١٠٩
١٠,٣امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على . و ملوادوتكاليف النفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم وا

أدناه).١١٤(انظر الفقرة يف املئة)١٢,٠يورو (آالف

وُختصَّص املوارد املطلوبة لسد التكاليف اجلارية ملكتب االتصال القائم يف نيويورك، مبا يف ذلك إجيار احليز -١١٠
.اتكملكتب من سائر املستهلَ ه ااملكتيب، واللوازم املكتبية األساسية، وما حيتاج إلي

آالف يورو٧,٩السفر

وهو يلزم لسد تكاليف سفرتني يف املئة)٣,٩يورو (ألف٠,٣امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -١١١
.إىل مقر احملكمة يف الهاي

ألف يورو١,٠الضيافة

.املبلغ املطلوبيفال تغري -١١٢

آالف يورو٥,٠اخلدمات التعاقدية

.تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف إسداء مشورة قانونية بشأن أمور منها عقد اإلجيارال-١١٣

ألف يورو٧٧,٤النفقات التشغيلية العامة

١٠,٠. وقد زيد زيادة مقدارها يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف إجيار املباين والتكاليف املكتبية اجلارية-١١٤
ر أن تلزم لسد زيادة يف اإلجيار إثر تغيريات يف ملكية وإدارة مبىن املكاتب الذي ة)يف املئ١٤,٨يورو (أالف يقدَّ

يقع فيه مقر مكتب االتصال.

آالف يورو٥,٠اللوازم واملواد

.مكتبيةاملبلغ املطلوب وهو يلزم لشراء لوازم يفال تغري -١١٥
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام١٣٠٠البرنامج:١٦الجدول66

١٣٠٠
المكاتب االتص

٢٠١٤مصروفات ميزانية عام
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومب ا فيه ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

القضاة
٢٢٣,٢٢٢٣,٢٢٢٣,٢١٦٧,٣١٦٧,٣٢٠٢,٧٢٠٢,٧٣٥,٤٢١,٢املوظفون من الفئة الفنية

٦٢,٨٦٢,٨٧٤,٩٧٤,٩١٢,١١٩,٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٢٣,٢٢٢٣,٢٢٢٣,٢٢٣٠,١٢٣٠,١٢٧٧,٦٢٧٧,٦٤٧,٥٢٠,٦ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٣,٠٣,٠٣,٠٧,٦٧,٦٧,٩٧,٩٠,٣٣,٩السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٠,٤٠,٤٠,٤٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية 
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٣٩,٧٣٩,٧٣٩,٧٦٧,٤٦٧,٤٧٧,٤٧٧,٤١٠,٠١٤,٨النفقات التشغيلية العامة

١,٩١,٩١,٩٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ا
٤٥,٠٤٥,٠٤٥,٠٨٦,٠٨٦,٠٩٦,٣٩٦,٣١٠,٣١٢,٠بالعاملني

موع ٢٦٨,٢٢٦٨,٢٢٦٨,٢٣١٦,١٣١٦,١٣٧٣,٩٣٧٣,٩٥٧,٨١٨,٣ا

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام١٣٠٠البرنامج:١٧الجدول

وكيل أمني مكاتب االتصال
عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-دم٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٢املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١١١٢ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
صل باحلاالتاملالك املت

موع الفرعي ا
١١١١٢المجموع
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: مكتب المّدعي العامالثانيالبرنامج الرئيسي-باء67

المقدِّمة

ثالثةعلى٢٠١٥-٢٠١٢للفرتة") املكتب"(العاماملدَّعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةيفزرُكِّ لقد-١١٦
يفجديدةسياسةاعتماد) ١: (وجناعتهاملكتبعملجودةحتسنيإىلالراميةاالسرتاتيجيةيفأساسيةنقالت

القضايا؛منأقلعددعلىاملواردبرتكيزوذلكاألولويةحيث منعلى الكميةاجلودةتقدمي) ٢(املقاضاة؛جمال
.كتباملأداءحتسني) ٣(

يفزيادةخاللمنوتنفيذها) ٢٠١٥-٢٠١٢للفرتة(االسرتاتيجيةاخلطةاألطرافالدولأيدتوقد-١١٧
الذيالتعديلقبيلمناالسرتاتيجية،اخلطةيفتفاصيلهاالواردةالتدابريسائرمعالزيادة،هذهأسهمتو . املوارد
فقد. املقاضاةأنشطةنتائجحتسنييفالتنظيمي،ألداءاحتسنيإىلالراميةواجلهوداملقاضاةاسرتاتيجيةعلىأُدخل
مناسباً،أفرقتهجعل مالك العاملني الذين تتألف منهميفالشروعإىلالراميةاملكتبجهوداملواردزيادةيسرت

يةبالفعالاتساماً أكثرمقاضاةوأنشطةحتقيقعملياتبإجراءالعمومعلىوالتكفلتنوعاً،أكثربيناتمجعبغية
.وبالنجاعة

خطتهبهتكللتالذيالنجاحعلى٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةاالسرتاتيجيةاملكتبخطةستندوت-١١٨
اعملياً تبنيَّ اليتاملقاضاةسياسةيفالنقلةعلىنفسهالوقتيفمبقيةً ،٢٠١٥-٢٠١٢للفرتةاالسرتاتيجية أ
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. أمامهاملاثلةالتحدياتمعوتكييفهاملكتبءأداحتسنيمناملزيدإىلاخلطةهذهوترمي. إجيابيةنتائجتؤيت68

إلعدادواملقاضاة،التحقيقجماليفاجلديدةوالتقنياتالتكنولوجيةاملستجداتمواكبةمنهاأموراً ذلكلمويش
احلججوتقدميالشهود،علىالتأثريحماوالتذلكيفمباالعدل،بإقامةاملاسةللجرائمللتصديمالئمةتدابري

. فعاليةواألكثراألجنعالنحوعلىاحملكمةأماموالدفوع

السابقة،أعمالهجانب استكمالهإىلجديدة،أعمالالستيعابالكايفاملطالللمكتبيكونأنوجيب-١١٩
يستلزم على حنو ال مناص منه لئن كان عمل املكتبو . منهاملتطلباتلتلبيةاملرونةمنالكايفبالقدريتحلىوأن

علىبالقدرةيتمتعأنجيبفإنهألولويةمن اادرجاعلى أساساالنهوضاملطلوبمعاملة املهاماستمراَره على
.فيهايتدخلاليتاحلاالتيفوالفعالالناجعالتحرك

:مرتابطةمنطلقاتثالثةإىل٢٠١٦لعامالعاماملدَّعيملكتباملقرتحةامليزانيةوتستند-١٢٠

؛)٢٠١٨-٢٠١٦فرتةلل(اجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطة)أ(

؛٢٠١٦عامخيصفيمااملواردإىلاملكتبالحتياجاتوواقعيأمنيتقييم)ب(

إىلالتاليةالسنواتعدةمدىعلىللتوصلمراحلعلىالعملتطبيق مقرتحطريقعلىخطوةقطع)ج(
فيهومتقيَّدوناجعفعالحنوعلىمنهاملتطلباتتلبيةتستلزمهالذيملكتبالك املاألساسيالقدّ 

.باملواعيد

ا آتت نتائج إجيابية٢٠١٥-٢٠١٢تقييم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ويبنيِّ -١٢١ .أ

اسرتاتيجية الفرتة السابقة املمتدة من داء على صعيد اعتماد التهماأل
٢٠١٢إىل حزيران/يونيو ٢٠٠٣

اسرتاتيجية الفرتة املمتدة من 
٢٠١٥إىل ٢٠١٢حزيران/يونيو 

ألداءالزيادة يف ا

موع موعالـ%ا الـ%ا
بحسب التهم

التهم اليت اعُتمدت
التهم اليت مل تُعتمد

المجموع

٥٠
٣٠
٨٠

٦٢,٥
٣٧,٥
١٠٠

٢٠٦
٣٤

٢٤٠

٨٥,٨٣
١٤,١٧

١٠٠

+٢٣,٣٣%

بحسب المتهمين
املتهمون الذين اعُتمدت التهم املوجَّهة إليهم

هة إليهماملتهمون الذين مل تُعتمد التهم املوجَّ 
المجموع

١٠
٤

١٤

٧١,٤٣
٢٨,٥٧

١٠٠

٨
٠
٨

١٠٠
٠

١٠٠

+٢٨,٥٧%

املفعولتؤيتاألولويةمن حيث على كميتهالعملجودةتقدمياسرتاتيجيةأنالنتائجهذهمنويظهر-١٢٢
يفاجلديدةالتحقيقعملياتمثلإرجاؤها،يتعنيأخرىضروريةخططحسابعلىيأيتذلككانوإناملنشود،

.للمحاكمةجاهزةتغدولكيساكنةقضايا/حتقيقعملياتحتريكإىلاجلهودويعيقودارفور،وليبيامايل

:يليامبوذلكالسابقةاخلطةإجنازاتىلإ) ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة(اجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةوتستند-١٢٣

االيتالنقلةعلىاإلبقاء)أ( قةومعمَّ اإلطار مفتوحةقيقحتعملياتإجراء: مثل(املقاضاةسياسةشهد
بنيتراوحمسؤوليةً اجلرائمارتكابعناملسؤولنيمنحمدودعددمقاضاةو ؛زةاملركَّ عملياتهمنبدالً 

اسرتاتيجيةخاللمناملسؤوليةأكربَ عنهاملسؤولنيإىلالوصولبغيةاالقتضاءعندوالكبريةاملتوسطة
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والتوصل إىل التأهب ؛فشيئاً شيئاً األعلىإىلاألدىنمنيةاملسؤولسلمصعودعلىالقائمةاملقاضاة69

؛)التهماعتمادجلسةموعدأقصاهأجلضمنممكنوقتأقربيفاالبتدائيةإلجراءاتلالالزم

حنوعلىاملستخدمةاملوارديفأخرىزيادةخاللمنتدرجيياً كميتهزيادةمعالعملجودةاستدامة)ب(
ناجع؛

.جديدةقدراتتطويرخاللمنالتنظيميلصعيداعلىاألداءحتسني)ج(

تلبيةاملكتبتدخلعلىاملتزايدةاملتطلباتوتلبيةاجلودةلتحسنياجلهودبذلاستمرارإىلوباإلضافة-١٢٤
والسلطاتالقانونإنفاذأجهزةمعالتفاعلمناملزيدضرورةعلىأيضاً االسرتاتيجيةاخلطةزتركِّ مالءمة،أكثر

حتسيناتالتآزرأشكالمنبهيتصلوماالنحوهذاعلىاملزيدُ لتفاعلايؤيتأنفيمكن. تصةاملخالقضائية
.العقابمناإلفالتظاهرةمنحيدّ وأنللنجاعة

أما. أدائهؤشراتمبو مبيزانيتهو االسرتاتيجيةتهطاحلالية خباملقرتحةاملكتبميزانيةنطاقيفمتاماً ُأخذلقد-١٢٥
الثالثاالسرتاتيجيةللغاياتالعايلاملستوىعلىإالُحيقَّقفلممجعاءللمحكمةسرتاتيجيةاالاخلطةمعالتكامل
.التدارسقيدوشكلهاحمتواهاكونإىلبالنظروذلك

الطلبيليبلكياملكتبإليهاحيتاجاليتللمواردواقعيتقييمإىل٢٠١٦لعاماملطلوبةامليزانيةوتستند-١٢٦
:منهامناصالألنشطةيف ازيادةمثةفأوًال،. تدخلهعلى

ثالُث غایاِت الخطة 
االستراتیجیة 

للمحكمة

في المجال القضائي

في مجال التعاون

في مجال اإلدارة

تٍْسُع غایاِت الخطة 
االستراتیجیة لمكتب المّدعي 

2018-2016العام للفترة 

تبیان األھداف فیما 
2016یخص عام 

بحسب برامج المیزانیة

الربط بین مؤشرات 
األداء واألھداف فیما 

2016یخص عام 
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موع٢٠١٥احملك70 الربناجمية املقرتحة٢٠١٦يزانية عامملا

٢٠٠٤٦٥٢١شهراً ١٢ط لعقدها خالل فرتة عدد جلسات احملكمة املخطَّ 

٨٨٢٢عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها

٤٥٢٣عدد عمليات التحقيق الناشط

٩٩٢٤عدد عمليات التحقيق الساكن

١٠٩٢٥عدد عمليات التدارس األويل

٤٥٢٦املعنية جبلسات احملكمةملكتب املّدعي العام)التابعة (فرقة األعدد 

١١عدد دعاوى االستئناف النهائي

ويستمر املكتب على العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من -١٢٧
بأمهية أساسية يظل يتسماألويل ر يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشا

.فيما خيص النهوض باإلجراءات الوطنية

خمّلةوعلى حنو مماثل يسعى املكتب إىل تقليص احلاجة إىل تدخله املباشر يف القضايا اليت تشمل جرائم -١٢٨
ألساسي.من نظام روما ا٧٠بإقامة العدل منصوص عليها يف املادة 

إن املكتب، واضعاً نصب عينيه املهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي وضرورة تركيز -١٢٩
اوالت التأثري حململاتبعًا ٧٠جهوده على املقاضاة يف اجلرائم الرئيسية، سيستعني بأنشطة املقاضاة مبوجب املادة 

على ةاملعنيال ميكن تناول اجلرائمهر فيها احملكمة وعندما يرتئي أننة تنظعلى قضية معيَّ من وقع العدلإقامةعلى 
)(ب)، ونظراً إىل املعايري املنصوص عليها يف ٤(٧٠. وسيظل املكتب، عمًال باملادة على حنو سليماملستوى الوطين

األساسي ال جييز للقاضي الذي يكون قد شارك يف اإلجراءات التمهيدية املتعلقة بالنظر إىل عدد قضاة احملكمة، وإىل أن نظام روما٢١
ا، وإىل توفُّر ثالث قاعات جللسات احملكمة يف مبانيها الدائ مة اجلديدة، فإن بقضية معيَّنة أن يشارك يف اإلجراءات االبتدائية املتعلقة بالقضية ذا

لن يتمكنوا يف الواقع من املشاركة يف النظر يف قضيتني منفصلتني يف اليوم نفسه لفرتات مطولة. القضاة املشاركني يف أكثر من حماكمة واحدة 
ولذا فإن اجلدول الزمين للجلسات قد ُسوِّي على النحو التايل:

النعقاد اجللسات: تنعقد ملدة مخسة أسابيع مث تتوقف ملدة أسبوع واحد؛النطاق الزمين•
إمجاًال (كحد أقصى).٤٦٥قاعات حماكمة = ١٥٥x٣:لكل قاعة حماكمة١٥٥قاد اجللسات: العدد األقصى أليام انع•

(يف أربع قضايا) فإنه يوصى باإلبقاء على العدد اإلمجايل األقصى البالغ ٣٩٥مالحظة: لئن كان العدد الفعلي املتوقع أليام انعقاد اجللسات يبلغ 
(مثل جلسة اعتماد التهم يف قضية أُنغوين، وجلسات دائرة االستئناف، وجلسات استعراض احلال ، اشتماًال جللسات غري جلسات احملاكمة ٤٦٥

يف قضايا أخرى). 
مجهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندا.٢٢
احلالة الثانية (ب) (امليليشيا املسماة -ليشيا املسماة "سيليكا")؛ مجهورية أفريقيا الوسطى احلالة الثانية (أ) (املي-مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٣

؛ ستة أشهر: أوغندا (قضية أُنغوين) مث حتقيق آخر. ستلزم مخسة أفرقة متكاملة، ألن كًال من ١؛ حتقيق جديد ٢باالكا")؛ كوت ديفوار - "أنيت
ة.نصفي السنة سيشهد مخس عمليات حتقيق متزامن

، مجهورية الكونغو ١مكرَّرًا (قضية سيمون اْغبغبو)، مايل ١، كوت ديفوار ٣، دارفور ٤و٢، دارفور ١، دارفور ٢، ليبيا ١ليبيا ٢٤
، أوغندا (قضية كوين).٧٠الدعوى املقامة مبوجب املادة - ، كينيا ٤و٣الدميقراطية

ونيجرييا وفلسطني وأوكرانيا.أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس والعراق ٢٥
لوران اْغبغبو وشارل ابْليه (قضية ١، كوت ديفوار ٧٠الدعوى املقامة مبوجب املادة –)؛ مجهورية أفريقيا الوسطى َسْنغروتو و(١كينيا ٢٦

ص مكتب املدَّعي العام، ليس هناك فرق فيما خي). دومنيك أُنغوين)، أوغندا (قضية بوسكو انْتاغندا(قضية ٦)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية غوديه
ة واألفرقة املعنية يف تشكيل الفريق (وبالتايل يف أثر ذلك املايل) بني األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية املنخرطة يف العمل يف إطار جلسات احملكم

باإلجراءات االبتدائية املنخرطة يف اإلعداد للمحاكمات.
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أن ُجتري عد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، يتشاور مع الدول املعنية بشأن إمكانا) من القو ٢(١٦٢القاعدة 71

السلطات الوطنية املختصة التحقيق واملقاضاة يف هذه القضايا.

اواستنادًا إىل األنشطة الالزمة -١٣٠ زاد ميزانية املكتب زيادة تُ ٢٠١٦فيما خيص عام املزمع االضطالع 
) ونسبتها ألف يورو٠٩١,٩٤٦إىل ألف يورو ٦١٢,٦٣٩يورو (من ألف ٤٧٩,٣٦مقدارها 

[بآالف اليوروات].اجلدول أدناه أهم العوامل املسببة للزيادة ويبنيِّ املئة. يف١٦,٤

األثرالفرق٢٠١٥٢٠١٦العامل املسبِّب للتكاليف
٤٥١٣عمليات التحقيق الناشط ٤٠٠,٠

٤٥١١احملاكمات ٢٠٠,٠
٨٠٦,٥غري ذلك من التكاليف

٧٠٥,٠نظام األمم املتحدة املوحَّدتطبيق 
٣٦٧,٨الوظائفتصنيفوقع إعادة 

٦للزياداتمجموع العامال ٤٧٩,٣

وحماكمة أخرى صة لعملية حتقيق ناشط إضافية واحدة سيتسىن للمكتب بفضل املوارد اإلضافية املخصَّ و -١٣١
نشطة املزمع ني فيما خيص مجيع األة لكن ليس بالعمق واجلودة الالزمأن يتصدى للزيادة الضرورية يف األنشط

ا يف عام  لتوفرياملوارد الالزم مقدارجتعل املكتب يبلغ ميكن أن ال احملدودة الزيادة فهذه . ٢٠١٦االضطالع 
العدد املناسب من العاملني لالضطالع جبميع األنشطة املزمع إجراؤها وفقًا لنموذج املكتب اخلاص بالتجهيز 

). ٢٠١٨-٢٠١٦و٢٠١٥-٢٠١٢اتيجيتني (للفرتتني باملوظفني الذي طبقه فيما خيص خطتيه االسرت 

ألنشطة صخمصَّ ٢٠١٦املئة من الزيادة اإلمجالية املرتقبة فيما خيص عام يف٧١,٠وجتدر مالحظة أن -١٣٢
ا املكتب (هي حتقيق ناشط إضايف واحد وحماكمة إضافية واحدة). أما العنصر املتصل بـ"غري  إضافية يضطلع 

رتبط ارتباطًا صارمًا بدعم عمليات املكتب، مثل النفقات التشغيلية يف امليدان، ذلك من التكاليف" فهو م
وتكاليف السفر، واالستثمار يف عمليات حتسني النوعية (مثل احتياز املعدات التخصصية، والرباجميات احلاسوبية، 

نظام دة فهو تكاليف تطبيق نات الزيان اآلخر من مكوِّ والتدريب)، زائدًا تعزيز بعض وظائف الدعم. وأما املكوِّ 
يف امليزانية احتساباً هاوجيب إدراجعية العامة لألمم املتحدة كل عاماجلماحتددهاليت، األمم املتحدة املوحَّد

اللتزامات احملكمة جتاه نظام التقاعد فيها.

ا الراب–مث إن املكتب قام -١٣٣ بعملية –عة والعشرين بناء على توصية صادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دور
الوظائف تصنيف ت جلنة استشارية داخلية معنية ب. فقد ُكلف٢٧إعادة تصنيف لبعض الوظائف يف شعبه وأقسامه

مؤلفة من موظفني من خمتلف أجهزة احملكمة باستعراض طلبات إعادة التصنيف. وتبعًا إلجراء متفق عليه مع جلنة 
صادرة عن اللجنة االستشارية املعنية بتصنيف الوظائف وإرساهلا إىل مصنِّف امليزانية واملالية مت تنجيز التوصيات ال

. وقد قّدرت اللجنة املدَّعية العامة لكي تنظر فيهمهين خارجي لتقييمها تقييمًا مستقًال، سُريسل بعد ذلك إىل
د املبلغ لف يورو. وسُيحدَّ أ٣٦٧,٨االستشارية املعنية بالتصنيف التكاليف ذات الصلة تقييمًا مؤقتًا مببلغ مقداره 

.ICC-ASP/14/5الوثيقة ٢٧
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ف اخلارجي قد أجنز تقييمه وتكون املدَّعية العامة قد الفعلي الذي يتعني إدراجه يف امليزانية عندما يكون املصنِّ 72

نظرت يف التوصيات. وعندما يتم حتديد املبلغ النهائي، سُيعرض على مجعية الدول األطراف إلقراره.

كتب املدَّعي العام أن تتيح له تقليص الفجوة القائمة على صعيد املوارد من شأن امليزانية املقرتحة ملف-١٣٤
الذي جيعل مبقدوره تلبية الطلب على تدخله بالدرجة الالزمة من ملالكه املتوافرة لكن دون أن يبلغ القدَّ األساسي 

درجات أولويتها.اجلودة والنجاعة مع األخذ إىل مدى مقبول مببدأ تناول القضايا اليت بني يديه على أساس

إن هذه الزيادة يف امليزانية ال تتيح للمكتب أن يليب فوراً مجيع املتطلبات منه. وسيظل يتعني على املكتب -١٣٥
تناول القضايا على أساس درجات أولويتها عندما تكون اإلجراءات التمهيدية أو اإلجراءات االبتدائية فيها قد 

جراؤها يف ليبيا ومايل ودارفور جيري إرجاؤها أو ُجترى بصورة هامشية . ومثة عمليات حتقيق جديدة ينبغي إ٢٨بدأت
فقط. وتفضي عدم كفاية املوارد إىل إرجاء حاالت ختضع لعمليات تدارس أويل وكان ميكن أن تُباشر التحقيقات 

فيها.

قها املكتب يعمل، يف إطار حرصه على تدبر املوارد احلصيف، لتمييز املكاسب اليت ميكن حتقيوسيظل -١٣٦
عن طريق حتسني النجاعة. إنه قد أثبت فيما سبق أنه قادر على استبانة جماالت حتسني النجاعة وهو بصدد إنشاء 

فريق عامل دائم ملواصلة هذه اجلهود.

املقرتحة هذه حمسوبة على أساس منوذج القّد األساسي ملالك املكتب من ٢٠١٦إن مبالغ املوارد املطلوبة ضمن إطار ميزانية عام ٢٨
فية مستقرة وكااملوظفني. ويبنيِّ املكتب يف تقرير شامل منفصل بنيته املقرتحة وحيدد قّدًا منوذجيًا مستقرًا ثابتًا يتيح له يف حالة اعتماده موارد
ات كربى يف املتطلبات املتوقَّعة. وعندما يُتوصَّل إىل القّد األساسي،  سيستمر املكتب الستيعاب عبء عمله ما مل تستجدَّ أوضاع استثنائية أو تغريُّ

٢٠١٦ل ميزانية عام على توّخي املرونة يف استخدام موارده وسيظل يتناول القضايا اليت تستلزم تدخله على أساس درجات أولوية يوليها هلا. ومتثِّ 
خطوة أوىل على طريق التوصل تدرجيياً إىل القّد األساسي.

52%

19%

12%
11%

6%

بة للتكالیف فعل العوامل المسبِّ

تكالیف عملیات التحقیق الناشط

تكالیف المحاكمات

غیر ذلك من التكالیف

تكالیف تطبیق نظام األمم المتحدة 
د الموحَّ

تكالیف إعادة تصنیف الوظائف



ICC-ASP/14/20

73 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
73٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥

٢٢٤املكسب املتأيت عن زيادة النجاعة (باليوروات) ٥٢٥٨٣٥ ٠٠٠٤٤٢ لـّما ُحيَْسب٦٧٠
٢٧,٧٢٨,٢٣٣,٢٣٩,٦زانية (مباليني اليوروات)مقدار املي

%١,٣%٢,٩%٠,٨%الـ

األهداف: مكتب املدَّعي العام

إىل عام ٢٠١٦الفرتة املمتّدة من عام فيما خيص املدَّعي العامإن ِتْسع الغايات االسرتاتيجية ملكتب-١٣٧
:منظَّمة حول ثالثة مواضيع رئيسية٢٠١٨

ء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته:االرتقاء بدرجة جودة األدا)١(

املقاضاة، وأنشطةإجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، :١الغاية االسرتاتيجية )أ(
؛على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

املكتباألخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت عملاالستمرار على:٢الغاية االسرتاتيجية )ب(
جلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق تنفيذ السياسات املتعلقة باوعلى

؛األطفال

عمليات التدارس األويل وعمليات وجناعةِ جودةِ املضي يف حتسني:٣الغاية االسرتاتيجية )ج(
؛املقاضاةوأنشطةالتحقيق 

قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته ذات املضي يف تكييف:٤الغاية االسرتاتيجية )د(
الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

يئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته:)٢(

لبية املتطلَّبات منه التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّدًا أساسيًا يتيح له ت:٥الغاية االسرتاتيجية )أ(
من اجلودة والفعالية والنجاعة؛مبا يلزمحبيث يتسّىن له االضطالع بوظائفه 

تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع اإلسهام يف:٦الغاية االسرتاتيجية )ب(
املكتب مبهامه وأنشطته؛

ماية مع التحديات األمنية تكييف اسرتاتيجيات املكتب اخلاصة باحل:٧الغاية االسرتاتيجية )ج(
اجلديدة؛

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة.:٨الغاية االسرتاتيجية )د(

مناإلفالتظاهرةمناحلداإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف )٣(
ا احملكمةالعقاب :على اجلرائم اليت تُعىن 

احلدالعمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية :٩الغاية االسرتاتيجية )أ(
.العقابمناإلفالتظاهرةمن
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-٢٠١٦(للفرتة للمكتب اجلدول الوارد أدناه الرتابط بني الغايات االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية ويبنيِّ -74١٣٨

، ومؤشرات األداء األربعة عشر ٢٠١٦ميزانيته املقرتحة لعام فيما خيص )، واألهداف ذات الصلة احملددة ٢٠١٨
. ويؤيت ذلك اللزوموعندلزوم الاليت مت حتديدها. وُتكرَّر يف هذا اجلدول بعض املؤشرات العامة األربعة عشر حبسب 

.عة عشرالعامة األربمؤشراً يف اجلدول، لكن هذه املؤشرات سُتجمَّع وفقاً للمؤشرات٣١ما جمموعه 

٢٠١٦فيما يخص عام يما، ومؤشرات األداء، والمر األهداف:١٨الجدول
مؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية

إجــــراء عمليــــات التـــــدارس األويل، - ١
وأنشــــــــــطةوعمليــــــــــات التحقيــــــــــق، 

ــــــــــــه،  ــــــــــــى حنــــــــــــو نزي املقاضــــــــــــاة، عل
ومستقل، وعايل درجة اجلودة

دَّد علـــى ضـــوء االضــطالع باألنشـــطة بالقـــدر الســنوي احملـــ-١
امليزانية املخصَّصة

: مـا يُزَمـع حتقيقـه لكل نشـاط رئيسـياحملاّك املرحلية- ١
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

منــــط االســــتنتاجات القضــــائية بشــــأن كيفيــــة إجــــراء - ٢
عمليــــــــــات التــــــــــدارس األويل وعمليــــــــــات التحقيــــــــــق 

وأنشطة املقاضاة
التقيــــد بسياســــات مكتــــب املــــدَّعي العــــام واملعـــــايري - ٣

ا فيهاملعمول
مدى جودة التفاعل مع مكتب املدَّعي العام- ٤
العمل بالعرب املستخلصة- ٥
نتائج أنشطة املقاضاة من حيث ما جياز/ما يُطلـب - ٦

مــــن األوامــــر بــــالقبض علــــى مــــرتكيب اجلرائم/مبثــــوهلم 
أمام احملكمة:

األشخاص الذين تُعتمد الـتهم املوجهـة )أ(
إليهم/األشخاص املتهمني

ألشـــــخاص عـــــدد األشـــــخاص املدانني/ا)ب(
املتهمني

التهم املواَفق عليها/التهم املوجهـة يف مرحلـة إصـدار - ٧
األمـــــــر بإلقـــــــاء القـــــــبض، ومرحلـــــــة اعتمـــــــاد الـــــــتهم، 

واملرحلة االبتدائية
األخــــــذ مبنظــــــور االســــــتمرار علــــــى- ٢

جنســــاين يف مجيــــع جمــــاالت عمــــل
تنفيـــذ السياســــات وعلـــىاملكتـــب

جلرائم اجلنســـية واجلـــرائم املتعلقـــة بـــا
نطلق واجلـرائم املرتكبـة اجلنسانية امل
حبق األطفال

تنفيذ السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسـانية - ١
املنطََلق على النحو املخطط له

تــوفري تــدريب متخصــص للمــوظفني املعنيــني بشــأن إجــراء - ٢
املقابالت مع الشهود الضعيفي احلال

اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال وخطة تنفيذها- ٣

املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً احملاكّ - ٨
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن - ٩

حيث الفعالية واالمتياز
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مؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية75

وجناعــــةِ جــــودةِ حتســــنييفاملضــــي- ٣
التـــــــــــــــــــــــــدارس األويل عمليـــــــــــــــــــــــــات

وأنشــــــــــــطةوعمليــــــــــــات التحقيــــــــــــق 
املقاضاة

عمليات التدارس األويل
جـــات التحقيـــق حتديـــد إمكانـــات املضـــي يف إدمـــاج احتيا- ١

واملباشرة يف مرحلة التدارس األويل
املضـــي يف زيـــادة التواصـــل فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التـــدارس - ٢

األويل
مواصـــــلة اإلعـــــداد املبكـــــر لالضـــــطالع بوظيفـــــة التصـــــدي - ٣

األويل لفورات العنف أو أخطاره الكبرية
عمليات التحقيق

ــــــاالت ذات - ١ تنفيــــــذ مشــــــاريع حتســــــني منتقــــــاة متصــــــلة با
األولوية:

سد الفجوة الزمنية، التحقيق اجلنائي العلمي والتكنولوجيا 
ذات الصـــــلة، التحليـــــل، املعــــــايري، عمليـــــات التحقيــــــق يف 

ال املايل، احلضور امليداين ا
ودعاوى االستئنافاملقاضاةأنشطة

ــــــاالت ذات - ١ تنفيــــــذ مشــــــاريع حتســــــني منتقــــــاة متصــــــلة با
ريـة، تصـميم األولوية: السريورات الداخلية، القدرات اإلدا

ملفات القضايا، سريورة استعراض القضايا، التكنولوجيـا، 
الكفاءات األساسية

التعاون
االضــــطالع بتقيــــيم مــــدى جــــودة البعــــد املتعلــــق بالتعــــاون - ١

الداخلي وتنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٠
العمـــــل واإلدارة مـــــن أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى-١١

حيث الفعالية واالمتياز

املضـــــــــــــي يف تكييـــــــــــــف قـــــــــــــدرات - ٤
املكتــب علــى التحقيــق واملقاضــاة 
وشــــبكته ذات الصـــــلة مـــــع البيئـــــة 
ــــــــة والتكنولوجيــــــــة املعقَّــــــــدة  العلمي

واملستمرة التطور

تــــدريب مجيــــع املـــــوظفني املعنيــــني علـــــى مبــــادئ عمليـــــات - ١
دلــــــــة التحقيــــــــق اإللكــــــــرتوين علــــــــى اإلنرتنــــــــت وتنــــــــاول األ

اإللكرتونية
تعزيــز القــدرة علــى اســتعمال التكنولوجيــا لتقــدمي األدلــة يف - ٢

احملكمة

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٢
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن -١٣

حيث الفعالية واالمتياز

التوصــــل إىل جعــــل قــــدِّ املكتــــب - ٥
قــــــــّداً أساســــــــياً يتــــــــيح لــــــــه تلبيــــــــة 
املتطلَّبـــات منـــه حبيـــث يتســـّىن لـــه 
االضـطالع بوظائفـه مبـا يلـزم مـن 

اجلودة والفعالية والنجاعة

تنفيذ منو املوارد املقرَّر واعتماد الناتج وفقاً لذلك- ١
عرض ما للمكاسـب املسـتباِن إمكـاُن حتقيقهـا مـن خـالل - ٢

٢٠١٧النجاعة من أثر على امليزانية املقرتحة لعام 
اصــــلة مــــن اخلــــدمات ومــــا ميكــــن اســــتعراض السلســــلة املتو - ٣

حتقيقــــه مـــــن أشـــــكال التـــــآزر وحتســــني النجاعـــــة بـــــني قلـــــم 
احملكمة ومكتب املدَّعي العام

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٤
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن -١٥

حيث الفعالية واالمتياز
ني النجاعةاملكاسب احملققة سنوياً عن طريق حتس-١٦

ــــــــــــز التعــــــــــــاون - ٦ اإلســــــــــــهام يف تعزي
والنهوض بالدعم العام من أجل 
اضـــــــــــــطالع املكتــــــــــــــب مبهامــــــــــــــه 

وأنشطته

تنفيـــذ خطـــط التعـــاون فيمـــا خيـــص تقـــدمي الـــدعم احلاســـم - ١
األمهية لعمليات التحقيق، وذلك على النحو املقَّرر

توســـيع نطـــاق شـــبكة مســـؤويل تنســـيق العمليـــات ليشـــمل - ٢
ثالثة شركاء

أصحاب الشأن على النحو املقَّررالتواصل مع - ٣

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٧
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن -١٨

حيث الفعالية واالمتياز

تكييـــــف اســـــرتاتيجيات املكتـــــب - ٧
اخلاصــة باحلمايــة مــع التحــديات 

األمنية اجلديدة

لرئيســيني فيمــا يتعلــق إقامــة شــراكة مــع اثنــني مــن الشــركاء ا- ١
باألمن السيرباين وأمن املعلومات

ـــــقة إقامــــة حلقـــــة اســـــتخبار - ٢ فيمــــا يتعلـــــق بـــــاألمن مـــــع منسَّ
الشركاء ضمن احملكمة وخارجها

تنجيز حتديث متطلبات املهارات امليدانية- ٣
مراجعــة األحلــاق النافــذة مــع الوحــدات األمنيــة ضــمن قلــم - ٤

احملكمة

يقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتق-١٩
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن -٢٠

حيث الفعالية واالمتياز



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 76

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
مؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية76

التكفـــــــــل بـــــــــإدارة املكتـــــــــب إدارة - ٨
مهنيـة وشــفافة وناجعــة وخاضــعة 

للمساءلة

حتسني التوازن اجلنساين والتوازن بني رعايا خمتلف البلدان- ١
تنفيذ مجيع عمليات التدريب وتقييم األداء- ٢
برنامج غرس القيمتنفيذ- ٣
تنفيذ التوصية املتعلقة جبو العمل- ٤
إجراء مراجعة املخاطر املهنية- ٥
مراجعُة اسرتاتيجيِة وبنيِة تدبر املعلومات - ٦
إقامـــة نظـــام مؤشـــرات األداء ونظـــام تـــدبر املخـــاطر ونظـــام - ٧

العرب املستخلصة

التبــدل الســنوي يف التــوازن العــام بــني اجلنســني وبــني -٢١
رعايا خمتلف البلدان

مــا يُزَمــع معــدَّل التنفيــذ الســنوي لربنــامج التــدريب: -٢٢
حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

إجــراء االستقصــاء بشــأن جـــو العمــل (مبــا يف ذلـــك -٢٣
القيم)

إجــراء االستقصــاء بشــأن جـــو العمــل (مبــا يف ذلـــك -٢٤
القيم)

تطور اللياقة للعمل-٢٥
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن -٢٦

تيازحيث الفعالية واالم
أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن -٢٧

حيث الفعالية واالمتياز 
املعدَّل السنوي لتنفيذ امليزانية-٢٨
معـــــدَّل تنفيـــــذ تـــــدابري مراقبـــــة املخـــــاطر الـــــيت حيظـــــى -٢٩

ا باألولويـة خـارج نطـاق سـجل املخـاطر  االهتمام 
الذي ميسكه مكتب املدَّعي العام

العمـــــــــل مـــــــــع الشـــــــــركاء لوضــــــــــع - ٩
ـــــــــقة للتحقيـــــــــق اســـــــــرتاتيجي ة منسَّ
واملقاضاة

تقييم املشاورات بشأن مضمون اسرتاتيجية منسقة خاصة -١
بـــالتحقيق واملقاضــــاة وشــــروط وضــــعها وتبعــــات تنفيــــذها، 
وحتديـــد املســــامهة الــــيت ميكـــن أن يقــــدمها مكتــــب املــــدَّعي 

العام لذلك

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -٣٠
تحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن أثـــــر مشـــــاريع ال-٣١

حيث الفعالية واالمتياز
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الرئيس الثانيالبرنامج
مكتب المّدعي العام

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
ف اليوروات)(بآال

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعتباحلاال %املبلغا

٤املوظفون من الفئة الفنية ٧٨٨,٣١٤ ٢٥٢,٩١٩ ٠٤١,٢١٩ ٠٤١,٢٤ ٢٣٠,٥١٢ ٤٩٩,٧١٦ ٧٣٠,٢٤ ٣٤١,٣١٣ ٣٢٣,٧١٧ ٦٦٤,٩٩٣٤,٨٥,٦
١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠٩٤,٢٣ ٠١٠,٠٤ ١٠٤,١١ ٠٧٨,١٣ ٠١٦,٦٤ ٠,٢-٩,٤-٠٩٤,٧

موع الفرعي ل ٤تكاليف املوظفنيا ٧٨٨,٣١٤ ٢٥٢,٩١٩ ٠٤١,٢١٩ ٠٤١,٢٥ ٣٢٤,٦١٥ ٥٠٩,٧٢٠ ٨٣٤,٣٥ ٤١٩,٣١٦ ٣٤٠,٣٢١ ٧٥٩,٦٩٢٥,٤٤,٤
٩٣,١٨املساعدة املؤقتة العامة ٥٠٠,٢٨ ٥٩٣,٣٢٠٣,٢٨ ٧٩٦,٥٤٥٩,٨١٤ ٢١٠,٧١٤ ٦٧٠,٦١ ٨٨٦,٤١٧ ٥٦٣,٨١٩ ٤٥٠,٢٤ ٧٧٩,٦٣٢,٦

٣,٧٢,٤٦,١٦,١اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٦,٨٨ا ٥٠٢,٦٨ ٥٩٩,٤٢٠٣,٢٨ ٨٠٢,٦٤٥٩,٨١٤ ٢١٠,٧١٤ ٦٧٠,٦١ ٨٨٦,٤١٧ ٥٦٣,٨١٩ ٤٥٠,٢٤ ٧٧٩,٦٣٢,٦
٢٧٠,٧٢السفر ٥١٢,٨٢ ٧٨٣,٥١٠٣,١٢ ٨٨٦,٦٢٧٨,٨٢ ١٥٨,٤٢ ٤٣٧,٢٢٨٩,٠٢ ٦٥٠,٣٢ ٩٣٩,٣٥٠٢,١٢٠,٦

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠١٠,٠١٠,٠٥,٠١٠٠,٠الضيافة
٢٠,٢٤٤٨,٩٤٦٩,١٢٢٥,٨٦٩٤,٩٥٠,٠٤٤٩,٥٤٩٩,٥٦٥,٠٥٩٤,٥٦٥٩,٥١٦٠,٠٣٢,٠اخلدمات التعاقدية

١٥,٢١٢٦,٦١٤١,٨١٤١,٨١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢١٤٤,٥٢٢١,١٣٦٥,٦١٥,٤٤,٤التدريب
٢٣,٩٢٣,٩٢٣,٩١١١,٩١١١,٩١١٢,٧١١٢,٧٠,٨٠,٧اخلرباء االستشاريون

٨,٢٥٩١,٧٥٩٩,٩٢,٧٦٠٢,٦٤٥٥,٠٤٥٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠٨٠,٠١٧,٦النفقات التشغيلية العامة
٤,٤٤٥,٤٤٩,٨١٠,٦٦٠,٤٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠١١,٠١٠,١اللوازم واملواد

٤٥٤,٥٤٥٤,٥٢٢,٧٤٧٧,٢١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٣٢٣,٧٤بالعاملني ٢٠٣,٨٤ ٥٢٧,٥٣٦٤,٩٤ ٨٩٢,٤٥٠٧,٠٣ ٦٠٠,٨٤ ١٠٧,٨٥٥٧,٥٤ ٣٢٤,٦٤ ٨٨٢,١٧٧٤,٣١٨,٨

موع ٥ا ٢٠٨,٨٢٦ ٩٥٩,٣٣٢ ١٦٨,١٥٦٨,١٣٢ ٧٣٦,٢٦ ٢٩١,٥٣٣ ٣٢١,٢٣٩ ٦١٢,٦٧ ٨٦٣,٣٣٨ ٢٢٨,٧٤٦ ٠٩١,٩٦ ٤٧٩,٣١٦,٤

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعامالثانيالبرنامج الرئيسي :٢٠الجدول

وكيل أمني مكتب المّدعي العام
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
أر -خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٣٦٩٤٧٢٣٣١١٥١٦٤٩املالك األساسي

٦٢٠٤٠٤٠١٥١٢١٤٨٤٨١٦٩املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٧١٥٤١٦٣٦٤٢١٨ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

الك األساسيامل
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع  الفرعيا
١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٧١٥٤١٦٣٦٤٢١٨المجموع
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ديوان المدَّعي العام وقسم المشورة القانونية: ٢١١٠البرنامج الفرعي)أ(

المقدِّمة

.)LAS(وقسم املشورة القانونية) IOP(ديوان املدَّعي العام من ٢١١٠الربنامج الفرعييتألف -١٣٩

ان املدَّعي العام املساعدة إىل املدَّعية العامة ويسدي إليها املشورة بشأن اضطالعها اليومي ويقدم ديو -١٤٠
مبهامها واإلدارة العامة للمكتب ومراقبة جودة عمله؛ وينسق مجيع الشؤون االسرتاتيجية واإلدارية اليت تتناوهلا 

وينسق األنشطة والسريورات اجلارية ضمن املكتب املدَّعية العامة ويقدم التوصيات من أجل اختاذ التدابري الالزمة،
ويفحص البالغات الصادرة باسم املدَّعية العامة؛ وينسق اجتماعات اللجنة التنفيذية، ،واملشرتكة بني األجهزة

ومراجعة ما يودع من وثائق، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ ويسهر على تدبر املكتب 
من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية مبالك من املوظفني جتهُّزهاصة إىل املوارد البشرية، وعلى الحتياجاته اخل

دي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويدير العالقات العامة للمدَّعية العامة؛ ويساعد املكتَب يف القيام على حنو اجليِّ 
نشطة يف جمال العالقات العامة.فعال من خالل وحدة اإلعالم فيه بنشر املعلومات وأداء األ

ت  أما قسم املشورة القانونية فيسدي إىل املدَّعية العامة واملكتب املشورة القانونية بشأن التقارير واملنشورا-١٤١
رادى حاالت املوظفني، ويتوىل استعراض العقود وحتريرها. ويقوم هذا القسم كما يسدي إليهما املشورة بشأن فُ 

ة ويسدي املشورة إىل قسم حتليل احلاالت، ويسهم يف البحوث القانونية ويف املشورة اليت أيضًا بالبحوث القانوني
يسديها قسم االستئناف فيما يتعلق باحلاالت والقضايا. ويتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن تنسيق ووضع 

قياسية واملبادئ التوجيهية، اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب، ما يشمل وضع السياسات وإجراءات العمل ال
وتنسيق تنفيذها.

كما يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن تنسيق وضع قاعدة بيانات السوابق القضائية اليت تشمل -١٤٢
مجيع وحدات احملكمة، وعن إعداد تقارير احملكمة األسبوعية وتعميمها. ويدعم هذا القسم الفريق املعين باملوارد 

التدريب وتنفيذ اخلطط املقّرة. وينظم قسم املشورة القانونية أيضاً طعداد خطإلب املدَّعي العام البشرية يف مكت
ويدير سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها زائرون بشأن مسائل حتظى باهتمام عام من املكتب ومن احملكمة مجعاء، 

من اللجنة التنفيذية تنظيم وتسيري منتديات هذه احملاضرات؛ ويتوىل بناء على طلب من املدَّعية العامة أو شؤون
قانونية يتحدث فيها متكلمون داخليون.

ويليب قسم املشورة القانونية طلبات هذه املشورة الصادرة عن املدَّعية العامة وعن اللجنة التنفيذية وعن -١٤٣
املكتب بوجه عام بصفته شعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه فيما يتعلق بالعمليات الرئيسية للمكتب أو باشتغال 

جهازًا مستقًال. ويسهم هذا القسم يف إعداد املشورة القانونية اليت يسديها قسم االستئناف إىل أفرقة التحقيق 
واملقاضاة. وييسر قسم املشورة القانونية وضع ومسك معايري املكتب. وهو يعد يف هذا السياق كتيب العمليات 

إنه يقود وضع وتنفيذ سياسات املكتب بشأن املسائل الرئيسية اليت تستبينها قواعد السلوك. كما مدوَّنةوميسك 
املدَّعية العامة.

لعرب املستخلصة وعن إضفاء الطابع املؤسسي عليه اويتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إعداد نظام -١٤٤
ا، استنادًا إىل الت العمليات. وجناعةِ درجة جودةِ ارتقاًء بجربة، بغية متييز املمارسات اجليدة والتوثيق هلا والعمل 
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على تنفيذ معايري املكتب وكذلك يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إعداد وتنسيق آلية حتقق للسهر79

ا.دوالتقي

منبياناتٍ للمالحظات وقواعدِ قانونية إلكرتونية وركنٍ ويتدبر قسم املشورة القانونية مسك وتطوير أدواتٍ -١٤٥
أجل املكتب، الذي يوفر له أيضًا التدريب ويتوىل من أجله إقامة واستدامة شبكة قانونية أكادميية. ويقوم هذا 

املعايري الشاملة بنطاقها مجيع وحدات احملكمة، مثل السياسات والتعاميم اإلدارية، وتدبرِ القسم أيضاً بتيسري وضعِ 
يف املكتب املسؤولية عن إسداء املشورة بشأن تطبيق نظام املوظفني وهو يتوىل مع الفريق املعين باملوارد البشرية 

التقاضي.إجراءات رادى احلاالت، بوسائل منها األساسي ونظامهم اإلداري يف فُ 

قواعد السلوك اخلاصة مبكتب دوَّنةوينظم قسم املشورة القانونية تدريب موظفي املكتب فيما يتعلق مب-١٤٦
لعرب املستخلصة والتحقق.) ونظام ا٢٠١٣املدَّعي العام (
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ديوان المدَّعي العام وقسم المشورة القانونيةأهداف :٢١الجدول80

٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
)٢-١القضاء والمقاضاة (

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا١الغايــــة 
العام:

إجــراء عمليــات التــدارس األويل، وعمليــات التحقيــق، 
أنشـــطة املقاضـــاة، علـــى حنـــو نزيـــه، ومســـتقل، وعـــايل و 

درجة اجلودة

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٢الغايــــة 
العام:

األخــــــذ مبنظــــــور جنســــــاين يف مجيــــــع االســــــتمرار علــــــى
تنفيذ السياسات املتعلقة وعلىاملكتبجماالت عمل

جلرائم اجلنســـية واجلـــرائم اجلنســـانية املنطلـــق واجلـــرائم بـــا
رتكبة حبق األطفالامل

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٣الغايــــة 
العام:

التــــدارس عمليــــاتوجناعــــةِ جــــودةِ حتســــنييفاملضــــي
املقاضاةوأنشطةاألويل وعمليات التحقيق 

اإلســـــهام يف البحـــــوث القانونيـــــة وإســـــداء املشـــــورة -
القانونية إىل قسـم حتليـل احلـاالت مـع احلـّث علـى 

يات تدارس أويل وإىل قسم االستئناف إجراء عمل
فيما يتعلق باحلاالت والقضايا

ـا عـن طريـق - شرح أنشطة املكتب وشحذ الوعي 
إعالم اجلمهور

ا- تواتر اجتماعات اللجنة التنفيذية وقرارا
ــــــاجلرائم - ــــــذ السياســــــة املتعلقــــــة ب وضــــــع خطــــــة تنفي

اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق
صة باألطفالوضع سياسة خا-
شــــحذ وعــــي اجلمهــــور بــــاجلرائم اجلنســــية واجلــــرائم -

اجلنسانية املنطََلق عن طريق إعالم اجلمهور

املشـــــورةوإســـــداءالقانونيـــــةاإلســـــهام يف البحـــــوث-
القانونية إىل قسـم حتليـل احلـاالت مـع احلـّث علـى 
إجراء عمليات تدارس أويل وإىل قسم االستئناف 

ضايافيما يتعلق باحلاالت والق

االضـــــطالع بـــــالبحوث القانونيـــــة وإســـــداء -
املشورة القانونية على النحو املطلوب

إجــــراء املقــــابالت وإعــــداد نبــــذات الــــرأي، -
والبيانات الصحفية، والتصرحيات ، إخل

تنجيز خطط التنفيذ لكي تطبقها األفرقة-
إجــــراء املقــــابالت وإعــــداد نبــــذات الــــرأي، -

ات، إخلوالبيانات الصحفية، والتصرحي

تنجيز وضع السياسة واعتمادها وعرضها-

وإســـــداءالقانونيـــــةبـــــالبحوثاالضـــــطالع-
املطلوبالنحوعلىالقانونيةاملشورة

)٣-٣، ٢-٣التعاون والدعم (
ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٦الغايــــة 
العام:

اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهـوض بالـدعم العـام مـن 
اضطالع املكتب مبهامه وأنشطتهأجل 

ـــا وجلـــب - شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي 
الدعم هلـا والتعـاون فيمـا خيصـها مـن خـالل املهـام 

ا املدَّعية العامة، واإلعالم العام اليت تضطلع 
التواصل مع أصحاب الشأن على النحو املخطط -

له

ا املدَّعية العامة، - دعم املهام اليت تضطلع 
جــراء املقــابالت، وإعــداد نبــذات الــرأي، وإ

والبيانات الصحفية، والتصرحيات، إخل
ــــــــة، - املضــــــــي يف تطــــــــوير الشــــــــبكة األكادميي

بوسائل منها تنظـيم احملاضـرات الـيت يلقيهـا 
زائرون

املســـــــــامهة يف إعـــــــــالم اجلمهـــــــــور والتمثيـــــــــل -
اخلارجي للمكتب

مواصـــلُة تطـــوير مشـــروع األدوات القانونيـــة -
وإدارتُه

ــــــــــــــــــــــــــــــاإلدارة  األهــــــــــــــــــــــــــــــداف المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــة ب
)٤-٢، ٣-٢، ٢-٢، ١-٢(

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٨الغايــــة 
العام:

التكفـــل بـــإدارة املكتـــب إدارة مهنيـــة وشـــفافة وناجعــــة 
وخاضعة للمساءلة

إســـداء املشــــورة القانونيــــة وإعــــداد النصــــوص فيمــــا -
يتعلق بآحاد الشؤون اإلدارية

تنظيمي الداخلي للمكتبوضع اإلطار ال-

ــــــداخلي - اإلســــــهام يف وضــــــع اإلطــــــار التنظيمــــــي ال
للمحكمة

وضع سياسات اسرتاتيجية للمكتب-

تنفيذ مشروع العرب املستخلصة-

وضع نظام حتقق ملراقبة االمتثال-

تقليــــل احتمــــال التقاضــــي، وحتقيــــق نتــــائج -
ناص من التقاضيمرضية كلما كان ال م

مراجعــــــة كتيــــــب العمليــــــات وحتديثــــــه عنــــــد -
اللزوم وحبسب اللزوم

املســـــــامهة يف ذلـــــــك يف الوقـــــــت املناســـــــب؛ -
وجتســـيد آراء املكتـــب ومصـــاحله علـــى حنـــو 

مرضِ 
اعتمـــــــاد خطـــــــة تنفيـــــــذ السياســـــــة اخلاصـــــــة -

بــــــــــاجلرائم اجلنســــــــــية واجلــــــــــرائم اجلنســـــــــــانية 
رائم املنطََلق؛ واعتماد السياسة املتعلقـة بـاجل

املرتكبة حبق األطفال
تنفيـــــــــــــــذ املشـــــــــــــــروع، وتشـــــــــــــــغيل النظـــــــــــــــام -

اإللكــرتوين، واألخــذ بــالعرب املستخلصــة يف 
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٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة81

إعداد خطة التدريب السنوي للعاملني يف مكتـب -
رد املـــدَّعي العـــام، وذلـــك بالتواصـــل مـــع قســـم املـــوا

البشرية
تنجيز وثائق السياسـات اخلاصـة بالعمـل عـن بعـد -

وغريهـا مــن السياســات املتعلقــة بــاملوظفني، وذلــك 
بالتواصل مع قسم املوارد البشرية 

حتســـني التـــوازن بـــني اجلنســـني وبـــني رعايـــا البلـــدان -
ضمن جمموعة العاملني يف مكتب املدَّعي العام

كتــــب معاجلــــة مــــا ينــــدرج ضــــمن نطــــاق ســــيطرة م-
املــدَّعي العــام مــن املســائل األساســية املتصــلة جبــو 

العمل 
تنجيز وتنفيذ مشروع القيم اجلوهرية للمكتب-
مراجعــة البنيــة الداخليــة ملكتــب املــدَّعي العــام بغيــة -

ا زيادة فعاليتها وجناعتها والتكفل بضمان جود

إطار املمارسة العامة للمكتب
ــــــد إطــــــار نظــــــام التحقــــــق يف مكتــــــب - حتدي

املدَّعي العام وتنفيذه

ألف يورو٨٣٢,٧٢موارد الميزانية

.يف املئة)٦,٧ألف يورو (١٧٨,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٤٧

ألف يورو١١٢,٩٢الموارد من الموظفين

ملساعدة املؤقتة العامة من املوظفني يف إطار اوُحيتاج إىل موظف إضايف عدد الوظائف الثابتة. يفريتغال -١٤٨
يق املعين الفر يتعني على ) ملساعدة ديوان املدَّعي العام على النهوض بأود عمله املزيد. كما ٣-فمن الرتبة (

موظف معاون معين ٢٠١٦لعام باملوارد البشرية يف املكتب أن يساعد املكتب يف تنمية قدراته. ولذا ُيطلب 
) ملدة اثين عشر شهراً. أما وظيفة املوظف املعين باالتصال يف ٢-باالتصال بشأن املوارد البشرية (من الرتبة ف

ملدة اثين عشر شهرًا فلم تعد مطلوبة. ٢٠١٥ت يف ميزانية عام قرّ ) اليت أُ ٣-جمال املوارد البشرية (من الرتبة ف
وقد تسىن هذا التقليص البنيِّ يف املوارد البشرية بفضل حتسني سريورات التوظيف ضمن الفريق املعين باملوارد البشرية 

و الذي هيأت له نه من تقدمي املساعدة على النحيف املكتب وعلى افرتاض أن البنية اجلديدة لقلم احملكمة ستمكّ 
.ReVisionاملراجعة املسماة 

ألف يورو٥٥٨,٢١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، يتوىل ٤-يدعم املدَّعية العامة (وهي من رتبة وكيل أمني عام) مساعد خاص رئيسي (من الرتبة ف-١٤٩
ب وعن وحدة اإلعالم التابعة للمكتب وعن سائر العاملني يف املسؤولية عن الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكت

ديوان املدَّعي العام، وينسِّق وظائف ديوان املدَّعي العام حتت إشراف املدَّعية العامة املباشر. ويعمل يف ديوان 
)، وموظفان ٣-املدَّعي العام موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية (من الرتبة ف

واآلخر من ٢-)، ومساعدان خاصان للمدَّعية العامة (واحد من الرتبة ف٢-معنيان باإلعالم (من الرتبة ف
رأ)، -عرر)، ومساعد إداري (من الرتبة خ -)، ومساعد شخصي للمدَّعية العامة (من الرتبة خ ع١-الرتبة ف

رأ). ويرأس قسَم املشورة القانونية -عرأ)، ومساعد معين بالعاملني (خ -خ عمن الرتبة ومساعد معين باإلعالم (
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)، ٤-)، كما يعمل يف هذا القسم مستشار قانوين (من الرتبة ف٥-مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف82

رأ).-)، ومساعد قانوين (من الرتبة خ ع٢-ومستشار قانوين معاون (من الرتبة ف

ألف يورو٥٥٤,٧املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد ٥,٠الوظائف اخلمس التالية (املؤقتة العامةعدةاملساُتطلب يف إطار-١٥٠
) أو لسد متطلبات يف OTP-HRوارد البشرية يف مكتب املّدعي العام (للفريق املعين باملالعامل بدوام كامل) 

):LASأو قسم املشورة القانونية () IOP(املّدعي العام أو ديوان املّدعي العاممكتب

من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠شهرًا (١٢ر أ) ملدة -(من الرتبة خ عإداريملساعد وظيفة )أ(
بدوام كامل)؛

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-(من الرتبة فملّدعي العامملساعد خاص يف ديوان اوظيفة )ب(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-ة (من الرتبة فاملوارد البشريبمعينملسؤول اتصال وظيفة )ج(
املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-ملستشار قانوين معاون (من الرتبة فوظيفة )د(
العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٥-املعلومات (من الرتبة فلتدبرملنسِّق وظيفة (هـ)
العامل بدوام كامل).

تكافئ و تساوي موظفًا واحداً ٢٠١٥ية عام فالزيادة اإلمجالية الصافية يف عدد املوظفني بالقياس إىل ميزان-١٥١
يف ديوان املدَّعي ٣-من الرتبة ف. وذلك أن الزيادة يف عدد الوظائف ٢-من ناحية امليزانية وظيفة من الرتبة ف

التعويض باخنفاض مكافئ يف الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب.تعوَّض كاملَ العام

ألف يورو٧١٩,٨الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة ٦,٢ألف يورو (٤١,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٥٢
الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف

اخلرباء االستشاريني.

ألف يورو١٨١,٦السفر

يف املئة) ويُعتزم استخدامه لسد ١٢,٨ألف يورو (٢٠,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٥٣
ا  معها.والعاملوناملدَّعية العامةتكاليف مهمات من املزمع أن تضطلع 

فيتعنيَّ على املدَّعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون، على أرفع - ١٥٤
م واإلسهام مستوى ، لعمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضا

حاَمسي إجيابيةجربة ما ميكن أن تؤتيه هذه املهمات من وقع ونتائج يف تعظيم أثر نظام روما األساسي. وقد بيَّنت الت
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األمهية. كما ُتَسّد مببلغ ميزانية السفر تكاليف مهمات ممثلي وحدة اإلعالم، وقسم املشورة القانونية، ووحدة املوارد 83

املدعوين إىل مقابلة املّدعية البشرية يف مكتب املدَّعي العام، وميثل جزء منه خمصَّصاً ألسفار أصحاب الشأن الرئيسيني
العامة ممن ال يستطيعون سد تكاليف هذه األسفار بأنفسهم.

آالف يورو١٠,٠الضيافة

يف املئة).١٠٠,٠يورو (آالف٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٥٥

رموقني الذين يزورون ماسيني، والضيوف املوتطلب هذه املوارد لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبلُ -١٥٦
ا معظم مكتب املدَّعي العام. ويضاف إىل ذلك أن احملكمة وافقت يف السنة املاضية على أن توزَّ  ع على أجهز

التكاليف املتكبدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين والوفود اليت يستقبلها أكثر من واحد من كبار مسؤويل احملكمة. 
الزيارات على مر السنني، ويُرتقب أن تصبح أكثر تواترًا منها يف املاضي. كما إن لقد تزايد تواتر هذه األحداث/

املعتزم أيضاً استخدامها للمضي يف تنمية أنشطة احملكمة التوعوية لدى اجلمهور –انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة 
معقول توقع أنه سيستقبلهم يف عام سيسهم يف زيادة عدد الزوار الرفيعي املستوى الذين ميكن للمكتب إىل حد –

٢٠١٦.

ألف يورو٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

ل تكاليف بعثات إعالم مستقلة يف البلدان اليت لتحمُّ املعنية وُتطلب املوارد .املطلوباملبلغيفال تغري -١٥٧
استئجار املرافق املناسبة دة من هذا الباب بربامج إذاعية، وبتعمل فيها احملكمة. واملعتاد أن تتصل التكاليف املتكبَّ 
.لعقد املؤمترات الصحفية، وبإنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية

ألف يورو٣٦٥,٥التدريب

تبقى ميزانية التدريب مركَّزة و يف املئة). ٤,٤ألف يورو (١٥,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٥٨
عناصر االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة يف الديوان. ويُعترب التدريب عنصراً حيوي األمهية من

توفري ضرورة متماسكة ضمن مكتب املدَّعي العام وحتسني اجلودة واالرتقاء باألداء. وقد زيدت ميزانيته مراعاًة ل
ة لتنفيذ تدريب مالئم للموظفني اإلضافيني اجلدد، وحتسني مهارات املوظفني احلاليني. وسُتستخدم األموال املعني

٢٩برنامج تدريب وفقًا ألولويات التدريب احملدَّدة الطابع يف مكتب املدَّعي العام، املتصلة رئيسيًا بالتحقيق

والتقاضي واالستئناف والتكامل والتعاون، ولسد االحتياجات اخلاصة يف جمال املهارات اللغوية، وتدبر األدلة 
.نيواملعلومات، والتسيري واملمارسة العامّ 

سيعمل املكتب، حيثما أمكن األمر، مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر من النجاعة و -١٥٩
بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة ودعاوى االستئناف مع 

ص جزء من امليزانية دمات دون مقابل. وخيصَّ احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظمات مشهورة ترغب يف تقدمي اخل
، وجيري حاليًا إعداد هذه الدورات بالتعاون مع الكاملالتنفيذَ نيواملقاضِ لتنفيذ دورات االعتماد الدويل للمحققني 

ذ٢٩ د املعتزم إجراؤها من أجل العاملني يف شعبة التحقيق ضمن السرد املتعلق  ه ترد التفاصيل املتعلقة جبلسات التدريب ذي الطابع احملدَّ
].٢٥١[انظر الفقرة ٢٣٠٠الشعبة يف إطار الربنامج 
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مؤسسات دولية من قبيل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنرتبول)، ومكتب الشرطة األورويب (يوروبول)، واحملكمة 84

London’sاجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اخلاصة بلبنان، وجهاز شرطة لندن الكربى (

Metropolitan Police Service ويضاف إىل ذلك أن مكتب املدَّعي العام يعمل مع قلم احملكمة على مشاريع .(
ف عند حدها األدىن يف الوقت ذاته.مشرتكة مصمَّمة الغتنام الفرص الساحنة أكمل اغتنام وإبقاء التكالي

ألف يورو١١٢,٧اخلرباء االستشاريون

املكتب يف عام سيواصل فيف املئة). ٠,٧ألف يورو (٠,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها - ١٦٠
استئجار خدمات مستشارين خمتصني بشؤون احلاالت وشهود من اخلرباء لدعم عمليات التحقيق ٢٠١٦

هؤالء خدمات حاالت استئجار لبند من بنود امليزانية، سُتحّد أنه، سعيًا إىل تقليص مقدار هذا ابيد واحملاكمات. 
م  . ويساوي املقدار دون مقابلاألشخاص بصورة صارمة وسُيستعان بقدر اإلمكان مبستشارين يقدمون خدما

د على أساس رباء االستشاريني سيحدَّ ، وإن كان املقدار الفعلي خلدمات اخل٥-بالرتبة فعملاملطلوب مثانية أشهر
ستخدم جزء من املبلغ املطلوب لسد نفقات متصلة باجتماعات هيئات اخلرباء العمل املطلوب واخلربة الفردية. وسيُ 

اخلارجيني الذين يساعدون املكتب يف وضع مبادئ توجيهية يف جماالت خاصة من جماالت املقاضاة والتحقيق (مثل: 
ديوان املدَّعي العام بغية يفزة نائي العلمي، والتحقيق واملقاضاة املاليني). وتبقى امليزانية مرتكِّ عمليات التحقيق اجل

.ةشتغاليالسهر على التنسيق بني خمتلف الشعب اال

) من نظام روما األساسي، تستمر املدَّعية العامة على استئجار خدمات مستشارين ٩(٤٢ووفقًا للمادة - ١٦١
. ولـّما  اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال واجلرائم ضد اإلنسانيةائم خارجيني معنيني باجلر 

م االستشارية  ، فإن تعيينهم ال يستتبع إال نفقات السفر ونفقات دون مقابلكان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدما
. لكن تُبذل اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها بدل املعيشة اليومي، اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية

األدىن.
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٢١١٠البرنامج الفرعي:٢٢الجدول85

٢١١٠
ديوان المّدعية العامة /

قسم المشورة القانونية 

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

قرتحةامل٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
صلة امليزانية املت
موعباحلاالت %املبلغا

١املوظفون من الفئة الفنية ٣٩٩,٧١ ٣٩٩,٧١ ٣٩٩,٧١ ١٨٠,١١ ١٨٠,١١ ٢١١,٣١ ٢١١,٣٣١,٢٢,٦
١,٥-٥,٢-٣٥٢,١٣٥٢,١٣٤٦,٩٣٤٦,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٣٩٩,٧١ ٣٩٩,٧١ ٣٩٩,٧١ ٥٣٢,٢١ ٥٣٢,٢١ ٥٥٨,٢١ ٥٥٨,٢٢٦,٠١,٧

٩٣,٠٧٣,٠١٦٦,٠١٦٦,٠٢٠٩,٤٢٣٤,٥٤٤٣,٨٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧١١٠,٩٢٥,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع ٩٣,٠٧٣,٠١٦٦,٠١٦٦,٠٢٠٩,٤٢٣٤,٥٤٤٣,٨٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧١١٠,٩٢٥,٠الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا
١١٠,٢٧٠,٥١٨٠,٧١٨٠,٧٦٢,٢٩٨,٧١٦٠,٩٧٣,٤١٠٨,٢١٨١,٦٢٠,٧١٢,٨السفر

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠١٠,٠١٠,٠٥,٠١٠٠,٠الضيافة
٢٧,٤٢٧,٤٢٧,٤٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

١٥,٢١٢٥,٨١٤١,٠١٤١,٠١٣٥,٢٢١٥,٠٣٥٠,٢١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١٥,٣٤,٤التدريب
٢٣,٩٢٣,٩٢٣,٩١١١,٩١١١,٩١١٢,٧١١٢,٧٠,٨٠,٧اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

١٣٠,٤٢٤٧,٦٣٧٨,٠٣٧٨,٠٢٠٢,٤٤٧٥,٦٦٧٨,٠٢٢٧,٩٤٩١,٩٧١٩,٨٤١,٨٦,٢بالعاملني

١المجموع ٦٢٣,١٣٢٠,٦١ ٩٤٣,٧١ ٩٤٣,٧١ ٩٤٤,٠٧١٠,١٢ ٦٥٤,٠٢ ١٧٢,٨٦٥٩,٩٢ ٨٣٢,٧١٧٨,٦٦,٧

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٢١١٠البرنامج الفرعي:٢٣الجدول

ديوان المّدعية العامة /
قسم المشورة القانونية

وكيل أمني 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

مةالعا
جمموع املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢١٤١١٠١٥٦١٦املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٢١٤١١٠١٥٦١٦ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
حلاالتاملالك املتصل با
موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١-١-١-املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١-١-١-ا
١١٢١٤١١٠١٤٥١٥المجموع
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قسم الخدمات:٢١٢٠البرنامج الفرعي)ب(

المقدِّمة

املدَّعي ملا خيص مكتب مهام حامسة األمهية دعماً ، من خالل وحداته املتخصصة،قسم اخلدماتيؤدي-١٦٢
ي من أعمال تدبر املعلومات وعمليات كشفها وأعمال اإلدارة املالية والتسيري اإلدار العام على وجه التحديد 

ة. ويعتمد هذا التقنياملساعدةوجمال األدلة بشكليها املادي واإللكرتوينتناولاخلربة اللغوية وجمال يف جمال وذلك 
حنو سلس مشرتكة على تقدمي خدمات إلتاحة مع قلم احملكمة ويسهر على التنسيق الفّعال مرنًا ىً منحالقسم

.بأدىن مقدار من املواردلّقيهامتنشطة ترمي إىل سد احتياجات لسلسة متواصلة من األ

)، ووحدة املعلومات واألدلة LSUويتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات: وحدة اخلدمات اللغوية (-١٦٣
)IEU) ووحدة قاعدة املعارف ،(KBU) ووحدة الشؤون اإلدارية العامة ،(GAU(هذه الوحدات تؤدي ن. إ

العاملة يف احملكمة أو اليت ال ميكن هلا أن تؤديها، واليت تتسم األنشطة اليت ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى 
عمليات مكتب املدَّعي العام.فيما خيص كبريةبأمهية  

يف إطارا املنوطةالشعب االشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام ويرفد قسم اخلدمات -١٦٤
ا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص :واليا

؛كتب املدَّعي العامإعداد ميزانية م)أ(

لة قديرات مفصَّ تكتب املدَّعي العام، مبا يف ذلك التصديق، وإعداد مباالعتمادات اخلاصةدارة إ)ب(
؛٣٠اتفرو صبالغ عن املاإللألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب و 

فار يف مهمات رمسية، والشراء، وشؤونسانية، واألدامليبالعملياتري اإلداري املتصل سيالت)ج(
؛املوظفني

؛املوارد طبقاً للقواعد املالية للمحكمة ونظامها املايلة استخدامالقيام على حنو فعال برصد ومراقب)د(

؛على اهلاتفوخالل الفعاليات و يدان يف املشفوية الرتمجة ال(هـ)

؛البصريةو إعداد حماضر املواد السمعية )و(

واالضطالع باستنساخ الوثائق ترمجة ما لدى مكتب املّدعي العام من أدلة ووثائق هامة،)ز(
وبتحريرها وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم فيهااإللكرتوين وحبجب معلومات 

توفر اخلربة اللغوية ضمن املكتب؛

عن ليها العهدة إدلة واملعلومات (مبا يف ذلك تتبع سلسة اجلهات اليت تؤول تسجيل وحفظ األ)ح(
؛رقمية (مثل حترير املواد السمعية البصرية)املعنية) وتقدمي خدماتاملواد

ل هيئ النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجًة لتغري االحتياجات التشغيلية وذلك من خالي٣٠
تقرير[إعادة ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف متويل اإلدارة بإشادة من مكتب املراجعة الداخلية يف تقرير حديث له

].OIA.02.14الرقمذاتاملهمة: الداخليةاملراجعةمكتب
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؛دلة وتناوهلابشأن مجع األهليإلمكتب وتقدمي الدعم لداء املشورة إس)ط(87

ا املادة المن األوليةدارة املراحل إ)ي( ؛ساسيمن النظام األ١٥سريورة اليت تقضي 

اآلمنان؛دلة ونقلها األحفظجل املهمات، مبا يف ذلك أاملشورة من وإسداءتقنية العدات املتوفري )ك(

؛عمال واملشاريع ضمن املكتبدعم نظام تدبر املعارف ونظام تدبر املعلومات، وسريورات األ)ل(

هذه وإعمالبع لتدبر املعلومات، ادة الطدوات وممارسات حمدَّ أاملكتب من إليهحيتاج د ماعداإ)م(
.ستدامتهاادوات واملمارسات، و األ

والشؤون بامليزانيةشؤون املتعلقة الشؤون املالية و الخيصملدَّعي العام فيما مكتب اميثِّلهذا القسم كما إن-١٦٥
صحاب أمن مهاغري و العامل الهاي ريق فطراف يفدول األالومندويبامليزانية واملالية جلنة أمامباملوارد،املتعلقة 

تية عن ألبات اخلدمات املتطوهو يتوىل أيضًا تدبر احلكومية واملؤسسات الدولية. غري مثل املنظمات ،الشأن
بادرات امليف والطلبات الواردة من قلم احملكمة، مث إنه يتوىل متثيل املكتب للمكتبحتياجات التشغيلية الا

.نطاقها احملكمة برمتهابواملشاريع اليت تشمل 
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أهداف قسم الخدمات:٢٤الجدول88

٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
٦-٢و٤-٢و١-٢تصلة باإلدارة األهداف الم

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٨الغايــــة 
العام:

التكفل بإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة وناجعـة -
وخاضعة للمساءلة

معدَّل إنفاق مبلغ امليزانية
ا معدَّل إنفاق مبالغ صندوق الطوارئ الـُمخطر 
عيد)عمليات التوفيق (توفيق النسب واملوا

(حتديثها) اإلجراءات/السريورات

 تقـــدمي اخلـــدمات النـــاجع واآليت يف حينـــه إىل مكتـــب
املدَّعي العـام (الفـرق بالقيـاس إىل الـزمن املتوقـع لزومـه 
واجلهــــد املرتقــــب بذلــــه وفــــق الســــريورات واإلجــــراءات 

املقرَّة)

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً (تقييم األداء(

٩٨>املعدَّل>%١٠٠%
٧٥>املعدَّل%
 يومــاً فيمــا خيــص ٦٠يف غضــون القيــام بــذلك

من املطالبات املتصلة باألسفار %٩٥
 يومــاً فيمــا خيــص ٣٠يف غضــون القيــام بــذلك

مجيع اتفاقات املكاتب امليدانية
 إجناز حتليل إجراءات القسـم وأنسـاق تسلسـل

ــــــــه وســــــــريوراته مبســــــــاعدة مــــــــن مكتــــــــب  أعمال
ليةاملراجعة الداخ

 ترقيـــة نظـــام املـــوارد البشـــرية اخلـــاص بـــاملوظفني
حبيث يشمل التكاليف حبسب القضية

 إجناز إعادة النظر يف تنظيم الوحدات للتكفل
بقــدرة األجهــزة علــى تقــدمي اخلــدمات ملكتــب 
املـــدَّعي العـــام يف الوقـــت املناســـب وعلـــى حنـــو 

%٥<ناجع (تقليل الفوارق: 

األداء يف إجنــاز إعــداد مجيــع اســتمارات تقيــيم
األجل احملدَّد

٣-٢الهدف المتصل باإلدارة 
ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٣الغايــــة 
العام:

التــدارس عمليــاتوجناعــةِ جــودةِ حتســنييفاملضــي-
املقاضاةوأنشطةاألويل وعمليات التحقيق 

 تقـــــدمي الـــــدعم الفعـــــال واآليت يف حينـــــه لتســـــجيل
األدلة

فعــــــال واآليت يف حينــــــه لكشــــــف تقــــــدمي الــــــدعم ال
املعلومات

مـــن أجـــل إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه
مشاريع تدبر املعلومات يف مجيع وحدات املكتب

 إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه مـــن أجـــل
يف مجيع وحدات املكتبتدبر البيانات 

تقـــــــدمي الـــــــدعم اللغـــــــوي الفعـــــــال واآليت يف حينـــــــه
ة العاملة يف بعثات ميدانيةلألفرقة املتكامل

 تقـــــــدمي الـــــــدعم اللغـــــــوي الفعـــــــال واآليت يف حينـــــــه
لألفرقـــــة املتكاملـــــة العاملــــــة علـــــى إعـــــداد احملاضــــــر 
وترمجــــــة األدلـــــــة والوثــــــائق ذات الصـــــــلة بعمليـــــــات 

املكتب وأنشطته

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال مــن األدلــة يف %٩٥تســجيل مــا ال يقــل عــن
ني (يف حالــــــــــــة األدلــــــــــــة غــــــــــــري غضـــــــــــون يــــــــــــوم

اإللكرتونيــــة) أو ثالثــــة أيــــام (يف حالــــة األدلــــة 
اإللكرتونية)

 ٣<عدد األخطاء يف كشف املعلومات%

 تقــــدمي مشــــروع لتصــــميم تــــدبر املعلومــــات إىل
ايـــــة حزيران/يونيـــــو  اللجنـــــة التنفيذيـــــة حبلـــــول 

٢٠١٦
 ــــدعم اللغــــوي حبســــب اجلــــدول املقــــّر تقــــدمي ال

دة املعنيةمن امل%٩٨فيما خيص 
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ألف يورو١٢٠,٨٨موارد الميزانية89

بينما تنامت عمليات املكتب لتواكب الطلب على اخلدمات املقدمة منذ اعتماد خطته االسرتاتيجية -١٦٦
طرداً إذ هبطت من م اخلدمات اخنفاضاً م، شهدت النسبة املئوية من موارده املخصصة لقس٢٠١٥-٢٠١٢للفرتة 
املئة يف١٧,٤مث إىل ٢٠١٤يف املئة من ميزانيته لعام ١٨,٨إىل ٢٠١٣املكتب لعام املئة من ميزانية يف٢١,١

.٢٠١٥من ميزانيته لعام 

من ارات تسلسل األعمال مكَّنت قسم اخلدمات إن اجلهود املستمرة الرامية إىل تبسيط السريورات ومس-١٦٧
األساسية. فعلى سبيل املثال يري يف بنيتهة يف النجاعة دون تغالنهوض بعبء العمل اإلضايف وحتقيق حتسينات كبري 

واجهت وحدة الشؤون اإلدارية العامة خالل السنوات الثالث األخرية، إثر تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة 
يف املئة). ومت يف الوقت نفسه، بفضل اجلهود ٤٩,٠للمكتب، زيادة حادة يف عدد املهمات (بلغت نسبتها 

املئة يف٣٣,٠رات الداخلية، تقليص الزمن الذي تستلزمه عمليات التوفيق بنسبة بلغت املبذولة لتبسيط السريو 
الرسم البياين الوارد أدناه الوضع على صعيد املطالبات املتعلقة . ويبنيِّ وذلك دون إضافة أي موارد جديدة

السفر كل شهر من املتعلقة بتكاليفاملطالبات قد ازداد عدد ل. ٢٠١٥وعام ٢٠١٤بتكاليف السفر يف عام 
مطالبة يف األشهر الستة األوىل من عام ١١٤مث إىل ٢٠١٤مطالبة يف عام ٩٨إىل ٢٠١٣مطالبة يف عام ٧١

٢٠١٥.

وحقق سائر وحدات قسم اخلدمات حتسينات مماثلة على صعيد النجاعة. فعلى سبيل املثال متكنت -١٦٨
اعدة يف النهوض بأود عبء العمل املتزايد الواقع على وحدة قاعدة املعارف، بنفس املوارد األساسية، من املس

٢٠١٣من عام ١٥عاتق املكتب يف سريورة كشف املعلومات. وقد ازداد عدد ما يودع من وثائق بنسبة 
.)٨٣٧(٢٠١٤) إىل عام ٧٣١(
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هذه مع العلم بأنوعلى حنو مماثل شهد عدد البنود اليت سجلتها وحدة املعلومات واألدلة زيادة حادة، -90١٦٩

.دون أن يطرأ تغيري على مقدار مواردهااملعنية البنود تناولت الوحدة 

ذا العام حمسوب استقرائياً على أساس بلوغه )*( .٢٠١٥حزيران/يونيو ٣٠يف ٩١٧٣٧الرقم اخلاص 

زيداً من ماستلزم التعديل الذي طرأ على اسرتاتيجية املكتب مؤديًا إىل القيام مبهمات أطول يف امليدان إن -١٧٠
ين عليهم، وإعداد استجواباالستعانة املكثفة باملهارات اللغوية بغية متكني األفرقة املتكاملة من  الشهود وا

حماضر مبا جيمع من مواد مسعية بصرية، وترمجة الوثائق املراد استعماهلا مبثابة أدلة.

اخلدمات اآلنفة الذكر. ومثة مؤشر مفيد وقد اخنرطت وحدة اخلدمات اللغوية اخنراطاً نشطاً يف توفري مجيع -١٧١
ا هذه الوحدة  تمثل يف عدد أيام الرتمجة الشفوية املتعاقد يإىل املقادير اإلمجالية املتزايدة لألعمال اليت اضطلعت 

ا يف السنوات الست األخرية، الذي شهد زيادة حادة منذ وضع االسرتاتيجية اجلديدة يف عام شب .٢٠١٣أ

 -
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ذا العام (املساوي :٢٠١٥)**(91 (عدد أيام الرتمجة ٤٠٧= ١ك) حمسوب حسابًا استقرائيًا تقريبيًا على أساس الرقمني ١٥٠٠الرقم اخلاص 

م على سبيل الداللة فقط.).(عدد أيام الرتمجة الشفوية املطلوبة املقدَّر٣٣٠= ٢كالشفوية اليت ُوفِّرت فعًال) +  وهو رقم يقدَّ

ملسوقة أن من الواضح أن التزايد التدرجيي يف مدى التعقيد الذي تتسم به املهمات ويظهر من األمثلة ا-١٧٢
تبع يف أنشطة التحقيق على النحو الذي يتحدد بالنهج اجلديد املويف مقادير كل ذلك، واألدلة واملعلومات 

اخلدمات.، يستلزم موارد إضافية لالضطالع بوظائف الدعم احلاسم األمهية الذي يقدمه قسم واملقاضاة

يف املئة). وميثل جمموع املوارد اليت ١٢,٨ألف يورو (٨٧٦,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها و -١٧٣
(انظر الرسم البياين أدناه).٢٠١٦يف املئة من امليزانية اليت يطلبها املكتب لعام ١٦,٨حيتاج إليها قسم اخلدمات 

بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض-١٧٤
٢١١٠االستشاريون" وبند "األثاث والعتاد" وبند "اللوازم واملواد" وبند "التدريب" ضمن الربناجمني الفرعيني 

مكان التحرك السريع إزاء إوذلك يتيح(ديوان املدَّعي العام)). ٢١٠٠(اللذين ميثالن جزءاً من الربنامج ٢١٢٠و
تغري احتياجات املكتب خالل تنفيذ امليزانية. وقد حظي هذا النهج بالثناء من مراجعي احلسابات باعتباره يضمن 

فعلى هذا النحو تبنيِّ مراقبة أفضل للنفقات ضامنًا يف الوقت نفسه التحلي باملرونة يف تلبية املتطلبات االشتغالية. 
ّدعي العام مبقدار ما يتعلق األمر بالتدريب وباخلرباء االستشاريني) (وميزانية ديوان املميزانية قسم اخلدمات 
راة ألنشطة للفرعية ضمن املكتب تيسرياً االربامج سائر لفعل اب-ستخدمها يو -طلبهايالزيادات يف املوارد اليت  ا

.يف جماالت العمل

ألف يورو٨٩٩,٢٦الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة ٣٧: ٧٤من موظفني يبلغ جمموعهم ٢٠١٦ت يف عام سيتألف مالك موظفي قسم اخلدما-١٧٥
من معادالت املوظف ٣٤,٠وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ومن وظائف الرتامجة امليدانيني (٣٧و

.الواحد العامل بدوام كامل)

15.0%

20.0%

25.0%
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میزانیة قسم الخدمات 
بالقیاس إلى المیزانیة اإلجمالیة لمكتب المّدعي العام
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ألف يورو٤٧٣,٤٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة92

وحدات، يشرف عليها املدير اإلداري الرئيسي (من الرتبة أربعلف قسم اخلدمات من أتي- ١٧٦
(من الرتبة اً معاوندارياً إاً )، وموظف٣-داريًا (من الرتبة فإدارة العامة موظفًا ). وتضم وحدة اإل٥-ف
دلة ملعلومات واألرأ). وتضم وحدة ا-دارة العامة (خ عواإلالية شؤون املالبنيمساعدين معنيوثالثة)، ٢-ف

بة تدلة (من الر ملعلومات واألاباً معنياً مساعداً وموظف، )٣-دلة (من الرتبة فملعلومات واألامعنيًا باً موظف
تدبر املعلومات بمعنيًا اً رأ)، ومساعد-خ عةني حبفظ املعلومات (من الرتبيمساعدين معنوثالثة)، ١-ف

ة دلاألني بيمساعدين معنوثالثة،رأ)-خ عمن الرتبة دلة (ألاباً نيمعاً رئيسياً رأ)، ومساعد-(من الرتبة خ ع
معنيني ْنيِ )، وموظفَ ٤- ملعارف (من الرتبة فقاعدة امديرًا لاملعارفقاعدة رأ). وتضم وحدة -خ عمن الرتبة (
ملعلومات اباً يمعناً وموظفًا مساعد)،١-لقواعد البيانات (من الرتبة فْنيِ ومنسقَ ،)٢-ملعلومات (من الرتبة فاب

أ). وتضم ر -عخمن الرتبة الكشف عن املعلومات (بلبحث فيما يتعلق اباً معنياً )، ومساعد١-فبة ت(من الر 
،)٤-فليزية) (من الرتبة كن(للغة اإلاً مراجعاً/)، ومرتمج٤-(من الرتبة فًا لغوياً منسقويةاللغدمات اخلةوحد

منسقاً و )، ٣-بة فت(من الر /مرتمجًا الشفويةللرتمجة اً )، ومنسق٤-فبة لفرنسية) (من الرتا(للغةاً مراجعاً/ومرتمج
مساعدين معنيني بتجهيز البيانات مخسة و ، رأ)-معنيًا بإعداد احملاضر (من الرتبة خ ع

بإعداد احملاضر (من الرتبة اً معنياً ومساعد، )أر -مساعدين لغويني (من الرتبة خ عثالثة و ، رأ)-خ عة(من الرتب
.)أر -خ ع

يوروألف٤٢٥,٨٣املساعدة املؤقتة العامة

جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر ل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد ظي-١٧٧
م مبثابة دعم مباشر احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّ 

.مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إفهكتب. وعليألنشطة امل

قاعدة للنهوض بأود طار املساعدة املؤقتة العامة إيف توفَّر ضافية إيضاً إىل وظائف أقسم اخلدمات وحيتاج -١٧٨
ءلنهوض بعبلاللغويةدمات اخلولتوفريدلة، ألتدبر اول،وكشف املعلوماتبتنظيم امللفات املعارف فيما يتعلق 

نشطة وتزايد عدد العاملني يف املكتب. ويتوزع شاغلو الوظائف املطلوبة يف ضايف املتأيت عن زيادة عدد األالعمل اإل
:التوزع التايل٢٠١٦طار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام إ

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٥(ًا شهر ١٨ملدة)٤-(من الرتبة فانمراجع)أ(
؛كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٩,٧٥شهرًا (١١٧ملدة)٣-ف(من الرتبةاً مرتمجثالثة عشر )ب(
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٥,٠شهرًا (٦٠ملدة)٢-مرتمجني معاونني (من الرتبة فمخسة )ج(
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-الشفوية (من الرتبة فبالرتمجةمنسق معاون معين )د(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
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من معادالت املوظف الواحد ٢,٠شهرًا (٢٤ملدة)١-مرتمجني مساعدين (من الرتبة فأربعة (هـ)93

؛العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢ملدةرأ)-(من الرتبة خ عداري معين بالدعم اإلموظف )و(
؛لعامل بدوام كامل)املوظف الواحد ا

من معادالت ١,٠شهراً (١٢ملدةرأ)-(من الرتبة خ عويةدمات اللغاخلبمساعد معين )ز(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-فة (من الرتبة ريداشؤون اإلالمعين بمعاون)ح(
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠شهرًا (١٢ملدةرأ)-دارة العامة (من الرتبة خ عاملالية واإلشؤونالمساعد معين ب)ط(
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٣-البيانات (من الرتبة فمعين بتدبرموظف )ي(
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهراً (١٢ملدة)٢-ملعلومات (من الرتبة فاموظف معين ب)ك(
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٢,٠شهراً (٢٤ملدة)١-لقواعد البيانات (من الرتبة فمنسقان)ل(
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢ملدةأ)ر -(من الرتبة خ عبنظم املعلوماتمعين تقين مساعد )م(
؛لعامل بدوام كامل)املوظف الواحد ا

من معادالت ٢,٠شهرًا (٢٤ملدة)٢-لكرتونية (من الرتبة فدلة اإلألبامعنيان معاونان)ن(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢ملدةأ)ر -ألدلة (من الرتبة خ عامساعد معين ب)س(
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٢,٧٥(شهراً ٣٣ما يعادل ،رأ)-الرتبة خ عميدانيون (من ترامجة)ع(
.العامل بدوام كامل)

جمرد تأكيد استمرار توفريها وهإن ما ُيطلب فيما خيص معظم املوارد من املساعدة املؤقتة العامة -مكرَّراً ١٧٥
ا املكتب (أي أنه قد سبق إقرار هذ ). وترتبط ٢٠١٥ه املوارد فيما خيص عام ألداء األنشطة اجلارية اليت يضطلع 

بزيادة يف االحتياجات االشتغالية للمكتب اليت تستلزم تقدمي قسم ٢٠١٦املوارد اإلضافية املطلوبة يف ميزانية عام 
اخلدمات دعمًا حاسم األمهية. وجممل الزيادة حمدود وذلك بفضل التقدم احملقق على صعيد التنظيم الداخلي، 

.األعمال، واإلجراءاتومسارات تسلسل 
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ألف يورو٢٢١,٦١الموارد غير المتصلة بالعاملين94

يف املئة). وُتطلب املوارد ٢٢,٠ألف يورو (٢٢٠,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -مكرَّراً ١٧٦
د، وتكاليف غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملوا

.األثاث والعتاد

ألف يورو٣٥٢,١السفر

ختص الزيادة ويف املئة).١٦,٣ألف يورو (٤٩,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -مكرَّراً ١٧٧
والرتامجة امليدانيون (احملشودون حشداً حملياً واحملشودون حشداً التقين أنشطة دعم لألفرقة املتكاملة. فموظفو الدعم

عاملياً) العاملون يف وحدة املعلومات واألدلة يقدمون الدعم الالزم للمهمات التحقيقية واملهمات املتصلة باملقاضاة 
، ومرحلة التحقيق، واملرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية.  األويلفيما خيص مجيع القضايا خالل مرحلة التدارس 

ختصص لعدد من البعثات إىل بلدان احلاالت ُجترى لتقييم وحشد املرتمجني كما إن بند امليزانية املعين يشمل أمواًال 
ا املوظفون التقنيون واللغويون واإلداريون  امليدانيني. وُتطلب املوارد املخصصة للسفر أيضًا لعشر مهمات يضطلع 

.للمشاركة يف مؤمترات مهنية

آالف يورو٦٠٩,٥اخلدمات التعاقدية

يف املئة).٣٥,٦ألف يورو (١٦٠,٠بلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي امل-مكرَّراً ١٧٨

وحاالت داخلية، أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصةمشاريعلرفدالتعاقديةاخلدماتإىلوُحيتاج-١٧٩
داخلية من االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب مبوارد

خالل توظيف املزيد من العاملني. وتلكم هي احلال فيما خيص االستعانة مبرتمجني خارجيني رفدًا لوحدة الرتمجة 
الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت 

ا يف آجال معيَّنة، بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضا يا على وجه التحديد يتوجب النهوض 
وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو ترمجتها من هذه اللغة. 

ندما املكتب الداخلية، عةاً لقدر دعداد احملاضر رفخارجية إلهةجباالستعانةلسد تكاليف وكذلك تلزم اعتمادات 
تسمح مقتضيات السرية بذلك.

آالف يورو لتكليف جهة خارجية بأعمال استنساخ إلكرتوين ٩,٥كما ُتطلب اعتمادات مقدارها -١٨٠
ومعاملة رقمية وطبع لبنود أدلة كبرية جدًا تستلزم معدات متخصصة ليست متيسرة يف احملكمة أو ليس من 

ضاً لتكليف جهة خارجية بكل ما قد يلزم من معاجلة الوسائط االقتصادي احتيازها فيها. وسُيستخدم هذا املبلغ أي
اإللكرتونية الواسعة النطاق.

ألف يورو١٢٠,٠اللوازم واملواد

يف املئة).١٠,١ألف يورو (١١,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٨١

مية املصونة األمن، وخيصَّص قسط من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء وسائط (مثل البطاقات الرق- ١٨٢
واألقراص الصغرية، والبطاريات) لألجهزة اليت يستخدمها احملققون (من قبيل الكاِمرات وأجهزة التسجيل). وتلزم 
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الرابطة الدولية للمدَّعني العامني) وشراء كتب مرجعية هامة ضرورية التحديد واشرتاكات مهنية (مثل االشرتاك يف
لدعم أنشطة املكتب األساسية.

وتلزم مواد ولوازم خاصة من أجل أنشطة يف جمال التحقيق مبا فيه التحقيق اجلنائي العلمي. ومن ذلك -١٨٣
املطاطية، واملستهَلكات، والقفافيز، اجلثثمثًال صور األمكنة اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها

مقداره مباواألجهزة (فيما خيص أنشطة التحقيق اجلنائي العلمي). ويُقدر املبلغ الالزم لكل عملية حتقيق ناشط 
يورو. واستنادًا إىل عدد عمليات التحقيق الناشط البالغ مخس عمليات، ُيطلب ما جمموعه ألف١٢,٨
.ند من بنود امليزانيةألف يورو يف إطار هذا الب٦٤,٠

ألف يورو١٤٠,٠األثاث والعتاد

ال تغري يف املبلغ املطلوب.-١٨٤

املعارف للتكفل قاعدةألف يورو من أجل وحدة ٤٠,٠تلزم اعتمادات مقدارها و -١٨٥
بإجراء ترقيات الرباجميات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد وبراجميات التطبيقات 

يف تناول القضايا، وال سّيما براجميات استخراج حمتويات الوسائط اإللكرتونية. ويشمل بند اجلديدة للمساعدة
ألف يورو لوحدة املعلومات واألدلة من أجل صيانة واستبدال وترقية معدات ٢٠,٠امليزانية هذا أيضاً مبلغاً مقداره 

حقيق بالوسائل السمعية البصرية/مجع املهمات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد (لعمليات الت
البيانات).

ألف يورو فإنه ُيطلب لشراء براجميات حاسوبية خاصة إلعادة تشكيل ٨٠,٠أما املقدار الباقي البالغ -١٨٦
.مسارح اجلرائم رقمياً وترقية املعدات التقنية اليت حتتاج إليها وحدة التحقيق اجلنائي العلمي
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٢٠١٦ة المقترحة لعامالميزاني: ٢١٢٠البرنامج الفرعي:٢٥الجدول96

٢١٢٠
قسم الخدمات

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

مباحلاالت وعا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
١املوظفون من الفئة الفنية ٣٥٥,٧١ ٥٢٢,٨٢ ٨٧٨,٥٢ ٨٧٨,٥١ ١٤٤,٥٤٦٠,٠١ ٦٠٤,٥١ ١٧٤,٨٨٣٦,٢٢ ٠١١,٠٤٠٦,٥٢٥,٣

٣٣٧,٣١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢١٤,٤١ ٥٥١,٧٢٦٥,٩١ ١٩٦,٥١ ٥,٨-٨٩,٣-٤٦٢,٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٣٥٥,٧١ ٥٢٢,٨٢ ٨٧٨,٥٢ ٨٧٨,٥١ ٤٨١,٨١ ٦٧٤,٤٣ ١٥٦,٢١ ٤٤٠,٧٢ ٠٣٢,٧٣ ٤٧٣,٤٣١٧,٢١٠,١

٠,١١املؤقتة العامةاملساعدة  ٨٤٢,٩١ ٨٤٣,٠٦٠,٩١ ٩٠٣,٩٢ ٧١٨,٦٢ ٧١٨,٦٤١١,٨٣ ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨٧٠٧,٢٢٦,٠
٣,٧٢,٤٦,١٦,١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣,٨١ا ٨٤٥,٣١ ٨٤٩,١٦٠,٩١ ٩١٠,٠٢ ٧١٨,٦٢ ٧١٨,٦٤١١,٨٣ ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨٧٠٧,٢٢٦,٠

٢١,٠٢٦٤,٦٢٨٥,٦٢٣,٤٣٠٩,٠٣٩,٢٢٦٣,٦٣٠٢,٨٤١,١٣١١,٠٣٥٢,١٤٩,٣١٦,٣السفر
الضيافة

٢٠,٢٢٩٥,٠٣١٥,٢١٤٧,٨٤٦٣,٠٥٠,٠٣٩٩,٥٤٤٩,٥٦٥,٠٥٤٤,٥٦٠٩,٥١٦٠,٠٣٥,٦اخلدمات التعاقدية
٠,٨٠,٨٠,٨التدريب

اخلرباء االستشاريون
٨,٢٦٠,٦٦٨,٨٠,٦٦٩,٤النفقات التشغيلية العامة

٤,٤٤٥,٤٤٩,٨١٠,٦٦٠,٤٣٨,٠٧١,٠١٠٩,٠٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠١١,٠١٠,١اللوازم واملواد
٤٥٤,٥٤٥٤,٥٢٢,٧٤٧٧,٢١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥٣,٨١بالعاملني ١٢٠,٩١ ١٧٤,٧٢٠٥,١١ ٣٧٩,٨١٢٧,٢٨٧٤,١١ ٠٠١,٣١٥٥,١١ ٠٦٦,٥١ ٢٢١,٦٢٢٠,٣٢٢,٠

١المجموع ٤١٣,٣٤ ٤٨٩,٠٥ ٩٠٢,٣٢٦٦,٠٦ ١٦٨,٣١ ٦٠٩,١٥ ٢٦٧,٠٦ ٨٧٦,١٢ ٠٠٧,٦٦ ١١٣,٢٨ ١٢٠,٨١ ٢٤٤,٧١٨,١

٢٠١٦مالك الموظفين المقترح لعام:٢١٢٠البرنامج الفرعي:٢٦الجدول

وكيل أمني قسم الخدمات
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
ملوظفنيا

الوظائف القائمة
١٤٢٢١١٠٤٤١٤املالك األساسي

١١٣٥١٨١٨٢٣املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٤٣٣٤١٥٢٢٢٢٣٧ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
االتاملالك املتصل باحل

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٤٣٣٤١٥٢٢٢٢٣٧المجموع
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والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة: ٢٢٠٠البرنامج-97٢

المقدِّمة

م يف الوقت املناسب. ولكل من يّتسم التعاون بأمه- ١٨٧ ية حيوية للتحقيق يف القضايا ومقاضاة املشتبه 
ا الفريدة يف جمال التعاون. إن شعبة والتعاون والتكاملتصاصاالخاحلاالت أو القضايا احملالة إىل احملكمة متطلَّبا

ما جيريه املكتب من عمليات التحقيق وذلك بالسهر على التعاون والتعاضد ريهي الشعبة الرائدة فيما خيص تيس
ا يف جمال التعاون  العام القضائي مبوجب الباب التاسع من نظام روما األساسي. وتستتبع املهام املنوطة 

ات مع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك والعالقات اخلارجية إقامة وتدبر عالق
شحذ الدعم العام لعمل املكتب والرتويج له وإبالغ رسائله الرئيسية. فهذه الشعبة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن 

اء، ال بد منها لكي إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظمات الدولية، وسائر الشرك
يضطلع مكتب املدَّعي العام على حنو فعال باملهام القضائية املنوطة به يف إطار واليته. وكذلك تتوىل هذه الشعبة 
املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل للحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتياً 

ا عن قيام دول أطراف بإحالتها  ذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعي العام يف شأ إليها أم عن قيام جملس األمن 
من نظام روما األساسي. وهكذا تؤدي هذه الشعبة ضمن املكتب دورًا رائداً ١٥من تلقاء نفسه عمًال باملادة 

م إىل املّدعية العامة توصي ات أساسية بشأن مباشرة فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل العدالة، وتقدِّ
.التحقيقات اجلديدة

). وتندرج SASوقسم حتليل احلاالت ()ICSوتتألف هذه الشعبة من قسمني: قسم التعاون الدويل (-١٨٨
أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت، ختضع إلشراف عام من رئيس القسم، بدعم إضايف من مستشار 

التعاضد ‘٢’ت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛ التعاون املتعلق باحلاال‘١’قانوين: 
:التعاون العام والعالقات اخلارجية‘٣’القضائي؛ 

يدعم قسم التعاون الدويل كًال من األفرقة املتكاملة مبستشار معين بالتعاون الدويل، يتوىل )أ(
اون املوجهة من وكل طلبات التعمجيع املتطلبات املتعلقة بالتعاضد القضائياملسؤولية عن تيسري 

استدامة الدعم العام والنهوض باإلحاطة بعمل املكتب تعبئة و الفريق إىل الشركاء يف التعاون؛ و 
حبيث شتغايلااللتنسيق لفيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند إليه؛ وإقامة مراكز 

لة مادية وشهود؛ والتحرك أديتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية من أراض و 
جايب السريع بشأن كل ما قد يتبينه الفريق أو السلطات الوطنية من مشكالت وتقدمي االست

معلومات تعقيبية عنه.

ة االسرتاتيجية، والدعم شتغالين املعين بالتعاون القضائي املشورة التقنية واالويسدي املكوِّ )ب(
ن الدويل بغية التكفل جبودة املراقبة وإيصال مجيع واإلرشاد جلميع املستشارين املعنيني بالتعاو 

هذه الطلبات ومتابعةوالردود اليت ترسل بالنيابة عن األفرقة املتكاملة التعاضد القضائيطلبات 
والردود طبقًا لإلجراءات واملعايري ذات الصلة. إنه مسؤول، بالتشارك مع كل من املستشارين 

طلبات املساعدة االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة باملعنيني بالتعاون الدويل، عن تتبع
ا الواردة يف قاعدة البياناتالصادرة و  مراجعة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تيسري وضع و و ،طلبا
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وجتميدها.وجودها وتتبعها

ون املعين بالتعاون العام والعالقات اخلارجية فيتوىل املسؤولية عن إسداء املشورة املكَّ أما )ج(
مديراالسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية إىل املدَّعية العامة و 

ما خيص االلتزامات املدير فيهذا شعبة االختصاص والتكامل والتعاون. إنه يساند املدَّعية العامة و 
ماسية وسائر االلتزامات املتعلقة بالتعاون العام، ويسهر على إقامة وتدبر العالقات اخلارجية الدبلُ 

وينسق ذلك من أجل شحذ الدعم العام ألنشطة املكتب، ،للمكتب مع الدول وسائر الشركاء
ا الفرعية، ية و/أووميثل املكتب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل اليت تنظر فيها اجلمع هيئا

واليت هلا أثر على عمل املكتب.

وُجيري قسم حتليل احلاالت مجيع عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقدة من -١٨٩
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما تقييمها

ين عليهم. وميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة الرئيسية ل ، لمكتبمن ناحية مصاحل ا
إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها 

دى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ احلامسة للبت فيما إذا كان يتعنيَّ مباشرة حتقيق بل يتع
للتعاون يف احلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس 

تغين األويل أيضًا أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، وُحيتمل أن
عن تدخل احملكمة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق 

ل ذي أمهية أساسية لنجاح عمليات التحقيق، عندما يقرر االّدعاء فتح حتقيق يف احلالة املعنية.خَ دْ التحليل مبثابة مُ 
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٢٠١٦يما يخص عام ومؤشرات األداء، والمرامي فالنتائج المتوخاة، :٢٧الجدول99

٢٠١٦فيما خيص عام ياملراممؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
)٢-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا١الغايــــة 
العام:

إجــراء عمليــات التــدارس األويل، وعمليــات التحقيــق، 
وأنشـــطة املقاضـــاة، علـــى حنـــو نزيـــه، ومســـتقل، وعـــايل 

ودةدرجة اجل

 احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

إجراء تسع عمليات تدارس أويل

)٣-١و٢-١القضاء والمقاضاة (الهدفان 
ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٣الغايــــة 
العام:

التــــدارس عمليــــاتوجناعــــةِ جــــودةِ حتســــنييفاملضــــي
املقاضاةأنشطةاألويل وعمليات التحقيق و 

 احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 أثـر مشــاريع التحســني علــى العمــل
واإلدارة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الفعاليــــــــــــــة 

واالمتياز

عمليات التدارس األويل
 حتديــد إمكانــات املضــي يف إدمــاج احتياجــات التحقيــق والشــروع

يف مرحلة التدارس األويل
واصل فيما يتعلق بعمليات التدارس األويلاملضي يف زيادة الت
 مواصــــــلة اإلعــــــداد املبكــــــر لالضــــــطالع بوظيفــــــة التصــــــدي األويل

لفورات العنف أو أخطاره الكبرية

التعاون
 االضـــطالع بتقيـــيم مـــدى جـــودة البعـــد املتعلـــق بالتعـــاون الـــداخلي

وتنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة

ـــــــــــدعم (األهـــــــــــداف  ٣-٣و٢-٣التعـــــــــــاون وال
)٦-٣و٤-٣و

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٦الغايــــة 
العام:

مـنالعـامبالـدعموالنهـوضالتعاونتعزيزيفاإلسهام
وأنشطتهمبهامهاملكتباضطالعأجل

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٩الغايــــة 
العام:

العمـــل مـــع شـــعبة التحقيـــق لوضـــع وتـــدبر اســـرتاتيجية 
ـــقة للت حقيـــق واملقاضـــاة بغيـــة املضـــي يف احلـــد مـــن منسَّ

ـا  ظاهرة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت تُعىن 
احملكمة

 احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 أثـر مشــاريع التحســني علــى العمــل
واإلدارة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الفعاليــــــــــــــة 

واالمتياز

ه احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــ
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 أثـر مشــاريع التحســني علــى العمــل
واإلدارة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الفعاليــــــــــــــة 

واالمتياز

 القيــام علــى النحــو املقــرَّر بتنفيــذ خطــط التعــاون فيمــا خيــص دعــم
عمليات التحقيق الدعَم احلاسم األمهية

توسيع شبكة مسؤويل تنسيق العمل لتشمل ثالثة شركاء
على النحو املقرَّرالتواصل مع أصحاب الشأن
 تنفيـــذ خطـــط التعـــاون فيمـــا خيــــص الـــدعم احلاســـم األمهيـــة الــــذي

تستلزمه عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب 
 توطيــد شــبكة املكتــب مــن مســؤويل التنســيق العــام وتنســيق العمــل

واألطراف الفاعلـة علـى الصـعيد القضـائي واملضـي يف توسـيع هـذه 
ات وأشـــــكال التفاعــــــل مــــــع الشـــــبكة، وتبســــــيط وتوحيـــــد الســــــريور 

ــــــة،  الشــــــركاء (الــــــدول، واملنظمــــــات الدوليــــــة، واملنظمــــــات اإلقليمي
واملنظمات غري احلكومية)

 املوجَّهـــــة إىل الـــــدول التعاضـــــد القضـــــائياالرتقـــــاء جبـــــودة طلبـــــات
واملنظمـــات الدوليـــة بغيـــة التمكـــني مـــن إجـــراء عمليـــات التحقيـــق 

وأنشطة املقاضاة على حنو فعال
التعاضد القضائي املطلوبري توسيع مدى تداب
حتسني معدَّالت الرد على طلبات املساعدة والنتائج اليت تؤتيها
 القيــام دعمــاً لســائر الشــعب بتقــدمي املســاعدة يف إجــراء املزيــد مــن

املشــاورات بشــأن مضــمون اســرتاتيجية منســقة للتحقيــق واملقاضــاة 
تـائج وظروف وضع هذه االسرتاتيجية وتبعات تنفيذها، وتقييم الن

وحتديد املسامهة اليت ميكن أن يقدمها املكتب
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آالف يورو٠٠٧,١٤موارد الميزانية100

، تعزى رئيسيًا إىل لزوم يف املئة)٦,٨ألف يورو (٢٥٦,٣امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -١٩٠
ناشط اجلديدة املدرجة مستشار معين بالتعاون الدويل للفريق املتكامل اإلضايف الذي يتناول عملية التحقيق ال

يف عام املوظفني الذين يشغلون وظائف أُقرت طلب متديد عقود يُ هويضاف إىل ذلك أنضمن االفرتاضات. 
طار واليتها على حنو إا يف املنوطةم اداء املهأشعبة من اللزوماً ماساً لتمكني الزمونن يو ن املعنو املوظفف. ٢٠١٥

.٢٠١٦فعال يف عام 

ألف يورو٥١٧,٢٣ظفينالموارد من المو 

املساعدة املؤقتة العامة من وظائفوظيفة ١٧وظيفة ثابتة و١٧منالشعبةيتألف مالك العاملني يف-١٩١
.بدوام كامل)العاملمن معادالت املوظف الواحد١٦,٥(

ألف يورو٨٨٥,٥١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.خرىأابتة ي وظائف ثأطلب ال تُ -١٩٢

(من الرتبة (مساعد إداري)مساعد شخصيه)، يساعد١-س الشعبة مدير (من الرتبة مدأير -١٩٣
تعاون القضائي (من الباً معنياً )، ومستشار ٥-فة(من الرتباً قسم التعاون الدويل رئيسمالك ). ويضم رأ-عخ 

وثالثة،)٤-(من الرتبة فًا نيقانو اً تشار )، ومس٤-تعاون الدويل (من الرتبة فالباً معنياً )، ومستشار ٤-فالرتبة
تعاون الدويل (من الرتبة البنيمعنينيمعاونين ومستشار ،)٣-تعاون الدويل (من الرتبة فالني بيمستشارين معن

رئيسيًا (من الرتبة حاالتحملِّلقسم حتليل احلاالت مالك رأ). ويضم -(من الرتبة خ عاً داريإاً ومساعد،)٢-ف
).٢-معاونني (من الرتبة فحاالتيحملِّلثالثة)، و ٣-(من الرتبة فحاالتلحملِّ و ،)٤-ف

ألف يورو٦٣١,٧١املساعدة املؤقتة العامة

حيتاج قسم التعاون الدويل إىل مثاين وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود عمليات -١٩٤
ومراجعة حاالت أخرى ساكنة ٢٠١٦تعلقة مبيزانية عام شط املرتقب إجراؤها وفقًا لالفرتاضات املاالتحقيق الن

حالياً لكن يتعني العمل جلعلها تبلغ مرحلة ميكن فيها انتقاهلا بسرعة وعلى حنو سليم إىل احلال الناشطة إذا طرأت 
لتعاون مستجدات إجيابية، مثل تقدمي أحد املشتبه فيهم يف إطارها إىل احملكمة. إن كًال من املستشارين املعنيني با

.بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخرلكنه يعمل يف ُمنتدب رمسياً للعمل يف فريق متكامل معنيَّ 

التوزع التايل:٢٠١٦وتتوزع الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام -١٩٥

وظف الواحد من معادالت امل٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٣-بالتعاون الدويل (من الرتبة فانمعنيانمستشار )أ(
العامل بدوام كامل)؛

من معادالت ٣,٠شهرًا (٣٦) ملدة ٢-ثالثة مستشارين معاونني معنيني بالتعاون الدويل (من الرتبة ف)ب(
املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
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من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع)ج(101

كامل)؛
من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -عد معين بالتعاون القضائي (من الرتبة خ عمسا)د(

العامل بدوام كامل)؛
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -مساعد قانوين (من الرتبة خ ع(هـ)

كامل).
إىل عملية التحقيق الناشط طلبهاحدة. ويُعزى إال وظيفة إضافية وا٢٠١٦ال ُيطلب فيما خيص عام و -١٩٦

، ما يستلزم مستشارًا معنيًا بالتعاون الدويل متفرغاً ٢٠١٦اإلضافية املدرجة ضمن االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 
الفريق املتكامل املكلف بإجراء هذا التحقيق.مالك ) الستكمال ٣-لوظيفته هذه (من الرتبة ف

) ٣-سم التعاون الدويل يطلب تأكيد استمرار وظيفة موظف قانوين (من الرتبة فويضاف إىل ذلك أن ق-١٩٧
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  من ٠,٥) ملدة ستة أشهر (٢٠١٥يعمل يف نيويورك (أُقّرت يف عام 

في األمم يتعني أن يستبقي مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية هذا املوظف، بصفته موظفًا من موظفكامل). 
املتحدة، ليتوىل ضمن نظام األمم املتحدة جتهيز وتنسيق طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املدَّعي العام 
للمحكمة. وملا كانت هذه الوظيفة تشتمل أيضاً على طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة بالنيابة عن 

قاسم مع ديوان رئيس القلم.الدوائر أو حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سُتت

من معادالت ٨,٠طار املساعدة املؤقتة العامة (إموظفني يف مثانيةيعمل حاليًا يف قسم حتليل احلاالت و -١٩٨
إىل ق هذا القسم و اتالعمل الواقع على عتزايد عبءنظر إىل استمرارالبدوام كامل). وبالعامل املوظف الواحد 

، ومأمون، ستظل ع، ومستقل، وعايل درجة اجلودة، وناجهويل على حنو نزيأس دار تعمليات ئهجراحلاجة املاسة إلا
تسع عمليات تدارس أويل ستستلزم ما ال يقل ٢٠١٦ويُتوقع أن ُجترى يف عام .٢٠١٦هذه املوارد الزمة يف عام 

امل بدوام  من معادالت املوظف الواحد الع١,٥(٣-والرتبة ف١- من رتب تراوح بني الرتبة فحملِّالً ١٢عن 
كامل لكل حالة).

التوزع التايل:٢٠١٦وتتوزع الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام -١٩٩

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٣-حاالت (من الرتبة فحملِّال)أ(
كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد ٤,٠ًا (شهر ٤٨) ملدة ٢-ي حاالت معاونني (من الرتبة فحملِّلأربعة )ب(
العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ١-حاالت مساعدان (من الرتبة فحملِّال)ج(
بدوام كامل).

ألف يورو٤٨٩,٩الموارد غير المتصلة بالعاملين

يقتصر مقدارها على ما يسد و ) املئةيف ٨,٧ألف يورو (٣٩,٤تنطوي امليزانية على زيادة مقدارها -٢٠٠
.ضافية اليت تستلزمها عمليات املكتبنفقات املهمات اإل
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آالف يورو٤٨٩,٩السفر102

يف املئة). ٨,٧(ألف يورو ٣٩,٤على وجه اإلمجال تنطوي ميزانية السفر املقرتحة على زيادة مقدارها -٢٠١
ليل احلاالت فيما يتعلق حباالت خاضعة للتدارس األويل، قسم حتاليت جيريهاهام املوجيسِّد ذلك احلاجة املاّسة إىل 

ا يف بلدان احلاالت و/أو لدى اجلهات اليت تقدم املعلومات. إن مدير الشعبة ورئيس املضطهمات املمبا فيها لع 
سيقومون ي احلاالت حملِّلأو بالتعاون الدويل نين املعنييقسم التعاون الدويل ورئيس قسم حتليل احلاالت واملستشار 

مبهمات حمدَّدة األهداف وسيثابرون على املشاركة يف اجتماعات هامة لضمان تعاون الدول واملنظمات الدولية 
ا العام. كما إن  قسم حتليل احلاالت سيستمران ورئيسقسم التعاون الدويل رئيسفيما يتعلق باحلاالت وتعاو
بغية شحذ التعاون.تباحلاالعلى مرافقة املدَّعية العامة يف مهمات متصلة 

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٢٢٠٠البرنامج:٢٨الجدول

٢٢٠٠
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥عام بالقياس إىل

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٨٠٣,٧٧٩٢,٠١املوظفون من الفئة الفنية ٥٩٥,٧١ ٥٩٥,٧٧٧٧,٦٩٢٧,٤١ ٧٠٥,٠٧٩٨,٤٩٥٤,١١ ٧٥٢,٥٤٧,٥٢,٨
١,٥-٢,٠-١٣٤,٩١٣٤,٩١٣٢,٩١٣٢,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٠٣,٧٧٩٢,٠١ا ٥٩٥,٧١ ٥٩٥,٧٩١٢,٥٩٢٧,٤١ ٨٣٩,٩٩٣١,٤٩٥٤,١١ ٨٨٥,٥٤٥,٦٢,٥

٩٢٠,٧٩٢٠,٧٩٢٠,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٤٦٠,٤١ ٤٦٠,٤٤١١,٨١ ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧١٧١,٣١١,٧
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٢٠,٧٩٢٠,٧٩٢٠,٧١ا ٤٦٠,٤١ ٤٦٠,٤٤١١,٨١ ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧١٧١,٣١١,٧

١٢١,٧٢٥٥,٢٣٧٦,٩١,١٣٧٨,٠١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩٣٩,٤٨,٧السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٢١,٧٢٥٥,٢٣٧٦,٩١,١٣٧٨,٠١٥٤,١٢٩٦,٤٤٥٠,٥١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩٣٩,٤٨,٧بالعاملني

٩٢٥,٤١المجموع ٩٦٧,٩٢ ٨٩٣,٣١,١٢ ٨٩٤,٤١ ٠٦٦,٦٢ ٦٨٤,٢٣ ٧٥٠,٨١ ٤٩٧,٠٢ ٥١٠,١٤ ٠٠٧,١٢٥٦,٣٦,٨

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٢٢٠٠البرنامج:٢٩الجدول

وكيل أمني شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
عام

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

موظفي جمموع
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢١١٦٢٢٨املالك األساسي

٢٣٤٩٩املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٤٤٥١٥٢٢١٧ا

الوظائف 
دة/احملوَّلةاجلدي

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٤٤٥١٥٢٢١٧المجموع
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج -103٣

المقدِّمة

ا العامة مديرها وفريقها اإلداري، -٢٠٢ نات املعين بالتحقيق من مكوِّ املكوِّن توفر شعبة التحقيق، اليت يتوىل إدار
ُجيري عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة للمكتب حتت مسؤولية حمام رئيسي معين الفريق املتكامل الذي

ني ومدخلي لِّلباإلجراءات االبتدائية تابع لشعبة املقاضاة. وتتوىل شعبة التحقيق توظيف وتدريب احملققني واحمل
البيانات العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب أداءهم.

عاملة ضمن شعبة التحقيق األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خطتها كما وتدعم الوحدات املتخصصة ال-٢٠٣
) OSUوحدة الدعم التشغيلي (أما تدعمها من خالل إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات. 

وحدة وتقدِّمهلا. شتغايلتساعد على السهر على سرية وأمن نشر البعثات يف امليدان، وتقدم الدعم االف
تيجية التحقيق بطريقة تتيح تدبر األخطار اليت ايف السهر على وضع اسرت املساعدة ) PSUاسرتاتيجيات احلماية (

بتعاون وثيق وعلى حنو نيالوحدتنيمع املكتب. وتعمل كلتا هاتاملتعاونونميكن ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص 
ًا إىل سلسلة متواصلة من اخلدمات. وتدعم وحدة متكامل مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناد

) األفرقة املتكاملة فيما خيص على سبيل املثال عمليات التحقيق اجلنائي العلمي SRUاالستجابة العلمية (
، إخل)، وعمليات التحقيق ة(عمليات االنتباش، وعمليات التشريح، وعمليات حتسني املواد السمعية البصري

بواسطة السواتل. وتقوم الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم امللتقطة عداد الصور السيرباين، وعمليات إ
ي احلال والتحقيق يف اجلرائم يش) مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود اهلشGCUاملرتكبة حبق األطفال (

) ووحدة DPU. مث إن وحدة جتهيز البيانات (اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال
الشؤون اإلدارية تقدمان اخلدمات يف جمال جتهيز املعلومات واخلدمات اإلدارية.

ويتمثل أحد األدوار احلامسة األمهية املنوطة بشعبة التحقيق يف وضع وتدبر معايري العمل جلميع أفرقة -٢٠٤
.التحقيق ووحداته
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شعبة التحقيقهداف أ104

). الغاية االسرتاتيجية السنوية ١-١تنفيذ عدد من عمليات التحقيق املخطَّط هلا (اهلدف االسرتاتيجي -١
: إجراء مخس عمليات حتقيق ناشط، وتقدمي الدعم التحقيقي خلمس ٢٠١٦ملكتب املدَّعي العام فيما خيص عام 

حماكمات، واستدامة تسع عمليات حتقيق ساكن.
). ٤-٣سني درجة جودة وجناعة عمليات التحقيق من خالل مشاريع التحسني (اهلدف االسرتاتيجي حت-٢

:٢٠١٦الغايات االسرتاتيجية السنوية ملكتب املدَّعي العام فيما خيص عام 
استهالل العمل مبعايري التحقيق والتدريب على تطبيقها؛(أ)

ليل الوقائع وتنفيذ املبادئ التوجيهية اخلاصة تعزيز التحليل من خالل إعمال قاعدة بيانات حت(ب)
بتقييم املصادر تنفيذاً كامًال؛

َفذ إلكرتوين خاص مبكتب املدَّعي العام تسهيالً لإلفادة باجلرائم؛(ج) استحداث َمنـْ
تطبيق منوذج احلضور امليداين اجلديد فيما خيص كل عملية حتقيق جديدة؛(د)
كال البديلة، عن طريق أمور منها وضع معايري إلجراء عمليات حتقيق تعزيز مجع األدلة ذات األش(هـ)

بالوسائل اإللكرتونية على اإلنرتنت.
تدريب مجيع املوظفني املعنيني على أسس التحقيق بالوسائل اإللكرتونية على اإلنرتنت وعلى تناول األدلة -٣

).١-٤اإللكرتونية (اهلدف االسرتاتيجي 

كاسب عن طريق حتسني النجاعة ورصد هذه املكاسب من خالل مراجعة استبانة سبل حتقيق م-٤
).٢-٥اإلجراءات (اهلدف االسرتاتيجي 
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٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :٣٠الجدول105

٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

اف مكتب املّدعي العام:من أهد١اهلدف
إجــــــراء مخــــــس عمليــــــات كاملــــــة مــــــن عمليــــــات 

الناشــــــط، وتقــــــدمي الــــــدعم التحقيقــــــي التحقيــــــق
خلمـــــس حماكمـــــات، واســـــتدامة تســـــع عمليـــــات 
حتقيــق ســاكن حــىت إلقــاء القــبض علــى املتهمــني 

فيها

عدد عمليات التحقيق
 تــــدابري التحقيــــق املخطــــط هلــــا مقابــــل تــــدابريه

املنفذة

٩+٥+٥
مـــن تـــدابري التحقيـــق %٨٠يـــذ مـــا ال يقـــل عـــن ُحســـن تنف

املندرجة ضمن نطاق سيطرة شعبة التحقيق

)٣-١و٢-١القضاء والمقاضاة (الهدفان 
ملكتــــــب الســــــرتاتيجيةمــــــن الغايــــــات ا٢الغايــــــة 

املّدعي العام:
األخــــذ مبنظــــور جنســــاين يف االســــتمرار علــــى

تنفيـــــذ وعلـــــىاملكتـــــبمجيـــــع جمـــــاالت عمـــــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم االسياســات املتعلقــة بــ

اجلنســـــــانية املنطلــــــــق واجلـــــــرائم املرتكبــــــــة حبــــــــق 
األطفال

 :مــــا يُزَمــــع حتقيقــــه مقابــــل مــــا احملــــاّك املرحليــــة
ُحيقَّق فعالً 

االهتمـام بـاجلرائم اجلنسـية واجلـرائم اجلنسـانية املنطَلَـق إدماج
واجلـــرائم املرتكبـــة حبـــق األطفـــال يف عمليـــات التحقيـــق كلمـــا 

ذلـك، وتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف سياسـات أمكن 
مكتب املدَّعي العام ذات الصلة

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
من أهداف مكتب املّدعي العام:٣اهلدف

 اســــتهالل العمــــل مبعــــايري التحقيــــق والتــــدريب
علــــى تطبيقهــــا وإجنــــاز مرحلــــة اإلعــــداد األويل 

ال لتصديق املهارات يف هذا ا
زيــــــز التحليــــــل مــــــن خــــــالل إعمــــــال قاعــــــدة تع

بيانــــــــــات حتليــــــــــل الوقــــــــــائع وتنفيــــــــــذ املبــــــــــادئ 
ــــــيم املصــــــادر  ــــــة اخلاصــــــة بتقي ــــــذاً  التوجيهي تنفي

كامالً 
 َفـــــذ إلكـــــرتوين خـــــاص مبكتـــــب اســـــتحداث َمنـْ

املدَّعي العام تسهيالً لإلفادة باجلرائم
 تطبيـــق منــــوذج احلضــــور امليــــداين اجلديــــد فيمــــا

خيص كل عملية حتقيق جديدة
عزيز مجع األدلة ذات األشكال البديلـة، عـن ت

طريــــــــق أمــــــــور منهــــــــا وضــــــــع معــــــــايري إلجــــــــراء 
عمليــــات حتقيــــق بالوســــائل اإللكرتونيــــة علــــى 

اإلنرتنت

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال

حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً ما يُزَمع

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال

 مــن التــدابري املندرجــة %٨٠ُحســن تنفيــذ مــا ال يقــل عــن
ضمن نطاق سيطرة شعبة التحقيق

 إنشاء قاعدة بيانات حتليل الوقائع وتنفيذ املبادئ التوجيهية
اخلاصة بتقييم املصادر

 وين فيمــــا خيــــص عمليــــات التفتــــيش إنشــــاء الـــــَمنـَْفذ اإللكــــرت
الناشط

 تطبيــق منـــوذج احلضـــور امليـــداين اجلديـــد لنســـبة مـــن عمليـــات
%٨٠التحقيق تبلغ 

 ا يُزَمع حتقيقهمم%٨٠حتقيق

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
من أهداف مكتب املّدعي العام:٤اهلدف

تـــــدريب مجيــــــع املــــــوظفني املعنيــــــني علــــــى أســــــس 
لكرتونيــــة علــــى اإلنرتنــــت التحقيــــق بالوســــائل اإل

وعلى تناول األدلة اإللكرتونية

% من املوظفني ذوي الصلة٨٠تدريب ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً 
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٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة106

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
من أهداف مكتب املّدعي العام:٧اهلدف

 التشــــارك مــــع جهتــــني رئيســــيتني فيمــــا يتعلــــق
ملعلوماتباألمن السيرباين وأمن ا

ـــــقة فيمـــــا يتعلـــــق إقامـــــة حلقـــــة اســـــتخبار منسَّ
باألمن مع الشركاء ضمن احملكمة وخارجها

حتديث متطلبات املهارات امليدانيةتنجيز

 مراجعة األحلاق النافـذة مـع الوحـدات األمنيـة
ضمن قلم احملكمة

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال

 َّق فعالً ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيق

 أثــــر مشــــاريع التحســــني علــــى العمــــل واإلدارة
من حيث الفعالية واالمتياز

 ًما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعال

الشراكاتإقامة

 االستخبارحلقةإقامة

التحديثتنجيز

األحلاقمراجعة

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
من أهداف مكتب املّدعي العام:٨اهلدف

انة ســـــبل حتقيـــــق مكاســـــب عـــــن طريـــــق اســـــتب
حتســـــــــــني النجاعـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل مراجعـــــــــــة 

السريورات، مث حتقيق هذه املكاسب 

 مــا يســتبان مــن املكاســب الــيت ميكــن حتقيقهــا
عن طريق حتسني النجاعة

 ـــاالت ذات األولويـــة فيمـــا خيـــص املكاســـب الـــيت اســـتبانة ا
املكاسـبوحتديـدميكن حتقيقهـا عـن طريـق حتسـني النجاعـة 

احملتملة

إن عمليات التحقيق ُجترى يف بيئات بالغة التعقيد يكتنفها التطور: إذ يتعني متييز وتطوير القرائن اجلديرة -٢٠٥
مًا حبيث ال يتعرض للخطر ال نني حامسني يتعني التفكري فيهما بعناية مقدَّ ية واألمن مكوِّ عترب السرّ بالثقة؛ وتُ 

ا دون أن رفاه الشهود يها. ويظل عمليات التحقيق وال األشخاص املشاركون ف من الشواغل اليت جيب االعتناء 
تتلطخ مصداقيتهم. ويتعني تناول األدلة بطريقة سليمة من ناحية التحقيق اجلنائي العلمي وتسجيلها على حنو 

عني السريلتكنولوجيا وانتشارها اتطور ضخمة من املعلومات. وتتأتى عن . ويتعني جتهيز وحتليل مقاديرمناسب
حتديات وفرص جديدة (من قبيل تدبر البيانات الضخمة).

وقد وضع املكتب، بغية التكيف مع هذه البيئة اليت تكتنفها التحديات، اسرتاتيجية للفرتة املمتدة من -٢٠٦
ستة حماور للتكفل بأن تفي عمليات التحقيق من حيث منهامتيَّز فيها أمور٢٠١٥إىل عام ٢٠١٢حزيران/يونيو 

ا مب ا يُتوخى منها: تطوير القدرة على مجع أشكال من األدلة أكثر تنوعاً، وزيادة دور التحليل، وتصديق  جود
العاملني مع البيئة اجلديدة، واملضي يف تطوير مالككفاءات العاملني، وزيادة احلضور امليداين، وتكييف تشكيل 

محاية الشهود.

(انظر اخلطة ٢٠١٥إىل عام ٢٠١٢من حزيران/يونيو ويبني تقييم اخلطة االسرتاتيجية للفرتة املمتدة -٢٠٧
ستمر بذل ي) أن االسرتاتيجية اجلديدة تؤيت نتائج إجيابية يف احملكمة، بينما ٢٠١٨-٢٠١٦فرتة للاالسرتاتيجية 

اجلهود لتحسني النجاعة من سنة إىل أخرى.

رجئت عمليات حتقيق أُ فاألولوية. جودة العمل على كميته من حيث بتقدميلقد حتققت هذه النتائج -٢٠٨
قة لوقت طال لَّ ارفور، وليبيا، ومايل) أو كانت معهامة ملواجهة حاالت متطورة (مثل ارتكاب جرائم جديدة يف د

يف احلالة يف كوت ديفوار، حيث يتعلق األمر بتحريك الدعاوى الساكنة حىت ٢أكثر مما جيب (كما يف القضية 
َلغ للمحاكمة). فيها حال التأهبتـُبـْ

القدّ رمي امليزانية احلالية املقرتحة إىل الشروع يف تدارك هذا النقص عن طريق العمل تدرجييًا للتوصل إىل وت-٢٠٩
. ويتعني عليه اآلن التطور قدَّم جودة عمله على كميته من حيث األولويةاملكتب إنساسي ملالك املوظفني. األ

الالزم من العمل حمافظًا على جودته وجناعته تدرجييًا للوصول إىل وضع ميكن له فيه أن يضطلع باملقدار 
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مع الضروريتني. ويُرمى من العمل على طريق التوصل إىل القّد األساسي ملالك املوظفني إىل حتقيق هاتني الغايتني، 107

إيالء األولوية لعمليات التفتيش الضرورية بصورة أرشد. إن مربرات القّد األساسي ملالك املوظفني تُتناول يف تقرير 
يث يتسىن تدبر وقع ذلك املايل على مر الزمن. حبشامل منفصل. وسيكون النمو تدرجيياً على مدى عدة سنوات 

بيد أنه، بالنظر إىل التمويل املنقوص الذي شهدته السنوات السابقة، سيظل من الالزم استثمار موارد طائلة حىت 
ادير غري كافية من املوارد.، اليت أُفردت هلا مق٢٠١٦الضطالع باألنشطة األساسية لعام ل

ا الوقع املايل للميزانية املقرتحة فإن و -٢١٠ بالنظر إىل أن تكاليف املوظفني متثل أهم العناصر اليت يتحدد 
ما من شأنه أن يلزم للوفاء مبا تقضي به االفرتاضات بأفرقة َرْين: (أ)شعبة التحقيق تقدم أدناه منحيَـْني ُمتصوَّ 

ما تقرتحه الشعبة ، (ب)العاملنيملالكوفقاً للتقرير عن القّد األساسي ن املوظفني ووحدات ذات مالك مناسب م
ا ملالك العاملنيعلى طريق التوصل إىل القّد األساسي ٢٠١٦باعتباره اخلطوة املتخذة يف عام  ، مع اإلقرار بأ

ذا املقرتح  ذا النقص يف املوظفني.مع تبيان تبعات هو ستظل منقوصة التجهيز باملوظفني يف حالة األخذ 

األثر٢٠١٦القد املنقوص لعام ٢٠١٦القد األساسي الالزم لعام االفرتاضاتالنشاط

تـــــأخري يف التحقيـــــق يطيـــــل مدتـــــه، فـــــال ُتســـــتغل إال املعلومـــــات املتعلِّقـــــة ٥١٠٠٧٥عمليات التحقيق الناشط
ذات األولويـــة، ويكـــُرب خطـــر عـــدم "اجلهوزيـــة للمحاكمـــة" عنـــدبـــالقرائن

اعتماد التهم، وتزيد التكاليف من جرَّاء إطالة مدة التحقيق

لكــن –اسـتدامة الصــلة مــع الشــهود وحفــظ األدلــة إىل املــدى األساســي ٩١٣١٠عمليات التحقيق الساكن
ستحصــل حــاالت تــأخري كبــري يف التوصــل إىل جعــل عمليــات التحقيــق 

اإلجـــراءات املعنيـــة "جـــاهزة عنـــد احملاكمـــة"؛ وسيســـبب ذلـــك تـــأخرياً يف
وتكاليف إضافية

ال ميكــن تقلــيص هــذا العــدد نظــراً إىل أن املكتــب يرمــي إىل حتقيــق نتــائج ٥١٥١٥دعم احملاكمات
إجيابية يف احملكمة

ما قد يكون له أثر على اإلجراءات–لن جيري تتبع األنشطة ٧٠٤٠التتبع/املادة 

ـــــا املـــــ علــــــى ٧٠ادة ســـــيتعني إجـــــراء عمليـــــات التحقيـــــق الــــــيت تقضـــــي 
حســـــــاب عمليـــــــات التحقيـــــــق الناشـــــــط والقـــــــدرة املخصصـــــــة الســـــــتدامة 

عمليات التفتيش الساكن ما سيفضي إىل استفحال العجز

مبـا يف ذلـك –تقليص القدرة على تلبيـة االحتياجـات يف جمـال التحقيـق ٧٤٦٦وحدات املساندة
سيســـــتلزم ذلـــــك –أمـــــن العمليـــــات والشـــــهود وتـــــدبر املخـــــاطر عليهمـــــا 

عاملــة الطلبــات علــى أســاس درجــات أولويتهــا وسيفضــي إىل املزيــد مــن م
حاالت التأخري يف عمليات التحقيق

لــن يــوفَّر التمويــل الــالزم للمشــاريع احملــدَّدة يف اخلطــة االســرتاتيجية للفــرتة ٧٥إدارة الشعبة
بغيـــة حتســـني األداء واجلـــودة، ٢٠١٨إىل عـــام ٢٠١٦املمتـــدة مـــن عـــام 
هذه املشاريع حاالت تأخريوسيشهد تنفيذ 

هــذا العـــدد ضـــروري لتيســـري إدارة الشــعبة بصـــورة سلســـة ونـــوال البيانـــات ٦٦التسيري والتخطيط
اإلدارية األساسية

بالقــدر الكــايف بتحليـل منــاحي اإلجــراملـن يُنجــز إعــداد التقــارير املتعلقــة ٤٢حتليل مناحي اإلجرام
مــن االكتمـــال مــن أجـــل اإلبـــالغ مــن التقيـــد باملواعيــد أو القـــدر الكـــايف

على النحو الالزم، ولن تُرصد اجلرائم اجلارية رصداً كافياً 

٢٢٣١٧٩المجموع
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إن ما سلف من استثمار يف اجلودة ميثل جزءًا حموريًا من اسرتاتيجية املكتب احلالية واملقبلة. فالتحقيق -108٢١١

مي فيما يتعلق بتحسني املواد السمعية البصرية، وفحص السيرباين، وزيادة العمل يف جمال التحقيق اجلنائي العل
ا شأن االستثمار يف أساسياً دورًا يف ذلك مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، تؤدي  شأ

وىل حرف األاأل[PEACEباملختصر هليإتطبيق منوذج االستجواب املشار (مثل التدريب على التدريب 
Engage)؛ التحضري والتخطيط(Preparation and Planningوهياخلمسهوين مراحلليزية من عناكنإلاب

and Explain؛ (اإل(شراك والشرحAccount)؛/اإلفادةروايةال(Closureاال) ؛(ختتامEvaluateالتقي)م)ي[(
ال التكنولوجيا، وإقامة الشبكات مع أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات التحقيق اجلنائي العلمي، واخلرباء يف جم

ُيستمر على استدامة هذا اجلهد، ألن من ٢٠١٦واملنظمات غري احلكومية، وسائر الشركاء. ومبيزانية عام 
الضروري التكيف مع التحديات اجلديدة املاثلة أمام املكتب نظرًا إىل التطور املستمر الذي يشهده عامل 

ينة. فاالستثمار الزهيد كن السبيل إىل التكفل بتقدمي أدلة مالتكنولوجيا، واألمن، واألفكار العلمية اجلديدة بشأ
االت وأن تسخر له األموال مرة أخرى يف احلاالت اليت  املطلوب يتيح للشعبة أن تواكب التقدم احلايل يف هذه ا

.أو غدت غري جمديةا التكنولوجيا واملعدات قد تقادم عهدهاتكون فيه

ق؛ ويالحق ري املكتب وفقها عمليات حتقيق مفتوح معمَّ اليت جيُ -اليةاملقاضاة احليف ضوء اسرتاتيجية و -٢١٢
دىن فراد األألمن ااً اتباع اسرتاتيجية قائمة على العمل انطالقبوذلك عند االقتضاء مسؤوليةً اجلرائمكرب مرتكيبأ

كر وقت ممكن يف بأسعى إىل أن يكون متأهبًا للمحاكمة يف يعلى رتبة فأعلى؛ و فراد األإىل األاً رتبة صعود
٢٠١٢حزيران/يونيو املمتدة من للفرتة اخلطة االسرتاتيجيةاشهديتالالتنظيمية تلتحوالوسائر ا–ات ءجرااإل

ذ٢٠١٣للموارد يف عام اً ضعت الشعبة منوذج، وَ ٢٠١٥إىل عام عام ميزانية و ٢٠١٤عام ساساً مليزانية أيضاً أاختُّ
وتراعى يف هذا ملسامهة الشعبة يف التقرير املتعلق بالقدِّ األساسي للمكتب.املعتمدتني، و الربناجميتني ٢٠١٥

التأهب بعلى اليت تطلبها دوائر احملكمة فيما يتعلق األريُ املعايو املستخلصة من التجربة السابقة النموذج العربُ 
.كمة وجبمع األدلةا للمح

هذا طار إربط ضمن سب نوع النشاط املعين. ويُ الزم حبلملوارد املعنية إىل عدد املوظفني ااوذج ويشري من-٢١٣
بات التكاليف وبني عدد عمليات التحقيق الناشط املتزامنة اليت جيريها كرب مسبِّ /أالزمةلاملوارد اأكربنموذج بني ال

ذتو .عي العاممكتب املدَّ  .التشغيليلوحدات الدعم الزمةليضاً املوارد اأالضرورة هتحدد 

ينبغي أن يكون فريق التحقيق فريقاً متكامًال يضم رئيساً له وحمققاً رئيسيًا (كالمها فإلجراء حتقيق ناشط،-٢١٤
) يتوليان املسؤولية عن قيادته وعن التكليف باملهام ضمن إطاره وعن تسيري شؤونه فيما يتعلق ٤-من الرتبة ف

باملوارد املخصَّصة للتحقيق.

العددالوظيفة
٤٢-بة فرئيسي من الرترئيس فريق وحمقِّق 
٣٦-حمقِّق من الرتبة ف
٢٥-حمقِّق من الرتبة ف

٣٢-من الرتبة فحملِّل
٢١-من الرتبة فحملِّل

١مساعد معين بتدبر املعلومات
٣حتليل الوقائعموظَّف معين بقاعدة 

٢٠المجموع
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ما يربط بني اجلرائم و ،(ب) املشتبه فيهم(أ) اجلرائم؛:عنصرين رئيسينيوتشتمل كل عملية حتقيق على -109٢١٥

أو بوسائل أخرى.تنظيمٍ واملشتبه فيهم إما فردياً أو عن طريِق 

االت مجيع ويف -٢١٦ يتمثل عموماً، باعتبار أن القضية املعنية -ة يلزم استثمار يف القدرة التحقيقيهذه ا
اثننيو لعمل انطالقًا من اجلرمية يركِّزان على ادلة األجامعي من اثننيجمموعة تتألف من توفري متوسطة التعقيد، يف 

تقوم وفيما خيص اجلرائم، يركِّزان على املشتبه فيهم وعلى الربط بني اجلرمية واملشتبه فيهم.دلةاألجامعي آخرين من 
موعة تدبر مسارات ، يتعنيَّ فيهمهفيما خيص املشتبو .اخلاضعة للتحقيقاألدلة املتعلقة باألحداثجبمعهذه ا

ا،  هومعرفتاجلرائميف مق يف دور كل منهيث حيقَّ حب،التحقيق مجع األدلة على ذلك. كما يتعنيَّ ا وقصد ارتكا
ما يلزم من متويل ودعم إمدادي يف ذلكمبا واجلرائمالتنظيمتدبر الرتابط بني لةمماثلجمموعةوتلزم

موعهاتنيالرتكاب اجلرائم. وإىل جانب  وأربعة من الرتبة ٣-حمققني (أربعة من الرتبة فمن مثانية تني املؤلفتنيا
) إلعداد ٢-فرتبةواآلخر من ال٣-ص حمققان آخران يعمالن يف امليدان (أحدمها من الرتبة ف) ُخيصَّ ٢-ف

وأنشطة املتابعة انطالقًا من املهمات املنجزة. مث إنه ، ، والتنسيق مع الشركاءالقرائن، واألنشطة التحقيقية العمومية
يستبني القرائن املنتقاة أن ) أن يقوم بالتحقيقات على شبكة اإلنرتنت، و ٣-على حمقق خمتص (من الرتبة فيتعني

.حيصل على أدلة رقميةأن ويتابعها، و هامن

) يتوىل ٣-رئيسي (من الرتبة فحملِّل-نيو ضافإنيحملِّلهلذا النهج التحقيقي ثالثةُ اً دعمتوقع أن يلزميُ و -٢١٧
)، ٣-بة فت(من الر حملِّل؛ و وجناعة مجع األدلة وحتليلهاجودةيسهر على رشاد العام و اإليسدي العمل التحليلي و 

ا؛ و مر بُ أيتوىل  موعة واتصاال ي اإلجرامحمنااألحداث املعنية و )، يهتم ب٢-بة فتمعاون (من الر حملِّلىن ا
لوجود خرباء يساعدون يف إدخال فصاعداً، يُهيأ٢٠١٥ويضاف إىل ذلك أنه، منذ عام . جال ذات الصلةواآل

نشئت البيانات املتعلقة بالقرائن التحقيقية واألدلة واملعلومات ذات الصلة يف قاعدة بيانات حتليل الوقائع اليت أُ 
ني ويساندهم أيضًا يف البحوث ويف أنشطة مجع املعلومات. لِّلحديثاً. ويُنتدب كل منهم للعمل مع واحد من احمل

ني ذوي مراس رفيع لكي يشاركوا يف مهام إدخال البيانات حملِّلا النموذج أن يقلص احلاجة إىل ومن شأن تطبيق هذ
.اً على مهمة التحليل الرئيسيةانكبابني أن يكونوا أكثر محلِّلاملعنية، متيحاً لل

رأ) يتكفل جبودة واتساق قواعد البيانات وتدبر-ويلزم مساعد معين بتدبر املعلومات (من الرتبة خ ع-٢١٨
البيانات ضمن الفريق.

اهلدف املتمثل يف زيادة ٢٠١٨- ٢٠١٦والفرتة ٢٠١٥-٢٠١٢وُحيدد يف اخلطتني االسرتاتيجيتني للفرتة -٢١٩
ا حمققو املكتب. ويتجسد هذا اهلدف من أهداف االسرتاتيجية يف منوذج فريق  مستوى اخلربة املهنية اليت يتمتع 

ق يكفَّت شعبة التحق٢٠١٥-٢٠١٢فيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة التحقيق املعروض أعاله. ومنذ الشروع يف تن
معاونني (من ) وذلك بغية االستعاضة عنهم تدرجييًا مبحققني١-عن توظيف حمققني مساعدين (من الرتبة ف

وا يزاللـّماسبق هلم أن اكتسبوا بعض اخلربة املهنية يف جمال التحقيقات. ومثة موظفون ممن ) يكون قد٢- الرتبة ف
) جنحوا يف عملية التوظيف اليت جرت حديثًا وهم ُمدرجون ١-فمن الرتبة يشغلون وظائف احملقق املساعد (

). وينبغي أن حتوَّل وظائف احملقق ٢-حالياً يف قائمة املرشحني املختارين لشغل وظيفة احملقق املعاون (من الرتبة ف
اليت يضمها مالك موظفي املكتب حاليًا إىل يف امليزانية)اخلمس (املهيأ هلا ) الثابتة١-املساعد (من الرتبة ف

)، وذلك لتمكني املكتب من مواءمة موارده مع اسرتاتيجيته احلالية فيما ٢-وظائف حمقق معاون (من الرتبة ف
ما ال يأيت بأي تغيري لعدد هو هذا التدبري أثر فيما يتعلق بامليزانية، و يرتتب على والأفرقة التحقيق. مالك خيص 
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أقرب إىل إعمال أفرقة كامل، وسيجعل املكتبَ بدواممن معادالت املوظف الواحد العامل ٢٠١٦ُيطلب لعام 110

شكَّلة وفق النموذج، وسيتيح ملوظفني مؤهلني فرصة التقدم املهين من خالل عملية توظيف تنافسية.حتقيق م

ادالت املوظف الواحد العامل بدوام من مع٢٠,٠ل وفق هذا النموذج مما جمموعه ويتألف الفريق املشكَّ -٢٢٠
.٣١آنفاً يف اجلدول الوارد كامل، كما يُبنيَّ 

وإضافة إىل عمليات التحقيق الناشط تدعم الشعبة أيضًا حماكمات جارية. وتلزم موارد للتحقيق سواء يف -٢٢١
حجج ضحدمرحلة املقاضاة أم يف مرحلة تقدمي حجج الدفاع. وتشمل األنشطة املعنية عمليات حتقيق من أجل

املزيد من التحقيق يف مصداقية فيلزم خالل مرحلة تقدمي حجج الدفاعالدفاع واستجواب شهوده املضاد. 
ا شهود جراءات االبتدائية سيحتاج االدِّعاء أيضاً إلهذه اإلفادات. وطيلة مرحلة اضحدو هاإلفادات اليت يُديل 

اليت تتطلب معاجلة ملعلومات القضايا املخاصمةب ني للتكفل بالرد املناسب على جوانحملِّلإىل دعم من 
واملعلومات اليت تقدم خالل احملاكمة. إن الدعم خالل مرحلة املقاضاة من مراحل اإلجراءات االبتدائية يستلزم 

. )حملِّالً ثالية حمقَقْني و املالة احلعن ثالثة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل (يكونون يف ال يقل ما
بعون اسرتاتيجيات هناك يف بعض القضايا أكثر من مدَّعًى عليه واحد وأكثر من فريق دفاع يتّ وبالنظر إىل أن

فإنه يلزم املزيد من القدرات لكل مدَّعًى عليه.دفاعية خمتلفة

د كان قحبسب ما إذا  –وبانتهاء التحقيق تنتقل القضية إما إىل املرحلة االبتدائية أو إىل حال السكون -٢٢٢
م فيها. وتظل القضايا اليت تنتقل إىل حال السكون (جتميد النشاط التحقيقي) تستلزم صون قُ  بض على مشتبه 

م على علىاألدلة (استدامة الصلة بالشهود، ومعاجلة املسائل اليت قد تؤثر  م أو قدر رغبتهم يف اإلدالء بشهاد
ا). كما إن كل ما قد يسنح من فرص للتحقيق  يستلزم قدرة على التحرك بناء عليه. ويستلزم صون اإلدالء 

األدلة يف شىت القضايا ما ال يقل عن عشرة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. ومن األنشطة اليت 
ا املوظفون املعنيون صون الصلة بالشهود  التكلم معهم هاتفيًا أو وجاهياً، والتحقق من مكان -يضطلع 

غهم باملستجدات (إن وجدت)، والتكفل بإعداد وحتيني تقرير عن الصالت املعنية يوضع يف وجودهم، وإبال
يف وحدات الدعم/شعبة املقاضاة امللفات ذات الصلة (مرتني يف السنة)، والتنسيق مع املسؤولني عن األنشطة

ضايا الساكنة وفق أعلى . ويضاف إىل ذلك أن القدرة املعنية تلزم للتكفل بالتحقيق يف مجيع القماالتصالو 
املعايري اليت حددها مكتب املدَّعي العام يف خططه االسرتاتيجية احلديثة.

أن يضمن القدرة على التحرك إزاء املساس باألدلة وحماوالت التأثري على أيضًا يتعني على املكتب و -٢٢٣
حلة احملاكمة. كما تلزم القدرة الشهود، ذينك العملني اإلجراميني اللذين يتكرران عندما تشارف القضايا على مر 

على رصد وتتبع القرائن املتعلقة مبكان وجود الفارين وأنشطتهم اجلارية. وتستلزم هذه القدرة ما ال يقل عن أربعة 
ان على إعداد القرائن، ومجع املعلومات، وجتميع حمقَقْني (ينكبّ –من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

ان على جتهيز مجيع املعلومات املتوفرة وعلى إعداد القرائن اإلضافية). ومل يهيئ املكتب ْني (ينكبّ حملِّلاألدلة) و 
. وإذا تعني االضطالع باألنشطة املعنية فسيتوجب ٢٠١٦النشاط فيما خيص عام اذات الالزمة لالضالعلقدر ل

أداؤها على حساب أنشطة حتقيقية جارية أخرى.

.٢١٤انظر اجلدول الوارد يف آخر الفقرة ٣١
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يوروألف٠٢٧,٤١٩موارد الميزانية111

يف املئة). وتتأثر امليزانية أكربَ ١٩,٤ألف يورو (٠٩٣,٠٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٢٤
.يف املئة من جمموع التكاليف٨٨,٦األثر بكون تكاليف املوظفني متثل نسبة تصل إىل 

ص مالك هذه امليزانية املقرتحة، يقلِّ يف ، املبنيَّ ة املقرتح املنقوص بالقياس إىل قّده األساسيإن مالك األفرق-٢٢٥
بإدخال ين، وموظف مع٢-، وحمقَقْني من الرتبة ف٣-فريق التحقيق مبقدار مخسة موظفني (حمقَقْني من الرتبة ف

الك الذي يتوىل التحقيقات فيما رأ). ويبلغ تقليص امل-ن الرتبة خ عالبيانات يف قاعدة بيانات حتليل الوقائع م
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٢٥ما يساوي لهاق الناشط اخلمس مبجمخيص عمليات التحقي

سبعة موظفني اسُتبني لزومهم، هم أربعة موظفني معنيني ٢٠١٦كامل. ويضاف إىل ذلك أنه ال ُيطلب لعام 
الساكنة، وذلك ثالثة موظفني معنيني باحلاالت و ٧٠بالتتبع/الوحدة املعنية باجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

ذا املقرتح يظل مالك  بالنظر إىل األخذ مببدأ النمو التدرجيي على طريق التوصل إىل القّد األساسي للمالك. و
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ضمن األفرقة اليت يتعني عليها ٣٢الشعبة منقوصًا مبقدار 

وتتمثل تبعات هذه التسوية يف جعل عمليات التحقيق الناشط . ٢٠١٦االضطالع مبقدار النشاط املرتقب لعام 
عدم قدرة أفرقة التحقيق على التحرك املالئم إزاء  يف الالزمة لالضطالع بالنشاط املرتقب أكثر استغراقًا للوقت؛ و 

دون وقف، ٧٠كل ما قد يطرأ من حوادث غري مرتقبة، مبا يف ذلك التحقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة
ا تقليصًا كبرياً؛ و عدد أنشطة أخرى ذات أولوية أو تقليص  انعدام القدرة يف املوظفني املسند إليهم االضطالع 

إنقاص القدرة على التعامل مع القضايا الساكنة.يف على التتبع؛ و 

ك قسم التخطيط والعمليات أدىن من املستوى الالزم لدعم مجيع األفرقة، وذلالعاملني يف ويبقى مالك -٢٢٦
النشاط يف جمال الدعم التشغيلي، مبا يف ذلك البعثات امليدانية، الذي شهدهعلى الرغم من االزدياد الكبري 

وطلبات التحقيق اجلنائي العلمي، وتدبر الشهود، ودعم املزيد من مجع الوثائق، مبا فيها املواد اإللكرتونية واستغالل 
جممل املوارد الالزمة لكل من ملالك العاملنيملتعلقة بالقّد األساسي يف الوثيقة االرقمية. ويبنيَّ املواد احلاملة

عام لرات هذه املتطلبات. ويُرمى من طلب املساعدة املؤقتة العامة الوحدات يف قسم التخطيط والعمليات ومربِّ 
طرية الوحدات مع العلم بأن الزيادات احملددة أدناه ضرورية لسد فجوات تشغيلية خهذه إىل توطيد ٢٠١٦
الشأن.

، ما يستلزم التنسيق لشؤون شهود االدِّعاءالعامتدبرالتتوىل وحدة اسرتاتيجيات احلماية املسؤولية عن و -٢٢٧
عنية باجلرائم اجلنسانية املنطلقبني األفرقة، ووحدة اسرتاتيجيات احلماية، ووحدة الدعم التشغيلي، والوحدة امل

ينواجلرائم املرتكبة حبق األطفال عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة عند االقتضاء. وُجتري الوحدة ، وقسم ا
ماية األفراد املعرضني للخطر حلعمليات تقييم عام للتهديدات واألخطار األمنية، وتسدي املشورة وتنفذ تدابري 

تيجيات احلماية بسبب ارتباطهم مبكتب املدَّعي العام استنادًا إىل تقييمات األخطار الفردية. وتنخرط وحدة اسرتا
يف العمل طيلة مجيع اإلجراءات القضائية. وتتسم محاية األشخاص الذين يتعاملون مع مكتب املدَّعي العام بأمهية  

لنجاح عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. ومتثل املسؤولية عن محاية الشهود واجبًا يتشارك يف أدائه قسم كبرية
ين عليهم والشهود ومكتب املدَّع مربم بني رئيس قلم احملكمة بروتوكولي العام؛ ولتفادي التداخل مت توقيع ا

ع املسؤوليات بني مكتب املدَّعي العام وقسم وزَّ لة متواصلة من تدابري احلماية وتتُنظم مبوجبه سلسةواملدَّعية العام
ين عليهم والشهود. ويهتم مكتب املدَّعي العام حالياً، من خالل وحدة اسرتاتي جيات احلماية، بأكثر من ألف ا

م. ومتثل وظائف املساعدة املؤقتة العامة بانتظاٍم شاهد يتعني عليه أن ُجيري  حتيينات لتقييمات األخطار احمليقة 
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نات مالك الوحدة. وبغية إبقاء أنشطة الوحدة يف مستوى ميكن به النهوض بأود احتياجات نًا كبريًا من مكوِّ مكوِّ 112

، ومساعد معين ٢-ن للمعلومات من الرتبة فحملِّاليلزم ثالثة موظفني إضافيني (،٢٠١٦املكتب لعام 
رأ). فالوحدة حتتاج إمجاًال إىل مثاين وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة -باسرتاتيجيات احلماية من الرتبة خ ع

، ١-يجيات احلماية من الرتبة فباسرتاتْني مساعَدْين معنينيحملِّل، و ٢-ْني للمعلومات من الرتبة فحملِّلالعامة (
رأ).-وأربعة مساعدين معنيني باسرتاتيجيات احلماية من الرتبة خ ع

وتقدم وحدة االستجابة العلمية إىل املكتب خدمات متصلة بالعلوم، وذلك بصورة رئيسية خالل عمليات -٢٢٨
التدارس األويل. وتتعدد أن اخنراطها يف ذلك يكون أقل خالل عملياتبالتحقيق وأنشطة املقاضاة، مع العلم 

األدلة الوثائقية واألدلة امجع األدلة العلمية مقرونة بنوعني آخرين من األدلة مه)١مهام هذه الوحدة وتشمل: (
متييز اخلربة املتوافرة يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي )٢(املتمثلة يف إفادات الشهود، وحتليل هذه األدلة وعرضها؛ 

ال التكن تقصي ومراجعة أحدث االبتكارات يف جمال)٣ولوجي وتنسيقها للمساعدة يف أنشطة املكتب؛ (ويف ا
التكفل بالتدريب وبتوفري )٤العلمي والتكنولوجي سهراً على تقيد املكتب باملمارسات الفضلى؛ (التحقيق اجلنائي

مستوى ميكن به دعم احتياجات املبادئ التوجيهية ووثائق السياسات للمكتب. وبغية إبقاء أنشطة الوحدة يف 
. فالوحدة حتتاج إمجاًال إىل )٣-(من الرتبة فاملكتب، تلزم وظيفة إضافية ملوظف معين بالتحقيق اجلنائي العلمي

، ٣-مخس وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (موظَفْني معنيْني بالتحقيق اجلنائي العلمي من الرتبة ف
ال ا ). ٣-لسيرباين من الرتبة فوثالثة حمققني يف ا

موعة وتتوىل-٢٢٩ بأقصى قدر ممكن من الفعالية والسرعة، بغية لةواملسجَّ وحدة جتهيز البيانات تبويب األدلة ا
ومراجعتها واستعماهلا يف احملكمة. ويتمثل الغرض املنشود من هذه بتحليلهاتسهيل القيام يف الوقت املناسب 

مليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة، يف توفري بيانات اليت تشمل بنطاقها ع،السريورة
من أجل إيالء درجات من األولوية للمواد فيما خيص التحليل واملراجعة، وإجراء البحوث العامة، والتكفل شرحية

ام األدلة بتوفر ما يكفي من املعلومات لإلحاطة مبدلول مستندات األدلة عندما تكون قد أُدخلت إىل نظ
َحق املتعلق باحملكمة اإللكرتوين، والسهر على وفاء البيانات الشرحية اليت يتعني الكشف عنها مبقتضيات اللَ 

ص من أجل التقصي يف املواد السمعية البصرية اإللكرتونية فيما خيص كل قضية، وتوفري وصف كاف وملخَّ 
لتيسري مراجعتها والكشف عنها بصورة املختلفة كرَّرة وصيغها املالبنود نسخ الكتابية. مث إنه يتعني متييز والوثائق

، ٢٠١٦مستنرية. فبغية إبقاء أنشطة هذه الوحدة يف مستوى ميكن به دعم احتياجات املكتب فيما خيص عام 
رأ. فالوحدة حتتاج إمجاًال إىل مخس وظائف -تلزم وظيفة إضافية ملساعد معين بتجهيز البيانات من الرتبة خ ع

رأ.-ة مؤقتة: مجيعها وظائف ملساعد معين بتجهيز البيانات من الرتبة خ عمساعد

يف العمليات ضمن املكتب بدءًا من الكالينالنهج اتّباع عناملسؤوليةوتتوىل وحدة الدعم التشغيلي -٢٣٠
فيما خيص كتبد هذه الوحدة تصورًا ختصصيًا للمعِ وصوًال إىل املقاضاة. وتُ فالتدارس التمهيدي فمرورًا بالتحقيق 

، وختطيط املهمات، ومهارات العمل يف امليدان، واحلضور امليداين، املفصَّلألخطاراتقييم العمليات من خالل 
ارتباطاً هذا لعملياتارتصوُّ فة اخلطر. ويرتبط حتديد سهراً على متكن املوظفني من االنتشار والعمل يف مناطق خمفَّ 

عمقة مبا تعتزم األفرقة أن تقوم به عمال األفرقة. إنه يتطلب معارف ممباشرًا بأهداف املهمات املنشودة من إ
احملتملني وشركائهم حبيث يتسىن حتديد منحى مناسب للعمل يف امليدان للتكفل بأمن املوظفني باملشتبه فيهمو 

وبأمن العمل.



ICC-ASP/14/20

113 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
، وال سّيما ٢٠١٦اجات املكتب لعام يبغية إبقاء أنشطة هذه الوحدة يف مستوى ميكن به النهوض باحتو -113٢٣١

إذا افُتتحت حالة جديدة تتطلب موظفني ميدانيني، ستلزم وظيفتان إضافيتان ملوظَفْني معنيَـْني بالعمليات (من 
هذه الوحدة حتتاج إمجاًال إىل مثاين وظائف فرأ). - ) ووظيفة ملنسق للعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع٣-الرتبة ف

)، ووظيفة ٣-ربع وظائف ملوظفني معنيني بالعمليات امليدانية (من الرتبة فمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة: أ
رأ)، ووظيفتان -)، ووظيفة ملساعد معين بتدبر شؤون الشهود (من الرتبة خ ع١-مساعد (من الرتبة فلِّلحمل

رأ).-ملنسق للعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع

لق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال دورًا هامًا فيما خيص وضع وتؤدي الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية املنط-٢٣٢
سية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، والتعامل مع نسياسة املكتب املتعلقة باجلرائم اجل

ا تسهر على تنفيذ السياسات وعلى إجراء البحوث باستمرار  لتحسني الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. إ
طرائق املكتب فيما خيص هذه السياسات، بوسائل منها توفري التدريب. وما من طلبات إضافية ختص هذه 

ين عليهم (من الرتبة فحتتاجوهيالوحدة.  ). ويضاف إىل ذلك أنه، على غرار ٢-إىل خبري معاون معين با
من أجل التعاقد مع ٢-من الرتبة فوظف توفري ما يعادل شهرين من شهور عمل مالسنوات السابقة، ُيطلب

اجلنسانية املنطلق واجلرائم خرباء نفسانيني اجتماعيني مدرجني يف القائمة اليت متسكها الوحدة املعنية باجلرائم
الوحدة.هذه ز قدرة اوِ التحقيقية يف الوقت نفسه دعماً جياملرتكبة حبق األطفال عندما تستلزم األنشطة 

الطابع املركزي على مهمتها اإلدارية وهي تظل تستفيد من ٢٠١١يف عام ق يلقد أضفت شعبة التحق-٢٣٣
املكاسب اليت آتاها ذلك من حيث النجاعة. بيد أن ضرورة مساعدة إدارة الشعبة على إعمال نظم تدبر عمليات 

وإعدادها، الشهود، واالضطالع باملهمة األساسية املتمثلة يف مجع املعلومات التدبرية وتوليفها شؤون التحقيق و 
ومراقبة النجاعة وتدبر املخاطر، وتقدمي الدعم للمشاريع ذات األولوية واملساعدة يف الوفاء مبتطلبات تدبر موارد 

د، مبا يف ذلك تدبر األحياز، تفضي إىل احلاجة إىل وظيفة إضافية ملوظف معين بالتخطيط واملراقبة الشعبة املعقَّ 
). فهذه الوحدة حتتاج إمجاًال ١-عين بالتخطيط واملراقبة (من الرتبة ف) ووظيفة موظف مساعد م٣-(من الرتبة ف

)، ٣-إىل مخس وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة: وظيفة ملوظف معين بالتخطيط واملراقبة (من الرتبة ف
الرتبة)، وثالث وظائف ملساعد إداري (من ١-ووظيفة ملوظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبة (من الرتبة ف

قد درجت شعبة التحقيق على أن يضم مالك موظفيها ثالثة وظائف ملوظف معين بالتخطيط واملراقبة و رأ). -خ ع
). وقد جعلها االفتقار إىل املوارد تعيد ختصيص هذه الوظائف تدرجييًا لكي تصبح وظائف ٣-(من الرتبة ف

) فيما خيص ١-ما كانتا لكن برتبة أدىن (فها هي اآلن تعيد وظيفتني من هذه الوظائف كو خاصة بالتحقيق. 
إحدامها ومبسؤوليات أوسع نطاقاً، وذلك نظراً إىل زيادة املتطلبات اإلدارية.

مهمة حتليل مناحي أما وحدة حتليل مناحي اإلجرام فهي وحدة صغرية تعمل ضمن شعبة التحقيق متوليةً -٢٣٤
ا ترصد اجلرائم املستمرة يف احلاالت اليت أ حاهلا جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل احملكمة (مثة اآلن اإلجرام. إ
عداد التقارير الدورية اليت تقدمها املدَّعية العامة إىل جملس إلحالتان من هذا القبيل تنظر فيهما احملكمة) دعمًا 

ا مكلفة مبتابعة ارتكاب جرائم جديدة يف مج يع احلاالت األمن (مرتني يف السنة فيما خيص كل حالة). كما إ
املشمولة بالتحقيق. وميثل هذا العمل نشاطًا حاسم األمهية فيما خيص انتقاء عمليات التحقيق اجلديدة. ويشتمل 
عمل هذه الوحدة على االستمرار يف رصد االدِّعاءات بارتكاب اجلرائم اليت ترد يف مصادر مفتوحة وفيما يتلقاه 

سائل منها الوسائط االجتماعية)، وحفظ املصادر يف قواعد بيانات املكتب من بالغات، ومجع هذه املعلومات (بو 
، وإدخاهلا وجتهيزها يف قواعد بيانات التحاليل، وإعداد التقارير العادية الرئيسية مرتني يف السنة التلتدبر السجِّ 
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احلوادث فيما خيص كًال من هذه احلاالت، والقيام على حنو خمصوص بإعداد التقارير التحليلية فيما خيص 114

. ويظل ٢٠١٥خاصة. وال تقدم هذه الوحدة أي طلبات إضافية بالقياس إىل ميزانية عام اإلجرامية اخلطرية خطورةً 
رأ).-مساعد (من الرتبة خ عحملِّليلزمها 

يوروألف٨٦٥,١١٦الموارد من الموظفين

منها مبقتضى االفرتاضات فيما خيص فيما تقدم تبلغ متطلبات التجهز الكامل باملوارد اليت ال بد كما بـُنيِّ -٢٣٥
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. ٢٢٣,٠وفقاً لنموذج القّد األساسي ملالك الشعبة ٢٠١٦عام 

١٠٤من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، منها ١٧٩,٠وباعتماد هذا النهج، املتمثل يف طلب 
ّر بأن وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة، يـُقَ ٢٥) و٢٠١٥بالقياس إىل عام ختص الوظائف الثابتة (دون تغيري 

، ما سيكون له أثر على مدة عمليات التحقيق وعلى التأهب منقوصطائفة من وحدات الشعبة مالك العاملني يف 
٢٧لزم . إن هذا املالك املنقوص يستشتغايلإمكانات الدعم االدللمحاكمات يف القضايا الساكنة، وسيستنف

. ٢٠١٥على املقدار الذي أقرته اجلمعية فيما خيص عام موظفًا إضافيًا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة زيادةً 
موظفًا طُلبوا يف إطار االستعانة بأموال من صندوق الطوارئ ويظلون الزمني يف ١٥ويشتمل هذا العدد على 

م يلزمون لتحسني اجلودة األساسية لعمليات التحقيق عشر الباا. أما املوظفون اإلضافيون االثن٢٠١٦عام قون فإ
.التدرجيي على طريق التوصل إىل القّد األساسي النموذجي للمالكوللتقدموما يلزم من دعم لألنشطة 

يوروألف٩١٤,٨٩الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.١٠٤بلغي٢٠١٦املطلوب لعام عدد املوظفني إن -٢٣٦

رأ).-(من الرتبة خ عداريإمساعد ه)، يساعد١-س شعبة التحقيق مديرها (من الرتبة مدأير و -٢٣٧

رؤساء أفرقة (من مالكها ثالثة ضم يو ،)٥-س أفرقة التحقيق منسق لعمليات التحقيق (من الرتبة فأير و -٢٣٨
سبعة )، و ٤- (من الرتبة فاإلجرامحيمبنااً معنيحملِّالً )، و ٤- حمققني رئيسيني (من الرتبة فوأربعة)٤-الرتبة ف

ني (من حملِّلأربعة)، و ٣-سلحة (من الرتبة فواألةشؤون املاليالباً معنياً )، وحمقق٣-(من الرتبة فاً حمققعشر
ومخسة)، ٢-فني معاونني (من الرتبة حملِّلسبعةو )،٢-(من الرتبة فاً معاوناً حمققوثالثة عشر)، ٣-الرتبة ف

ني يمساعدين معنثالثةرأ)، و -عتحليل (من الرتبة خ الباً معنيومساعداً )، ١-(من الرتبة فحمققني مساعدين 
.رأ)-عبتدبر املعلومات (من الرتبة خ 

تحقيق الباً معنياً منسقمالكه ضم ي)، و ٥-رئيسي (من الرتبة فحملِّلالتخطيط والعمليات س قسمَ أوير -٢٣٩
ين اً معنياً )، وخبري ٤-(من الرتبة فدة الدعم امليداينوحلاً ورئيس،)٥-اجلنائي العلمي (من الرتبة ف بشؤون ا

ني يموظفني معنأربعة و ،)٣- تحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة فالباً معنياً وموظف،)٤-عليهم (من الرتبة ف
(من ًا معاونحملِّالً )، و ٣-(من الرتبة فةعمليات امليدانيالني بيموظفني معن، وثالثة )٣- (من الرتبة فلعملياتاب

لتجهيز البيانات (من اً )، ومدير ٢-ملعلومات اجلغرافية (من الرتبة فنظام اباً معنياً معاونحملِّالً )، و ٢-الرتبة ف
ين عليهمي)، وخبري ٢-الرتبة ف (من الرتبة معلوماتي حملِّلثالثة )، و ٢-(من الرتبة فن معنيني بشؤون ا

)، ومساعدين معنيني رأ-خ عمن الرتبة (ًا رئيسياً داريإاً ومساعد، )١-ف(من الرتبةمساعداً حملِّالً و )، ٢-ف
نسقني مخسة مرأ)، و -لعمليات (من الرتبة خ عاومساعدين معنيني برأ)،-احلماية (من الرتبة خ عياتسرتاتيجاب

أربعةو رأ)،-علعمليات امليدانية (من الرتبة خ ارأ)، ومساعدين معنيني ب-(من الرتبة خ عللعمليات امليدانية
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، )رأ-خ عمن الرتبة (ًا حبفظ املعلومات يمعناً رأ)، ومساعد-مساعدين معنيني بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع115

.رأ)- داريني (من الرتبة خ عإين رأ)، ومساعدَ -(من الرتبة خ عتحقيقعمليات الين معنيني بومساعدَ 

يوروألف٩٥٠,٣٦املساعدة املؤقتة العامة

ضافية وارد اإلاملدعم ةاعتمادات لسد تكاليفها بغيتوفري ظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوب و عدد إن-٢٤٠
من معادالت املوظف ٧٠,٧وظيفة (٧٦يبلغ٢٠١٦ود النشاط املزيد يف املكتب فيما خيص عام أنهوض بالو 

لقياس ابدوام كامل بالعامل حد من معادالت املوظف الوا٢٢,٥ي بزيادة مقدارها أ، )بدوام كاملالعامل الواحد 
.٢٠١٥إىل عام 

:هي٢٣١٠فيما خيص الربنامج الفرعي ٢٠١٦املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام و -٢٤١

من معادالت املوظف ٣,٧شهرًا (٤٤) ملدة ٣-بالعمليات امليدانية (من الرتبة فنيمعنينيموظفأربعة )أ(
الواحد العامل بدوام كامل)؛

من معادالت ١,٨شهرًا (٢٢) ملدة ٣-يف التحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة فانخمتصانموظف)ب(
املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

ال السيرباين يف التحقيق اجلنائي العلمي نيخمتصنيموظفثالثة )ج( شهراً ٣٦) ملدة ٣-(من الرتبة فيف ا
وام كامل)؛من معادالت املوظف الواحد العامل بد٣,٠(

ين عليهم (من الرتبة ف)د( من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-خبري معاون معين با
العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٧شهرًا (٢٠) ملدة ٢-ف(من الرتبة معلوماتحملِّال(هـ)
كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل ٣,٠شهرًا (٣٦) ملدة ١-فني مساعدين (من الرتبة حملِّلثالثة)و(
بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة - (من الرتبة خ عبالتحليلمساعد معين )ز(
بدوام كامل)؛

من ٣,٨(شهراً ٤٦رأ) ملدة -باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ عنيمعنيينمساعدأربعة )ح(
؛عادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)م

من معادالت املوظف الواحد ١,٨شهرًا (٢٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عللعمليات امليدانيةمنسِّقان)ط(
العامل بدوام كامل)؛

١٥٢رأ) ملدة - (من الرتبة خ عبتجهيز البيانات/قاعدة بيانات حتليل الوقائعاً معنيأربعة عشر مساعدًا )ي(
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛١٢,٧شهراً (

من معادالت املوظف الواحد العامل ٣,٠شهرًا (٣٦رأ) ملدة -مساعدين إداريني (من الرتبة خ عثالثة)ك(
بدوام كامل)؛
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من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٠,٢) ملدة شهرين (٢-خبري نفساين اجتماعي (من الرتبة ف)ل(116

كامل)؛

ملوظف من معادالت ا١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -معين بتدبر شؤون الشهود (من الرتبة خ عمساعد)م(
؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٧شهرًا (٢٠) ملدة ٤-ف(من الرتبة رئيسا فريق/حمقِّقان رئيسيان )ن(
؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٤-ف(من الرتبة حمقِّقان رئيسيان )س(
؛كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛٥,٥شهراً (٦٦ملدة )٣-ستة حمققني (من الرتبة ف)ع(

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٨,٣شهر (١٠٠) ملدة ٣-ني (من الرتبة فحملِّلتسعة)ف(
كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل ١٢,٠شهراً (١٤٤ملدة )٢-(من الرتبة فمعاوناً ًا حمققاثنا عشر)ص(
بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف ١,٨شهرًا (٢٢ملدة رأ)-(من الرتبة خ عمساعدان معنيان بتدبر املعلومات)ق(
الواحد العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف الواحد ٠,٨(أشهر١٠) ملدة ٣-(من الرتبة فمعين بالتخطيط واملراقبةموظف )ر(
العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف ٠,٨(أشهر١٠) ملدة ١-(من الرتبة فمساعد معين بالتخطيط واملراقبةموظف )ش(
.الواحد العامل بدوام كامل)

يستلزمه ١٧٩عديده اإلمجايلوظفني يبلغ مالك أساسي من املإىل ٢٠١٦ستحتاج الشعبة يف عامف-٢٤٢
مخسبأود ما ال يقل عن لنهوضُ اعمليات حتقيق ساكن و استدامُة تسع عمليات حتقيق ناشط و مخسجراءُ إ

.حماكمات

يوروألف١٦٢,٣٢ير المتصلة بالعاملينالموارد غ

وهو يلزم لسد تكاليف )يف املئة٢٣,٥ألف يورو (٤١٢,١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٤٣
ية عامة.ونفقات تشغيلأسفار

يوروألف٦٢٧,٣١السفر

وهو يلزم لسد تكاليف )يف املئة٢٥,٦ألف يورو (٣٣٢,١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٤٤
ا ممثِّلو شعبة التحق ق.يمهمات يضطلع 

:وتعزى هذه الزيادة إىل ما يلي-٢٤٥
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ا احملققون تعزى إىل كون مجيع وظا)أ(117 ئف احملققني مشغولة لكل زيادة يف عدد املهمات اليت يقوم 

؛٢٠١٥احلال يف عام هزء من السنة كما كانت عليجلشغلها من بدالً ،السنة

؛هلا فيما خيص كل عملية حتقيق ناشطأتحقيق اجلنائي العلمي املهيالعمليات )ب(

ا -نامجة عن زيادة املهمات التحقيقية-زيادة )ج( عنيون املرباء اخليف مهمات الدعم اليت يقوم 
حتديد النهج فيما خيص اسرتاتيجية ةبغياالشتغايلم ين عن التقيو لو ين عليهم واملوظفون املسؤ اب

ةطريقالشخاص للخطر جراء ض املوظفون وال الشهود وال غريهم من األالتحقيق، حبيث ال يعرَّ 
.يف التحقيقةعاملتبّ 

بغية لسفر اترتيبات كييفتسفر عن طريق اليواصل املكتب العمل على تقليل الزيادات املتصلة بو -٢٤٦
عن طريق وحتققتاملعيشة اليومي. بدل تكاليف و كثر فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية التوازن األةاستدام

مثان أتقليص ةبغيمًا وتدبر شؤون الشهود تدبرًا ميدانيًا فعاالً من خالل ختطيط املهمات مقدَّ ،جاعةنحتسني ال
املعنية، راتو الوفإن . ٢٠١٤يف عام يوروألف١٠٠,٠كاسب يقارب مبلغها مة،الزائدعباء التذاكر وتقليص األ

للشعبة أن تطلب ميزانية تاحتأقد املطلوبة، ٢٠١٦يف ميزانية عام ذ بهخِ أُ و ٢٠١٥يف عام حتقيقهامر استاليت 
.يوروألف ٦٢٧,٣١للسفر تبلغ 

يوروألف٥٣٥,٠النفقات التشغيلية العامة

استجوبو هذا التكاليف اليت ال بد من أن يتكبدها الشهود الذين حيضرون لكي يُ انيةامليز خيص بند -٢٤٧
م كا يف ذلمبشهود (الباملتمثل يف العنايةاملكتب واجببتكاليف املتصلة الو  عمليات التحقيق يف إطارالعناية 

ين عليهم لقسمصات هذه التكاليف من املخصَّ دّ سَ القضايا العالقة). وال تُ باقي و احملاكمات و الناشط  شهودوالا
هعي العام والشهود (مثل تكاليف سفر الشاهد وسكندَّ مكتب املبني تفاعل الا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة

.ثراألةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ)، هستجوابمن أجل اعندما يأيت 

). وتعزى هذه الزيادة إىل يف املئة١٧,٦يورو (ألف٨٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارهاو -٢٤٨
ني مل تكن كافية. ويضاف إىل يلتدبر شؤون الشهود احلال٢٠١٥يف عام صتأن االعتمادات اليت خصِّ معاينة 
بعض املصروفات د تكبُّ عاب الزيادة يف عدد الشهود اجلدد بسبب زيادة القدرة التحقيقية، ياستةنه يلزم، بغيأذلك 
يقع نشخاص الذير لألنذار)، اليت توفِّ زرار اإلأ(مثل اهلواتف و املستخدمة ترقية وحتسني املعدات شراء و جل أمن 

م.   ألف يورو حليازة ٢٥,٠ما مقدارهاملبلغ املطلوبحدود كما ُهيِّئ ضمنعلى عاتق املكتب واجب العناية 
ج يف امليزانية دِر أُ أكثر. وقد فكثر أطلب تُ قدمي األدلة ألغراض تاملستخدمة الصور الساتلية فسواتل. الملتقطة بصور

سرح ملمن قبُل ومن بعدُ ملتَقطة احلصول على صور ةحتقيق ناشط بغيةالف يورو لكل عمليآ٥,٠هدار قمبلغ م
وجود املقابر اجلماعية ولألغراض تبنيُّ لستخدمانتُ إضافيتني وصورتني أربعةهاجلرائم يبلغ متوسطعدد من

غالية.االشت

ألف يورو لتحسني اجلودة. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها ٣٠٠,٠ر ما جمموعه وهكذا ُيسخَّ -٢٤٩
على اجلودةتقدمي ن املكتب من حتسني النتائج احملققة يف جمال املقاضاة بفضل تعمده ألف يورو. وقد متكَّ ٥٨,٠

األساسي الالزم أن يتكفل بالوفاء ه القدَّ توصله إىل جعل قّد مالكله األولوية. وسيتيح الكمية من حيث
ن املكتب مبقتضيات جودة عمله ومقتضيات كميته يف آن معاً. كما إن استدامة اجلودة تستلزم استثمارًا يتيح متكّ 
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يف الوقت نفسه يف جماالت خربة جديدة. وكما مت شرحه يف ومن االستثمارمن استدامة متتعه باخلربة والقدرات 118

)، تتيح التكنولوجيا للمكتب فرصًا جديدة جلمع ٢٠١٨-٢٠١٦السرتاتيجية اجلديدة (للفرتة إطار اخلطة ا
أنه ال يستطيع أن يفعل ذلك إال إذا واكب املعلومات واألدلة وتقدميها يف القضايا اليت تنظر فيها احملكمة. غري

ة لالستثمار فيما خيص املستقبل ر أن االحتياجات السنوية احلالياملستجدات التكنولوجية ذات الصلة. ويُقدَّ 
يف الفقرات التالية) أي ما ال يساوي إال يورو (كما يبنيَّ ألف٣٠٠املنظور تستلزم ميزانية يقارب مقدارها 

.٢٠١٦املئة من ميزانية الشعبة اإلمجالية لعام يف١,٦

ت ختصصية، من قبيل ألف يورو الستبدال معدا٥٨,٠تسخري مبلغ سنوي مقداره رام إىل أ ملقرتح ويهيَّ -٢٥٠
ستخدم للحصول على صور جوية ملسارح اجلرائم واحتياز اخلربات والتكنولوجيا اجلديدة. الطائرة اليعسوبية اليت تُ 

ا مبقتضى  فإقامة الشبكات وإجراء البحوث ملواكبة املستجدات اليت تؤثر على األنشطة اليت يتعني أن نضطلع 
نة فيما يلي، ستكفل أيضًا متكن املكتب اصلة حتقيق اجلودة. كما إن الشبكات، املبيَّ عتربان أمراً أساسيًا ملو واليتنا يُ 

من إقامة التوازن الصحيح بني ما ينبغي أن يقوم به داخليًا بالنظر إىل تواتر النشاط املعين وتكاليفه وبني ما ينبغي 
تمع الدويل،يأن يكلف به جهات خارجية. إن شعبة التحق ستواصل التعاون مع ثالث اهليئات ق، إذ تعمل مع ا

)، ٢٠١٤)، وباجلرائم الدولية (٢٠١٤)، وبالتكنولوجيا (٢٠١٣االستشارية املعنية بالتحقيق اجلنائي العلمي (
اليت جتتمع يف و خبرياً، ١٥و١٢بني عددهماملؤلفة من خرباء ذوي خربة دولية يف جماالت اختصاصهم يراوح

. وتبلغ التكاليف معيَّنةتقنية صيات بشأن السياسات واملعايري ومسائل التو الهاي كل عام للتباحث وتقدمي 
السنوية للهيئات االستشارية الثالث جمتمعة (تكاليف بطاقات السفر اجلوي وتكاليف بدل املعيشة اليومي) 

يورو.ألف١٠١,٦

رياجلودة واملعاي، جيري حتقيق حتسينات يف١-٤و٤-٣اهلدفنييف هليإنه، كما يشار أويضاف إىل ذلك -٢٥١
اية املطاف إىل تصديق كفااتدريب وتنمية للعن طريق برنامج  ني وسائر لِّلات احملققني واحملءلقدرات سيفضي يف 

املتقدِّم بني خرباء لتوفري التدريب درِّ مبالستعانة ايف جمال تقنيات التحقيق بمثًال اخلرباء املوظفني. وجيري حتقيق ذلك 
وىل حرف األاأل[PEACEباملختصر هليإاملشار اً دوليبهق منوذج االستجواب املعرتف على تطبيواملكيَّف 

)؛ التحضري والتخطيط(Preparation and Planning، وهياخلمسهليزية من عناوين مراحلكنإلاب
Engage and Explain؛ (اإل(شراك والشرحAccount)؛/اإلفادةروايةال(Closureاال) ختتام)؛

Evaluateن هذا التوحيد ضروري. إرين من مناذج شرطية خمتلفة فد. وملا كان املوظفون املعنيون منح]م)ي(التقي
من املوظفني خنبة لتكفل ببقاء لم املصادر، و ييف جماالت من قبيل تقيباملعايريخر لضمان التقيد آر تدريب فَّ و وي

سلحة الصور الساتلية، واالتصاالت، واملعدات واألللمستجدات يف جماالت مثل نظام املعلومات اجلغرافية و ةً بمواكِ 
٢٠١٦ن هذه املتطلبات وغريها يف جمال التدريب فيما خيص عام إخطار االشتغالية. العسكرية، وتدبر األ

.٢٠١٥. ويقارب هذا املبلغ نظريه املقر فيما خيص عام ألف يورو١٤٠,٤ستكلف 

ألف ٢٤٠,٠زهاء ، بلغت ٢٠١٤عام ةيلمكاسب عن طريق حتسني النجاعة طةلقد حققت الشعب-٢٥٢
عتماد التواصل ايورو حتققت بألف٧٠,٠حتقيق الوفورات زهاء أمثلةرقام احلقيقية. ومن ألا) بيف املئة٢,٢يورو (

دارة يورو حتققت عن طريق تقليص عدد اجتماعات اإلألف٣٥,٠وظفني واملجل حشد أمن عن بعدالفيديوي 
دارة امليدانية اإليورو حتققت يف جمال املهمات نتيجة لتحسني ألف٤٥,٠و،السنةيف اً اجتماع١٢إىل ٢٤من 

عدد االستمرار يف تقليص حتقيق هذه املكاسب عن طريق٢٠١٥عام ر خالل كرَّ وتَ شهود. الصالت بلل
صالت للدارة امليدانيةاإلوجناعة،وظفنياملجل حشد أمن عن بعدالتواصل الفيديوي ب، واالستعانةجتماعاتاال
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على حتقيق هذه املكاسب عن طريق حتسني النجاعة، وأن ٢٠١٦ستمر طيلة عام كان يُتوقع أن يُ لئن  و . شهودالب119

املقرتحة على استباق حتقيقها، فإن الشعبة تظل يقظة حيال ذلك وتراجع أنشطتها بغية ٢٠١٦ميزانية عام تنطوي 
االت اإلضافية اليت ميكن فيها حت سني النجاعة، من قبيل اعتماد استمارة تسجيل األدلة مواصلة استبانة ا

.اليت ميكن ملؤها يف امليدان)e-PRFاإللكرتونية (االستمارة 

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٢٣٠٠البرنامج:٣١الجدول

٢٣٠٠
التحقيقشعبة 

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ام ميزانية ع
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

يزانية املتصلة امل
موعباحلاالت %املبلغا

٤١٣,٠٨املوظفون من الفئة الفنية ٤٢٣,٩٨ ٨٣٦,٩٨ ٨٣٦,٩٣٠٣,٧٧ ٨٢٣,٠٨ ١٢٦,٧٣١١,٤٨ ٠٤٩,٢٨ ٣٦٠,٦٢٣٣,٩٢,٩
١٣٤,٩١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٥٧,١١ ٤٩٢,٠١٩٩,٤١ ٣٥٤,٨١ ٥٥٤,٢٦٢,٢٤,٢

موع ال ٤١٣,٠٨فرعي لتكاليف املوظفنيا ٤٢٣,٩٨ ٨٣٦,٩٨ ٨٣٦,٩٤٣٨,٦٩ ١٨٠,١٩ ٦١٨,٧٥١٠,٨٩ ٤٠٤,٠٩ ٩١٤,٨٢٩٦,١٣,١
٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٨٣,٥٢ ٧٨٣,٥٤٢,٩٢ ٨٢٦,٤٤ ٥٦٥,٥٤ ٥٦٥,٥١٨٠,٩٦ ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٢ ٣٨٤,٨٥٢,٢

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٧٨٣,٥٢ ٧٨٣,٥٤٢,٩٢ ٨٢٦,٤٤ ٥٦٥,٥٤ ٥٦٥,٥١٨٠,٩٦ ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٢ ٣٨٤,٨٥٢,٢
١السفر ٧٦٧,٧١ ٧٦٧,٧٦٤,٢١ ٨٣١,٩١ ٢٩٥,٢١ ٢٩٥,٢١ ٦٢٧,٣١ ٦٢٧,٣٣٣٢,١٢٥,٦

الضيافة
١٠٨,٨١٠٨,٨٢٨,٣١٣٧,١اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٣١,١٥٣١,١٢,١٥٣٣,٢٤٥٥,٠٤٥٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠٨٠,٠١٧,٦النفقات التشغيلية العامة
ازم واملواداللو 

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٢بالعاملني ٤٠٧,٦٢ ٤٠٧,٦٩٤,٦٢ ٥٠٢,٢١ ٧٥٠,٢١ ٧٥٠,٢٢ ١٦٢,٣٢ ١٦٢,٣٤١٢,١٢٣,٥

٤١٣,٠١٣المجموع ٦١٥,٠١٤ ٠٢٨,٠١٣٧,٥١٤ ١٦٥,٥٤٣٨,٦١٥ ٤٩٥,٨١٥ ٩٣٤,٤٦٩١,٧١٨ ٣٣٥,٧١٩ ٠٢٧,٤٣ ٠٩٣,٠١٩,٤

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٢٣٠٠البرنامج:٣٢الجدول

وكيل أمني التحقيقشعبة 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

ع جممو 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢٢٢٤املالك األساسي

٣٩٣٠٢٨٦٧٦٢٣٢٣٩٩املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٣١٠٣٠٢٨٦٧٨٢٥٢٥١٠٣ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املتصل باحلاالتاملالك 

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
١٣١٠٣٠٢٨٦٧٨٢٦٢٦١٠٤المجموع
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: شعبة المقاضاة٢٤٠٠البرنامج -120٤

المقدِّمة

تتألف شعبة املقاضاة من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. وتؤدي هذه الشعبة دورًا حموريًا يف اضطالع -٢٥٣
فقًا لنظام روما احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي تنفيذ عمليات حتقيق وإجراءات جنائية سريعة وفعالة وعادلة و 

ا تتوىل املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية إىل احملققني والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر  األساسي. إ
تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت القضائية يف احملكمة مجيعاً، وتُِعد مجيَع الدفوع الكتابية الشعبِ ثالث

م إىل ال د إىل هعكما يُ وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة املشرتكة.  ،دوائراليت تقدَّ
رشاد العام سداء اإلإفرقة املتكاملة و قيادة األةحملاكمات ضمن قسم املقاضاة مبهمابنيني املعنييالرئيسالقانونيني

ويتوىل قسم االستئناف، .ر احملكمةئمام دواأءات االبتدائيةباإلجرافرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف ابشأن التحقيق 
ى االستئناف التمهيدي ودعاو ىدعاو مجيع يف املخاصمةاالستئناف، ىاحملامي الرئيسي املعين بدعاو هالذي يقود

ات ، وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على مثل هذه الطلبر احملكمةئمام دواأاالستئناف النهائي 
اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر االبتدائية، وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودع يف املرحلة 
االبتدائية من اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة مثل مسائل القانون اجلنائي الدويل 

على شكل مذكرات كتابية ومشورات شفوية إىل األفرقة العاملة يف والقوانني اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية
قسم املقاضاة وإىل سائر أقسام املكتب مثل قسم حتليل احلاالت، وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وديوان 

شعبة مستفيضني للعاملني يفمان تدريبًا وحماضرات دَّعي العام. كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظِّ امل
سائر الشعب) بشأن املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، والقانون للعاملني يفتتاح متابعتهمااملقاضاة (

اإلنساين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والتدريب التقين يف جماالت من قبيل عرض األدلة يف احملكمة.

٢٠١٦يخص عام ومؤشرات األداء، والمرامي فيماالنتائج المتوخاة، :٣٣الجدول
٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا١الغايــــة 
العام:

إجــراء عمليــات التــدارس األويل، وعمليــات التحقيــق، 
املقاضـــاة، علـــى حنـــو نزيـــه، ومســـتقل، وعـــايل وأنشـــطة

ةدرجة اجلود

عدد احملاكماتللتقاضــي يف مخـــس حماكمــات (يتوقـــف اجلهوزيــة
عدد احملاكمات املعنية الفعلي على تـوفر قاعـات 

احملاكمة والقضاة)

)٣-١و٢-١القضاء والمقاضاة (األهداف 
ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٢الغايــــة 
العام:

األخــــــذ مبنظــــــور جنســــــاين يف مجيــــــع االســــــتمرار علــــــى
تنفيذ السياسات املتعلقة وعلىاملكتبجماالت عمل

جلرائم اجلنســـية واجلـــرائم اجلنســـانية املنطلـــق واجلـــرائم بـــا
املرتكبة حبق األطفال

يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل مـــا ُحيقَّـــق احملـــاّك املرحليـــة: مـــا
فعالً 

بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم اجلنســـــــانية األخـــــــذ
األطفـــــــــال يف املنطَلَــــــــق واجلــــــــرائم املرتكبـــــــــة حبــــــــق

املقاضـــاة يف القضـــايا املعنيـــة كلمـــا أمكـــن ذلـــك، 
وتنفيــــذ املبــــادئ التوجيهيــــة الــــواردة يف سياســــات 

مكتب املدَّعي العام ذات الصلة
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)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 121

ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٣الغايــــة 
العام:

التــــدارس عمليــــاتوجناعــــةِ جــــودةِ حتســــنييفاملضــــي
األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة

 معـــــــدَّل قبــــــــول الـــــــدوائر للــــــــدفوع وموافقتهـــــــا علــــــــى
الطلبات

 م إىل الـــــــدوائر يف ـــــــتهم الـــــــيت تقـــــــدَّ معـــــــدَّل قبـــــــول ال
جلسات اعتماد التهم

قيام فريق مستقل باستعراض كل ملف

≤٨٠.%
<٩٠%

من امللفات %١٠٠استعراض

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
ملكتــــب املــــّدعي الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا٤الغايــــة 
العام:

ـــــق  املضـــــي يف تكييـــــف قـــــدرات املكتـــــب علـــــى التحقي
ـــــة العلميـــــة  واملقاضـــــاة وشـــــبكته ذات الصـــــلة مـــــع البيئ

والتكنولوجية اليت يعمل فيها

تدريببرامج ال

مشاريع التحسني

برنــــامج تــــدريب معــــدَّل خــــاص بــــاملعنيني حتديــــد
اة يف خطــــــة التــــــدريب الســــــنوية بأنشــــــطة املقاضــــــ

وتنفيذ هذا الربنامج
االت تنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة املتصلة با

ذات األولويـــة: الســـريورات الداخليـــة، والقـــدرات 
اإلداريـــــة، وتصـــــميم امللفـــــات، وســـــريورة مراجعـــــة 

القضايا، والتكنولوجيا، والكفاءات األساسية

آالف يورو١٠٣,٩١٢موارد الميزانية

يف املئة).١٦,٤يورو (آالف٧٠٦,٦١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٥٤

وتتوقف على هنيني خمتصني يف جمال القانون اجلنائي الدويلباستعانتها مباملقاضاة تتميز ةأنشطة شعبإن -٢٥٥
م .ز على بند املوارد من املوظفنييرتكَّ تهان معظم ميزانيإتايل فال. وباستعانتها 

مر الطلب أالزمة لتدبر لسد مجيع املتطلبات من املوظفني الوظائف، سيتعنيَّ احتويل عمليةذ ا تنفَّ مثير و -٢٥٦
لمساعدة لمن خالل طلب اعتمادات إضافية وذلك املتزايد على املكتب، وعلى هذه الشعبة بصورة خاصة، 

.املؤقتة العامة

ر معظم اخلدمات املعنية، نشطتها. ويوفَّ ألاً معلعاملني داوحتتاج هذه الشعبة إىل موارد إضافية غري متصلة ب-٢٥٧
نه يلزم ختصيص مبلغ أبيدهلا يف ميزانيتهما). أ(ويهي٢١٢٠و٢١١٠لفرعيني اطار الربناجمني إضمن املكتب، يف 

.املقاضاةةميزانية شعبإطار د لسد تكاليف السفر، وهو مطلوب يف حمدَّ 

يوروألف٨١٥,٥١١الموارد من الموظفين

من وظيفة٦٩ووظيفة ثابتة ٤٥موظفاً: ١١٤من٢٠١٦يف عام ة بالشعف مالك العاملني يفسيتأل-٢٥٨
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).٦٤,٠(املساعدة املؤقتة العامةوظائف

، ومساعدًا معنياً اتمن ستة قانونيني، ومنظِّمًا للملففريقًا مؤلفاً إن كل عملية حتقيق ناشط تستلزم -٢٥٩
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ويتوىل رئاسة الفريق قانوين ٠,٥بالدعم يف املرحلة االبتدائية (

رئيسي متمرس يف جمال احملاكمات. ويقوم القانوين الرئيسي املختص يف جمال احملاكمات والفريق القانوين بإسداء 
وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، وباملشاركة يف التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق،

) من نظام روما األساسي، والتحضري ٢(٥٥رى مبوجب املادة ذي جيُ الاالستجواباألنشطة التحقيقية ومبا فيها 
لتحقيق. لكشف املعلومات والوثائق، وإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها املذكرات اليت قد تلزم يف مرحلة ا
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بدوامالعاملالواحداملوظفمعادالتمن٠,٥لفات واملساعد املعين بالدعم يف املرحلة االبتدائية (املويتوىل منظم 122

تدبر األدلة واملعلومات واملرافعات، ومساندة القانونيني يف مهامهم.)كامل

ام إىل املرحلة ا- ٢٦٠ فريقاً لتمهيدية أو املرحلة االبتدائية وتستلزم كل من القضايا اليت انُتقل فيها من مرحلة اال
بالدعم يف جمال احملاكمات، اً معنياً )، ومساعداً راجع(ماً قانونياً للملفات، ومساعداً ن مثانية قانونيني، ومنظِّمم

يرتأسه قانوين رئيسي متمرس خمتص يف جمال احملاكمات. وسيقوم القانونيون، يقودهم القانوين الرئيسي املختص يف 
احملاكمات، بتنظيم احلجج والدفوع وإعدادها خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية مبا يف ذلك ترتيب األدلة جمال 

ئة، وسيتدبرون شؤون الشهود، وسيسدون اإلرشادات فيما خيص التحقيق اإلضايف، وسيتدبرون املدينة واألدلة املربِّ 
رات والعرائض اليت ترفع إىل الدائرة التمهيدية والدائرة أمر الكشف عن املعلومات واملواد، وسيعدون مجيع املذك

االبتدائية، وسيشاركون يف اجللسات، وسيتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة باستجواب الشهود 
م املضاد وبتقدميهم الدفوع. وسيتوىل منظم امللفات واملساعد املعين بالدعم يف جمال احملاكمات تدب ر أو باستجوا

األدلة واملعلومات واملذكرات، وسيساندان مجيع القانونيني يف مهامهم.

ولئن أمكن أن تشهد عمليات التحقيق وعمليات املقاضاة تباينًا متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به -٢٦١
معظم القضايا أو املتهمني يف إطارها فإن تكوين مالك املوظفني املبنيَّ أعاله مناسب يففيهمالقضية وعدد املشتبه 

اليت تتناوهلا احملكمة حالياً. وستتيح ممارسة قدر من املرونة بعض التعديالت يف تكوين األفرقة: بزيادة قد األفرقة 
املعنية بالقضايا األوسع واألعقد زيادة طفيفة وبتقليص قد األفرقة املعنية بالقضايا األقل تعقيداً.

يوروألف٩٢٧,٨٤فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن 
.وظائف ثابتة إضافيةأيةبطلَ تُ ال -٢٦٢

عية العامة (مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة. بيد أن دوره يتمثل -٢٦٣ وألغراض امليزنة فقط يُلحق نائب املدَّ
ذه الصفة يتوىل نائب املدَّعية العامة  اإلشراف -حتت إشرافها املباشر –يف التفرغ للعمل نائبًا للمدَّعية العامة. و

على الشعب الثالث وتنسيقها وهي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما 
إن املساعد الشخصي لنائب املدَّعية العامة ملحق بشعبة املقاضاة.

ا وإ)١-الشعبة (من الرتبة مدمديرويتوىل-٢٦٤ ا. ويشرف قياد ملوارد باة اللفعاة نعلى االستعااملديردار
، يساعده يف ذلك حمام رئيسي معين كما يتوىل املديريداع الوثائق.  إو امللفاتعمال حتضري أوعلى توحيد نسق 

ا متسقة من  بدعاوى االستئناف، مراجعة مجيع ما يودع من وثائق وعرائض قبل أن يتم تقدميها بغية التيقن من أ
رة بصورة مقنعة. ويسدي املدير املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية الناحية القانونية وحمرَّ 

اً شخصياً كما تضم الشعبة مساعداً بشأن مسائل ُيطلب تناوهلا يف أجل قصري.  باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالب
.رأ)-عداريني (من الرتبة خ إين رأ) ومساعدَ -(من الرتبة خ ع

ومثانية )، ٥-(من الرتبة فباإلجراءات االبتدائيةني يني معنيني رئيسيقانونأربعةملقاضاة قسم اويضم-٢٦٥
باإلجراءات االبتدائيةني يني معنيقانونثالثة و ، ٣٢)٤-(من الرتبة فباإلجراءات االبتدائيةني يني معنيقانون

باإلجراءات االبتدائيةنينني معنيمعاو ستة قانونيني و ، )٣-(من الرتبة فاً قانونياً )، وموظف٣-(من الرتبة ف

. الرئيسيالربنامجنفسضمنأيالتحقيق،شعبةمنالربنامجهذاإىلنُقلت) رئيسيحمققوظيفة(وظيفة واحدةالرقمهذايشمل٣٢
دائم.نقلإىلاملؤقتنقلهماحتويلعلىحالياً العاماملدَّعيمكتبويعمل. املقاضاةشعبةضمنواجباتهيؤديقانوينالوظيفةهذهإن شاغل
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أربعة منظمني للملفات )، و ١-(من الرتبة فباإلجراءات االبتدائيةمعنيًا اً مساعداً )، وقانوني٢-(من الرتبة ف123

(من الرتبة اً قانونياً رأ)، ومساعد-(من الرتبة خ عبدعم احملاكماتنيمساعدين معنيمخسة )، و ١-(من الرتبة ف
.رأ)-عخ

)، يتوىل إدارة ٥-الك قسم االستئناف من حمام رئيسي معين بدعاوى االستئناف (من الرتبة فويتألف م-٢٦٦
)، ٤-القسم، وحمام معين بدعاوى االستئناف (من الرتبة فايضطلع يتالاألعمالالقسم ويشرف على مجيع 

ُحيتاج إىل هذه ). و ١-لملفات (من الرتبة فل)، ومنظم ٣-وحمام معين بدعاوى االستئناف (من الرتبة ف
م من وثائق وعرائض بشأن دعاوى الوظائف لالضطالع بعمل القسم، الذي يشمل إعداد مجيع ما يُقدَّ 

االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع اجللسات اليت تقدم
املخاصمةم دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع أعمال مرافعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي أماخالهلا
يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة االستئناف النهائي (مبا يف ذلك تناول األدلة اإلضافية وكشف واملرافعة

املعلومات)؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات االستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من 
يف مرحلة اإلجراءات رئيسيةطراف أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية؛ وإعداد نصوص ما يودع من وثائقاأل

االبتدائية ومراجعة هذه النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي 
ف طائفة متنوعة من أعمال التقاضي مثل إجراءات املراجعة الدويل واملسائل اإلجرائية. كما ُجيري قسم االستئنا

)، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات جرب األضرار. ويؤدي قسم ٣(٥٣مبوجب املادة 
ة بتقدمي مذكرات كتابية ومشورة شفوي–االستئناف دوراً كبرياً يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املشورة القانونية 

إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف قسم املقاضاة، وإىل سائر أقسام املكتب مثل –
قسم حتليل احلاالت فيما يتعلق مبا جتريه من عمليات تدارس أويل وما تعده من تقارير، وإىل شعبة االختصاص 

ا خيص مسائل القانون اجلنائي الدويل. ويضاف إىل ذلك أن قسم والتكامل والتعاون وإىل ديوان املدَّعي العام فيم
مجيع القرارات واألحكام الصادرة عن تضماالستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة وافية 

تدريب الالدوائر منذ نشوء احملكمة، وهي متاحة لكي تستعملها مجيع الشعب يف املكتب، كما يتوىل تنسيق 
العاملني يفطيلة السنة جلميع اللذين ينظَّمان املرافعة القانونية الكتابية والشفوية بشأننيستفيضاضرات املواحمل

لشعب).يف سائر اوتتاح متابعتهما للعاملنيالشعبة (

يوروألف٨٨٧,٧٦املساعدة املؤقتة العامة

ىطالع علضامة لتمكني شعبة املقاضاة من االيف نطاق املساعدة املؤقتة العرةاملوفَّ زيادة يف املوارد ُتطلب-٢٦٧
.مليزانيةااالفرتاضات املتعلقة بحبسباملرتقبةألنشطة احنو فعال ب

التوزع التايل:٢٠١٦وتتوزع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام -٢٦٨

من ٤,٠شهراً (٤٨دة ) مل٥-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فنيأربعة قانونيني رئيسيني معني)أ(
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

من ٦,٠شهرًا (٧٢) ملدة ٤-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فنيستة قانونيني معني)ب(
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛
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ادالت من مع٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٤-حماميان معنيان بدعاوى االستئناف (من الرتبة ف)ج(124

املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

من ١٢,٥شهرًا (١٥٠) ملدة ٣-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فاً أربعة عشر قانونيًا معني)د(
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

من معادالت ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٣-حماميان معنيان بدعاوى االستئناف (من الرتبة ف(هـ)
وظف الواحد العامل بدوام كامل)؛امل

من معادالت املوظف ١,٠شهراً (١٢) ملدة ٣-موظف معين بالتخطيط والدعم (من الرتبة ف)و(
الواحد العامل بدوام كامل)؛

٥,٠شهرًا (٦٠) ملدة ٢-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فنيمخسة قانونيني معاونني معني)ز(
دوام كامل)؛من معادالت املوظف الواحد العامل ب

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-ي امللفات (من الرتبة فمنظلعمل ممنسٍّق )ح(
الواحد العامل بدوام كامل)؛

شهراً ١٣٢) ملدة ١-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فاً معنيمساعداً ثالثة عشر قانونيًا )ط(
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛١١,٠(

من معادالت املوظف الواحد ٥,٠شهراً (٦٠) ملدة ١-مخسة منظمني للملفات (من الرتبة ف)ي(
العامل بدوام كامل)؛

من معادالت املوظف ١٢,٠(شهراً ١٤٤ر أ) ملدة -رتبة خ عاثنا عشر مساعداً قانونيًا (من ال)ك(
الواحد العامل بدوام كامل)؛

١,٥شهرًا (١٨ر أ) ملدة -ية (من الرتبة خ عبدعم اإلجراءات االبتدائنيثالثة مساعدين معني)ل(
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)؛

من معادالت ١,٠شهراً (١٢ر أ) ملدة -مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة (من الرتبة خ ع)م(
املوظف الواحد العامل بدوام كامل).

.٢٠١٦تقضي به االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام وترتبط الزيادة يف املوارد مبقدار العمل اإلضايف الذي -٢٦٩

االستئناف طلبات اإلذن باالستئناف والردود يف دعاوى االستئناف، وإقامة دعاوى قسمتناول يفس-٢٧٠
ائي واحدة، مسدي ًا بإعداد يف الوقت نفسه املشورة القانونية ومضطلعاً االستئناف التمهيدي، ودعوى استئناف 

مسة أفرقة معنية باإلجراءات االبتدائية وإجراءات اعتماد التهم، خلقدمة يف املرحلة االبتدائية نصوص أهم الوثائق امل
ن جتري حماكمتهم من مَ ومخسة أفرقة معنية بإجراء التحقيقات. ويرتابط عدد دعاوى االستئناف التمهيدي بعددِ 

بة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى املرتك٧٠اجلرائم املنصوص عليها يف املادة املشتبه فيهم. وتشمل قضية 
امخسة متهمني، ما يعين التعامل مع مخسة أفرقة دفاع خمتلفة ( ا ومرافعا فيما خيص قضية واحدة. )وخماصما

ما يعين أيضًا التعامل مع فريقي اثنني، امها متهَمْني تكلاْبليه غوديهاْغبَـْغبو ووقضية َسْنغروتو وقضية وتشمل 
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ماتلفني (دفاع خم125 ما ومرافعا ) لكل قضية. أما احلالة اجلديدة فتستلزم حماميًا إضافيًا معنيًا بدعاوى وخماصما

).٣-االستئناف (من الرتبة ف

وتستلزم زيادة عدد القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية تعزيز تنسيق األفرقة من الناحية التنظيمية. -٢٧١
) وموظف معين بالتخطيط والدعم (من ٢-لفات (من الرتبة فامللعمل منظميويتحقق ذلك بتوظيف منسق 

).٣-الرتبة ف

مث إن عملية التحقيق الناشط اجلديدة واحملاكمة اإلضافية املدرجتني يف االفرتاضات املتعلقة مبيزانية -٢٧٢
لعاملني ضمن تستلزمان املزيد من القانونيني ومن الدعم املتعلق باإلجراءات االبتدائية املقدم إىل ا٢٠١٦عام

األفرقة املتكاملة واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية اليت ُتسند إليها أنشطة جديدة. وتتألف املوارد اجلديدة 
الرتبةالالزمة للنهوض بأود عمليات التحقيق واحملاكمات اإلضافية من قانوين معين باإلجراءات االبتدائية (من 

) وقانوين معاون معين باإلجراءات ٣-جراءات االبتدائية (من الرتبة ف) وثالثة قانونيني معنيني باإل٤-ف
)، وثالثة ١-) وستة قانونيني مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف٢-االبتدائية (من الرتبة ف

رأ).-مساعدين معنيني بالدعم فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية (خ ع

يوروألف٢٨٨,٤املينالموارد غير المتصلة بالع

لعاملني اخلاصة بشعبة املقاضاة زيادة واحدة تتأتى عن تكاليف السفر. وترتبط اتصلة باملتشهد املوارد غري -٢٧٣
.املهمات املتأتية عن تنفيذ اسرتاتيجية املكتب اجلديدةباملتصلةاألنشطة فبتكاثالنفقات املعنية 

يوروألف٢٨٨,٤السفر

من املهمات ملزيدتهيئة ل)، ليف املئة٢٦,٦ألف يورو (٦٠,٦على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب -٢٧٤
ا نائب املدَّ  نشطة املكتبأحاطة بتوسيع نطاق اإلإىل التمثيلية الرامية هوظائفه، يف ممارستةالعامةعياليت يقوم 

ا األوالتعاون معه، .دعماً لعمليات التحقيقاملتكاملةفرقة واليت تقوم 
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٢٤٠٠برنامجال:٣٤الجدول126

٢٤٠٠
شعبة المقاضاة

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
املتصلة امليزانية

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٨١٦,٢٣املوظفون من الفئة الفنية ٥١٤,٢٤ ٣٣٠,٤٤ ٣٣٠,٤٨٢٤,٥٣ ٢٨٩,٣٤ ١١٣,٨٨٤٥,٣٣ ٤٨٤,٢٤ ٣٢٩,٥٢١٥,٧٥,٢
١٣٤,٩٤٣٨,٥٥٧٣,٤١٣٢,٩٤٦٥,٣٥٩٨,٢٢٤,٨٤,٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨١٦,٢٣ا ٥١٤,٢٤ ٣٣٠,٤٤ ٣٣٠,٤٩٥٩,٤٣ ٧٢٧,٨٤ ٦٨٧,٢٩٧٨,٣٣ ٩٤٩,٥٤ ٩٢٧,٨٢٤٠,٦٥,١

٢املؤقتة العامةاملساعدة ٨٨٠,١٢ ٨٨٠,١٩٩,٤٢ ٩٧٩,٥٢٥٠,٥٥ ٢٣١,٨٥ ٤٨٢,٣٤٩٥,٢٦ ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧١ ٤٠٥,٤٢٥,٦
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٨٨٠,١٢ ٨٨٠,١٩٩,٤٢ ٩٧٩,٥٢٥٠,٥٥ ٢٣١,٨٥ ٤٨٢,٣٤٩٥,٢٦ ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧١ ٤٠٥,٤٢٥,٦

١٧,٨١٥٤,٨١٧٢,٦١٤,٤١٨٧,٠٢٣,٣٢٠٤,٥٢٢٧,٨٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٦٠,٦٢٦,٦السفر
الضيافة

١٧,٧١٧,٧٤٩,٧٦٧,٤اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٧,٨١٧٢,٥١٩٠,٣٦٤,١٢٥٤,٤٢٣,٣٢٠٤,٥٢٢٧,٨٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٦٠,٦٢٦,٦بالعاملني

٨٣٤,٠٦المجموع ٥٦٦,٨٧ ٤٠٠,٨١٦٣,٥٧ ٥٦٤,٣١ ٢٣٣,٢٩ ١٦٤,١١٠ ٣٩٧,٣١ ٤٩٤,٢١٠ ٦٠٩,٧١٢ ١٠٣,٩١ ٧٠٦,٦١٦,٤

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٢٤٠٠البرنامج:٣٥الجدول

وكيل أمني شعبة المقاضاة
عام

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

موظفي جمموع
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٣٥٢٢٧املالك األساسي

٣٩٦٧٦٣١٧٧٣٨املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٦٩٦٧٦٣٦٩٩٤٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٦٩٦٧٦٣٦٩٩٤٥المجموع
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم 127

اخلالصة

على زيادةمليون يورو، ينطوي ٨١,٩٤مبلغًا مقدارهاملقرتحة لقلم احملكمة٢٠١٦تبلغ ميزانية عام -٢٧٥
مليون يورو. ٦٥,٠٢املعتمدة البالغة ٢٠١٥ىل ميزانية عام إلقياس ا) بيف املئة٢٦يورو (ليونم١٦,٩١هامقدار 

طلبات اخلدمات فيما امليزانية و اتافرتاضحبسبة ري مة زيادة كبكمقدار الدعم املطلوب من قلم احملفقد ازداد
املساندة املقدَّمة ضمن لشهود ويف جمال جمال محاية ايف ما يف جمال العمليات امليدانية و وال سيّ ،٢٠١٦خيص عام 

يورو من هذه الزيادة ماليني٤,٧فتنبغي مالحظة أن زهاء .ويف جمال املساعدة القانونيةإطار جلسات احملكمة
مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بتدبر املباين اجلديدة، وإىل ٢٠١٦يعزى إىل أن قلم احملكمة سيتوىل يف عام 

إن امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة بقيت طيلة .نظام األمم املتحدة املوحَّدتصلة بتطبيق الزيادات الضمنية امل
، على الرغم من الزيادة املطردة الكبرية يف مقدار الدعم ٢٠١٥وعام٢٠١٤وعام ٢٠١٣الفرتات املالية لعام 

على اخنفاضات من السنة إىل السنة التالية. بل وحىت طفيفة، انطوى على زيادات مستقراملطلوب منه، ذات مبلغ 
ا السنوات السابقة تعويضًا كامًال من خالل التقييم الداخلي الصارم  وقد ُعوِّضت الزيادات الالزمة اليت شهد
لألولويات وعن طريق تقليص التكاليف التشغيلية حيثما أمكن األمر، وذلك دون اإلضرار بدرجة جودة اخلدمات 

األولويات.أساس علىاستخدامها و الل العناية بتخصيص املوارد وإعادة توزيعها وجناعتها، من خ

استيعاب املتطلبات اإلضافية حيثما أمكن ذلك قد االستمرار يفولئن كانت قدرة قلم احملكمة على -٢٧٦
الواقعي إن من غريفأُدخلت على طرائق عمله وسريوراتهتعززت بفضل بنيته التنظيمية اجلديدة والتعديالت اليت 

أبداً، بالنظر إىل االستثمارات الكبرية يف مكتب املدَّعي العام خالل السنوات السابقة وما تأتى عنها من زيادة يف 
ي أن يظل قلم احملكمة قادرًا على مواصلة استيعاب مجيع الزيادات يف مقدار األنشطة القضائية للمحكمة، توخّ 

أنشطة املقاضاة اليت يستتبعها تنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام، الدعم املطلوب منه. فاألنشطة التحقيقية و 
معطوفًة على الزيادة يف مقدار األنشطة املتصلة باإلجراءات االبتدائية، تستلزم من قلم احملكمة قدرًا كبريًا من 

للنهوض بتوفريها ReVisionاملتطلبات من املوظفني اليت أوصي يف إطار املراجعة املسماة إن اخلدمات اإلضافية.
م ذات ابأود املقدار املتزايد من األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة وبأود االنتقال إىل املباين الدائمة مبينة يف األقس

.٣٣الصلة ومعروضة عرضاً وجيزاً يف املرفق التاسع، كما طلبته جلنة امليزانية واملالية

المقدِّمة

يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة اجلهاز يرتأس قلَم احملكمة رئيُسه، الذي-٢٧٧
.فيهاوتقدمي اخلدمات ااملسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو

غدا قلم احملكمة يتألف من ثالث شعب. وهي شعبة ReVisionنتيجة لعملية املراجعة املسماة و -٢٧٨
السابقتني، مع بعض التعديالت هعبتيشُ ئية اللتان تضطلعان مبعظم مهام ت القضااخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدما

.١٤)، الفقرة ICC-ASP/14/5/Add.1(٢٠١٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ... ٣٣
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لى اخلارج، مثل عاملنصبةاهلامة، وشعبة العالقات اخلارجية اليت أضيفت لكي تضطلع جبميع مهام قلم احملكمة 128

الدول، والعمليات امليدانية، ومحاية الشهود.اإلعالم، والتوعية، وتعاون

، تابعة هلذه الشعب الثالث. ولذلك فيهم قلم احملكمة، عدا مكتب الشؤون القانونية وغدت مجيع أقسا-٢٧٩
يتيح تفويض السلطات والصالحيات ليصًا كبرياً تقرئيس قلم احملكمةمباشرة إىل اليت ترقى قـُلِّصت قنوات اإلفادة 

يت يتوالها رئيس القلم ومديرو القيادة االسرتاتيجية النه مت تعزيزُ إإىل الشعب واألقسام على حنو أفضل. كما 
ستوى التشغيلي.مدى خوضهم يف الصغائر اإلدارية على املالشعب وتقليلُ 

ويف الوقت ذاته مت دمج بعض الوظائف وتقليص العدد اإلمجايل للوحدات يف قلم احملكمة. فعلى سبيل -٢٨٠
وارد البشرية يتألف من اثنتني املثال ُخفِّض عدد وحدات قسم اخلدمات اللغوية من سبع إىل مخس. وغدا قسم امل

. ومت ضمن قسم املالية اجلديد دمج أربع وحدات فغدت وحدتني. وال يقتصر قط من بني وحداته السابقة األربعف
شأن عمليات اإلدماج هذه على تقليص عدد الوظائف الرفيعة املستوى الالزمة يف األقسام املعنية، مبا فيها وظائف 

ا ترمي إىل إأن يتيح تعزيز عمليات قلم احملكمة يف جماالت أخرى، بل يتعداه رؤساء الوحدات، ما ميكن  ىل كو
تفادي االزدواج والنهوض بتحسني التنسيق والتخطيط.

ا قلم احملكمة. فهو يقدم، بصفتضدوار احملورية اليت يمن األاً ميثل واحدخدمات احملكمةن توفري إ-٢٨١ هطلع 
ين عليهم إمور منها أات القضائية من خالل ءجرام لإلحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعة جه دارة احملكمة، ودعم ا

ين عليهم يف ريتيسو والشهود ومحايتهم،  ية، ر ير ، وتوفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحاإلجراءاتمشاركة ا
االت تتحدد مفدارة مرافق االحتجاز. إو  تطورات القضائية الباشرة باحتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه ا

.والتطورات على صعيد املقاضاة

الرئاسة، والدوائر، ةوهي هيئ-خرى احملكمة األجهزةِ ألثالثةِ داريةاخلدمات اإلن قلم احملكمة يوفر إكما -٢٨٢
ملالية، ، والشؤون اوامليزنةوسائر الربامج الرئيسية، يف جماالت من قبيل املوارد البشرية، -عي العامومكتب املدَّ 

كذلكحتياجات قلم احملكمة املالية ستتوقف  ااملرافق، والسفر، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات. فوإدارةوالشراء، 
.ر اخلدمات هلاالثالثة اليت يوفِّ األجهزةعلى احتياجات

موعة الرئيسية الثالثة من املسؤوليات اليت يأ-٢٨٣ ارجية، اخلبالعالقاتا قلم احملكمة فتتصل طلع ضما ا
تعاون القضائي الكايف مع الدول بشأن طائفة من العلى . ويشمل ذلك السهرَ امليدانيةواألنشطةوالتعاون، 

الشهود، وتزويد إعادة توطنيمع الدول، مثل االتفاقات بشأن التعاون اتفاقاتشىت وإبرامطلبات احملكمة، 
بأنشطةطالع ضالتطورات اليت تشهدها احملكمة، واالبشأن التطورات القضائية وسائرباملعلوماتاجلمهور العام 

ن كانت التكاليف املرتبطة لئمة. و كاملندرجة ضمن نطاق اختصاص احملمرائاجلجلماعات املتضررة بدى اتوعوية ل
نطاقخطىتتا ستتوقف جزئيًا على عوامل خارجية إالقضائية فباملستجداتيضًا أنشطة ستتحدد ذه األ

.منها مستوى تعاون الدول مع احملكمةسيطرة احملكمة،

غدت احلاالت و تق احملكمة، االعمل الواقع على عءوعلى غرار السنوات السابقة استمر تزايد عب-٢٨٤
ن يف السنوات السابقة أقلم احملكمة تعنيَّ علىقد و ي وقت مضى. أكثر منها يف أوالقضايا املعروضة على احملكمة 

فيما خيص ميزانية السنة التالية.  طهعلى خطاً قيودآتىماه،زيادة هامة يف ميزانيتنشطة املزيدة دون ينهض بأود األ
نظام األمم املتحدة لتطبيق احملكمة عناً تتأتى رئيسين تكاليف املوظفني تشتمل على زيادات ضمنية، إا مك

زيادات ال مناص من أن ترتتب على انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة.و ، املوحَّد
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دول هاملايل البالغ الصعوبة الذي تواجهدراك الوضعَ اإلن دقيقَ ايدركاالعليتهدار إن قلم احملكمة و أيد ب-129٢٨٥

لكل منظمة اً جوهرياً التكاليف هدفةمعظم هذه الدول. ولئن كانت جناعههن مل تكن تواجإطراف كثرية أ
ولويةاألمثَّلنجاعتها بوال خدماتهودة ضرار جبقلم احملكمة دون اإللةاالشتغاليتكاليف الن تقليص إعمومية ف

ه.لديالعليا

تقييم أويل للموارد اإلضافية اليت حيتاج إليها قلم احملكمة للنهوض بأود اخلدمات اإلضافية ُأجريوقد-٢٨٦
ال اإلداري يف عام  ال القضائي وجمال املقاضاة وا أفضى إىل لزوم زيادة تنوف عن ٢٠١٦املطلوبة منه يف ا

. وأفضت إعادة حساب دقيقة هلذه ٢٠١٥يورو بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لقلم احملكمة لعام يونمل٣٠
بنية تنظيمية جديدة لقلم احملكمة وجناعة مزيدة من ReVisionعن املراجعة املسماة ما نتجاملتطلبات على ضوء 

على إعادة التقييم الصارم للخدمات املطلوبة ا األطراف واملشاركون يف اإلجراءات، معطوفةً مسريوراته ينتفع يف
من قلم احملكمة وإعادة حتديد األولويات فيما خيصها، إىل احلد بشكل كبري من الزيادة املقرتحة فيما خيص عام 

ج النمو الصفري على مجيع األقسام اليت ال تتأثر تأثرًا مباشراً ٢٠١٦ . ويظل قلم احملكمة يسعى إىل تطبيق 
.دمات اليت يطلبها منه سائر أجهزة احملكمةبزيادة اخل

ةاجلديديف مبانيها احملكمة حمالّ مث إن قلم احملكمة حيتاج، كما بـُنيِّ آنفاً، إىل املزيد من املوارد لصيانة -٢٨٧
يف املئة ٢٥. إن مباين احملكمة اجلديدة أكرب من مبانيها املؤقتة بزهاء اوتيسري استعمال احملكمة هلاوصون أمنه

تضم ثالث قاعات جللسات احملكمة أكثر اتساعاً، وأحيازًا عامة أوسع، ومساحات مزروعة كبرية. وسيتعنيَّ وهي
على قلم احملكمة أن يتوىل أمر صيانة مباين احملكمة اجلديدة ودعم عمل احملكمة فيها، ما تنجم عنه زيادة صافية 

يورو.ماليني٣,٥تزيد عن يف ميزانية قلم احملكمة

اخلدمات اليت يطلبها منه كلليتحمل عبءمل الزيادة املقرتحة اليت حيتاج إليها قلم احملكمة ويبلغ جم-٢٨٨
يورو. ويشمل ذلك موارد للنهوض بأود العمليات ماليني٥,٦األطراف واملشاركون يف اإلجراءات مبلغًا يقارب 

تقاربم شهود االدِّعاء وشهود الدفاع يورو، وموارد إضافية الزمة حلماية ودعمليون٢,٧امليدانية يقارب مبلغها 
يورو.مليون٢,١

٢٠١٦عام جتري يفاملنقولة بالبث املباشر املتوقع أن العدد ةاملتزايدكما إن النهوض بأود احملاكمات -٢٨٩
والتكفل بتوفري ما يكفي من اخلدمات القضائية واخلدمات املتصلة جبلسات احملاكمة من أجل سري اإلجراءات 

يورو.مليون٢,٥زيادة كبرية يف املوارد اليت حيتاج إليها قلم احملكمة تبلغ زهاء انيستتبعدون عقبات س

ين عليهم لساعدة قانونية الزيادات الرئيسية املقرتحة مبسائر تصل يو -٢٩٠ لمعوزين من املدَّعى عليهم وا
ف املوظفني يزيد مبلغها عن يورو، وبزيادات ضمنية يف تكاليماليني٣ااملشاركني يف اإلجراءات يقارب مبلغه

يورو.ألف٦٠٠تبلغ زهاء قضية أُنغوينيورو، ومبوارد يستلزمها النهوض بأود جلسة اعتماد التهم يف مليون١,٢

املزيد من عمليات إعادة ختصيص املوارد التوصل إىلوسيستمر رئيس قلم احملكمة على النظر يف سبل -٢٩١
وباإلضافة إىل ذلك سيواَصل بذل اجلهود مع مكتب املدَّعي ني النجاعة.وحتقيق املزيد من الوفورات عن طريق حتس

وسيظل أفضل وأجنع.يكونان بغية التوصل إىل تنسيٍق وسريوراٍت فيما بني األجهزة وغريه من الربامج الرئيسية العام 
ات عمل احملكمة، الرامية إىل حتسني سريور و لكل وحدات احملكمة بنطاقها قلم احملكمة يقود العملية الشاملة 

بذلك يف ماضياً وحتديد درجات أولوية أنشطتها واخلدمات اليت تقدمها والوفورات اليت حتققها يف التكاليف، 
حتقيق غاية احملكمة االسرتاتيجية املتمثلة يف تسيري الشؤون اإلدارية على حنو فعال جيد التخطيط اإلسهام يف 
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اليومي واملبتغى النهائيهي عند قلم احملكمة الشاغلُ تكاليفالقياس إىلبال. فالنجاعةتكاليفهبالقياس إىلوناجع 130

األمد الطويل.يفحتقيقه ىل إيُّ سعِ امل

معتقابلهاأساسعلىللمحكمةاالسرتاتيجيةاخلطةمناألولويةذاتالتاليةاألهدافانُتقيتلقد-٢٩٢
وتدبر التعديالت، احملكمة،قلموبنية إدارةيدانية،املالعملياتمتييزمتو . احملكمةلقلماالسرتاتيجيةاألولويات
االتأهمباعتبارهاوالتواصل، .اإلدارةعليهاتنصبّ أناملرادا

األهداف: قلم احملكمة

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض ١-١-٢
سهر على القدرة على النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز.بالنجاعة والفعالية مع ال

والرتكيز ؛إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة٢-١-٢
بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب لعمل احملكمة 

االت.يف بلدان احل
تعزيز هيكل إدارة قلم احملكمة.٣-١-٢

املضي يف حتسني التواصل ضمن األجهزة وفيما بينها.٤-١-٢

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :٣٦الجدول
٢٠١٦فيما خيص عام املراميمؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١- ١-٢اهلدف 

اليت ReVisionراجعة املسّماة تنفيذ نتائج مشروع امل- ١
تنفيذاً كامالً جيريها قلم احملكمة 

تنجيز توظيف العاملني

 تنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة املسّماة
ReVision

 تنجيز توظيف احملشودين من خارج
٢٠١٦يونيو /حزيراناحملكمة حبلول 

 ًالتخطيط لتنفيذ هذه التوضيات ِقسما
ما خيطَّط لتنفيذه يف األمد ِقسمًا ومتييز 

القصري وما خيطَّط لتنفيذه يف األمد 
املتوسط وما خيطَّط لتنفيذه يف األمد 

الطويل
٢- ١-٢اهلدف 

ىل إنقلها من املقر بنشطة المركزي على األلفاء الطابع اإض- ١
حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة ةامليدانية بغياملكاتب

واملزيد من التنسيق
ايلمبماكو بانشاء وحدة ميدانية يف إ- ٢

 الرتابط مبشروع املراجعة املسّماةReVision

التعاون مع السلطات يف مايل

اية جناز معظم العمل املعين حبلولإ
٢٠١٦مارس/ذارآ

نشاء وحدة ميدانية مناسبةإجناز إ
٣- ١-٢اهلدف 

ىل إيضها حيات وتفو ويل الصاللة من خالل ختءتعزيز املسا- ١
قسامعب واألالشُ 
العمل والوثائق وقواعد البيانات أمكنةتعزيز التشارك يف -- ٢

Sharepointربجمياتبباالستعانة

 ورؤساءتواتر اجتماعات مديري شعب قلم احملكمة
قسام التابعة هلااأل

 ماكن العمل املستخدمة يف جمموعة الربجمياتأعدد
Sharepoint

 سبوعيةأاجتماعات عقد

 مكنة أمن اً جديداً مكان٣٠استخدام
ا  (لشىت بانتظامالعمل املعنية وزيار

قسام)األ
٤- ١-٢اهلدف 

م املؤشرات النهائية لتحقيق النتائج يتقيعي العام سبوع مع مكتب املدَّ أكل اجتماعنيعقد تقدمي الدعم إىل مكتب املّدعي العام يف تنفيذ خطة - ١
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٢٠١٦فيما خيص عام املراميمؤشرات األداءالنتائج املتوخاة131

ديد حت؛ذات الصلة ومتابعتهاالتوظيفنشطة ألتنسيق ٢٠١٤التوظيف لعام 
عي العام والسبل احتياجات مكتب املدَّ 

الالزمىل تقدمي الدعم إلة املعدَّ /نةاحملسَّ /املستمرة

 يف البتّ جال آحبث حاالت التوظيف املعقدة وحتديد
ىل املضي قدماً إشأن السبيل 

األعوامدة فيما خيص احملدَّ واملرامي
٢٠١٤/٢٠١٦

جل أمن ة"تخلصس"العرب املبـةر وثيقصداإ
يف املستقبلتقوماحلاالت املماثلة اليت قد 

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعامالثالثالبرنامج الرئيسي :٣٧الجدول

الثالثالبرنامج الرئيسي
قلم المحكمة

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

انية املتصلة امليز 
موعباحلاالت %املبلغا

٢١املوظفون من الفئة الفنية ٢٩٥,٣١٤ ٧٨١,١٣٦ ٠٧٦,٤٣٦ ٠٧٦,٤٢١ ٢٩٥,٣٨ ٤٢٦,٧٢٠ ١٣٦,٢١٢ ٤٨١,١١٥ ١١٨,٤٢٧ ٥٩٩,٥٧ ٤٦٣,٤٣٧,١
٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥٧٩,٣١٧ ١٦٠,٦١٢ ٢١٢,١٦ ١٥٣,٤١٨ ٣٦٥,٥١ ٢٠٤,٩٧,٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢١ا ٢٩٥,٣١٤ ٧٨١,١٣٦ ٠٧٦,٤٣٦ ٠٧٦,٤٢١ ٢٩٥,٣١٥ ٠٠٦,٠٣٧ ٢٩٦,٨٢٤ ٦٩٣,٣٢١ ٢٧١,٨٤٥ ٩٦٥,١٨ ٦٦٨,٢٢٣,٢

٢املساعدة املؤقتة العامة ٦٥٨,٢٢ ٧٦٣,٧٥ ٤٢١,٩٥ ٤٢١,٩٢ ٦٥٨,٢٣ ٧١٨,٤٤ ٥٠٦,٠٨٧٨,٧٢ ٨٢٠,١٣ ١٧,٩-٨٠٧,٢-٦٩٨,٨
١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٩٤,٦٣٠٨,٤٤٨٨,٢٢٧٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠١٦,٥٥٢٨,٣١٠٨,٢

٢٢٦,٢٩٤,٢٣٢٠,٤٣٢٠,٤٢٢٦,٢١١٩,٦٣٥٥,٠٢٣٠,٥١٥٦,٤٣٨٦,٩٣١,٩٩,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣ا ٠٧٩,٠٣ ٠١٩,٦٦ ٠٩٨,٦٣,٨٦ ١٠٢,٤٣ ٠٧٩,٠٤ ١٤٦,٤٥ ٣٤٩,١١ ٣٨٣,٤٣ ٧١٨,٧٥ ٤,٦-٢٤٧,٠-١٠٢,١

٢٣٢,٢١السفر ٧٧٦,٢٢ ٠٠٨,٤٢١,٨٢ ٠٣٠,٢٢٢٠,٨١ ٩٥٣,٩٢ ١٥١,٤٢٥١,٦٢ ٠٥٢,٥٢ ٣٠٤,١١٥٢,٧٧,١
٣,٩٠,٨٤,٧٤,٧١٥,٣٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٤٣,١١ ٤٢٥,٦٢ ٤٦٨,٦٨٣,٦٢ ٥٥٢,٢١ ٠٤٣,١١ ٢٠٢,٦١ ٩٣٣,٩٩٩٤,٣١ ٩٤٧,٠٢ ٩٤١,٣١ ٠٠٧,٣٥٢,١
١٩٢,٠١٥٣,٠٣٤٥,٠٣٤٥,٠١٩٢,٠١٥٩,٥٣٦٧,٢٤٠٣,٧١٦٥,٢٥٦٨,٩٢٠١,٧٥٤,٩التدريب

١٢٣,٠٨٦,٥٢٠٩,٥٢٠٩,٥١٢٣,٠٢٥١,٠٢٩٣,٥٨٨,٠٢٩٦,٨٣٨٤,٨٩١,٣٣١,١اخلرباء االستشاريون
٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٣٥٥,٦٢ ٣٥٥,٦٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٥٢٥,٩١٠٧,٢

ين عليهم ١حمامو ا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٨٦٢,١١ ٨٦٢,١٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٣١٦,٤١٧,٠
٥النفقات التشغيلية العامة ٦٠٧,٥٤ ٢٨٥,٠٩ ٨٩٢,٥٥١١,١١٠ ٤٠٣,٦٥ ٦٠٧,٥٥ ٩٧٦,٥١١ ٨٧١,٢٧ ٤٨٦,٥٧ ٩٤٦,٧١٥ ٤٣٣,٢٣ ٥٦٢,٠٣٠,٠

٦٠٢,٦١٥١,٣٧٥٣,٩١٣,٢٧٦٧,١٦٠٢,٦٢٩٩,٨٧٨٧,٢٥٥٠,٧٣٢٧,٥٨٧٨,٢٩٠,٩١١,٦اللوازم واملواد
٧٢٦,٤٥٩٣,٧١األثاث والعتاد ٣٢٠,١٢٥,٣١ ٣٤٥,٤٧٢٦,٤٤٤٥,٤٧٥٣,٩٤٦١,١٨٣٧,٥١ ٢٩٨,٦٥٤٤,٧٧٢,٣

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٨بالعاملني ٥٣٠,٧١٣ ١٧٧,٠٢١ ٧٠٧,٦١ ٢٧٣,٤٢٢ ٩٨١,٠٨ ٥٣٠,٧١٤ ٥٠٦,٤٢٢ ٣٨٠,٠١٠ ٢٣٩,٨٢٠ ٦٣٣,٢٣٠ ٨٧٣,٠٨ ٤٩٣,٠٣٧,٩

٣٢المجموع ٩٠٥,٠٣٠ ٩٧٧,٧٦٣ ٨٨٢,٦١ ٢٧٧,٢٦٥ ١٥٩,٨٣٢ ٩٠٥,٠٣٣ ٦٥٨,٨٦٥ ٠٢٥,٩٣٦ ٣١٦,٥٤٥ ٦٢٣,٧٨١ ٩٤٠,٢١٦ ٩١٤,٣٢٦,٠

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعامالثالثالبرنامج الرئيسي:٣٨الجدول

وكيل أمني قلم احملكمة
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

ف القائمةالوظائ
١٢١٥٢٤٢٩٢١٢٩٤٨١٥٧١٦٥٢٥٩املالك األساسي

١١٦٢٧٤٢٣٨٩٦٧٩٨٥١٧٤املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢١٦٤٠٥٦٦٣٥١٨٣١٤٢٣٦٢٥٠٤٣٣ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١٢٧٣١٣٢٦٢٦٣٩املالك األساسي
٤٢٢٥٢١٥٢١٥٤٥٥١٠٧املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٤٤٣٢٢٤٦٥١٨٠٨١١٤٦ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
موع ١٣٢٠٤٤٨٨٨٨٥٢٤٩١٥٣١٦٣٣١٥٨٠ا
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: مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠البرنامج -132١

المقدِّمة

ذه الصفة، من يتوىل املسؤوليات يف شىت -٢٩٣ إن رئيس قلم احملكمة هو مسؤوهلا اإلداري الرئيسي وهو، 
االت فيما يتعلق باجلوانب غري القضائية لتسيري ش .فيهاؤون احملكمة وتقدمي اخلدمات ا

، مشروع ٣٤باشر رئيس قلم احملكمة، بعد حصوله على اإلذن ذي الصلة من مجعية الدول األطرافوقد -٢٩٤
بغية توفري إطار تنظيم يتم به ترشيد أداء قلم احملكمة من حيث النجاعة ReVisionمراجعة قلم احملكمة املسماة 

ينصبَّ . ومل ٢٠١٥ذلك إقرار بنية جديدة لقلم احملكمة يف نيسان/أبريل والفعالية واالستدامة. ومت نتيجة ل
لى حتقيق املزيد من النتائج الناجعة عيف هذه البنية اجلديدة على إيتاء وفورات كبرية يف التكاليف فوراً بل االهتمام

الرتكيز على أداء قلم احملكمة يف األمد الطويل.مث باالستعانة باملوارد املتوفرة 

: نيالتالينيلفرعيانياجمنرئيس قلم احملكمة من الرب بيتألف مكتReVisionنتيجًة للمراجعة املسّماة و -٢٩٥
هذينالقانونية. ويشرف رئيس قلم احملكمة مباشرة على عمل ومكتب الشؤونديوان رئيس قلم احملكمة، 

. وكيل القانويناليري شعب القلم، إال اجلهازين. وحبسب البنية اجلديدة لن يتبع لرئيس القلم مباشرة، باستثناء مد
قة دعماً للقلم برمته.ويأيت ذلك نتيجة لضرورة وجود وظيفة معنية بالشؤون القانونية تكون قوية ومنسَّ 

الزيادة الكبرية يف تكاليف الوظائف الثابتة ضمن هذا الربنامج بعملية إعادة التنظيم ونقل املوارد وترتبط -٢٩٦
ت البنية اجلديدة لقلم احملكمة. ويف الوقت نفسه تتصل الزيادة اإلمجالية يف من وحدة إىل أخرى من وحدا

يف املئة) بضرورة إضافة املساعدة املؤقتة العامة اليت يستلزمها الدعم ٧,٩ألف يورو (١٥٤,٢التكاليف البالغة 
املؤقت خالل عملية االنتقال من البنية السابقة إىل البنية اجلديدة.

نياتيجيرت توفري التنسيق والتوجيه االسىل رئيس القلم يفإئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة م ديوان ر يقدِّ و -٢٩٧
، ويسهر على التنسيق الرفيع املستوى هشراف عليدارة قلم احملكمة واإلإويف وأقسامهعب قلم احملكمة جلميع شُ 

انونية دعم أداء الوظائف القانونية . ويتوىل مكتب الشؤون القنيابة عن رئيس القلمالعلى حنو سليم ضمن احملكمة ب
املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس قلم احملكمة مبوجب اإلطار القانوين للمحكمة. ويتمثل هدفه الرئيسي يف ضمان 

بعة يف شىت وحدات قلم احملكمة.جودة واتساق النهوج القانونية املتّ 

لد األول، اجلز )،ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ٣٤ ء الثالث، القرار ا
ICC-ASP/12/Res.1 ، ٣القسم حاء، الفقرة.
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣١٠٠البرنامج:٣٩الجدول133

٣١٠٠
رئيس قلم المحكمةمكتب

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

النمو يف موارد عام 
٢٠١٦

٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

١املوظفون من الفئة الفنية ٧٦٢,٠١ ٧٦٢,٠١ ٧٦٢,٠١ ٥٤٤,١١ ٥٤٤,١١ ٤٧٤,٦١ ٤,٥-٦٩,٥-٤٧٤,٦
٥٨,١-٢٠٠,١-٣٤٤,٤٣٤٤,٤١٤٤,٣١٤٤,٣من فئة اخلدمات العامةاملوظفون 

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٧٦٢,٠١ ٧٦٢,٠١ ٧٦٢,٠١ ٨٨٨,٥١ ٨٨٨,٥١ ٦١٨,٨١ ١٤,٣-٢٦٩,٧-٦١٨,٨
٥٦٦,٨٥٦٦,٨٥٦٦,٨٤٠٨,٩٤٠٨,٩٤٠٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتامل
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٦٦,٨٥٦٦,٨٥٦٦,٨٤٠٨,٩٤٠٨,٩٤٠٨,٩ا
٨٠,٧٨,٣٨٩,٠٨٩,٠٨,٤٢٤,٤٣٢,٨١٢,٤٣١,٣٤٣,٧١٠,٩٣٣,٣السفر

٢,٩٢,٩٢,٩٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٧١,٤-١٢,٥-١٥,٧١٥,٧١٥,٧١٧,٥١٧,٥٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

٧,٦٧,٦٧,٦١٦,٥١٦,٥١٦,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

حمامو الدفاع
ين عليهم حمامو ا

ات التشغيلية العامةالنفق
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

١٠٦,٩٨,٣١١٥,٢١١٥,٢٢٩,٩٢٤,٤٥٤,٣٣٧,٩٣١,٣٦٩,٢١٤,٩٢٧,٥بالعاملني

٢المجموع ٤٣٥,٧٨,٣٢ ٤٤٤,٠٢ ٤٤٤,٠١ ٩١٨,٤٢٤,٤١ ٩٤٢,٨٢ ٠٦٥,٧٣١,٣٢ ٠٩٧,٠١٥٤,٢٧,٩

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣١٠٠البرنامج:٤٠الجدول

وكيل أمني مكتب رئيس قلم المحكمة
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

خلدمات ا
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٢٢٤١١٠١١٢١٢املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٢٤١١٠١١٢١٢ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١٢٢املالك األساسي
الك املتصل باحلاالتامل

موع الفرعي ١١٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٢٥٢١٢١١٢١٤موعالمج



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 134

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
ديوان رئيس قلم المحكمة: ٣١١٠البرنامج الفرعي)أ(134

المقدِّمة

دارة احملكمة وتقدمي قضائية إلالوانب غري اجلفيما يتعلق باً مباشر دعماً يدعمهديوان رئيس قلم احملكمة إن -٢٩٨
كمة من خالل اضطالعه بالقيادة جهاز تنفيذي يؤدي دورًا حموريًا يف تصميم قلم احملوهو.فيهااخلدمات 

، ويف اإلدارة العامة لقلم احملكمة. وُتستمد هذه وأقسامهشعب قلم احملكمةتيجية وإسداء اإلرشاد إىل مجيع االسرتا
الرؤية اجلديدة لدور ديوان رئيس قلم احملكمة من بنيته اجلديدة، اليت تتيح لرئيس القلم الرتكيز على املسائل 

التابعية قنوات وتبسيِط بتقليصِ وذلك تعلقة بالسياسات الرفيعة املستوى، واإلدارة التنفيذية، االسرتاتيجية وامل
ة. فالبنية ، ما يفضي إىل جتميع الوظائف ضمن شعب قلم احملكمة على حنو أكثر جناعإىل رئيس القلماملباشرة

رئيس القلم يف النهوض مبسؤولياته، دعم على، الرِفعةقدرة، من حيث املوارد ومن حيث للاً توفري املعنية اسُتحدثت 
الثالثةشعبه مديري احملكمة و قلمم احملكمة، املؤلف من رئيس مبا فيها مسؤولياته بصفته رئيسًا لفريق إدارة قل

ل املستوى األعلى للقيادة واإلشراف االسرتاتيجيني ثِّ مت، و اً حديثالذي أُنشئت وظيفته هأركانورئيس القانوينهكيلو و 
إدارة قلم احملكمة.هيكلضمن 

يوروألف١٠٢,٣١موارد الميزانية

إن التعديالت البنيوية اليت أُدخلت على ديوان رئيس قلم احملكمة مع الرتكيز على تويل رئيس القلم القيادة -٢٩٩
لحوظ دان على شكل اخنفاض منزوًال يف سلم املسؤوليات يتجسَّ إىل غريه االسرتاتيجية وتفويضه الشؤون التشغيلية 

آالف يورو.٤٠٨,١عنه يف االحتياجات املالية مقداره ناتجٍ يف املوارد من املوظفني (ذوي الرتب العليا) وتقليصٍ 

إلشراف على تنفيذ القرارات املتعلقة بالتوصيات املقدمة يف زم موارد إضافية بصورة مؤقتة لوقد ارتُئي أنه تل-٣٠٠
ر التعديل املزمع إجراؤه ضمن اجلهاز تدبراً مالئماً، ، وتدبُّ الناجحا، ودعم تنفيذهReVisionإطار املراجعة املسماة 

وتبنيَّ تفاصيل هذه املوارد أدناه حتت عنوان وذلك ريثما تغدو البنية اجلديدة لقلم احملكمة عاملة بصورة كاملة. 
شهد اخنفاضًا كبرياً مقداره يا امليزانية هذبند وعلى الرغم من لزوم هذه املوارد اإلضافية فإن "املوارد من املوظفني". 

ألف يورو.١٠٠,٩

يوروألف٧٧٤,٤الموارد من الموظفين

الذي حيتاج إليه ديوان رئيس قلم احملكمة ملساعدة رئيس القلم يف الدعمَ ميثل مالك املوظفني املطلوب إن - ٣٠١
يف جمال العالقات اخلارجية االضطالع مبسؤولياته اليومية بصفته املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة، ويف مهامه

وجمال التمثيل. وجيب أن يكون هناك نظام فعال حلركة املعلومات منسق ضمن ديوان رئيس القلم بغية السهر على 
تزويد رئيس القلم مبعلومات سديدة وآتية يف حينها من أجل االضطالع مبهامه، وعلى إيتاء معلومات سديدة 

ستويات اإلدارية واالشتغالية ذات الصلة.وصحيحة صعوداً ونزوًال يف مجيع امل
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يوروألف٧٧٤,٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة135

نُقلت عدة وظائف كان ديوان رئيس القلم يؤديها يف بادئ ReVisionإثر إجناز مشروع املراجعة املسماة -٣٠٢
يم بذلك بغية إبقاء املهام ضمن وزيادة جناعته. لقد قِ األمر إىل شعب أخرى، وذلك ملواءمة الوظائف ضمن اجلهاز

والتقنية ضمن الشعب واألقسام املختصة سهراً االشتغاليةديوان رئيس القلم على املستوى التنفيذي وجتميع املهام 
ةإحدى عشر على التماسك واالستمرار والتناسق يف العمليات. ونتيجة لذلك قـُلِّص عدد الوظائف الثابتة من 

إىل ست.يفة وظ

إن وظائف ثابتة. مخسشاغلي و ب ة من موظف منتخَ ميتألف مالك موظفي ديوان رئيس قلم احملكو -٣٠٣
داري الرئيسي عن احملكمة وهو يشرف على مجيع مني عام) هو املسؤول اإلأرئيس قلم احملكمة (من رتبة مساعد 

ا. وقد اسُتحدثت يف نشطة غري األ (من الرتبة لرئيس أركانرفيعةوظيفةةمحملكديوان رئيس قلم االقضائية إلدار
تنسيق سري اإلدارة التنفيذية املعين هو املسؤول عن األركانهام إدارية. إن رئيس ويتوىل ميسدي املشورة )٥-ف

لقلم احملكمة على حنو سلس.

ني (من ص) ومساعَدْين خا٤-(من الرتبة فاً رئيسياً خاصاً أيضًا مساعدةمديوان رئيس قلم احملكويضم -٣٠٤
وسُينتدب كل من املساعدين اخلاصني للعمل يف إحدى الشعب، متكفًال بسالسة سري التعاون .)٣-الرتبة ف

والتواصل بني ديوان رئيس القلم والشعبة املعنية.

رر.-إىل مساعد شخصي من الرتبة خ عكما ُحيتاج-٣٠٥

يوروألف٢٨٩,٣املساعدة املؤقتة العامة

(وظيفة أوصي يف إطار شهرًا ١٢ملدة )٢-بر التعديالت (من الرتبة فتدموظف معاون معين بدعم-٣٠٦
). إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع اليت باستحداثها، متطلَّب جديدReVisionاملراجعة املسماة 

لبنية اجلديدة باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل اReVisionأوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة 
. وسيقدم شاغل هذه الوظيفة تقاريره إىل رئيس األركان ويتوىل بصورة رئيسية وإعمال هذه البنيةلقلم احملكمة 

املسؤولية عن املساعدة واملساندة يف االنتقال إىل البنية اجلديدة لقلم احملكمة، وتدبر التعديالت، والتطوير 
التنظيمي.

مجيع مصاحلِ ومحايةِ إنشاء رابطة للمحامني بغية ضمان دعمِ م وشيكًا سيتهيبدو أنوإضافًة إىل ذلك-٣٠٧
لسهر على تطبيق أعلى املعايري املهنية واألخالقية فيما خيص ااحملامني الذين ميارسون احملاماة أمام احملكمة، و 

اساحملامني. إن الرابطة املعنية  يف الوقت نفسه ساهرةً ،تعمل للنهوض مبهارات وكفاءات احملامني وتيسري متتعهم 
على استقالهلا. وتسهيًال إلقامة هذه الرابطة يقرتح قلم احملكمة إنشاء وظيفتني مؤقتتني سيضطلع شاغالمها 

امبساندة الرابطة خالل مرحلة  . ولذا تُقرتح وظيفتان إضافيتان من وظائف املساعدة املؤقتة العامة.نشأ

املؤقتة. سيقدم شاغل هذه الوظيفة(متطلب جديد)راً شه١٢) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-٣٠٨
الدعم يف إنشاء رابطة احملامني، مبا يف ذلك إعداد نظامها األساسي. ويراد من استحداث هذه الوظيفة ضمان 

االنتفاع باخلربة القانونية يف جمال املرافعة والقانون الدويل اإلجرائي واملوضوعي.
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. تلزم هذه الوظيفة لدعم املوظف (متطلب جديد)شهراً ١٢ملدة أ)ر -مساعد قانوين (من الرتبة خ ع-136٣٠٩

القانوين يف مهام منها إجراء البحوث القانونية وتناول الشؤون ذات الطابع اإلداري والتنظيمي.

يوروألف٣٨,٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتلزم املوارد غري املتصلة ئة). يف امل٤,٩ألف يورو (١,٨هامقدار زيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٣١٠
.بالعاملني لسد تكاليف السفر والضيافة

يوروألف٣٤,٦السفر

على رئيس قلم يتعنيَّ يف املئة). ف٥,٥ألف يورو (١,٨هامقدار زهيدة زيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٣١١
ءشركاالطراف و دول األالتعاونَ و دعمَ على املستوياتلكي يشحذ على أ، أن يسافر هو على من ميثلأاحملكمة، 

مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية. مثل األ،نييالرئيسنيياخلارج
ين عليهم، والشهود، فيما خيصمهامهلرئيس قلم احملكمة مواصلة تنفيذ املعنية ىل ذلك تتيح املوارد إضافة إلاوب ا

ضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان، من أجل تعزيز العالقة مع بلدان احلاالت والسلطات كما يلزم حوالدفاع.  
ا السلس مع احملكمةية بغية ضملاحمل .ان تعاو

آالف يورو٤,٠الضيافة

طراف الدول األاللذين تقدِّمهمازيادة الدعم والتعاون ةمن الضيافة بغياً قلم احملكمة قسطًا حمدوديقرتح-٣١٢
.الصلةيعلى املبلغ املطلوب ذريي تغيأأ. وال يطر ونن الرئيسيو اخلارجيوالشركاء
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣١١٠البرنامج الفرعي:٤١الجدول137

٣١١٠
ديوان رئيس قلم المحكمة

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
( اليورواتبآالف )

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

١املوظفون من الفئة الفنية ١٦١,٣١ ١٦١,٣١ ٢٧,١-٢٥٨,٨-١٦١,٣٩٥٤,٠٩٥٤,٠٦٩٥,٢٦٩٥,٢
٦٢,٧-١٣٣,٢-٢١٢,٤٢١٢,٤٧٩,٢٧٩,٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ١٦١,٣١ ١٦١,٣١ ١٦١,٣١ ١٦٦,٤١ ٣٣,٦-٣٩٢,٠-١٦٦,٤٧٧٤,٤٧٧٤,٤

٥٣٢,٠٥٣٢,٠٥٣٢,٠٢٨٩,٣٢٨٩,٣٢٨٩,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٣٢,٠٥٣٢,٠٥٣٢,٠٢٨٩,٣٢٨٩,٣٢٨٩,٣ا

٧٩,٩٨,٣٨٨,٢٨٨,٢٨,٤٢٤,٤٣٢,٨٩,١٢٥,٥٣٤,٦١,٨٥,٥السفر
٢,٩٢,٩٢,٩٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

١٥,٧١٥,٧١٥,٧اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٩٨,٥٨,٣١٠٦,٨١٠٦,٨١٢,٤٢٤,٤٣٦,٨١٣,١٢٥,٥٣٨,٦١,٨٤,٩بالعاملني

١المجموع ٧٩١,٨٨,٣١ ٨٠٠,١١ ٨٠٠,١١ ١٧٨,٨٢٤,٤١ ٢٠٣,٢١ ٠٧٦,٨٢٥,٥١ ٨,٤-١٠٠,٩-١٠٢,٣

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣١١٠البرنامج الفرعي:٤٢الجدول

وكيل أمني ديوان رئيس قلم المحكمة
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر -خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١٢٥١١٦املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١١٢٥١١٦ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١٢٥١١٦المجموع



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 138

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
مكتب الشؤون القانونية:٣١٣٠البرنامج الفرعي)ب(138

المقدِّمة

ينهض مكتب الشؤون القانونية بأداء الوظائف املنوطة بقلم احملكمة مبوجب نظام روما األساسي، -٣١٣
كمة، والنظام املايل والقواعد املالية، ونظام والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، والئحة احملكمة، والئحة قلم احمل

م احملكمة اجلنائية الدولية. ويتعلق ذلك املوظفني اإلداريني ونظامهم األساسي، وسائر الصكوك القانونية اليت تنظِّ 
،ينخرط فيه قلمها، والشؤون القانونية اليت ختص احملكمة باعتبارها منظمة دوليةالذي بالعمل القضائي للمحكمة، 

ومكانتها القانونية على وجه اإلمجال. وإذ يؤدي مكتب الشؤون القانونية هذا الدور املزدوج فإنه يتوىل املسؤولية 
ا واتساقها يف شىت  عبه (شعبة اخلدمات قلم احملكمة وشُ أقسامعن السهر على جودة املواقف القانونية ووحد

، مبا يف ذلك تنسيق الشبكة القانونية الداخلية. )ارجيةاخلالعالقاتاإلدارية وشعبة اخلدمات القضائية وشعبة 
املسؤولية العامة عن الشبكة القانونية الداخلية اليت تتألف من قانونيني من مجيع وحدات قلم وكيل القانوينالويتوىل 

،والتعاون،من خالل التنسيقإىل التكفل جبودة واتساق ما ُيسدى من مشورة قانونية وذلك احملكمة وترمي 
. ويقدم مكتب الشؤون القانونية طائفة واسعة من اخلدمات القانونية مبا فيها إعداد النصوص، إخل،والتدريب

فريق إدارة قلم الذي يضمهالقانوينوكيلُ الوالتفاوض، وإسداء املشورة، والتقاضي. ويرأس مكتَب الشؤون القانونية 
ديرين الثالثة.، إىل جانب رئيس القلم واملبصفته عضواً فيهاحملكمة

يوروألف٩٩٤,٦موارد الميزانية

يف املئة).٣٤,٥ألف يورو (٢٥٥,٠هامقدار زيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٣١٤

يوروألف٩٦٤,٠الموارد من الموظفين

من مثاين وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة مكتب الشؤون القانونيةيتألف مالك -٣١٥
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠العامة (

يوروألف٨٤٤,٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

االسرتاتيجية تهقياديتوىل الذي )، ٥-(من الرتبة فوكيل القانوينال/هالشؤون القانونية رئيسيرتأس مكتبَ -٣١٦
رئيس قلم احملكمة وإلدارة هذا القلم العليا، ويشارك لرديفاً مستشارًا قانونيًا وميثله داخليًا وخارجياً، ويعمل بصفته

على املسائل وكيل القانوينالز يف اإلدارة التنفيذية لقلم احملكمة من خالل فريق إدارته. ومن ناحية املوضوع يركِّ 
القضائية والعالقات اخلارجية.

عمله جوهر القانوين عند غيابه، فيما خيص الوكيل حمل ) ٤-القانوين (من الرتبة فالوكيل نائب وحيل -٣١٧
ويؤدي هلذا املكتب مسؤولية العمل اليومي نائب الوكيل القانوين . ويتوىل ملكتب الشؤون القانونيةاً رئيستهبصفو 

دوراً قيادياً يف إقامة الشبكة القانونية لقلم احملكمة.

) املسؤولية عن الشؤون اإلدارية، والشؤون القانونية ٣-يتوىل املوظفون القانونيون الثالثة (من الرتبة فو -٣١٨
) املسؤولية ٢-والقضائية، والعالقات اخلارجية، على الرتتيب. ويتوىل املوظفان القانونيان املعاونان (من الرتبة ف

عن إجراء البحوث وعن مراقبة اإلجراءات القضائية.
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رأ) الدعم القانوين واإلداري إىل مكتب الشؤون -خ عويقدم املساعد اإلداري/املساعد القانوين (من الرتبة -139٣١٩

القانونية.

يوروألف١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

(وظيفة أُوصي يف إطار املراجعة املسماة شهرًا ١٢) ملدة ٣-قانوين معين بالتقاضي (من الرتبة ف-٣٢٠
ReVisionالسبع اليت أوصي يف إطار مشروع املؤقتة. إن هذه الوظيفة من الوظائف جديد)باستحداثها، متطَّلب

اجلديدة لقلم احملكمة وإعمال قدرة من أجل االنتقال إىل البنية ها لتكويناستحداثبReVisionاملراجعة املسماة 
و/أو نائبه وسيتوىل بصورة رئيسية املسؤولية عن وكيل القانوينال. وسريفع شاغل هذه الوظيفة تقاريره إىل هذه البنية

نونية يف جمال التقاضي، مبا يف ذلك التقاضي أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ويف اخلدمات القا
إجراءات التسوية التصاحلية.

يوروألف٣٠,٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتلزم املوارد غري املتصلةيف املئة). ٧٤,٩ألف يورو (١٣,١هامقدار زيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٣٢١
التدريب.تكاليف و اخلدمات التعاقدية تكاليف بالعاملني لسد تكاليف السفر و 

يوروآالف٩,١السفر

للوكاالت يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر للمشاركة يف اجتماعات سنوية للمستشارين القانونيني -٣٢٢
ي ركة فيما يتعلق بقضايا موظفوغريها من املنظمات، وللمشااملتخصصة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة

اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية، أو حلضور اجتماعات تتعلق احملكمة جلسات احملكمة اجلنائية الدولية من 
قد ه. ويضاف إىل ذلك أناحملكمة اجلنائية الدوليةباإلجراءات البديلة لتسوية النزاعات يف الدعاوى اليت ترفع ضد 

م.القانوينوكيل اليتعني على  أن يرافق رئيس قلم احملكمة وغريه من املسؤولني خالل مهما

يوروآالف٥,٠اخلدمات التعاقدية

وهو يلزم لسد تكاليف ،يف املئة)٧١,٤ألف يورو (١٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٢٣
قر ويف امليدان، وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت يف املدة الطابع حمدَّ اخلرباء االستشاريني وما يلزم من خربة قانونية 

القضائية الوطنية. فمن األساسي تأمني املشورة واملساعدة اهليئات اختصاصات الوطنية و تستتبع تناول التشريعات 
لضمان تدبر احملكمة للمخاطر بشأن هذه املسائل القانونيتني الدقيقتني والراسختني واآلتيتني يف الوقت املناسب 

لقانونية والدفاع عن موقفها يف اإلجراءات القانونية.ا

يوروألف١٦,٥التدريب

وموظفالذي حيتاج إليهيلزم لسد تكاليف التدريب يف إطار هذا البند متطلب جديد ب و إن املبلغ املطل-٣٢٤
قانونية يف إطار بالنظر إىل املهام اجلديدة املنوطة مبكتب الشؤون الف. على وجه التحديدمكتب الشؤون القانونية
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واليته سيزداد عدد موظفيه وعبء العمل الواقع على عاتقهم زيادة كبرية، وستتغري طرائق العمل فيه. فال بد من 140

.مبا فيها املهارات التخصصيةاالستثمار يف التدريب الرامي إىل حتسني املهارات

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣١٣٠البرنامج الفرعي:٤٣الجدول

٣١٣٠
شؤون القانونيةمكتب ال

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

مو  ع ومبا فيه ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٦٠٠,٧٦٠٠,٧٦٠٠,٧٥٩٠,١٥٩٠,١٧٧٩,٤٧٧٩,٤١٨٩,٣٣٢,١املوظفون من الفئة الفنية
٥٠,٧-٦٧,٠-١٣٢,٠١٣٢,٠٦٥,٠٦٥,٠عامةاملوظفون من فئة اخلدمات ال

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٠٠,٧٦٠٠,٧٦٠٠,٧٧٢٢,١٧٢٢,١٨٤٤,٤٨٤٤,٤١٢٢,٣١٦,٩ا
٣٤,٨٣٤,٨٣٤,٨١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٤,٨٣٤,٨٣٤,٨١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا
٠,٨٠,٨٠,٨٣,٣٥,٨٩,١٩,١السفر

الضيافة
٧١,٤-١٢,٥-١٧,٥١٧,٥٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

٧,٦٧,٦٧,٦١٦,٥١٦,٥١٦,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ا

٨,٤٨,٤٨,٤١٧,٥١٧,٥٢٤,٨٥,٨٣٠,٦١٣,١٧٤,٩بالعاملني

٦٤٣,٩٦٤٣,٩٦٤٣,٩٧٣٩,٦٧٣٩,٦٩٨٨,٨٥,٨٩٩٤,٦٢٥٥,٠٣٤,٥المجموع

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣١٣٠البرنامج الفرعي:٤٤الجدول

وكيل أمني مكتب الشؤون القانونية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢١٥١١٦املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٢١٥١١٦ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١٢٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
ل باحلاالتاملالك املتص

موع الفرعي ا
١١٣٢٧١١٨المجموع
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شعبة الخدمات اإلدارية:٣٢٠٠البرنامج-141٢

المقدِّمة

احملكمة. وكانت هذه الشعبة يف السابق لعملاإلدارية خدمات إدارية وتدبرية دعماً اخلدماتشعبة تقدم-٣٢٥
ت هذه سمى شعبة اخلدمات اإلدارية العامة. وعمًال بقرارات رئيس قلم احملكمة بشأن إعادة تنظيم القلم غدت

ها، وقسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، الشعبة تتألف من مكتب مدير 
ذه إىل احملكمة مجعاء.وقسم األمن والسالمة، وهي تقدم خدمات متصلة مبجاالت العمل ه

يف املراحل األوىل من عملية املراجعة املسماة هذه الشعبةتنظيممت تنفيذ بعض التعديالت اهلامة يفقد و -٣٢٦
ReVisionاملعتاد أن "قسم امليزانية واملالية"أعيد تشكيل ‘١’التصميم املؤسسي لقلم احملكمة: تناولت اليت

الني إىل شعبة "تكنولوجيا املعلومات واالتصالقسمُ "نُقل ‘٢’منفصلني؛ قسمنيفأصبح معًا يشمل هذين ا
غدا قسم األمن والسالمة يتبع لشعبة ‘٣’خدمات تدبر املعلومات"؛ "قسمَ غداحيث اخلدمات القضائية 

مليات رئيس قلم احملكمة مباشرة، ونُقل إىل شعبة العالقات اخلارجية قسم العلاخلدمات اإلدارية بعد أن كان يتبع 
اخلدمات اإلدارية مؤقتًا ريثما تُعرف نتائج مشروع املراجعة املسماة شعبةامليدانية الذي كان قد ُضّم إىل 

ReVision وعلى حنو مماثل خضع مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، كما يُبني يف إطار الربنامج الفرعي .
املباشر على وحدة الصحة إضافية وتوليه اإلشرافام تنفيذيةيالت كربى منها توليه مسؤوليات ومه، لتعد٣٢١٠
.)SAPوفريق نظام ختطيط املوارد املؤسسية (ضمن إطار نظام املهنية

شعبة اخلدمات اإلدارية تقارير ووثائق تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء بشأن جماالت من قبيل دّ عِ تُ كما -٣٢٧
هليئات اإلشراف واجلهات الداخلية ،والتخطيط االسرتاتيجيامليزانية، واملالية، واملوارد البشرية، وتدبر املخاطر،

واخلارجية اليت تتعامل معها. ويضاف إىل ذلك أن شعبة اخلدمات اإلدارية تتوىل املسؤولية عن تدبر املشاريع 
).SAPاخلاصة اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء (مبا فيها املشاريع املتصلة بنظام 

وستشارك شعبة اخلدمات ،٢٠١٦ًا من مبانيها الدائمة اجلديدة يف عام إن احملكمة ستعمل انطالق-٣٢٨
ا بغية السهر على االنتقال السلس  اإلدارية مشاركة وازنة يف وضع املرافق اجلديدة موضع االستعمال ويف إدار

تقدمي نقطاع، و االدىن من األد ليها إال احلعال يطرأ يطرأ على عمليات احملكمة أي انقطاع يف اخلدمة أو حبيث ال
لسات احملكمة.جليتضمن ثالث قاعات عاملة ذه العمليات يف مبىن أوسع بكثرياملزيد من الدعم هل

، واملباين اجلديدة، زيادات يف بعض بنود ٢٠١٦وقد سببت الزيادة املرتقب أن تشهدها األنشطة يف عام -٣٢٩
تنطوي على زيادة إمجالية مقدارها ٢٠١٦ام أن ميزانية هذه الشعبة لعواحلالميزانية شعبة اخلدمات العامة. 

اجلديدة د البنيةَ ، جتسِّ ٢٠١٥لة لعام املعتمدة املعدَّ تهايف املئة) بالقياس إىل ميزاني١٥,٢(يوروألف ٧١٣,٩٢
املزيدة بسبب املباين الدائمة.والتكاليفَ 

ا وإىل متطلبات مقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية إىل الغايات االسرتاتيجية للمحكمةيستندو -٣٣٠ وأولويا
لتحقيق مكاسب . إنه جيسِّد تصميم الشعبة التنظيمي اجلديد وما تبذلهالرئيسيةاخلدمة اخلاصة مبختلف الربامج 

ولويات أعادة حتديد باستمرار إو املوارداملرونة يف استخدام بتاقرتنةد مستمر و جهمن عن طريق حتسني النجاعة 
وقد أتاح ذلك لشعبة اخلدمات اإلدارية أن تقلل بالقدر املستطاع أثر الزيادات .مكن ذلكأاالحتياجات حيثما 

استعمال املباين اجلديدة وصيانتها والسهر على أمنها؛ و يف تكاليف السلع واخلدمات بسبب التضخم النقدي؛ 
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قاعات جللسات احملكمة ال قاعة واحدة فقط كما كانت عليه احلال يف ، مبا يف ذلك استعمال ثالث٢٠١٦
.نظام األمم املتحدة املوحَّدبالتزامات متصلة باملوظفني مبوجب االرتباطو املباين املؤقتة؛ 

: يف جمال اإلدارة٢الغاية 

املزيد من تدابري حتسني النجاعة اليت ميكن اختاذها؛ والرتكيز إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ)١(
بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وحتقيق أثر أكرب لعمل احملكمة يف 

).٢-١-٢بلدان احلاالت (اهلدف ذو األولوية 
).٣- ١-٢تعزيز هيكل إدارة قلم احملكمة (اهلدف ذو األولوية )٢(
).١-٣-٢يف حتسني تدبر أداء املوظفني (اهلدف ذو األولوية املضي )٣(
املضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف يف خمتلف مستويات بنية احملكمة (اهلدف ذو األولوية )٤(

٢-٣-٢.(
).١-٤-٢حتسني بيئة العمل (اهلدف ذو األولوية )٥(
ج اسرتاتيجي لتنمية قدرات املوظفني (مبا يف ذل)٦( ).٢- ٤-٢ك حراكهم) (اهلدف ذو األولوية وضع 
).٣-٥- ٢حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية (اهلدف ذو األولوية )٧(
املضي يف حتسني سريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول األطراف )٨(

).١-٦-٢بشأن هذه السريورة (اهلدف ذو األولوية 
).٢- ٦-٢تدبر املخاطر يف احملكمة (اهلدف ذو األولوية صقل إطار )٩(
).٣- ٦-٢حتسني قياِس وتقييِم أداء احملكمة (اهلدف ذو األولوية )١٠(
استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة. تعظيم مدى املرونة يف تصميم )١١(

).٢-٧-٢ومن التكاليف (اهلدف ذو األولوية هذه املباين إلتاحة توسعتها بقدر أدىن من انقطاع العمل

).٣-٨-٢تدبر األخطار يف جمال األمن والسالمة من خالل إجراءات لتدبرها (اهلدف ذو األولوية )١٢(

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام : النتائج المتوخاة، :٤٥الجدول
٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

من األهداف ذات األولوية٢-١-٢اهلدف 
ا على حنو متسقاملضي يف تطوير وظيفة املساءلة التحليلية مراجعــــة وحتســــني التحليــــل مبــــا فيــــه حتليــــل عدد السنوات اليت ُحتلَّل بيانا

البيانات املالية 
من األهداف ذات األولوية٣-١-٢اهلدف 

ىل إيضـــها حيات وتفو ويـــل الصـــاللة مـــن خـــالل ختءتعزيـــز املســـا
قسامعب واألالشُ 

النســـبة املئويـــة حلـــاالت التقيـــد بإطـــار املســـاءلة عنـــدما 
يغدو عامالً 

١٠٠-٩٥%

من األهداف ذات األولوية١-٣-٢اهلدف 
مراقبة التقيد بنظـام تقيـيم األداء يف احملكمـة بغيـة حتسـني ختويـل 

الصالحيات وتفويضها إىل املوظفني واملديرين ومساءلتهم
ذا النظامتقدمي إح ــذا النظــام يف مجيــع صائيات عن معدَّل التقيد  حتســن معــدَّل التقيــد 

وحدات احملكمة
من األهداف ذات األولوية٢-٣-٢اهلدف 
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زيـــادة مشـــاركة النســـاء بـــني احملشـــودين مـــن أجـــل تـــوظيفهم مـــن 
ـــــداً مـــــن  ـــــاً حماي خـــــالل اإلعـــــالن عـــــن الوظـــــائف الشـــــاغرة إعالن

ل زيــادة عــدد النســاء بــني املنتَقــْنيَ الناحيــة اجلنســانية ومــن خــال
أولياً للنظر يف توظيفهم

ــــــع تقدمي إحصائيات عن التوازن بني اجلنسني حتســــــني التــــــوازن بــــــني اجلنســــــني يف مجي
املراتب

حتســـني إجـــراءات احلشـــد واإلعـــالن عـــن الوظـــائف الشـــاغرة يف 
البلدان األقل متثيالً ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة

إجــــــــراء ثـــــــــالث محــــــــالت توعيـــــــــة حمـــــــــدَّدة التوعية احملدَّدة األهداف عدد مبادرات
األهداف 

من األهداف ذات األولوية١-٤-٢اهلدف 
إعــداد وإصــدار السياســات احلامســة األمهيــة ذات األولويــة فيمــا 
خيــــــص ضــــــمان وجــــــود إطــــــار تنظيمــــــي ســــــليم بشــــــأن املســــــائل 

املـــوظفني، األساســـية املتصـــلة بـــاملوارد البشـــرية مـــن قبيـــل انتقـــاء
وإعـــــــادة تصـــــــنيف الوظـــــــائف، واخلـــــــرباء االستشـــــــاريني وآحـــــــاد 

املتعاقدين، والتعيينات املؤقتة، والضمان الصحي للمتقاعدين

تقلـــــــيص الفجـــــــوة القائمـــــــة علـــــــى صـــــــعيد إصدار السياسات األساسية
السياسات

من األهداف ذات األولوية٢-٤-٢اهلدف 
وضـــع إطـــار لتطـــوير املســـار املهـــين املربـــوط بينـــه وبـــني ار املهينالربط بني األداء وبني خطط تطوير املس

تدبر األداء وبرامج التعلم وتنمية القدرات
بدايــة وضــع اإلطــار ٢٠١٦سيشــهد عــام 

املعــــــين واســــــتهالل املشــــــاريع التجريبيــــــة يف 
ال هذا ا

زيادة معدَّل رضا املوظفنياستقصاءات آراء املوظفنيزيادة رضا املوظفني
توخيات املوظفني فيما يتعلـق بتطـور مسـارهم املهـين علـى تدبر 

حنو سليم
سُتوضــح فــرص تطــوير املســار املهــين يف بــرامج إدمــاج 

املوظفني اجلدد
ـــــربامج إدمـــــاج  سُتســـــتهل إعـــــادة صـــــياغة ل

املوظفني اجلدد
من األهداف ذات األولوية٣-٥-٢اهلدف 

خلاصـــة جتســـيد األهـــداف ذات األولويـــة، وال ســـّيما األهـــداف ا
تخطــيط لSAPبقســم امليزانيــة وقســم املــوارد البشــرية، يف نظــام 

املوارد املؤسسية، وتذليل مسائل اإلنتاج ذات األمهية احلامسة

%١٠٠-٩٠قبول وإقرار طلبات التغيري ذات الصلة

دعم إعـداد وتـوفري بـرامج التـدريب يف جمـال السـريورات املتعلقـة 
بامليزانية واملدفوعات

املـــــواردختطـــــيطفني املعنيـــــني بـــــدعم نظـــــامتـــــوفر املـــــوظ
املؤسســـية وتـــوفر نظـــام التـــدريب خـــالل أيـــام التـــدريب 

املقرَّرة

١٠٠-٩٥%

من األهداف ذات األولوية١-٦-٢اهلدف 
املزيــــد مــــن الشــــفافية يف ســــريورة إعــــداد وتنفيــــذ امليزانيــــة وزيــــادة 

ذه السريورة إمكانية التنبؤ 
جودة مـا يقـدم مـن زيادة عدد من يبدون رضاهم عن

وثائق امليزانية بني أصحاب الشأن املعنيني بامليزانية
١٠٠-٩٥%

بـــرامج منتظمــــة لشـــحذ الــــوعي والتـــدريب يف جمــــال الســــريورات 
املتعلقة بامليزانية واملدفوعات

تقـــدمي املســــاعدة إىل اجلهــــات الـــــمتعاَمل معهــــا بشــــأن 
ــــــة والسياســــــات  تطبيــــــق النظــــــام املــــــايل والقواعــــــد املالي

إلجراءات ذات الصلةوا

(نســـــبة ممثلـــــي اجلهـــــات الــــــُمتعامل %٩٠
ــــذين يبــــدون رضــــاهم عــــن جــــودة  معهــــا ال

املساعدة املتلقاة)
زيــــادة وعــــي املــــوظفني املســــؤولني عــــن التصــــديق فيمــــا 

يتعلق بسريورات الدفع
جلستان من جلسات التدريب

املضــي يف تطــوير الــنظم املخصصــة لإلبــالغ عــن األداء، وتوقــع 
دات واملصروفات املنـتظم، وحتليـل التـدفق املـايل، واإلبـالغ اإليرا

املخصوص

عـــــدم إبـــــداء مالحظـــــات ســـــلبية ذات شـــــأن يف إطـــــار 
املراجعة فيما يتعلق بالتدبر واملراقبة املاليني

عــدم إبــداء مالحظــات ســلبية ذات شــأن 
يف إطار املراجعة

من األهداف ذات األولوية٢-٦-٢اهلدف 
تطبيق إطـار كامـل النطـاق لتـدبر املخـاطر علـى النحـو ام تدبر املخاطر العالية الدرجةاملضي يف تنفيذ نظ

م إىل جملس التنسيق الذي يقدَّ
تنفيـــــذ املراجعـــــة لكـــــل جهـــــاز علـــــى وجـــــه 

التحديد
موعـــــــة األوىل مـــــــن جمموعـــــــات  إعـــــــداد ا
املراجعـــــات الـــــيت تشـــــمل كـــــل جهـــــاز مـــــن 
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أجهـــــــزة احملكمـــــــة علـــــــى وجـــــــه التحديـــــــد، 
ري ذات طــابع رمســي ونظــامي بتطبيــق معــاي

لتدبر املخاطر
مــــن أنشــــطة التــــدارك فيمـــــا %٥٠تنفيــــذ 

منها%٨٠خيص مجيع املخاطر ومراقبة 
من األهداف ذات األولوية٣-٦-٢اهلدف 

اعتمــاد سياســات جديــدة متوافقــة مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة 
للقطاع العام

عـــايري احملاســـبية املإدمـــاج البيانـــات املاليـــة املســـتندة إىل 
الدولية للقطـاع العـام واملعلومـات اإلداريـة ضـمن إطـار 

اإلدارة املنتظمة للمحكمة

إعـــــــداد معلومـــــــات تدبريـــــــة مســـــــتقاة مـــــــن 
ســـــجالت احملاســـــبة املتوافقـــــة مـــــع املعـــــايري 

احملاسبية الدولية للقطاع العام
من األهداف ذات األولوية٢-٧-٢اهلدف 

للتــــواؤم مــــع التغيــــريات يف بنيــــة التخطــــيط للتعــــديالت الالزمــــة
ا، مـن قبيـل املراجعـة املسـماة  الـيت ReVisionاحملكمة وعمليا

جيريهــــا قلــــم احملكمــــة، واالســــرتاتيجية اجلديــــدة ملكتــــب املــــدَّعي 
العام، واحملاكمات املتزامنة

يف إجناز مجيع التعديالت الطفيفة الالزمـةالنسبة املئوية ملا يُنجز من التعديالت الضرورية
املبــــاين اجلديــــدة للتــــواؤم مــــع التغيــــريات يف 

اية عام  ٢٠١٦بنية احملكمة حبلول 

من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢اهلدف 
حتـــديث تقيـــيم املخـــاطر األمنيـــة ومراجعـــة التـــدابري ذات الصـــلة 

سنوياً أو عند االقتضاء
ل بنطاقهــــــــا إجــــــــراء املراجعــــــــة الــــــــيت تشــــــــممراجعة تقييم املخاطر األمنية وحتديثه

احملكمة مجعاء
إجناز التقييم الذايت وفق معايري العمل األمنية الدنيا فيما خيـص 
مجيع املكاتـب امليدانيـة وحتـديث تقيـيم املخـاطر األمنيـة اخلـاص 

باحملكمة على وجه التحديد

إجناُز التقييم الذايت والنسبُة املئوية للتطابق مـع املعـايري 
احمللية

٩٠%
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٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
تصلة امليزانية امل
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٩املوظفون من الفئة الفنية ٥٥٠,٢٢ ٣٢٢,٠١١ ٨٧٢,٢١١ ٨٧٢,٢٣ ٠٩٦,٧٥٥٨,٩٣ ٦٥٥,٦٣ ٦٥٧,٩١٣٠,٠٣ ٧٨٧,٩١٣٢,٣٣,٦
٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٠٤,١٢ ٠٠٢,٦٩ ٣٠٦,٧٨ ٦٢١,٤٤٩٥,١٩ ٢,٠-١٩٠,٢-١١٦,٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩ا ٥٥٠,٢٢ ٣٢٢,٠١١ ٨٧٢,٢١١ ٨٧٢,٢١٠ ٤٠٠,٨٢ ٥٦١,٥١٢ ٩٦٢,٣١٢ ٢٧٩,٣٦٢٥,١١٢ ٠,٤-٥٧,٩-٩٠٤,٤

١املساعدة املؤقتة العامة ٩٠٨,٧١٩٣,٥٢ ١٠٢,٢٢ ١,٩-١٧,٩-١٠٢,٢٦٣٢,٢٢٨٩,٥٩٢١,٧٢٥٣,١٦٥٠,٧٩٠٣,٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢١١,٢٥٢,٨٢٦٤,٠٢٦٤,٠٢٠٠,٤١٠٤,٦٣٠٥,٠١٩٥,٥١٢٦,٤٣٢١,٩١٦,٩٥,٥العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ١١٩,٩٢٤٦,٣٢ ٣٦٦,٢٢ ٣٦٦,٢٨٣٢,٦٣٩٤,١١ ٢٢٦,٧٤٤٨,٦٧٧٧,١١ ٠,١-١,٠-٢٢٥,٧

٢٧,٢-٩٩,٣-٥٩,٢٢٣٦,٤٢٩٥,٦٢٩٥,٦٧٤,٤٢٩٠,٦٣٦٥,٠٤٦,١٢١٩,٥٢٦٥,٦السفر
الضيافة

٣٥٣,٩٣٠٩,٩٦٦٣,٨٦٦٣,٨٢٣٣,٧٢٤٤,٠٤٧٧,٧٤٨٣,٧١٢٦,٠٦٠٩,٧١٣٢,٠٢٧,٦اخلدمات التعاقدية
١٤٣,٦١٤٣,٦١٤٣,٦١٣٢,٨٩٥,٥٢٢٨,٣٢٦٢,٩٩٦,٣٣٥٩,٢١٣٠,٩٥٧,٣التدريب

٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٩٤٠,٠٤٠,٠٥٣,٠٥٣,٠١٣,٠٣٢,٥اخلرباء االستشاريون
٢النفقات التشغيلية العامة ٣١٤,٢٥٥,٨٢ ٣٧٠,٠٢ ٣٧٠,٠٢ ١٠٧,٠١٢٠,٠٢ ٢٢٧,٠٣ ٨٧٨,٥٤٢٠,٠٤ ٢٩٨,٥٢ ٠٧١,٥٩٣,٠

٢٢١,٠١٣,٣٢٣٤,٣٢٣٤,٣٢٤٥,٧٢٢,٢٢٦٧,٩٣١٣,٠٥٤,١٣٦٧,١٩٩,١٣٧,٠اللوازم واملواد
١٢٧,٦١,٠١٢٨,٦١٢٨,٦٨,٥٨,٠١٦,٥١٧٢,١٢٧٠,٠٤٤٢,١٤٢٥,٦٢األثاث والعتاد ٥٧٩,٤

موع الفر  عي للتكاليف غري املتصلة ا
٣بالعاملني ٢٦٠,٤٦١٦,٤٣ ٨٧٦,٨٣ ٨٧٦,٨٢ ٨٤٢,١٧٨٠,٣٣ ٦٢٢,٤٥ ٢٠٩,٣١ ١٨٥,٩٦ ٣٩٥,٢٢ ٧٧٢,٨٧٦,٥

١٤المجموع ٩٣٠,٥٣ ١٨٤,٧١٨ ١١٥,٢١٨ ١١٥,٢١٤ ٠٧٥,٥٣ ٧٣٥,٩١٧ ٨١١,٤١٧ ٩٣٧,١٢ ٥٨٨,١٢٠ ٥٢٥,٢٢ ٧١٣,٩١٥,٢

٢٠١٦الموظفين المقترح لعام: مالك٣٢٠٠البرنامج:٤٧الجدول

وكيل أمني شعبة الخدمات اإلدارية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٥٥٩٤٢٤٧١١١١١٨١٤٢املالك األساسي

١١١٩١٠١١املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٥٦٩٤٢٥٨١٢٠١٢٨١٥٣ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

٢٣١٦١٨١٨٢٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٣١٦١٨١٨٢٤ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
١٥٨١٢٦٣٢٨١٣٨١٤٦١٧٨المجموع
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ير شعبة الخدمات اإلداريةمد: مكتب ٣٢١٠البرنامج الفرعي)أ(146

المقدِّمة

يتكفل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية بالتوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي واإلدارة وبتوفري كل -٣٣١
ا يف إطار  الدعم اإلداري والتدبري الذي يستلزمه مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة لكي تؤدي املهام املنوطة 

األنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات ذات الصلة. كما إن هذا املكتب يضطلع واليتها، ساهرًا على متاسك
بعدد من املهام التنفيذية احلامسة األمهية ومنها ختطيط املوارد االسرتاتيجي؛ واإلشراف على إعداد امليزانية السنوية؛ 

يئات اخلارجية؛ ومراقبة األداء على واإلشراف على إعداد البالغات ذات الصلة اليت تُقدم إىل هيئات اإلشراف واهل
الصعيد التنظيمي واإلبالغ عنه؛ وتنفيذ مبادرات تدبر املخاطر؛ وتنسيق تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة 
الداخلية والتوصيات املقدمة يف إطار املراجعة اخلارجية؛ وتنسيق دعم إدارة املشاريع، واإلشراف عليه، وحتديد 

قدميه. أولوياته، وت

يف توفري اخلدمات اإلدارية بتنسيقه عمل التآزرث مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية أشكاًال من دِ وحيُْ -٣٣٢
قسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم األمن والسالمة. إنه يتفاعل مع 

جلنة امليزانية واملالية، وفريق الهاي العامل، ومجعية الشعبة مثلمن خارج مجيع الربامج الرئيسية ومع أصحاب شأن 
الدول األطراف، ومراجعي احلسابات اخلارجيني، وجلنة املراجعة.

ويتألف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية من موظفني يعاونون املدير مباشرة، ووحدة الصحة املهنية، -٣٣٣
والفريق املعين بتخطيط وحدة الصحة املهنية . وقد نُقلت SAPنظام والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف

إىل هذه الشعبة من قسم املوارد البشرية وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصالSAPنظام يفاملوارد املؤسسية 
.ReVisionدمت يف إطار مشروع املراجعة املسماة ، على الرتتيب، نتيجة لتنفيذ التوصيات اليت قُ السابق

يوروألف٥٧٣,٤١موارد الميزانية

تُعزى الزيادة اليت تشهدها امليزانية املقرتحة ملكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية بكاملها إىل بنية هذا -٣٣٤
، وهي تتضمن املوارد الالزمة لسد تكاليف ReVisionاملكتب اجلديدة املتأتية عن تنفيذ مشروع املراجعة املسماة 

والفريق املعين مكتبه وموظفي وحدة الصحة املهنيةمن بني موظفيملون مع املدير مباشرةاملوظفني الذين يتعا
.SAPنظام يفبتخطيط املوارد املؤسسية 

ألف يورو٢٢٤,٩١الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة ١٢يتألف مالك العاملني يف هذا املكتب من -٣٣٥
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠العامة (
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آالف يورو١٠٥,٣١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة147

)، يساعده فريق من املوظفني التابعني له مباشرة، وهم موظف ١-يرأس هذا املكتب مديره (من الرتبة مد-٣٣٦
رأ) -ع(من الرتبة خ). ويقدم مساعد إداري ٢-من الرتبة ف) وموظف إداري معاون (٣-إداري (من الرتبة ف

.يف جمال السكرتارياالدعم

)، ٣-)، ومستشار املوظفني (من الرتبة ف٤-وتتألف وحدة الصحة املهنية من رئيسها (من الرتبة ف-٣٣٧
طبيـ(ة) (من رأ)، وممرضـ(ة) معنيـ(ة) بالصحة املهنية/مساعد(ة)-املوظفني (من الرتبة خ عبرعايةومساعد معين 

رأ).-الرتبة خ ع

من موظف معين بتخطيط املوارد املؤسسية SAPنظام يفاملعين بتخطيط املوارد املؤسسية ويتألف الفريق -٣٣٨
رأ)، ومربمج -)، ومساعد معين بتطبيقات هذا النظام (اخلاصة بالشؤون املالية) (من الرتبة خ ع٣-(من الرتبة ف

رأ).-بالدعم التقين يف جمال التطبيقات (من الرتبة خ عمعين أ)، ومساعد ر -معين بالتطبيقات (من الرتبة خ ع

ألف يورو١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

ReVision(وظيفة أوصي يف إطار املراجعة املسماة شهراً ١٢) ملدة ٣-موظف إداري (من الرتبة ف-٣٣٩

ؤقتة السبع اليت أوصي يف إطار مشروع إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املباستحداثها، متطلَّب جديد). 
وإعمال باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية اجلديدة لقلم احملكمة ReVisionاملراجعة املسماة 

) للنهوض بأود االنتقال وما يلزم من ٢٠١٧وعام ٢٠١٦. وتلزم هذه الوظيفة ملدة سنتني (عام هذه البنية
املنوطة مبدير مكتب شعبة شعبة، واملساعدة يف االضطالع باملهام التنفيذية اجلديدة تعديالت يف جمال عمل ال

.اخلدمات اإلدارية

ألف يورو٣٤٨,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف -٣٤٠
.فقات التشغيلية العامةاخلرباء االستشاريني، والن

ألف يورو١٤,٣السفر

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف اجتماعات وأنشطة تعاون مع الدول األطراف أو مع أصحاب شأن -٣٤١
ما لدى الوكاالت من خارجيني، وتكاليف اجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ملواكبة أحدث 

وتكاليف زيارة ؛لسياسات، واملشاريع، واجلهود املبذولة لتحسني النجاعةاملستجدات بشأن املسائل اإلدارية، وا
.املوظفني يف امليدانرعاية ذلك مبادرات يفاملكاتب امليدانية مبا 

ألف يورو١,٢اخلدمات التعاقدية

من يلزم املبلغ املطلوب إلجراء حلقة عمل معنية بالصحة والنظافة الصحية فيما يتعلق باألمراض املدارية -٣٤٢
.أجل املسافرين يف مهمات ميدانية
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ألف يورو١٨,٩التدريب148

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف متابعة دورات تدريب على اإلدارة وفقاً للمهام التنفيذية اجلديدة املسندة -٣٤٣
ا يف إىل مدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية؛ ودورات تدريب وحلقات دراسية معنية بالصحة والسالمة املهنيتني مب

ذلك دورات التدريب الرامية إىل جتديد املهارات يف جمال أعمال اإلنقاذ/اإلنعاش يف حاالت األزمات القلبية 
والرئوية؛ تقدمي الدعم يف حاالت اإلجهاد النفسي/الدعم الرامي إىل املساعدة على الصمود وتقدمي املساعدة 

. إن SAPالنفسية؛ ودورات التدريب املتصل بنظام يف حاالت اإلجهاد النفسي/الصدماتالنفسية و االجتماعية 
ا يف األمم منذلك سيمكن احملكمة  ال مبا فيها املمارسات املعمول  االستفادة املثلى من املمارسات يف هذا ا

.املتحدة، والعرب املستخلصة

ألف يورو١٣,٠اخلرباء االستشاريون

ية اجلديدة املنوطة مبكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية يلزم املبلغ املطلوب لالضطالع باملهام التنفيذ-٣٤٤
، وذلك بصورة رئيسية يف جمال تدبر املخاطر، الذي يشمل ReVisionنتيجة لتنفيذ مشروع املراجعة املسماة 

.اجعة اسرتاتيجيات مراقبة املخاطرتنظيم التصنيف السنوي لألخطار ومر 

ألف يورو٣٠١,٠النفقات التشغيلية العامة

وصيانته فيما خيص احملكمة SAPنظام برتاخيصم املبلغ املطلوب لسد التكاليف الثابتة احلالية املتصلة يلز -٣٤٥
براجمياتاالشرتاك يف و ،)SAP)FACTSخصة براجميات رُ السنوية الستدامةتكاليف المجعاء: 

SuccessFactors وتكاليف ٢٠١٥امن يف عشِّ املوظفني الذي دُ شد اإللكرتوين اجلديد حلم نظاالمن أجل
.بأسفار املنظمةةاخلاصGalileoالنميطةنظام حجز تذاكر السفر من أجل رخصة
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٢١٠البرنامج الفرعي:٤٨الجدول149

٣٢١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦نية عام ميزا
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
ةاألساسي

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٤٦٩,٨٤٦٩,٨٤٦٩,٨٣٨٠,٣٣٨٠,٣٧١٥,٢٧١٥,٢٣٣٤,٩٨٨,١املوظفون من الفئة الفنية
٦٦,٠٦٦,٠٣٩٠,١٣٩٠,١٣٢٤,١٤٩١,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٦٩,٨٤٦٩,٨٤٦٩,٨٤٤٦,٣٤٤٦,٣١ا ١٠٥,٣١ ١٠٥,٣٦٥٩,٠١٤٧,٧

١٣,٢١٣,٢١٣,٢١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣,٢١٣,٢١٣,٢١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا

١٨,٣-٣,٢-١٦,٥١٦,٥١٦,٥١٧,٥١٧,٥١١,٣٣,٠١٤,٣السفر
الضيافة

٢,٣٢,٣٢,٣١,٢١,٢١,٢اخلدمات التعاقدية
١٧,٧١,٢١٨,٩١٨,٩التدريب

١٣,٠١٣,٠١٣,٠اخلرباء االستشاريون
٣٠١,٠٣٠١,٠٣٠١,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٨,٨١٨,٨١٨,٨١٧,٥١٧,٥٣٤٤,٣٤,٢٣٤٨,٥٣٣١,٠١بالعاملني ٨٩١,٢

٥٠١,٨٥٠١,٨٥٠١,٨٤٦٣,٨٤٦٣,٨١المجموع ٥٦٩,٢٤,٢١ ٥٧٣,٤١ ١٠٩,٦٢٣٩,٢

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٢١٠البرنامج الفرعي:٤٩الجدول

وكيل أمني مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية
عام

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

جمموع موظفي 
لفنية وما الفئة ا
فوقها

رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٣١٦٦٦١٢املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٣١٦٦٦١٢ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

األساسياملالك 
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٣١٦٦٦١٢المجموع
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: قسم الموارد البشرية٣٢٢٠البرنامج الفرعي)ب(150

المقدِّمة

يقدم قسم املوارد البشرية اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية جلميع الربامج الرئيسية للمحكمة. ويرأسه -٣٤٦
ويقدم هذا القسم طائفة ة التطوير التنظيمي. د البشرية ووحدعمليات املوار رئيسه، ويتكون من وحدتني: وحدة 

واسعة من اخلدمات إىل املديرين واملوظفني وغريهم يف جمال إدارة املوارد البشرية. ومن هذه اخلدمات إسداء املشورة 
رد البشرية، االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتصلة باملوارد البشرية؛ ووضع السياسات املتعلقة باملوا

والتظلمات والشؤون القانونية ذات الصلة، والتعاون يف إدارة شؤون املوظفني، والتخطيط فيما يتعلق مبالك 
العاملني، وتوظيفهم، وختصيصهم، وإعادة ختصيصهم؛ وإدارة شؤون الوظائف، وتصنيفها، وإعادة تصنيفها؛ 

م، ونق لهم؛ وتيسري شؤون العقود (للموظفني وغريهم)، وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق املوظفني، وإعار
والرواتب، والتعويضات، واملستحقات، وكشوف الرواتب؛ وشؤون التأمني والتقاعد؛ وتدبر األداء؛ وحل النزاعات؛ 

ودورات التدريب والتعلم.

بغيةإىل مراجعة وإعادة تنظيم وافيتني ٢٠١٥وعام ٢٠١٤وقد خضع قسم املوارد البشرية خالل عام -٣٤٧
يتوىل حتسني تلبيته الحتياجات احملكمة فيما خيص خدمات املوارد البشرية واملشورة ذات الصلة وحتويله من قسم 

إىل شريك اسرتاتيجي.بصفة رئيسية إجراء املعامالت

ألف يورو٧٠٢,٤٢موارد الميزانية

يف املئة).٢١,٠ألف يورو (٤٦٩,٩يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها -٣٤٨

اشتمال املقرتح اعتمادات ختص دورات التدريب الداخلي ضمن قلم احملكمة إىل هذه الزيادة وتعزى-٣٤٩
قلم لاشتماله موارد إىل ألف يورو)، اليت ستحسن التمثيل اجلغرايف يف برنامج التدريب الداخلي، و ٢٨٢,٠(

ألف يورو).٩٥,٥بصورة مركزية (الـُمدارالتدريب ربنامج بةاحملكمة خاص

آالف يورو٢٠٩,٠٢من الموظفينالموارد 

قرتح وظيفة واحدة من وظائف املساعدة وظيفة ثابتة. وتُ ٢٥القسم ببنيته اجلديدة من مالك هذا يتألف -٣٥٠
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).١,٠املؤقتة العامة (

ف يوروأل١١١,٦٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

منسق –)، يسانده موظف معين باملوارد البشرية ٥-يتوىل إدارة قسم املوارد البشرية رئيسه (من الرتبة ف-٣٥١
).٣-للربامج (من الرتبة ف

)، ومنسق معين بالتوظيف ٤-وتتألف وحدة العمليات يف جمال املوارد البشرية من رئيسها (من الرتبة ف-٣٥٢
معين ي)، ومساعد رئيس٣-لرواتب واملستحقات (من الرتبة ف)، ومنسق معين بكشوف ا٣-(من الرتبة ف
رأ) منهم -مساعدًا معنيني باملوارد البشرية (من الرتبة خ عوأربعة عشر،رر)-(من الرتبة خ عباملوارد البشرية

رأ).-مساعدان معنيان بكشوف الرواتب (من الرتبة خ ع
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وموظف معين باملوارد ،)٤-يسها (من الرتبة فوتتألف وحدة التطوير التنظيمي للموارد البشرية من رئ-151٣٥٣

)، ٣-)، وموظف معين بالتعلم وتنمية القدرات (من الرتبة ف٣-منسق لتدبر األداء (من الرتبة ف–البشرية 
)، ومساعد معين باملوارد البشرية (من ٣-معين باملوارد البشرية (من الرتبة فقانوين/خمتص بالسياسات وموظف 

رأ).-الرتبة خ ع

ألف يورو٩٧,٤ساعدة املؤقتة العامةامل

يف املئة).٦٥,٩ألف يورو (١٨٨,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٥٤

(وظيفة شهرًا ١٢) ملدة ٢-(من الرتبة فقانوين/خمتص بالسياسات معاون معين باملوارد البشرية موظف -٣٥٥
من الوظائف واحدة وظيفة الهذه إن . جديد)لبباستحداثها، متطَّ ReVisionأُوصي يف إطار املراجعة املسماة 

من أجل االنتقال قدرةباستحداثها لتكوينReVisionيف إطار مشروع املراجعة املسماة أُوصي اليتالسبعاملؤقتة
. وسينهض شاغل هذه الوظيفة بأود إعداد وتعديل السياسات وإعمال هذه البنيةلقلم احملكمة اجلديدة البنية إىل

وجودها على صعيد هذه السياسات. وتلزم القدرة املتعلقة باملوارد البشرية بغية سد الفجوة اليت تبنيَّ اهلامة 
اإلضافية املعنية يف جمال السياسات ملدة عامني.

ألف يورو٤٩٣,٣الموارد غير المتصلة بالعاملين

غري وارد املوتلزم . ة)يف املئ٢٨٥,٤(ألف يورو٣٦٥,٣هامقدار زيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٣٥٦
، واخلرباء االستشاريني، ودورات التدريب لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريباملتصلة بالعاملني
الداخلي املموَّل.

ألف يورو١٤,٠السفر

وهو يلزم لسد تكاليف سفر ،يف املئة)١,١(ألف يورو ٠,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٥٧
موظفني معنيني باملوارد البشرية إىل املكاتب امليدانية وتكاليف مشاركة مديري املوارد البشرية يف االجتماعات 

.ومواكبة املستجداتنظام األمم املتحدة املوحَّدالتخصصية ذات الصلة الالزمة للتواؤم مع 

آالف يورو٨,٠اخلدمات التعاقدية

يف املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف ٦٠,٠ألف يورو (١٢,٠داره ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مق-٣٥٨
.نظام األمم املتحدة املوحَّدمشاركة احملكمة بصفة مراقب يف منتديات وشبكات 

ألف يورو١٥٤,٣التدريب

املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف يف١٦٢,٤ألف يورو (٩٥,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٥٩
، والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات.  احملكمة املركزي يف جمال اإلدارة والتوجيهموظفي تدريب 

كما إنه يشمل التكاليف اليت تتكبدها احملكمة لتنظيم جلسات توجيه املوظفني اجلدد. مث إن املبلغ املعين يشمل 
م التقنية مواكبة ألحدث املستجدات.أيضاً مبلغ ميزانية التدريب التقين للعاملني يف القسم سهراً عل ى بقاء مهارا
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إن املبلغ الذي أُقّر من أجل التدريب يف السنوات األخرية كان أدىن من املستوى املعقول الالزم ملنظمة هلا -152٣٦٠

م  وإعالءحجم احملكمة، ولذا تلزم زيادة فيه من أجل االستثمار املناسب يف حتسني مهارات املوظفني وكفاءا
اسهم.درجة مح

ألف يورو٣٥,٠اخلرباء االستشاريون

تتوفر فيها موارد ومهارات داخلية. ال ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لتوفري خربة خارجية يف جماالت -٣٦١
يلزم دعم من هذا القبيل يف جماالت تصنيف الوظائف، وحتليل سريورات العمل ،٢٠١٦وفيما خيص عام 

.املتعلقة بالتأمني، ومشاريع أمتتة املعامالت املتعلقة باملوارد البشريةدراج العروضستاوترشيدها، و 

ألف يورو٢٨٢,٠(على التدريب الداخلي)النفقات التشغيلية العامة

ُتطلب األموال اخلاصة بدورات التدريب الداخلي للمرة األوىل، وهي الزمة لتوفري منح للمتدربني من رعايا -٣٦٢
.العتبار للتمثيل اجلغرايف يف احملكمةالبلدان النامية وإيالء ا
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٢٢٠البرنامج الفرعي:٥٠الجدول153

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢ئة الفنيةاملوظفون من الف ٠٨١,٥١٩٩,٥٢ ٢٨١,٠٢ ٢٨١,٠٧٩٩,٨٧٩٩,٨١ ٠٥٧,٠١ ٠٥٧,٠٢٥٧,٢٣٢,٢
٨٢٠,٨١٩٨,٠١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠١٨,٨١ ٠٥٤,٦١ ٠٥٤,٦٣٥,٨٣,٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٠٨١,٥١٩٩,٥٢ ٢٨١,٠٢ ٢٨١,٠١ ٦٢٠,٦١٩٨,٠١ ٨١٨,٦٢ ١١١,٦٢ ١١١,٦٢٩٣,٠١٦,١

٦٥,٩-١٨٨,٥-٣٥٠,٧٣٥٠,٧٣٥٠,٧٢٨٥,٩٢٨٥,٩٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٥,٩-١٨٨,٥-٣٥٠,٧٣٥٠,٧٣٥٠,٧٢٨٥,٩٢٨٥,٩٩٧,٤٩٧,٤ا

١,١-٠,٢-١٥,٨٧,٢٢٣,٠٢٣,٠١٤,٢١٤,٢١٤,٠١٤,٠السفر
الضيافة

٦٠,٠-١٢,٠-٩,٦٩,٦٩,٦٢٠,٠٢٠,٠٨,٠٨,٠اخلدمات التعاقدية
٩٩,١٩٩,١٩٩,١٤٦,٨١٢,٠٥٨,٨١٥٤,٣١٥٤,٣٩٥,٥١٦٢,٤التدريب

٤٠,٨٤٠,٨٤٠,٨٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠اخلرباء االستشاريون
٢٨٢,٠٢٨٢,٠٢٨٢,٠النفقات التشغيلية العامة

١,٥١,٥١,٥اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري  املتصلة ا
١٦٦,٨٧,٢١٧٤,٠١٧٤,٠١١٦,٠١٢,٠١٢٨,٠٤٩٣,٣٤٩٣,٣٣٦٥,٣٢٨٥,٤بالعاملني

٢المجموع ٥٩٩,٠٢٠٦,٧٢ ٨٠٥,٧٢ ٨٠٥,٧٢ ٠٢٢,٥٢١٠,٠٢ ٢٣٢,٥٢ ٧٠٢,٤٢ ٧٠٢,٤٤٦٩,٩٢١,٠

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٢٢٠البرنامج الفرعي:٥١الجدول

أمني وكيلقسم الموارد البشرية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة
جمموع املوظفني

الوظائف القائمة
١١٣٥١١٥١٦٢١املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٣٥١١٥١٦٢١ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١٣٤٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٣٤٤ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٦٩١١٥١٦٢٥المجموع
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: قسم الميزانية٣٢٣٠البرنامج الفرعي)ج(154

المقدِّمة

قسم املالية، يشري إىل حتول من أداء إن استحداث قسم معين بامليزانية على وجه التحديد، منفصل عن-٣٦٣
إىل دور أكثر اتسامًا بالطابع االسرتاتيجي يقرتن بالتشارك مع أجهزة احملكمة وأقسامها يف االشتغايلدور الدعم 

تصميم خطط واسرتاتيجيات بعيدة األمد، وحتديد االحتياجات إىل املوارد، وقياس األداء. وسيتوىل رئاسة هذا 
سلطة العامة ملدير شعبة اخلدمات اإلدارية، رئيس متفرغ له سيؤدي دورًا حموريًا يف إعداد ميزانية القسم، خاضعًا لل

ا وتنفيذها. وسيهيئ هذا النهج فيما خيص تدبر  امليزانية ضمن قلم احملكمة إشرافاً شأن احملكمة والتفاوض بشأ
احملكمة بغية بلوغ األهداف املنشودة، ضامنًا يف مركزيًا قويًا على امليزانية وتنسيق األولويات االسرتاتيجية ضمن

الوقت نفسه احلد األقصى من النجاعة يف استخدام مواردها. وبالفصل بني الدور املتعلق بامليزانية والدور املتعلق 
بدًال من قسم واحد، سُتوضح املسؤوليات ومقتضيات املساءلة وستتعزز ما نيقسممن خالل اضطالعباملالية 

.، كما ستتعزز فعالية تنفيذ هذه امليزانيةاحملكمةقلمالرقابة على امليزانية الشاملة بنطاقها مجيع وحداتة فعالي

للمحكمة خدمات يف جمال امليزنة واملراقبة فعالة ودقيقة وآتية يف الوقتيوفرقسم امليزانية سيظلو -٣٦٤
التكميلية الالحقة، ومراقبة تنفيذ اتة وامليزاني. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانيات الربناجمية السنوياملناسب

امليزانية، وإعداد التوقعات ذات الصلة، وإسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية، وحتليل 
ختصيص املوارد للتوصل إىل استخدامها أجنع استخدام ممكن. كما يتوىل هذا القسم املسؤولية عن إعداد 

باحتمال االستعانة بأموال من صندوق الطوارئ، واملعلومات والتقارير املتعلقة بامليزانية والتوقعات ذات اإلخطارات
الصلة اليت ترفع إىل اإلدارة، وجلنة امليزانية واملالية، ومجعية الدول األطراف. وقد مت توسيع نطاق أنشطة قسم امليزانية 

، وتعميق التفاعل اتالتوقعوضع إىل التخطيط، والرصد، والتقييم، و اجلديد لكي ال يقتصر على امليزنة بل يتعداه 
مع أصحاب الشأن للتمكني من حتليل املفاوضات بشأن امليزانية حتليًال أعمق ومراجعة ذلك فيما خيص مسائل 

صلة على تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتالتخطيط والتنفيذ، وحتسني أنشطة املراقبة، ضامنًا بذلك مراقبة 
تشمل بنطاقها قلم احملكمة برمته.بالعاملني

ألف يورو٥٨٢,٤موارد الميزانية

ذا ألف يورو، وهو قد ُتدورس بعناية من حيث ما يلزم لتنفيذ املهام املنوطة ٥٨٢,٤يبلغ املبلغ املطلوب -٣٦٥
.القسم احلديث اإلنشاء

ألف يورو٥٦٥,٤الموارد من الموظفين

هذا القسم من ست وظائف ثابتة وال يضم وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة يتألف مالك العاملني يف-٣٦٦
.العامة

ألف يورو٥٦٣,٩الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.)٥-امليزانية رئيسه (من الرتبة فيدير قسمَ -٣٦٧
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)، وموظف ٤-نية (من الرتبة فيتألف قسم امليزانية من موظف معين بالتخطيط والرصد فيما خيص امليزاو -155٣٦٨

)، ومساعد رئيسي معين بامليزانية (من الرتبة ٢-فيما خيص امليزانية (من الرتبة فوالرصدمعاون معين بالتخطيط 
رأ)، ومساعد معين بالشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية (من -رأ)، ومساعد معين بامليزانية (من الرتبة خ ع-عخ

.رأ)-الرتبة خ ع

ألف يورو١,٥ضايفالعمل اإل

يلزم املبلغ املطلوب لالضطالع بأنشطة يتعني إجنازها يف آجال حمددة مثل تنجيز وثيقة امليزانية الربناجمية -٣٦٩
.السنوية املقرتحة

ألف يورو١٧,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

.ارينييلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستش-٣٧٠

ألف يورو٢,٨السفر

.يلزم املبلغ املطلوب للمشاركة يف االجتماع السنوي للشبكة املعنية بامليزانية-٣٧١

يوروآالف٩,٢التدريب

امليزانية والتوقعات ذات الصلة ختطيطيلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف تدريب متخصص يف جمال-٣٧٢
، ومتابعة دورات تدريبية يف جمال اإلدارة Visioاستعمال برنامج على ملوظَفْني اثنني، وتكاليف تدريب موظَفْني 

.وفقاً للمهام التنفيذية اجلديدة املنوطة بالقسم

آالف يورو٥,٠اخلرباء االستشاريون

لقدرة على تدبر ادعم االستعانة خبرباء يف جماالت األداء التخصصية ليلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف -٣٧٣
.أداء احملكمة
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٢٣٠البرنامج الفرعي:٥٢الجدول156

٣٢٣٠
قسم الميزانية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
ةاألساسي

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢١١,٤٢١١,٤٣٦٨,٨٣٦٨,٨١٥٧,٤٧٤,٤املوظفون من الفئة الفنية
١٣٢,٠١٣٢,٠١٩٥,١١٩٥,١٦٣,١٤٧,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٤٣,٤٣٤٣,٤٥٦٣,٩٥٦٣,٩٢٢٠,٥٦٤,٢ا

١٠٠,٠-٧١,٩-٧١,٩٧١,٩املساعدة املؤقتة العامة
تة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤق

١,١١,١١,٥١,٥٠,٤٣٦,٤العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٧,٩-٧١,٥-٧٣,٠٧٣,٠١,٥١,٥ا

٦,٧-٠,٢-٣,٠٣,٠٢,٨٢,٨السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٠,٤-٠,٤٠,٤مات التعاقديةاخلد
٣,٦٣,٦٩,٢٩,٢٥,٦١٥٥,٨التدريب

٥,٠٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٧,٠٧,٠١٧,٠١٧,٠١٠,٠١٤٣,٠بالعاملني

٤٢٣,٤٤٢٣,٤٥٨٢,٤٥٨٢,٤١٥٩,٠٣٧,٥المجموع

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٢٣٠البرنامج الفرعي:٥٣الجدول

وكيل أمني قسم الميزانية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة
جمموع املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢٢٢٤املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٢٢٢٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١١١٢املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١١٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
تاملالك املتصل باحلاال

موع الفرعي ا
١١١٣٣٣٦المجموع
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المقدِّمة

تقسيم قسم امليزانية واملالية إىل قسمني منفصلني. ٢٠١٥مت يف إطار إعادة التنظيم اليت نُفذت يف عام -٣٧٤
امليزانية قسمًا قائمًا بذاته يرتكز عمله على الدعم االسرتاتيجي فإن قسم املالية يواصل تويل وإذ غدا قسم

املسؤوليات الواردة تفاصيلها أدناه.

قسم هذا الضطلع يقدم قسم املالية خدمات مالية من أجل إجراء أعمال احملكمة على حنو ناجع. وي-٣٧٥
التنسيق بهاملنوطة م. ومن املهايف مقرها ويف غريه من األمكنة، بأنشطة لدعم العمليات املالية للمحكمة مجعاء

. كما هاوإعدادهذه البيانات وتوليفعليهم لصندوق االستئماين للمجين لالبيانات املالية للمحكمة و فيما خيص 
مل العاحتياجات املستخدمة لسد ل صندوق الطوارئ ارة، والتربعات، وأمو يتوىل تدبر االشرتاكات املقرَّ إنه 

املاحنة.وفقاً ملتطلبات اجلمعية واجلهات على حنو فّعال عنها ويـُْبِلغويراقبهااالستثمار، واحتياجات 

الرواتب ، مبا يف ذلك إدراجكافة األنشطة يف جمال املدفوعاتعن إجراءيتوىل هذا القسم املسؤولية كما-٣٧٦
م اليت حيسبها قسم املوارد ال سابات احلتدبر يو بشرية يف سجالت احملاسبة، وسائر تكاليف املوظفني ومستحقا

. ومن مهامه األساسية األخرى إدارة اخلزينة، واحملاسبة واإلبالغ املايل ضمن نظم احملكمة املستعان لمحكمةلاملالية
لية املاباشرة يف تنفيذ املشاريع املأو غري، واملشاركة املباشرة )SAPيف نظامبنظام ختطيط املوارد املؤسسية (فيها 

من اوغريمه،ية للقطاع العام، ومشروع اإلبالغاألساسية للمحكمة مثل مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدول
وباإلضافة إىل ذلك يقدم هذا القسم املساعدة ويسدي اإلرشاد فيما يتعلق .SAPبراجمياتيئةمشاريع 

باإلجراءات املالية يف شىت وحدات احملكمة.

ألف يورو٤٥٩,٩١موارد الميزانية

.يف املئة)٣٩,٦ألف يورو (٩٥٦,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٧٧

آالف يورو٣٠٦,٥١الموارد من الموظفين

التنظيمية املعتمدة. وال ُتطلب البنية إنه جيسٍّد.وظيفة ثابتة١٧قسم املالية من مالك العاملني يف يتألف -٣٧٨
تنفيذ مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع تنجيزتة العامة بالنظر إىل وظائف يف إطار املساعدة املؤق

العام.

ألف يورو٢٩٩,٥١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

) املسؤولية عن إدارة القسم ويسدي إىل املدير املشورة بشأن الشؤون ٥-يتوىل رئيس القسم (من الرتبة ف-٣٧٩
الية للمحكمة.امل

رأ) يقدم الدعم لقسم املالية برمته.-ومثة مساعد معين بالشؤون اإلدارية واملالية (من الرتبة خ ع-٣٨٠
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ز وحدة املدفوعات وكشوف الرواتب مجيع قسائم الدفع للموظفني (وغريهم) فيما خيص السفر وجتهِّ -158٣٨١

مة، والسلف والتسويات املدفوعة للموظفني توىل املسؤولية عن تعويض النفقات املتكبَّدة بالنيابة عن احملكتو 
ين عليهم شتغالييتعلق باألنشطة امليدانية االفيما ا بصورة رئيسية مكتب املدَّعي العام وقسم ا ة اليت يضطلع 

ين عليهم وجرب أضرارهم، والرواتب، واألبدال، وما يُ  دفع من تعويضات للقضاة والشهود وقسم مشاركة ا
احلسابات اليت جيريها قسم املوارد البشرية. كما إنه جيهز قسائم املدفوعات للمؤمتنني على واملوظفني حبسب 

دين وأتعاب آحاد وقسائم تسديد الفواتري للمورِّ ديدًا ملبالغ هذه الصناديق، صناديق املبالغ النقدية الصغرية جت
)، وثالثة مساعدين ٣-سها (من الرتبة فاملقاولني واخلرباء االستشاريني واحملامني. وتتألف هذه الوحدة من رئي

- رأ)، وأربعة مساعدين معنيني بالشؤون املالية (من الرتبة خ ع-رئيسيني معنيني بالشؤون املالية (من الرتبة خ ع
رأ).

فيما خيص املعامالت يف القيوددراج اإلوتتوىل وحدة احلسابات واخلزينة مسك احلسابات وخمططات -٣٨٢
تتوىل تنفيذ عمليات كماات املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم.  والسجالت، وإعداد البيان

الدفع، ساهرة على توفر األموال لتلبية االحتياجات إىل املبالغ النقدية من خالل توقع مقادير السيولة النقدية، 
)، وموظف معاون معين ٣-وتراقب املستثمرات. وهي تتألف من رئيسها (من الرتبة ف،وتنفذ عمليات االستثمار

-لرتبة خ ع)، وثالثة مساعدين رئيسيني معنيني بالشؤون املالية (من ا٢-باحلسابات/االشرتاكات (من الرتبة ف
رأ).- بالشؤون املالية (من الرتبة خ عرأ)، ومساعَدْين معنيني

آالف يورو٧,٠العمل اإلضايف

يف املئة). ويلزم العمل اإلضايف ٣٠,٠يورو (آالف٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٨٣
.بصورة خاصة خالل فرتات إقفال احلسابات، واإلبالغ املايل، واملراجعة اخلارجية

ألف يورو١٥٣,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

لة يف املئة). وتلزم املوارد غري املتص٣٥,٣ألف يورو (٨٣,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٨٤
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلدمات التشغيلية 

.العامة

آالف يورو٥,٤السفر

يف املئة). وهو يلزم للمشاركة يف ٧٩,٩ألف يورو (٢١,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٨٥
قبيل االجتماع السنوي لشبكة الشؤون املالية، واجتماع فرقة العمل اجتماعات ذات صلة بالشؤون املالية من

املعنية باملعايري احملاسبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واالجتماع االستثنائي لفريق املهتمني برباجميات 
SAP،ط بغية االنتفاع بتبادل املعارف واملمارسات الفضلى على صعيد استعمال خمتلف منائSAP من قبيل منيطة

.تدبر املواد، ومنيطة السفر، ومنيطة الشؤون املالية
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ألف يورو٧٧,١اخلدمات التعاقدية159

يف املئة). وهو يلزم رئيسيًا لسد ٢٩,٤ألف يورو (٣٢,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٨٦
رد الضرائب اليت تفرضها الواليات املتحدة أتعاب املراجعني اخلارجيني للحسابات، والنفقات اإلدارية املتصلة ب

على رعاياها، وفرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية مبراقبة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام األمريكية 
.٢٠١٧-٢٠١٦للفرتة 

آالف يورو٩,٠التدريب

يف املئة). وهو يلزم لسد تكاليف ٨٠,٣ألف يورو (٣٦,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٣٨٧
.جلميع موظفي القسم،تدريب ختصصي على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ألف يورو٦٢,٠النفقات التشغيلية العامة

نفقات اليف املئة). وهو يلزم لسد ١١,٧آالف يورو (٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٨٨
، والنفقات على عمليات التحويل عرب ذات الصلةصرفية، والرسوم املصرفية املدمات اخلدفع لقاء تُ يت الرسوم الو 

.٢٠١٥يف عام بتطبيقه والقسط السنوي الذي أخذت هذه الشركة يونيون، وسرتنشركة
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٢٤٠البرنامج الفرعي:٥٤الجدول160

٣٢٤٠
قسم المالية

٢٠١٤مصروفات عام 
ف اليوروات)(بآال

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

النمو يف موارد عام 
٢٠١٦

٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية

امليزانية
املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية

امليزانية
املتصلة 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

موعالعام ا
امليزانية 

األساسية

امليزانية
املتصلة 
باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 

موعالعام %املبلغا
١املوظفون من الفئة الفنية ٨٣٩,٢٣٢٤,٨٢ ١٦٤,٠٢ ٤٠,١-٣٠٤,٠-١٦٤,٠٧٥٨,١٧٥٨,١٤٥٤,١٤٥٤,١

٧٩٢,٠٣٤٤,٤١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٥,٦-٢٩١,١-١٣٦,٤٨٤٥,٤٨٤٥,٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٨٣٩,٢٣٢٤,٨٢ ١٦٤,٠٢ ١٦٤,٠١ ٥٥٠,١٣٤٤,٤١ ٨٩٤,٥١ ٢٩٩,٥١ ٣١,٤-٥٩٥,١-٢٩٩,٥

١٠٠,٠-٢٧٤,٨-٣٥٨,٠٣٥٨,٠٣٥٨,٠٢٧٤,٨٢٧٤,٨ؤقتة العامةاملساعدة امل
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٠,٠-٣,٠-١٢,٨١٢,٨١٢,٨١٠,٠١٠,٠٧,٠٧,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٧,٥-٢٧٧,٨-٣٧٠,٨٣٧٠,٨٣٧٠,٨٢٨٤,٨٢٨٤,٨٧,٠٧,٠ا

٧٩,٩-٢١,٤-٢,٤٢,٤٢,٤١٦,٨١٠,٠٢٦,٨٥,٤٥,٤السفر
الضيافة

٢٩,٤-٣٢,١-١٦٥,٧١٦٥,٧١٦٥,٧٩٣,٩١٥,٣١٠٩,٢٧٧,١٧٧,١اخلدمات التعاقدية
٨٠,٣-٣٦,٧-٢٧,١٢٧,١٢٧,١١٥,٧٣٠,٠٤٥,٧٩,٠٩,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٢٠,٠١٢٠,٠١٢٠,٠٥٥,٥٥٥,٥٦٢,٠٦٢,٠٦,٥١١,٧النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املت صلة ا
٣٥,٣-٨٣,٧-٣١٥,٢٣١٥,٢٣١٥,٢١٨١,٩٥٥,٣٢٣٧,٢١٥٣,٥١٥٣,٥بالعاملني

٢المجموع ٥٢٥,٢٣٢٤,٨٢ ٨٥٠,٠٢ ٨٥٠,٠٢ ٠١٦,٨٣٤٤,٤٥٥,٣٢ ٤١٦,٥١ ٤٥٩,٩١ ٣٩,٦-٩٥٦,٦-٤٥٩,٩

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٢٤٠البرنامج الفرعي:٥٥الجدول

ني وكيل أمقسم المالية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٢١٤١٢١٢١٦املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
١٢١٤١٢١٢١٦موع الفرعيا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢١٤١٣١٣١٧المجموع
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: قسم الخدمات العامة٣٢٥٠البرنامج الفرعي(هـ)161

المقدِّمة

ت اإلدارية التابعة لقلم احملكمة. ويتألف شعبة اخلدماليتبع قسم اخلدمات العامة من الناحية التنظيمية -٣٨٩
، اليت تتوىل املسؤولية عن إدارة املباين اليت متلكها احملكمة أربع وحدات: وحدة إدارة املرافقهذا القسم من

يف الهاي، وعن تقييم املباين املستأجرة يف أماكن تواجدها امليداين وصيانة هذه املباين وتكييفها؛ وتستعملها
رتيات، اليت توفر سلعًا وخدمات جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها مجيع الربامج الرئيسية ووحدة املش

للمحكمة؛ ووحدة النقل والدعم اإلمدادي، اليت توفر خدمات التوزيع وسلسلة التموين، وتتوىل إدارة جمموعة 
يف املقر. وتتوىل واألرشفةقل احمللي، وعمليات الربيد كبات، والشحن يف املقر ويف أماكن الوجود امليداين، والنْر مَ ـال

خدمات استصدار من وما يتصل بهوحدة السفر املسؤولية عن ترتيب مجيع األسفار الرمسية للعاملني يف احملكمة، 
ية الهاي، واملهام اإلدارية املتصلة باالمتيازات واحلصانات، وشحن األمتعة الشخصيف التأشريات واألذون باإلقامة 

يتوىل أيضًا املسؤولية عن برنامج التأمني ، الذيعند التعيني وعند انتهاء اخلدمة. إن رئيس قسم اخلدمات العامة
.التجاري للمحكمة، يرفع تقاريره إىل مدير شعبة اخلدمات اإلدارية

آالف يورو١٠٧,٢٨موارد الميزانية

مة يف املئة) تُعزى إىل أن احملك٥٣,٢ورو (ألف ي٨١٥,٩٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٩٠
اية عام  ا بصفتها مالكها،الدائمة عن مبانيها اجلديدةاملسؤولية ٢٠١٥ستتوىل يف  أوسع من مع العلم بأ

الصيانة الوقائية يشمل، مبا باملباينمبانيها املؤقتة. وتطرأ أهم الزيادات على بند النفقات التشغيلية العامة املتعلقة 
غدت هذه قد . و اجلديدالصيانة التصحيحية، من جهة، وارتفاع التكاليف من جهة أخرى، بسبب حجم املبىنو 

تُقرتح و التكاليف ُتدرج ضمن ميزانية هذا الربنامج الفرعي بعد أن كانت ُتدرج ضمن تكاليف إجيار املباين املؤقتة. 
.٢٠١٥ما مل تشهده ميزانية عام ،ستبدال ممتلكاتالعمليات أيضاً 

ألف يورو٥١٦,٤٣الموارد من الموظفين

ألف يورو٣٦٠,٣٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة العامة املؤقتة ٤٦يتألف مالك قسم اخلدمات العامة من -٣٩١
مل).من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كا١,٠(

رأ).-داري (من الرتبة خ ع)، يسانده مساعد إ٥-اخلدمات العامة رئيسه (من الرتبة فيرأس قسمَ و -٣٩٢

)، وموظف معاون معين باملشاريع (من الرتبة ٤-وتتألف وحدة إدارة املرافق من رئيسها (من الرتبة ف-٣٩٣
، ومنسق معين ين الدائمةاملبامشروع) نُقل من مكتب مدير ٢-ف)، ومسريِّ مشاريع معاون (من الرتبة ٢-ف

رأ)، وثالثة كتبة معنيني خبدمات املرافق (من -تبة خ عر (من التصاميمرر)، ورسام-مبرافق املبىن (من الرتبة خ ع
رأ)، وتقين خمتص بالتدفئة والتهوية والتكييف يف -ي األشغال (من الرتبة خ عرأ)، وثالثة عمال عامِّ -خ عرتبةال
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رأ)، وتقين كهربائي معين -خ عرتبةأ)، وتقين معين باملنشآت األمنية يف املرافق (من الر -املرافق (من الرتبة خ ع162

رأ).-باملرافق (من الرتبة خ ع

)، ومنسق معين باملراسالت والشحن ٣-وتتألف وحدة الدعم اإلمدادي والنقل من رئيسها (من الرتبة ف-٣٩٤
خ رأ)، ومساعد معين مبراقبة املمتلكات (من الرتبة-رأ)، ومنسق معين بالتموين (من الرتبة خ ع-(من الرتبة خ ع

رأ)، وأربعة كتبة معنيني بالدعم اإلمدادي (من الرتبة خ -رأ)، وكاتب معين بعمليات التسجيل (من الرتبة خ ع-ع
نقل، وأربعة سائقني.للرأ)، ومنسق -ع

رر)، -رتبة خ ع)، ومنسق للمشرتيات (من ال٤-وتتألف وحدة املشرتيات من رئيسها (من الرتبة ف-٣٩٥
رأ).-رأ)، وكاتب معين باملشرتيات (من الرتبة خ ع-وأربعة مساعدين معنيني باملشرتيات (من الرتبة خ ع

رر)، ومخسة مساعدين معنيني باألسفار -خ عرتبةوتتألف وحدة السفر من مشرف على األسفار (من ال-٣٩٦
رأ).-(من الرتبة خ ع

ما جمموعه ReVisionيف إطار مشروع املراجعة املسماة لقد اقُرتح فيما خيص قسم اخلدمات العامة -٣٩٧
ثالث وظائف لتناول عبء العمل املزيد املرتبط بانتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة: موظف معاون معين باملرافق 

.رأ)-رأ)، وتقين معين باملباين (من الرتبة خ ع-)، وكاتب معين خبدمات املرافق (من الرتبة خ ع٢-(من الرتبة ف

يوروألف ٣٦,١املساعدة املؤقتة العامة

شغال ملدة ستة أشهر. عامِّ األينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض متأت عن توظيف عاملٍ -٣٩٨

. تلزم هذه الوظيفة نتيجة رأ) ملدة ستة أشهر (متطلب جديد)-ألشغال (من الرتبة خ عاعامل عامُّ -٣٩٩
ا مسؤوليات إضافية عن املباين الدائمة للمحكمة اليت تشغلها الزدياد عبء عمل وحدة إدارة املرافق بسبب توليه

بصفتها مالكًا هلا. وهذه الوظيفة أساسية من أجل سالسة انتقال احملكمة من املباين املؤقتة إىل مبىن مقرها الدائم 
الوكالة املعنية عاملون يستخدمهم مالكه و/أوفي املباين املؤقتة كان يؤدي هذا الدورَ فوعملها فيه على حنو سليم. 

صة لتكاليف سد باالعتمادات املخصَّ تُ ، وكانت تكاليف ذلك)RGDباملباين العامة التابعة للحكومة اهلولندية (
إجيار املبىن وصيانته.

يوروألف٥٩٠,٧٤الموارد غير المتصلة بالعاملين

غرياملوارد وتلزم .ئة)يف امل١١٢,٥يورو (ألف٤٢٩,٩٢هامقدار زيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٤٠٠
التشغيلية والنفقاتالتدريب، تكاليف اخلدمات التعاقدية، و تكاليف لسد تكاليف السفر، و املتصلة بالعاملني

.اث والعتادثاألتكاليف ، و واملواداللوازمتكاليف و العامة، 

ألف يورو٣٩,٠السفر

يف املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف ١٤٣,٤ألف يورو (٢٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٠١
يثاً، مبا يف ذلك حتديد أسفار إىل املكاتب امليدانية اضطالعًا من قسم اخلدمات العامة باألدوار املنوطة به حد

. كما تلزم االعتمادات كباتْر مَ ـاملعايري واملتطلبات للمكاتب امليدانية من حيث املرافق وظروف استعمال جمموعة ال
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) والشبكة املشرتكة بني الوكاالت IATNتيسري االجتماعني السنويني لشبكة السفر املشرتكة بني الوكاالت (املعنية ل163

.)INFMملديري املرافق (

ألف يورو٣١٥,٤اخلدمات التعاقدية

يف املئة). ويعزى معظم هذه ٤٧٧,٠١ألف يورو (٢٩٥,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٠٢
من بند النفقات التشغيلية العامة وبند اللوازم واملواد إىل عناصر نقل لية إعادة التخصيص من خالل عمالزيادة إىل

ات سفر األمم بند اخلدمات التعاقدية، مثل عقود التأمني التجارية، واملدفوعات املرتتبة على احلصول على جواز 
ا (اخلاصة خبدمات السفر)focalpointnetبراجميات املتحدة، وتكاليف  إىل ، وتكاليف خدمات الربيد املعهود 

.جهات خارجية

ألف يورو١٩,٠التدريب

يف املئة) تعزى إىل أنه مت خالل عام ٩٤,٢ألف يورو (٩,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٠٣
تسليم املبىن تعليق مجيع أنشطة التدريب تقريبًا بغية حترير املوارد من العاملني للنهوض بأود متطلبات٢٠١٥

تعني تظل توالنقل. واحلال أنه ،اجلديد، مثل الطلبات اجلديدة يف جمال الشراء، وإدارة املرافق، والدعم اإلمدادي
.بفضلى املمارسات يف هذا القطاع املهينوالدرايةاستدامة املؤهالت املهنية 

ألف يورو٥٢٨,٥٣النفقات التشغيلية العامة

يف املئة). وترتقب احملكمة زيادة  ٨٥,٩ألف يورو (٦٣٠,٠١لى زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب ع-٤٠٤
تتأتى عن صفتها مالكًا للمبىن ومستغًال له. فاملبىن أكرب من ٢٠١٦كبرية يف النفقات التشغيلية العامة يف عام 

ضمن االعتمادات مباين احملكمة املؤقتة، وهي اليت ستتوىل صيانة املنشآت فيه. ومثة تكاليف كانت تدرج 
د اآلن وُتدفع من خالل امليزانية العادية، يف إطار بنود من قبيل صيانة اإلجيار ستحدَّ تكاليف املخصصة لسد 

تنتهيإذ٢٠١٨وعام ٢٠١٧منشآت املبىن، والتأمني على املبىن، إخل. وسيستمر أثر هذه التعديالت طيلة عام 
قات التشغيلية العامة مجيع التكاليف املرتبطة بعمل احملكمة اليومي، تشمل النفو فرتة الضمان اليت تشمل املنشآت. 

كبات يف املقر، وتكاليف خدمات الربيد اخلاص ْر مَ ـمبا فيها تكاليف الطاقة، وتكاليف الوقود، وتكاليف جمموعة ال
قع أن تتأتى عن والربيد العادي. وقد أُدرج اعتماد خاص يف بند عمليات املكاتب امليدانية لسد التكاليف املتو 

تندرج ضمن جمموعة املهام املنوطة بقسم اخلدمات غدت تطوير مكاتب احملكمة خارج بلد املقر، وتلكم مهمة 
.العامة

ألف يورو٢٤٦,٧اللوازم واملواد

يف املئة). وتلزم هذه ١٦,٦ألف يورو (٣٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة طفيفة مقدارها -٤٠٥
وخراطيش احلرب والورق، والزيت. وتعزى الزيادة املعنية إىل ،تهَلكات من قبيل اللوازم املكتبيةاالعتمادات لتوفري مس

.مكتب املدَّعي العامتوسُّعل تواصُ إىل نقدي و اللتضخم لتطبيق مؤشر 
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ألف يورو٤٤٢,١األثاث والعتاد164

صاً لسد خمصَّ ٢٠١٥ميزانية عام ج يف ميثل املبلغ املطلوب متطلباً جديداً ألن قسم اخلدمات العامة مل يُدِر -٤٠٦
استبدال العتاد الذي شارف على سيتعنيَّ ،األثاث والعتاد. وبانتقال احملكمة إىل مقرها الدائممن تكاليف اجلديد

املستعمل الذي مل يزل احملكمة أثاث قل مجيع ن٢٠١٥وسيشهد عام . اهاختطّ صالحه لالستعمال أو فرتة اية 
ر أن تبلغ املوارد اليت سُتستخدم الستبدال اّهلاحمصاحلاً لالستعمال إىل  يتعنيَّ استبداله األثاث الذي اجلديدة. ويقدَّ

ستُّ َمرَْكبات ألف يورو ٢٧٠,٠تبلغ أن يقدَّر بدل بكلفةٍ ت. وسُتسألف يورو٥٠,٠مبلغاً مقداره ٢٠١٦يف عام 
من عشر سنوات. وكذلك ُحيتاج إىل مبلغ منذ أكثرُتستعمل من املركبات الثالث عشرة املستخدمة يف امليدان 

للورق عفا عليها الزمان، مربِّدات ملاء الشرب وممزِّقاتدالبسيلزم بصورة رئيسية الستألف يورو١٢٢,١مقداره 
.املرافقو ستودع معدات لتدبر املولسد تكاليف 



ICC-ASP/14/20

165 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٢٥٠البرنامج الفرعي:٥٦الجدول165

٣٢٥٠
مةقسم الخدمات العا

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
ندوق ص

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٢املوظفون من الفئة الفنية ٥٩٦,٧٢ ٥٩٦,٧٢ ٥٩٦,٧٥٦٨,٤٥٦٨,٤٧٨١,٧٧٨١,٧٢١٣,٣٣٧,٥

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٩٢,٨٢ ٣٩٢,٨٢ ٥٧٨,٧٢ ٥٧٨,٧١٨٥,٩٧,٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٥٩٦,٧٢ ٥٩٦,٧٢ ٥٩٦,٧٢ ٩٦١,٢٢ ٩٦١,٢٣ ٣٦٠,٣٣ ٣٦٠,٣٣٩٩,١١٣,٥

٤٩,٥-٣٥,٤-٩١,٢٠,٢٩١,٤٩١,٤٧١,٥٧١,٥٣٦,١٣٦,١املساعدة املؤقتة العامة
ة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقت
٥٤,٦٦,٤٦١,٠٦١,٠٥٥,٦٤٢,٢٩٧,٨٥٥,٠٦٥,٠١٢٠,٠٢٢,٢٢٢,٧العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧,٨-١٣,٢-١٤٥,٨٦,٦١٥٢,٤١٥٢,٤١٢٧,١٤٢,٢١٦٩,٣٩١,١٦٥,٠١٥٦,١ا
١٣,٩١٠,١٢٤,٠٢٤,٠١٦,٠١٦,٠٢,١٣٦,٩٣٩,٠٢٣,٠١٤٣,٤السفر

الضيافة
٢٥,٥٢٥,٥٢٥,٥٢٠,٠٢٠,٠٣١٥,٤٣١٥,٤٢٩٥,٤١اخلدمات التعاقدية ٤٧٧,٠

١٧,٤١٧,٤١٧,٤٩,٨٩,٨١٩,٠١٩,٠٩,٢٩٤,٢التدريب
١٠٠,٠-٥,٠-٠,١٠,١٠,١٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون

٢لنفقات التشغيلية العامةا ٠٨٧,٦٢ ٠٨٧,٦٢ ٠٨٧,٦١ ٨٩٨,٥١ ٨٩٨,٥٣ ١٠٨,٥٤٢٠,٠٣ ٥٢٨,٥١ ٦٣٠,٠٨٥,٩
٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢١١,٥٢١١,٥٢٤٦,٧٢٤٦,٧٣٥,٢١٦,٦اللوازم واملواد

٨٧,٥٨٧,٥٨٧,٥١٧٢,١٢٧٠,٠٤٤٢,١٤٤٢,١األثاث والعتاد
موع الفرع ي للتكاليف غري املتصلة ا

٢بالعاملني ٤٣٤,٤١٠,١٢ ٤٤٤,٥٢ ٤٤٤,٥٢ ١٦٠,٨٢ ١٦٠,٨٣ ٨٦٣,٨٧٢٦,٩٤ ٥٩٠,٧٢ ٤٢٩,٩١١٢,٥

٥المجموع ١٧٦,٩١٦,٧٥ ١٩٣,٦٥ ١٩٣,٦٥ ٢٤٩,١٤٢,٢٥ ٢٩١,٣٧ ٣١٥,٣٧٩١,٩٨ ١٠٧,٢٢ ٨١٥,٩٥٣,٢

٢٠١٦رح لعام: مالك الموظفين المقت٣٢٥٠البرنامج الفرعي:٥٧الجدول

وكيل أمني قسم الخدمات العامة
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٢١١٥٣٣٣٣٦٤١املالك األساسي

تصل باحلاالتاملالك امل
موع الفرعي ١٢١١٥٣٣٣٣٦٤١ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١٣٣٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٣٣٤ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١١١ياملالك األساس
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا
١٢١٣٧٣٣٦٣٩٤٦المجموع
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: قسم األمن والسالمة٣٢٩٠البرنامج الفرعي)و(166

المقدِّمة

حملكمة ومسؤوليها يهيئ قسم األمن والسالمة بيئة ساملة وآمنة ومصونَة مقتضياِت السرية لقضاة ا-٤٠٧
وحيمي هذا .بني، وموظفيها، واخلرباء، واحملامني، واملتهمني، والشهود، والزّوار، وغريهم، يف مقرها ويف امليداناملنتخَ 

ا املادية وغري املاديةجيب على احملكمة أن حتيطهم بعنايتها، كما حيمي ذينشخاص الالقسم مجيع األ .ممتلكا
يف مجيع ذات الصلة الرئيسي يف جمال األمن الذي يسدي إىل احملكمة املشورة ستشارَ األمن املمسؤولُ عترب ويُ 
.االت عملهاجم

مبا فيها اهليئة القضائيةدون انقطاع على مدار الساعة للمحكمة، هففي املقر يوفر هذا القسم خدمات-٤٠٨
إنه يوفر . أيضاً ماين للمجين عليهموالصندوق االستئمجعية الدول األطراف أمانة و ، القلممكتب املدَّعي العام، و و 

.أيضاً ما يلزم من خدمات األمن والسالمة إلجراء جلسات احملكمة على حنو آمن وبدون اضطراب

إىل ين ووحدة أمن املعلومات اوحدة األمن امليدنقل إىلReVisionأفضى مشروع املراجعة املسماة وقد -٤٠٩
.خارج قسم األمن والسالمة

ألف يورو١٠٠,٠٦موارد الميزانية

.يف املئة)١٨,٣ألف يورو (٣٦٢,٦١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤١٠

ألف يورو٣٠٧,٨٥الموارد من الموظفين

وظيفة تتصل باملباين ١٦وظيفة ثابتة منها ٧٢يتألف مالك العاملني يف قسم األمن والسالمة من -٤١١
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٩,٠ة العامة (وتسع وظائف من وظائف املساعدة املؤقت،ئمةاالد

.املتعددةاوجوب عقد جلسات متزامنة يف قاعاانتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة و كامل) وذلك نتيجةَ 

ألف يورو٤٦٣,٧٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، الذي يسدي اإلرشاد فيما يتعلق بشؤون األمن ٥- ن الرتبة فيدير قسَم األمن والسالمة رئيسه (م-٤١٢
مقتضياِت السرية. ويتلقى رئيس القسم حكمة بيئة عمل ساملة آمنة ومصونةَ والسالمة، ساهرًا على أن يهيئ للم

.رأ)-دعماً مباشراً من املساعد اإلداري (من الرتبة خ ع

ا، والوحدة املعنية يةعنية بالسياسة األمنويتألف قسم األمن والسالمة من وحدتني: الوحدة امل-٤١٣ والتقيد 
بأمن احملكمة ومبانيها.

رر)، وموظف معين -ا من رئيسها (من الرتبة خ عداألمنية والتقيوتتألف الوحدة املعنية بالسياسة -٤١٤
- عالرتبة خاهلويات والدعم اإلمدادي (من رر)، وموظف معين بتبنيُّ -باحلرائق والسالمة منها (من الرتبة خ ع

رأ)، وموظف معين بأمن املوظفني (من الرتبة -اهلويات والدعم اإلمدادي (من الرتبة خ عرأ)، ومساعد معين بتبنيُّ 
- عرأ)، ومساعد إداري (من الرتبة خ-رر)، وموظف معين بالدعم يف جمال أمن املوظفني (من الرتبة خ ع-خ ع
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رأ)، ومساعد معين بالتدريب يف جمال األمن (من الرتبة -عخرأ)، ومنسق للتدريب يف جمال األمن (من الرتبة 167

رأ).-عخ

(من الرتبة )، ووكيل رئيسي ٤-تتألف الوحدة املعنية بأمن احملكمة ومبانيها من رئيسها (من الرتبة فو -٤١٥
ي أمن رأ)، ووكيلَ -ع(من الرتبة خ، وموظف معين بالتخطيط ووضع اجلداول الزمنية يف جمال األمن رر)-عخ
رأ)، -عرأ)، ومخسة رقباء أمن (من الرتبة خ-عرأ)، وموظف معين بالنظم األمنية (من الرتبة خ-عن الرتبة خ(م

رأ).-عموظفاً أمنياً (من الرتبة خوستة وثالثنيرأ)، -عموظفاً أمنياً رئيسياً (من الرتبة خواثين عشر

) ومساعداً معنياً بتنسيق األمن ٤-رتبة فويضم مالك قسم األمن والسالمة منسقاً لألمن امليداين (من ال-٤١٦
لوحدة التنسيق والتخطيط التابعة لشعبة العالقات اخلارجية.انيتبعرأ)، -ع(من الرتبة خامليداين 

وللتكفل بالتغطية األمنية الكافية للمباين الدائمة للمحكمة أُدرجت يف إطار وحدة أمن احملكمة ومبانيها-٤١٧
.بتوفريهاReVisionعشرة اليت أوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة الستاألمن اإلضافية موظفيوظائف 

ألف يورو٦٥٠,٧املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة).١٢٤,٨ألف يورو (٣٦١,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤١٨

لضمان تلزم ئف هذه الوظاإن . شهرًا (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة -عتسعة موظفي أمن (من الرتبة خ-٤١٩
ا اليت تضمها املباين الدائمة. الدعم األمين يف قاعة احملكمة الثانية من قاعا

يوروألف١٩٣,٤العمل اإلضايف

.يف املئة)١,٩يورو (آالف٣,٨ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره -٤٢٠

لوظائف األمنية مشغوًال استدامة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة أن يكون عدد من اتستلزم و -٤٢١
بصورة دائمة. ووفقًا لنظام موظفي احملكمة األساسي ونظامهم اإلداري يستحق موظفو األمن من فئة اخلدمات 

. ويلزم اضطالعهم بعمل إضايف على حنو منتظم، وذلك بالنظر إىل العطل العامة تعويضًا ماليًا عن عملهم ليالً 
تكاليفمات، وحاالت النقص يف املوظفني. كما يلزم العمل اإلضايف لسد العامة واإلجازات السنوية، ودعم امله

ساعات العمل املزيدة إبان انعقاد جلسات احملكمة.

يوروألف٧٩٢,٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري ٣٠,٢ألف يورو (٣٤٢,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٢٢
لعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية تصلة باامل

.العامة، وتكاليف اللوازم واملواد

يوروألف١٩٠,١السفر

يف املئة). وتلزم املوارد املعنية ٣٦,٧ألف يورو (١١٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٢٣
الع والتنسيق (مع إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة، والشبكة املشرتكة بني ت لإلطْ للمشاركة يف اجتماعا

القرارات املتعلقة بتدبر األمن مع توافقلسهر على واالوكاالت إلدارة األمن، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية)؛ 
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؛ والرتابط الشبكي وتبادل املعلومات؛ وعلى فعالية هذه القرارات بالقياس إىل تكاليفهاذات الصلة املعايري 168

قن من تطبيق السياسات ذات الصلة، وإجراء التحريات يف جمال يللتاالمتثالوعمليات التفتيش، والتحقق من 
السالمة واألمن؛ واالتصال (مع إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة والسلطات احمللية)؛ والسفر دعماً 

.للمسؤولني املنَتَخبني

آالف يورو٢٠٨,٠خلدمات التعاقديةا

يف املئة)، يعزى معظمه إىل ٣٩,٥ألف يورو (١٣٥,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٢٤
جريت يف قلم احملكمة واليت أفضت إىل تركيز النفقات املتعلقة باألمن ذات اليت أُ ReVisionاملراجعة املسماة 

.يةالصلة ضمن إطار شىت املكاتب امليدان

تلزم املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدقيق األمين وخدمات مسك مفاتيح مساكن املسؤولني املنتَخبني. و -٤٢٥
ويظل قسم األمن والسالمة يسهر على إجراء التدقيق األمين السابق للتوظيف جلميع اجلدد من املوظفني، 

. وتستمر احملكمة على دفع رسم سنوي لقاء واملتدربني، واملهنيني الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني
اخلدمات املتصلة بالتدقيق األمين وذلك على أساس اتفاق رمسي بينها وبني املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

(إنرتبول).

وفقًا لالفرتاضات املتعلقة بامليزانية سُتستعمل قاعة جلسات ثالثة ملدة أقصاها عشرون أسبوعاً. وُتطلب و -٤٢٦
ُتستخدم سمنية تؤديها جهات خارجية دعمًا هلذه األنشطة اإلضافية من أنشطة جلسات احملكمة وهي خدمات أ

متطلبات العمل قدرة املوظفني الداخليني.تتخطىلن ُتستخدم إال عندما فحبسب احلاجة، 

ألف يورو١٤٨,٧التدريب

ئة) تعزى إىل ازدياد عدد موظفي يف امل٣,٣آالف يورو (٤,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٢٧
ا يف احملكمة ويف الدولة  األمن ضمن قسم األمن والسالمة. وتلزم املوارد املعنية للتكفل بالتقيد بالنظم املعمول 
املضيفة. ويشمل ذلك تدريبًا إلزاميًا على اإلسعاف، وعلى التصدي للحرائق والطوارئ، وعلى استعمال األسلحة 

ة معاجلة الصدمات يف حاالت دّ تدريب على استعمال عُ أيضًا يلزم و امة املؤهالت الالزمة. النارية، بغية استد
٢٠١٦الطوارئ، وعلى السيطرة والتقييد، وعلى نقل املتهمني، وعلى احلماية اللصيقة. كما سُيواَصل يف عام 

وج السهر على السالمة واألمن يف البيئات امليدانية" ( ر بالتعاون ) الذي يُوفَّ SSAFEالتدريب على ما يسمى "
.يف هولندامع جيش الدولة املضيفة

ألف يورو١٢٥,٠النفقات التشغيلية العامة

يف املئة)، يعزى معظمه إىل ٥٤,٢ألف يورو (١٤٨,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٢٨
كيز النفقات املتعلقة باألمن ذات جريت يف قلم احملكمة واليت أفضت إىل تر اليت أُ ReVisionاملراجعة املسماة 

الصلة ضمن إطار شىت املكاتب امليدانية. وُختصص املوارد احلالية لصيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق 
أساسي فيما خيص نظام األمن يف عنصروالتدريب األمنيني. فمعدات التدقيق األمين العاملة بصورة كاملة 

.)UNSMSك العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن (احملكمة. ويشمل ذلك أيضاً اشرتا
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ألف يورو١٢٠,٤اللوازم واملواد169

يف املئة)، وهو حمسوب على ١١٣,٣ألف يورو (٦٣,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٢٩
ا تُعزى الزيادة أساس لزوم توفري معدات ملوظفي األمن اإلضافيني فيما خيص قاعة جلسات احملكمة اإلضافية. كم

كيتني واقيتني من تكتيس حتت الثياب فال تُرى، وسرتة وخوذة بَ لْ تُـ درع–إىل ضرورة شراء معدات محاية أمنية 
نظرًا إىل انتهاء مدة صالح املعدات القدمية (يف امليزانية السابقة، أُدرجت االعتمادات املناظرة ضمن –الرصاص 
املوارد املعنية لسد تكاليف املؤن األساسية الالزمة ملكتب الشارات وبطاقات ). كما تلزماألثاث والعتادإطار بند 

.اهلوية، والبذالت، واألحذية األمنية، واللوازم واملواد اخلاصة بالتدريب على استعمال األسلحة النارية

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٢٩٠البرنامج الفرعي:٥٨الجدول

٣٢٩٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٤ام مصروفات ع
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢املوظفون من الفئة الفنية ٥٦٣,٠١ ٧٩٧,٧٤ ٣٦٠,٧٤ ٣٦٠,٧٥٩٠,١٥٥٨,٩١ ٦٤,٢-٧٣٧,٩-١٤٩,٠٢٨١,١١٣٠,٠٤١١,١
٣عامةاملوظفون من فئة اخلدمات ال ٢٣٢,٥١ ٤٦٠,٢٤ ٦٩٢,٧٣ ٥٥٧,٥٤٩٥,١٤ ١٣,٦-٦٤٠,١-٠٥٢,٦

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٥٦٣,٠١ ٧٩٧,٧٤ ٣٦٠,٧٤ ٣٦٠,٧٣ ٨٢٢,٦٢ ٠١٩,١٥ ٨٤١,٧٣ ٨٣٨,٧٦٢٥,١٤ ١-٤٦٣,٧ ٢٣,٦-٣٧٨,٠
١املساعدة املؤقتة العامة ٠٩٥,٦١٩٣,٣١ ٢٨٨,٩١ ٢٨٨,٩٢٨٩,٥٢٨٩,٥٦٥٠,٧٦٥٠,٧٣٦١,٢١٢٤,٨

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
١,٩-٣,٨-١٤٣,٨٤٦,٤١٩٠,٢١٩٠,٢١٣٤,٨٦٢,٤١٩٧,٢١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٢٣٩,٤٢٣٩,٧١ ٤٧٩,١١ ٤٧٩,١١٣٤,٨٣٥١,٩٤٨٦,٧١٣٢,٠٧١٢,١٨٤٤,١٣٥٧,٥٧٣,٥
٣٦,٧-١١٠,٤-١٠,٦٢١٩,١٢٢٩,٧٢٢٩,٧٩,٩٢٩٠,٦٣٠٠,٥١٠,٥١٧٩,٦١٩٠,١السفر

الضيافة
٣٩,٥-١٣٥,٩-١٥٠,٨٣٠٩,٩٤٦٠,٧٤٦٠,٧٩٩,٩٢٤٤,٠٣٤٣,٩٨٢,٠١٢٦,٠٢٠٨,٠اخلدمات التعاقدية

٦٠,٥٨٣,٥١٤٤,٠٥٣,٦٩٥,١١٤٨,٧٤,٧٣,٣التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٤,٢-١٤٨,٠-١٠٦,٦٥٥,٨١٦٢,٤١٦٢,٤١٥٣,٠١٢٠,٠٢٧٣,٠١٢٥,٠١٢٥,٠النفقات التشغيلية العامة
١٧,١١٣,٣٣٠,٤٣٠,٤٣٤,٣٢٢,٢٥٦,٤٦٦,٣٥٤,١١٢٠,٤٦٣,٩١١٣,٣اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١٦,٥-٤٠,١١,٠٤١,١٤١,١٨,٥٨,٠١٦,٥ثاث والعتاداأل
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٣٢٥,٢٥٩٩,١٩٢٤,٣٩٢٤,٣٣٦٦,٠٧٦٨,٣١بالعاملني ٣٠,٢-٣٤٢,١-١٣٤,٣٣٣٧,٤٤٥٤,٨٧٩٢,٢

٤المجموع ١٢٧,٦٢ ٦٣٦,٥٦ ٧٦٤,١٦ ٧٦٤,١٤ ٣٢٣,٣٣ ١٣٩,٣٧ ٤٦٢,٦٤ ٣٠٨,٠١ ٧٩٢,٠٦ ١-١٠٠,٠ ١٨,٣-٣٦٢,٦

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٢٩٠البرنامج الفرعي:٥٩الجدول

وكيل أمني قسم األمن والسالمة
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

وع جمم
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢٣٤٥٤٨٥٠املالك األساسي

١١١٧٨٩املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٣٤٥٢٥٦٥٩ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١٣١٣١٣املالك األساسي
باحلاالتاملالك املتصل 
موع الفرعي ١٣١٣١٣ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٣٤٦٥٦٩٧٢المجموع
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: شعبة الخدمات القضائية٣٣٠٠البرنامج-170٣

المقدِّمة

نات املكوِّ كل، جتمع شعبة اخلدمات القضائية معًا  ناجعفعال و على حنو اإلجراءات يف املساندةبغية -٤٣٠
وقسم تدبر تقدمي الدعم القضائي الراسخ والشامل: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، من أجل العاملة 

ين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم عمال القضائيةاأل ، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة ا
خدمات تدبر املعلومات، وقسم دعم احملامني، ومكتبني مستقلني مها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

.ومكتب احملامي العمومي للدفاع

تركيز جهودها على دعم احملاكمات اجلارية، ومن ٢٠١٦م يف عاالقضائيةدمات اخلستواصل شعبة و -٤٣١
ذلك على سبيل الذكر ال احلصر التمكُني من سري اإلجراءات االبتدائية (املتزامنة) أمام احملكمة السَري الناجز 

.والسريع، واالخنراُط يف التعاون القضائي مع األطراف اخلارجيني

ة الالزمة مثل عقد جلسات احملكمة اإللكرتونية الرفيعة يتخصصوستستمر الشعبة على توفري اخلدمات ال-٤٣٢
إعداد احملاضر على املنوال املباشر بكلتا لغيت العمل، ما ميثل إسهامًا أساسيًا يف عقد حماكمات وال سيمااجلودة، 

ا ستواصل توفري خدمات الرتمجة الشفوية من الفرنسية واإلنكليزي ة عادلة على حنو فعال ناجع سريع. كما إ
وإليهما، ومن اللغات اليت يتكلمها الشهود واألشخاص احملتجزون أو املأمورون باملثول أمام احملكمة وإىل هذه 
اللغات، وخدمات الرتمجة التحريرية اليت تستلزمها اإلجراءات القضائية. كما ستظل هذه الشعبة تتوىل املسؤولية عن 

.تُعترب فرتة حامسةرعاية األشخاص احملتجزين خالل فرتة حماكمتهم اليت

ين عليهم يف اإلجراءات أمام احملكمة متثيًال توفِّرالشعبة وستظل- ٤٣٣ اخلدمات الالزمة للتكفل بتمثيل ا
عامًال مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بتمثيلهم القانوين الداخلي الذي يتوالهوذلكقانونيًا كافيًا وجمدياً، 
فة من ممثلني قانونيني خارجيني.أفرقة دعم مؤلَّ م القانوين الذي تتواله وبتمثيلهبصفته مكتباً مستقالً 

فإن ٢٠١٦قضايا شىت ستكون قد بلغت مرحلة جرب األضرار أمام احملكمة يف عام وبالنظر إىل أن-٤٣٤
ين عليهم وجرب أضرارهم بوجه خاص، إذ يواصالن تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة الشعبة بوجه عام، وقسم مشاركة ا

م الرامية إىل املشاركة، سيظالن يوليان عناية خاصة  ين عليهم واملعاملة السلسلة جلميع طلبا ذا اجلانب هلبا
اجلدير باالهتمام من جوانب إجراءات احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، 

يل القانوين الداخلي للمجين عليهم يف إجراءات جرب عامًال بصفته مكتبًا مستقًال، سيواصل أيضًا التكفل بالتمث
األضرار.

ذا - ٤٣٥ وبغية تقدمي خدمات فعالة يف جمال تدبر املعلومات ستعمل الشعبة بتعاون وثيق مع قسمها اجلديد املعين 
ثل سيم(املمارسة الفضلى وبرنامج لتدبر التعديالت و السياسات وثائق بالشأن (قسم خدمات تدبر املعلومات) لوضع 

يف مشروع االنتقال، ويف تنفيذ املرحلة الثانية سينخرط. كما إن قسم خدمات تدبر املعلومات )ذلك مشروعًا مستقالً 
من خطته االسرتاتيجية، ساهراً على بقاء التكنولوجيا املستعملة يف احملكمة فعالة وناجعة بالقياس إىل تكاليفها.

كفاءته وفعاليته بالقياس إىل تكاليفه على مراقبةلةً مواصِ ل عدَّ وستنفذ الشعبة نظام املساعدة القانونية امل-٤٣٦
حنو متسق مع القرارات القضائية ومع حقوق الدفاع. ويضاف إىل ذلك أن مكتب احملامي العمومي للدفاع، عامالً 

قانوين وتقين تكميلي ألفرقة الدفاع وللمدَّعى عليهم.دعمتقدميبصفته مكتباً مستقًال، سيستمر على 
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من املهم العلم بأنه سيظل كل اإلدراك. بيد أنإن شعبة اخلدمات القضائية تدرك القيود املالية احلالية-171٤٣٧

شعبة.الد بعض التكاليف، وال سّيما يف جمال األنشطة الرئيسية لكل من أقسام يتعني تكبُّ 

إجراء عمليات ستظل تسهم يف العمل لتحقيق هدف احملكمة املتمثل يفشعبة اخلدمات القضائية مث إن -٤٣٨
بالقبض املأموريف تنسيق عمليات القبض على األشخاص وتساعدالتحقيق بالتعاون مع مكتب املدَّعي العام، 

األوامر باملثول أمامها، وذلك بتنظيم دعم تنفيذي وقضائي مع بعمالً عليهم، أو مثول األشخاص أمام احملكمة 
األطراف فيه، واملؤسسات الشريكة ذات الصلة، سواء يف الدول األطراف يف نظام روما األساسي، والدول غري

.امليدان أم يف الهاي

)٢٠١٦-- ٢٠١٥األهداف (األهداف ذات األولوية للفرتة 
).١-١وضع مؤشرات األداء املناسبة فيما خيص السريورات القضائية (الغاية االسرتاتيجية ٢-١-١
واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية١-٤-١

).٤-١حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع (الغاية االسرتاتيجية 
).٤-١توفري تدريب مركَّز للمحامني املقبولني لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة (الغاية االسرتاتيجية ٢-٤-١
).٥-١ين عليهم ومتثيلهم على حنو كاٍف وجمٍد (الغاية االسرتاتيجية السهر على مشاركة ا٥-١
ين عليهم (الغاية االسرتاتيجية ٣-٥-١ )٥-١تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية فيما يتعلق با
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق٦-١

ين عليهم (الغاية االسرتاتيجية  ).٦-١مبادئ متسقة فيما خيص جرب أضرار ا
ين عليهم املرساة من خالل الدعاوى األوىل اليت تنظر فيها احملكمة ١-٦-١ تطبيق وصقل مبادئ جرب أضرار ا

).٦-١(الغاية االسرتاتيجية 
من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم ٢-٦-١

).٦-١يتعلق جبرب األضرار (الغاية االسرتاتيجية 
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن اختاذها (الغاية ٢-١-٢

).١-٢االسرتاتيجية 
).١-٢سرتاتيجية حتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية (الغاية اال٥-١-٢
).٢-٢السهر على الوفاء مبعايري رفيعة يف جمال التوظيف (الغاية االسرتاتيجية ١-٢-٢
السهر على التقيد بإطار احملكمة التنظيمي الناظم لسلوك املوظفني، مبا يف ذلك النظام اإلداري ٢-٢-٢

قواعد السلوك مدوَّنةعاء و قواعد السلوك اليت تشمل بنطاقها موظفي احملكمة مجمدوَّنةللموظفني و 
اخلاصة مبكتب املدَّعي العام، ووضع مدوَّنات أخرى لقواعد السلوك، حبسب اللزوم (الغاية االسرتاتيجية 

٢-٢.(
مراجعة وترقية نظام احملكمة اإللكرتونية لزيادة جناعة سريورات احملكمة اإللكرتونية وإنتاجيتها (الغاية ١-٥-٢

).٥-٢االسرتاتيجية 
).٥-٢حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية (الغاية االسرتاتيجية ٣-٥-٢

).٧-٢تنظيم االنتقال من املباين احلالية إىل املباين اجلديدة بصورة سلسة (الغاية االسرتاتيجية ١-٧-٢
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٢٠١٦مى فيما يخص عام المر وا،مؤشرات األداءو ،النتائج المتوخاة:٦٠الجدول172

٢٠١٦املرامي فيما خيص عام ت األداءمؤشراالنتائج املتوخاة
من األهداف ذات األولوية٢-١-١اهلدف 

وضــــــع مؤشــــــرات األداء املناســــــبة فيمــــــا خيــــــص 
السريورات القضائية

املشـــاركة يف وضـــع االســـرتاتيجيات والرؤيـــة فيمـــا خيـــص −
تدبر األداء العام لقلم احملكمة واإلسهام يف ذلك

ة كـل مـا قـد يقـوم متابعة مجيع الدعاوى القضائية وإثار −
مـــــن مســـــائل ميكـــــن أن تـــــؤثر علـــــى األداء العـــــام لقلـــــم 
احملكمة وذلك مع فريق اإلدارة فيه مـن أجـل التباحـث 

فيها والتوصية حبلول هلا

التكفـــــل بتقـــــدمي الـــــدعم القضـــــائي لتيســـــري ســـــري −
اإلجراءات على حنو منصف وناجع وسريع

إســـــــداء املشـــــــورة االســـــــرتاتيجية إىل أقســـــــام قلـــــــم −
وتنســـيق العمـــل الــذي تقـــوم بـــه للتكفـــل احملكمــة 

ا  بتقدمي اخلدمات وفقاً للمهام املنوطة 
املواظبـــــــة علـــــــى مراقبـــــــة تنفيـــــــذ القرارات/األوامـــــــر −

القضائية والسهر على التقيد باآلجال القضائية
ـــــق ســـــرعة اإلجـــــراءات بوســـــائل − الســـــعي إىل حتقي

منهــــا إعمــــال نظــــام مالئــــم للمســــاعدة القانونيــــة 
ة التمثيل الذي يتواله احملامونومراقبة درجة جود

السعي إىل اعتماد إطار متفق عليه لتيسري عمـل −
قلم احملكمة

من األهداف ذات األولوية١-٤-١اهلدف 
تنفيـــــــذ النظـــــــام املعـــــــدَّل للمســـــــاعدة القانونيـــــــة 
واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعتـه مـن حيـث 
التكــــــاليف علـــــــى حنـــــــو يتوافـــــــق مـــــــع القـــــــرارات 

ق الدفاعالقضائية وحقو 

تقـــدمي تقريــــر عــــن عمـــل نظــــام املســــاعدة القانونيــــة إىل −
ــــــــــى  املكتــــــــــب؛ ميكــــــــــن أن تقــــــــــرتح احملكمــــــــــة بنــــــــــاء عل
االســتنتاجات الــواردة يف هــذا التقريــر إجــراء تعــديالت 

هلذا النظام
التوصــل إىل جعــل متثيــل املــدَّعى علــيهم املعــوزين متثــيالً  −

ــق النجاعــة االقتصــ ادية كافيــاً ومســتداماً علــى حنــو حيقِّ
فيما خيص احملكمة

تقــــــدمي قلــــــم احملكمــــــة تقــــــارير إىل مجعيــــــة الــــــدول −
األطراف مرة كل ستة أشهر حبسـب مـا يـوعز بـه 

إليه
استمرار قلم احملكمة علـى مراقبـة نظـام املسـاعدة −

القانونية
نظـــــر قلـــــم احملكمـــــة يف إدخـــــال تعـــــديالت علـــــى −

نظام املساعدة القانونية
ولويةمن األهداف ذات األ٢-٤-١اهلدف 

توفري تدريب مركَّز للمحامني املقبولني لإلدراج 
يف قائمة حمامي احملكمة

التكفــل بــتمكن املشــتبه فــيهم واملتهمــني مــن االســتعانة −
مبحامني ذوي اّطالع وخربة من أجل ضمان حقوقهم 

يف إجراءات عادلة ونزيهة
تــــوفري مجيــــع املــــوارد املمكــــن توفريهــــا، مبــــا فيهــــا الــــدعم −

قين، إىل أفرقة الدفاع بغية التكفل بضـمان القانوين والت
حــق كــل مــن املشــتبه فيهم/املتهمــني يف أن يتــاح لــه مــا 

يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه
ــــــــة − ــــــــدارس ودورات تــــــــدريب إقليمي تنظــــــــيم حلقــــــــات ت

ناجحة من أجل ممارسي املهنة القانونية
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٢٠١٦املرامي فيما خيص عام ت األداءمؤشراالنتائج املتوخاة173

من األهداف ذات األولوية٥-١اهلدف 
ـــــين علـــــيهم ومتثـــــيلهم الســــهر علـــــى مشـــــاركة ا

على حنو كاٍف وجمدٍ 
ـــــين − قيـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتيســـــري إجـــــراءات مشـــــاركة ا

ــــين علــــيهم  علــــيهم وذلــــك ألكــــرب عــــدد ممكــــن مــــن ا
املؤهلني للمشاركة

قيــام قلــم احملكمــة بــاإلبالغ وبتــوفري اخلــدمات للــدوائر −
ـــــــين علـــــــيهم يف  بشـــــــأن املســـــــائل املرتبطـــــــة مبشـــــــاركة ا

اإلجراءات
مثيل القانوين للمجين عليهم يف إجراءات احملكمةالت−

ـــين علـــيهم − قيـــام قلـــم احملكمـــة بتنظـــيم مشـــاركة ا
دية يف اإلجراءات الناجعة وا

قيـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتنظـــــيم مشـــــاورات للمجـــــين −
عليهم بشأن مسائل متثيلهم القانوين املشرتك

قيـــام قلـــم احملكمـــة بإيـــداع تقـــارير جيـــدة النوعيـــة −
ينهـــا بشـــأن املســـائل املرتبطـــة مبشـــاركة وآتيـــة يف ح

ين عليهم يف اإلجراءات ا
قـــــدرة قلـــــم احملكمـــــة علـــــى التكيـــــف مـــــع اإلطـــــار −

الـــزمين الـــذي يعمـــل وفقـــه مكتـــب املـــدَّعى العـــام 
ذا اإلطار وعلى التقيد 

ين عليهم− انتظام إعالم ا
قيـــام مكتـــب احملـــامي العمـــومي للمجـــين علـــيهم، −

ـــين علـــيهم، عنـــدما يُعـــنيَّ بصـــفته ممـــثالً  قانونيـــاً 
ــــــــــــــيلهم القــــــــــــــانوين الــــــــــــــداخلي يف خمتلــــــــــــــف  بتمث

احلاالت/القضايا املنظور فيها
قيـــام قلـــم احملكمـــة بتقـــدمي الـــدعم واملســـاعدة إىل −

املمثلني القانونيني اخلارجيني للمجين عليهم
من األهداف ذات األولوية٣-٥-١اهلدف 

ا تنفيــذ النظــام املعــدَّل للمســاعدة القانونيــة فيمــ
ين عليهم يتعلق با

جناعـــــة تـــــدبر قلـــــم احملكمـــــة للمســـــاعدة القانونيـــــة −الدوائرتتقدمي املساعدة القانونية وفقاً لقرارا−
ين عليهم مة إىل ا املقدَّ

من األهداف ذات األولوية٦-١اهلدف 
الســـــــهر علـــــــى جـــــــرب األضـــــــرار بصـــــــورة جمديـــــــة 
والنجـــاح يف تنفيـــذ األوامـــر جبـــرب األضـــرار، ومبـــا 

ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جـرب يف 
ين عليهم أضرار ا

ــين − قيــام قلــم احملكمــة بتســهيل إجــراءات جــرب أضــرار ا
ــين علــيهم  علــيهم فيمــا خيــص أكــرب عــدد ممكــن مــن ا

مؤهَّلني لذلك
قيـــام قلــــم احملكمــــة علــــى حنــــو حمايــــد بــــاإلبالغ وتقــــدمي −

اخلـــــدمات إىل الـــــدوائر بشــــــأن املســـــائل املرتبطـــــة جبــــــرب
األضرار

ين عليهم يف دعاوى جرب األضرار− متثيل مصاحل ا

تعاون قلم احملكمة التعاوَن الكامل مع الصندوق −
االســـتئماين للمجـــين علـــيهم واملمثلـــني القـــانونيني 
ـين علـيهم  للمجين عليهم بغية التكفـل بتمييـز ا

همجلرب أضرار الذين قد يكونون مؤهَّلني 
ورات للمجـــــين قيـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتنظـــــيم مشـــــا−

عليهم بشأن مسائل متثيلهم القـانوين املشـرتك يف 
دعاوى جرب األضرار

قيــام قلــم احملكمــة بإيــداع تقــارير جديــدة النوعيــة −
وآتيـــــة يف حينهــــــا بشـــــأن املســــــائل املرتبطـــــة جبــــــرب 

األضرار
ين عليهم− انتظام إعالم ا
قيـــام مكتـــب احملـــامي العمـــومي للمجـــين علـــيهم، −

ممثًال قانونياً للمجين علـيهم، عندما يُعنيَّ بصفته 
ــــــيلهم القــــــانوين الــــــداخلي يف دعــــــاوى جــــــرب  بتمث

األضرار عامالً يف ذلك بصفته مكتباً مستقالً 
قيـــام قلـــم احملكمـــة بتقـــدمي الـــدعم واملســـاعدة إىل −

املمثلــني القــانونيني اخلــارجيني للمجــين علــيهم يف 
دعاوى جرب األضرار

من األهداف ذات األولوية١-٦-١اهلدف 
ـين علـيهم  تطبيق وصقل مبادئ جـرب أضـرار ا
املرســاة مـــن خـــالل الــدعاوى األوىل الـــيت تنظـــر 

فيها احملكمة

) مـــن النظـــام األساســــي ١(٧٥التقيـــد بأحكـــام املــــادة −
مـــن خـــالل التوضـــيح القضـــائي للمبـــادئ املتصـــلة جبـــرب 

األضرار
وضـــــــــع نظـــــــــام للتنســـــــــيق بـــــــــني احملكمـــــــــة والصـــــــــندوق −

يمـــــا يتعلـــــق بــــــالقرارات االســـــتئماين للمجـــــين علـــــيهم ف
من النظام األساسي٧٥املتخذة عمالً باملادة 

الصــــــــندوق االســــــــتئماين التعـــــــاون الكامــــــــل بـــــــني −
للمجــين علــيهم وقلــم احملكمــة بشــأن شــؤون جــرب 

األضرار
تعزيز رضا اجلهات الـُمتعامل معها−
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من األهداف ذات األولوية٢-٦-١اهلدف 
وضع آليـات تنسـيق مـع الصـندوق االسـتئماين
للمجــــــين علــــــيهم مــــــن أجــــــل تنفيــــــذ القــــــرارات 

القضائية فيما يتعلق جبرب األضرار

القيام على ضوء القـرارات القضـائية الصـادرة يف قضـية  −
كاتَنغــا وقضــية لوبَنغــا بوضــع إطــار لعمــل قلــم احملكمــة 
فيمــــا يتعلــــق جبــــرب األضــــرار والشــــروع يف تطبيقــــه، مــــع 

وطــــــــة مراعــــــــاة الفصــــــــل بــــــــني األدوار واملســــــــؤوليات املن
بالصــــــــــندوق االســــــــــتئماين للمجــــــــــين علــــــــــيهم واألدوار 

واملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة

تزويـــد الـــدوائر مبعلومـــات يف هـــذا الصـــدد جيــــدة −
النوعية وآتية يف حينها كلما لزم ذلك

من األهداف ذات األولوية٢-١-٢اهلدف 
تدبر املوارد على حنو فعـال ومتييـز وتنفيـذ املزيـد 

النجاعة املمكن اختاذهامن تدابري حتسني
سري جلسات احملكمة على حنو سليم−
، اتفــادي التــأخري يف انعقــاد جلســات احملكمــة وإلغائهــ−

ومعاجلة مجيع احلوادث اليت قد تقع معاجلة مهنية

تفــــادي التـــــأخري يف انعقــــاد اجللســـــات وإلغائهـــــا؛ −
جيــب عنــدما تقــع أخطــاء املســارعة إىل تســجيلها 

هـــــا وتفـــــادي تكررهـــــا يف واإلبـــــالغ عنهـــــا ومعاجلت
املســـــــتقبل (اعتمـــــــاد الـــــــنهج القـــــــائم علـــــــى العـــــــرب 

املستخلصة)
من األهداف ذات األولوية٥-١-٢اهلدف 

إعداد قاعدة بيانات بالسـوابق القضـائية تكـون شـاملة −حتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية
جلميع وحدات احملكمة

ئية استهالل إعداد قاعدة بيانات السوابق القضا−
للمحكمــــة، ومتطلبـــــات مجـــــع البيانـــــات املعنيـــــة، 

وإعداد احلل املناسب عند اإلمكان
من األهداف ذات األولوية١-٢-٢اهلدف 

الســــهر علــــى الوفــــاء باملعــــايري الرفيعــــة يف جمــــال 
التوظيف

ــــاع ســــبل أجنــــع مــــن حيــــث التكــــاليف يف اســــتئجار − اتّب
خــــدمات املــــوظفني (املــــؤقتني) لســــد االحتياجــــات يف 

خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريريةجمال

تنســــيق املبــــادئ التوجيهيــــة حلشــــد املــــوظفني مــــع −
قسم املوارد البشرية فيما خيص املتطلبات اللغوية 
احملــددة الطــابع يف امليــدان مــع املنظمــات الدوليــة 

األخرى
من األهداف ذات األولوية٢-٢-٢اهلدف 

ظيمـــي الســـهر علـــى التقيـــد بإطـــار احملكمـــة التن
النـــاظم لســـلوك املـــوظفني، مبـــا يف ذلـــك النظـــام 

ـــــــةاإلداري للمـــــــوظفني، و  قواعـــــــد ســـــــلوك مدوَّن
املـــــــوظفني الشـــــــاملة بنطاقهـــــــا احملكمـــــــة مجعـــــــاء 

قواعد السلوك اخلاصـة مبكتـب املـدَّعي مدوَّنةو 
العام، ووضع مدوَّنات أخرى بقواعد السلوك، 

حبسب اللزوم

الل املهــام الــيت قواعــد ســلوك الرتامجــة خــمدوَّنــةتنجيــز −
ا يضطلعون 

إدماج إجراءات العمل القياسية−

قواعـــد الســـلوك الـــيت جيـــب مدوَّنـــةتنجيـــز صـــيغة −
إرســــاهلا إىل اجلهــــات الداخليـــــة الـــــمتعاَمل معهـــــا 
لكـــــي تراجعهـــــا وإىل الشـــــركاء اخلـــــارجيني ليبـــــدوا 

م عليها مالحظا
حتــــــــديث إجــــــــراءات العمــــــــل القياســــــــية جتســــــــيداً −

ـــــا املراجعـــــة املســـــماة يللتعـــــديالت الـــــيت تقضـــــ
ReVision

من األهداف ذات األولوية١-٥-٢اهلدف 
مراجعة وترقية نظـام احملكمـة اإللكرتونيـة لزيـادة 
جناعة سريورات احملكمة اإللكرتونية وإنتاجيتها

حسن اشتغال نظام اإليداع اإللكرتوين−
حسن اشتغال نظام تدبر األدلة ونظام تقدميها−
ة وللمســــتعملني معنيــــة باحملكمــــة تنظــــيم حمافــــل لــــإلدار −

اإللكرتونية

حتديث مجيع النظم وأداؤها اجليد−
اســــتعانة أغلبيــــة مقــــدمي الوثــــائق بنظــــام اإليــــداع −

اإللكرتوين
تبســـــــــــيط ســـــــــــريورات تـــــــــــدبر األدلـــــــــــة وتقـــــــــــدميها −

اإللكرتونيني
إعــــــادة تعريـــــــف احملفـــــــل الشـــــــامل بنطاقـــــــه مجيـــــــع −

وحـــــــــــــــــدات احملكمـــــــــــــــــة اإللكرتونيـــــــــــــــــة ووجـــــــــــــــــوه 
زه (يســـتتبع ذلـــك اســـتحداث حمفـــل حتســـينه/تعزي

جديد للتباحث له اختصاصات فعلية)
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من األهداف ذات األولوية٣-٥-٢اهلدف 
حتســــــــــني النجاعــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل التطــــــــــورات 

التكنولوجية
مراقبـــة اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها األقســـام للجهـــات الـــيت −

تتعامـــل معهـــا واإلشـــراف علـــى تقـــدمي هـــذه اخلـــدمات 
ة باحتياجـات اجلهـات وتشجيع األقسام علـى اإلحاطـ

الــمتعاَمل معهــا، ومتابعـة املســتجدات يف بيئـات عمــل 
هـــــذه اجلهـــــات، والـــــتمكن مـــــن التكيـــــف الســـــريع مـــــع 
التغــــريات فيهـــــا حبيــــث تتســـــىن محايــــة وخدمـــــة مصـــــاحل 

اجلهات املعنية 

إعمـــــال قائمـــــة خـــــدمات قســـــم خـــــدمات تـــــدبر –
املعلومات

إعمـــــــال نظـــــــام حـــــــل شـــــــامل لطلبـــــــات التعـــــــديل –
كمةاخلاصة باحمل

من األهداف ذات األولوية١-٧-٢اهلدف 
تنظـــيم االنتقـــال مــــن املبـــاين احلاليـــة إىل املبــــاين 

اجلديدة بصورة سلسة
إجــراء االنتقــال إىل املبــاين اجلديــدة علــى حنــو ســلس، −

دون أن حيــــدث انقطــــاع يف األعمــــال األساســــية مــــع 
ضـــمان أفضـــل الظـــروف للمـــوظفني ولســـائر شـــاغلي 

هذه املباين
علــى برنــامج االنتقــال إىل املبــاين اجلديــدة، اإلشــراف –

احملفوظــات وإتــالف صــيغتها ســّيما تنجيــز رقمنــة وال
وإفادة رئيس قلم احملكمة باحلال اليت يؤول –الورقية

اية الربع الثالث من السنة إليها الربنامج حبلول 

الســــهر علــــى تقــــدمي الــــدعم التكنولــــوجي الكــــايف −
داريــــة يف املبــــاين والفعــــال لألنشــــطة القضــــائية واإل

اجلديدة للمحكمة
اســتدامة عمــل مجيــع نظــم املعلومــات دون تعطــل −

%٩٩,٢لنسبة من الوقت تبلغ 
تقدمي خطط اسرتاتيجية جديـدة لقسـم خـدمات −

٢٠١٧تــدبر املعلومـــات للفــرتة املمتـــدة مــن عـــام 
٢٠١٩إىل عام 

ـــــــا املعلومـــــــات − ـــــــة شـــــــبكة تكنولوجي مواصـــــــلة محاي
ارجيةواالتصال من التهديدات اخل

إجنــــــاز تكييــــــف البنيــــــة التحتيــــــة اجلديــــــدة حبيــــــث −
تنهض متاماً بأود مجيع سريورات األعمال



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 176

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٣٠٠البرنامج:٦١الجدول176

٣٣٠٠
خدمات القضائيةالشعبة 

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

حةاملقرت ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة
موعباحلاالت %املبلغا

٧املوظفون من الفئة الفنية ٦٥٠,١٧ ٩٥١,٦١٥ ٦٠١,٧١٥ ٦٠١,٧٥ ٣٨٢,٦٥ ٥٥٢,١١٠ ٩٣٤,٧٥ ٤٤٣,٠٦ ٥٥٩,٥١٢ ٠٠٢,٥١ ٠٦٧,٨٩,٨
٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٥٨,٤٢ ٣٨٢,٨٤ ٦٤١,٢٢ ٧٩٦,٢٢ ٢٣٩,٢٥ ٠٣٥,٤٣٩٤,٢٨,٥

٧موع الفرعي لتكاليف املوظفنيا ٦٥٠,١٧ ٩٥١,٦١٥ ٦٠١,٧١٥ ٦٠١,٧٧ ٦٤١,٠٧ ٩٣٤,٩١٥ ٥٧٥,٩٨ ٢٣٩,٢٨ ٧٩٨,٧١٧ ٠٣٧,٩١ ٤٦٢,٠٩,٤
٥٤,٠١املساعدة املؤقتة العامة ٢٢٥,١١ ٢٧٩,١١ ٢٧٩,١١ ٦٢٠,١١ ٦٢٠,١٢١٦,٧١ ٤١٥,٥١ ٦٣٢,٢١٢,١٠,٧

١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٧٩,٩٣٠٨,٤٤٨٨,٣٢٧٤,٣٣٧٥,٥٦٤٩,٨١٦١,٥٣٣,١باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 
٣٠,٠-١٥,٠-١٤,٦١٤,٦١٤,٦٣٥,٠١٥,٠٥٠,٠٣٥,٠٣٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٦٣,٢١ا ٣٨٦,٨١ ٦٥٠,٠٣,٨١ ٦٥٣,٨٢١٤,٩١ ٩٤٣,٥٢ ١٥٨,٤٥٢٦,٠١ ٧٩١,٠٢ ٣١٧,٠١٥٨,٦٧,٣
٥٩,٥٣٧٧,٠٤٣٦,٥٩,٢٤٤٥,٧٧٨,٩٣٦٩,٦٤٤٨,٥٦٠,٨٥٠٠,٠٥٦٠,٨١١٢,٣٢٥,٠السفر

٠,٨٠,٨٠,٨الضيافة
٣٠٣,٤٤٤٧,٤٧٥٠,٨١٩,٢٧٧٠,٠٢٥٤,٠٢٧٥,٤٥٢٩,٤٣١٧,٨٦٧٠,٧٩٨٨,٥٤٥٩,٢٨٦,٧اخلدمات التعاقدية

٤٠,٨٧٢,٥١١٣,٣١١٣,٣٦٧,٩٧,٠٧٤,٩٨٧,٤٢١,٩١٠٩,٣٣٤,٤٤٥,٩التدريب
٨١,٥٨٦,٥١٦٨,٠١٦٨,٠٢,٥٢٥١,٠٢٥٣,٥٣٥,٠٢٩٦,٨٣٣١,٨٧٨,٣٣٠,٩اخلرباء االستشاريون

٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٣٥٥,٦٢ ٣٥٥,٦٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٥٢٥,٩١٠٧,٢
ين عليه ١محمامو ا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٨٦٢,١١ ٨٦٢,١٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٣١٦,٤١٧,٠

٣النفقات التشغيلية العامة ٢٣٥,٦١ ٥٤٠,٣٤ ٧٧٥,٩٣٧٨,١٥ ١٥٤,٠٣ ٧٣٢,٧١ ٥٣٦,٠٥ ٢٦٨,٧٣ ٥٤٩,٠١ ٧٩٠,٣٥ ٣٣٩,٣٧٠,٧١,٣
٢٢٨,٨١٧,٢٢٤٦,٠٢٤٦,٠١٣٦,٢٧٤,٣٢١٠,٥٢٣٧,٧٣٨,٨٢٧٦,٥٦٦,٠٣١,٤اللوازم واملواد

٥٨١,٩٣٥٢,٨٩٣٤,٧٩٣٤,٧٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠٢٦٧,٠٤٩,٩األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٤بالعاملني ٥٣١,٥٧ ٥٩٩,٤١٢ ١٣٠,٩١ ٠٢٤,٩١٣ ١٥٥,٨٤ ٥٧٢,١٦ ٩٦٦,٠١١ ٥٣٨,١٤ ٥٧٦,٧١٠ ٨٩١,٥١٥ ٤٦٨,٢٣ ٩٣٠,١٣٤,١

١٢المجموع ٤٤٤,٨١٦ ٩٣٧,٨٢٩ ٣٨٢,٦١ ٠٢٨,٧٣٠ ٤١١,٣١٢ ٤٢٨,٠١٦ ٨٤٤,٤٢٩ ٢٧٢,٤١٣ ٣٤١,٨٢١ ٤٨١,٢٣٤ ٨٢٣,٢٥ ٥٥٠,٨١٩,٠

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٣٠٠البرنامج:٦٢الجدول

وكيل أمني خدمات القضائيةالشعبة 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٦١٢١٣١٣٢٤٧٣٨٣٨٨٥املالك األساسي

١٣١٩٢٦٣٦١٢٣٢٣٤٩٥املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٦٢٥٣٢٣٩٥١٠٨٢٧٠٧٢١٨٠ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١٥٥٦املالك األساسي
١٢٣٣املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٣٤٥٥٩ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٦٢٥٣٣٤٢٥١١٢٢٧٥٧٧١٨٩المجموع
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شعبة الخدمات القضائية مدير: مكتب ٣٣١٠البرنامج الفرعي)أ(177

المقدِّمة

، وقسم االحتجاز، األعمال القضائيةوقسم تدبر مديرها، مكتب تتألف شعبة اخلدمات القضائية من -٤٣٩
ين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم خدمات تدبر املعلومات، وقسم دعم  وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة ا

ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم.،احملامني، ومكتب احملامي العمومي للدفاع

ا يف ذلك سؤولية عن دعم السريورة القانونية ومبوتتوىل شعبة اخلدمات القضائية، حتت إشراف مديرها، امل-٤٤٠
ا تسهر على تلقي املعلومات، وتسجيلها، وتوزيعها، .جللسات احملكمة وتنظيمها العمليتقدمي الدعم القانوين  إ

؛ر خدمات الرتمجة التحريرية والشفوية الناجعة). وهي توفِّ ١(١٣الع عليها، كما تنص عليه القاعدة االطّ إمكان و 
ذ تدابري احلماية اليت األمن الحتجاز املتهمني وغريهم من احملتجزين؛ وتنفِّ ِمُل نظامًا عادًال وإنسانيًا ومصونَ عْ وتُـ 

ا احملكمة. وهي متسك قائمة باخلرباء املعتمدين لدى احملكمة ر قيام األطراف واملشاركني يف وتيسِّ ؛تأمر 
، وتسيريُ ودعمهمحمامي الدفاعشؤون رُ وتدبـُّ ملساعدة القانونية، شؤون ااإلجراءات بدورهم فيها مبا يف ذلك تسيريُ 

ين وتدبـُُّر  ين عليهم املشاركني يف والسهرُ ، عليهم يف اإلجراءات وجرب أضرارهمشؤون مشاركة ا على متثيل ا
ا توفِّ  وتوفِّر ية للمحكمة؛ لغات الرمسإىل الر خدمات ترمجة حتريرية وشفوية قضائية وغري قضائية اإلجراءات. كما إ

لطائفة من و ، للمحكمةاملعلومات، وأمن املعلوماتوتدبـُُّر خدمات املعلومات، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات، 
ين عليهمامي الدفاع و حملو أجهزة احملكمةولسائرل معها ضمن قلم احملكمةتعامَ اجلهات الـم لهيئات لو ملمثلي ا

لصندوق االستئماين للمجين عليهم وأمانة مجعية الدول األطراف.ة باحملكمة من قبيل ارتبطامل

ألف يورو٤٧٢,٤موارد الميزانية

مة يف إطار املعتمدة نظرًا إىل التوصيات املقدَّ ٢٠١٥لقد تغري مبلغ امليزانية بالقياس إىل ميزانية عام -٤٤١
.ReVisionاملراجعة املسماة 

ألف يورو٤٣٥,٠الموارد من الموظفين

لف مالك مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية حاليًا من أربع وظائف ثابتة وال يضم أي وظيفة من يتأ-٤٤٢
.املكتب وظائف ثابتة إضافية وال مساعدة مؤقتة عامة إضافيةهذا وظائف املساعدة املؤقتة العامة. وال يطلب 

وألف يور ٤٣٥,٠الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية من أربعة موظفني:العاملني يف مالك سيتألف ٢٠١٦يف عام -٤٤٣
)، ٢-)، ومنسق قضائي معاون (من الرتبة ف٣-)، ومنسق قضائي (من الرتبة ف١-مدير الشعبة (من الرتبة مد

.رأ)-ومساعد إداري (من الرتبة خ ع
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رويو ألف٣٧,٤الموارد غير المتصلة بالعاملين178

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة ٦١,٤ألف يورو (٥٩,٤تشهد املوارد املطلوبة اخنفاضًا مقداره -٤٤٤
.بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني

ألف يورو٢٣,٤السفر

ملئة). إن االجتماعات املنتظمة يف ا٣٥,٦ألف يورو (١٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٤٥
ملواكبة أحدث املستجدات يف جماالت من ،مع ممثلي شىت املنظمات الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية

شعبة إدارة الضطالع على حنو سليم بضرورية ل،اإلعمالِ قبيل االحتجاز املتوافق مع حقوق اإلنسان الواجبةِ 
تستلزم حضور مسؤولني رفيعي هي ، و بقلم احملكمة مبوجب واليتهماا و م املنوطة بتنفيذ املهااخلدمات القضائية و 

.املستوى

آالف يورو٤,٠التدريب

يف املئة). فبعض جوانب كثري من ١٣٢,٤ألف يورو (٢,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٤٦
ستلزم تدريباً يعاتق هذه الشعبة بوجه عام، املهام الواقعة على عاتق مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، وعلى

.خاصاً من قبيل التدريب فيما يتعلق مبفهوم شروط األمم املتحدة لالحتجاز وحقوق اإلنسان

آالف يورو١٠,٠رباء االستشاريوناخل

أربعستعانة الاتلزم فيف املئة).٥٠,٥ف يورو (آال١٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٤٧
يم ما يرد من طلبات يلتقيف جمال املوارد البشرية الزمة الالدراية التخصصية ببري استشاري يتمتع خبت يف السنة مرا
، القضائيةدمات اخلةتزويد مكتب مدير شعبةتاج إىل اخلربة االستشارية بغيدراج يف قائمة خرباء احملكمة. وحيُ اإل

مثل تسهيل العمليات يف لتنفيذ أوامر حمدَّدة صادرة عن الدوائر (ة الزملاباملواردبعد، أوتزويد هذه الشعبة إىل حد 
طار والية الشعبة وتنفيذ هذه املهام، مبا يف ذلك الطلبات املتصلة إبعض املهام احملددة يف لامليدان والتحضري 

واحلالة يف احلالة يف ليبيا(ةخصائص ومسات بعض احلاالت املعروضة حاليًا على احملكممراعاة، مع باالحتجاز
.))كوت ديفوارمايل واحلالة يف  
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٣١٠البرنامج الفرعي:٦٣الجدول179

٣٣١٠
خدمات القضائيةالشعبة مكتب مدير 

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦يف موارد عام النمو 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢٠,٥-٩٥,٢-٢٣٩,٦٣١٨,٧٥٥٨,٣٥٥٨,٣١٧٠,٦٢٩٤,٦٤٦٥,٢١٧٤,٧١٩٥,٣٣٧٠,٠املوظفون من الفئة الفنية
١,٥-١,٠-٦٦,٠٦٦,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٨,١-٩٦,٢-٢٣٩,٦٣١٨,٧٥٥٨,٣٥٥٨,٣٢٣٦,٦٢٩٤,٦٥٣١,٢٢٣٩,٧١٩٥,٣٤٣٥,٠ا

٠,١٠,١٠,١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٠,١٠,١٠,١ا

٣٥,٦-١٣,٠-٢,٩٢٥,٩٢٨,٨٢٨,٨٢٠,١١٦,٣٣٦,٤١٧,٦٥,٨٢٣,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠٦,٠١,٧١,٧٤,٠٤,٠٢,٣١٣٢,٤التدريب

٥٠,٠-١٠,٠-١,٨١,٨١,٨٢,٥١٧,٥٢٠,٠٥,٠٥,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٠-٣٨,٧-١٠,٤١٠,٤١٠,٤٣٨,٧٣٨,٧تشغيلية العامةالنفقات ال

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦١,٤-٥٩,٤-١٠,٧٣٦,٣٤٧,٠٤٧,٠٢٤,٣٧٢,٥٩٦,٨٢٦,٦١٠,٨٣٧,٤بالعاملني

٢٤,٨-١٥٥,٦-٢٥٠,٣٣٥٥,١٦٠٥,٤٦٠٥,٤٢٦٠,٩٣٦٧,١٦٢٨,٠٢٦٦,٣٢٠٦,١٤٧٢,٤جموعالم

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٣١٠البرنامج الفرعي:٦٤الجدول

وكيل أمني خدمات القضائيةالشعبة مكتب مدير 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

وقهاف
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٢املالك األساسي

١١٢٢املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١١٣١١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١٣١١٤المجموع
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القضائيةتدبر األعمال: قسم ٣٣٢٠البرنامج الفرعي)ب(180

المقدِّمة

مسك التسجيالت السمعية البصرية لإلجراءات وحماضرها بلغيت عمل قسم تدبر األعمال القضائية يتوىل -٤٤٨
وائر احملكمة واألطراف واملشاركني يف احلاالت والقضايا، احملكمة، ويستلم القرارات واألوامر والوثائق الصادرة عن د

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 ذات الصلة يف مجيع 

، بصفته املؤمتن على سجالت اإلجراءات، قسم تدبر األعمال القضائيةؤون املتصلة بتنظيم اجللسات. إن الش
، سواء يف شكلها األصلي أم يف شكلها القضائيةيتوىل املسؤولية عن تدبر وتناول مجيع السجالت واملعلومات

اضر اليت يعدها القسم والوثائق واألدلة اإللكرتوين، مبا يف ذلك على اخلصوص التسجيالت السمعية البصرية واحمل
إىل تعزيز حس ReVisionاليت تقدمها الدوائر واألطراف واملشاركون يف اإلجراءات. وقد أفضت املراجعة املسماة 

كمة مهمة تسيري شؤون احملبقسم تدبر األعمال القضائية االهتمام بنظام احملكمة اإللكرتونية برمته، وأنيطت 
ا. و اإللكرتونية وإدا قسم تدبر األعمال غدت املهام املتصلة باحملكمة اإللكرتونية جمموعة حتت مسؤولية ر

.، وذلك لزيادة نواجتها وأشكال التآزر اليت تؤتيهاالقضائية

ألف يورو٦٣٥,٧٣موارد الميزانية

تغري يف املئة) وذلك بسبب ٤٩,٢ألف يورو (١٩٩,٧١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٤٩
. ويستلزم تغري مهام القسم ٢٠١٦مهام القسم والزيادة املتوقعة يف النشاط القضائي الذي سيشهده عامُ 

املعلوماتتكنولوجيااستحداث وظائف جديدة ونقل بعض الوظائف اليت كانت يف السابق ضمن قسم 
ربع حماكمات جارية الدعم ألتوفريعلى القسم يتعني سونتيجة للزيادة املتوقعة يف األنشطة القضائية، .واالتصال

يف وقت واحد خالل جمموعات من ري ثالث من هذه احملاكمات األربعيف ثالث من قاعات احملكمة. وستج
ُحدَّ ظفني و توفري املزيد من املطلبات من عن الزيادة يف األنشطة القضائية ما يتأتى إنعدة أسابيع طيلة السنة. 

فإذا األعمال.علىللنهوض بأود اجللسات، مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار بالقدر األدىن الصارم الالزم 
فسُيستعاض عنهم عن طريق ينموظفي القسم الرئيسيني املعنيني جبلسات احملكمة غري متوفر بعضحدث أن كان 

ن و املعنين و ما املساعدأثر على جماالت أخرى من عمل القسم.إعادة نشر املوظفني املتوفرين. وهذا بدوره سيؤ 
عند انعقاد ثالث همأحدتوفر يملإذايعين أنه ما،ال ميكن استبداهلم بغريهم من املوظفنيفباملواد السمعية البصرية

.سيتعني إلغاء إحدى هذه اجللساتفجلسات يف آن معاً 

ألف يورو١٥٩,٠٣الموارد من الموظفين

بتة وست وظائف من وظائف املساعدة وظيفة ثا٣٣من قسم تدبر األعمال القضائية يتألف مالك -٤٥٠
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٦,٠املؤقتة العامة (
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ألف يورو٦٠٢,٩٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة181

-ع)، يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ٥-رئيسه (من الرتبة فقسَم تدبر األعمال القضائيةيدير -٤٥١
.رأ)

)، وموظَفْنيِ قانونيني ٣-ويتألف مالك العاملني يف وحدة العمليات القضائية من رئيسها (من الرتبة ف-٤٥٢
ومخسة معّدي حماضر بالكتابة املختزلة باللغة )، ٢-معاونني/موظَفْنيِ معنيني جبلسات احملكمة (من الرتبة ف

ومساعد ،)٢- (من الرتبة فاملختزلة باللغة اإلنكليزية وأربعة معّدي حماضر بالكتابة ،)٢-(من الرتبة فالفرنسية 
رأ)، ومخسة مساعدين معنيني مبلفات احملكمة -رئيسي معين مبلفات احملكمة (من الرتبة خ ع

رأ)، ومنسق معين باحملاضر (من الرتبة -رأ)، ومنسق رئيسي معين باحملاضر (من الرتبة خ ع-(من الرتبة خ ع
.رأ)-يني جبلسات احملكمة (من الرتبة خ عرأ)، وثالثة كتبة معن-خ ع

)، وموظف معاون معين ٣-ويتألف مالك وحدة تدبر املعلومات القضائية من رئيسها (من الرتبة ف-٤٥٣
)، ومساعد رئيسي معين بإعداد املواد السمعية البصرية (من الرتبة ٢-بتدبر املعلومات القضائية (من الرتبة ف

رأ)، وثالثة مساعدين معنيني -عداد املواد السمعية البصرية (من الرتبة خبإع، ومساعَدْين معنينيرر)-عخ
.رأ)-ع(من الرتبة خباحملكمة اإللكرتونية 

ألف يورو٥٥٦,١املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة). وترتبط هذه الزيادة ١٣٧,٥ألف يورو (٣٢٢,٠امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٤٥٤
.قسم تدبر األعمال القضائيةوالتغري الذي طرأ على مهام ٢٠١٦املتوقع أن يشهده عام بالنشاط القضائي 

(وظيفة أوصي يف إطار املراجعة شهرًا ١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف-٤٥٥
سبع اليت أوصي ). إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة الباستحداثها، متطلَّب جديدReVisionاملسماة 

باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية اجلديدة لقلم ReVisionيف إطار مشروع املراجعة املسماة 
. وقد استهل رئيس قلم احملكمة إصالحًا لبيئة احملكمة اإللكرتونية، بغية حتسني دعم وإعمال هذه البنيةاحملكمة 

الوثائق، وحتليل السوابق إليداع ني يف اإلجراءات بأدوات إلكرتونية مناسبة اإلجراءات والقضاة واألطراف واملشارك
مشروع اسُتهلالقرارات الشفوية، وإعالم الشهود، وكشف املعلومات واألدلة. ونتيجة لذلك إصدار القضائية، و 

تدبر سيقوده مدير له، حتت إشراف عام من رئيس قسم خدمات احملكمة وبالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة 
املعلومات القضائية. إن هذه الوظيفة تلزم ملدة ثالث سنوات.

. شهراً (متطلب جديد)١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون/موظف معين جبلسات احملكمة (من الرتبة ف-٤٥٦
املوظَفْني املعنيني باجللسات –اجللسات مع املوظَفْني القانونيني املعاوَننيإن هذا املوظف يلزم للنهوض بأود 

م عن طريق التواصل الإدالء يستلزمهالدعم احملتمل أن، لثالث حماكمات متزامنة. أما حلالينيا شهود بإفادا
الفيديوي عن بعد فسيتعني أن يستوعبه داخليًا رئيس الوحدة عامًال بصفة موظف قانوين معاون/موظف معين 

جبلسات احملكمة.

ثالثة . شهراً (متطلب جديد)١٢) ملدة ٢-نسية (من الرتبة فدٍّ للمحاضر بالكتابة املختزلة باللغة الفر ُمعِ -٤٥٧
. ال ميكن تكليف شهراً لكل منهم (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة -زي نصوص باللغة الفرنسية (من الرتبة خ عجمهِّ 

ة يلزم كمة واحدا جهات خارجية بإعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية. وإلعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية حمل
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ي احملاضر يعمل يف القسم حاليًا مخسة من معدّ و ي احملاضر بالكتابة املختزلة وجمهزان للنصوص. اثنان من معدّ 182

دٌّ للمحاضر باللغة الفرنسية إضايف إلعداد احملاضر ). فيلزم ُمعِ ٢-بالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية (من الرتبة ف
تزامنة. ويستلزم توفري الصيغة احملرَّرة من احملضر الفرنسي يف الوقت احملدد اآلنية باللغة الفرنسية لثالث حماكمات م

زي النصوص باللغة الفرنسية قد قـُلِّص إىل ثالثة بغية زين للنصوص إضافيني باللغة الفرنسية. وكان عدد جمهِّ ستة جمهِّ 
رة من حماضر واحدة أو اثنتني من جلسات احلد من زيادة امليزانية؛ بيد أن ذلك يستتبع تأخرياً يف توفري الصيغة احملرَّ 

احملاكمة الثالث.

ألف يورو٤٧٦,٧الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري ٣٣٨,١ألف يورو (٣٦٧,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٥٨
.تكاليف اللوازم واملواداملتصلة بالعاملني لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، و 

ألف يورو٤٣٠,٩اخلدمات التعاقدية

يف املئة) تُعزى إىل املراجعة ٦٦٥,٤ألف يورو (٣٧٤,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٥٩
، إثر القرار القاضي بنقل التكاليف املتصلة باحملكمة اإللكرتونية من بند قسم ReVisionاملسماة 
، والزيادة يف قسم تدبر األعمال القضائيةواالتصال/قسم خدمات تدبر املعلومات إىل املعلوماتتكنولوجيا

للمالك الداخلي الذي يقوم النشاط القضائي اليت تستلزم تكليف جهات خارجية بإعداد احملاضر املختصرة تكملةً 
بذلك.

صيانة نظام عمل احملكمة ألف يورو) طابعًا متكرِّراً، وهو يلزم لسد تكاليف٨١,٣إن للمبلغ املطلوب (-٤٦٠
يضاف إليها يف السنوات السابقةقسم تدبر األعمال القضائية ألف يورو يف ميزانية ٥٦,٣(وحتسينهاإللكرتونية

ألف يورو).٢٥البالغ،املتكرِّر اخلاص بقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السابقاملقدار 

وهو يلزم لتكليف جهات خارجية بإعداد ،اً جديداً متطلبرو ألف يو ١٩٨,٨البالغ املطلوب املقدار وميثل-٤٦١
معّدي حماضر ةبأربعيستعني القسم فيوم). ١٠٠ة فيما خيص قضية واحدة (نكليزياحملاضر املختزلة اآلنية باللغة اإل

قدت ثالث ة. ويتعني االستعانة جبهة خارجية للنهوض بأود حماكمة إضافية إذا عُ نكليزيباللغة املختزلة باللغة اإل
ألف يورو لتوفري حماضر للمحاكمات ١٥٠,٨حماكمات متزامنة. كما يُقرتح ختصيص موارد إضافية مقدارها 

بالفرنسية تُعّد إعداداً آجًال.

ألف يورو١٩,٥التدريب

يف املئة)، تعزى إىل تنفيذ ٢٥٤,٥ألف يورو (١٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٦٢
. عنهاالعهدةتؤول إليهااألدلة/سلسلة اجلهات اليت من أجل تنظيمودة اجللة بإقامة نظام لتدبر التوصيات املتص

غية تقليص تكاليفه. كما إن ذلكتوفري التدريب داخليًا أو إلكرتونيًا على اإلنرتنت بإىل وسُيسعى بقدر املستطاع 
طلب يُ اآلين بغية استدامة السرعة والدقة. و يشتمل على تدريب ختصصي يف إعداد احملاضر املختزلة على املنوال 

.٢٠١٥مت إقراره يف مجيع امليزانيات إال ميزانية عام إذذلك على غرار ميزانيات السنوات السابقة، 
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ألف يورو٢٦,٣اللوازم واملواد183

يا عزى إىل تغري التكنولوجيف املئة) ي٤٤,٠ألف يورو (٢٠,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٦٣
ا يف تسجيل اإلجراءات  مل إذتسجيل، ستعمل فيها أشرطة ، أي االنتقال إىل بيئة ال تُ البصريالسمعياملستعان 

ستعمل بدالً عنها أجهزة حفظ احتياطي رقمي.. وستُ DVCAMيعد يلزم استعمال األشرطة من النوع 

مة من أجل وسائط ألف يورو يلزم الحتياز خراطيش مصمَّ ٢٥,٥إن املقدار املطلوب البالغ -٤٦٤
هتوزيعو جلسات احملكمةما جيري يف تسجيل رقمي اليومي املستخدمة يف نظام التخزين/احلفظ االحتياطي ال

ص لتوفري ألف يورو الحتياز أقراص فيديوية رقمية ختصَّ ٠,٨. ويلزم املقدار البالغ بدون أشرطةالسمعي البصري
ر عند الطلب للدوائر واألطراف واملشاركني.وفَّ تسجيالت اإلجراءات السمعية البصرية تُ نسخ من

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٣٢٠البرنامج الفرعي:٦٥الجدول

٣٣٢٠
قسم تدبر األعمال القضائية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦موارد عام النمو يف
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٥٢٧,١١املوظفون من الفئة الفنية ٧٣٥,٤٢ ٢٦٢,٥٢ ٢٦٢,٥٤٢١,٨٧٨٣,٩١ ٢٠٥,٧٥٢١,٨٨٩٦,٥١ ٤١٨,٣٢١٢,٦١٧,٦
١٣٢,٠٧٤٠,٤٨٧٢,٤٣٩٠,٢٧٩٤,٥١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٨٤,٧٣١٢,٣٣٥,٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥٢٧,١١ا ٧٣٥,٤٢ ٢٦٢,٥٢ ٢٦٢,٥٥٥٣,٨١ ٥٢٤,٣٢ ٠٧٨,١٩١١,٩١ ٦٩١,٠٢ ٦٠٢,٩٥٢٤,٨٢٥,٣

٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٣٤,١٢٣٤,١١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٣٢٢,٠١٣٧,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٠٠,٠-١٥,٠-١٥,٠١٥,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٣٣,٢٢٤٩,١٢٤٩,١١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٣٠٧,٠١٢٣,٢ا

السفر
الضيافة

١٥٢,٤١٥٢,٤١٥٢,٤٥٦,٣٥٦,٣٨١,٣٣٤٩,٦٤٣٠,٩٣٧٤,٦٦٦٥,٤اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥٥,٥٥,٥١٣,٥٦,٠١٩,٥١٤,٠٢٥٤,٥بالتدري

اخلرباء االستشاريون
٠,١٠,١٠,١النفقات التشغيلية العامة

٤٤,٠-٢٠,٧-٤,٨٤,٨٤,٨٤٧,٠٤٧,٠٢٦,٣٢٦,٣اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ا
٤,٩١٥٤,٩١٥٩,٨١٥٩,٨٦١,٨٤٧,٠١٠٨,٨٩٤,٨٣٨١,٩٤٧٦,٧٣٦٧,٩٣٣٨,١بالعاملني

٥٣٢,٠٢المجموع ١٢٣,٥٢ ٦٥٥,٥٢ ٦٥٥,٥٦١٥,٦١ ٨٢٠,٤٢ ٤٣٦,٠١ ١٥١,١٢ ٤٨٤,٦٣ ٦٣٥,٧١ ١٩٩,٧٤٩,٢

٢٠١٦لعام: مالك الموظفين المقترح٣٣٢٠البرنامج الفرعي:٦٦الجدول

وكيل أمني قسم تدبر األعمال القضائية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١٢٤٣٣٧املالك األساسي

١٨٩١١١١٢٢١الك املتصل باحلاالتامل
موع الفرعي ١٢١٠١٣١١٤١٥٢٨ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١٣٣٤املالك األساسي
١١١املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٢٣٣٥ا

عاد الوظائف امل
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢١٢١٥١١٧١٨٣٣المجموع
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قسم االحتجاز: ٣٣٣٠البرنامج الفرعي)ج(184

املقدِّمة

جاز ظروفًا ساملة آمنة إنسانية لألشخاص احملتجزين لدى احملكمة ريثما جتري حماكمتهم يوفر قسم االحت-٤٦٥
أو ريثما يُبت يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ويسهر هذا القسم على التقيد باملعايري والشروط الدولية 

يئة بيئة سليمة لالحتجاز، ويسعى إىل أن يكون مثاًال حيتذى يف مضمار املمارسة اجليدة. ويتمثل هدفه العام يف 
بدنيًا وعقليًا لألشخاص احملتَجزين يف كل مرحلة من مراحل احتجازهم، بدءاً من نقلهم أول مرة إىل احملكمة حىت 

ا. اإلفراج عنهم بأمر من احملكمة أو حتويلهم إىل دولة تنفيذ العقوبة اليت ُحيَكمون 

ألف يورو٢٢٠,٦٢موارد الميزانية

يف املئة). ٤,٩ألف يورو (١٠٣,٥بلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي امل-٤٦٦

ألف يورو٤٣٥,٢الموارد من الموظفين

.يتألف مالك موظفي قسم االحتجاز من مخس وظائف ثابتة-٤٦٧

ألف يورو٤٣٥,٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)٢-)، ونائب لرئيسه (من الرتبة ف٤-سه (من الرتبة فيتألف مالك موظفي قسم االحتجاز من رئي-٤٦٨
ومساعد ،)٢-وموظف قانوين معاون (من الرتبة ف،للتكفل باإلشراف املستمر على مدار الساعةهينوب عن

.رأ)-ومساعد يف جمال اللغات/مساعد إداري (من الرتبة خ ع،رأ)-إداري (من الرتبة خ ع

ألف يورو٧٨٥,٣١الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري املتصلة ٥,٧ألف يورو (٩٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٦٩
.بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف اللوازم واملواد

يوروألف٢,٨السفر

ألف يورو، وهو يلزم للمشاركة يف مؤمتر الرابطة الدولية ٢,٨على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب-٤٧٠
.لإلصالحيات والسجون

آالف يورو٦,٠اخلرباء االستشاريون

نفسي خرباء يف علم النفس و/أو التحليل الال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف خدمات - ٤٧١
التدخل حبسب احلالة.رعاية احملتَجزين، على أساسأجلمن 
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ألف يورو٧٦٩,٠١النفقات التشغيلية العامة185

عزى قسط كبري منها إىل ييف املئة)، ٥,٦ألف يورو (٩٣,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٧٢
وحدة االحتجاز حجم السنوي الرتفاع األسعار على مقدار إجيار الزنازين. وعلى الرغم من أن املؤشِّرتطبيق 

فلن ٢٠١٦ملشرتكة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة سيتقلص مرة أخرى يف عام ا
ُتطلب زيادة يف االعتمادات يف إطار هذا البند ألن رئيس قلم احملكمة يرى أنه ينبغي أن تتحمل الدولة املضيفة 

بشأن املزيد من التفاوضقبتر ، ويُ وحدةهذه الآخر حلجم التكاليف اإلضافية (الوظيفية) النامجة عن أي تقليص 
ومن التكاليف األخرى تكاليف العناية الطبية وتكاليف عناصر ختص على وجه سبل املضي قدماً يف هذا الصدد.

سرهمألالتحديد احرتام اخللفية الدينية والثقافية للمحتَجزين للتهيئة لرفاههم، وتكاليف مكاملة احملتَجزين املعوزين 
.والتهيئة للمكاملات اهلاتفية املصونة احلرمة

آالف يورو٧,٥اللوازم واملواد

، وهو يلزم لسد تكاليف األلبسة الرمسية (ما يبَلى من األلبسة الرمسية للموظفني املبلغ املطلوبيفتغريال -٤٧٣
.وما يلزم من مالبس للموظفني البدالء)
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٢٠١٦حة لعام: الميزانية المقتر ٣٣٣٠البرنامج الفرعي:٦٧الجدول186

٣٣٣٠
قسم االحتجاز

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

ق صندو 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢٤٩,٤١٥٣,٥٤٠٢,٩٤٠٢,٩٢١١,٤٨٤,٩٢٩٦,٣٢١٧,٦٨٧,٦٣٠٥,٢٨,٩٣,٠املوظفون من الفئة الفنية
١.٥-٢.٠-٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠٦٥,٠٦٥.٠١٣٠.٠وظفون من فئة اخلدمات العامةامل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٤٩.٤١٥٣.٥٤٠٢.٩٤٠٢.٩٢٧٧.٤١٥٠.٩٤٢٨.٣٢٨٢.٦١٥٢.٦٤٣٥.٢٦.٩١.٦ا
٠,١٠,١٠,١املساعدة املؤقتة العامة

اصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخل
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٠,١٠,١٠,١ا
٣,٥١,٧٥,٢٥,٢٢,٨٢,٨٢,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

١٦,٩١٦,٩١٦,٩لتدريبا
١٨,٥٤٠,٦٥٩,١٥٩,١٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠اخلرباء االستشاريون

١النفقات التشغيلية العامة ٣٥٥,٥١٨,٤١ ٣٧٣,٩٣٧٨,١١ ٧٥٢,٠١ ٦٢٩,٠٤٦,٣١ ٦٧٥,٣١ ٦٤٧,٠١٢٢,٠١ ٧٦٩,٠٩٣,٧٥,٦
١,٠٨,٦٩,٦٩,٦٧,٥٧,٥٧,٥٧,٥اللوازم واملواد

٦,٨٦,٨٦,٨األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

١بالعاملني ٣٧٨,٥٩٣,٠١ ٤٧١,٥٣٧٨,١١ ٨٤٩,٦١ ٦٣٦,٥٥٢,٣١ ٦٨٨,٨١ ٦٥٧,٣١٢٨,٠١ ٧٨٥,٣٩٦,٥٥,٧

١المجموع ٦٢٨,٠٢٤٦,٥١ ٨٧٤,٥٣٧٨,١٢ ٢٥٢,٦١ ٩١٣,٩٢٠٣,٢٢ ١١٧,١١ ٩٤٠,٠٢٨٠,٦٢ ٢٢٠,٦١٠٣,٥٤,٩

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٣٣٠البرنامج الفرعي:٦٨الجدول

وكيل أمني قسم االحتجاز
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
وظفنيامل

الوظائف القائمة
١١٢١١٣املالك األساسي

١١١١٢املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٣٢٢٥ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٣٢٢٥المجموع
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: قسم الخدمات اللغوية٣٣٤٠مج الفرعيالبرنا)د(187

المقدِّمة

خدمات يف جمال اللغات من أجل جناعة سري عمل احملكمة. إن هذا القسم اخلدمات اللغويةيوفر قسم -٤٧٤
يقدم إىل أجهزة احملكمة خدمات لغوية تتمثل يف ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها وحتريرها؛ والرتمجة الشفوية التتبعية 

أجل جلسات احملاكمة، واملؤمترات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من الفعاليات، يف مقر احملكمة والفورية من
ويف أماكن أخرى؛ واملساعدة واإلرشاد يف جمال املصطلحات واملراجع؛ وتدبر األدوات اللغوية للتأكد من استعمال 

لرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، مصطلحات متسقة يف مجيع أجهزة احملكمة. كما يتكفل هذا القسم حبشد ا
التابعة ملكتب املدَّعي العام. وباإلضافة إىل توفري ويةدمات اللغاخلواعتمادهم، وذلك بصورة مشرتكة مع وحدة 

من النظام األساسي)، ٥٠اخلدمات بلغيت العمل (الفرنسية واإلنكليزية) وباللغات الرمسية (كما ُحتَدَّد يف املادة 
الرتامجة على الرتمجة من اللغات املستعملة يف قضايا معيَّنة والرتمجة إىل هذه اللغات. ويقدم يدرِّب هذا القسم

وباإلجراءات توفَّراخلدمات جلعلهم يلمون جبميع اخلدمات اللغوية اليت ذه القسم معلومات سديدة إىل املنتفعني 
.واملقتضيات اخلاصة باملهن املعنية

ف يوروأل٦٧٢,٦٦موارد الميزانية

يف املئة). وقد خضع قسم ١٢,٥ألف يورو (٧٤٢,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة إمجالية مقدارها -٤٧٥
وليات القسم وتوزيع املسؤ ةإىل رئيسيةاخلدمات اللغوية إىل مراجعة لبنيته بغية زيادة جناعته وتبسيط قنوات التابع

كٍل لقسم من سبع وحدات إىل مخس وذلك بدمج  ُخفض عدد الوحدات التابعة لعلى حنو متماسك وشفاف. و 
أربع واستحداثأربع وظائف إلغاء يف نطاق هذا القسم يف وحدة واحدة. ومتالسابقة زوجني من الوحداتمن 

املهام املنوطة بثالث وظائف وتغريت تسميات هذه الوظائف لكن التعديالت املعنية زيدتوظائف جديدة. وقد 
.ليست جوهرية

ألف يورو٣٥٣,٣٦الموظفينالموارد من

ملساعدة اوأربع وظائف من وظائفوظيفة ثابتة ٤٩من قسم اخلدمات اللغويةموظفي يتألف مالك -٤٧٦
٢,٨(وعدد من وظائف الرتامجة امليدانيني،من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٤,٠املؤقتة العامة (

.امل)من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام ك

ألف يورو ١٢١,٥٥ةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العام

.رأ)-ع(من الرتبة خة داريإةمساعدهاساعدت) ٥-(من الرتبة فتهرئيسقسم اخلدمات اللغويةدير ت-٤٧٧

الرتمجة بمعنية(ة داريإةمساعدهاساعدت)، ٤-ها (من الرتبة فتوتتألف وحدة الرتمجة الشفوية من رئيس-٤٧٨
ترامجة جللسات احملكمة، وسبعة)٤-(من الرتبة فترامجة جللسات احملكمة، وأربعةرأ)-ع(من الرتبة خالشفوية)

، ومنسِّق للرتمجة الشفوية امليدانية )٢-(من الرتبة فجللسات احملكمةمعاون ، وترمجان)٣-(من الرتبة ف
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يساعدمها )٢-(من الرتبة فة شتغاليلرتمجة الشفوية امليدانية واالومنسِّقة معاونة ل،)٣-(من الرتبة فة شتغاليواال188

.رأ)-ع(من الرتبة خةشتغاليمساعد معين بالرتمجة الشفوية امليدانية واال

معاونة ملصطلحاتيف اةوخمتص)،٤-(من الرتبة فرئيستها املصطلحات من دعم الرتمجة و وتتألف وحدة -٤٧٩
(من الرتبة معين بتنسيق الرتمجة مساعد و ،رر)-اجع (من الرتبة خ عملر اومساعد معين ب،)٢-(من الرتبة ف

(من معنيني بتدبر الوثائقْينومساعدَ ، رأ)-ع(من الرتبة خمعنية باملصطلحات واملراجع ةمساعد، و رأ)-عخ
.رأ)-الرتبة خ ع

.)٢-رتبة ف(من الةمعاونةومرتمج،)٤-(من الرتبة فرئيسهامن ترمجة لغات احلاالتتتألف وحدة و -٤٨٠

مراجعني (من ثالثة )، و ٤-(من الرتبة فهي رئيستها ةرئيسيةوتتألف وحدة الرتمجة الفرنسية من مراجع-٤٨١
.)٢-)، ومرتجم معاون (من الرتبة ف٣-مرتمجني (من الرتبة فومثانية)، ٤-الرتبة ف

اجع (من الرتبة مر و )،٤-(من الرتبة فهو رئيسها ة من مراجع رئيسي نكليزيوتتألف وحدة الرتمجة اإل-٤٨٢
.)٢-مرتمجني معاونني (من الرتبة فثالثة)، و ٣-مرتمجني (من الرتبة فثالثةو ،)٤-ف

ألف يورو٥٩٢,٠املساعدة املؤقتة العامة

.يف املئة)٥٣,٦يورو (آالف٢٠٦,٦امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٤٨٣

. يقوم حاليًا بالقراءة شهرًا (متطلب جديد)١٢ملدة رأ)-ع(من الرتبة خق (بالفرنسية) قارئ مدقِّ -٤٨٤
ق يف  وجود قارئ مدقِّ وسيتيح هلم مقدارًا من وقتهم. ذلك التدقيقية للنصوص وتنسيق شكلها املرتمجون ويستغرق 

من السرعة و اإلنتاجيةومنةما يفضي إىل املزيد من النجاع،من وحدات القسم أن يركزوا على الرتمجة وحدهاكل 
نصوص املرتمجة إىل اجلهات اليت تطلب ترمجتها.يف تسليم ال

يَـْرَوْنداثالثة ترامجة جللسات احملكمة بلغة -٤٨٥ شهرًا لكل منهم (متطلب ١٢ملدة )٣-ف(من الرتبة الِكنـْ
من ٢٠١٥العمل بعقود املساعدة املؤقتة العامة للرتامجة الذين ُوظفوا يف عام ٢٠١٦. سيواَصل يف عام مستمر)

يَـْرَوْندا . ويعمل يف القسم ترمجان رئيسي للغة اغندااْنتأجل حماكمة  غاال (من الرتبة نْ واللغة السواحلية ولغة اللِ الِكنـْ
يَـْرَوْندا لغة من ). ولتوفري الرتمجة الشفوية للمتهم يف حماكمة اْنتاغندا٤-ف وإليها سينضم إىل الرتمجان الرئيسي الِكنـْ

يَـْرَوْنداثالثة ترامجة آخرون للغة  . فقد قضى قرار الدائرة املعنية بتحديد هذه اللغة باعتبارها واحدة من لغات الِكنـْ
.اْنتاغنداحماكمة 

. إن متطلبات الرتمجة شهراً ٣٣,٧٠ملدة )رر -ع(من الرتبة خون معتمدون اشتغاليترامجة ميدانيون و -٤٨٦
الرتامجة امليدانيني مبوجب عقود إذ أن توظيف ،الشفوية امليدانية مدرجة أيضًا ضمن بند املساعدة املؤقتة العامة

ت اخلدمة يستند حتديد االعتمادات املطلوبة إىل طلباو هذا البند من بنود امليزانية. يف إطاراخلدمة اخلاصة إمنا يتم 
يَـْرَوْندا ل معها إضافة إىل لزوم توفري الرتمجة الشفوية من لغة تعامَ الواردة من اجلهات الـم وإليها فيما خيص الِكنـْ

االرتفاَع د الزيادةُ . وجتسِّ أُنغوينومن لغة اآلشويل وإليها فيما خيص جلسة اعتماد التهم يف قضية اْنتاغندامة حماك
ين عليهم وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العمومي الكبري يف عدد طلبات اخلدمة اليت يقدمها قسم مشاركة ا

رار يف قضية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية للمجين عليهم (ازدياد احلاجة ملهمات متعلقة جبرب األض
ين عليهم يف أوغندا فيما يتعلق بقضية  )، وقسم دعم احملامني (زيادة يف أُنغوينوزيادة يف عدد اللقاءات مع ا

ا الوكالء القانونيون يف احلاالت يف السودان وأوغندا ومايلشتغالياألنشطة امليدانية واال ومجهورية ة اليت يضطلع 
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ين عليهم وا189 الوضع النفسي ملن لشهود (ازدياد احلاجة إىل تقييم التهديدات وتقييمالكونغو الدميقراطية)، وقسم ا

ُحيالون إىل هذا القسم طلبًا حلمايتهم يف احلاالت يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وكينيا ومايل ومجهورية 
ت إىل مراقبة املكاملات يشري قسم االحتجاز إىل زيادة كبرية يف االحتياجاالكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار). و 

يَـْرَوْندا، ولغة ،االغبلغة الِلنْ  من الئحة قلم ١٧٥و١٧٤واللغة السواحلية (بلهجة الكونغو): تنفيذ البندين الِكنـْ
احملكمة، أي مراقبة املكاملات بلغة احلاالت يف املقر.

ألف يورو٦٣٩,٨االجتماعات املساعدة املؤقتة اخلاصة ب

يف املئة)، تعزى رئيسياً إىل توظيف ٣٣,٨ألف يورو (١٦١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٨٧
ليزية والفرنسية خالل احملاكمات املتزامنة والفعاليات كاملزيد من الرتامجة للعمل يف مقصورات الرتمجة الفورية إىل اإلن

ليزية كالرتامجة إىل اللغة اإلنمن رة. فبانعقاد حماكمات متزامنة مع توفر فريق ونصف الفريق غري القضائية املتكرِّ 
.ترامجة مستقلني لتوفري الرتمجة الفورية خالل احملاكماتحشدتعني يواللغة الفرنسية فقط، س

جتماعات جل االأجل اجللسات ومن أفرقة الرتامجة املوظفني من أكمال إل تاج إىل ترامجة مستقلني وحيُ -٤٨٨
غري للمنظمات املائدة املستديرة اتاحملامني، وندو تدارسةني، وحلقيماسطالع الدبلْ إالسنوية، وجلسات 

عليهم عندما للمجينماين ئكومية، واملؤمترات الصحفية، واجللسات التأديبية، واجتماعات الصندوق االستاحل
ساسيًا عندما أمرًا أة والفرنسية نكليزيإلاغريللغاتٍ قلنياملستلرتامجة اعترب توفري. ويُ احملكمةتتزامن مع جلسات

ذه الأيطلب املتهمون  .غاتلو الشهود الرتمجة 

م بعقود قصرية املدة لدعم وتعزيز املوظفني الداخليني املتوفرين لرتمجة يلزم موظفو لغات تُ و -٤٨٩ ستأجر خدما
اج إىل هذه اخلدمات احتياجًا خاصًا خالل الفرتات اليت ة املستعجلة. وُحيتشتغاليالوثائق القضائية واإلدارية واال

دة الطابع (مثل حترير التقارير اخلاصة صون ملشاريع حمدَّ تعويضًا عن املوظفني الذين خيصَّ هُ جَ يبلغ النشاط فيها أوْ 
يزانية الربناجمية املعتمدة بلجنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف، وحترير وثيقة امليزانية الربناجمية املقرتحة وامل

، مبباوحترير وثائق أخرى متصلة بامليزانية، واحلكم الصادر يف قضية وترمجة جزئها املتعلق بالربنامج الرئيسي الثالث،
). وتشري طلبات ٢٠١٥برتمجة وثائق دعاوى االستئناف، يف الربع األخري من عام عند االقتضاء والتكفل 

ليزية واللغة الفرنسية واللغة العربية (ترمجة كإىل تزايد الطلب على الرتمجة إىل اللغة اإلندة الطابع اخلدمات احملدَّ 
دعاوى االستئناف التمهيدي يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية يف شىت القضايا، ووثائق الصندوق االستئماين 

.، إخل)إلعالم والتوعيةالصادرة عن قسم اللمجين عليهم املتعلقة جبرب األضرار، ووثائق التوعية 

ألف يورو٣١٩,٣الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري املتصلة ١٧,٨ألف يورو (٤٨,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٩٠
اريني بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستش

.وتكاليف اللوازم واملواد

ألف يورو١٤٩,٠السفر

يف املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف ٣٣,٥ألف يورو (٣٧,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٩١
)، واالجتماع IAMLADPالسفر للمشاركة يف االجتماع السنوي الدويل املعين باللغات والوثائق واملنشورات (
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) واجتماع رؤساء أقسام الرتمجة JIAMCATTلرتمجة املستعان فيها باحلواسيب واملصطلحات (السنوي املعين با190

).HINTSالشفوية (

كما تلزم اعتمادات للمشاركة يف االجتماع املعين بالرتمجة الشفوية للمجتمعات احمللية الذي تنظمه -٤٩٢
ة. شتغاليصعيد الرتمجة امليدانية واال، ذي األمهية فيما خيص التحديات اليت تُواَجه علىCritical Linkمؤسسة 

ذا البند األسفارُ  بغية ني (اشتغاليوتوظيف وتدريب ترامجة ميدانيني و بتمييزاملتعلقة ومن سائر األسفار املشمولة 
دين للقيام مبهام حبسب رًا أساسيًا فيما خيص اإلجراءات، وأسفار الرتامجة امليدانيني املعتمَ أميُعتربمااعتمادهم) 

د الزيادة ارتفاع عدد طلبات اخلدمة اليت يقدمها قسم دعم احملامني (زيادة يف األنشطة طلبات اخلدمة. وجتسِّ 
ين عليهم شتغاليامليدانية واال ة يف احلاالت يف السودان وأوغندا ومايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية) وقسم ا

حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مايل). ويشري قسم والشهود (ازدياد احلاجة إىل البعثات التقييمية يف ا
يَـْرَوْندا بلغة الِلْنغاال ولغة االحتجاز إىل زيادة كبرية يف االحتياجات إىل مراقبة املكاملات  واللغة السواحلية الِكنـْ

إىل نشر الرتامجة (بلهجة الكونغو) تفضي إىل مزيد من تكاليف بدل املعيشة اليومي. وسُيسعى بقدر املستطاع
م سيسافرون  املهام املعنية.ألداءامليدانيني حملياً، وإذا تعذر ذلك فإ

ألف يورو١٢٥,٦اخلدمات التعاقدية

يف املئة).١,٨ألف يورو (٢,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٩٣

ًا فيما خيص اللغات املطلوب ف جهات خارجية بالرتمجة عندما ال تتوفر إمكانية إجنازها داخليوُتكلَّ -٤٩٤
الت ومل يطرأ تغري على معدَّ إجناز املوظفني الداخليني هلا بسبب تنازع األولويات. يتعذرالرتمجة إليها أو عندما 

من طلبات اخلدمة أن مثة حاجة خاصة إىل تكليف ويتبنيَّ . ٢٠٠٣الرتمجة منذ عام بجهات خارجية تكليف 
يَـْرَوْنداولغة الِلْنغاال، ولغة ، واللغة السواحلية، ةملتصلة باحلاالت (لغة الزغاو جهات خارجية برتمجات باللغات ا ، الِكنـْ

واللغة الرتكية، واللغة اليونانية، واللغة العربية، ولغة اآلشويل، إخل).

توفري خدمات حتويل امللفات ألنه ال تتوفر قدرة داخلية على ذلك: بوتلزم موارد لتكليف جهات خارجية -٤٩٥
إلتاحة حتميلها يف األدوات اللغوية ومتكني املرتمجني من إجناز Wordنسقإىل PDFبنسقالوثائق املودعة حتويل

مهامهم عليها.

وهي تلزم إلعداد نشرات مصطلحات ،ال تغري يف مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف الطباعة اخلارجيةو -٤٩٦
ونية).يرمى منها إىل نشر مصطلحات احملكمة الرمسية (والقان

) وتعزيز النمائط اخلاصة ECOSنظام عمل احملكمة اإللكرتونية (استدامةكما سيستمر العمل على -٤٩٧
بالرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية والرتمجة الشفوية امليدانية. وال تغري يف مقدار املوارد املطلوبة.

آالف يورو١٠,٦التدريب

ستخدم لتلبية وهو سيُ ،يف املئة)٢٩٢,٦ألف يورو (٧,٩ا ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقداره-٤٩٨
االحتياجات إىل التدريب اليت ختص موظفي اللغات على وجه التحديد واليت ال ميكن أن يسدها قسم املوارد 

املشاركة يف املدرسة الصيفية الدولية املعنية باملصطلحات، وتنظيم دورة ٢٠١٦البشرية. ويُرتقب أن يشهد عام 
.خاصة باملرتمجني واملراجعنيباملراجعةعلى القراءة السريعة وحلقة عمل معنية تدريب
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يوروألف١٥,٩اخلرباء االستشاريون191

ق ل املطبَّ املعدَّ الرتفاعنتيجة يف املئة)،٥,٣(لف يوروأ٠,٨امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٤٩٩
القضايا اليت ال تتوفر /ومساعدة مشورية بشأن لغات احلاالتتعاب اخلرباء، وهو يلزم لتوفري خربة خارجيةأعلى 

نة جيب تطويرلغات معيَّ يففرقة خرباء أم تنظَّ ٢٠٠٤منذ عامو و مهارات داخلية. أفيما خيصها موارد 
.خالل احملاكماتو واملقاضاةنشطة التحقيق أستعمل خالل ملصطلحات القانونية والقضائية فيما خيصها لكي تُ ا

ألف يورو١٨,٢واملواداللوازم

مسي ا. ومتاشيًا مع النهج القائم على إعداد ميزانية صفرية النمو فما من منو املطلوبتغري يف املبلغال -٥٠٠
لزم وتوذلك بالرغم من ارتفاع النفقات املرتتبة على االشرتاكات وأسعار املواد املرجعية (بسبب التضخم املايل).

ةكتباشرتاكات املوتكاليفنرتنت اإلةعلى شبكاً لكرتونيإليها إرجع منشورات يُ لسد تكاليف اشرتاكات يف موارد 
لغات احلاالت بلغات الرمسية و بالالعمل و يتلغب)لكرتونية ونسخ ورقيةإثة (بنسخ قواميس ومواد مرجعية حمدَّ واقتناء

.غاتلجل املختصني العاملني يف جمال الأوالقضايا من 
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٢٠١٦ميزانية المقترحة لعام: ال٣٣٤٠البرنامج الفرعي:٦٩الجدول192

٣٣٤٠
قسم الخدمات اللغوية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢املوظفون من الفئة الفنية ٢٦٤,١٢ ٦٨٢,٩٤ ٩٤٧,٠٤ ٩٤٧,٠١ ٨٥٢,١٢ ٤٠٠,٦٤ ٢٥٢,٧١ ٩٠٢,١٢ ٦٨٥,٠٤ ٥٨٧,١٣٣٤,٤٧,٩
١,٥-٨,٠-٢٦٤,٠٢٧٨,٤٥٤٢,٤٢٦٠,١٢٧٤,٣٥٣٤,٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٢٦٤,١٢ ٦٨٢,٩٤ ٩٤٧,٠٤ ٩٤٧,٠٢ ١١٦,١٢ ٦٧٩,٠٤ ٧٩٥,١٢ ١٦٢,٢٢ ٩٥٩,٣٥ ١٢١,٥٣٢٦,٤٦,٨

٤,٩٣١٠,٥٣١٥,٤٣١٥,٤٣٨٥,٤٣٨٥,٤٥٩٢,٠٥٩٢,٠٢٠٦,٦٥٣,٦ساعدة املؤقتة العامةامل
١٩٤,٦١٦١,٧٣٥٦,٣٣,٨٣٦٠,١١٦٩,٩٣٠٨,٤٤٧٨,٣٢٦٤,٣٣٧٥,٥٦٣٩,٨١٦١,٥٣٣,٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٠,١٠,١٠,١العمل اإلضايف
موع الفرعي لس ١٩٩,٦٤٧٢,٢٦٧١,٨٣,٨٦٧٥,٦١٦٩,٩٦٩٣,٨٨٦٣,٧٢٦٤,٣٩٦٧,٥١ائر تكاليف العاملنيا ٢٣١,٨٣٦٨,١٤٢,٦

٤,٥٨٦,٦٩١,١٤,٩٩٦,٠٣,٦١٠٨,٠١١١,٦٥,٢١٤٣,٨١٤٩,٠٣٧,٤٣٣,٥السفر
٠,٨٠,٨٠,٨الضيافة

٦١,١٥٩,١١٢٠,٢١٩,٢١٣٩,٤٥٧,٥٦٥,٩١٢٣,٤٣٥,٠٩٠,٦١٢٥,٦٢,٢١,٨اخلدمات التعاقدية
٠,٧٦,٨٧,٥٧,٥٢,٧٢,٧١٠,٦١٠,٦٧,٩٢٩٢,٦التدريب

١٠,٥١٠,٥١٠,٥١٥,١١٥,١١٥,٩١٥,٩٠,٨٥,٣اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

٨,٥٥,٥١٤,٠١٤,٠٨,٧٩,٥١٨,٢٨,٧٩,٥١٨,٢اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٧٤,٨١٦٩,٣٢٤٤,١٢٤,١٢٦٨,٢٦٩,٨٢٠١,٢٢٧١,٠٤٨,٩٢٧٠,٤٣١٩,٣٤٨,٣١٧,٨بالعاملني

٢المجموع ٥٣٨,٥٣ ٣٢٤,٤٥ ٨٦٢,٩٢٧,٩٥ ٨٩٠,٨٢ ٣٥٥,٨٣ ٥٧٤,٠٥ ٩٢٩,٨٢ ٤٧٥,٤٤ ١٩٧,٢٦ ٦٧٢,٦٧٤٢,٨١٢,٥

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٣٤٠البرنامج الفرعي:٧٠الجدول

وكيل أمني قسم الخدمات اللغوية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
نياملوظف

الوظائف القائمة
١٧٧١١٦٤٤٢٠املالك األساسي

٦١٢٧٢٥١٣٤٢٩املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٣١٩٨٤١١٧٨٤٩ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٣١٩٨٤١١٧٨٤٩المجموع
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: قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم ٣٣٦٠البرنامج الفرعي(هـ)193

المقدِّمة

ين عليهم وجرب أضرارهم إ-٥٠١ ، املنصوص عليه يف ص ضمن قلم احملكمةاملتخصِّ هو القسم ن قسم مشاركة ا
ين عليهم املكلَّ ) من الئحة احملكمة،٩(٨٦البند  احل اإلجراءات وجرب املشاركة يف خمتلف مر يف ف مبساعدة ا

ويقوم هذا القسم . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٩٦حىت ٨٩و١٦وفقًا لنصوص منها القواعد األضرار
م بغية متثيلليف امليدان بعمليات  ين عليهم من تقدمي طلبا ، يف اإلجراءات فعلياً تهممشاركو القانوين همتمكني ا

ين عليهماملتلّقاةالصلةطلبات املشاركة وجرب األضرار وسائر الوثائق ذات رلتدبيف مقر احملكمة وبعمليات  من ا
وملساعدة الدوائر من خالل حتليل الطلبات وفقاً ،إىل اجلهات املنخرطة يف اإلجراءات ذات الصلةوإحالتها

ا.   وتقارير عن توفري بيانات القسم املسؤوليةهذا يتوىلكما للمعايري احملدَّدة قضائيًا وتقدمي تقارير بشأ
ين عليهم وجرب أضرارهم ضمن احملكمة وخارجهاوإحصائيات .دقيقة متعلقة مبشاركة ا

ألف يورو٥٩٨,٤١موارد الميزانية

.يف املئة)١٩,٥يورو (ألف٣٨٧,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٥٠٢

ألف يورو٣٤٨,٩١الموارد من الموظفين

ين عليهم وجرب أضرارهم من يتألف مالك -٥٠٣ وظيفة من ال يضم أيوظيفة ثابتة و ١٦قسم مشاركة ا
وظائف املساعدة املؤقتة العامة. ولئن مل خيضع هذا القسم للتدارس البنيوي يف إطار مشروع املراجعة املسماة 

ReVision وُعدِّل لكي جيسد الواقعُشذِّبفإن جدول العاملني فيه قد.

ألف يورو٣٤٨,٩١ة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابت

ين عليهم وجرب أضرارهم يدير قسمَ -٥٠٤ مساعد إداري (من هيساعد،)٤-(من الرتبة فرئيسهمشاركة ا
.)١-لوثائق وقواعد البيانات (من الرتبة فامعين بومسريِّ ، )٦-الرتبة خ ع

نيموظفمخسة )، و ٣-قانونية من منسق قانوين (من الرتبة فالالشؤون وحدة يفتألف مالك العاملني وي-٥٠٥
.)٢-(من الرتبة فمعاوننينيقانوني

ين عليهم (من الرتبة فيفتألف مالك العاملني وي-٥٠٦ ) ٢-وحدة جتهيز البيانات من مدير معين بطلبات ا
).٤- وأربعة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع

) ٣-يف وحدة شؤون العمل امليداين من منسق للعمل امليداين (من الرتبة فيتألف مالك العاملنيو -٥٠٧
).٥-يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ ع
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ألف يورو٢٤٩,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين194

وتلزم املوارد غري املتصلة .يف املئة)٢٢,٠ألف يورو (٤٥,٠امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٥٠٨
.واملوادوتكاليف اللوازمالتدريب، تكاليف اخلدمات التعاقدية، و تكاليف و ،لسد تكاليف السفربالعاملني

ألف يورو١٤٤,٧السفر

مجيع املوارد ويرتبط يف املئة). ٢٠,٩ألف يورو (٢٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٠٩
ين عليهم يف اإلجراءات أو بأنشطة ميدانية يتعني االضطالعاً مباشر ارتباطًا املطلوبة  ا لتيسري ودعم مشاركة ا
لهم امليداين إىل األماكن اليت متستتبع سفر موظفني من أماكن ع، اليتحملكمة يف جمال جرب األضراراأنشطة 

ين عليهم، و/أو السفر بني الهاي وامليدان. وتعزى الزيادة إىل جلسة اعتماد التهم يف  تتجمع فيها مجاعات ا
اخنراطًا مكثفًا بالنظر إىل نطاقها من القسم وإمكان اإلعداد للمحاكمة فيها، اليت تستلزم أُنغوينية قض

.وحساسيتها

ألف يورو٨٧,٥اخلدمات التعاقدية

. أُنغوينيف املئة) تعزى إىل قضية ٢٩,٦ألف يورو (٢٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥١٠
ين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات (أ):أجلوتلزم املوارد املعنية من  طباعة خارجية (طباعة استمارات طلب ا

ين عليهم)؛  تطوير قاعدة البيانات (حتسني وتكييف نظم (ب)وجرب أضرارهم وكتيبات إيضاحية ومواد خاصة با
ين عليهم وجرب أضرارهم املستخدمة  تلبية املتطلبات اجلديدة الوثائق وتتبعها وجتهيزها، ولحلفظ قسم مشاركة ا

ين تعاقدية (األنشطة امليدانية املضطلَ السائر اخلدمات املتأتية عن قرارات الدوائر)؛ (ج) ا لتيسري مشاركة ا ع 
ين عليهم واللقاءات بالوسطاء من أجل االنتقاء والتدريب واملراقبة  عليهم/جرب أضرارهم من قبيل اللقاءات با

ادة يف إطار البند األخري الذكر بسبب األنشطة امليدانية املرتبطة باعتماد التهم يف قضية والدعم). وتندرج الزي
وإمكان اإلعداد للمحاكمة فيها، ما يستلزم من القسم اخنراطًا مكثفًا بالنظر إىل نطاق هذه القضية أُنغوين

.وحساسيتها

آالف يورو٤,٣التدريب

وغريها من األدوات من أجل Excelاحتياز برناجميات (أ):ن أجلال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم م-٥١١
املوظفني العاملني على قاعدة البيانات بغية حتسني املهارات والنجاعة يف جتميع البيانات واستخراجها وإعداد 

ين عليهم والوسطاء يف بيئات بالغة احلساسية وتستلحصائيات؛ (ب)اإل زم تدريب موظفني على التفاعل مع ا
ين ورفاههم برفاهكينهم من تدبر التفاعل املعين على حنو ينهض متدريبًا مستمرًا ودعمًا من خرباء مؤهلني لت ا

ين عليهمتضررهم واإلضرارعليهم ويُتفادى به  .با

آالف يورو١٠,٠اخلرباء االستشاريون

وضاعبأاً بيانيعدات خرباء حمليني ال تغري يف املبلغ املطلوب. وتلزم االعتمادات املعنية الستئجار خدم-٥١٢
ين عليهم أو جرب أضرارهم؛ واإلتيان خبربة ختصصية  ين عليهم، ما ميثل خطوة أوىل ضرورية لتنظيم مشاركة ا ا
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ين عليهم195 وتقدمي الدعم إىل هؤالء املوظفني ،خارجية لتدريب املوظفني الذين يتفاعلون على حنو منتظم مع ا

ين عليهمورفاههمرفاُيَكثَّرحبيث  .ا

آالف يورو٣,٠اللوازم واملواد

شراء بنود لصون أمن ختزين و/أو نقل الوثائق السرية بني ال تغري يف املبلغ املطلوب وهو يلزم من أجل: (أ)-٥١٣
ام لتمكبريادة حتشراء بنود من قبيل لبّ اللدائنية املمكنة اخلتم؛ (ب)املغلَّفاتامليدان والهاي، مثل  ين اإل ني ا

ين عليهم الذين ال يستطيعون أن ميهروا الطلبات بالتوقيع بأمسائهم من  م (متكني ا مهرهاعليهم من تقدمي طلبا
امهم) ومعدات تلزم لتوفري نسخ من الوثائق الداعمة (طابعات حممولة، وكامرات، وآالت استنساخ  ببصمة إ

بأدوات من قبيل وحدات ْني جتهيز وسطاء منتقَ لداعمة)؛ (ج)إلكرتوين، وغري ذلك، إلتاحة استنساخ الوثائق ا
) ومغلفات قابلة للختم تتيح هلم صون أمن الوثائق واملعلومات السرية USBالذاكرة املصونة األمن (وحدات 

والقيام بأنشطتهم على حنو سامل، وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الوسطاء اليت تشمل بنطاقها احملكمة برمتها، 
ين عليهم والوسطاء الذين يتعاملون مع احملكمة للخطرتف .ادياً لتعريض ا
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٣٦٠البرنامج الفرعي:٧١الجدول196

٣٣٦٠
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 

أضرارهم

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

ملقرتحةا٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

تصلة امليزانية امل
موعباحلاالت %املبلغا

٦٤٢,٩٤٢٦,٣١املوظفون من الفئة الفنية ٠٦٩,٢١ ٠٦٩,٢٧٦٤,٤١٨٩,٥٩٥٣,٩٤١٢,٩٥٤٥,٨٩٥٨,٧٤,٨٠,٥
٦٦,٠١٩٧,٥٢٦٣,٥١٣٠,١٢٦٠,١٣٩٠,٢١٢٦,٧٤٨,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٤٢,٩٤٢٦,٣١ا ٠٦٩,٢١ ٠٦٩,٢٨٣٠,٤٣٨٧,٠١ ٢١٧,٤٥٤٣,٠٨٠٥,٩١ ٣٤٨,٩١٣١,٥١٠,٨

١٠٠,٠-٥٦٣,٧-٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٠٢,٠٥٦٣,٧٥٦٣,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع  ١٠٠,٠-٥٦٣,٧-٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٠٢,٠٥٦٣,٧٥٦٣,٧الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا

١٢٣,٦١٢٣,٦١٢٣,٦١١٩,٧١١٩,٧١٤٤,٧١٤٤,٧٢٥,٠٢٠,٩السفر
الضيافة

٢,٠٥٣,٤٥٥,٤٥٥,٤٦٧,٥٦٧,٥٨٧,٥٨٧,٥٢٠,٠٢٩,٦اخلدمات التعاقدية
٢,٠١,٥٣,٥٣,٥٤,٣٤,٣١,٥٢,٨٤,٣لتدريبا

٦١,٢٤,٣٦٥,٥٦٥,٥١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

٠,٤٠,٤٠,٤٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
٦٥,٢١٨٣,٢٢٤٨,٤٢٤٨,٤٢٠٤,٥٢٠٤,٥١١,٥٢٣٨,٠٢٤٩,٥٤٥,٠٢٢,٠بالعاملين

٧٠٨,١١المجموع ٠١١,٥١ ٧١٩,٦١ ٧١٩,٦٨٣٠,٤١ ١٥٥,٢١ ٩٨٥,٦٥٥٤,٥١ ٠٤٣,٩١ ١٩,٥-٣٨٧,٢-٥٩٨,٤

٢٠١٦قترح لعام: مالك الموظفين الم٣٣٦٠البرنامج الفرعي:٧٢الجدول

وكيل أمني قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٤٢٢٦املالك األساسي

١٥٦٤٤١٠املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٦١١٠٦٦١٦ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

ئف املعاد الوظا
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٦١١٠٦٦١٦المجموع
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قسم دعم المحامين: ٣١٩٠البرنامج الفرعي)و(197

المقدِّمة

وتنسيق هذه ،سم دعم احملامني التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامنييتوىل ق-٥١٤
اللذين ال يتبعان لقلم املساعدة. وهو يعمل يف قلم احملكمة مبثابة املنسِّق فيما خيص مكتَيب احملامي العمومي،

إمدادية وإدارية. كما يتدبر هذا القسم برنامج احملكمة إال فيما يتعلق باألغراض اإلدارية، ويقدم أيضًا مساعدة 
ين عليهماخلاص بااحملكمة  ويهتم جبميع املخصَّصات ،ملساعدة القانونية اليت تقدم للمعوزين من املدَّعى عليهم وا

ألنشطة األجهزة التأديبية يف احملكمة.

ألف يورو٢٧٨,٤٨موارد الميزانية

.يف املئة)٦٢,٤ألف يورو (١٨٠,٠٣دارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مق-٥١٥

ألف يورو١٢٨,٩١الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف القسم من عشر وظائف ثابتة ووظيفتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة -٥١٦
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٢,٠(

ألف يورو٩٣٤,١ة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئ

ضم مالكه يو .رأ)-مساعد إداري (من الرتبة خ عيساعده )٥-القسم رئيسه (من الرتبة فإدارةيتوىل -٥١٧
. باحملامنيلألجهزة التأديبية املعنيةرأ) -(من الرتبة خ عاً إدارياً ) ومساعد٤-(من الرتبة فاً مالياً حمققأيضاً 

.وحدة مساعدة احملامنيو وحدة املساعدة القانونية :نيوينقسم هذا القسم إىل وحدت

)، واختصاصي ملراقبة ٤-وحدة املساعدة القانونية من رئيسها (من الرتبة فمالك العاملني يف تألف يو -٥١٨
ساعدة القانونية امل) يتناول مسائل الدفاع؛ وموظف مساعد معين ب٢-ملساعدة القانونية (من الرتبة فاصندوق 

ين عليهم؛ ومساعد إداري (من الرتبة خ ع١-(من الرتبة ف .رأ)-)، يتناول مسائل ا

مساعد إداري (من يساعده) ٢-س وحدة مساعدة احملامني موظف قانوين معاون (من الرتبة فأوير -٥١٩
.رأ)-عالرتبة خ

ألف يورو١٩٤,٨املساعدة املؤقتة العامة

القانونيةصيات الواردة يف القرار بشأن املساعدة طلب وظيفتا املساعدة املؤقتة العامة بغية التقيد بالتو تُ -٥٢٠
على املساعدة التقنية (احلاسوبية) ReVisionوتبعات املراجعة املسماة ،الذي أعده مكتب املراجعة الداخلية

للمنتفعني اخلارجيني (أعضاء األفرقة القانونية).

١٢) ملدة ١-ارجيني (من الرتبة فللمحامني اخلاملقدَّمة دمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال خلمنسق -٥٢١
حملكمة اإللكرتونية بابعة مباشرة إلعادة ختصيص الوظائف املتصلة تعترب هذه الوظيفة ت. شهرًا (متطلب جديد)
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كان احلرص على ا لمّ ـ. ولقسم تدبر األعمال القضائيةبنقلها من قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 198

ضمفإنه تعني إليهااملساعدة قسم تدبر األعمال القضائية تقدمي حيول دونة اخلارجيةصون نزاهة األفرقة القانوني
قسم دعم احملامني.إىلالوظائف املعنية 

ذه الوظيفة يف شهراً (متطلب جديد)١٢) ملدة ١-مساعد معين بالشؤون املالية (من الرتبة ف-٥٢٢ . أوصي 
.٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣م يف دِّ قُ و املراجعة الداخلية التقرير بشأن املساعدة القانونية الذي أعده مكتب

ألف يورو١٤٩,٥٧الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري ٦٨,٥يورو (آالف٩٠٥,٩٢امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٥٢٣
حماميتكاليف حمامي الدفاع، وتكاليفو وتكاليف اخلرباء االستشاريني، املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، 
ين عليهم، والنفقات التشغيلية العامة .ا

ألف يورو٦٧,٥السفر

يف املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف ١٨٢,٥ألف يورو (٤٣,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٢٤
ا أعضاء األجهزة التأديبية للمشاركة يف ثالث جلسات، واستد امة الصالت مع رابطات القانونيني أسفار يقوم 

.االت)، ولألغراض التحقيقيةمن بلدان احلن(مهمة يف أوروبا، ومهمتان يف بلدي

ألف يورو٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

يف املئة)، نامجة عن احتياج احملكمة ١٠٠ألف يورو (٢٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٢٥
. وسيعتمد قلم احملكمة على نغالوبَ قضية لالنتهاء منتوخياً سياسة املساعدة القانونية إىل بدء العمل على مراجعة

تاحة حتسني نظام إلتعديالت هلا اقرتاح للمساعدة يف تقييم هذه السياسة و ْني قانونيني خمتلفنيقانونيَـْني من نظامَ 
.املساعدة القانونية

ألف يورو٨٨١,٥٤حمامو الدفاع

عن تطبيق متأتية،يف املئة)١٠٧,٠٢ألف يورو (٥٢٥,٩٢امقدارهزيادةطلوب على ينطوي املبلغ امل-٥٢٦
، على االفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام ٢٠١٢يف عامرَّ قِ أ، كمااحملكمةبالقانونية اخلاص املساعدةنظام 

، الذين عينهم رئيس قلم احملكمة واحملامني املخصوصنينيضايف لسد تكاليف احملامني املناوبإبلغ مليئ وهُ . ٢٠١٦
والئحة اإلثبات،جرائية وقواعد والقواعد اإل،يف النظام األساسيدَّدةعلى الرتتيب، وفق الشروط احملودوائرها،
احملكمة.

ين عليهم ألف يورو١٧٨,٥٢حمامو ا

نظام عن تطبيق يةمتأت،يف املئة)١٧,٠ألف يورو (٣١٦,٤امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٥٢٧
االفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام على ، ٢٠١٢يف عام رَّ قِ أ، كمااحملكمةبالقانونية اخلاص املساعدة
على احلاالتلالقانوين يف املرحلة االستهاللية من مراحالتمثيلضايف لدفع تكاليف إصص مبلغ . وقد خُ ٢٠١٦

ين عليهم وجرب أضرارهمأساس االفرتاضات اليت قدَّمها قسم مشارك .ة ا
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ألف يورو٢,٠النفقات التشغيلية العامة199

.يةبيانات التحقيقالشرتاك يف قاعدة االاملطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف يف املبلغتغريال -٥٢٨

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣١٩٠البرنامج الفرعي:٧٣الجدول

٣١٩٠
قسم دعم المحامين

٢٠١٤مصروفات عام 
ت)(بآالف اليوروا

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

يزانية املتصلة امل
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٣٧٢,٥٣٤٨,٤٧٢٠,٩٧٢٠,٩٤٤٥,٤٢١١,٤٦٥٦,٨٤٥٦,٤٢١٧,٦٦٧٤,٠١٧,٢٢,٦املوظفون من الفئة الفنية
١٣٢,٠٦٦,٠١٩٨,٠١٩٥,١٦٥,٠٢٦٠,١٦٢,١٣١,٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٧٢,٥٣٤٨,٤٧٢٠,٩٧٢٠,٩٥٧٧,٤٢٧٧,٤٨٥٤,٨٦٥١,٥٢٨٢,٦٩٣٤,١٧٩,٣٩,٣ا

١٣,٦١٣,٦١٣,٦١٩٤,٨١٩٤,٨١٩٤,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

لعمل اإلضايفا
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣,٦١٣,٦١٣,٦١٩٤,٨١٩٤,٨١٩٤,٨ا

٣,٣٧,٠١٠,٣١٠,٣١٩,٣٤,٦٢٣,٩١,٧٦٥,٨٦٧,٥٤٣,٦١٨٢,٥السفر
الضيافة

٢٣,٠٢٣,٠٢٣,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

٣١,١٣١,١٣١,١٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلرباء االستشاريون
٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٣٥٥,٦٢ ٣٥٥,٦٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٥٢٥,٩١٠٧,٢

ين عليهم ١حمامو ا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٨٦٢,١١ ٨٦٢,١٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٣١٦,٤١٧,٠
٠,٣٠,٢٠,٥٠,٥٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠النفقات التشغيلية العامة

٢,٧٢,٧٢,٧اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٣,٦٤بالعاملني ٧٦٨,٩٤ ٧٧٢,٥٦١٨,٤٥ ٣٩٠,٩٢١,٣٤ ٢٢٢,٣٤ ٢٤٣,٦٢١,٧٧ ١٢٧,٨٧ ١٤٩,٥٢ ٩٠٥,٩٦٨,٥

٣٧٦,١٥المجموع ١٣٠,٩٥ ٥٠٧,٠٦١٨,٤٦ ١٢٥,٤٥٩٨,٧٤ ٤٩٩,٧٥ ٠٩٨,٤٦٧٣,٢٧ ٦٠٥,٢٨ ٢٧٨,٤٣ ١٨٠,٠٦٢,٤

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣١٩٠البرنامج الفرعي:٧٤الجدول

وكيل أمني قسم دعم المحامين
عام

عام أمني
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٤٢٢٦املالك األساسي

١١٢١١٣املالك املتصل باحلاالت
موع الفر  ١٢٢١٦٣٣٩عيا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٢١٦٤٤١٠المجموع
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مكتب المحامي العمومي للدفاع: ٣٧٤٠البرنامج الفرعي)ز(200

المقدِّمة

ولية من القضايا املعنية همني يف املراحل األفيهم واملتاملشتبهمكتب احملامي العمومي للدفاع ميثل مجيع إن-٥٢٩
عداد العمل إىل إمام احملكمة أو أملثول إىل اخر آمن حني إىل الدوائر، وتدعوه ويعمل من أجلهاوحيمي حقوقهم

الدفاع يف التقصي القانوين ةفرقأيساعد هذا املكتب نفسه. ويف الوقت اً نفيه معيَّ اً مشتبهنة أو فيما خيص حالة معيَّ 
القانونية ذات الصلة. املسائلجال القضائية والرتكيز على باآل، ساهرًا على متكنهم من التقيد وتدبُّر القضايا

مذكرات عَ مَ ويتدبر جمَْ الذاكرة املؤسسية للمحكمة فيما يتعلق بالدفاع للدفاع مكتب احملامي العموميويصون 
فيما خيص الدفاع، إسهامًا يف املسائل اهلامة بما يتعلقالرجوع السريع إليها فيوكتيبات وقواعد بيانات من أجل 

فرقة العاملة أللن مكتب احملامي العمومي للدفاع يقدم إ. مث حتقيق التكافؤ يف الوسائل بني الدفاع واالّدعاء
.لدفاع بشأن املسائل القانونيةني وجهة نظر ااخلارجيوللشركاءالداخلية 

ألف يورو٦٦٦,٦موارد الميزانية

يف املئة) تعزى إىل إضافة موظف ٢٤,٨ألف يورو (١٣٢,٦نطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ي-٥٣٠
.)٣-قانوين يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة ف

ألف يورو٦٤١,١الموارد من الموظفين

وظيفة من س وظائف ثابتة. ويطلب هذا املكتبيتألف مالك مكتب احملامي العمومي للدفاع من مخ-٥٣١
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠وظائف املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو٥٢١,٥مةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العا

ي هام الرئيسية املنوطة مبكتب احملامي العمومامليؤدي الواجبات املتصلة ب) ٥-(من الرتبة فحمام رئيسي -٥٣٢
مباشرًا عندما فيهم واملتهمني متثيالً املشتبهمن الئحة احملكمة، مبا يف ذلك متثيل ٧٧د يف البندللدفاع كما حتدَّ 

فرقة؛ وميثل الدفاعَ ألل، مبا فيها املساعدة القانونية مبجملهدارة املكتبإويتوىللقيام بذلك؛ إىل ااحملكمة تدعوه
باملهمةمساعدة مباشرة فيما يتعلق الرئيسيرأ) يساعد احملامي-ن الرتبة خ عداخلياً وخارجياً. ومساعد قانوين (م

، بامليزانيةعداد تقارير عن املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة إعداد نصوص العرائض، و إاألساسية (مبا يف ذلك 
دةً ي القانوين التقين مساعَ صتقالقسام)، ويقوم بجهزة واألوتقدمي املساعدة خالل االجتماعات، واالرتباط بسائر األ

.فرقة الدفاعأل

يتدبر الكتيبات ومشاريع و شراف احملامي الرئيسي، إ)، يعمل حتت ٤-حمام (من الرتبة ف/مستشار قانوين-٥٣٣
ذلك؛ ويؤدي مهمات إدارية همام احملكمة عندما تطلب منأل قانونية وميثُ العرائض الالبحث اجلاري؛ ويعد نصوص 

) ٢-(من الرتبة ف. وحمام معاونعليه أداؤهاتعذرإذاهنيابة عنالو بأت مع احملامي الرئيسي سياساالأو متعلقة بو/
هدور تنفيذًا لسياسات الة بصلطالع مبهام املكتب املتضاالويساعد يفدفاع أفرقة الةساعدملقانونية اً ري حبوثجيُ 
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ومنظِّمفرقة العمل). أاملشاركة يف بعض فيما خيص الدفاع (مبا يف ذلك الوسائلتكافؤسهر على يف الاملتمثل201

القانوينبحث الري سريورات التقصي، وجيُ ة) ينظم بيانات املكتب بغية التكفل بنجاع١-(من الرتبة فملفات 
جميات اليت ا(مبا يف ذلك التدريب على الرب امللفاتتنظيمفرقة الدفاع يف أما يتعلق بطلبات الدفاع، ويساعد في

.شؤون الكشف عن املعلومات)يف واملساعدة تستخدمها احملكمة 

ألف يورو١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

. بالنظر إىل عبء العمل املتأيت عن شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-٥٣٤
ا عشرة أفرقة دفاع تزايد عدد القضايا، وال سّيما يف املرحلة االبتدائية (أربع قضايا بلغت مرحلة احملاكمة تتواله

منفصلة)، يُتوقع على أساس عبء العمل املزيد احلايل أن موارد مكتب احملامي العمومي للدفاع ستظل غري كافية 
ألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية أو لالستجابة إىل الطلبات إال على حساب حتديث إىل اةنياآللتقدمي املساعدة 

البحث جري املوظف القانوينكبري. وسيُ رييشهد بسبب ذلك حاالت تأخاملصادر اليدوي والعام الذي س
ينفذ املهام سيعد كتيبات ملساعدة أفرقة الدفاع، و سو ،)٢-، بالتعاون مع احملامي املعاون (من الرتبة فالقانوين

) يف ٤-الرتبة فالقانوين (من/الوكيلَ هذه الوظيفة املستشارَ املتعلقة بالسياسات عند اللزوم. كما سيساعد شاغلُ 
املهام التدبرية باإلشراف على نتائج عمل مكتب احملامي العمومي للدفاع واالضطالع باملهام املتأتية عن طلبات 

.الدوائر

ألف يورو٢٥,٥املوارد غري املتصلة بالعاملني

ألف يورو ٢,٩لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني زيادة مقدارها ٢٠١٦لعام تشهد امليزانية املقرتحة-٥٣٥
.املئة). وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريبيف١٣,٠(

آالف يورو٣,٠السفر

املطلوبة ليتسىن املوارد وتلزم.يف املئة)١٦,٥ألف يورو (٠,٤امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٥٣٦
والقاعدة ٥٦السفر ألداء مهامهم التمثيلية إثر التعيينات مبوجب املادة ومي للدفاعمكتب احملامي العمملوظفي

حبقوق الدفاع ةمعنيةرئيسياتشاركة يف مؤمتر املمن )، وهي ستتيح إجراء متارين تدريبية ميدانية؛ وستمكِّن٢(٤٧
.مام احملكمةأ

ألف يورو٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

تنظَّم الدفاع بخاصة تدريبيةلسد تكاليف حلقات تدارس املعنية . وتلزم املوارد املبلغ املطلوبتغري يفال -٥٣٧
.حمامني مناوبني/حمامنيوان ميكن أن يصبحمليف البلدان املتأثرة خرىأقسام أتشارك مع الب

ألف يورو٢,٥التدريب

مي العمومي للدفاع. ويتبادل استخدام املوارد احملدودة املتاحة ملكتب احملافعالية بالتدريب املطلوب ضمنتُ -٥٣٨
.مع مجيع األفرقة وميضي يف سعيه ملساعدة احملكمة بتوفري التدريب ألفرقة الدفاعاملعنية املكتب اخلربة 
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٧٤٠البرنامج الفرعي:٧٥الجدول202

٣٧٤٠
مكتب المحامي العمومي للدفاع

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٢١٧,٧١٧٧,٤٣٩٥,١٣٩٥,١١٤٧,٢٢٩٨,٢٤٤٥,٤١٥١,٢٣٠٥,٣٤٥٦,٥١١,١٢,٥املوظفون من الفئة الفنية

١,٥-١,٠-٦٦,٠٦٦,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع ٢١٧,٧١٧٧,٤٣٩٥,١٣٩٥,١٢١٣,٢٢٩٨,٢٥١١,٤٢١٦,٢٣٠٥,٣٥٢١,٥١٠,١٢,٠الفرعي لتكاليف املوظفنيا

٥١,٠٥١,٠٥١,٠١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥١,٠٥١,٠٥١,٠١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا

٦,٩٦,٩٦,٩٢,٦٢,٦١,٢١,٨٣,٠٠,٤١٦,٥السفر
الضيافة

٩,٧٩,٧٩,٧٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦,٩٩,٧١٦,٦١٦,٦٢,٦٢٠,٠٢٢,٦١,٢٢٤,٣٢٥,٥٢,٩١٣,٠بالعاملني

٢٧٥,٦١٨٧,١٤٦٢,٧٤٦٢,٧٢١٥,٨٣١٨,٢٥٣٤,٠٢١٧,٤٤٤٩,٢٦٦٦,٦١٣٢,٦٢٤,٨المجموع

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٧٤٠البرنامج الفرعي:٧٦الجدول

وكيل أمني مكتب المحامي العمومي للدفاع
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٢األساسياملالك

١١١٣٣املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١١١٤١١٥ا

الوظائف 
جلديدة/احملوَّلةا

األساسياملالك
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١١٤١١٥المجموع
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مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم: ٣٧٥٠البرنامج الفرعي)ح(203

المقدِّمة

ين عليهم على للمجين عليهمن مكتب احملامي العموميإ-٥٣٩ م يف اإلجراءات املعقودة إيساعد ا مساع صو
م، وميثُ يم احملكمة ويوفر متثيلهم القانوين العايل درجة اجلودة، ويقوم بدعم احملامني اخلارجماأ مام أل ني ومساعد

ين عليهم يف اإلجراءات اجلنائية ذنه يشحإبع. كما اة الطددوائر احملكمة فيما يتعلق مبسائل حمدَّ  الوعي حبقوق ا
.الدولية

املمثل القانوين بصفتهنيِّ امي العمومي للمجين عليهم قد عُ كان مكتب احمل٢٠١٥مايو /يارأوحبلول -٥٤٠
ين ن هذا املكتب ميثِّ إاحملكمة. كما علىاملعروضةجمين عليه يف شىت احلاالت والقضايا ٣٠٠٥لزهاء  ل مصاحل ا

، ويف نظام روما األساسيمن ١٩املقبولية مبوجب املادةىمع احملكمة يف مجيع دعاو اعليهم الذين تواصلو 
يف مجيع يني ارجاخلنيقانونيالنيلممثلل. ويقدم هذا املكتب الدعم واملساعدة منه٥٣اإلجراءات املتصلة باملادة 

.بأعمال التقصيهاملشورة القانونية وقيامهسدائإالقضايا املعروضة على احملكمة من خالل و احلاالت 

ألف يورو٧٨٩,١١موارد الميزانية

معظمها إىل ىيف املئة)، يعز ١٧,٣ألف يورو (٢٦٤,١وب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطل-٥٤١
ين عليهم ، وإىل كون مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثِّ املعين بالعمل امليدايناملوظف القانوين اجلديد ل ا

اإلجراءات مرحلة يف الدعاوى خمتلف إىل املزيد من املوارد، ويف خالهلااالبتدائية، اليت ُحيتاج اإلجراءات مرحلة يف 
.رب األضرارتها املتعلقة جبالتمهيدية ومرحل

ألف يورو٣٣٤,٨١الموارد من الموظفين

وُيطلب استمرار .موظفاً ١٢مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من العاملني حاليًا يفيتألف مالك -٥٤٢
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (فيه توفري وظيفة 

ألف يورو٢٣٧,٤١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

فرقة تتابع أالو قضية وميكن أن يشكِّ /كثر من حالةأعلى نفسهص املوظفون للعمل يف الوقت خيصَّ -٥٤٣
.املسندة إليهمام احملكمة)، حبسب املهجلساتاإلجراءات (مبا فيها 

،)٥-من حمام رئيسي (من الرتبة فيتألف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم العاملني يفمالك إن -٥٤٤
)، ٢-(من الرتبة فنيقانونيني معاونوثالثة،)٣-بة فتني (من الر يقانونوثالثة،)٤-(من الرتبة فْنيِ وحماميَـ 
.رأ)-عخالرتبةإداري (من ومساعد،)١-فالرتبة(من للملفاتَمْنيِ ومنظِّ 

ألف يورو٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

.يف املئة)٣٩,٤يورو (ألف٦٣,٤مقداره اخنفاضينطوي املبلغ املطلوب على -٥٤٥
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املكتب هذا . إن موظفي شهرًا (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف-204٥٤٦

، ويظل أحدهم منتدبًا بصورة مرحلة اإلجراءات االبتدائيةلف القضايا يف احلاليني منتدبون بالفعل للعمل على خمت
اليت بلغت اإلجراءات فيها أيضًا املرحلة َسْنغروتو ويف قضية دائمة للعمل مع املمثل القانوين املشرتك الذي ُعنيِّ 

لتمثيل يف املرحلة التمهيدية من ايتوّىل املكتب ليعنيَّ هذا مارسة السابقة للدوائر يُتوقع أن ماالبتدائية. ووفقًا لل
يساعد املمثلني القانونيني اخلارجيني يف خمتلف احلاالت ه. ويضاف إىل ذلك أنأُنغوينقضية اإلجراءات يفمراحل

من الئحة احملكمة. وعليه فإن ٨١وفقًا للبند الطالبنيوالقضايا ويُعهد إليه بتقدمي تقارير إىل الدائرة بالنيابة عن 
.املكتب من أداء كل مهامههذا اإلضايف يلزم لتمكني املوظف 

ألف يورو٤٥٤,٣الموارد غير المتصلة بالعاملين

تلزم املوارد غري املتصلة . و يف املئة)٣١,٧يورو (آالف١٠٩,٤اينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقداره-٥٤٧
والنفقات التشغيلية اخلرباء االستشاريني، وتكاليف ف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، اليبالعاملني لسد تك

.العامة

لقد بينت املمارسة أن املساعدة اليت يقدمها موظف قانوين يف امليدان متثل أمرًا أساسيًا الستدامة الصلة -٥٤٨
ين عليهم  الع على آرائهم على أحدث املستجدات، واالطّ املستمروإطالعهممع من جيري متثيلهم من ا

ألدلة. وقد بينت الدوائر باستمرار، عند تعيينها حماميًا من مكتب احملامي العمومي للمجين وشواغلهم، ومجع ا
ين عليهم، أنه سيحظى مبساعدة من موظف قانوين يف امليدان. وقد أوصى قلم احملكمة نفسه  عليهم لتمثيل ا

م يف املرحلة االبتدائية. فاضطالع نفس نظام التمثيل القانوين للمجين عليهباالستمرار يف تطبيقالدوائر املعنية 
حمامي مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بالتمثيل القانوين يقلص املوارد الالزمة يف إطار ميزانية املساعدة 

.القانونية

اْبليه واْغبَـْغبويف قضية يف امليدان حالياً العاملنيومن الضروري استمرار خدمات املوظفني القانونيني-٥٤٩
يف أوغندا. وقد ُحسبت التكاليف على جديد يف احلالة . كما يلزم موظف قانوين بوسكو اْنتاَغنداضية وقغوديه

.أساس عقد اخلبري االستشاري احلايل

ألف يورو١٢٣,٤رالسف

يف املئة). وتعزى هذه الزيادة إىل أن ٢٧,٩ألف يورو (٢٦,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٥٠
يف ملوين عليهم الذين ميثِّ انونن املعيَّ و إىل احملكمة جعل من الضروري أن يقابل احملامنغوينأُ تقدمي السيد 

ين عليهم يف القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية من مراحل أوغندا، وإىل أنه يلزم املزيد من املوارد ملقابلة ا
ين عليهم الذين ميكاإلجراءات لوا أمام احملكمة بصفتهم شهودًا أو بصفتهم ن أن ميثُ ، مبا يف ذلك متييز ا

.الشخصية، ومجع ما قد يوجد من أدلة

تتسم و املكتب باملهام املنوطة به.هذا فاألسفار يف مهام ميدانية أمر أساسي فيما خيص اضطالع -٥٥١
ين عليهمءلقالا على حنو جمد خالل هم ومتثيلليهم إالدعم و تقدمي املساعدة يف بأمهية حيويةات الوجاهية مع ا

.اإلجراءاتمجيع مراحل 
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ألف يورو٥٠,٠اخلدمات التعاقدية205

ين عليهم ٤٢,٩يورو (ألف١٥,٠ازيادة مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على-٥٥٢ يف املئة)، وهو يلزم لنقل ا
إىل احملكمة أُنغوينالسيد . وتعزى هذه الزيادة إىل أن تقدمي يقابلهم فيه حماموهمنَ مَ آقامتهم إىل مكان إماكن أمن 

م يف أوغندا، وإىل أنه يلزم املزيد من املوارد ونجعل من الضروري أن يقابل احملام ين عليهم الذين ميثِّلو املعيَّنون ا
ين عليهم  ين عليهم يف القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية من مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك متييز ا ملقابلة ا

.ذين ميكن أن ميثُلوا أمام احملكمة بصفتهم شهوداً أو بصفتهم الشخصية، ومجع ما قد يوجد من أدلةال

ألف يورو٢٦٩,٩اخلرباء االستشاريون

وفقًا لقرارات الدوائر و . يف املئة)٣٣,٣يورو (ألف٦٧,٥ازيادة مقدارهينطوي املبلغ املطلوب على-٥٥٣
عمل ثالثة موظفني من الفريق القانوين املقيم يف الهاي املموَّل باعتمادات بشأن التمثيل القانوين للمجين عليهم ي

يف كوت ديفوار فيما خيص قضية ص يف إطار البند "اخلرباء االستشاريون" يف بلدان احلاالت املعنية: واحدٌ ختصَّ 
. وتعزى الزيادةوسكو اْنتاغندابواثنان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية فيما خيص قضية ليه غوديهبْ ااْغبغبو ولوران
ين عليهم يف اإلجراءات يف احلالة يف املعنية إىل قيام حمامني من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بتمثيل ا
ما ،أُنغوينملكتب لالضطالع بالتمثيل القانوين يف اإلجراءات التمهيدية يف قضية هذا ايعنيَّ ويُرجَّح أن ،أوغندا

.اً قانونياً يعمل يف امليدانيستلزم موظف

ألف يورو١١,٠النفقات التشغيلية العامة

ين عليهم، بامن قاء اآللميكن فيها الالَّ ستئجار حمسد تكاليف ا، وهو يلزم ليف املبلغ املطلوبتغريال -٥٥٤
.هلالعالقة بني احملامي وموكِّ التكتم يف على حنو يصون 



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 206

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٦لمقترحة لعام: الميزانية ا٣٧٥٠البرنامج الفرعي:٧٧الجدول206

٣٧٥٠
مكتب المحامي العمومي للمجني 

عليهم

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

تصلة امليزانية امل
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٢٧٩,٢٦٨٩,٠٩٦٨,٢٩٦٨,٢٢٣٢,١٧٢١,٢٩٥٣,٣١٥١,٢١املوظفون من الفئة الفنية ٠٢١,٢١ ١٧٢,٤٢١٩,١٢٣,٠

١,٥-١,٠-٦٦,٠٦٦,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٧٩,٢٦٨٩,٠٩٦٨,٢٩٦٨,٢٢٩٨,١٧٢١,٢١ا ٠١٩,٣٢١٦,٢١ ٠٢١,٢١ ٢٣٧,٤٢١٨,١٢١,٤

٣٩,٤-٦٣,٤-٩٠,١٩٠,١٩٠,١١٦٠,٨١٦٠,٨٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٩,٤-٦٣,٤-٩٠,١٩٠,١٩٠,١١٦٠,٨١٦٠,٨٩٧,٤٩٧,٤ا

٣,٢٨٠,١٨٣,٣٤,٣٨٧,٦٩٦,٥٩٦,٥٤,٤١١٩,٠١٢٣,٤٢٦,٩٢٧,٩السفر
الضيافة

٧,٩٧,٩٧,٩٣٥,٠٣٥,٠٥٠,٠٥٠,٠١٥,٠٤٢,٩اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢٠٢,٤٢٠٢,٤٢٦٩,٩٢٦٩,٩٦٧,٥٣٣,٣اخلرباء االستشاريون
٢٦,٥٢٦,٥٢٦,٥١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠مةالنفقات التشغيلية العا

١,١١,١١,١اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٤,٣١١٤,٥١١٨,٨٤,٣١٢٣,١٣٤٤,٩٣٤٤,٩٤,٤٤٤٩,٩٤٥٤,٣١٠٩,٤٣١,٧بالعاملني

٢٨٣,٥٨٩٣,٦١وعالمجم ١٧٧,١٤,٣١ ١٨١,٤٢٩٨,١١ ٢٢٦,٩١ ٥٢٥,٠٢٢٠,٦١ ٥٦٨,٥١ ٧٨٩,١٢٦٤,١١٧,٣

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٧٥٠البرنامج الفرعي:٧٨الجدول

وكيل أمني مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
عام

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

جمموع موظفي 
الفنية وما الفئة 
فوقها

رأ-خ عرر-خ ع
جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٢املالك األساسي

٢٢٢٢٨٨املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٢٢٢٩١١١٠ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
١١٢٢املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعيا
١٢٣٣٢١١١١١٢المجموع
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قسم خدمات تدّبر المعلومات: ٣٣٩٠البرنامج الفرعي)ط(207

حتت إشراف مباشر من مدير شعبة اخلدمات القضائية يسهر قسم خدمات تدبر املعلومات على إعمال -٥٥٥
مجيع أجهزة احملكمة وأنشطتها. كما إن قسم خدمات تدبر لصاحلت لتدبر املعلومامناسبةً قلم احملكمة خدماتٍ 

املعلومات سيقدم خدمات إىل سائر اجلهات اليت تتعامل مع قلم احملكمة مبا فيها األطراف اخلارجيون الذين 
:. وتتألف خدمات املعلومات مما يليةتكنولوجيمواردها اليعتمدون على سياسات احملكمة و 

وضع وثائق بالسياسات واملمارسات الفضلى اخلاصة بتدبر الوثائق مبا يف ذلك،اتأنشطة تدبر املعلوم)أ(
(الرقمية)، والسجالت واحملفوظات؛ ومرافق املكتبة؛ وتدبر املعارف بغض النظر عما إذا كانت قائمة على 

التكنولوجيا؛

دعم نظم املعلومات، مبا يف ذلك إعداد هذه النظم وتسيريها وإدماجها؛)ب(

إىل املستعملني النهائيني، املقدَّمة التكنولوجيا، مبا يف ذلك اخلدمات يف جمال خدمات للشتغايلاالدعم ال)ج(
والتكنولوجيا السمعية البصرية؛،وتكنولوجيا االتصال والرتابط الشبكي

يف جمال أمن املعلومات، مبا يف ذلك وضع وثائق السياسات واملمارسات الفضلى، ااألنشطة املضطلع )د(
ر املخاطر املتصلة باملعلومات بغض النظر عما إذا كانت قائمة على وتدبُّ ،معايري أمن املعلوماتوتطبيق 

.التكنولوجيا

يتصل بالتكفل باالنتقال السلس إىل املباين الدائمة ٢٠١٦ا خيص عام مب الرئيسي للتكاليف فيإن املسبِّ -٥٥٦
. ReVisionمة يف إطار املراجعة املسماة من التوصيات املقداملعلومات تدّبرخدماتقسموتنفيذ ما خيص 

ج جديد يف توفري اخلدمات، مبا يف ذلك تكوين قدرة على تدبر املعلومات واملزيد من اتّ ويستتبع ذلك دعمَ  باع 
الرتكيز على أمن املعلومات.

زيادة مقرتحة يف املصروفات على نظم املعلومات، عمًال بقرار رئيس قلم احملكمة٢٠١٦ويشهد عام -٥٥٧
ال، ومبعاجلة ما يرتتب على التهديدات السيربانية والتجسس السيرباين العابر للحدود  القاضي بالرتكيز على هذا ا

الوطنية من آثار على الصعيد العاملي.

على ثالثة جماالت رئيسية: إقامة مرفق لألرشفة ٢٠١٦وسترتكز أنشطة وحدة تدبر املعلومات يف عام -٥٥٨
وضع و متطلبات مستعملي املعلومات على الصعيد الداخلي؛ أود املكتبة بغية النهوض بمضو الرقمية يف احملكمة؛ 

وصف وتصنيف سليمني جلميع املعلومات املتعلقة بالعمل، مبا يف ذلك تطوير الكفاءات يف جمال تدبر املعلومات. 
رشيف، وحتويل املكتبة ألغراض وسُتصرف املوارد املعنية على ضم املعلومات احملفوظة واملعلومات املتوارثة إىل األ

.قي تدبر املعلوماتمنسِّ وتطوير مهام دعم تصنيف املعلومات القضائية 

يوروألف٤٨٩,٣٩موارد الميزانية

.يف املئة)٥,٢ألف يورو (٤٧٠,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٥٩
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ألف يورو٥١٨,٧٤الموارد من الموظفين208

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف ٥٥من قسم خدمات تدبر املعلومات العاملني يفيتألف مالك -٥٦٠
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو٤٠١,٤٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-) يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ ع٥-رتبة ف(من الرئيسهخدمات تدبر املعلومات يدير قسمَ -٥٦١
رأ).

)، وموظف معين بتدبر ٤-وحدة تدبر املعلومات من رئيسها (من الرتبة فمالك العاملني يف تألف يو -٥٦٢
)، وموظف ٣-)، وموظف معين باملكتبة واحملفوظات والوثائق املتوارثة (من الرتبة ف٣-املعلومات (من الرتبة ف

)، ومساعد معين ٢-)، وموظف معاون معين باملكتبة (من الرتبة ف٢-علومات (من الرتبة فمعاون معين بتدبر امل
رأ)، ومساعد معين -رأ)، ومساعد معين بدعم نظم املكتبة (من الرتبة خ ع-بتدبر املعلومات (من الرتبة خ ع
رأ).-(من الرتبة خ عرأ)، ومساعد معين باحملفوظات والوثائق املتوارثة - مبقتنيات املكتبة (من الرتبة خ ع

)، وموظف معين بأمن ٤-وحدة أمن املعلومات من رئيسها (من الرتبة فالعاملني يف ويتألف مالك -٥٦٣
رأ).- ن معنيني بأمن املعلومات (من الرتبة خ عيْ )، ومساعدَ ٣-تكنولوجيا املعلومات (من الرتبة ف

وموظف معين ،)٤-(من الرتبة فوحدة تطوير النظم وتسيريها من رئيسها العاملني يف ويتألف مالك -٥٦٤
)، وموظف معين بتسيري قواعد ٣-)، ومسريِّ للنظم وقواعد البيانات (من الرتبة ف٣-بتطوير النظم (من الرتبة ف

)، ٢-)، وموظف معاون معين بدعم النظم (من الرتبة ف٢-البيانات ونظام ختطيط املوارد املؤسسية (من الرتبة ف
رأ)، -الرتبة خ عْين رئيسيني معنيني بالتطوير (من )، ومساعدَ ٢-من الرتبة فوموظف معين بتدبر البيانات (

رأ)، -ْين معنيني بدعم النظم (من الرتبة خ عرأ)، ومساعدَ -بالتطوير (من الرتبة خ عومساعدْين معنيني
- الرتبة خ عرأ)، ومساعد معين بتسيري قواعد البيانات (من-بتدبر البيانات (من الرتبة خ عْين معنينيومساعدَ 

رأ).

)، وموظف معين ٤-من رئيسها (من الرتبة فاملعلوماتية اتالعاملني يف وحدة اخلدمويتألف مالك -٥٦٥
م للمستعملني النهائيني (من الرتبة )، ومنسق للخدمات اليت تقدَّ ٣-بالتكنولوجيا واالتصال (من الرتبة ف

، وتقين رئيسي معين بالشبكات واالتصاالت (من رأ)-)، وتقين رئيسي معين بدعم املرافق (من الرتبة خ ع٢-ف
بدعم املرافق ْني معنينيرأ)، وتقنيَـ - رأ)، وتقين رئيسي معين باملواد السمعية البصرية (من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع

ْني معنيني باملواد رأ)، وتقنيَـ -رأ)، وثالثة تقنيني معنيني بالشبكات واالتصاالت (من الرتبة خ ع-(من الرتبة خ ع
رأ)، وتقين معين بالعتاد -رأ)، وسبعة مساعدين معنيني باملرافق (من الرتبة خ ع-السمعية البصرية (من الرتبة خ ع

رأ).-رأ)، ومساعد معين بدعم التطبيقات والتدريب (من الرتبة خ ع-ع(من الرتبة خ

خلدمات من معماري اتوفري الوحدة املعنية بالتشكيالت املعمارية للنظم وبويتألف مالك العاملني يف -٥٦٦
-لتوفري اخلدمات (من الرتبة فومنسِّق)، ٤-تشكيالت النظم معين باملؤسسات واحللول (من الرتبة فيف خمتص

ا (من الرتبة خ ع٢ رأ).-)، ومساعد معين بتدبر تشكيالت النظم وتعديال
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ألف يورو٧٢,٣املساعدة املؤقتة العامة209

رأ) ملدة -ولوجيا املعلومات واالتصاالت (من الرتبة خ عتقين معين مبكتب املساعدة يف جمال تكن-٥٦٧
. يعمل يف مكتب املساعدة التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موظفون شهراً (متطلب جديد)١٢

م منتفع ٤٠٠١ف الواحد العامل بدوام كامل من أجل زهاء ظمن معادالت املو ٨,٠يكافئون  (مبن فيهم خبدما
فرتة ًا من أعضاء األفرقة اخلارجية الناشطة). فتلزم الوظيفة املعنية للنهوض بعبء العمل املزيد خالل عضو ١٩٥

.إجراءات العمل اجلديدةها ومعإذ يتكيف املستعملون معاحملاّل اجلديدة إىلنتقالاال

آالف يورو١٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

.دبر الفعالياتلتو ،خدمات تدبر املعلومات خالل االجتماعاتيلزم املبلغ املطلوب لتقدمي -٥٦٨

ألف يورو٣٥,٠العمل اإلضايف

.ال تغري يف املبلغ املطلوب-٥٦٩

منية وحتسينات طفيفة للمشكالت األوحلوالً ،نتظامارى بكل النظم احلاسوبية تستلزم ترقيات جتُ إن  -٥٧٠
ذا العمل مساءً ضمرارية اخلدمات، يُ تاسولضمان.(الربامج التصحيحية الصغرية)اةاملؤدّ للوظائف وخالل طلع 
اي بذل كل جازة تعويضية. ويُ إخذ أةتاحإ، ال ميكن دائمًا األعمالمرارية تسبوع. ونظرًا إىل دواعي اساألةعطل 
.دىنضايف عند حدها األبقاء املدفوعات تعويضاً عن العمل اإلإلاملستطاع 

ألف يورو٩٧٠,٦٤الموارد غير المتصلة بالعاملين

إثر نقل أنشطة وتكاليف يف املئة)٩,١ألف يورو (٤١٣,٥هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار -٥٧١
ا إىل  أخرى مثل شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات القضائية واملكاتب امليدانية، وتوّيل أجهزةمتصلة 

ا إىل وحدة أمن املعلومات واملك وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، .تبةأنشطة كان معهوداً 
تكاليف وازم واملواد، و لالتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، و وتكاليف اخلدمات التعاقدية، تكاليف و 

.ثاث والعتاداأل

ألف يورو٤٦,٩السفر

بط املصون األمن معدات الزمة من أجل الر ن لرتكيبيلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف أسفار إىل امليدا-٥٧٢
ا من أجل املشاركة يف اجتماعات معنية بتدبر املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ب شبكة املقر؛ وأسفار يقام 

ا للمشاركة يف اجتماعات لالطّ  الع على املستجدات فيما يتعلق بالتعديالت وأثرها على احملكمة؛ وأسفار يقام 
بعها لني املعنية بالعرب املستخلصة اليت تنظمها األمم املتحدة من أجل العمل باملمارسات اليت تتّ جمموعات املستعم

ا ملو  كبة أحدث املبادرات ا وكاالت األمم املتحدة واليت ثبت جناحها وجناعتها بالقياس إىل تكاليفها؛ وأسفار يقام 
ل مواطن ضعف يف جمال األمن تمل أن ميثِّ حيُ اليت تتناول ما، جيا املعلومات واالتصاليف جمال أمن تكنولو 

.والسالمة، والرتابط الشبكي، وتبادل املعلومات
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ألف يورو٢٧٤,٥اخلدمات التعاقدية210

. كما يُتوقع املعلوماتتكنولوجيا تتصل اخلدمات املعنية حاليًا برتقيات النظم واملضي يف تعزيز تدابري أمن -٥٧٣
وات املراقبة ونظم الكشف والتصدي للتهديدات االستخبارية. ومثة تكبد تكاليف إضافية متصلة بإعمال أد

مجيعها يتوافق مع إيالء رئيس قلم إن . ٥٧٨نة يف الفقرة رات ذات صلة تندرج يف عداد رأس املال مبيَّ مستثمَ 
.احملكمة األولوية لالستثمار يف وسائل الدفاع السيربانية

ألف يورو٦٨,٥التدريب

الدائمة بإعمال تكنولوجيات جديدة يف شىت جوانب التشكيلة التقنية احملالّ ىل االنتقال إسيقرتن -٥٧٤
عترب اخلربة واملهارات التقنية الداخلية الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية فعالة فيما خيص تدبر املعلومات للمحكمة. وتُ 

االت مسؤوليتهم ضمن احملكمة.  تعزيز مهارات املوظفني يف جممعالة، عنصراً حامسًا فيما خيص توفري بيئة عمل فعّ 
.باملسائل األمنية وتقليص األخطار احمليقة باحملكمةدرايةكما سيلزم تدريب يف جمال أمن املعلومات للبقاء على 

ألف يورو٥٥٧,٣٣النفقات التشغيلية العامة

وللعمل ، عقود نافذة وخدمات جيري توفريهابشأنعادة التفاوض إللحزم يف ت التخفيضات نتيجةً تسنّ -٥٧٥
التكاليف وال تغري يفعوام السابقة. جريت يف األأُ الستفادة من االستثمارات اليت لو ،األولويةعلى أساس درجات

ه،رغوب فياملاملكاتب، وتدبر الرتمجة، واملكتبة، ونظام كشف الولوج غري وأمتتةمنها، أنظم الشبكات و لالثابتة 
من الع اآللكرتونية، ونظام االطّ لفريوسات) اإلا(تماحُ ـلااتدّ مضاو ت، ونظام احملفوظا،لكرتوينونظام الربيد اإل

وروابط التباحث ،احلفظ، وتراخيص التطبيقاتنظموتراخيص عن بعد، وتراخيص استعمال قواعد البيانات، 
النظم نفوذ إىلللCitrixنظام بتتصل فخرى ما التكاليف األأذاعي يف اجتاهني. و لفيديوي، وصيانة نظام البث اإلا

والنظم ،حملكمةانرتنت الرئيسي والرافد اخلاصني باإليخطَّ جيار إعن بعد، وتسجيل الصوت يف مركز االحتجاز، و 
.التواجد امليداينحمالّ الساتلية يف 

ألف يورو٢٢١,٥اللوازم واملواد

نرتنت اإلةشبكعلى اً لكرتونيإليها إرجع لسد تكاليف اشرتاكات يف منشورات يُ املبلغ املطلوب يلزم -٥٧٦
العمل َيت لغب)لكرتونية ونسخ ورقيةإثة (بنسخ قواميس ومواد مرجعية حمدَّ واقتناءةكتباشرتاكات املوتكاليف

.غاتلجل املختصني العاملني يف جمال الألغات احلاالت والقضايا من بلغات الرمسية و بالو 

نالذاكرة، ولوحات مفاتيح الرقوُجذاذات،طابعات العالية الطاقةالخراطيش احلرب اخلاصة بأيضاَ لزم تو -٥٧٧
بصرية، السمعية اللوازم اللفيديوية الرقمية، و اقراص على األللتسجيلارجية اخلوحدات ال، و اللغاتمبختلف 

.احملمولةاحلواسيبيات ر شبكات، وبطاالولوازماعات، سمّ الو 

ألف يورو٨٠٢,٠األثاث والعتاد

لبيانات بسبب عمليات التحقيق اجلديدة، وإصالح أعطال املعدات سُيحتاج إىل املزيد من حيز ختزين ا-٥٧٨
املبلغ املطلوب سُتسَّد ب. كما األعطال الكربىاحلاسوبية، واالستثمار يف البنية التحتية الستئناف العمل يف حاالت 
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لقدرات يف حتسني اشأن يف) ١(املرحلة ReVisionتكاليف تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة املسماة 211

وزيادةُ جديدة لألمن السيرباين، وسيتم به توسيعُ نظمٍ وإعمالَ واحتيازَ جمال أمن املعلومات. ويشمل ذلك إقامةَ 
احلماية ذات املستويات ما حيسِّنالقدرة احلالية على توفري اخلدمات يف جمال أمن تكنولوجيا املعلومات للمحكمة، 

والقدرات على التنبيه والتصدي.املتدرجة، والكشف، وتسجيل احلوادث، 

من أجل قسم خدمات تدبر املعلومات سيعمل ReVisionإطار املراجعة املسماة وكما أوصي به يف -٥٧٩
على الورق (تزويد مكتب املساعدة تسلسل أعمال املوافقة اليت تعاجلَ نظام إعمال حل إلكرتوين يستعاض به عن 

التقنية باألدوات الالزمة).

ت اخلدمة الواردة من مكتب املدَّعي العام إىل قسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص وبناء على طلبا-٥٨٠
إىل حفظ واالحتياجاتيف املئة يف تكاليف تراخيص الربامج احلاسوبية ١٥ن وجود زيادة نسبتها يعايَ ٢٠١٦عام 

ة أمن احلاالت.ديدة وإجناز مراقباجلتطبيقات الص لسد تكاليف خوادمي البيانات. ويلزم أيضاً خمصَّ 
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٣٩٠البرنامج الفرعي:٧٩الجدول212

٣٣٩٠
قسم خدمات تدبّر المعلومات

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٢املوظفون من الفئة الفنية ٨٥٧,٦١ ٤٢٠,٠٤ ٢٧٧,٦٤ ٢٧٧,٦١ ١٣٧,٦٥٦٧,٨١ ٧٠٥,٤١ ٤٥٥,٢٦٠٥,٢٢ ٠٦٠,٤٣٥٥,٠٢٠,٨

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٠٠,٤١ ٠٣٤,٥٢ ٤٣٤,٩١ ٥٦٠,٧٧٨٠,٣٢ ٣,٩-٩٤,٠-٣٤١,٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٨٥٧,٦١ ٤٢٠,٠٤ ٢٧٧,٦٤ ٢٧٧,٦٢ ٥٣٨,٠١ ٦٠٢,٣٤ ١٤٠,٣٣ ٠١٥,٩١ ٣٨٥,٥٤ ٤٠١,٤٢٦١,١٦,٣

٧٣,٨-٢٠٣,٨-٢,٠١٧٥,٦١٧٣,٦١٧٣,٦٢٧٦,١٢٧٦,١٧٢,٣٧٢,٣-املساعدة املؤقتة العامة
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٤,٥١٤,٥١٤,٥٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٣,٥-٢٠٣,٨-١٢,٥١٧٥,٦١٨٨,١١٨٨,١٤٥,٠٢٧٦,١٣٢١,١١١٧,٣١١٧,٣ا

١٨,٩-١١,٠-٣٥,٢٥٢,١٨٧,٣٨٧,٣٣٣,٣٢٤,٦٥٧,٨٢٧,٨١٩,١٤٦,٩السفر
الضيافة

٢٤٠,٣١٤٢,٠٣٨٢,٣٣٨٢,٣١٤٠,٢٨٧,٠٢٢٧,٢٢٠١,٥٧٣,٠٢٧٤,٥٤٧,٤٢٠,٨اخلدمات التعاقدية
٣٢,١٤٤,٨٧٦,٩٧٦,٩٦٠,٧٦٠,٧٦٨,٥٦٨,٥٧,٨١٢,٩التدريب

اخلرباء االستشاريون
١النفقات التشغيلية العامة ٨٧٩,٧١ ٤٨٤,٨٣ ٣٦٤,٥٣ ٣٦٤,٥٢ ١٠١,٧١ ٤٤٠,٠٣ ٥٤١,٧١ ٩٠٢,٠١ ٦٥٥,٣٣ ٥٥٧,٣١٥,٦٠,٤

٢١٣,٤٢١٣,٤٢١٣,٤١٢٠,٠١٤,٨١٣٤,٨٢٢١,٥٢٢١,٥٨٦,٧٦٤,٣اللوازم واملواد
٥٨١,٩٣٤٦,٠٩٢٧,٩٩٢٧,٩٣٠٠,٠٢٣٥,٠٥٣٥,٠٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠٢٦٧,٠٤٩,٩األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢بالعاملني ٩٨٢,٦٢ ٠٦٩,٧٥ ٠٥٢,٣٥ ٠٥٢,٣٢ ٧٥٥,٨١ ٨٠١,٣٤ ٥٥٧,١٢ ٧١٠,٢٢ ٢٦٠,٤٤ ٩٧٠,٦٤١٣,٥٩,١

٥المجموع ٨٥٢,٧٣ ٦٦٥,٣٩ ٥١٨,٠٩ ٥١٨,٠٥ ٣٣٨,٨٣ ٦٧٩,٧٩ ٠١٨,٥٥ ٨٤٣,٤٣ ٦٤٥,٩٩ ٤٨٩,٣٤٧٠,٨٥,٢

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٣٩٠البرنامج الفرعي:٨٠الجدول

وكيل أمني قسم خدمات تدبّر المعلومات
عام

ني عام أم
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٢٤٧١٤٢٣٢٣٣٧املالك األساسي

٣٢٥١٢١٢١٧املالك املتصل باحلاالت
١٥٦٧١٩٣٥٣٥٥٤موع الفرعيا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١١املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١١ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٥٦٧١٩٣٦٣٦٥٥المجموع
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شعبة العالقات الخارجية:٣٨٠٠البرنامج-213٤

اليت أجراها ReVisionاملسماة املراجعة إن شعبة العالقات اخلارجية شعبة جديدة أنشئت نتيجة ملشروع -٥٨١
اليت اشتملت على تباحث مشل بنطاقه قلم احملكمة برمته بشأن رسالته، وقيمه، وأهدافه، وعملياته، و قلم احملكمة، 

وطرائق عمله، وممارساته. ومن مث فإن منصب مدير هذه الشعبة منصب جديد يف قلم احملكمة.

ين عليهم وتتكون هذه الشعبة من املكاتب امليدانية، وقسم العالقات-٥٨٢ اخلارجية والتنسيق امليداين، وقسم ا
ا ستستبق املستجدات اخلارجية ذات األثر على عمليات احملكمة وختطط  والشهود، وقسم اإلعالم والتوعية. إ

هلا، وتتحلى بدرجة عالية من القدرة على التحرك حياهلا.

عامل ملتعظيم أثرمها وجناعتهما برسم وتعمل هذه الشعبة على تعزيز الدعم املقدم إىل احملكمة وقلمها-٥٨٣
اتصاالت احملكمة؛ وبالسهر على إعالم اجلمهور بأهداف احملكمة إعالمًا استباقيًا دقيقًا وآتيًا يف الوقت املناسب؛ 
وجبمع وحتليل منتجات املعلومات األمنية والسياسية ذات الصلة املتعلقة بعمل قلم احملكمة يف بلدان احلاالت 

خر يهم احملكمة؛ وبتعزيز التحاور والتعاون والعالقات مع أصحاب الشأن والشركاء مبن فيهم الدول أي بلد آأو
تمع  ؛ وبتمثيل قلم احملكمة واحملكمة على النحو املناسب يف احملافل الداخلية األهليواملنظمات احلكومية وا

واخلارجية.

مة فيما يتعلق بتعاون الدول، وستقوم باستدامة وستنهض هذه الشعبة باملهام الواقعة على عاتق قلم احملك-٥٨٤
احملكمة يف امليدان من خالل إقامة بىن جديدة ضمن املكاتب امليدانية. فهذه املكاتب تنهض حضوروتنسيق 

ين عليهم يف امليدان،  مبهام قلم احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية، واإلعالم، والتوعية، واألنشطة املتعلقة با
يئ ا اجلهات اليت تتعامل مع قلم احملكمة يف لعمللشروط املسبقة الالزمة لتقدمي خدمات عالية اجلودة دعمًا و

ر هذه اخلدمات. وتتوىل هذه الشعبة تنسيق ودعم وتوفري التخطيط واملراقبة فيما خيص املهمات امليدان، وتوفِّ 
ا بعيداً عن املقر.املضطلَ  ع 

د وعن توفري يف الوقت احملدَّ أمام احملكمة ولية عن التكفل مبثول الشهود تتوىل هذه الشعبة أيضًا املسؤ و -٥٨٥
ضني للخطر.الدعم واحلماية وسائر اخلدمات املناسبة للشهود وغريهم من األشخاص املعرَّ 

تها اخلاصةتواصل املكاتب امليدانية تنفيذ اسرتاتيجي،وعمًال بوالية هذه الشعبة فيما يتعلق بالتنسيق-٥٨٦
امليدانية تؤدي دورًا أساسيًا يف تنفيذ اإلجراءات والوحداتكاتب املستظل ٢٠١٦امليدانية. ففي عام العمليات ب

العمليات امليدانية. وسيستمر املتمثل يف أن املتطلبات القضائية هي منطلق مبدأ لالقضائية للمحكمة، وفقًا ل
يف بونيا (مجهورية ةقائمامليدانية الوالوحدة) املكتب امليداين القائم يف كنشاسا (مجهورية الكونغو الدميقراطية

قضية الكونغو الدميقراطية) على تقدمي الدعم لألنشطة فيما يتعلق بدعاوى االستئناف وإجراءات جرب األضرار يف 
كتب املوسيواصل ، وال سّيما يف إقليم كيفو وإقليم إيتوري. قضية اْنتاغندا، واألنشطة املزيدة يف نغالوبَنغا وقضية كاتَ 

ا دعمًا لعمليات التحقيق. األنشطةأيضًا غي (مجهورية أفريقيا الوسطى) نْ امليداين القائم يف بَـ  اليت يضطلع 
قضية وسيجري تعزيز احلضور امليداين يف كمباال (أوغندا) للتمكني من اإلعداد املناسب جللسة اعتماد التهم يف 

صندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بعمله يف أوغندا ، ومواصلة دعم احلضور اإلقليمي للدومنيك أُنغوين
اإلجراءات االبتدائية فيما يتعلق باملتصلوكينيا واجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية. وسيظل العمل 

تدام احلضور لقلم احملكمة. كما سُيسةالتابعالقائمة يف نريويب ةامليدانيالوحدةحيظى بدعم َسْنغروتو وبقضية 
بكامله.٢٠١٦امليداين يف كوت ديفوار ومايل لعام 
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بني أقسامها. وسيعمل هذا التآزر العمل إليتاءمسؤول عن العالقات اخلارجية شعبة إن مكتب مدير -214٥٨٧

االسرتاتيجية هأهدافللسهر على حتقيق األخرينيقلم احملكمة بَيت مكتَيب مديَري شعوثيق مع التعاون الاملكتب ب
.تهأنشطيق وتنس

)٢٠١٦- ٢٠١٥لوية للفرتة و األهداف (األهداف ذات األ

املشاركة واإلسهام يف وضع االسرتاتيجيات والرؤية فيما خيص تدبر األداء العام لقلم احملكمة (الغاية ٢-١-١
).١-١االسرتاتيجية 

ين عليهم واجلماعات املتضررة والتواصل معهم على حنو فعال وفقًا ١-٧-١ للوثائق ذات الصلة من توعية ا
).٧-١الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة (الغاية االسرتاتيجية 

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض ١-١-٢
سرتاتيجية بالنجاعة والفعالية مع السهر على القدرة على النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز (الغاية اال

١-٢.(
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة (الغاية ٢-١-٢

). ١-٢االسرتاتيجية 
السهر على تكييف تدابري األمن والسالمة مع الظروف وتيسري ما يلزم من عمليات احملكمة مع ١-٨-٢

).٨-٢طيط وتنفيذ هذه العمليات (الغاية االسرتاتيجية االخنراط من البداية يف خت
حتسني اإلدارة وآلية تدبر املخاطر يف جمال األمن والسالمة فيما خيص مجيع البلدان اليت ُجترى فيها ٢-٨-٢

عمليات احملكمة، مبا يف ذلك البلدان اليت ليست من بلدان احلاالت، وفيما خيص مجيع مراحل 
).٨-٢قضائية (الغاية االسرتاتيجية التحقيق واإلجراءات ال

).٨-٢تدبر املخاطر يف جمال األمن والسالمة من خالل إجراءات لتدبر املخاطر (الغاية االسرتاتيجية ٣-٨-٢
النهوض بتبادل املعلومات بني احملكمة والدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري ١-٢-٣

).٢-٣لشأن (الغاية االسرتاتيجية احلكومية وسائر أصحاب ا
العمل بنشاط لتعزيز توعية أصحاب الشأن الرئيسيني باإلصالحات اليت جتريها أجهزة احملكمة (الغاية ٢-٢-٣

).٢-٣االسرتاتيجية 
تقدمي مسامهات بّناءة يف مناقشات اجلمعية بشأن مسائل التعاون، وال سّيما بشأن مراجعة التوصيات ١-٣-٣

ني املتعلقة بالتعاون، واسرتاتيجيات القبض على املشتبه فيهم ومراجعة اإلجراءات املتعلقة والستالست
).٣- ٣بعدم التعاون (الغاية االسرتاتيجية 

االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل املسارعة إىل ٢-٣-٣
-٣لة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه (الغاية االسرتاتيجية التشاور مع احملكمة بغية حل أي مسأ

٣.(
تنظيم حلقات التدارس املعنية بالتعاون يف خمتلف املناطق من أجل أهم ممثلي الدول واحملكمة (الغاية ٤-٣-٣

).٣-٣االسرتاتيجية 
رية األمهية فيما خيص استطالع سبل إقامة شراكات من أجل مساعدة الدول على إبرام االتفاقات الكب٣-٤-٣

).٤-٣احملكمة (الغاية االسرتاتيجية 
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).٤-٣زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود (الغاية االسرتاتيجية ٤-٤-٣

علقة النهوض مبشاركة اجلهات الفاعلة املعنية باملساعدة اإلمنائية وبسيادة القانون يف املناقشات املت٢-٦-٣
).٦-٣بالتكامل (الغاية االسرتاتيجية 

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :٨١الجدول
٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

من األهداف ذات األولوية٢-١-١اهلدف 
املشــــاركة واإلســــهام يف وضــــع االســــرتاتيجيات والرؤيــــة 

األداء العام لقلم احملكمةفيما خيص تدبر
 املشـــاركة واإلســـهام يف وضـــع االســـرتاتيجيات والرؤيـــة

فيما خيص تدبر األداء العام لقلم احملكمة
 مراقبــة مجيــع حــاالت التعــاون وطــرح كــل مــا قــد يقــوم

من املسائل الـيت تـؤثر علـى األداء العـام لقلـم احملكمـة 
ل مــــع الفريــــق املعــــين بــــاإلدارة، ومناقشــــة هــــذه املســــائ

والتوصية حبلول هلا

 اإلســــــــهام يف عقــــــــد حماكمــــــــات منصــــــــفة
وســريعة وذلــك بالســهر علــى التعــاون مــع 
الدول، وإقامة و/أو تنمية الشراكات مـع 
املنظمــــــات غــــــري احلكوميــــــة وغريهــــــا مــــــن 
أصـــــــحاب الشـــــــأن اخلـــــــارجيني، والســـــــهر 
علــى اعتمــاد املزيــد مــن الــدول تشــريعات 

لتنفيذ النظام األساسي
أشــــكال التــــآزر مــــع الســــهر علــــى تطــــوير

هيئة الرئاسة ومكتب املدَّعي العام
من األهداف ذات األولوية١-٧-١اهلدف 

ـــــين علـــــيهم  إجــــراء التوعيـــــة علـــــى حنـــــو فعــــال لـــــدى ا
واجلماعــــات املتضــــررة والتواصــــل معهــــم وفقــــاً للوثــــائق 

ذات الصلة من الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة

جمال طرائق النجاح يف تطبيق املمارسات الفضلى يف
التوعيــــة علــــى حنــــو يفضــــي إىل حتســــني التواصــــل مــــع 

أصحاب الشأن اخلارجيني والداخليني
 اســـتدامة أو حتســـني قـــدرة جمموعـــات األهـــايل احملليـــني

علــى متابعـــة املســتجدات القضـــائية يف القضـــايا ذات 
الصـلة يف املكاتــب الــيت لقلـم احملكمــة حضــور ميــداين 

فيها
ـــــين علـــــيهم واجلماعـــــات املتضـــــررة حتســـــني إحاطـــــة ا

ا مبهام احملكمة وإجراءا

 إقامـــــــة نظـــــــام جديـــــــد إلعـــــــالم اجلمهـــــــور
اية عام  ٢٠١٦وتوعيته حبلول 

 اســـتدامة أو زيـــادة عـــدد الـــربامج اإلذاعيـــة
املبثوثة يف البلدان املعنية بالقياس إىل عام 

٢٠١٥
 ارتفاع نسبة األسئلة الـيت تبـني أن إحاطـة

عيــــــة غــــــدت املشــــــاركني يف جلســــــات التو 
٢٠١٥أعمق مما كانت عليه يف عام 

من األهداف ذات األولوية١-١-٢اهلدف 
إعـادة تــدارس بنيـة احملكمــة ومـالك موظفيهــا ومواردهــا 

ـــــــف ذلـــــــك يف ضـــــــوء اخلـــــــربة العمليـــــــة،  وتعزيـــــــزوتكيي
النجاعــــــة والفعاليــــــة مــــــع الســــــهر علــــــى القــــــدرة علــــــى 

النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز

ع رؤســـاء أقســـام شـــعبة العالقـــات القيـــام، بالتعـــاون مـــ
اخلارجيــــة، بإعـــــداد رؤيـــــة للمهــــام ومســـــؤوليات اختـــــاذ 
القـــرار ذات الصـــلة ومتطلبـــات اإلبـــالغ، وذلـــك كمـــا 

ReVisionيوصــــى بــــه يف مشــــروع املراجعــــة املســــماة 

اليت جيريها قلم احملكمة
إعمال اسرتاتيجية أفضل لتحسني النجاعة
يات تعزيـــــــز املســـــــاءلة مـــــــن خـــــــالل ختويـــــــل الصــــــــالح

وتفويضها إىل األقسام
 االتصال بالشعبتني األخريني لتوقع امليزانية وحتديد ما

يلــزم مــن املــوارد املاليــة واملــوارد مــن املــوظفني علــى حنــو 
أفضل

 وضــع "نظــام لتــدبر امللفــات" خــاص بالشــهود يتســم
بالطـــــابع االشـــــتغايل، مبـــــا يف ذلـــــك إمكانيـــــة مراجعـــــة 

حلمايـــــة الـــــذي احلـــــاالت املندرجـــــة يف إطـــــار برنـــــامج ا
تنفذه احملكمة

 إجنـــاز وإعمـــال توزيـــع املهـــام ومســـؤوليات
٢٠١٦اختاذ القرار يف عام 

 إقامــــــة االتصــــــال املنــــــتظم مــــــع الشــــــعبتني
٢٠١٦األخريني اعتباراً من عام 

 ًكــون نظــام تــدبر امللفــات عــامالً وشــغاال
اية عام  ٢٠١٦بصورة كاملة حبلول 
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يةمن األهداف ذات األولو ٢-١-٢اهلدف 
إدارة املـــوارد علـــى حنـــو فعـــال ومتييـــز وتنفيـــذ املزيـــد مـــن 

التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة
 ــــــذ مشــــــروع املراجعــــــة املســــــماة الــــــيت ReVisionتنفي

جيريها قلم احملكمة
إعمال اسرتاتيجية أفضل لتحسني النجاعة
 ًتفـــويض بعـــض األنشـــطة إىل املكاتـــب امليدانيـــة بـــدال

ي يف املقـــر وذلـــك لتحقيـــق وفـــورات مـــن تناوهلـــا املركـــز 
من خالل حتسني النجاعة وللمزيد من التنسيق

 حتــــــديث ســــــريورات ختطــــــيط املهمــــــات، واســــــرتاتيجية
اخلروج، ومنوذج إقامة املكاتب امليدانية اجلديدة

 حتســــــني املســــــاءلة مــــــن خــــــالل ختويــــــل الصــــــالحيات
وتفويضها إىل الوحدات واألفرقة

اي ٢٠١٦ة عام إجناز ذلك متاماً حبلول 

من األهداف ذات األولوية١-٨-٢اهلدف 
الســـــهر علـــــى تكييـــــف تـــــدابري األمـــــن والســـــالمة مـــــع 

مــــــــع الالزمـــــــة الظـــــــروف وتيســــــــري عمليـــــــات احملكمــــــــة 
ااالخنراط من البداية يف ختطيط وتنفيذ عمليا

 إجــراء املراجعــة الســنوية حلــال تأهــب املــوظفني ومحايــة
الشهود

 ُـــــه مـــــن محايـــــة إجـــــراء مراجعـــــة معمقـــــة ملـــــا ي ضـــــطلع ب
للشهود

 اية السنة؛ إجناز املراجعة السنوية حبلول 
تفــادي احلــوادث وتناوهلــا مجيعــاً علــى حنــو 

مهين عند حدوثها
 تقيُّـــــــد مجيـــــــع املكاتـــــــب امليدانيـــــــة مبعـــــــايري

ا يف األمم  العمل األمنية الدنيا املعمول 
املتحدة

من األهداف ذات األولوية٢-٨-٢اهلدف 
ة اإلدارة وتــــدبر املخــــاطر يف جمــــال األمــــن حتســــني آليــــ

والســـالمة فيمـــا خيـــص مجيـــع البلـــدان الـــيت ُجتـــرى فيهـــا 
عمليات احملكمة، مبا يف ذلك البلدان اليت ليست من 
بلــدان احلـــاالت، وفيمـــا خيــص مجيـــع مراحـــل التحقيـــق 

واإلجراءات القضائية

 تطبيـق إجـراءات تــدبر املخـاطر األمنيــة املنهجـي علــى
احملكمة يف املقر ويف امليدانمجيع أنشطة 

 حتديث تقييم املخـاطر األمنيـة ومراجعـة التـدابري ذات
الصلة سنوياً أو عند االقتضاء

 إجنــــاز التقيــــيم الــــذايت جلميــــع املكاتــــب امليدانيــــة وفــــق
ــــا يف األمــــم  معــــايري العمــــل األمنيــــة الــــدنيا املعمــــول 
املتحـــــدة، وحتـــــديث تقيـــــيم املخـــــاطر األمنيـــــة اخلـــــاص 

ة على وجه التحديدباحملكم
من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢اهلدف 

تـــدبر املخـــاطر يف جمـــال األمــــن والســـالمة مـــن خــــالل 
إجراءات لتدبر املخاطر

من األهداف ذات األولوية١-٢-٣اهلدف 
ــــــني احملكمــــــة والــــــدول  ــــــادل املعلومــــــات ب النهــــــوض بتب
واملنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات 

احلكومية وسائر أصحاب الشأنغري 

 حتســــني اإلحاطــــة باملهــــام املنوطــــة باحملكمــــة يف إطــــار
ا لدى أصحاب الشأن ذوي النفوذ  واليتها وبإجراءا
م إىل املعلومــــات واالهتمــــام  وذلــــك بتلبيــــة احتياجــــا

بشواغلهم يف الوقت املناسب

 كـــــون األوســـــاط الُدبلماســـــية يف الهـــــاي
عنيــــــــني ونيويــــــــورك ومســــــــؤويل التنســــــــيق امل

ببلدان احلاالت على علـم باملهـام املنوطـة 
بالشعبة اجلديدة

من األهداف ذات األولوية٢-٢-٣اهلدف 
العمل بنشاط للنهـوض بالتوعيـة يف أوسـاط أصـحاب 
الشأن الرئيسـيني فيمـا خيـص اإلصـالحات الـيت جتريهـا 

احملكمة 

 النجــاح يف إنشــاء شــعبة العالقــات اخلارجيــة اجلديــدة
كمةيف قلم احمل

 ـــــــــة غـــــــــري كـــــــــون أهـــــــــم املنظمـــــــــات الدولي
احلكوميـــــــة علــــــــى علـــــــم باملهــــــــام املنوطــــــــة 

بالشعبة اجلديدة
 كون أهم الشركاء يف األمم املتحدة على

علم باملهام املنوطة بالشعبة اجلديدة
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من األهداف ذات األولوية١-٣-٣اهلدف 
تقـــدمي مســـامهات بّنـــاءة يف مناقشـــات اجلمعيـــة بشـــأن 

ســّيما بشــأن مراجعــة التوصــيات مســائل التعــاون، وال
والســــــتني املتعلقــــــة بالتعــــــاون، واســــــرتاتيجيات الســــــت

القبض على املشتبه فيهم ومراجعة اإلجراءات املتعلقة 
بعدم التعاون

 حضور مجيع جلسات التيسري املعنية بالتعاون وبعـدم
التعاون والتواصل الفعال مع امليسرين

الســلطات وضــع قائمــة حمدثــة مبســؤويل التنســيق لــدى
املركزية للتباحث يف شكل طلبات املساعدة

 حضــور مجيــع جلســات التيســري واإلجابــة
عن مجيع األسئلة اليت تطرح خالهلا

 إتاحـــــة كتيـــــب التعـــــاون بكـــــل مـــــن لغـــــيت
العمل

 وجــــــــود ســـــــــجل مركــــــــزي واحـــــــــد جلميـــــــــع
مسؤويل التنسيق

من األهداف ذات األولوية٢-٣-٣اهلدف 
ـــاء مـــع الـــدول لتـــذليل العوائـــق االخنـــراط يف تباحـــث بّن

والنهــــوض باملمارســــات الفضـــــلى، مثــــل املســـــارعة إىل 
تنفيـذ تعـوقالتشاور مع احملكمة بغية حـل أي مسـألة 

دونهحتولالطلبات أو 

 إعـــداد كتيبـــات عـــن إجـــراءات التعـــاون لتيســـري عمـــل
مسؤويل التنسيق

 ــن مــن متابعــة حلقــات التــدارس اســتحداث نظــم متكِّ
حنـــــو ســـــليم واســـــتدامة تبـــــادل املعنيـــــة بالتعـــــاون علـــــى

املعلومات
من األهداف ذات األولوية٤-٣-٣اهلدف 

تنظــــيم حلقــــات التــــدارس املعنيــــة بالتعــــاون يف خمتلــــف 
املناطق من أجل أهم ممثلي الدول واحملكمة

من األهداف ذات األولوية٣-٤-٣اهلدف 
اســـتطالع ســـبل إقامــــة شـــراكات مــــن أجـــل مســــاعدة 

تفاقات الكبرية األمهية فيما خيـص الدول على إبرام اال
، مبا يف ذلك االتفاقات على إعادة التوطنياحملكمة

إبرام اتفاقات جديدة
 التقــدم علــى صــعيد املفاوضــات مــع الــدول األطــراف

وغريها من الدول اليت قد تكون شريكة
 صــــقل االســــرتاتيجية املتبعــــة فيمــــا خيــــص الــــدول الــــيت

م إليها طلبات التعاون املخ صوصةتُقدَّ

إبرام مخسة اتفاقات تعاون جديدة
استهالل أربع مفاوضات

من األهداف ذات األولوية٤-٤-٣اهلدف 
زيادة التعاون على املسـتويني اخلـارجي والـداخلي فيمـا 

يتعلق حبماية الشهود
 حتســـني العالقـــات مـــع االدِّعـــاء ومـــع الـــدفاع يف جمـــال

التعاون
 اإلجابة يف غضون شهر واحـد عـن مجيـع

الستفســـارات املتعلقـــة بـــإبرام اتفـــاق مـــن ا
االتفاقات

من األهداف ذات األولوية٢-٦-٣اهلدف 
النهـــوض مبشـــاركة اجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة باملســـاعدة 
اإلمنائيـــــــة وبســــــــيادة القـــــــانون يف املناقشــــــــات املتعلقــــــــة 

بالتكامل

القيــام علــى النحــو الــذي تقتضــيه احلــال بــدعم جهــود 
ة واملنظمــــــــات اإلقليميــــــــة الــــــــدول واملنظمــــــــات الدوليــــــــ

املعنية تشجيعاً لتطبيـق مبـدأ واملنظمات غري احلكومية
التكامل على املستوى الوطين

 إبـــرام اتفاقـــات مــــع الشـــركاء ميكــــن أن تـــدعم أنشــــطة
تعزيز القدرات يف البلدان املستهدفة

 اســـتبانة الفــــرص اجلديـــدة إلقامــــة شـــراكات ميكــــن أن
ونتعزز قدرة احملكمة يف جمال التعا

 عقـــــد اتفـــــاق واحـــــد جديـــــد مـــــع منظمـــــة
ذات صلة

متييز شريك جديد واحد



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 218

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٨٠٠البرنامج :٨٢الجدول218

٣٨٠٠
شعبة العالقات الخارجية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %بلغاملا
٢املوظفون من الفئة الفنية ٣٣٣,٠٤ ٥٠٧,٥٦ ٨٤٠,٥٦ ٨٤٠,٥١ ٦٨٥,٩٢ ٣١٥,٧٤ ٠٠١,٦١ ٩٠٥,٧٨ ٤٢٨,٩١٠ ٣٣٤,٦٦ ٣٣٣,٠١٥٨,٣

٦٧٤,٤٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٩٣,٩٢ ٨٦٨,٣٦٥٠,٣٣ ٤١٩,١٤ ٠٦٩,٤١ ٢٠١,١٤١,٩
موع الفرعي لتكاليف امل ٢وظفنيا ٣٣٣,٠٤ ٥٠٧,٥٦ ٨٤٠,٥٦ ٨٤٠,٥٢ ٣٦٠,٣٤ ٥٠٩,٦٦ ٨٦٩,٩٢ ٥٥٦,٠١١ ٨٤٨,٠١٤ ٤٠٤,٠٧ ٥٣٤,١١٠٩,٧

١٢٨,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٣٤٥,١١ ٤٧٣,٨١ ٤٧٣,٨١٥٥,٤١ ٨٠٨,٨١ ١-٩٦٤,٢٧٥٣,٩٧٥٣,٩ ٦١,٦-٢١٠,٣
٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٠,٤٤١,٤٤١,٨٤١,٨٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢٩,١١ا ٣٨٦,٥١ ٥١٥,٦١ ٥١٥,٦١٥٥,٤١ ٨٠٨,٨١ ٩٦٤,٢١ ١٥٠,٦١ ٤١,٤-٨١٣,٦-١٥٠,٦

٣٢,٨١السفر ١٥٤,٥١ ١٨٧,٣١٢,٦١ ١٩٩,٩٣٥,٩١ ٢٦٩,٣١ ٣٠٥,٢١٣٢,٣١ ٣٠١,٧١ ٤٣٤,٠١٢٨,٨٩,٩
١,٠١,٠١,٠الضيافة

٣٧٠,١٦٦٨,٣١اخلدمات التعاقدية ٠٣٨,٤٦٤,٤١ ١٠٢,٨٢٢٦,١٦٨٣,٢٩٠٩,٣١٨٧,٨١ ١٥٠,٣١ ٣٣٨,١٤٢٨,٧٤٧,١
٨٠,٥٨٠,٥٨٠,٥٧,٠٥٧,٠٦٤,٠٣٦,٩٤٧,٠٨٣,٩١٩,٩٣١,١التدريب

٠,٦٠,٦٠,٦رباء االستشاريوناخل
٥٧,٧٢النفقات التشغيلية العامة ٦٨٨,٩٢ ٧٤٦,٦١٣٣,٠٢ ٨٧٩,٦٥٥,٠٤ ٣٢٠,٥٤ ٣٧٥,٥٥٩,٠٥ ٧٣٦,٤٥ ٧٩٥,٤١ ٤٢٠,٠٣٢,٥

٢٤,٠-٧٤,٢-١٥٢,٨١٢٠,٨٢٧٣,٦١٣,٢٢٨٦,٨١٠٥,٥٢٠٣,٣٣٠٨,٨٢٣٤,٦٢٣٤,٦اللوازم واملواد
٧٣,١-١٤٧,٩-١٦,٩٢٣٩,٩٢٥٦,٨٢٥,٣٢٨٢,١٢٠٢,٤٢٠٢,٤٥٤,٥٥٤,٥ثاث والعتاداأل

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦٣١,٩٤بالعاملني ٩٥٢,٩٥ ٥٨٤,٨٢٤٨,٥٥ ٨٣٣,٣٤٢٩,٥٦ ٧٣٥,٦٧ ١٦٥,١٤١٦,٠٨ ٥٢٤,٥٨ ٩٤٠,٥١ ٧٧٥,٣٢٤,٨

٣المجموع ٠٩٤,٠١٠ ٨٤٦,٩١٣ ٩٤٠,٩٢٤٨,٥١٤ ١٨٩,٤٢ ٩٤٥,٢١٣ ٠٥٤,٠١٥ ٩٩٩,٢٢ ٩٧١,٩٢١ ٥٢٣,١٢٤ ٤٩٥,٠٨ ٤٩٥,٨٥٣,١

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٨٠٠البرنامج:٨٣الجدول

وكيل أمني شعبة العالقات الخارجية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
٢٤٣٣١٢٧٧١٩املالك األساسي

١٢٨١٦٢٧٣٣٨٤١٦٨املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ٣٦١١١٩٣٩٣٤٥٤٨٨٧ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١٣٤٣٣٧املالك األساسي
٤٢٢٤١٩٤٩١٥٤٥٥١٠٤املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٤٢٢٧١٩٥٣١٥٧٥٨١١١ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعيا
١٧٨٣٨٣٨٩٢٤١٠٢١٠٦١٩٨المجموع
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شعبة العالقات الخارجية: مدير مكتب ٣٨١٠البرنامج الفرعي)أ(219

المقدِّمة

ا يف يتاء التآزر بني األنشطة املضطلَ العمل إللقد أنشئت شعبة العالقات اخلارجية لتحسني األداء و -٥٨٨ ع 
ال الدبلماسي و جمال  لنفس ضع خيجمال تعاون الدول. ويُرمى من ذلك إىل التكفل بأن اإلعالم وجمال التوعية وا

الدعم الذي وعلىعلى صورة احملكمة لدى اجلمهور اليت هلا وقع وأثر مهام قلم احملكمة مجيعُ القيادة االسرتاتيجية 
ة األنشطة التالية البيان اليت كانت فيما سبق حيظى به عملها. وغدت تندرج ضمن صالحيات الشعبة اجلديد

:مفوَّضة إىل كيانات شىت على حنو المركزي

التحاور بني احملكمة والدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، :٣٥العالقات اخلارجية)أ(
نشطة احملكمة، واملنظمات غري احلكومية، وسائر أصحاب الشأن ممن هلم دور مباشر أو غري مباشر يف أ

ا حبسب النظام األساسي. ويشمل ذلك  على املستوى السياسي املساندةمما يتيح هلا أداء املهام املنوطة 
يئة  تعقيبية، واالخنراط يف الالحظات املر التوخيات، واحلصول على داعمة، وشحذ الوعي، وتدبُّ البيئة الو

يئة  فضي إىل تصديق املزيد من الدول على النظام املو اجلاحلوار، وتقليص حاالت سوء التفاهم، و
األساسي واالنضمام إليه.

دة الطابع والدعم الذي يقدمه شىت أصحاب الشأن مما حتتاج إليه احملكمة التعاون: التدابري احملدَّ )ب(
مباشرة أو استنادًا إىل النظام التعاونلالضطالع بأنشطتها وفقًا إلطارها القانوين. وميكن أن يأيت 

ساسي و/أو من خالل اتفاقات ومذكرات تفاهم وإجراءات عمل قياسية وغريها من الصكوك املربمة األ
دعم الدعم يف جمال األمن و الاملعنيني. وميكن أن يشمل ذلك احلصول على الشأنبني احملكمة وأصحاب 
مدادي.اإلدعم العلى صعيد املوظفني و 

حملكمة لتنفيذ أوامر الدوائر (أي األوامر بالقبض على املشتبه بعها قلم االتعاضد القضائي: السريورة اليت يتّ )ج(
أو ميهم إىل احملكمة، واألوامر املتعلقة بتجميد األصول، وطلبات إبالغ األوامر باملثول، إخل)قدفيهم وت

يف إطار الباب التاسع من نظام روما األساسي (أي ةندرجاملالطلباتعند إعداد أعمبصورة اليت يّتبعها 
القضائي التعاضد. ويشمل ٣٦اومتابعتها)، واإلخطار همن٩٣ل مبوجب املادة ع الطلبات اليت ترسَ مجي

.، والتعاون يف بلدان احلاالتشتغايلإطار التعاون، والتعاون اال

ني امليدانيوعملها ومثة سبب أساسي آخر إلنشاء الشعبة اجلديدة يتمثل يف ضرورة تعزيز حضور احملكمة -٥٨٩
. ويشمل ذلك مهام قلم احملكمة اليت هلا وتيسريمهاع املركزي على التنسيق امليداين وأنشطة الدعم وإضفاء الطاب

(وإىل حٍد ما صورة احملكمة مهامه يف جمال العالقات اخلارجية اليت متس صورة قلم احملكمة و غالبةٌ بامليدان عالقةٌ 
ا هذه الصورةلدى اجلمهور أو تتحدَّ مجعاء)  .د 

.ICC-ASP/13/26الوثيقة ٣٥
تنطوي على مشروع اسرتاتيجية متكاملة فيما خيص قسم اإلعالم والتوعية التابع ٢٠٠٥إن هذا التعريف مستقى من وثيقة مؤرخة بعام ٣٦

لشعبة العالقات اخلارجية.
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يوروألف٤٦٤,٩انيةموارد الميز 220

.ألف يورو ملكتب مدير الشعبة اجلديدة٤٦٤,٩يُقرتح ختصيص موارد مقدارها -٥٩٠

ألف يورو٣٤٧,٤الموارد من الموظفين

.وظائف ثابتةالعالقات اخلارجية من ثالثمكتب مدير شعبة موظفي مالك يتألف-٥٩١

يوروألف٣٤٧,٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، يساعده منسق معين بالشؤون ١-(من الرتبة مدامدير شعبة العالقات اخلارجية مديرهيدير مكتبَ -٥٩٢
رأ).-)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٣-اخلارجية (من الرتبة ف

عضو رئيسي يف فريق إدارة قلم احملكمة، ويتوىل طائفة واسعة من شعبة العالقات اخلارجية إن مدير -٥٩٣
ات تتنوع من اإلدارة االسرتاتيجية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء (مثل املسؤولي

هذه . ويعمل مدير ٣٧على إدارة املكاتب امليدانيةشتغايلمسائل اإلعالم أو محاية الشهود) إىل اإلشراف اال
هداف االسرتاتيجية يف جماالت مثل العالقات لتحديد األهوديواناحملكمة قلم لشعبة بالتعاون الوثيق مع رئيس ا

قلم احملكمة هلذا الغرض، مع رئيس القضائي، والتوعية. وهو مسؤول عن تقدمي مقرتحات إىل والتعاضداخلارجية، 
االت،  العلم بأن رئيس القلم ميارس دورًا إشرافيًا ويتوىل السلطة العليا يف حتديد التوجه االسرتاتيجي يف هذه ا

يتوىل املسؤولية عن تنفيذ مدير شعبة العالقات اخلارجية ور مع فريق إدارة قلم احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن بالتشا
دة الطابع القرارات االسرتاتيجية، واملسؤولية عن حتويل هذه القرارات إىل برامج عمل، وخطط عمل، وأنشطة حمدَّ 

مدير شعبة لقلم/فريق إدارته. ويف هذا الصدد يسدي إىل رئيس ابشأنه م تقارير دورية ها ويقدِّ ب تنفيذَ يراقِ 
املشورة واإلرشاد والدعم بشأن مجيع املسائل املتصلة بالعالقات احملكمة قلم العالقات اخلارجية إىل فريق إدارة 

القضائي، والتوعية، وصورة احملكمة وقلمها يف عني اجلمهور بوجه أعم. وأخرياً اضداخلارجية للمحكمة، والتع
بصورة ناجعة وعلى حنو فعال، وميارس هاأيضًا املسؤولية عن عملمدير شعبة العالقات اخلارجية آخراً يتوىل وليس

ا مطبِّ هااإلشراف على عمل رؤساء أقسام .التطبيقكاملَ ‘ تفويض املسؤوليات’قاً يف الوقت نفسه مبدأ ووحدا

ألف يورو١١٧,٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

.ألف يورو لسد تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة١١٧,٦ار املطلوب البالغ يلزم املقد-٥٩٤

ألف يورو٢٠,٣السفر

مدير شعبة العالقات اخلارجية إىل نيويورك وأفريقيا وبلدان أوروبية أسفاريلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف -٥٩٥
ةز يف ذلك تركيزًا خاصًا على االجتماعات املعني. ويُركَّ همبسؤولياتهوضمهامه و ئهأداوغري أوروبية يف إطار 

.بـ(تعزيز) التعاون االسرتاتيجي واالتصال والتنسيق

املرجع السابق الذكر.٣٧



ICC-ASP/14/20

221 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
ألف يورو٩٧,٣النفقات التشغيلية العامة221

ر املثول أمام احملكمة لألشخاص املأمورين به ة اليت تيسِّ شتغاليتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف اجلوانب اال-٥٩٦
.ر والسكن)(أي تكاليف السف

٢٠١٦الميزانية المقترحة لعام: ٣٨١٠البرنامج الفرعي:٨٤الجدول

٣٨١٠
مدير مكتب

شعبة العالقات الخارجية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥عام بالقياس إىل

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت امليزانية ا

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا

٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢٨٢,٣املوظفون من الفئة الفنية
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٤٧,٤٣٤٧,٤٣٤٧,٤ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ضايفالعمل اإل
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٩٧,٣٩٧,٣٩٧,٣العامةالنفقات التشغيلية 

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٠,٣٩٧,٣١١٧,٦١١٧,٦بالعاملني

٣٦٧,٦٩٧,٣٤٦٤,٩٤٦٤,٩المجموع

٢٠١٦فين المقترح لعام: مالك الموظ٣٨١٠الفرعيالبرنامج:٨٥الجدول

مدير مكتب
شعبة العالقات الخارجية

وكيل أمني 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

١١٢١١٣املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٢١١٣ا

ئف املعاد الوظا
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٢١١٣المجموع
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انيقسم العالقات الخارجية والتنسيق الميد: ٣٨٢٠البرنامج الفرعي)ب(222

المقدِّمة

احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية، قلممجيع أنشطة قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين موئلَ دّ عَ يُـ -٥٩٧
:) وحدات٣القضائي، وجمال العمل التحليلي وامليداين. ويتكون هذا القسم من ثالث (ضدوجمال التعا

لوحدة القيادة يف تنفيذ والية قلم احملكمة يف وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول: تتوىل هذه ا)أ(
االضطالع على جمال العالقات اخلارجية والتعاون. ويشمل عملها، على سبيل الذكر ال احلصر، 

الدولية تدبر العالقات مع الدول واهليئات الفرعية جلمعية الدول األطراف واملنظماتحنو فعال ب
لدولة املضيفة وتنفيذ طلبات املساعدة والتعاون (تناول) شؤون او؛ واملنظمات غري احلكومية

إجراء أنشطة مجع و دعم التفاوض بشأن االتفاقات ومذكرات التفاهم؛ و والتعاضد القضائي؛ 
األموال؛

ا هيئة تنسيق مركزي/مركز عمليات فيما خيص مجيع أعمال ختطيط )ب( وحدة التنسيق والتخطيط: إ
عترب مركز يُ و يسري هلا. تع املكاتب امليدانية والاملهمات، والتخطيط االسرتاتيجي، ودعم مجي

ن يقومون باألسفار ويشرف، بصفته مركز تنسيق، مَ العمليات هذا مكتبًا واحدًا جامعًا لكلِّ 
للمهمات اليت ُجترى بعيدًا عن املقر (يتوىل حتديد األولويات يف استعمال اإلمداديعلى الدعم 

التنفيذية، سواء يف بلدان احلاالت أو يف غريها، والتخطيط املوارد). إنه جيمع بني مجيع األنشطة 
االسرتاتيجي للعمليات امليدانية والدعم املقدم إىل مجيع املكاتب امليدانية. وهو يتضمن عناصر 

وخدمات أمنيةمكتب معين باحلاالت خدمات بنيوية تؤثر على سريورة اختاذ القرارات (منها 
وحدة التنسيق والتخطيط تدعم تنفيذ بروتوكوالت إدارة ألسفار). كما إن تنسيق لوخدمات
األزمات؛

ا مركز حتليل يقود مجع منتجات املعلومات األمنية والسياسية ذات وحدة التحاليل القُ )ج( طرية: إ
الصلة بعمل قلم احملكمة يف بلدان احلاالت أو يف أي بلد آخر يهم احملكمة، وحيلل هذه 

، وال مستهَدفة يف احملكمةهات جلزة قة ومركَّ لوحدة معلومات منسَّ املنتجات وينشرها. وتوفر هذه ا
ذه وُتضم إىل املهامسّيما يف سياق املهمات.  الوحدة مهام مجع املعلومات وحتليلها اليت  املنوطة 

ولرئيس العالقات اخلارجية شعبة ا يهيئ ملدير كانت تتوالها كيانات شىت ضمن قلم احملكمة، م
ا اار إلدقلم احملكمة و  العليا إحاطة أفضل باملسائل واالجتاهات ذات الصلة باحملكمة، وتبعا

ا املمكنة، وتقيي اليت قد تؤثر على والتهديدات ختلف القطاعات مات للمسائل الشاملة ملوتطورا
.مهام املنوطة بهللقلم احملكمة تنفيذ 

يوروألف٢٥٧,٨٢موارد الميزانية

جهاز جديد كل اجلدة. فكل مقارنة بأجهزة سبق أن كانت والتنسيق امليداين قسم العالقات اخلارجية إن -٥٩٨
.ر بياناً دقيقاً بالتغري يف املوارد املطلوبة طاملا أنه ال جيري تطبيق نفس وحدة القياسقائمة لن توفِّ 
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ألف يورو١٤٧,٨٢الموارد من الموظفين223

.ثابتةوظيفة٢٣القسم اجلديد من العاملني يف هذا سيتألف مالك -٥٩٩

يوروألف ١٤٧,٨٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، يساعده مساعد إداري (من ٥-العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين رئيسه (من الرتبة فيدير قسمَ -٦٠٠
رأ).-الرتبة خ ع

)؛ ٤-ها (من الرتبة فوحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول من رئيسالعاملني يف ويتألف مالك -٦٠١
)؛ وأربعة موظفني معاونني معنيني بالتعاون ٣-بالتعاون والعالقات اخلارجية (من الرتبة فمعنينيوموظَفْني 

).٢- والعالقات اخلارجية (من الرتبة ف

عن )؛ وموظف مسؤول ٤-وحدة التنسيق والتخطيط من رئيسها (من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف -٦٠٢
)؛ وأربعة مساعدين معنيني ٢-)؛ وموظف معاون معين بتخطيط املهمات (من الرتبة ف٣-تبة فقطاع (من الر 

. وقد ُضمَّ أيضًا إىل وحدة التنسيق والتخطيط موظفان من قسم األمن والسالمة رأ)-عباحلاالت (من الرتبة خ
(من نسيق األمن امليداين ) واآلخر مساعد معين بت٤- أحدمها منسق رئيسي معين باألمن امليداين (من الرتبة ف

رأ).-الرتبة خ ع

ْني (من الرتبة حملِّلَ )؛ و ٤-طرية من رئيسها (من الرتبة فوحدة التحاليل القُ ويتألف مالك العاملني يف -٦٠٣
.رأ)-خ عْني مساعدين (من الرتبةحملِّلَ )؛ و ٢-(من الرتبة فْني معاوننيحملِّلَ )؛ و ٣-ف

آالف يورو١١٠,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

يورو لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية آالف١١٠,٠ر املطلوب البالغ ايلزم املقد-٦٠٤
.وتكاليف اللوازم واملواد

ألف يورو٧٢,٠السفر

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر للمشاركة يف اجتماعات سنوية وإلعمال موظفي شعبة العالقات -٦٠٥
يف بلدان احلاالت ويف غريها من البلدان. وُيركَّز تركيزًا خاصًا على التعاون اخلارجي اخلارجية على حنو منتظم

رئيس قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين واملهام واملسؤوليات ذات الصلة اليت يتوالها واملهمات الرئيسية 
ة ووحدة التنسيق والتخطيط دعمًا ألنشطة طرياملنوطة بوحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول ووحدة التحاليل القُ 

.احملكمة

ألف يورو٣٥,٠اخلدمات التعاقدية

اً دور تؤدي ٢٠١٦عام يفوحدة التنسيق والتخطيط وستظلألف يورو. ٣٥,٠يبلغ املقدار املطلوب -٦٠٦
، ي اهلوية يف امليدانمن مغفلللغري ْني يف جماالت مثل التمثيل التعاقديقَ يف تقدمي الدعم واملساعدة املنسَّ اً ركزيم

وحتتاج وحدة التنسيق القطري إىل اعتمادات لسد تكاليف االشرتاكات يف التحاليل التجارية. كما حتتاج وحدة 
استهاللجميات التخطيط اخلاصة باملهمات من أجل االتنسيق والتخطيط إىل اعتمادات لسد تكاليف تطبيقات بر 
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لرتخيص والتطبيق، عند االقتضاء، مبثابة منطلق للمضي يف التطوير املشروع، ومنها تكاليف التشاور األويل وا224

.التدرجيي

آالف يورو٣,٠اللوازم واملواد

.يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف اشرتاكات يف حتاليل جتارية من أجل مكتب التحاليل األمنية-٦٠٧

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٨٢٠البرنامج الفرعي:٨٦الجدول

٣٨٢٠
ت الخارجية والتنسيق قسم العالقا

الميداني

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
١املوظفون من الفئة الفنية ٦٢٣,٩١ ٦٢٣,٩١ ٦٢٣,٩٨٥٨,٩٨٥٨,٩١ ٦٩٢,٧١ ٦٩٢,٧٨٣٣,٨٩٧,١

٣٥,٧-٢٥٣,١-٧٠٨,٢٧٠٨,٢٤٥٥,١٤٥٥,١وظفون من فئة اخلدمات العامةامل
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦٢٣,٩١ ٦٢٣,٩١ ٦٢٣,٩١ ٥٦٧,١١ ٥٦٧,١٢ ١٤٧,٨٢ ١٤٧,٨٥٨٠,٧٣٧,١

١٠٠,٠-٥٢٦,٨-٤٦٥,٩٤٦٥,٩٤٦٥,٩٥٢٦,٨٥٢٦,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٤٠,٤٤٠,٤٤٠,٤العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٠,٠-٥٢٦,٨-٥٠٦,٣٥٠٦,٣٥٠٦,٣٥٢٦,٨٥٢٦,٨ا

٣٠,٠-٣٠,٩-١٤٢,٥١٤٢,٥١٢,٦١٥٥,١١٠٢,٩١٠٢,٩٧٢,٠٧٢,٠السفر
الضيافة

٧٩,٠-١٣١,٧-١٤٠,٣١٤٠,٣٦٤,٤٢٠٤,٧١٦٦,٧١٦٦,٧٣٥,٠٣٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-١٠,٠-١٠,٠١٠,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٠-٩١٢,٧-٦٢٨,٧٦٢٨,٧٤٤,٥٦٧٣,٢٩١٢,٧٩١٢,٧النفقات التشغيلية العامة

٩٨,٥-١٩٥,٥-١١٧,٤١١٧,٤١٣,٢١٣٠,٦١٩٨,٥١٩٨,٥٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
١٠٠,٠-٢٠٢,٤-١٧٥,٥١٧٥,٥٢٥,٣٢٠٠,٨٢٠٢,٤٢٠٢,٤األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١بالعاملني ٢٠٤,٤١ ٢٠٤,٤١٦٠,٠١ ٣٦٤,٤١ ٥٩٣,٢١ ١-٥٩٣,٢٧٢,٠٣٨,٠١١٠,٠ ٩٣,١-٤٨٣,٢

٣المجموع ٣٣٤,٦٣ ٣٣٤,٦١٦٠,٠٣ ٤٩٤,٦٣ ٦٨٧,١٣ ٦٨٧,١٧٢,٠٢ ١٨٥,٨٢ ١-٢٥٧,٨ ٣٨,٨-٤٢٩,٣

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٨٢٠البرنامج الفرعي:٨٧الجدول

وكيل أمني الميدانيقسم العالقات الخارجية والتنسيق
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
املالك األساسي

١٢٣١٧٧٧١٤املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٣١٧٧٧١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
١٢٦٩٩املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١٢٦٩٩ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

اسياملالك األس
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٣٥٧١٦٧٧٢٣المجموع
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قسم المجني عليهم والشهود: ٣٨٣٠الفرعيلبرنامجا)ج(225

المقدِّمة

ين عليهم والشهود مكلَّ قسمإن -٦٠٨ وإسداء العون والنصح فري تدابري احلماية والرتتيبات األمنية، بتو فا
ين عليهم والشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من إىل اسائر أشكال املساعدة املناسبةتقدمي و املهنيني

م. األشخاص املعرَّ  ،باحلمايةنفذ برنامج احملكمة اخلاص يإنهضني للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بإفادا
ين يو من الئحة قلم احملكمة،٨٣برنامج الدعم الذي ينص عليه البند  سهر على أن ميُثل أمام احملكمة الشهود وا

عمل على أساس اإلحاالت اليت يجهة موفِّرة للخدمات، بصفته، وعليهم الذين تطلب منهم الدوائر ذلك. وه
تلقاه من طلبات خدمات احلماية يوفقًا لعدد ما يُتوقع أن السنويةسب ميزانيتهحيمن األطراف وغريهم، و ترده

ين عليهم والدعم، أو الطلبات اخلاصة بالشهود  ين قسمميزانيةكما تشمل .أمام احملكمةميثُلوااملراد أن وا ا
املتخصصة خدماتهوفر يإنه حالياً من حاالت اإلحالة التماسًا للحماية. تهعليهم والشهود ما يندرج حتت مسؤولي

.للدوائر ولألطراف وللمشاركني يف اإلجراءات

ألف يورو٥٨٧,٨١١موارد الميزانية

هذه معظمَ ويشهديف املئة). ٣١,٢ألف يورو (٧٥٤,٦٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٠٩
ن الشهود املشمولني استمرار دعم عدد كبري مبسببيف املئة)٣٧,٣(النفقات التشغيلية العامةبندُ الزيادة 

ين عليهم والشهودالذين باحلماية  وزيادة ذات شأن يف عدد ما يُتوقع أن يستجد من إحاالت ؛ يرعاهم قسم ا
مكتب املدَّعي العام الطرفان (، كما يطلبه يف بلدان احلاالتحلمايتهم أو نقلهم إىل موطن آخرالشهود التماساً 

شاهد يتعني مثوهلم أمام احملكمة؛ وأنشطة قضائية ١٠٠ر عددهم بـهود يقدَّ ؛ وأربع حماكمات متزامنة وش)والدفاع
د يف ه األطراف من طلبات اخلدمة واألنشطة جمسَّ شهدها احلالة يف مايل. إن ما قدمتوقع أن تيُ وحتقيقية مزيدة 

املساعدة املؤقتة إطار(ضمنطلبات املزيد من املوظفني يف يف املئة) و ٥,٢بند "السفر" (اليت يشهدهاالزيادة 
.دعماً هلذه األنشطة)العامة

ألف يورو٧٣٢,٣٥الموارد من الموظفين

ين عليهم والشهود إىل عملية املراجعة املسماة -٦١٠ اليت أفضت إىل إجراء ReVisionلقد خضع قسم ا
مالك اجلديدة غدا تعديالت يف عدد موظفيه. وحبسب البنية التنظيميةمنهاتعديالت تنظيمية وبنيوية هامة فيه، 

وظيفة بالقياس إىل ما كان عليه يف ١٣وظيفة، أي أن مالكه ازداد مبقدار ٦٣هذا القسم يتألف من العاملني يف 
وظيفة ٣٤وظيفة من فئة اخلدمات العامة). وبني هذه الوظائف ٣٤وظيفة من الفئة الفنية و٢٩السنة السابقة (

.مكاتبها امليدانيةوظيفة تقوم يف٢٩تقوم يف مقر احملكمة و

ألف يورو٧٨٠,٢٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ين عليهم والشهود رئيسه (من الرتبة فيدير قسمَ -٦١١ )، يسانده مساندة مباشرة ثالثة مديرين رئيسيني ٥-ا
رأ).-ع(من الرتبة خرئيسي ومساعد إداريرأ)، -ع)، ومساعدان إداريان (من الرتبة خ٤-(من الرتبة ف
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) املسؤولية عن ثالثة أفرقة معنية باحلاالت يقودها ٤-(من الرتبة فنين رئيسييمدير اثنان من ثالثة ويتوىل -226٦١٢

) ٢-معنيني بالقضايا (من الرتبة فمعاونني )، بدعم إضايف من ثالثة موظفني ٣-ثالثة رؤساء أفرقة (من الرتبة ف
رأ) -علعاملة يف املقر ثالثُة مساعدين رئيسيني معنيني بتنظيم امللفات (من الرتبة خيف املقر. ويساعد األفرقَة ا

رأ) يف املقر.-عوثالثة مساعدين معنيني بتنظيم امللفات (من الرتبة خ

ويساند األفرقَة املعنية باحلاالت يف املكاتب امليدانية ويف مخسة من بلدان احلاالت مخسة رؤساء أفرقة -٦١٣
ني) ومخسة موظفني معاونني معني٢-بالرعاية (من الرتبة فني)، ومخسة موظفني معني٢-لرتبة فمعاونني (من ا

(من مساعدًا معنيًا بتنظيم امللفات على الصعيد امليداين ١٤)، و٢-بالقضايا على الصعيد امليداين (من الرتبة ف
رأ).-عالرتبة خ

لية عن أربعة أفرقة (فريق الدعم النفسي، وفريق ) املسؤو ٤-ثالث (من الرتبة فويتوىل املدير الرئيسي ال-٦١٤
ين عليهم والشهود، وفريق الدعم القانوين) تتألف من خمتص  علم يفالتخطيط، وفريق التحليل التابع لقسم ا

)، ومساعد رئيسي معين بالرعاية ٢-ْني (من الرتبة ف)، وخمتَصْني يف علم النفس معاونَـ ٣-النفس (من الرتبة ف
) يدعمه موظف معاون معين بالتخطيط ٣-موظف معين بالتخطيط (من الرتبة فمن رر)؛ و -عخ(من الرتبة 

معاون حملِّل)، و ٣-(من الرتبة فحملِّلمن و ؛رأ)-ع)، وثالثة مساعدين إداريني (من الرتبة خ٢-(من الرتبة ف
)، وموظف ٣-الرتبة فموظف قانوين (منمن و ؛رر)-عن (من الرتبة خْني مساعديحملِّل)، و ٢-من الرتبة ف(

).٢-قانوين معاون (من الرتبة ف

يوروألف٥٨٥,٤املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة). وقد أفضت إعادة ٤٨,٥ألف يورو (٥٥١,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦١٥
وظائف ثابتة.عامة أُقرت يف السنوات السابقة إىللقسم إىل حتويل وظائف من وظائفمساعدة مؤقتة تنظيم ا

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ٧,٥إن وظائف املساعدة املؤقتة العامة التسع (-٦١٦
املذكورة أدناه جديدة كلها وهي ُتطلب للنهوض بأود عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام وأود 

امنة.األنشطة القضائية املزيدة يف مايل وأود احملاكمات املتز 

هذه الوظيفة إن).) ملدة عشرة أشهر (متطلب جديد٢-رئيس فريق معاون يعمل يف مايل (من الرتبة ف-٦١٧
ين عليهم والشهود املعين االشتغايلالفريق ختص اخلاص مبايل. وهي تلزم ليتوىل شاغلها قيادة الفريق التابع لقسم ا

لمسائل لبالتدبر اليومييف املقر على االضطالع املعينلفريق وليساعد رئيَس ا،املكتب امليداينبالعمل امليداين يف
للشهود التماسًا حلمايتهمالطرفنيحاالت احلماية احلالية وما يستجد من حاالت إحالة تدبُّراملتصلة باحلماية؛ و 

م؛ احلماية باحملكمة اخلاصربنامج باالشتمال بيتعلقإجراء عمليات تقييم للتهديدات واألخطار فيما و ومساند
ملديرين الرئيسيني ااملعلومات املتعلقة بالشهود من أجل وحتيني مجع و تدابري محاية الشهود؛ بشأن توصيات تقدمي و 

من أجل مثول الشهود أمام احملكمة بصورة آمنة شتغايلالدعم االو ؛ الدوائرالوثائق املراد تقدميها إىل ولإلدراج يف
م النفسية االجتماعيةويف الوقت املناسب، مع مراعاة مقتض .يات محايتهم الشخصية واحتياجا

. متثل ) ملدة عشرة أشهر (متطلب جديد)٢-موظف معاون معين بالرعاية يعمل يف مايل (من الرتبة ف-٦١٨
ين عليهم والشهود  هذه الوظيفة جزءًا ال يتجزأ من األفرقة االشتغالية اجلديدة املتعددة املهارات التابعة لقسم ا

بكل املهام املتصلة تقومواليت،يف امليدان واملسؤولة عن التدبر اليومي مللفات األشخاص املشمولني باحلمايةالعاملة
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ين عليهم املندرجني حتت مسؤولية القسم. ويتعني على املوظفني أن ُجيروا عمليات 227 بالدعم فيما يتعلق بالشهود وا

اليت يستجد النظر فيها.مايل واحلاالت احلالة يف تقييم نفسي اجتماعي يف 

) ملدة عشرة أشهر (متطلب ٢-يف مايل (من الرتبة فعلى الصعيد امليداينموظف معاون معين بالقضايا-٦١٩
. تلزم هذه الوظيفة لتخطيط وتدبر عمليات السالمة واألمن يف امليدان، مبا يف ذلك تصميم وتنفيذ جديد)

التحرك إزاء ’ات محاية الشهود؛ واستدامة القدرة على اسرتاتيجية ختفيف التهديدات/األخطار؛ وتنفيذ عملي
؛ وإجراء املهمات ذات الطابع السري يف مناطق النزاع واملناطق اليت ال تشهد نزاعات؛ يف امليدان‘األخطار الكبرية

وتنظيم اإلدالء بالشهادات بواسطة الربط الفيديوي عن بعد؛ ومجع وحتليل املعلومات املتعلقة مبجاالت عمل 
حملكمة.ا

رأ) ملدة عشرة أشهر لكل -يف مايل (من الرتبة خ ععلى الصعيد امليداينمساعدان معنيان بتدبر احلاالت-٦٢٠
. تلزم هاتان الوظيفتان من أجل التفاعل وتقدمي املساعدة النفسية االجتماعية وسائر منهما (متطلب جديد)

م، ضمن إطار احملكمة اخلاص بربنامج بمولنيأشكال املساعدة العملية للمش احلماية والشهود الذين يدلون بإفادا
؛ واملساعدة يف املهام اإلدارية واإلمدادية فيما يتعلق مبثول الشهود أمام احملكمة؛ وتنفيذ املقرَّة لتدبر القضاياطط اخل

م؛ وتو الربوتوكول فري املتعلق بالتعرف على قاعات احملكمة؛ ورصد حسن حال الشهود خالل إدالئهم بإفادا
املساعدة ضمن احملكمة.

. تلزم هذه الوظيفة ) ملدة عشرة أشهر (متطلب جديد)٢-موظف معاون معين بالتدريب (من الرتبة ف-٦٢١
وضًا بأود التعديالت التنظيمية والبنيوية اليت  من أجل وضع وتنسيق واستدامة وتنفيذ خطة التدريب اجلديدة 

جريت بشأن اليت أُ املختلفة. وقد بينت املراجعات ReVisionشهدها القسم نتيجة لعملية املراجعة املسماة 
ين عليهم والشهود يف غضون السنتني األخريتني لزوم موظف معاون معين بالتدريب.  أنشطة قسم ا

احلايل لِّلتلزم هذه الوظيفة لدعم احملأشهر (متطلب جديد).عشرةملدة)٢-(من الرتبة فنمعاوحملِّل-٦٢٢
واحلوادث األمنية اليت تشمل ،املناطق اليت تعمل فيها احملكمةأوغندا ومايل و ة الوضع األمين يف يف مراقبة ومراجع

ين عليهم والشهود وتقدمي دعم يف جمال التحليل إىل ؛وتسجيل املعلومات اليت يتم مجعها أو يؤتيها االستخبار؛ا
ين عليهم والشهودقسمإدارة ين عليهم قسمسري حتليلي للشؤون املتعلقة بوالية وتقدمي تف؛لِّلعند غياب احملا ا

.والشهود

. رأ) ملدة عشرة أشهر (متطلب جديد)-مساعد رئيسي معين باحملفوظات والسجالت (من الرتبة خ ع-٦٢٣
واحلاالت اليت ستستجد القائمةترتبط هذه الوظيفة بالزيادة يف النشاط التحقيقي والنشاط القضائي يف احلاالت 

ين عليهم والشهود من أنشطة يف جمال مجع املعلومات وما ينتج  عن متأتيةعنها من زيادة فيما يضطلع به قسم ا
لة اجلديدة. ويعمل شاغل هذه الوظيفة مبثابة منسق لتدبر املواد اإللكرتونية والسجالت السمعية البصرية املعدَّ بنيته

وتدبر النظم اإللكرتونية إليداع يتوىل تنظيمَ يانات الشرحية، و باحلفظ وبالبوألنشطة األرشفة طبقًا للمعايري املتعلقة
، ونظم تدبر القضايا؛ ورقمنة الوثائق، واملواد الورقية واملواد السمعية البصرية التماثلية؛ واألدواتالوثائق والسجالت 

ين عليهم والشوحفظِ وجتهيزِ والقيام على حنو آمن باستالمِ  هود خالل العمليات، املواد اليت جيمعها قسم ا
والقيام إلكرتونيًا بتسميتها/تصنيفها/تسجيلها؛ وتعميم الرتمجات/احملاضر املنجزة واملعلومات احملفوظة على هذا 
ين عليهم  النحو على الوحدة املعنية بالتحاليل أو األفرقة املعنية باحلاالت أو غريهم من العاملني يف قسم ا

.والشهود



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 228

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
. تلزم هذه الوظيفة لتقدمي الدعم رأ) ملدة عشرة أشهر (متطلب جديد)- تبة خ عمساعد إداري (من الر -228٦٢٤

إىل املوظف املعين بالتخطيط واملوظف اإلداري املعاون يف تدبر عبء العمل اإلداري املزيد فيما يتعلق مبثول 
احملكمة بربنامج شمولني وعبء العمل املتصل باملشاركني املاألربعالشهود أمام احملكمة خالل احملاكمات املتزامنة

.اخلاص باحلماية

ألف يورو٣٦٦,٧تاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعا

ة مساعدين معنيني ترأ) ُتدرج أمساؤهم يف قائمة من س-(من الرتبة خ عستة مساعدين معنيني بالشهود -٦٢٥
هذه الوظائف لتقدمي ما ج إىل وُحيتا )، يلزمون للنهوض بأود أربع حماكمات متزامنة. ٤-بالشهود (من الرتبة خ ع

للمساعدة يف مرافقة الشهود خالل و لون أمام احملكمة يف الهاي؛ يلزم من خدمات متصلة برعاية الشهود الذين ميثُ 
م الستشارة الطبيب، أو للتسوق، أو للقيام بأنشطة أخرى)؛  م ليل وملإقامتهم (عند ذها راقبة الشهود ومساعد

.طالع بغري ذلك من املهام املنوطة باملساعدين املعنيني بالشهودلمساعدة يف االضلار؛ و 

يوروألف٨٥٥,٥٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري ٢٩,٢ألف يورو (٣٢٣,٣١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٢٦
.نفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواداملتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف التدريب، وال

ألف يورو١٤٢,٨١السفر

ر يف املئة) تأيت مبثابة تبعة مباشرة للعدد املقدَّ ٥,٢ألف يورو (٥٦,٧يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها -٦٢٧
من املعنية وارد املتلزم و . احملكمةلوا أماملعدد مهمات مرافقة الشهود املراد أن ميثُ االت اإلحالة التماساً للحماية و حل

املتصلة حبماية االشتغاليةومن أجل أسفار املوظفني ،املتعلقة بإعادة التوطنيتفاقات االأجل التفاوض بشأن 
إعادة مرافقة الشهود خالل سفرهم إىل مقر احملكمة من أجل احملاكمات؛ وعمليات و ؛الشهود وخدمات الدعم

.احلمايةتدابري؛ والتقييم النفساين االجتماعي؛ وتنفيذ ول باحلمايةاملشمهمنقلو الشهود توطني 

ألف يورو٤٧,٠التدريب

ين -٦٢٨ ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لتوفري دورات تدريب على محاية الشهود للعاملني يف قسم ا
ب. ويراد من خطة التدريب جعل إطار خطة هذا القسم اخلاصة بالتدريضمنعليهم والشهود يف املقر ويف امليدان 

ون إملامًا أوليًا مبفاهيم محاية الشهود، وتقييم املخاطر، وتدبر األخطار، وتنظيم ملفات الشهود يلمّ نياملوظف
ذه املفاهيم .املشمولني باحلماية، وترسيخ اإلحاطة 

ألف يورو٦٦٠,٧٤النفقات التشغيلية العامة

يف املئة) تأيت مبثابة تبعة مباشرة ٣٧,٣ألف يورو (٢٦٦,٤١مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٦٢٩
تُلتمس حالة ٢٦حالة (٥٧حالة مكتب املدَّعي العام شهوداً التماساً حلمايتهم البالغ عددها للحاالت اجلديدة إل
التماساً ه شهودًا باملساعدة)، وحاالت إحالتشمول املنقل ال/يُلتمس فيها الرتحيلحالة ٣١وفيها إعادة التوطني 
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البالغ عددها أربع إلعادة توطينهم شهودًا التماسًا حالة، وحاالت إحالة الدفاع ٢٦لدعمهم البالغ عددها 229

م أمام احملكمة خالل أربع حماكمات متزامنة.١٠٠حاالت، وشهود يقدر عددهم بـ يراد أن يدلوا بشهادا

ة تتوسط مقداره سمب(٧٥ر عددهم بـيقدَّ معاليهمو كما إن قسطًا كبريًا من الزيادة يعزى إىل شهود -٦٣٠
ين عليهم والشهود اعتباراً من كانون الثاين/يناير سأشخاص لكل أسرة)  ٢٠١٦يظلون حتت رعاية ومحاية قسم ا

عدم وجود اختيارات إلعادة توطينهم.يف كما يُرتقب، وذلك لسبب رئيسي يتمثل 

آالف يورو٥,٠اللوازم واملواد

يف املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف لوازم ٤,٢ألف يورو (٠,٢بلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي امل-٦٣١
ومواد لتلبية احتياجات قاعات االنتظار اخلاصة بالشهود يف املقر وجتديد االشرتاك السنوي يف النشرة اإللكرتونية 

ا احمل ين عليهم والشهودلِّلاليت يستعني  .العامل يف قسم ا



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 230

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٨٣٠نامج الفرعيالبر :٨٨الجدول230

٣٨٣٠
قسم المجني عليهم والشهود

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
ساسيةاأل

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٧٦٦,٥٢املوظفون من الفئة الفنية ٣٧٥,٧٣ ١٤٢,٢٣ ١٤٢,٢٧١٤,٧١ ٠٨٦,٢١ ٨٠٠,٩٨٠١,٧٢ ٥٩٩,٦٣ ٤٠١,٣١ ٦٠٠,٤٨٨,٩

٦٦,٠١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٩٦,٩١ ٣٦٢,٩١ ٣٧٨,٩١ ٣٧٨,٩١٦,٠١,٢
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧٦٦,٥٢ا ٣٧٥,٧٣ ١٤٢,٢٣ ١٤٢,٢٧٨٠,٧٢ ٣٨٣,١٣ ١٦٣,٨٨٠١,٧٣ ٩٧٨,٥٤ ٧٨٠,٢١ ٦١٦,٤٥١,١

٨٢٦,٠٨٢٦,٠٨٢٦,٠١املساعدة املؤقتة العامة ١٣٧,٢١ ٤٨,٥-٥٥١,٨-١٣٧,٢٥٨٥,٤٥٨٥,٤
٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١,٠١,٠١,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العا ٨٢٧,٠٨٢٧,٠٨٢٧,٠١ملنيا ١٣٧,٢١ ١٦,٣-١٨٥,١-١٣٧,٢٩٥٢,١٩٥٢,١

٢٦,٩٩٢٢,٨٩٤٩,٧٩٤٩,٧٢٥,٣١السفر ٠٦٠,٨١ ٠٨٦,١٢٥,٩١ ١١٦,٩١ ١٤٢,٨٥٦,٧٥,٢
الضيافة

٢٥,٧٢٥,٧٢٥,٧اخلدمات التعاقدية
٨٠,٥٨٠,٥٨٠,٥٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
٠,٨٢النفقات التشغيلية العامة ٠٥٦,٦٢ ٠٥٧,٤٨٨,٥٢ ١٤٥,٩٣ ٣٩٤,٣٣ ٣٩٤,٣٧,٠٤ ٦٥٣,٧٤ ٦٦٠,٧١ ٢٦٦,٤٣٧,٣

٣,٤٣,٤٣,٤٤,٨٤,٨٥,٠٥,٠٠,٢٤,٢اللوازم واملواد
٦٤,٤٦٤,٤٦٤,٤تاداألثاث والع

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٧,٧٣بالعاملني ١٥٣,٤٣ ١٨١,١٨٨,٥٣ ٢٦٩,٦٢٥,٣٤ ٥٠٦,٩٤ ٥٣٢,٢٣٢,٩٥ ٨٢٢,٦٥ ٨٥٥,٥١ ٣٢٣,٣٢٩,٢

٧٩٤,٢٦المجموع ٣٥٦,١٧ ١٥٠,٣٨٨,٥٧ ٢٣٨,٨٨٠٦,٠٨ ٠٢٧,٢٨ ٨٣٣,٢٨٣٤,٦١٠ ٧٥٣,٢١١ ٥٨٧,٨٢ ٧٥٤,٦٣١,٢

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٨٣٠البرنامج الفرعي:٨٩الجدول

وكيل أمني قسم المجني عليهم والشهود
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١٢٢٢٧٧املالك األساسي

٥١١١٦٣٢٥٢٨٤٤املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢٧١٣٢٣٣٢٥٢٨٥١ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
١١٠١١١١١٢املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١١٠١١١١١٢ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٣٧٢٣٣٤٤٢٥٢٩٦٣المجموع
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: قسم اإلعالم والتوعية٣٨٤٠الفرعي البرنامج)د(231

المقدِّمة

الع اجلمهور يتكفل بإمكان اطّ يف قلم احملكمة إن قسم اإلعالم والتوعية التابع لشعبة العالقات اخلارجية -٦٣٢
ما لتحقيق اهلدف الو باحملكمة بوالية على إجراءات احملكمة، ويشحذ الوعي  نهائي أنشطتها ويعزز اإلحاطة 

املتمثل يف حشد الدعم هلا. وتستهدف أنشطته عددًا من مجاعات اجلمهور، مبا فيها مجاعات اجلمهور العاملي، 
ين عليهم واجلماعات املتضررة باجلرائم اليت تندرج لاليت تشمل بصورة رئيسية الصحافة الدولية ووسائ اإلعالم، وا

تمعات احمللية واألوساط األكادميية واملنظمات وأصحاب الشأن الرئي،ضمن نطاق اختصاص احملكمة سيني مثل ا
غري احلكومية. ويبلغ قسم اإلعالم والتوعية أهدافه من خالل طائفة متنوعة من وسائط االتصال، منها املقابالت 

الشبكي مع وسائل اإلعالم، والبيانات الصحفية وغريها من املنشورات واملواد السمعية البصرية، وعن طريق املوقع 
مجاعات م محالت وفعاليات وزيارات تشمل واملنصات اجلديدة للوسائط االجتماعية. كما إن هذا القسم ينظ

العامة والزوار املرموقني.

سيخضع فريق املكتبة وفريق التوعية امليدانية ألقسام أخرى وذلك نتيجة ملشروع ٢٠١٦وبدءًا من عام -٦٣٣
يف جمالقسم اإلعالم والتوعية صالحياتأنه مت يف الوقت نفسه تعزيز ، مع العلم بReVisionاملراجعة املسماة 

الصحافة فيما خيص دعمًا للتوعية، و والتقييم التخطيط االسرتاتيجي واإلبالغ والرصد و العمل من خالل اإلنرتنت 
ة قسم . ويضاف إىل ذلك أنه أنشئت وحدة لإلنتاج السمعي البصري بغية تعزيز قدر يةاإلعالماألعمالوسائر 

اإلعالم والتوعية على إنتاج برامج جلماعات اجلمهور العامة ومجاعات رئيسية خاصة وال سّيما يف بلدان احلاالت، 
وتعزيز احملتوى املتعدد الوسائط للموقع الشبكي للمحكمة والوسائط االجتماعية. ويتألف قسم اإلعالم والتوعية 

املراسم والفعاليات والزيارات، ووحدة التوعية، ووحدة اإلنتاج من أربع وحدات هي: وحدة الشؤون العامة، ووحدة 
، وما يستتبعه من ٢٠١٦السمعي البصري. ونتيجة لالنتقال إىل املباين الدائمة حبلول األول من كانون الثاين/يناير 

ارات.حاجة إىل موظفي استقبال خمتلفني، اسُتحدثت وظيفتان لالستقبال يف وحدة املراسم والفعاليات والزي

ألف يورو٥٦٨,٢٢موارد الميزانية

.يف املئة)٢٦,٢يورو (آالف٩١٠,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٣٤

ألف يورو١٤٧,٥٢الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة وال يضم أي وظائف من وظائف ٢٦من العاملني يف قسم اإلعالم والتوعية يتألف مالك -٦٣٥
.امة. ومل يعد موظفو املكتبة وموظفو التوعية امليدانية يف عداد مالك قسم اإلعالم والتوعيةاملساعدة املؤقتة الع

ألف يورو١٤٧,٥٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.رأ)-ع)، يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ٥-فرتبة(من الرئيسهاإلعالم والتوعية يدير قسمَ -٦٣٦

)، وموظف معين بالشؤون ٤-وحدة الشؤون العامة من رئيسها (من الرتبة فمالك العاملني يف ويتألف -٦٣٧
)، وموظف معاون معين ٢- وموظف معاون معين بالشؤون العامة (من الرتبة ف)،٣-العامة (من الرتبة ف
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أ)، ومصمِّم ر -عالم (من الرتبة خ عاإلبنيمعنيْينومساعدَ )،٢-(من الرتبة فعلى اإلنرتنتباالتصاالت 232

.رأ)-(من الرتبة خ عباالتصاالت على اإلنرتنتمعين ومساعد، رأ)-خ عتشكيلي (من الرتبة

)، وموظف معين بسياسات التوعية ٤-وحدة التوعية من رئيسها (من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف -٦٣٨
(من الرتبة ساعد معين بالتوعية )، وم٢-بالتوعية (من الرتبة فمعنينيمعاونني)، وموظَفْني ٣-(من الرتبة ف

.رأ)-عخ

)، ٢-ن الرتبة فوحدة اإلنتاج السمعي البصري من منتج مواد مسعية بصرية (مويتألف مالك العاملني يف -٦٣٩
(من باملواد السمعية البصرية رأ)، وتقنيَـْني معنني-الرتبة خ عباإلنتاج السمعي البصري (منومساعَدْين معنيني

رأ).-عالرتبة خ

)، وثالثة ٣-وحدة املراسم والفعاليات والزيارات من رئيسها (من الرتبة فألف مالك العاملني يف ويت-٦٤٠
رأ).-ع(من الرتبة خمساعدين معنيني باملراسم والفعاليات 

ستقبال املذكورتني أعاله باستحداث وظيفيت االReVisionلقد أوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة -٦٤١
عاليات والزيارات باعتبارمها تندرجان يف عداد الوظائف املتصلة باملباين الدائمة.يف وحدة املراسم والف

ألف يورو٤٢٠,٧املوارد غري املتصلة بالعاملني

كون يف املئة)، يعزى رئيسيًا إىل  ٥٩,٥ألف يورو (٦١٩,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٤٢
ا تاللذين كانالكياننيإىل ٢٠١٦نقلتا فيما خيص عام ة امليدانية واملكتبة اخلاصتني بالتوعياالشتغاليتنيامليزانيتني 

. وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف ReVisionنتيجة ملشروع املراجعة املسماة وذلك هلماتبعان ت
.السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب والنفقات التشغيلية العامة

ألف يورو٤٩,٠السفر

يف املئة)، يعزى رئيسيًا إىل نقل ٥٧,٨ألف يورو (٦٧,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٤٣
هلما. وتلزم املوارد املعنية تتبعان غدتااللذين الكياننياالعتمادات اخلاصة بالتوعية امليدانية وباملكتبة إىل ميزانييت 

لتحقيق اجلارية يف مايل وليبيا اللتني ليس للمحكمة حضور دائم فيهما، إلجراء أنشطة توعية متصلة بعمليات ا
لتمكني رئيس القسم من املشاركة يف اجتماعات وحلقات تدارس ومؤمترات ترمي إىل إقامة الشبكات املؤسسية و 

ي باحملكمة. كما إن الناطقة باسم القسم ستسافر مع مسؤويل احملكمة وجتري جلسات تدريب عوشحذ الو 
وبروكسل ولندن، بغية الرتويج لتناوهلم للمحكمة تناوًال أوىف وأكثر إجيابية، وحلشد وباريسحفيني يف أفريقيا للص

املزيد من دعم اجلمهور العام. كما تلزم االعتمادات اخلاصة بوحدة اإلنتاج السمعي البصري لتصوير الفعاليات 
.الرئيسية اليت جتري يف امليدان

ألف يورو٢٨٢,٨اخلدمات التعاقدية

كبري منه قسطيف املئة)، يعزى ٦١,٩ألف يورو (٤٥٩,٩ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٤٤
حتقيقتاح أإىل نقل أنشطة التوعية إىل ميزانية املكاتب امليدانية وزيادة استعمال األدوات واملنصات الرقمية، ما 

ملراجعة نظم الرصد والتقييم وقاعدة املعنية وتلزم املوارد والطباعة.البث الساتليختفيضات يف تكاليف خدمات 
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عقد فيها أنشطة البيانات اليت تستعملها أفرقة التوعية لتقييم وقع أنشطتها؛ وتدريب الصحفيني؛ واستئجار أماكن تُ 233

واد اإلعالمية ا؛ ونشر وبث املمدائم فيهحضورحملكمة قلم االتوعية املتصلة باحلاالت يف مايل وليبيا اللتني ليس ل
.الرامية إىل شحذ الوعي باحملكمة وترغيب خمتلف جمموعات اجلمهور يف دعم احملكمة

نتاج مواد شىت من أجل إبراز الصورة املؤسسية اجلديدة إلوُتطلب املوارد أيضاً ] -٦٤٥قفزًا على [-٦٤٦
ليات رامية إىل شحذ الوعي للمحكمة، مثل الرايات واألعالم واملنشورات. وتلزم االعتمادات أيضًا لتنظيم فعا

موعات املستهدَ  إلشهار فيما يتعلق او ،كمةا فة مثل احملاكم اليت تعقد جلسات حماكاة للمحباحملكمة لدى شىت ا
متوز/يوليو.١٧بيوم العدالة الدولية املوافق 

لتصوير البيئة الالزمة ليئةتلزم هذه االعتمادات الستئجار خدمات خرباء استشاريني من أجل كما -٦٤٧
التصرحيات وضم نظم إنتاج جديدة يف املباين اجلديدة مع الوسائط االجتماعية بغية حتسني و لمقابالت السينمائي ل

النجاعة.

ألف يورو٣٦,٩التدريب

يف املئة) تعزى رئيسيًا إىل ٤٢٧,٣ألف يورو (٢٩,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٤٨
ات العمل اجلديدة يف املباين الدائمة فيما خيص املوقع الشبكي اجلديد. وتلزم التعديالت املتأتية عن إجراء

، ومنصة املوقع الشبكي اجلديد، والتدريب الرامي إىل مواكبة SharePointاالعتمادات للتدريب على برنامج 
دمي العروض: الوسائط االجتماعية على املستوى التقين وعلى مستوى احملتوى. كما يشتمل ذلك التدريب على تق

ُخيطط لالستفادة من مركز الزوار يف املباين اجلديدة لتجهيز جمموعة منتقاة من املوظفني جتهيزاً أفضل لتقدمي عروض 
البشرية الالزمة. وحتتاج وحدة اإلنتاج السمعي البصري املواردللجمهور أكثر فعالية وإقناعاً وقوة مع تقليص مقدار 

بانتقال احملكمة إىل لدخلت على بيئة اإلنتاج واليت تتصنتيجة للتعديالت اليت أُ احلديثة اإلنشاء إىل التدريب 
.الدائمةمبانيها

ألف يورو٥٢,٠النفقات التشغيلية العامة

كبري منه إىل يعزى قسطيف املئة)، ٢٤,١ألف يورو (١٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٤٩
املبلغ املطلوب بصورة رئيسية الستدامة براجميات حتليل يلزم و م قلم احملكمة. إىل قسم آخر من أقسانقل املكتبة

" السابق عمًال بالتوصية قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال"االجتاهات على الشبكة العنكبوتية اليت نُقلت من 
صاحب املوقع هية، بصفتبأنه ينبغي لقسم اإلعالم والتوعReVisionاملقدَّمة يف إطار مشروع املراجعة املسماة 

خيصص للمواد السمعية البصرية لشراء خادوم جديد الشبكي، أن يتوىل أمر ميزانيته؛ كما يلزم املبلغ املعين 
مسعية بصريةموادنتاج إلو ،USBذاكرة إلكرتونية للحفظ من نوع وحدات على الستنساخ لومعدات تصوير، و 

.ر سينمائي وشراء قطع غيار هلادات حترير وتصويعسهلة التنزيل؛ ولصيانة م
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٣٨٤٠الفرعيالبرنامج:٩٠الجدول234

٣٨٤٠
قسم اإلعالم والتوعية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥اس إىل عام بالقي

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

١نيةاملوظفون من الفئة الف ٥٦٦,٥٥٠٧,٩٢ ٠٧٤,٤٢ ٠٧٤,٤٩٧١,٢٣٧٠,٦١ ٣٤١,٨٨٢١,٧٣٥٠,٤١ ١٢,٦-١٦٩,٧-١٧٢,١
٦٠٨,٤١٨٨,٨٧٩٧,٢٥٨٥,٢٣٩٠,٢٩٧٥,٤١٧٨,٢٢٢,٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٥٦٦,٥٥٠٧,٩٢ ٠٧٤,٤٢ ٠٧٤,٤١ ٥٧٩,٦٥٥٩,٤٢ ١٣٩,٠١ ٤٠٦,٩٧٤٠,٦٢ ١٤٧,٥٨,٥٠,٤

١٠٠,٠-٣٠٠,٢-١٢٨,٧٥٣,٢١٨١,٩١٨١,٩١٥٥,٤١٤٤,٨٣٠٠,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٠,٤٠,٤٠,٤العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف ال ١٠٠,٠-٣٠٠,٢-١٢٩,١٥٣,٢١٨٢,٣١٨٢,٣١٥٥,٤١٤٤,٨٣٠٠,٢عاملنيا

٥٧,٨-٦٧,١-٥,٩٨٩,٢٩٥,١٩٥,١١٠,٦١٠٥,٦١١٦,٢١٤,١٣٤,٩٤٩,٠السفر
١,٠١,٠١,٠الضيافة

٦١,٩-٤٥٩,٩-٣٧٠,١٥٠٢,٣٨٧٢,٤٨٧٢,٤٢٢٦,١٥١٦,٥٧٤٢,٦١٨٧,٨٩٥,٠٢٨٢,٨اخلدمات التعاقدية
٧,٠٧,٠٣٦,٩٣٦,٩٢٩,٩٤٢٧,٣التدريب

٠,٦٠,٦٠,٦اخلرباء االستشاريون
٢٤,١-١٦,٥-٥٦,٩٣,٦٦٠,٥٦٠,٥٥٥,٠١٣,٥٦٨,٥٥٢,٠٥٢,٠النفقات التشغيلية العامة

١٠٠,٠-١٠٥,٥-١٥٢,٨١٥٢,٨١٥٢,٨١٠٥,٥١٠٥,٥اللوازم واملواد
١٦,٩١٦,٩١٦,٩األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦٠٤,٢٥٩٥,١١بالعاملني ١٩٩,٣١ ١٩٩,٣٤٠٤,٢٦٣٥,٦١ ٥٩,٥-٦١٩,١-٠٣٩,٨٢٩٠,٨١٢٩,٩٤٢٠,٧

٢المجموع ٢٩٩,٨١ ١٥٦,٢٣ ٤٥٦,٠٣ ٤٥٦,٠٢ ١٣٩,٢١ ٣٣٩,٨٣ ٤٧٩,٠١ ٦٩٧,٧٨٧٠,٥٢ ٢٦,٢-٩١٠,٧-٥٦٨,٢

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٨٤٠الفرعيالبرنامج:٩١الجدول

وكيل أمني قسم اإلعالم والتوعية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
ظفنياملو 

الوظائف القائمة
١٢١١٥٧٧١٢املالك األساسي

٤٤٦٦١٠املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١٢١٥٩١٣١٣٢٢ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

٢٢٢٢٤املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٢٢٢٢٤ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١٢٣٥١١١٥١٥٢٦المجموع
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المكاتب الميدانية:٣٨٥٠الفرعي البرنامج(هـ)235

المقدِّمة

تقوم املكاتب امليدانية بتيسري عمل احملكمة يف بلدان احلاالت. ويشتمل مفهوم "املكتب امليداين" حمال -٦٥٠
لدعم احملكمة يف بلد احلاالت املعين واملوظفني والبنية التحتية الالزمة لالضطالع بأنشطة احملكمة يف امليدان أو

ا فيه. فاملكتب امليداين  ومعداتكبات من أجل املهمات ْر ـمَ يهيئ حيز املكاتب والدعم بال‘ العادي’االضطالع 
االتصال للموظفني العاملني يف املنطقة وبذلك يعمل مبثابة قاعدة ألنشطة قلم احملكمة يف البلد املعين. أما حجم 

قف على املرحلة اليت تكون قد بلغتها اإلجراءات يف القضية كاتب امليدانية فيتو املالعمل الذي تضطلع به 
.(القضايا)ية(القضايا) اجلاري النظر فيها وعلى مسات هذه القض

عمل مبثابة منطلق لعمليات تعترب املمثلية الدائمة لقلم احملكمة يف بلدان احلاالت و فاملكاتب امليدانية تُ -٦٥١
رفع إىل املقر فيما يتعلق بوسائط تُ اليت علومات املاتب مصدر احملكمة بأمجعها. كما جيب أن تكون هذه املك

يف بلدان احلاالت، اليت يؤثر كثري منها على كيفية إجراء احملكمة واألمنيةاإلعالم والتطورات االجتماعية السياسية
ا وكيفية تواصلها مع شركائها اخلارجيني. فيجب على املكاتب امليدانية إقامة واستدامة  العالقات مع لعمليا

ا، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات  الشركاء الرئيسيني يف امليدان، مبا يف ذلك هيئات الدولة املعنية وأجهز
تمع األهلي. كما إن احلضور امليداين القوي ميكن، حبسب بلد احلالة املعين ومرحلة  غري احلكومية، وجمموعات ا

تمع احمللي بشأن التزام احملكمة ونواياها. ويتوىل رئيس املكتب امليداين، اإلجراءات، أن يبعث برسالة إجيا بية إىل ا
ل رئيس قلم احملكمة يف بلد احلالة املعين، املسؤولية عن املوظفني وعن العمليات يف امليدان، مبا يف ذلك الذي ميثِّ 

.توفري اخلدمات لسائر األجهزة واألطراف واملشاركني يف امليدان

املكاتب امليدانية من أفرقة متعددة االختصاصات (تضم بصورة رئيسية موظفني العاملني يف ف مالك ويتأل-٦٥٢
ن يف الوقت نفسه ارتباطاً نشطاً و ستدميي) يرفعون تقاريرهم إىل مدير واحد (رئيس املكتب امليداين) و متكاملي املهام

دة لكل مكتب ئن كانت االحتياجات احملدَّ مع أقسام املقر اليت تؤدي الوظائف املناظرة من حيث اجلوهر. ول
ميداين تتباين حبسب عوامل من قبيل بلد احلالة املعين، ومرحلة اإلجراءات، ومستوى تعاون السلطات احمللية، 

كون حلضورها يف البلد، فينبغي من حيث املبدأ أن تتمثل الوظائف التالية البيان يسمات اليت ترغب احملكمة أن الو 
:ب امليداين املتعدد الوظائفيف فريق املكت

التوعية؛)أ(

األمن؛)ب(

ين عليهم؛)ج( دعم مشاركة ا

دعم الشهود؛)د(

القضائي (االضطالع بدور ميسِّر له)؛ضدالقدرة على دعم التعا)ه(

دعم التسيري/العمل، مبا يف ذلك الدعُم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال على الصعيد )و(
لسائقون، وحراس األمن، واملنظِّفون؛ مع العلم بأنه ميكن عند احمللي، واملساعدون اإلداريون، وا

االقتضاء تكليف جهات خارجية باالضطالع ببعض الوظائف اإلدارية على الصعيد احمللي.
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أوغندا

قضية املدَّعي العام ضد دومنيك يتمثل نشاط احملكمة القضائي فيما خيص أوغندا حاليًا يف العمل على -٦٥٣
. وإضافة إىل تقدمي الدعم للوفاء ٢٠١٦تعقد جلسة اعتماد التهم فيها خالل كانون الثاين/يناير ر أن، املقرَّ أُنغوين

باملتطلبات االشتغالية من خالل التواجد امليداين يف كمباال (وحضور طليعي من خالل مكتب ميداين يقام يف 
م إىل مكتب مستمر/جاٍر يقدَّ اشتغايلالوقت املناسب يف غولو يف مشال أوغندا)، تستدام أيضًا خدمات دعم 

املدَّعي العام ويستدام احلضور اإلقليمي للصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بالعمل يف أوغندا وكينيا 
.م إىل عدد حمدود جداً من باقي أنشطة قلم احملكمةواجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية والدعم املقدَّ 

الديمقراطيةجمهورية الكونغو

قضية املدَّعي العام األنشطة القضائية اجلارية حاليًا فيما خيص مجهورية الكونغو الدميقراطية على بُّ صَ نْ تَـ -٦٥٤
ضية املدَّعي العام قتقدمي حجج مكتب املدَّعي العام)؛ و-(اليت بلغت حالياً املرحلة االبتدائيةضد بوسكو اْنتاغندا

(مواصلة مرحلة جرب نغاان كاتَ رمقضية املدَّعي العام ضد جِ جرب األضرار)؛ و(مواصلة مرحلةنغاضد توماس لوبَ 
ةامليدانيوالوحدةكنشاسا (غرب مجهورية الكونغو الدميقراطية) يف  األضرار). وسيظل املكتب امليداين القائم 

.قضائية اآلنفة الذكريف بونيا (شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية) يقدمان الدعم لألنشطة الةالقائمةالطليعي

جمهورية أفريقيا الوسطى

قضية املدَّعي العام ضد األنشطة القضائية اجلارية حاليًا فيما خيص مجهورية أفريقيا الوسطى على تـَْنَصبُّ -٦٥٥
الدفاع)؛ حجج ) (تقدمي حجج مكتب املدَّعي العام و ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة بيري مببا وآخرين-جان

مرحلة جرب ٢٠١٦تمل يف حالة إدانته/احلكم عليه أن يشهد عام حيُ اليت(بيري مببا-عي العام ضد جانقضية املدَّ و 
غي جبمهورية أفريقيا الوسطى (إثر إغالقه يف أعقاب العنف نْ أعيد فتح املكتب امليداين يف بَـ قد ). و فيهااألضرار

تطلبات عمل احملكمة مبالدعم الالزم للوفاء ) مبثابة مكتب جديد يراد به التكفل بتقدمي ٢٠١٤الذي شهده عام 
.يف بلد احلالة هذاالكثرية 

كينيا

شوا جُ اي روتو وقضية املدَّعي العام ضد وليام صمو النشاط القضائي اجلاري حالياً يف كينيا على ْنَصبُّ يَـ -٦٥٦
ألنشطة/األعمال اجلارية (تقدمي حجج الدفاع). وسيظل املكتب امليداين القائم يف نريويب يقدم الدعم لْنغب سَ اأر 

.حالياً يف كينيا

كوت ديفوار

قضية املدَّعي العام ضد لوران اْغبغبو النشاط القضائي اجلاري حالياً فيما خيص كوت ديفوار على يـَْنَصبُّ -٦٥٧
جان من خالل مكتب ميداين (مت ستدام حضور احملكمة يف أبي(تقدمي حجج املدَّعي العام). ويُ ليه غوديهبْ اوشارل 

لتزايد عدد العاملني فيه) بغية التكفل بتقدمي الدعم للوفاء مبتطلبات عمل احملكمة يف بلد ٢٠١٥سيعه يف عام تو 
.احلالة هذا
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لبعثة مكتب املدَّعي العام املكلفة شتغايلز األنشطة اجلارية حاليًا يف مايل على توفري الدعم االترتكَّ -٦٥٨
كتب ذات الطابع السري. وبناء على طلب من مكتب املدَّعي العام بالتحقيق اجلنائي العلمي وأنشطة هذا امل

" يف باماكو للتكفل بتقدمي الدعم الالزم للوفاء مبتطلبات دعم عمل احملكمة يف بلد متواضعمكتب "وجوديستدام 
.احلالة هذا

ألف يورو٦١٦,٣٧)لجميع المكاتب الميدانية(موارد الميزانية 

شعبة العالقات اخلارجية اجلديدة من أقسام حديث اإلنشاءقسماً انية تشكِّلكانت املكاتب امليدلـّما-٦٥٩
امليدانية وقسم العملياتهي جممل املوارد اخلاصة بالكيانات السابقة املتمثلة يف قسم هافإن املبالغ املطلوبة لكل من

الالزمة للتكفل مبواصلة أنشطة ةواملوارد املخصصة للتوعيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقسم األمن والسالمة 
.احملكمة اليت ختص كًال من بلدان احلاالت على وجه التحديد

:أوغنداالتوزع التايل:يوروألف٦١٦,٣٧البالغ ةامليدانيللمكاتب ةيتوزع جمموع املوارد املخصَّص-٦٦٠
١٧٧,٥١:فريقيا الوسطىمجهورية أ، يوروألف٣٤١,٥٢:مجهورية الكونغو الدميقراطية، يوروألف١٣٦,٧١

يورو.ألف٥٦٣,٣:مايل، يوروألف٣٣٦,١١:كوت ديفوار،يوروألف٠٦١,٢١:كينيا،يوروألف

.على النحو املبني أدناهزيادات تشهد املبالغ املطلوبة يف عدد من بنود امليزانية و -٦٦١

يوروألف١٧٩,٦٥الموارد من الموظفين

يوروألف٧١٦,٠)الموارد من الموظفينندا (المكتب الميداني القائم في أوغ

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف ١٤من املكتب امليداين القائم يف أوغندا يتألف مالك العاملني يف -٦٦٢
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٠,٨املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو٦٩٦,٣مات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلد

)، ٣-يدير املكتب امليداين القائم يف أوغندا موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات (من الرتبة ف-٦٦٣
)، ٣-بة فرتباألمن امليداين (من الاً معنياً )، وموظف٣-بالعمل امليداين (من الرتبة فمعنينيويضم موظَفْني 

وسائَقْني رئيسينيرأ)، -ع)، ومساعدًا إداريًا (من الرتبة خ٢-ين (من الرتبة فوموظفًا معاونًا معنيًا باألمن امليدا
رأ)، ومساعَدْين ميدانيني (من -ع(من الرتبة خاً فرأ)، ومنظِّ -عرأ)، وسائقْني (من الرتبة خ-ع(من الرتبة خ

رأ).-عرأ)، ومساعداً معنياً باألمن احمللي (من الرتبة خ-عالرتبة خ

) ووظيفة ٣-وظيفة املوظف املعين بالعمل امليداين (من الرتبة فمها اآلنفة الذكر وظيفتان، وبني الوظائف-٦٦٤
تتصالن بعبء العمل أُوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة ،)٣-املوظف املعين باألمن امليداين (من الرتبة ف

ReVision ال القضائي بغية تكوين القدرة اإلضافية الالزمة للنهوض بأود باستحداثهما األنشطة املزيدة يف ا
وجمال املقاضاة.
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(وظيفة أوصي يف إطار رأ) ملدة عشرة أشهر -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة خ ع-٦٦٥
من الوظائف املؤقتة السبع إن هذه الوظيفة واحدة باستحداثها، متطلَّب جديد). ReVisionاملراجعة املسماة 

باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية ReVisionاليت أوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة 
. وتلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال وإعمال هذه البنيةاجلديدة لقلم احملكمة 

م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة ضمن البلد، الذي كان فيما سبق يقدَّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
.غدت إدارة املكتب امليداين القائم يف أوغندا تتوىل أمرهو بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ألف يورو٥٨٧,٧١)الموارد من الموظفين(جمهورية الكونغو الديمقراطيةفي انالقائمانالميدانيانالمكتب

يف املكتب امليداين القائم كنشاسا ومالك العاملني يف املكتب امليداين القائم يف  لف مالك العاملني يف يتأ-٦٦٦
من معادالت املوظف ٢,٢العامة (املؤقتة وظيفة ثابتة ومخس وظائف من وظائف املساعدة ٢٦بونيا، معاً، من 

.الواحد العامل بدوام كامل)

يوروآالف٥١٠,٦١من فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية و 

) يدعمه ٥-يف مجهورية الكونغو الدميقراطية رئيس هلما (من الرتبة فالقائمنييدير املكتبَـْني امليدانَيني-٦٦٧
) (واحد يف مكتب كنشاسا واآلخر يف مكتب ٣-موظفان معنيان بالشؤون اإلدارية والعمليات (من الرتبة ف

ين ٣-من امليداين (من الرتبة فبونيا)، وموظف معين باأل )، وموظف معين بالعمل امليداين (قسم مشاركة ا
)، وموظف ٣-)، وموظف معين بالعمل امليداين (التوعية) (من الرتبة ف٣-عليهم وجرب أضرارهم) (من الرتبة ف

ائقني (من الرتبة رأ)، وعشرة س-ع)، ومساعد إداري (من الرتبة خ٢-معاون معين باألمن امليداين (من الرتبة ف
ن باألمن احمللي (من امعنيرأ)، ومساعدان-عرأ)، وأربعة مساعدين معنيني بالعمل امليداين (من الرتبة خ-خ ع

.رأ)-عن (من الرتبة خافرأ)، ومنظِّ -عالرتبة خ

ألف يورو٧٢,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة العامة على النحو يلزم املبلغ املطلوب لتوظيف من يشغل مخس وظائف من وظائف -٦٦٨
الواردة تفاصيله أدناه.

(وظيفة أوصي يف إطار أشهر ٨,٢رأ) ملدة -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة خ ع-٦٦٩
). إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع اليت باستحداثها، متطلَّب جديدReVisionاملراجعة املسماة 

باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية اجلديدة ReVisionصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة أو 
. وتلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا وإعمال هذه البنيةلقلم احملكمة 

كان فيما سبق يقدم مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة الذي  املعلومات واالتصاالت ضمن البلد لكل من املكاتب، 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تتوىل نيالقائمنيامليدانينيغدت إدارة املكتبو بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

أمره.
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. على غرار السنوات السابقة تلزم رأ) ملدة شهرين لكل منهما (متطلب جديد)-ان (من الرتبة خ عمنظفِّ -239٦٧٠

خالل مكتب كنشاسا ومكتب بونيا على النظافة الصحية يف واحلفاظاتان الوظيفتان لتوفري خدمات التنظيف ه
ا أو مرضهم.مفرتات غياب العاملني فيه

. على غرار السنوات السابقة تلزم هذه رأ) ملدة أربعة أشهر (متطلب جديد)-سائق (من الرتبة خ ع-٦٧١
املهام يف إطار عقد صة هلا من أجل االستعانة بسائق عامِّ املخصَّ الوظيفة الستخدام االعتمادات اإلضافية 

ل و/أو قيام متطلبات خدمات خاصة خالل الفرتات اليت يُنتظر فيها تعيني سائقني، وفرتات غياب السائقني املطوَّ 
تشغيلية فورية مستعجلة/حاالت نقص يف السائقني يف أي من أحناء مجهورية الكونغو الدميقراطية.

. سيعمل املساعد أشهر (متطلب جديد)٩,٦رأ) ملدة -عد معين بالتوعية امليدانية (من الرتبة خ عمسا-٦٧٢
بيل مراحل جرب املعين بالتوعية امليدانية انطالقًا من بونيا (إيتوري) لتناول املستجدات القضائية الرئيسية من ق

قضية (دعاوى االستئناف يف مبباَيت قضيت يف ، واملستجداواحدةيف قضية واملرحلة االبتدائية األضرار يف قضيتني
مجهورية الكونغو الدميقراطية.يف ) اليت تثري اهتماماً خاصاً قضية مببا وآخرينواحملاكمة يف مببا

ألف يورو٣٠,٠العمل اإلضايف

يلزم املبلغ املطلوب لدفع مستحقات العمل اإلضايف الذي يؤديه السائقون املناوبون، حبسب التقديرات -٦٧٣
ا يف جمال اإلجازات التعويضية اليت متُ  نح للسائقني فيما خيص السائقني وباالقرتان بتطبيق السياسة املعمول 

ا وذلك بسبب  العاملني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الذين ال يتاح هلم دائمًا أخذ كل اإلجازات اليت يستحقو
.متطلبات عبء العمل/متطلبات العمليات

ألف يورو٨٣٥,٥)الموارد من الموظفين(جمهورية أفريقيا الوسطىداني القائم في المكتب المي

وظيفة ثابتة ووظيفة ١٢من املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى يتألف مالك العاملني يف -٦٧٤
.مل)من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كا٠,٩واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو٨١٢,٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

يدير املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات (من -٦٧٥
)، ومساعداً ٣-ة فموظفًا معنيًا باألمن امليداين (من الرتباملكتب هذا مالك العاملني يف )، ويضم ٣-الرتبة ف

بالعمل امليداين (من الرتبة ن معنينيعَديْ ارأ)، ومس-ع(من الرتبة خوثالثة سائقني رأ)، -عإداريًا (من الرتبة خ
رأ).-ع(من الرتبة خباألمن احمللي اً معنياً ومساعدرأ)، -ع(من الرتبة خاً فومنظِّ رأ)، -عخ

مجهورية أفريقيا الوسطى املكتب امليداين القائم يف يف وبني الوظائف اليت يتألف منها مالك العاملني -٦٧٦
ووظيفة املوظف املعين بالعمل )٥-ة فوظيفتان مرتبطتان بعبء العمل مها وظيفة رئيس املكتب امليداين (من الرتب

ين عليهم وجرب أضرارهم واألفرقة املعنية  ). فقد أوصي يف٣-التوعية) (من الرتبة فبامليداين (قسم مشاركة ا
لتكوين القدرة اإلضافية اليت يستلزمها باستحداث هاتني الوظيفتني ReVisionإطار مشروع املراجعة املسماة 

ال القضائي وجمال املقاضاة .النهوض بالنشاط املزيد يف ا
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ألف يورو٢٣,٣املساعدة املؤقتة العامة240

. شهرًا (متطلب جديد)١١,٣ملدة رأ) -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (من الرتبة خ ع-٦٧٧
وتلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن البلد، 

غدت إدارة املكتب و م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي كان فيما سبق يقدَّ 
.مجهورية أفريقيا الوسطى تتوىل أمرهامليداين القائم يف 

آالف يورو٨٠٨,٤)الموارد من الموظفينالمكتب الميداني القائم في كينيا (

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من إحدى عشرةمن كينيايف  العاملني يف املكتب امليداين القائم يتألف مالك -٦٧٨
.واحد العامل بدوام كامل)من معادالت املوظف ال٠,٨وظائف املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو٧٨١,٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، يساعده موظف معين بالشؤون اإلدارية ٥-امليداين القائم يف كينيا رئيسه (من الرتبة فيدير املكتبَ -٦٧٩
)، وموظف معين بالعمل امليداين ٣-ف)، وموظف معين باألمن امليداين (من الرتبة ٣-والعمليات (من الرتبة ف

ين عليهم وجرب أضرارهم) (من الرتبة ف )، وموظف معين بالعمل امليداين (التوعية) (من الرتبة ٣-(قسم مشاركة ا
رأ)، وسائقان -رأ)، ومساعدان معنيان بالعمل امليداين (من الرتبة خ ع-)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٣-ف

.رأ)-ومساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ عرأ)، -(من الرتبة خ ع

ألف يورو٢٧,٢املساعدة املؤقتة العامة

. أشهر (متطلب جديد)٩,٦رأ) ملدة -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (من الرتبة خ ع-٦٨٠
تصاالت ضمن البلد، تلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واال

غدت إدارة املكتب و م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي كان فيما سبق يقدَّ 
.امليداين القائم يف كينيا تتوىل أمره

يوروألف٩٤٧,٧)الموارد من الموظفين(كوت ديفوارالمكتب الميداني القائم في  

وظيفة ثابتة ووظيفة عشرةسبعمن كوت ديفوار يف  القائم املكتب امليداين يتألف مالك العاملني يف-٦٨١
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٠,٩واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو٩٢٢,٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، يساعده موظف معين بالشؤون ٥-م يف كوت ديفوار رئيسه (من الرتبة فامليداين القائيدير املكتبَ -٦٨٢
)، وموظف معين بالعمل ٣-)، وموظف معين باألمن امليداين (من الرتبة ف٣-اإلدارية والعمليات (من الرتبة ف
يسيرئ)، وسائق ٢-)، وموظف معاون معين باألمن امليداين (من الرتبة ف٣-امليداين (التوعية) (من الرتبة ف

ف (من رأ)، ومنظِّ -رأ)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع-رأ)، وأربعة سائقني (من الرتبة خ ع-(من الرتبة خ ع
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رأ)، ومساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة -ن بالعمل امليداين (من الرتبة خ عان معنيارأ)، ومساعد-الرتبة خ ع241

رأ).-خ ع

جان مها وظيفة املوظف املعين بالعمل حدثتا يف أبيالعمل استُ وبني هذه الوظائف وظيفتان مرتبطتان بعبء -٦٨٣
ين عليهم وجرب أضرارهم) (من الرتبة ف )، ووظيفة املساعد املعين بالعمل امليداين ٣-امليداين (قسم مشاركة ا

ين عليهم وجرب أضرارهم) (من الرتبة خ ع ReVisionرأ). لقد أوصي يف إطار املراجعة املسماة -(قسم مشاركة ا

ال القضائي وجمال  باستحداث هاتني الوظيفتني بغية تكوين قدرة إضافية للنهوض بعبء العمل املزيد يف ا
املقاضاة.

ألف يورو٢٥,٥املساعدة املؤقتة العامة

. (متطلب جديد)شهراً ١١,٣رأ) ملدة -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (من الرتبة خ ع-٦٨٤
فة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن البلد، تلزم هذه الوظي

غدت إدارة املكتب و م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي كان فيما سبق يقدَّ 
.امليداين القائم يف كوت ديفوار تتوىل أمره

يوروألف٢٨٤,٣)الموارد من الموظفين(ماليفي المكتب الميداني القائم

يتألف مالك العاملني يف املكتب امليداين القائم يف مايل من ثالثة وظائف ثابتة وال يضم أية وظيفة من -٦٨٥
.وظائف املساعدة املؤقتة العامة

ألف يورو٢٨٤,٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، ٣-امليداين القائم يف مايل موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات (من الرتبة فيدير املكتبَ -٦٨٦
).٣-رأ)، وموظف معين باألمن امليداين (من الرتبة ف-يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ ع

) مرتبطة بعبء العمل وقد أوصي يف إطار ٣-إن وظيفة املوظف املعين باألمن امليداين (من الرتبة ف-٦٨٧
ال القضائي ReVisionاجعة املسماة املر  باستحداثها لتكوين قدرة إضافية للنهوض بعبء العمل املزيد يف ا

وجمال املقاضاة.

ألف يورو٤٣٦,٧٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية والنفقات التشغيلية -٦٨٨
تتوزع هذه املوارد حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: و العامة وتكاليف األثاث والعتاد وتكاليف اللوازم واملواد. 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: انالقائمانامليدانيانألف يورو، املكتب٤٢٠,٧املكتب امليداين القائم يف أوغندا: 
ألف يورو، املكتب امليداين ٣٤٢,٠لقائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى: ألف يورو، املكتب امليداين ا٧٥٣,٨

ألف يورو، املكتب امليداين ٣٨٨,٤ألف يورو، املكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار: ٢٥٢,٨القائم يف كينيا: 
ألف يورو.٢٧٩,٠القائم يف مايل: 
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كل مكتب ميداين أيضاً، بصفته كياناً العمليات امليدانية السابق، يستوعبقسمإضافة إىل متطلبات و -242٦٨٩

حديث اإلنشاء، املتطلبات امليدانية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباألمن وبالتوعية.

ألف يورو١٤٩,٩السفر

العمليات امليدانية السابق، يستوعب كل مكتب ميداين أيضاً، بصفته كياناً قسمإضافة إىل متطلبات -٦٩٠
متطلبات األسفار امليدانية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباألمن وبالتوعية. وتلزم حديث اإلنشاء، 

املوارد املعنية لسد تكاليف السفر وتكاليف املعيشة اليومية لتقدمي الدعم الالزم للمهمات ضمن البلد، وإجراء 
ضمن البلد إىل املقر ألغراض منها تنسيق ودعم عمليات التقييم األمين، وأسفار العاملني يف املكتب امليداين

الع، وجلسات التوجيه. وتتوزع املوارد اخلاصة بالسفر الع، وجلسات االطِّ االجتماعات، وحضور جلسات اإلطْ 
ألف يورو، ٣٦,٩ألف يورو، مجهورية الكونغو الدميقراطية: ٢٤,٧حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: 

ألف يورو، مايل: ٢٨,٤ألف يورو، كوت ديفوار: ٢٩,٢ألف يورو، كينيا: ١٤,٠الوسطى: مجهورية أفريقيا
.ألف يورو١٦,٧

ألف يورو٠٢٠,٣١اخلدمات التعاقدية

العمليات امليدانية السابق، املستوعبة يف إطار بند "اخلدمات التعاقدية"، يلزم قسمإضافة إىل متطلبات -٦٩١
ة التوعية يف إطار بند "تكاليف اإلعالم واإلنتاج" وبند "سائر اخلدمات شطناملبلغ املطلوب لسد تكاليف أ

ا إىل جهات خارجية".متطلبات دعم األمن امليداين ضمن التعاقدية"، و  إطار بند "اخلدمات املعهود 

يف املئة، وهي تلزم لعقد جلسات توعوية ضمن البلد (مبا يف ١٠٠تشهد املبالغ املطلوبة زيادة نسبتها و -٦٩٢
ك استئجار أماكن عقدها، وتكاليف النقل والتعبئة ذات الصلة)، واملنشورات يف الصحافة احمللية، ورصد تقارير ذل

ا (مبا يف  وسائط اإلعالم؛ واملرافقة/احلماية اليت توفرها الشرطة/اجليش للعاملني ضمن البلد واملهمات اليت يقومون 
(املكاتب امليدانية)، امليداين ري العمل األمنية الدنيا للمكتب ذلك أنشطة مكتب املدَّعي العام)، ومتطلبات معاي

مالت التوعوية احلوحراس أمن املكاتب امليدانية الذين يعملون يف كل بلد؛ وإجراء مهمات التوعية ضمن البلد، و 
راة باالستعانة مبحطات اإلذاعة الوطنية واحمللية، ومواصلة توفري ال قدرات واخلدمات الرامية إىل حّث االهتمام ا

االت اليت قد ال يكون للمحكمة فيها موارد متوفرة الالزمة لدعم مهام األمم املتحدة القُ  طرية (مع الرتكيز على ا
تتوزع املوارد املطلوبة يف بند و مع عاملي األمم املتحدة). الَّ تتقاسم احملفيها مناسبة و/أو تكون مواردها املتوفرة 

ألف يورو، مجهورية الكونغو الدميقراطية: ٩٦,٨املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: حبسبالتعاقديةاخلدمات 
ألف يورو، كوت ديفوار: ١٧٢,٣ألف يورو، كينيا: ١٣٤,٨ألف يورو، مجهورية أفريقيا الوسطى: ٣٧٨,٢
ألف يورو.٧٣,٣ألف يورو، مايل: ١٦٤,٩

ألف يورو٩٨٥,٤النفقات التشغيلية العامة

امليدانية الوحداتال حمتكاليف إجيار احملال (وعند االنطباق، تكاليف سد زم االعتمادات املطلوبة لتل-٦٩٣
تكاليف صيانة احملال، وصيانة األثاث والعتاد، واملرتفقات، والتكاليف و الطليعية حبسب األنشطة القضائية)؛ 

ركبات، وعقود التأمني، وصندوق املبالغ النقدية األخرى (مبا يف ذلك مقدَّر تكاليف استئجار املاملتنوعةاالشتغالية
األمم املتحدة ألغراض سالمةإدارة األمن يف الصغرية، والرتتيبات احمللية لتشاطر التكاليف فيما خيص نظام 
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ضمن إطار ميزانية قسم األمن والسالمة)). وتبقى سائر تكاليف ُتدرج يف السابق ت(كانهموأمناملوظفني243

تتوزع املوارد و ل معاملة مركزية يف إطار القسم املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقر. االتصاالت تُعام
٢٥٨,١يورو، مجهورية الكونغو الدميقراطية: آالف٢٠٧,٠املعنية حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: 

ألف ١٥٥,٠ألف يورو، كوت ديفوار: ٤٩,٣ألف يورو، كينيا:١٦٥,٠ألف يورو، مجهورية أفريقيا الوسطى: 
.يوروألف١٥١,٠يورو، مايل: 

ألف يورو٢٢٦,٦اللوازم واملواد

تلزم املبالغ املطلوبة لشراء لوازم ومواد شىت باالستعانة بصندوق املبالغ النقدية الصغرية، وسد تكاليف لوازم -٦٩٤
زواد لكل حمل من حمال األدات، ومؤن ماء الشرب وسائر كبات واملولِّ ْر الكتابة وخراطيش احلرب، والوقود الالزم للمَ 

ألف يورو، مجهورية ٦٧,٢املكاتب امليدانية. وتتوزع املوارد املعنية حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: 
و، كوت يور ألف٢,٠ألف يورو، كينيا: ٢٨,٢ألف يورو، مجهورية أفريقيا الوسطى: ٨٠,٦الكونغو الدميقراطية: 

.ألف يورو٢٠,٠ألف يورو، مايل: ٢٨,٦ديفوار: 

يوروألف٣٨٥٤,٥العتاداألثاث و 

يف باماكو وغولو وفقًا ملقتضيات معايري القائمنيدات للمكتبَـْني امليدانينيتلزم املوارد املطلوبة لشراء مولِّ -٦٩٥
ا فيما خيص البلد على وجه التحديد، وشراء أرقالعمل األمنية الدنيا/ت ثر توسيع املكتب امليداين يف ثاث مكتيب إيا

الزيادات يف أعداد املوظفني. وتتوزع املوارد املعنية حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: تستلزمهجان، أبي
.ألف يورو١٨,٠ألف يورو، مايل: ١١,٥ألف يورو، كوت ديفوار: ٢٥,٠

ذه االس٣٨ تثمارات يف جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املندرجة يف ِعداد رأس املال اليت جيب أن تبقى ضمن امليزانية اخلاصة 
التكنولوجيا ألغراض املعاملة املركزية والتوحيد القياسي.
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٢٠١٦لعام: الميزانية المقترحة ٣٨٥٠الفرعيالبرنامج:٩٢الجدول244

٣٨٥٠
المكاتب الميدانية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

دوق صن
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٣املوظفون من الفئة الفنية ٧٨٦,٢٣ ٧٨٦,٢٣ ٧٨٦,٢
١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٩٤,٩١ ١٩٤,٩١ ١٩٤,٩
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٩٨١,١٤ ٩٨١,١٤ ٩٨١,١

١٦٨,٥١٦٨,٥١٦٨,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف
١٩٨,٥١٩٨,٥١٩٨,٥موع الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا

١٤٩,٩١٤٩,٩١٤٩,٩السفر
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٩٨٥,٤٩٨٥,٤٩٨٥,٤ية العامةالنفقات التشغيل

٢٢٦,٦٢٢٦,٦٢٢٦,٦اللوازم واملواد
٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢بالعاملني ٤٣٦,٧٢ ٤٣٦,٧٢ ٤٣٦,٧

٧المجموع ٦١٦,٣٧ ٦١٦,٣٧ ٦١٦,٣

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام٣٨٥٠برنامج الفرعيال:٩٣الجدول

وكيل أمني المكاتب الميدانية
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
٤٢٢٣٢٩٥٤٥٤٨٣املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ٤٢٢٣٢٩٥٤٥٤٨٣ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
٤٢٢٣٢٩٥٤٥٤٨٣المجموع
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ع: أمانة جمعية الدول األطرافالرابالبرنامج الرئيسي-دال245

المقدِّمة

ا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية ("اجلمعية") تقدم أمانة مجعية الدول األطراف - ٦٩٦ إىل اجلمعية ومكتبها وهيئا
ا هذه يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي.  يف جمال خدمات اجلمعية أمانة ومن املهام اليت تضطلع 

ا، وترمجة املؤمترات ختطيط  ا الفرعية، واستالم وثائقها وتقاريرها وقرارا وإعداد وتنسيق اجتماعات اجلمعية وهيئا
ا ختصصيةباإلضافة إىل ذلك خدمات هذه األمانة تقدم و هذه املواد واستنساخها وتوزيعها.  للجمعية وهيئا

ا يف جمال اخلدمات  ات السكرتاريا ماخلدمات القانونية وخدتقدمي التخصصيةالفرعية. ومن املهام اليت تضطلع 
فيما يتعلق على الصعيد الداخليصات التحليلية، وإسداء املشورة نية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخَّ فال

املتصلة بعمل اجلمعية.والتخصصيةباملسائل القانونية 

برامج فرعية: الربنامج ةعلى أربعالرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) ويشتمل هذا الربنامج - ٦٩٧
(مكتب٤٤٠٠(أمانة اجلمعية)، والربنامج الفرعي٤٢٠٠والربنامج الفرعي). اتاملؤمتر خدمات (٤١٠٠الفرعي
.(جلنة امليزانية واملالية)٤٥٠٠الربنامج الفرعيو اجلمعية)، رئيس

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :٩٤الجدول
املرامــــــــــي فيمـــــــــــا خيــــــــــص عـــــــــــام مؤشرات األداءتوخاةالنتائج امل

٢٠١٦
١اهلدف

عقد املؤمتر على النحو املخطط له
غ/مسري االجتماعات على حنو سلس، ويف املوعد احملدد، واعتمادها للتقارير ذات الصلة-
النظر يف مجيع بنود جدول األعمال-
م فيمــا تقــدمي دعــم تقــين وإمــدادي للمشــاركني يف االجتماعــات، مبــ- ا يف ذلــك مســاند

خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم
رضا املشاركني يف الدورة عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدم من معلومات-

٢اهلدف
حتريــــر الوثــــائق وترمجتهــــا بإتقــــان وإصــــدارها 
من أجل جتهيزها واستنساخها وتوزيعها يف 

الوقت املناسب

وفري خدمات املؤمترات اجليدة للدول ورضاها عن هـذه اخلـدمات وعمـا يُقـدم هلـا مـن ت-
، ٣٩خدمات حتريـر الوثـائق وترمجتهـا وإصـدارها يف الوقـت املناسـب، بـأربع لغـات رمسيـة

على حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف مهامها

غ/م

باملعلومـات والوثـائق تقدمي املساعدة إىل الدول علـى النحـو الـالزم، وال سـّيما تزويـدها -
املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

٣اهلدف
ـا  إسـداء املشـورة اجليـدة إىل اجلمعيـة وهيئا

الفرعية

تقـــدمي خـــدمات قانونيـــة تقنيـــة إىل الـــدول، وال ســـّيما يف شـــكل وثـــائق، تســـهل عملهـــا -
وتساندها فيه

غ/م

ساترضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجلل-
٤اهلدف

القيــــــام علــــــى حنــــــو فعــــــال بتعمــــــيم الوثــــــائق 
واملعلومــات علــى الــدول األطــراف بوســائل 

منها شبكة اإلنرتنت

كثرياً ما يستعان يف ذلك بشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة باجلمعية وبلجنة امليزانية -
واملالية وباملكتب وبلجنة الرقابة

غ/م

ثائق دون تأخريإمكان االّطالع على املعلومات والو -

اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي ٢٠٠٩اعتباراً من عام ٣٩
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يوروألف٠٥٣,٣٣موارد الميزانية246

ألف يورو ٤٠,٥ية مقدارها امساملقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع على زيادة ٢٠١٦تنطوي ميزانية عام -٦٩٨
بعض عمليات النقل بني ٢٠١٦جريت لسد احتياجات األمانة فيما خيص عام يف املئة) مع العلم بأنه أُ ١,٣(

.األربعة وبني بنود امليزانية ضمن الربنامج الفرعي نفسهالربامج الفرعية 

آالف يورو٨١٠,٤١الموارد من الموظفين

من وظائفأربعوظائف من الفئة الفنية و مخس(وظائف ثابتةتسعيتألف مالك العاملني يف األمانة من -٦٩٩
من امل بدوام كامل)من معادالت املوظف الواحد الع٤,٦وظائف (خلمسأويهي.فئة اخلدمات العامة)

يف كما أُِقرَّ العامة)اخلدمات وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة أربع املساعدة املؤقتة العامة (وظائف
من من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٢,٨(أخرى يضًا عدة وظائف أمانة ولأل.٢٠١٥عام 

اجل تقدمي اخلدمات للجمعية أمن املدة ةقصري الاملساعدة املؤقتة العامة وظائف .الفرعيةوهيئا

ألف يورو٩٣٩,٦الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

امليزانيةللجنة التنفيذيواألمني) ١-حاليًا من مديرها (من الرتبة مداألمانةيتألف مالك العاملني يف -٧٠٠
)، وموظف قانوين (من الرتبة ٤-فقانوين (من الرتبة)، وموظف٥-واملالية (من الرتبة ف

)، ومساعد معين رأ- خ عداريني (من الرتبةإومساعَدْين)، ٢-للمدير (من الرتبة فخاص)، ومساعد ٣-ف
). رر-خ عاحملفوظات (من الرتبةبالوثائق/)، وموظف معين رر-خ ع(من الرتبةةداريوالشؤون اإلجتماعات الاب
يقدم العاملون يف و .فيما يليهليإيشار باستثناءٍ شراف مديرها، إيف األمانة يؤدون مهامهم حتت ن مجيع العاملنيإ

اليت يقدمها دمات اخلفون القانونيون) وخدمات تقنية ((اخلدمات اليت يقدمها املوظختصصيةاألمانة خدمات 
ا الفرعية. ويرفع املساعد الشخصي ) إىل اجلمعية وإىلةدارياإلاملعنيون بدعم االئتمار وبالشؤوناملوظفون  هيئا

جنة لإىل رئيس هذه التقاريرهجنة امليزانية واملالية للمني التنفيذي إىل الرئيس مباشرة. ويرفع األتقاريرهرئيس اجلمعية ل
ا ضضافة إىل املهام اليت يإلامباشرة. وب ن طالع مبهام ضمضيواصل هذا املوظف اال،مني التنفيذياألبصفتهطلع 

وقد اقرتحت اللجنة املخصوصة . ري شؤون الربنامج الرئيسي الرابعيما فيما خيص املالية وتسسيّ األمانة مجعاء، وال
.اليت يتوالهااآلنفة الذكرهام سائر املإضافًة إىل لجنة املراجعةلاً أمينهاملعنية باملراجعة تعيين

ألف يورو٦٩٢,٨املساعدة املؤقتة العامة

كامل، دوام  باملساعدة املؤقتة العامة من وظائفوظائف مخسيف األمانة حاليًا عاملنيالمالك يضم-٧٠١
تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية ةجل قصري بغيألالعديد من الوظائف اليت تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة و 

ا الفرعية. وهيئا

. شهد عبء العمل املتمثل يف ستمر)شهراً (متطلب م١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف-٧٠٢
. فقد أنشئت هيئات جديدة، وشهد ٢٠٠٤زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة يف عام التخصصيةتقدمي اخلدمات 

عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة طائلة. ومن هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن يف الهاي ونيويورك، وجلنة 
ا قائمة يف الهاي، اخلدمات الرقابة املعنية باملباين ا لرئاسة التخصصيةلدائمة. وتقدم األمانة، على الرغم من أ
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إن اجلمعية، ومكتبها، وفريقه العامل يف نيويورك، عن طريق إعداد وثائق ما قبل الدورات ووثائق ما بعد الدورات. 247

ا الفر تتيح الوظيفة املطلوبة  عية.لألمانة تقدمي دعم أفضل إىل اجلمعية وهيئا

إن شهرًا (متطَّلب مستمر).١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عمساعد معين بالتصميم على املوقع الشبكي- ٧٠٣
واملنشورات على واملقاالتوظيفة املساعد املعين بالتصميم على املوقع الشبكي تتيح لألمانة مواصلة وضع الوثائق 

، والتكفل الرقابةجلنة كتب وجلنة امليزانية واملالية و شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية واملوتدبريهذا املوقع، 
التكامل والبيانات يف شأن بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلومات املتعلقة باالنتخابات وباملستجدات 

الصحفية وما إىل ذلك.

فة يدعم شاغل هذه الوظيب مستمر).شهرًا (متطلَّ ١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف-٧٠٤
، ألن الرئيس ال ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٥رئيس اجلمعية واملكتب فيما خيص فرتة ثالِث السنوات املمتدة من عام 

يستطيع االعتماد على موارد بعثته لدى األمم املتحدة فقط. ويقوم املساعد اخلاص مبساعدة الرئيس يف إعداد 
مقر األمم املتحدة؛ والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة البالغات الرمسية، واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف 

إىل املكتب وإىل ختصصيةبصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدم خدمات 
ل صِ فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات التقنية فسيوا

مكتب االتصال توليه.

الوظيفةهذهشاغليساعد). مستمربمتطلَّ (شهراً ١٢ملدة)١-فالرتبةمن(للمديرخاصمساعد-٧٠٥
. السنةطيلةاإلمداديالدعمصعيدعلىاألنشطةمنذلكوغرياجلمعيةلدورةالتحضرييفأمانة اجلمعية مدير
.األطرافالدولوممثليةاحملكممسؤويلمعاملديراجتماعاتينظمإنهكما

أمانة عد شاغل هذه الوظيفة يسا. ب مستمر)) ملدة سبعة أشهر (متطلَّ ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-٧٠٦
يساعد كما املسائل الكربى املتصلة بالشؤون املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية،  شأن يفاجلمعية 

.اجمية املقرتحةاملعين بامليزانية الربنامليسِّرَ 

األمنيَ هذه الوظيفة ليساعد شاغ.)مستمرب (متطلَّ أشهرمخسةملدة)٣-داري (من الرتبة فإموظف-٧٠٧
امليزانية جلنة دوريت اللجنة، ويف متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدمها لتحضري يف الامليزانية واملالية للجنة التنفيذي
يئ هذه إلا. وب، مبا فيها التحضري لدورات جلنة املراجعةوغري ذلك من الشؤون ذات الصلةواملالية  ضافة إىل ذلك 

امليزانية جلنة والقيام بإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل االهتمام باملزيد منفرصة مني التنفيذي الوظيفة لأل
.داريةاملسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية واملالية والشؤون اإلعنواملالية

. ب مستمر)(متطلَّ أشهر مخسةرأ) ملدة -(من الرتبة خ عظف دعم يف جمال تكنولوجيا املعلوماتمو -٧٠٨
يشمل الدعم املعين احتياجات أفرقة الرتمجة اليت تقدم اخلدمات للدورة السنوية للجمعية إىل اخلدمات يف جمال 

على حنو سليم فيما يتعلق بعتاد تكنولوجيا املعلومات، والسهر على تقدمي اخلدمات للدورة السنوية للجمعية
وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تركيبها يف مكان الدورة، وعلى توفر موظفني جاهزين 

.تطرألالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد 

لكل شهر٠,٥٥ملدة)٤-) وموظف قانوين (من الرتبة ف٥-موظف قانوين رئيسي (من الرتبة ف-٧٠٩
) ٤-) واملوظف القانوين (من الرتبة ف٥-املوظف القانوين الرئيسي (من الرتبة ف. يقومب مستمر)لَّ (متطمنهما 

للجمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما التخصصيةبتقدمي اخلدمات األيام،منحمدودعدداملعنيان، خالل
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ني القانونياملوظَفْني يرفد عمل نياإلضافينيفَ ن املوظيهذعمل ن إ.ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير)،قبل الدورة248

.الرئيسياألمانةمالكضمهما ياللذين 

إىل مساعدين خاصني أمانة اجلمعية . ستحتاج (متطَّلب مستمر)شهراً ٢٢,٩٥ملدة مساعدون خاصون-٧١٠
الدورة. ويقوم األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء هذهطيلةخالل الفرتة املمتدة 

املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك حتديد 
املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود وممثلي املنظمات غري احلكومية، والتواصل مع 

.املندوبني

ألف يورو١٤٠,٠تماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالج

ألف ٨٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض مقداره -٧١١
.لمساعدة املؤقتة العامةلذات الصلةعتماداتاالإعادة ختصيص إىل ىيف املئة) يعز ٣٦,٤يورو (

ا الفرعية، وتسجيل املندوبني، بصورة خاصة لرتمجة الوثائق التلزم املساعدة املؤقتة إن -٧١٢ رمسية للجمعية وهيئا
، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدوراتوما إىل ذلكوإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، 

.بصورة عامة

ألف يورو٣٨,٠العمل اإلضايف

ويُدفع تعويض عن .املعتمدة٢٠١٥ضايف كما كان يف ميزانية عام لعمل اإلاملخصَّصات ليبقى مقدار -٧١٣
م ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي  العمل اإلضايف للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدما
املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدة جتاوز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل 

اية األسبوع، خالل دور  ة اجلمعية ودورات جلنة امليزانية واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه عطل 
اللجنة.

ألف يورو٢٤٢,٩١الموارد غير المتصلة بالعاملين

تشمل املوارد غري املتصلة بالعاملني تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، -٧١٤
ثاث والعتاد، وينطوي مبلغها وازم واملواد، وتكاليف األللتشغيلية العامة، وتكاليف الوتكاليف التدريب، والنفقات ا

.)املئةيف٢,٧ألف يورو (٣٤,٦مقداره اخنفاض على اإلمجايل 

يوروألف٣٦٠,٠السفر

يف املئة). ٦,٩ألف يورو (٢٦,٥ص للسفر على اخنفاض مقداره املخصَّ اإلمجايل ينطوي املبلغ - ٧١٥
د كون الرئيس مقيماً يف داكار. أما تكاليف أسفار سِّ جتشهد تغرياً، تال يتألسفار رئيس اجلمعية، التاصخصَّ املف

أعضاء جلنة املراجعة الثالثة فهي تكاليف جديدة تتحملها األمانة، لكن سُيستوعب جزء منها بالتقليص الذي 
.من بند "التكاليف غري املتصلة بالعاملني"تشهده ميزانية السفر فيما خيص جلنة امليزانية واملالية وجزء آخر 
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ا، والرحالت - 249٧١٦ يئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دورا وُ

ا رئيس  العامل نيويوركاللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق هذه املنتظر أن يقوم 
اللجنة إىل املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند هذه ار بعض أعضاء ومسؤويل احملكمة، وأسف

مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة، وزيارات الهاي أعضاء من امليزانية يسد تكاليف سفر 
إىل الهاي.تكاليف سفر ثالثة من أعضاء جلنة املراجعةيضاً أاملوارد املطلوبة وتسد ونيويورك. 

آالف يورو٥,٠الضيافة

صات ستخدم املخصَّ تُ وس.املعتمدة٢٠١٥صات للضيافة كما كان يف ميزانية عام بقى مقدار املخصَّ ي- ٧١٧
ودورات جلنة املراجعة.جلنة امليزانية واملاليةللضيافة فيما خيص دوريتَ 

يوروألف٨٢٣,٩اخلدمات التعاقدية

يف ١,٠يورو (آالف٨,١اليف اخلدمات التعاقدية على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب لسد تك-٧١٨
من ااجلمعية يف الهاي وغريهدورة املئة). وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار املكان الذي ستعقد فيه 

رجية خدمات الرتمجة والطباعة اخلاما يُعهد به إىل جهات خارجية من سد تكاليف لو ،التكاليف ذات الصلة
.اخلاصة بدورة جلنة امليزانية واملالية

آالف يورو٩,٩التدريب

صات خدم املخصَّ تسوتُ . املعتمدة٢٠١٥تدريب كما كان يف ميزانية عام لصات ليبقى مقدار املخصَّ -٧١٩
.عملهم احملددةتلمستجدات يف جمااللاملوظفني ةاستدامة مواكبةلتدريب بغيل

يوروألف٢٤,٤النفقات التشغيلية العامة

املخصَّصات املصروفات على إرسال ذه سد . وتُ لنفقات التشغيلية العامةلصات مقدار املخصَّ ال تغري يف- ٧٢٠
وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وإرساهلا يف بالربيد إىل الدول األطرافالوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات

نهوض بعاملية نظام روما األساسي، إما بالربيد العادي أو بالربيد بعض املناسبات إىل حلقات التدارس بغية ال
املسجَّل أو بواسطة خدمات السعاة اخلاصني.

يوروألف١٤,٧اللوازم واملواد

سد . وتُ املعتمدة٢٠١٥وازم واملواد كما كان يف ميزانية عام لصات لسد تكاليف اليبقى مقدار املخصَّ -٧٢١
م املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة (القرطاس، تكاليف اللواز اتاملخصَّصذه 

وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري، إخل)، ولوازم الكتابة لدورتني من دورات جلنة امليزانية 
.واملالية، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية لفريق الهاي العامل



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 250

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
آالف يورو٥,٠ثاث والعتاداأل250

أمر زيادة النجاعة أمانة اجلمعية . وقد تدبرت ثاث والعتادصات لسد تكاليف األمقدار املخصَّ ال تغري يف-٧٢٢
، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة USBمن خالل استعمال وحدات ذاكرة إلكرتونية للحفظ من نوع 

على الوثائق الرمسية ملا قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يف اجلمعية. وحتتوي وحدات الذاكرة هذه
ا، وتوزيعها.  لالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إتكاليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، وخز

صا احلاجة إىل كن أن يقلِّ الشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميباملوقعواالستعانة "من استخدام الورق
.جل املتوسطاملواد املطبوعة يف األ

٢٠١٦الميزانية المقترحة لعامالرابع:البرنامج الرئيسي:٩٥الجدول

الرابعالبرنامج الرئيسي
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

املتصلة امليزانية
موعباحلاالت %املبلغا

٦٦٢,٩٦٦٢,٩٦٦٢,٩٦٣٤,١٦٣٤,١٦٥١,١٦٥١,١١٧,٠٢,٧املوظفون من الفئة الفنية
١,٥-٤,٣-٢٩٢,٨٢٩٢,٨٢٨٨,٥٢٨٨,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٦٢,٩٦٦٢,٩٦٦٢,٩٩٢٦,٩٩٢٦,٩٩٣٩,٦٩٣٩,٦١٢,٧١,٤ا

٤١٧,٦٤١٧,٦٤١٧,٦٥٥٠,٤٥٥٠,٤٦٩٢,٨٦٩٢,٨١٤٢,٤٢٥,٩املساعدة املؤقتة العامة
٣٦,٤-٨٠,٠-١٣٧,٠١٣٧,٠١٣٧,٠٢٢٠,٠٢٢٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١١,٠١١,٠١١,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٦٥,٦٥٦٥,٦٥٦٥,٦٨٠٨,٤٨٠٨,٤٨٧٠,٨٨٧٠,٨٦٢,٤٧,٧ا

٦,٩-٢٦,٥-٤٠٥,٨٤٠٥,٨٤٠٥,٨٣٨٦,٥٣٨٦,٥٣٦٠,٠٣٦٠,٠السفر
٨,٦٨,٦٨,٦٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة

١,٠-٨,١-٥٦٦,٥٥٦٦,٥٥٦٦,٥٨٣٢,٠٨٣٢,٠٨٢٣,٩٨٢٣,٩اخلدمات التعاقدية
٠,٢-٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٠,٥١٠,٥١٠,٥٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤النفقات التشغيلية العامة

٧,٤٧,٤٧,٤١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد
٢,٠٢,٠٢,٠٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اث والعتاداألث

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١بالعاملني ٠٠٠,٨١ ٠٠٠,٨١ ٠٠٠,٨١ ٢٧٧,٥١ ٢٧٧,٥١ ٢٤٢,٩١ ٢,٧-٣٤,٦-٢٤٢,٩

٢المجموع ٢٢٩,٣٢ ٢٢٩,٣٢ ٢٢٩,٣٣ ٠١٢,٨٣ ٠١٢,٨٣ ٠٥٣,٣٣ ٠٥٣,٣٤٠,٥١,٣

٢٠١٦مالك الموظفين المقترح لعامالرابع:البرنامج الرئيسي:٩٦الجدول

وكيل أمني أمانة جمعية الدول األطراف
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١١٥٢٢٤٩الك األساسيامل

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١١١١٥٢٢٤٩ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١١١٥٢٢٤٩المجموع
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مات المؤتمراتخد: ٤١٠٠البرنامج الفرعي:٩٧الجدول251

٤١٠٠
خدمات المؤتمرات

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفنيا
١٣٤,٥١٣٤,٥١٣٤,٥٢٨١,٣٢٨١,٣٣٤٩,٥٣٤٩,٥٦٨,٢٢٤,٢املساعدة املؤقتة العامة

٥٠,٠-٨٠,٠-٤٣,٥٤٣,٥٤٣,٥١٦٠,٠١٦٠,٠٨٠,٠٨٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
١٢,٨١٢,٨١٢,٨٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠ايفالعمل اإلض

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢,٦-١١,٨-١٩٠,٨١٩٠,٨١٩٠,٨٤٦١,٣٤٦١,٣٤٤٩,٥٤٤٩,٥ا
٦٣,٧٦٣,٧٦٣,٧السفر

الضيافة
٠,٦-٤,١-٥٢٧,٠٥٢٧,٠٥٢٧,٠٧٤٠,٠٧٤٠,٠٧٣٥,٩٧٣٥,٩اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٤,٩-١٣,٤-١٠,٥١٠,٥١٠,٥٢٤,٤٢٤,٤١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة
٦,٤٦,٤٦,٤١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٢,٣-١٧,٥-٦٠٧,٦٦٠٧,٦٦٠٧,٦٧٧٤,٤٧٧٤,٤٧٥٦,٩٧٥٦,٩بالعاملني

٧٩٨,٤٧٩٨,٤٧٩٨,٤١المجموع ٢٣٥,٧١ ٢٣٥,٧١ ٢٠٦,٤١ ٢,٤-٢٩,٣-٢٠٦,٤

، اليت تتألف من عناصر االئتمار) تكاليف املؤمتراتخدمات(٤١٠٠الفرعيأُدرجت يف إطار الربنامج -٧٢٣
منها تكاليف اجلمعية، وتكاليف دورتني للجنة امليزانية واملالية باستثناء التكاليف املدرجة يف الربنامج الفرعي 

ذه اللجنة، وتكاليف االجتماعات العادية لفريق الهاي العامل. وتشمل هذه التكاليف أيضاً ٤٥٠٠ اخلاص 
ف املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.تكالي
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الجمعيةأمانة : ٤٢٠٠البرنامج الفرعي:٩٨الجدول252

٤٢٠٠
الجمعيةأمانة 

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٤٩٠,٥٤٩٠,٥٤٩٠,٥٤٨٦,٩٤٨٦,٩٤٩٩,٩٤٩٩,٩١٣,٠٢,٧لفئة الفنيةاملوظفون من ا
١,٥-٤,٣-٢٩٢,٨٢٩٢,٨٢٨٨,٥٢٨٨,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٩٠,٥٤٩٠,٥٤٩٠,٥٧٧٩,٧٧٧٩,٧٧٨٨,٤٧٨٨,٤٨,٧١,١ا

١٧٧,٠١٧٧,٠١٧٧,٠١٦٧,٦١٦٧,٦١٦٩,٧١٦٩,٧٢,١١,٣لعامةاملساعدة املؤقتة ا
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١,٨١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠-١,٨-١,٨-العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٧٥,٢١٧٥,٢١٧٥,٢١٨٥,٦١٨٥,٦١٨٧,٧١٨٧,٧٢,١١,١ا

٥٧,٦-٢١,٣-٦١,٠٦١,٠٦١,٠٣٧,٠٣٧,٠١٥,٧١٥,٧السفر
٨٠,٠-٤,٠-٨,٦٨,٦٨,٦٥,٠٥,٠١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٤٧,٩-٤,٧-٩,٩٩,٩٥,٢٥,٢التدريب

اخلرباء االستشاريون
فقات التشغيلية العامةالن

١,٠١,٠١,٠٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد
٢,٠٢,٠٢,٠٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٤٨,٨-٣٠,٠-٧٢,٦٧٢,٦٧٢,٦٦١,٦٦١,٦٣١,٦٣١,٦بالعاملني

٧٣٨,٣٧٣٨,٣٧٣٨,٣١جموعالم ٠٢٦,٩١ ٠٢٦,٩١ ٠٠٧,٧١ ١,٩-١٩,٢-٠٠٧,٧

يها املوارد مبا فأمانة اجلمعيةب(أمانة اجلمعية) املوارد اخلاصة ٤٢٠٠أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي -٧٢٤
تب اجلمعية، والفريقني من أجل مكْني يَـ اجلمعية، والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّ اخلاصة مبكتب رئيس

املعنية باملباين الدائمة، وجلنة الرقابةالعاملني التابعني للمكتب (فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل)، وجلنة 
ذه اللجنة.٤٥٠٠امليزانية واملالية باستثناء التكاليف املدرجة يف إطار الربنامج الفرعي  اخلاص 

ئيس الجمعية: مكتب ر ٤٤٠٠البرنامج الفرعي:٩٩الجدول

٤٤٠٠
مكتب رئيس الجمعية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

٩٣,٨٩٣,٨٩٣,٨١٠١,٥١٠١,٥١٢٣,٨١٢٣,٨٢٢,٣٢٢,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ٩٣,٨٩٣,٨٩٣,٨١٠١,٥١٠١,٥١٢٣,٨١٢٣,٨٢٢,٣٢٢,٠لسائر تكاليف العاملنيا

٦٣,٢٦٣,٢٦٣,٢٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧السفر
الضيافة

١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

ناخلرباء االستشاريو 
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦٣,٢٦٣,٢٦٣,٢٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧بالعاملني

١٥٧,٠١٥٧,٠١٥٧,٠٢٠١,٢٢٠١,٢٢٢٣,٥٢٢٣,٥٢٢,٣١١,١المجموع
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(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب رئيس ٤٤٠٠الفرعيالربنامج إطارأُدرجت يف -253٧٢٥

أفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص ضمن اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وأوروبا و 
ف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي املستوى.للرئيس، وتكالي

: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠البرنامج الفرعي:١٠٠الجدول

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

قرتحةامل٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

صلة امليزانية املت
موعباحلاالت %املبلغا

١٧٢,٤١٧٢,٤١٧٢,٤١٤٧,٢١٤٧,٢١٥١,٢١٥١,٢٤,٠٢,٧املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٧٢,٤١٧٢,٤١٧٢,٤١٤٧,٢١٤٧,٢١٥١,٢١٥١,٢٤,٠٢,٧ا

١٢,٣١٢,٣١٢,٣٤٩,٨٤٩,٨٤٩,٨املساعدة املؤقتة العامة
٩٣,٥٩٣,٥٩٣,٥٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠٥,٨١٠٥,٨١٠٥,٨٦٠,٠٦٠,٠١٠٩,٨١٠٩,٨٤٩,٨٨٣,٠ا

٢,٠-٥,١-٢١٧,٩٢١٧,٩٢١٧,٩٢٦١,٨٢٦١,٨٢٥٦,٧٢٥٦,٧السفر
٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة

٥,٠-٤,٠-٣٩,٥٣٩,٥٣٩,٥٨٠,٠٨٠,٠٧٦,٠٧٦,٠اخلدمات التعاقدية
٤,٧٤,٧٤,٧التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٣,٤١٣,٤١٣,٤النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٥٧,٤٢٥٧,٤٢٥٧,٤٣٤١,٨٣٤١,٨٣٥٤,٨٣٥٤,٨١٣,٠٣,٨بالعاملني

٥٣٥,٦٥٣٥,٦٥٣٥,٦٥٤٩,٠٥٤٩,٠٦١٥,٧٦١٥,٧٦٦,٧١٢,٢عالمجمو 

(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة امليزانية ٤٥٠٠أُدرجت يف إطار الربنامج الفرعي -٧٢٦
عات، وتكاليف الرتمجة واملالية، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتما

وأعضاء جلنة جلنة امليزانية واملالية أعضاء أسفارالتحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف 
، ومخسة أشهر من عمل مسؤول اإلدارة يف إطار املساعدة للجنة امليزانية واملاليةووظيفة األمني التنفيذي ،املراجعة

جلنة امليزانية واملالية ودورات جلنة املراجعة، والتدريب، والطباعة اخلارجية دوريتَ فة فيما خيص املؤقتة العامة، والضيا
٤٢٠٠و٤١٠٠للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية. واحلال أنه أُدرجت يف إطار الربناجمني الفرعيني 

م للمساعدة خالل الدورات وغريهاتكاليف أخرى ذات صلة، مثل تكاليف املوظفني املؤقتني املستأجرة خ .دما
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البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-هاء254

المقدِّمة

بيد أن العقد املربم بني احملكمة .٢٠١٥اجلديدة يف كانون األول/ديسمرب مبانيهاستنتقل احملكمة إىل -٧٢٧
Maanwegيف شارع ١٧٤رقمذا ال) فيما خيص املبىن Federal Buildings Agencyووكالة األبنية االحتادية (

Haagseveste(املبىن Saturnusstraatيف شارع ٩الرقم ا) واملبىن ذHaagse Arc(املبىن  ) ستنقضي مدته يف 1
اية الربع الثاين من عام ٢٠١٦اية الربع األول من عام  .على الرتتيب٢٠١٦و

.٢٠١٦من األول من كانون الثاين/يناير اجلديدة اعتباراً مبانيهاوستتحمل احملكمة املسؤولية عن صيانة -٧٢٨

، ألن ٢٠١٦الت تندرج يف عداد رأس املال خالل عام رات أو مستبدَ وليس هناك اقرتاح بشأن مستثمَ -٧٢٩
.املباينهذا اجلانب مشمول بضمانة 

ألف يورو٠٣٠,٠٣موارد الميزانية

املئة)، يعزى إىل انقضاء يف ٤٩,٥ألف يورو (٩٦٩,٦٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٣٠
.مدة عقود اإلجيار فيما خيص املباين املؤقتة على النحو املبني فيما يلي

ألف يورو٠٣٠,٤٣النفقات التشغيلية العامة

٣١حىت Haagse Arcألف يورو استئجار مبىن ٨١٣,٤خيص قسط من املبلغ املذكور أعاله مقداره -٧٣١
حىت انقضاء مدة Haagsevesteألف يورو استئجار مبىن ٩٤٥,٦مقداره منه قسط خيص ؛ و ٢٠١٦آذار/مارس 

.٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠يف اخلاص بهعقدال

ر تكاليف الصيانة الوقائية للمبنيني عن الفرتتني املذكورتني أعاله. ويُقدَّ بعض زم احملكمة تعاقدياً بدفع تُـلَ سو -٧٣٢
ألف يورو.٢٠٠,٠أن يبلغ مقدار هذه التكاليف 

د ٠٧١,٤١ر الباقي البالغ خيص املقداو -٧٣٣ ألف يورو تكاليف صيانة املباين اجلديدة مبوجب العقد املمدَّ
.)Courtysذه املباين (شركة املتعهِّد هلاملربم مع املقاول 
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٢٠١٦الميزانية المقترحة لعامالخامس:البرنامج الرئيسي:١٠١الجدول255

٥١٠٠
المباني

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعحلاالتبا ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

املؤقتة العامةاملساعدة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٥النفقات التشغيلية العامة ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦

اللوازم واملواد
لعتاداألثاث وا

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥بالعاملني ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦

٥المجموع ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٥ ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٦ ٠٠٠,٠٣ ٠٣٠,٤٣ ٢-٠٣٠,٤ ٤٩,٥-٩٦٩,٦
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نامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهمالبر - واو256

المقدِّمة

األنشطة اليت ("الصندوق") يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية -٧٣٤
ين عليهم يف العنطاقتتناول األذى الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن  ودة اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة ا

م وإسهامهم فيها. ويؤدي الصندوق مهمتني: ( م الكرمية يف مجاعا ) تسيري شؤون جرب األضرار الذي ١إىل حيا
ين عليهم وفقاً ألحكام املادة ٢، (٤٠تأمر به احملكمة حبق الشخص املدان من ٧٩) تسخري موارد أخرى لصاحل ا

ين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية . ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني امله٤١نظام روما األساسي متني الدعم إىل ا
.٢٠٠٢٤٢واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األول من متوز/يوليو 

الغايات االستراتيجية

لصندوق ترتبط فإن الغايات االسرتاتيجية لمتصلتنيكمة واسرتاتيجية الصندوق لئن كانت اسرتاتيجية احمل-٧٣٥
ين عليهم و على وجه الت جرب أضرارهم ضمن إطار يف حديد بواليته املزدوجة املتمثلة يف تقدمي املساعدة إىل ا

خيضع جملس إدارة الصندوق مبوجبه ملساءلة مباشرة من الدول صإطار تدبريي خاوضمن،اختصاص احملكمة
ين عليهم اليت ينفذه٤٣األطراف بشأن أنشطة الصندوق ا الصندوق ال متوَّل من . كما إن مشاريع مساعدة ا

مهااالشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسيًا عن طريق التربعات واهلبات اليت  جهات خاصة؛ وهي متوَّل يف حالة تقدِّ
عن طريق استكمال ما و/أووالغرامات واملصاَدرات، كما ميكن أن تأمر به احملكمة، بالتعويضاتجرب األضرار 

.٤٤لصندوق االستئماين"، إذا قرر ذلك جملس إدارة الصندوقاألخرى لوارداملبـ"تعويضاتيدفع من 

االسرتاتيجية للفرتة املمتدة خطتهإن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم حمددة يف -٧٣٦
ز الغاياتُ . وتـُربِْ ٢٠١٤يف آب/أغسطس ته، كما اعتمدها جملس إدار ٢٠١٧حىت عام ٢٠١٤من عام 
ية للصندوق األمهية اليت ينيطها جملس إدارته باألداء فيما خيص تنفيذ الربنامج وإدارته، والربوز للعيان االسرتاتيج

والتقدير، والتطوير التنظيمي الفعال والناجع، واالستدامة املالية من أجل استكمال تطور الصندوق على النحو 
الدول األطراف.تتوخاهالذي 

ين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن وتتمثل رسالة الصندوق االستئما-٧٣٧
ين عليهم احملكمةاختصاص نطاق من خالل توفري تعويضات جرب وُأسرهموذلك بالسهر على إعمال حقوق ا

الضرر واملساعدة.

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة ٤٠
هلذا الصندوق يرجى الرجوع إىل ين) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانو ٥(٩٨القاعدة ٤١

.basis-http://trustfundforvictims.org/legalاملوقع الشبكي 
من نظام روما األساسي.٨و٧و٦كما يرد تعريفها يف املواد ٤٢
.)ICC-ASP/4/Res.3نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (الوثيقة من ٧٦البند ٤٣
ستئماين للمجين عليهم.من نظام الصندوق اال٥٦البند ٤٤
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. وريثما ٢٠١٥وجيري إعداد إطار نتائج الصندوق االستئماين للمجين عليهم ويُتوقع أن يُنجز خالل عام -257٧٣٨

نواع النتائج اجلاري إعدادها فيما خيص  ألتُعرف نتيجة هذه العملية، يتضمن النص السردي احلايل عرضًا دالليًا 
كًال من الغايات االسرتاتيجية للصندوق. وُيالحظ أنه، إىل جانب الغايات االسرتاتيجية، أعد الصندوق بياناً 

- ٢٠١٤دة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة احملدَّ النطاق يع الشاملة بالنتائج املتوخاة فيما خيص كًال من املواض
٢٠١٧.

وأنواع النتائج ذات الصلة املتوخى االستئماين للمجين عليهم الغايات االسرتاتيجية للصندوقوتتمثل-٧٣٩
حتقيقها فيما يلي:

١الغاية )أ(
ين عليهم أن ي م من على ماوأسرهمتغلب ا يف ويسهمواة حياة كرميأذى فيحيواحلق 

م برامج مه الصندوق من خالل الذي يقدِّ بفضل الدعماملصاحلة وبناء السالم ضمن مجاعا
ديةطريقعنالقدرة احمللية كفيلة بتنمية جيدة   ،نزة، والتعلم احملسَّ والنظم املعزَّ ،املشاركة ا

.واالبتكار

النتائج املتوخاة:

م القيمة التعويضية املرتتبة على األذى الذي ومجاعاوأسرهمر للمجين عليهم ُتوفَّ أن ‘١’
م نتيجة اجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة، من خالل حتقيق إعادة  حلق 
التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي (مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي 

؛املساعدة)

ين عليهم، تقدَّ تصميم وتنفيذ ما تأمر به احملكمة من تعويضات أن يتم ‘٢’ م جلرب أضرار ا
اليت تقرها احملكمة (مهمة الصندوق املتمثلة يف الصندوق التنفيذ اخلاصة بوفقًا خلطط 
.جرب األضرار)

٢الغاية )ب(
بات اجلهات املاحنة العامة واخلاصة، و لر لأن تتوفَّ  بالغ مبصندوق االستئماين للمجين عليهم، 

ضرار وجرب األاملساعدةباخلاصةإلعمال براجمه موارد كافية عمليات احلجز،ما تؤتيه الغرامات و 
.يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة

النتائج املتوخاة:

اوأن يتسىنطرافمقدار تربعات الدول األأن يستقر‘١’ ؛التنبؤ 

؛اسية من اجلهات املاحنة املؤسسيةمقدار اهلبات اخلاصة الواردة بصورة أسأن يزداد‘٢’

، النفسيمسامهات لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين املنطلق واألذى يص ختصأن يتم ‘٣’
.وجرب األضرار ذات الصلة
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٣الغاية )ج(258

ين عليهم العنيدأن يكون الصندوق االستئماين للمجين عليهم املنافح  يف وأسرهمعن حقوق ا
ا ضرارنساين من خالل تقدمي تعويضات جرب األالنظام القضائي العاملي والقطاع اإل اليت تأمر 

.املبادرات يف جمال املساعدةاّختاذ احملكمة و 

النتائج املتوخاة:

عن الصندوق على وجه التحديد دفاع و كفيل باالتصاالت بالفعالية على حنأن تّتسم‘١’
ين عليهم،  ة (مبا يف ذلك بروزه فيما يؤسساملبصفتهبروز الصندوق للعيان وأن يزدادا

.رسالته ومهامه ونتائج عملهأن تّتضحو ،يتعلق جبمع األموال)

٤الغاية )د(
تشارك التعاوين مع احملكمة، برشاد الأن يتكفل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، عامًال ب

ة طقتضيات املهام املنو مبنفس الوقت وأن يفي يف ه،نشطتأالشفافية يف مجيع بو لةءاملسابو اإلدارة
باملهامطلع ضلكي تتهمانألطراف بتوفري املوارد الكافية األدول ال؛ وأن تتكفل واليتهبه يف إطار 

ا يف طاملنو  .واليتهاإطار ة 

النتائج املتوخاة:

مانِة الصندوِق املعاِد أالشفافية من خالل عملِ بلة و ءاملسابتكفل باإلدارة الرشيدة و أن يُ ‘١’
؛ال مع قلم احملكمةالفعّ اتعاوِ تنظيُمها و 

ميزانية الربنامج الرئيسي السادس للنهوض بوظائف الصندوق ص موارد كافية يفأن ختصَّ ‘٢’
.قتضيات مهامهوفاًء مبالرئيسية، مبا يف ذلك عمله امليداين، 

إىل ١٧اعتمد جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف اجتماعه السنوي (الذي عقد من لقد -٧٤٠
الربنامج الرئيسي بشأن ) ١(انظر املرفق ٢٠١٦ام ) االفرتاضات املتعلقة مبيزانيته لع٢٠١٥آذار/مارس ١٩

السادس من برامج امليزانية العادية للمحكمة. وقد ُوضعت هذه االفرتاضات ضمن إطار اخلطة االسرتاتيجية 
:تنص بإجياز على ما يليدة يف امليزانية الواردة ضمنها، واليت بة للتكاليف احملدَّ للصندوق، مبا يف ذلك العوامل املسبِّ 

املساعدة يف مشال أوغندا ومجهورية يف استمرار تنفيذ الربامج اليت تتعلق مبهمة الصندوق املتمثلة )أ(
الكونغو الدميقراطية؛ وتنفيذ برامج جديدة تتعلق مبهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة يف عدد 

؛ال يزيد عن ثالثةاألخرىبلدان احلاالتمن 

، نغاقضية لوبَنغا وقضية كاتَ يف ألضرارًا لجرب ضي بتقدميهااملقتعويضاتالمواصلة إعداد وتنفيذ )ب(
املتعلقتني بأحداث وقعت يف إقليم إيتوري بشرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومواصلة إسداء 

؛قضية مببااملشورة القانونية يف هاتني القضيتني ويف 

اخلدمات التعاقدية بغية مواصلة وزيادة االستعانة باخلربة اخلارجية من خالل االستشارات و )ج(
؛مهمتيهاالضطالع بكلتااستكمال قدرة الصندوق الداخلية على 
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إىل الصندوق يف أسواق من القطاع اخلاصمواصلة االستثمار الجتذاب جهات ماحنة مؤسسية )د(259

منتقاة؛

ت املتأتية عن التربعات بغية تكليف جهااألخرىالصندوق وارد مواصلة وزيادة االعتماد على م(هـ)
خارجية باألنشطة املتصلة بصورة مباشرة بربامج الصندوق، واالستمرار بذلك على حتقيق ختفيف  

ج يف امليزانية العادية للمحكمة؛رَ دْ تكاليف الربنامج الرئيسي السادس اليت تُ لوطأةكبري 

من مواصلة إضفاء الطابع الالمركزي على إدارة برامج الصندوق سهرًا على جناعة وفعالية العمل )و(
سداد هذا العمل من الناحية املالية؛على خالل الشركاء احملليني يف تنفيذ مهام الصندوق، و 

.كمة، يف املقر ويف املكاتب امليدانيةاحملمواصلة االعتماد على بنية الدعم اخلاصة بقلم )ز(

األنشطة ية بإىل أن جملس إدارته قرر أن يعهد إىل جهات خارجالصندوق االستئماين للمجين عليهم وينوِّه -٧٤١
وتكوين قدرات شركاء الصندوق ،املساعدةيف يف إطار مهمته املتمثلة احلاالتتقييم املتصلة بإجراء عمليات 

ا ، ما سيموَّل مبوارد متأتية من التربعات (جمموعهوإعمالهوتصميم نظام املعلومات التدبرية،ون التنفيذالذين يتولّ 
.الربنامج الرئيسي السادسميزانيةرجة عنوبالتايل من موارد خاألف يورو)٩٠٠,٠

، سواء فيما خيص قلم احملكمة أم فيما خيص ٢٠١٥يف عام ReVisionاملراجعة املسماة سريورةإن نتائج -٧٤٢
من الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستساعد إدارة الصندوق على حتديد ما حتتاج إليه أمانته يف املستقبل 

بغية التكفل بالقدرة على التصدي للتحديات املاثلة أمامها )امليزانيةمن ناحية وبالتايل (ة وييوالبنيةالتنظيمالناحية
أن جلنة إىل الصندوق فينوِّهص حتويل الوظائف وإعادة تصنيفهابالنظر إىل رسالة الصندوق ومهامه. أما فيما خي

ا الرابعة والعشرين اليت عقدت امليزانية واملالية بيَّ  هاتني ميكن تدارس هأن٢٠١٥٤٥يف نيسان/أبريل نت يف دور
حتويل الوظائف وإعادة عملياتكان قد ُنظر يف ه. ويالحظ الصندوق أن٢٠١٦املسألتني فيما خيص ميزانية عام 

اية املطاف ضمن إطار ميزانية عام لكنها تصنيفها  . وقد املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس٢٠١٥مل تُقرتح يف 
الوظائف احلالية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتة، القائمة يف امليدان ويف الهاي. مشل التدارس

ويُتوقع أن يعاد النظر يف استمرار لزوم عمليات التحويل وإعادة التصنيف املعنية وأن جيري تقييمها ضمن إطار 
قبل املوعد (الداخلي) لتقدمي أول مشروع للميزانية ، ما لـّما يكن قد ُأجنز ReVisionسريورة املراجعة املسماة 

.٢٠١٥املقرتحة يف أيار/مايو 

ومراعاة ملا تقدم، يُبقى يف هذه امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس على مقدار التكاليف املتعلقة -٧٤٣
قراراً بشأن بنية عليهم الصندوق االستئماين للمجين، ريثما يتخذ جملس إدارة ٢٠١٥باملوظفني كما كانت يف عام 

.ReVisionأمانته استناداً إىل التوصيات الناجتة عن املراجعة املسماة 

ألف يورو٤٧٩,١٢موارد الميزانية

.يف املئة)٣٦,٥(ألف يورو٦٦٣,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٤٤

.ICC/ASP/14/5الوثيقة ٤٥
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ألف يورو٤٤١,٩١الموارد من الموظفين260

املساعدة املؤقتة العامة من وظائفوظائف وعشروظائف ثابتة سبعق من صندو الموظفييتألف مالك -٧٤٥
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١٠,٠(

ألف يورو٧٨٤,٠الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(من الرتبة امج بالرب موظف رئيسي معين يشرف على ،)١-: مدير تنفيذي (من الرتبة مدالهاييف -٧٤٦
باملراقبةموظف معين بالربامج على عين املرئيسي الوظف يشرف املو .رأ)-داري (من الرتبة خ عإ)، ومساعد ٥-ف

ومتثل كل هذه الوظائف متطلباً .)٥-(من الرتبة خ عبالربامج)، ومساعد معين ٣-(من الرتبة فوالتقييم
مستمراً.

على ثالثة منسِّقني معنيني يشرف )٥-(من الرتبة فبالربامج ين امليدانية: موظف رئيسي معاملكاتبيف -٧٤٧
منهما اثنان يعمالن يف املكتب امليداين القائم يف كمباال وواحد يعمل يف املكتب )٣-(من الرتبة فبالربامج 

ومتثل كل هذه الوظائف متطلباً مستمراً.امليداين القائم يف بونيا.

ف يوروأل٦٥٧,٩املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة)، تعزى إىل أن بعض ٢٥,٦ألف يورو (١٣٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٤٨
ا كانت قد أُدرجت يف ميزانية عام  .لفرتات أقصر٢٠١٥الوظائف قد اسُتخدم لسنة كاملة يف حني أ

ذه الوظيفة إىل . يسدي شاغل هشهرًا (متطَّلب مستمر)١٢) ملدة ٤-مستشار قانوين (من الرتبة ف-٧٤٩
األنشطة املندرجة ضمن نطاق وتنفيذ إعدادجملس الصندوق وأمانته املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق ب

تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، إعداد مهميت الصندوق املتمثلتني يف
خارجياً، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين متثيل الصندوق ودع لدى احملكمة، و املذكرات القانونية اليت ت

إلعمال التعويضات املمنوحة جرباً لألضرار بناًء على أوامر صادرة عن احملكمة.

. حيتاج شهرًا (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٣-موظف معين بالربامج يعمل يف بونيا (من الرتبة ف-٧٥٠
م يف الوقت املناسب شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية بغية القياالصندوق إىل اإلبقاء على جهاز حد أدىن يف

ا احملكمة، والسهر على اإلشراف املناسب على وعلى حنو است جايب مبتابعة تنفيذ تدابري جرب األضرار اليت تأمر 
.األنشطة املتصلة مبهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة ومراقبة هذه األنشطة مراقبة جيدة

. )مستمرشهراً (متطلب ١٢) ملدة ٣- وبربوز الصندوق للعيان (من الرتبة فاألموالمعين جبمع موظف -٧٥١
الصندوق يف بة طجناز املهام املنو قوى إلأساسًا سياسيًا وماليًا أليؤيت تظافرمها األموالالوعي ومجع ذيتالزم شح
الصندوق تنويعًا اسرتاتيجياً، لكي إيراداترمصاد. وتلزم خربة داخلية لتنويع هوغاياته وحتقيق رسالتهإطار واليت

الوعي ذطراف املاحنة املتزايدة العدد. فشحالدول األإىل جانباصمن القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها 
ة يف جمال تدبر العالقات يصصختمن مهام الصندوق تستلزمان قدرة بطتاناساسيتان مرت أوتنمية املوارد مهمتان 

.اخلارجية
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ذه الوظشهرًا (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -اعد إداري (من الرتبة خ عمس-261٧٥٢ يفة تعزيز ما يتوفر . يراد 

تسيري باحتياجات الصندوق يف جمال صلمن قدرة على النهوض بأود عبء العمل املزيد املتالصندوق أمانة يف 
.االشتغايلالدعم وجمالهشؤون براجم

شهرًا (متطلَّب مستمر). ١٢ر أ) ملدة -نامج (من الرتبة خ عستة مساعدين ميدانيني معنيني بالرب -٧٥٣
) ١(ونريويب )١(وبَنغي )٢(وبونيا )١(القائمة يف كمبااليف املكاتب امليدانية –إن شاغلي هذه الوظائف 

على ساعدونيسهرون على املراقبة واإلرشاد امليدانيني لشركاء الصندوق الذين يتولون التنفيذ، وي-)١وأبيجان (
جودة ومالءمة األنشطة اليت تنفذ باسم الصندوق.ضمان 

يوروألف٠٣٧,٢١الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد غري املتصلة يف املئة). وتلزم ٨٨,٠(يوروألف٤٨٥,٦املطلوب زيادة مقدارها يشهد املبلغ-٧٥٤
التدريبتكاليف و ةات التعاقدياخلدمتكاليف و الضيافةتكاليف و رالسفمن أجل سد تكاليف بالعاملني

العتاد.و األثاثتكاليفو اللوازم واملوادوتكاليف النفقات التشغيلية العامةو نياخلرباء االستشاريتكاليف و 

ألف يورو٣٣٦,٣السفر

ساسية أيلزم بصورة وهو يف املئة)،٥٧,٦ألف يورو (١٢٢,٩امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٧٥٥
الصندوق بروز وبالعمل من أجل(مهامه يف جمال املساعدة وجرب األضرار) الربناجميةبأنشطة الصندوق فيما يتعلق 

ويعزى قسط كبري من هذه الزيادة إىل األنشطة املتعلقة .رتهإدااألموال، وباملبادرات املتصلة مبجلس لعيان ومجع ل
مبهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار.

وسفر أعضائه إىلاتهاجتماع(الصندوق إدارةجملس تكاليف منها تكاليفلوب املبلغ املطبوسُتسد-٧٥٦
مع )بالربامجاملعين الرئيسيملدير التنفيذي واملوظفوالقاءات أعضاء جملس اإلدارة(تكاليف اللقاءاتو )،امليدان

الصندوق بروز من أجل تكاليف العمل و ،صندوقالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن ااجلهات املاحنة وغريه
تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج ، وتكاليف تصميم وتنفيذ برامج جرب األضرار، و األمواللعيان ومجع ل

وي نواالجتماع السبالربامج،ذوي الصلة الشأنصحاب أسائر و والسلطات يف التنفيذوالتواصل مع الشركاء 
.ملوظفي الصندوق

وآالف يور ٣,٠الضيافة

لسد تكاليف يف املئة)، وهو يلزم٢٠,٠يورو (ألف٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٥٧
للصندوق.سياق تدبر العالقات اخلارجيةيف الغريالتواصل مع

ألف يورو٣٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

ى قسط كبري منها يف املئة)، يعز ١١٩,١يورو (ألف١٧٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٥٨
إىل األنشطة املتعلقة مبهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار.
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يورو)؛ آالف٥,٠لسد أتعاب مراجع احلسابات اخلارجي (تلزم للخدمات التعاقدية اتصاملخصَّ إن -262٧٥٩

اخلاصة بدعم SAPألف يورو)؛ وتكاليف منيطة براجميات ٣٥,٠وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق (
ليزية كلرتمجة اإلنلليف مرتمجني خارجيني األف يورو)؛ وتك٤٥,٠ر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال (دبُّ ت
يورو)؛ وإجراء البحوث األساسية من أجل املهمة املتمثلة يف املساعدة وتنفيذ األوامر آالف١٠,٠الفرنسية (-

ألف يورو)؛ وتكاليف الطبع احمللي يف ٤٠,٠ت (ألف يورو)؛ وتكاليف إجيار السيارا١٠٠,٠جبرب األضرار (
.ألف يورو)١٥,٠اجلهات املاحنة (بإبالغألف يورو)؛ وتكاليف طبع مواد خاصة ٢٥,٠املكاتب امليدانية (

ألف يورو٢٩,٩التدريب

تدريب فيما فُيحتاج إىل يف املئة). ٣٨,٣يورو (آالف٨,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٦٠
يف جمال اإلدارة للمساعد التنفيذي واملوظف املعين بالربامج واملساعد اإلداري، وتدريبٌ تدريبٌ منه ص املقر خي

. كما يلزم الصندوق للعيانبروز بالعمل من أجل و األموالمواضيعي للمستشار القانوين واملوظف املعين جبمع 
.عمل امليداينلمساعدين املعنيني باللبالعملمتصل خمتلف األشكال تدريبٌ 

آالف يورو٣٠٥,٠اخلرباء االستشاريون

ملا يُتوقع من يف املئة)، نتيجةً ١١٠,٣يورو (ألف١٦٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٦١
.من القطاع اخلاصجهات األموال من جرب األضرار ومجع تدابريل تنفيذ جاحتياج إىل خرباء استشاريني من أ

ألف ٧٥,٠ء استشاريني من أجل: إسداء املشورة التخصصية فيما يتعلق جبرب األضرار (ُحيتاج إىل خرباو -٧٦٢
تقييم الربامج ودعم مراقبتها و ألف يورو)؛ ٥٠,٠كتابة وحترير التقارير اخلاصة بالربامج، وكتابة املقرتحات (و يورو)؛ 

جهات األموال من مجع من أجل والتواصل للعيان الصندوق بروز والعمل من أجل ألف يورو)؛ ٥٠,٠وتقييمها (
ا (إعداد فعاليات مجع األموال و وإجراء ألف يورو)؛ ٤٥,٠(من القطاع اخلاص ألف ٧٥,٠املواد املتعلقة 

.يورو)آالف١٠,٠سفراء املساعي احلميدة للصندوق (واالستعانة بيورو)؛ 

يوروآالف٣,٠اللوازم واملواد

املستهَلكاتلسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم-٧٦٣
املكتبية.

ألف يورو٢٠,٠والعتاداألثاث

يف أوغندا القائمة يلزم املبلغ املطلوب لشراء و/أو استبدال معدات ُحيتاج إليها يف املكاتب امليدانية -٧٦٤
.وكوت ديفوارهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيامجو 
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٢٠١٦الميزانية المقترحة لعامالسادس:البرنامج الرئيسي :١٠٢الجدول263

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

عليهم

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٢٦١,٩٤٧٥,١٧٣٧,٠٧٣٧,٠١٧٠,٦٤٣٧,٦٦٠٨,٢١٧٤,٧٤٧٩,٣٦٥٤,٠٤٥,٨٧,٥ة الفنيةاملوظفون من الفئ
١,٥-٢,٠-٦٦,٠٦٦,٠١٣٢,٠٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٦١,٩٤٧٥,١٧٣٧,٠٧٣٧,٠٢٣٦,٦٥٠٣,٦٧٤٠,٢٢٣٩,٧٥٤٤,٣٧٨٤,٠٤٣,٨٥,٩ا

١٧٧,٦٨٥,٨٢٦٣,٤٢٦٣,٤٢٢٨,٠٢٩٥,٩٥٢٣,٩٢٦٤,٠٣٩٣,٩٦٥٧,٩١٣٤,٠٢٥,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٧٧,٦٨٥,٨٢٦٣,٤٢٦٣,٤٢٢٨,٠٢٩٥,٩٥٢٣,٩٢٦٤,٠٣٩٣,٩٦٥٧,٩١٣٤,٠٢٥,٦ا

١٠١,٣٤٩,٥١٥٠,٨١٥٠,٨٦٧,٣١٤٦,١٢١٣,٤١٤١,٦١٩٤,٧٣٣٦,٣١٢٢,٩٥٧,٦السفر
١,٦١,٦١,٦٢,٥٢,٥٣,٠٣,٠٠,٥٢٠,٠الضيافة

١١٢,٠٦٨,٤١٨٠,٤١٨٠,٤٩٠,٥٥٥,٥١٤٦,٠١١٠,٠٢١٠,٠٣٢٠,٠١٧٤,٠١١٩,١اخلدمات التعاقدية
٦,٣٨,٨١٥,١١٥,١١,٥٢٠,١٢١,٦١٠,٤١٩,٥٢٩,٩٨,٣٣٨,٣التدريب

٦,٨٧٠,٢٧٧,٠٧٧,٠٤٥,٠١٠٠,٠١٤٥,٠٨٥,٠٢٢٠,٠٣٠٥,٠١٦٠,٠١١٠,٣اخلرباء االستشاريون
٠,٢-٥,٠١٥,٠٢٠,٠٥,٠١٥,٠٢٠,٠٠النفقات التشغيلية العامة

٠,٤٠,٤٠,٤٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
٥,٠١٥,٠٢٠,٠٢٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٢٨,٤١٩٦,٩٤٢٥,٣٤٢٥,٣٢١٤,٨٣٣٦,٨٥٥١,٦٣٦٣,٠٦٧٤,٢١بالعاملني ٠٣٧,٢٤٨٥,٦٨٨,٠

٦٦٧,٩٧٥٧,٨١المجموع ٤٢٥,٧١ ٤٢٥,٧٦٧٩,٤١ ١٣٦,٣١ ٨١٥,٧٨٦٦,٧١ ٦١٢,٤٢ ٤٧٩,١٦٦٣,٤٣٦,٥

٢٠١٦مالك الموظفين المقترح لعامالسادس:البرنامج الرئيسي:١٠٣الجدول

وكيل أمني أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

وع جمم
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١١٢املالك األساسي

١٣٤١١٥املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١٣٥٢٢٧ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
الك املتصل باحلاالتامل

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١٣٥٢٢٧عالمجمو 
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: مشروع المباني الدائمة٢- والبرنامج الرئيسي السابع١-البرنامج الرئيسي السابع-زاي264

المقدِّمة

.٧١٢٠و٧١١٠من برناجمني فرعيني مها الربناجمان الفرعيان ١-يتألف الربنامج الرئيسي السابع-٧٦٥

. وسيواَصل يف الدائمة ("مدير املشروع")املباينمن مكتب مدير مشروع ٧١١٠ويتألف الربنامج الفرعي -٧٦٦
هام املإدارة وتدبر عقد املقاول العام ومجيع ما يتصل بذلك من أعمال العمل لتنجيز ٢٠١٦إطاره خالل عام 

شروع اإلنشاء. املتعلقة مب

وكمة بشأن احل٢٠١٣متوز/يوليو ٥وعمًال بالقرار املشرتك الذي اختذته احملكمة وجلنة الرقابة يف -٧٦٧
بقيادة مدير املشروع. ومت توسيع نطاق وع موحَّد يشمل أنشطة اإلنشاء وأنشطة االنتقالهناك مشر غدا، ٤٦املعدَّلة

مكتب مدير املشروع ليضم موظفي مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابقًا (الذي كان يسمى "مكتب 
٣١٦٠(٣٧٧٠-نية قلم احملكمة (الربنامج الرئيسي الثالثمشروع املباين الدائمة")، الذي ألغي فُحذف من ميزا

، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بوقعه املايل على والرتاتب يف رفع التقارير عنهسابقاً)) لتبسيط بنية إدارة املشروع 
من استبعاد كل ما قد يكون هناك الدول األطراف، والتهيئة لتحقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة من خالل 

ازدواج يف املوارد والتكاليف.

. كما يوفر املشروعبالدعم احلاسم األمهية الذي تقدمه أقسام احملكمة إىل ٧١٢٠ويتصل الربنامج الفرعي -٧٦٨
شروع األموال املعنية لألقسام املنخرطة يف دعم املشروع عن طريق إبرام اتفاقات بشأن مقادير اخلدمات املمدير 

توسيع نطاق هذا٢٠١٤لون على املشروع لتعيني من حيل حملهم. ومت فيما خيص عام اليت يقدمها موظفوها العام
، وأُعِملت اتفاقات مماثلة للنهوض بأود هذه الزيادة يف األنشطة ع االنتقالملشرو الدعم ليضم املتطلبات الضرورية 

على أجنع ما ميكن.

لى قرض الدولة املضيفة، اليت يتعنيَّ أن يتم تدبر دفع الفوائد ع٢-وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع-٧٦٩
.٢٠١٦شباط/فربايرمنإىل الدولة املضيفة يف أجل أقصاه األولتسديدها٢٠١٦يف عام 

جمموعهاة، البالغاملوحَّدنشاء واالنتقال ميزانية اإلبتنجيز تنفيذيضاً عن التكفل أن مدير املشروع مسؤول إ-٧٧٠
امليزانية بة على حداملالية للمحكمة. ويفاد يف البيانات ت إنفاقها، وبإقفاهلا، وبتوفيق حسابا٤٧يوروماليني٢٠٦
مَّ  .نشاء واالنتقالعة لإلا

، الوثيقة املتضمِّنة جدول أعماله ومقرَّراته، مرفقاها األول والثاين ٢٠١٣متوز/يوليو ٥االجتماع السابع للجنة الرقابة الذي ُعقد يف ٤٦
).ICC-ASP/12/43جلنة الرقابة أنشطة (املتاحان باعتبارمها املرفقني األول والثاين بالتقرير عن 

).ICC-ASP/13/Res.6(٢٠١٥الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة املستأنفة ... ٤٧



ICC-ASP/14/20

265 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام١-السابعالبرنامج الرئيسي:١٠٤الجدول265

٧١٠٠
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعاباحلاالت

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

٤٣,١-١٦٤,٧-٦٥٤,٢٦٥٤,٢٦٥٤,٢٣٨٢,٠٣٨٢,٠٢١٧,٣٢١٧,٣املوظفون من الفئة الفنية
١,٥-١,٠-٦٦,٠٦٦,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف  ٣٧,٠-١٦٥,٧-٦٥٤,٢٦٥٤,٢٦٥٤,٢٤٤٨,٠٤٤٨,٠٢٨٢,٣٢٨٢,٣املوظفنيا
٣٤٩,٨٣٤٩,٨٣٤٩,٨١٦٨,٠١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٣,٢٣,٢٣,٢العمل اإلضايف

موع ٣٥٣,٠٣٥٣,٠٣٥٣,٠١٦٨,٠١٦٨,٠١٦٨,٠الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا
٤٨,٨-٥,٤-٢٥,٨٢٥,٨٢٥,٨١١,٠١١,٠٥,٦٥,٦السفر

٠,٤٠,٤٠,٤٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
٥٠,٦-٣٣٩,٦-١٨٩,٠١٨٩,٠١٨٩,٠٦٧١,٦٦٧١,٦٣٣٢,٠٣٣٢,٠اخلدمات التعاقدية

١٢,٦١٢,٦١٢,٦٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة
٠,٢٠,٢٠,٢١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد

١٠٠,٠-١,٥-١,٥١,٥األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٥٠,٠-٣٤٦,٥-٢٢٨,٠٢٢٨,٠٢٢٨,٠٦٩٢,٦٦٩٢,٦٣٤٦,١٣٤٦,١بالعاملني

١المجموع ٢٣٥,٢١ ٢٣٥,٢١ ٢٣٥,٢١ ١٤٠,٦١ ٣٠,٢-٣٤٤,١-١٤٠,٦٧٩٦,٥٧٩٦,٥

٢٠١٦: مالك الموظفين المقترح لعام١-السابعالبرنامج الرئيسي:١٠٥الجدول

٧١٠٠
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

وكيل أمني 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١٣١١٤املالك األساسي

ملتصل باحلاالتاملالك ا
موع الفرعي ١١١٣١١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

١-١-١-املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ١-١-١-ا
١١٢١١٣المجموع
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: مكتب مدير مشروع المباني الدائمة١-البرنامج الرئيسي السابع-266١

مشروعالمكتب مدير :٧١١٠البرنامج الفرعي)أ(
المقدِّمة

واليةوتقضي.ASP/6/Res.1-ICC٤٨بالقرارالرابعاملرفقيفاملشروعمديرمكتبمهامدِّدتحُ لقد-٧٧١
التكاليفمقدارحدودوضمناملناسب،الوقتيفللمحكمةالدائمةاملباينتشييدعلىبسهرهاملكتبهذا

وهوللمشروع،العامةاإلدارةعنالنهائيةاملسؤوليةاملشروعملديرعودوت.املطلوبتنيواجلودةوباملواصفاتقر،مُ ـال
.اجلودةومبقتضياتاحملددةوالتكاليفباآلجالفيهوالتقيداملشروعأهدافحتقيقعنمسؤول

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :١٠٦الجدول
٢٠١٦ما خيص عام املرامي فيمؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

من األهداف ذات األولوية١-٧-٢الهدف 
ـــــدة بصـــــورة سلســـــة، دون أن  إجـــــراء االنتقـــــال إىل املبـــــاين اجلدي
حيـــدث أي انقطــــاع يف األعمـــال األساســــية وذلـــك مــــع الســــهر 
علـــى تــــوفري أفضــــل الظــــروف للمـــوظفني ولســــائر شــــاغلي هــــذه 

املباين

نشــاء التوفيــق اإلداري واملــايل واختتــام مشــروع اإل
واالنتقال كما يؤكده تقرير املراجع

 التكفــل بتنفيـــذ العقـــد مـــع شـــركةCourtys علـــى
اية فرتته اليت حتـل بعـد سـنة  النحو السليم حىت 
مـــــــــن تـــــــــاريخ إجنـــــــــاز األعمـــــــــال (أيلول/ســـــــــبتمرب 

٢٠١٦(

١٠٠%

١٠٠%

من األهداف ذات األولوية٢-٧-٢الهدف 
اؤم مـع التغيـريات يف بنيـة التخطيط إلجـراء التسـوية الالزمـة للتـو 

ـــــا، مثـــــل املراجعـــــة املســـــماة  ـــــيت ReVisionاحملكمـــــة وعمليا ال
جيريهــــا قلــــم احملكمــــة، واالســــرتاتيجية اجلديــــدة ملكتــــب املــــدَّعي 

العام، واحملاكمات املتزامنة

 تيســــري إعــــداد اســــتدراج عــــروض املقاولــــة الرئيســــية
إلدارة املرافــق واملشــاركة يف إعــدادها لضــمان انتقــاء 

احملكمة مقاوالً يتوىل هذه اإلدارة

١٠٠-٩٥%

يوروألف٤٩٠,٥الميزانيةموارد

يف املئة).٢,٨يورو (ألف١٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٧٢

ألف يورو٤٥٠,٣الموارد من الموظفين

ن وظائف ووظيفة واحدة موظائف ثابتةثالثمن مكتب مدير املشروعيتألف مالك العاملني يف -٧٧٣
.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(املساعدة املؤقتة العامة

لد،)ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... السادسةالدورة... الرمسيةالوثائق٤٨ .الثالثاجلزءاألول،ا
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يوروألف٢٨٢,٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة267

)، يسانده فريق صغري معين باملشروع. ١-مديدير مكتب مدير مشروع املباين الدائمة مديره (من الرتبة -٧٧٤
، يُرتقب أن يلزم تعيني من حيل حمله لفرتة ال ٢٠١٥متوز/يوليو ٣استقالة مدير املشروع ومغادرته يف ونظرًا إىل

يف املئة من تكاليف ٥٠إال ٢٠١٦شهرًا اعتبارًا من ذلك التاريخ. ولذلك ال ُيطلب فيما خيص عام ١٢جتاوز 
.١-وظيفة من الرتبة مد

) ومساعدًا إدارياً ٤-فمن الرتبة ليًا معنيًا باملباين الدائمة (ويضم مكتب مدير املشروع أيضًا مراقبًا ما-٧٧٥
على تنجيز املشروع ٢٠١٦طيلة عام مل ععترب كل من هاتني الوظيفتني حامسة األمهية لل. وتُ رأ)-ع(من الرتبة خ

وإقفاله.

ا يف إطار وظيفة -٧٧٦ )، اليت كانت ٢-ة فاملشروع (من الرتبشؤون مسريِّ ومل يـَُعد ُحيتاج إىل املهام املضطلع 
تتمثل يف توفري املزيد من الدعم ملمثلي املستعملني النهائيني من بني وحدات احملكمة والتحقق من إسهامهم يف 

مرحلة ختطيط مشروع االنتقال وتدبر هذا اإلسهام. وقد أُعيدت هذه الوظيفة إىل قلم احملكمة.

ألف يورو١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

نظرت جلنة ٢٠١٥. يف عام شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٥-وين رئيسي (من الرتبة فمستشار قان-٧٧٧
ا كان من املتوقع أن مّ ـ. ول١-امليزانية واملالية يف طلب موارد مساعدة مؤقتة عامة من أجل الربنامج الرئيسي السابع

فقد أوصت، خى أن يتم فيها ذلكو اآلجال املتضمن، ٢٠١٥يبلغ مشروع املباين الدائمة مرحلته النهائية يف عام 
ضمن مكتب مدير املشروع وأشكال التآزر اليت ميكن حالياً جلنة امليزانية واملالية، آخذة باالعتبار الوظائف الشاغرة 

٥-حتقيقها ضمن هذا املكتب وقلم احملكمة وجلنة الرقابة، بعدم إقرار املوارد املطلوبة لتمويل وظيفة من الرتبة ف
احملكمة إىل شهراً. ويف هذا الصدد دعت جلنة امليزانية واملالية قلم١٢ساعدة املؤقتة العامة ملدة من وظائف امل

التكفل بأن تتوفر ملكتب مدير املشروع املوارد الكافية إلجناز املشروع يف الوقت احملدد.

لنجاح يف إجناز ، وحامسة األمهية ل٢٠١٥كانت هذه الوظيفة أساسية فيما خيص املشروع يف عام ولـّما  -٧٧٨
.ر املوارد الالزمة هلا وفقاً لتوصية جلنة امليزانية واملاليةفإن قلم احملكمة وفَّ ،٢٠١٦املشروع وإقفاله يف عام 

ألف يورو٤٠,١غير المتصلة بالعاملينالموارد 

املتصلة وتلزم املوارد غرييف املئة). ٢٩,٠(ألف يورو١٦,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٧٩
لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب والنفقات بالعاملني

وتكاليف اللوازم واملواد.التشغيلية العامة
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آالف يورو٥,٦السفر268

لسد تكاليف يف املئة)، وهو يلزم ٤٨,٨آالف يورو (٥,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٨٠
.املشاركة يف مؤمترات معنية بإدارة مرافق املنظمات الدولية وزيارات ملشاريع مرجعية فيما خيص إدارة املرافق

يوروألف٢,٥الضيافة

والفريقاملشروعألن مديرللضيافة،ميزانيةإىلاملشروعمديرمكتبوحيتاج. ال تغري يف املبلغ املطلوب-٧٨١
لتأديةاحملكمةضمناإلطعامخدماتمبتعهِّدرئيسيًا ويستعان. خارجينيركاءبشبانتظاميلتقونباملشروعاملعين
.اخلدمةهذه

ألف يورو٢٦,٠اخلدمات التعاقدية

اخلدمات يف املئة). وتشمل٢٦,٨يورو (آالف٩,٥مقداره على اخنفاضاملبلغ املطلوبينطوي-٧٨٢
:يليماالتعاقدية

لسد كافيةغريكمة على الرتمجة مبواردها الداخلية قدرة احمللـّما كانت الرتمجة التحريرية: )أ(
،احلصول على خدمات ترمجة خارجيةفيلزماحتياجات مكتب مدير املشروع يف جمال الرتمجة 
وبالعكس وترمجة من اهلولندية إىل اإلنكليزية لرتمجة ما خيص املشروع من رسائل ووثائق أخرى 
ني ما ينشر يف شبكة التواصل العاملي بعض الوثائق (مثل النشرات اإلخبارية ومضام

)internet) وشبكة التواصل الداخلي (intranet (( من اإلنكليزية إىل الفرنسية. وُخيتار لتقدمي
م قسم  ؛يف احملكمةاخلدمات اللغويةهذه اخلدمات املرتمجون الذين يوصي باالستعانة 

السهر على التواصل بغية لبيانية ملواد العروض ااخلارجية: تلزم نسخ ورقية الطباعةخدمات )ب(
. ويتعني لذلك احلصول على خدمات املناسب فيما خيص مشروع املباين الدائمة املنَجز حديثاً 

.وشكلهااملواد املعنيةحجمخارجية بسبب 

يوروألف٢,٥التدريب

املرافق يانةصمراقبة تكاليف مشاريع علىيلزم لسد تكاليف التدريب وهواملطلوباملبلغال تغري يف-٧٨٣
اتدبُّر هذه املرافق، ولاملنَجزة وعلى .لتعاقد مع مقاولني يتعهدون إدار

يوروألف٢,٥النفقات التشغيلية العامة

.التواصل اخلارجيبفعالياتتكاليف النقل املتصلة يلزم لسد وهواملطلوباملبلغال تغري يف-٧٨٤
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ألف يورو١,٠اللوازم واملواد269

.اشرتاكاتتكاليف و تقنيةومنشوراتكتبسد تكاليف شراءيلزم لوهواملطلوباملبلغيفتغريال -٧٨٥

٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام١-السابعالبرنامج الرئيسي:١٠٧الجدول

٧١١٠
مكتب مدير المشروع

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعحلاالتبا %املبلغا

٤٣,١-١٦٤,٧-٦٥٤,٢٦٥٤,٢٦٥٤,٢٣٨٢,٠٣٨٢,٠٢١٧,٣٢١٧,٣املوظفون من الفئة الفنية
١,٥-١,٠-٦٦,٠٦٦,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٧,٠-١٦٥,٧-٦٥٤,٢٦٥٤,٢٦٥٤,٢٤٤٨,٠٤٤٨,٠٢٨٢,٣٢٨٢,٣ا

١٦٨,٠١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٦٨,٠١٦٨,٠١٦٨,٠ا

٤٨,٨-٥,٤-٩,٢٩,٢٩,٢١١,٠١١,٠٥,٦٥,٦السفر
٠,٤٠,٤٠,٤٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة

٢٦,٨-٩,٥-٣١,٧٣١,٧٣١,٧٣٥,٥٣٥,٥٢٦,٠٢٦,٠اخلدمات التعاقدية
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥قات التشغيلية العامةالنف

٠,٢٠,٢٠,٢١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد
١٠٠,٠-١,٥-١,٥١,٥األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٩,٠-١٦,٤-٤١,٥٤١,٥٤١,٥٥٦,٥٥٦,٥٤٠,١٤٠,١بالعاملني

٢,٨-١٤,٠-٦٩٥,٧٦٩٥,٧٦٩٥,٧٥٠٤,٥٥٠٤,٥٤٩٠,٥٤٩٠,٥المجموع



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 270

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
المحكمةالموارد من موظفي:٧١٢٠الفرعيالبرنامج)ب(270

المقدِّمة

بالدعم احلاسم األمهية املطلوب أن تقدمه أقسام احملكمة إىل املشروع. ٧١٢٠يتصل الربنامج الفرعي -٧٨٦
ز عمليًا وسيغدو املبىن اجلديد قيد االستعمال يف  ريًا نظرًا إىل أن املشروع سُينجَ ويشهد مقدار امليزانية اخنفاضًا كب

اية عام وسُينجَ ،٢٠١٦كانون الثاين/يناير  .٢٠١٦ز املشروع من الناحية اإلدارية واملالية حبلول 

آالف يورو٣٠٦,٠موارد الميزانية

يف املئة).٥١,٩(يورو ألف٣٣٠,١اخنفاضاً مقداره يشهد املبلغ املطلوب-٧٨٧

آالف يورو٣٠٦,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

آالف يورو٣٠٦,٠اخلدمات التعاقدية

يف املئة)، وهو يلزم لسد تكاليف ٥١,٩ألف يورو (٣٣٠,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٨٨
ألف يورو)، وتكاليف متصلة ٢٠,٠(٢٠١٦اجلديدة يف عام للمحالّ فعاليات متصلة مبراسم االفتتاح الرمسي 

مع على أساس الكلفة اإلمجالية للملكية بإدارة املشروع وإعداد وثائق استدراج العروض إلبرام عقود إدارة املرافق 
٢٠١٦املراجعة اخلارجية للحسابات لعام عنألف يورو)، واألتعاب العادية املرتتبة ١٢٠,٠املقاول الرئيسي (

بدال املتعلقة بسائر التكاليف املتصلة باملباين اجلديدة وغري املشمولة ال مبيزانية اإلنشاء وال ألف يورو) واأل١٣,٥(
ألف يورو)، مثل املزيد من عمليات املراجعة التخصصية املستقلة، واألتعاب القانونية ١٥٢,٥مبيزانية االنتقال (

.مترسية العقود و/أو قرارات هيئات التحكيم عند اللزو عناملرتتبة 
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٧١٢٠البرنامج الفرعي:١٠٨الجدول271

٧١٢٠
المحكمةالموارد من موظفي

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

انية األساسيةامليز 
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

٣٤٩,٨٣٤٩,٨٣٤٩,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣,٢٣,٢٣,٢يفالعمل اإلضا
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٥٣,٠٣٥٣,٠٣٥٣,٠ا

١٦,٦١٦,٦١٦,٦السفر
الضيافة

٥١,٩-٣٣٠,١-١٥٧,٣١٥٧,٣١٥٧,٣٦٣٦,١٦٣٦,١٣٠٦,٠٣٠٦,٠اخلدمات التعاقدية
١٢,٦١٢,٦١٢,٦التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥١,٩-٣٣٠,١-١٨٦,٥١٨٦,٥١٨٦,٥٦٣٦,١٦٣٦,١٣٠٦,٠٣٠٦,٠بالعاملني

٥١,٩-٣٣٠,١-٥٣٩,٥٥٣٩,٥٥٣٩,٥٦٣٦,١٦٣٦,١٣٠٦,٠٣٠٦,٠المجموع
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فوائد القرض-: مشروع المباني الدائمة٢-السابعالبرنامج الرئيسي-272٢

المقدِّمة

ضاً خاصاً مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغهقبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قر ٢٠٠٨يف عام -٧٨٩
.٤٩املئةيف٢,٥سنة مبعدَّل فائدة يبلغ ٣٠مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها ٢٠٠حىت 

أنشأت احملكمة، يف إطار ميزانيتها املقرتحة لعام ، ٥٠وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية جلنة لطلب وتلبيةً -٧٩٠
تستلمهاالفائدة املتوقع أن تدفع على مبالغ القرض اليت مقدارلإلبالغ عن ٢-لرئيسي السابع، الربنامج ا٢٠١١

.احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة ٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعترتتبال و -٧٩١
.٥١الواحدة

موعدالدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف وينص العقد املربم بني -٧٩٢
سنة تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة عليها للدولة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق (أي 

.٥٢ةالتقوميية السابقواتسَند إىل السنكل مبلغ قد يُ عن السنة التقوميية السابقة و/أو  املضيفة

وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة، ُتسحب املبالغ -٧٩٣
املضيفةمن القرض بصورة شهرية. ففي أجل أقصاه اليوم العاشر من كل شهر تقوميي تقوم احملكمة بإعالم الدولة 

ا إىل التمويل بالسحب من القرض فيما ويقلَّص عدد األيام اليت . ٥٣خيص الشهر التقوميي التايلكتابيًا باحتياجا
.تستحق عنها الفائدة إىل حده األدىن من خالل تقييم دقيق لالحتياجات إىل السيولة النقدية

ل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متديد الفرتة اليت ميكن فيها للدول األطراف صِّ وُ قد تُـ و -٧٩٤
اية عام مرحلة اإلنشاء طيلةعة الواحدةأن تأخذ خبيار الدف ١٥وأن تسدِّد هذه الدفعة حبلول ٢٠١٤حىت 

.٢٠١٥حزيران/يونيو

ويبنيَّ يف اجلدول أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك على السنوات املقبلة. ويُعتزم يف إطار املشروع السحب -٧٩٥
ند إعادة املباين املؤقتة إما يف آذار/مارس أو يف عووقف االقرتاض، ٢٠١٥عام اية قرض الدولة املضيفة حىت من

.. وبالتايل سيستحق على احملكمة دفع فوائد القرض للدولة املضيفة طيلة تلك الفرتة٢٠١٦حزيران/يونيو 

لد،)ICC-ASP/6/20(٢٠٠٨... السابعةالدورة... الرمسيةالوثائق٤٩ ٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1لقرار االثالث،اجلزء،األولا
واملرفق الثاين.

لد الثاين، اجلزء ألف، القسم زاي.ICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... ٥٠ )، ا
لد،)ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... السابعةالدورة... الرمسيةالوثائق٥١ ، املرفق ICC-ASP/7/Res.1قرار لاالثالث،اجلزءاألول،ا

.الثالث
، ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاالتفاق٥٢

.١-٦الفقرة 
، ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣بشأن القرض، املؤرخ بـاملربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية االتفاق٥٣

.٢-٣الفقرة 
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*التاليةعلى مدى السنوات تسديد مبلغهو عن القرض الفوائد المستحقة دفع أثر :١٠٩الجدول273

(٢٠١٨)*(٢٠١٧)*(٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦*(

لفوائد فقطدفع ا- ١
١١١دفع الفوائد ٩٠٤١ ٠٦٠ ٥٩٦٢ ٢٠١ ٨٣٣٣٨٢٢٠٧١)**(

-

أقساط تسديد - ٢
القرض

ً      املبلغ املدفوع تسديدا  لرأس 
١)***(٧٢٣٧٣٧١---مال القرض ٧٨١ ١٦٦

ً         املبلغ املدفوع تسديدا  للفوائد 
١)***(٢٦٧٩٠٧١---املستحقة عن القرض ٨٦٣ ٨٢٤

المدفوعات مجموع
٣---ً      تسديدا  للقرض ٦٤٤ ٩٩٠٣ ٦٤٤ ٩٩٠

١١١مجموع المدفوعات ٩٠٤١ ٠٦٠ ٥٩٦٢ ٢٠١ ٨٣٣٤ ٨٥٢ ٣٧٢٣ ٦٤٤ ٩٩٠
قد تعدَّل.–أرقام مقدرَّة )*(
.٢٠١٦/يونيوحزيران٣٠بتاريخ وقف االقرتاضإىل على أساس)**(
اية حزيران/يونيو عام انتهاء مدةلى افرتاض البدء يف تسديد مبلغ القرض عند ع،سنة)٣٠فصاعداً (٢٠١٧بدءاً من عام )***( .٢٠١٦عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدف أن جيري يف 

ا القانونية جتاه الدولة املضيفة، أن تسدِّد فوائد القرض إثر عمليات إنه -٧٩٦ يتعنيَّ على احملكمة، وفاًء بالتزاما
.٢٠١٦يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير ٢٠١٥دفع الفوائد املستحقة عن عام سحبها منه. ويستحق

مذكرة شفوية إىل كل من الدول األطراف يبُـنيَّ فيها ُمَقدَّر ٢٠١٤وقد أُرسلت يف كانون األول/ديسمرب -٧٩٧
كانون ٢٥ا حبلول ، واليت جيب على الدولة املعنية أن تسدِّده٢٠١٥مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف عام 

. وقد تتعنيَّ االستعانة بصندوق رأس املال العامل لتسديد الفوائد املستحقة للدولة املضيفة ٢٠١٦الثاين/يناير 
اية كانون الثاين/يناير  إذا مل حتصَّل مسامهات الدول حتمًُّال هلا يف األجل احملدَّد. وينطبق ذلك ٢٠١٦حبلول 

.٢٠١٦م يف عااليت تستحقعلى الفوائد 

اء عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدَ ويُ -٧٩٨ يف ف أن جيري إما فرتض أن يبدأ تسديد مبلغ القرض عند إ
ذا املوعد فسُيتكبَّد مزيد من الفوائد على القرض يف عام ٢٠١٦آذار/مارس أو يف حزيران/يونيو  . فإذا مل يُتقيَّد 

٢٠١٦.
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٢٠١٦ام: الميزانية المقترحة لع٧٢٠٠البرنامج:١١٠الجدول274

٧٢٠٠
فوائد القرض- مشروع المباني الدائمة

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعاالتباحل ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

املوظفون من الفئة الفنية
مةاملوظفون من فئة اخلدمات العا

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تك اليف العاملنيا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١١١,٩١١١,٩١١١,٩١النفقات التشغيلية العامة ٠٦٨,٧١ ٠٦٨,٧٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣١,٨١٠٥,٩
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

١١١,٩١١١,٩١١١,٩١بالعاملني ٠٦٨,٧١ ٠٦٨,٧٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣١,٨١٠٥,٩

١١١,٩١١١,٩١١١,٩١المجموع ٠٦٨,٧١ ٠٦٨,٧٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥١ ١٣١,٨١٠٥,٩
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آلية الرقابة المستقلة: ٥-السابعالبرنامج الرئيسي-حاء275

المقدِّمة

ايفاجلمعيةأنشأت-٧٩٩ للمادةوفقاً ) املستقلةالرقابةآلية(٥-السابعالرئيسيالربنامج٥٤الثامنةدور
وقد اعتمدت اجلمعية . احملكمةيفوجمديةفعالةمستقلةرقابةتوفريبغيةاسياألسرومانظاممن)٤(١١٢

ا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك يف قرارها  يف دور
ICC-ASP/12/Res.6ني آللية الرقابة املستقلة كما أقرت اجلمعية يف قرارها هذا إكمال مالك املوظفني الدائم.٥٥

بإضافة ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة.

ألف يورو٣٤٥,٧موارد الميزانية

يف املئة) تعزى إىل افرتاض أن أربَع ١,٧آالف يورو (٥,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٨٠٠
أيضًا زيادة صغرية يف ٢٠١٦. وتتضمن ميزانية عام ٢٠١٦ظم عام وظائِف آليِة الرقابة املستقلة سُتشغل ملع

املخصَّصات لسد تكاليف األسفار والنفقات التشغيلية العامة بسبب زيادة متوقعة يف النشاط امليداين عندما 
.بصورة كاملةعامالً فيغدو يكتمل مالك العاملني يف هذا اجلهاز

ألف يورو٢٦١,٥الموارد من الموظفين

.لف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من أربع وظائف ثابتةيتأ-٨٠١

ألف يورو٢٦١,٥الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، واختصاصي رئيسي معين٥-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها (من الرتبة ف-٨٠٢
-)، ومساعد معين بالتحقيق/التقييم (من الرتبة خ ع٢-ن الرتبة ف)، وحمقق معاون (م٤-بالتقييم (من الرتبة ف

رأ). وبتاريخ تقدمي امليزانية مل تكن أي من الوظائف املعنية قد ُشِغلت، وذلك ريثما يعنيَّ الرئيس الدائم آللية الرقابة 
وتعيني من ٢٠١٥ث من عام . بيد أنه يُتوقع أن يتم تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة حبلول الربع الثالاملستقلة

اية عام -يشغل الوظيفة من الرتبة خ ع . وقد ُحسبت املوارد من املوظفني يف إطار ميزانية عام ٢٠١٥رأ حبلول 
) سيكون قد ُعنيِّ وتوىل مهام عمله حبلول ٢-على أساس توقع أن احملقق املعاون (من الرتبة ف٢٠١٦

) سيكون قد ُعنيِّ وتوىل مهام عمله ٤-عين بالتقييم (من الرتبة فوأن االختصاصي الرئيسي امل٢٠١٦آذار/مارس 
.٢٠١٦حبلول نيسان/أبريل 

.ICC-ASP/8/Res.1القرار، ٢٠٠٩الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... ٥٤
.ICC-ASP/12/Res.6القرار، ٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ٥٥
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ألف يورو٨٤,٢الموارد غير المتصلة بالعاملين276

وتكاليف اخلدمات املبلغ املطلوب. وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفريفتغريال -٨٠٣
.وتكاليف األثاث والعتادنفقات التشغيلية العامةالتعاقدية وتكاليف التدريب وال

آالف يورو٧,٧السفر

. وقد ُحسبت االعتمادات اجلهازالكتمال مالك العاملني يف هذااستباقًا كانكما  املطلوبيُبقى املبلغ -٨٠٤
رحلة مهمتان ميدانيتان إلجراء تفتيش أو تقييم أو حتقيق و ٢٠١٦املطلوبة على افرتاض أن جترى خالل عام

ا أحد املوظفني. وتلزم أيضًا خمصَّ  صات لسد تكاليف السفر لتمكني رئيس آلية الرقابة املستقلة أو إضافية يقوم 
.موظفيها من املشاركة يف االجتماعات واملؤمترات ذات الصلة بواليتها

ألف يورو٤٠,٠اخلدمات التعاقدية

مات دعم ألنشطة حتقيق حمدَّدة الطابع تستلزم وهو يلزم لسد تكاليف خداملطلوباملبلغتغري يفال -٨٠٥
املراحل. ويُرتقب أيضًا تكبد املزيد من النفقات على خدمات تعاقدية إضافية خالل االستعانة مبوارد خارجية

االبتدائية من عمل آلية الرقابة املستقلة يف إعداد نظام ملسارات تسلسل األعمال املصونة األمن ونظام لتدبر 
فوظات إلكرتونية للقضايا.احملتوى وحم

آالف يورو٦,٥التدريب

من الفئة الفنية يف تدريب اجلهازهذاوهو يلزم لسد تكاليف مشاركة موظفياملبلغ املطلوبتغري يفال - ٨٠٦
م التقنية والتكفل على حنو خاص رام .بأفضل املمارسات الدولية يف جمال اختصاصهمبإحاطتهمإىل ترقية مهارا

آالف يورو١٠,٠تشغيلية العامةالنفقات ال

.عندما يكون قد مت إنشاؤهاجلهازهذاوهو يلزم لشراء لوازم ومواد لدعم أنشطةاملطلوباملبلغتغري يفال -٨٠٧

ألف يورو٢٠,٠والعتاداألثاث

الكتمال مالك استباقًا ٢٠١٦وهو يلزم لشراء أثاث وعتاد يف أوائل عام املبلغ املطلوبتغري يفال -٨٠٨
.يف هذا اجلهازلعاملنيا
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٢٠١٦: الميزانية المقترحة لعام٥-السابعالبرنامج الرئيسي:١١١الجدول277

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥س إىل عام بالقيا

امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
صندوق 
الطوارئ

موع ومبا فيه  ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت %املبلغا

١٢٧,٤١٢٧,٤١٢٧,٤١٨٩,٧١٨٩,٧١٩٦,٤١٩٦,٤٦,٧٣,٥يةاملوظفون من الفئة الفن
١,٥-١,٠-٦٦,٠٦٦,٠٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٢٧,٤١٢٧,٤١٢٧,٤٢٥٥,٧٢٥٥,٧٢٦١,٥٢٦١,٥٥,٨٢,٢ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٧,٧٧,٧٧,٧٧,٧٠,٠٠,٤السفر
الضيافة

٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠٤٠,٠اخلدمات التعاقدية
٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٨٤,٢٨٤,٢٨٤,٢٨٤,٢٠,٠٠,٠بالعاملني

١٢٧,٤١٢٧,٤١٢٧,٤٣٣٩,٩٣٣٩,٩٣٤٥,٧٣٤٥,٧٥,٨١,٧المجموع

٢٠١٦مالك الموظفين المقترح لعام:٥-السابعالبرنامج الرئيسي:١١٢الجدول

وكيل أمني قلةآلية الرقابة المست
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

فوقها
رأ-خ عرر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف القائمة
١١١٣١١٤املالك األساسي

املالك املتصل باحلاالت
موع الفرعي ١١١٣١١٤ا

الوظائف 
اجلديدة/احملوَّلة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا

الوظائف املعاد 
توزيعها/املستعادة

املالك األساسي
املالك املتصل باحلاالت

موع الفرعي ا
١١١٣١١٤المجموع
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مكتب المراجعة الداخلية: ٦-السابعالبرنامج الرئيسي-طاء278

المقدِّمة

دافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته املنتظمة يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة يف حتقيق أه-٨٠٩
دف املراجعات اليت جيريها إىل تبني مدى جودة تدبر التهديدات  للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. و

ذلك ما إذا كان معموًال بالسريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات ويشملوالفرص احملتملة (املخاطر)، 
تقاريره إىل رئيس يرفعملتفق عليها. كما يقدم هذا املكتب خدمات مشورية بناء على طلب إدارة احملكمة هلا. إنه ا

جلنة املراجعة.

٢٠١٦ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة، :١١٣الجدول
٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١اهلدف 
م يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية اإلسها

واشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية التدبري 
وأطر املراقبة الداخلية وتدبّر املخاطر من خالل أعمال 

املراجعة/إسداء املشورة 

 عدد ما ُجيرى من عمليات املراجعة مقابل عدد
ا الذي تقضي بإجرائه خطة أعمال عمليا

املراجعة املقرّة

ست عمليات مراجعة كحد أدىن

ألف يورو٦٨٦,٠موارد الميزانية

يف املئة) لسد االحتياجات إىل التدريب، ١١,٥ألف يورو (٧٠,٧زيد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها -٨١٠
م. الذي يُعترب متطلباً إلزامياً فيما خيص املراجعني املعتمدة مهار

يوروألف٦٥٠,٠ظفنياملوارد من املو 

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية حالياً من أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف -٨١١
. وال يطلب املكتب وظائف ثابتة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠املؤقتة العامة (املساعدة

املشغولة حاليًا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة وحتويلها عند اإلمكان إىل إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار الوظيفة 
.وظيفة ثابتة

ألف يورو٥٣٠,٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

.البيانالتايل ساسي املوظفني األمالك حالياً كتب املراجعة الداخليةملإن -٨١٢
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عن تدبر شؤون املكتب اإلدارية، يةاملسؤول، الذي يتوىل)١-(من الرتبة مدمدير مكتب املراجعة الداخلية-279٨١٣

. ويهيئ املدير ما عمل املراجعني يف جمال املراجعةواإلشراف على،املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطرووضع خطة
.ط املراقبة الداخليةوضوابة اإلدارة وتدبر املخاطرالثالثة إىل فعالية وجناعاحملكمةيطمئن رؤساء أجهزة

راجعة، ويسديان امل) اللذان ُجيريان عمليات ٣-) واملراجع (من الرتبة ف٤-املراجع الرئيسي (من الرتبة ف-٨١٤
ويضطلعان مبهام إضافية بناء على طلب املدير.،خدمات املشورة

دعمًا إداريًا إىل م ) الذي يسهم يف إجراء املراجعات ويقدِّ ٦-املساعد املعين باملراجعة (من الرتبة خ ع-٨١٥
لمساعدة يف إجراء املراجعات ثلَثي وقت عمله).لاً صصِّ خماملكتب (

يوروألف١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل شهراً (متطلب مستمر)١٢ملدة )٣-علومات واالتصال (من الرتبة فاملراجع املعين بتكنولوجيا امل-٨١٦
)، هو خبري يف ٣-ين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة فيف مكتب املراجعة الداخلية حاليًا مراجع مع

تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملراجعة يف جماهلا. إنه يسهم يف وضع خطة املراجعة فيما خيص األنشطة على 
ال، ويساند زمالءه يف عملهم على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وُجيري عمليات املراجعة يف هذا ا

هذه التكنولوجيا مكانة متعاظمة يف . فلصعيد مراجعة كل مسألة قد تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
ا من خالل خطة العمل على صعيد املراجعة. وليس بني  عمليات احملكمة، وجيب تناول املخاطر املرتبطة 

مة يف جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات املراجعني الذين يشغلون الوظائف الثابتة من يتمتع بالكفاءة الالز 
.. فتلزم وظيفة خمصَّصة ملراجعة تكنولوجيا املعلومات واالتصالياً واالتصال، الذي يُعترب جماًال ختصص

ألف يورو٣٦,٠غير المتصلة بالعاملينالموارد

رسد تكاليف السفوهو يلزم ليف املئة)٦,٩يورو (ألف٢,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٨١٧
وتكاليف التدريب.

ألف يورو١١,٨السفر

وتلزم املوارد املعنية لتمكني يف املئة). ٣,٠يورو (ألف٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٨١٨
. فيجب أن ختضع املكاتب امليدانية ملا الاملكتب من إجراء مراجعات أمنية يف املكاتب امليدانية وفقًا خلطة عمله

ا لتدارس أنشطتها  .احملليةيقل عن مراجعة واحدة يف السنة تستلزم زيارَ

ألف يورو٢٤,٢التدريب

متطلبات تكاليفيف املئة)، متثل ١٢,٦ألف يورو (٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٨١٩
إلزامياً. وجيب أن يتابع املراجعون إضافية يف جمال تدريب فريق املكتب. ويُعترب تدريب املراجعني بانتظام متطلبًا 

م تدريباً مهنياً مستمراً ملدة  م يظلساعة يف السنة لكي ٤٠املعتَمدة مهارا كل مراجعي . إن  فاعالً اعتماد مهارا
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. وجيب )٢٠١١مكتب املراجعة الداخلية معتمدون (بناء على توصية قدمها مراجعو احلسابات اخلارجيون يف عام 280

م.أن تكون دورات ا م وخرب وتبلغ كلفة لتدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني وكفاء
، تضاف آالف يورو٣,٠ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغًا يقارب ٢٥دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها 

).ف يوروأل١,٤إليه تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي (ما يبلغ يف املتوسط 

٢٠١٦الميزانية المقترحة لعام:٦-السابعالبرنامج الرئيسي:١١٤الجدول

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت ا

صندوق 
الطوارئ

موع ومبا  ا
فيه صندوق 

الطوارئ
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت ا
امليزانية 

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا
٤٣٨,٤٤٣٨,٤٤٣٨,٤٤٠٢,٠٤٠٢,٠٤٥٨,١٤٥٨,١٥٦,١١٤,٠املوظفون من الفئة الفنية

٦٦,٠٦٦,٠٧٢,٣٧٢,٣٦,٣٩,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٣٨,٤٤٣٨,٤٤٣٨,٤٤٦٨,٠٤٦٨,٠٥٣٠,٤٥٣٠,٤٦٢,٤١٣,٣ا

١٣١,٦١٣١,٦١٣١,٦١١٣,٦١١٣,٦١١٩,٦١١٩,٦٦,٠٥,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣١,٦١٣١,٦١٣١,٦١١٣,٦١١٣,٦١١٩,٦١١٩,٦٦,٠٥,٣ا

٣,٠-٠,٤-٤,٩٤,٩٤,٩١٢,٢١٢,٢١١,٨١١,٨السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢٥,٦٢٥,٦٢٥,٦٢١,٥٢١,٥٢٤,٢٢٤,٢٢,٧١٢,٦التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

واملواداللوازم 
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٥,٦٤,٩٣٠,٥٣٠,٥٣٣,٧٣٣,٧٣٦,٠٣٦,٠٢,٣٦,٩بالعاملني

٥٩٥,٦٤,٩٦٠٠,٥٦٠٠,٥٦١٥,٣٦١٥,٣٦٨٦,٠٦٨٦,٠٧٠,٧١١,٥المجموع
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المرفقات281

رفق األولالم

المالرأسوصندوق،المقترحةالبرنامجية٢٠١٦عامميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٦لعامالعامل

الطوارئوصندوق،٢٠١٦

إن مجعية الدول األطراف،
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") واالستنتاجات ٢٠١٦ية عام يف ميزانإذ نظرت 

ذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية وامل اوالتوصيات املتعلقة  والعشرين الرابعةالية ("اللجنة") عن أعمال دور
ا الرابعة والعشرين املستأنفة ،ودور

٢٠١٦برنامجية لعام الميزانية ال-ألف

يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان:٦٠٠٢٧٢١٥٣اعتمادات جمموعها توافق على-١

بآالف اليورواتباب االعتماد
١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول ٧٠٤,٦

٤٦مكتب املدَّعي العامالربنامج الرئيسي الثاين ٠٩١,٩

٨١قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث ٩٤٠,٢

٣أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع ٠٥٣,٣

٣املباينالربنامج الرئيسي اخلامس ٠٣٠,٤

٢أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي السادس ٤٢٣,٦

٧٩٦,٥مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١-الربنامج الرئيسي السابع

٢فوائد قرض مشروع املباين الدائمة٢-الربنامج الرئيسي السابع ٢٠٠,٥

٣٤٥,٧آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع

٦٨٦,٠مكتب املراجعة الداخلية٦-الربنامج الرئيسي السابع

موع ١٥٣ا ٢٧٢,٦

الرئيسي بالربنامجاحملكمة فيما يتعلق ليف اإلسهام يف حتمل تكاتواصلسبأن الدولة املضيفة علمًا حتيط- ٢
؛هذا القرارمنجيميورو كما يشار إليه يف القسم٠٠٠٨٠٠ذلك تبلغ ا يفااخلامس (املباين) وأن مسامه

املباين الدائمة، وسددت بتعلق فيما يدفعة الواحدة الخبيارخذت أاليت األطرافدول الأن بأيضاً علماً حتيط-٣
فوائد - (مشروع املباين الدائمة ٢- السابعر عليها اشرتاكات تقابل الربنامج الرئيسي قرَّ لها، لن تُ هذه الدفعات بكام

؛يورو)٥٠٠٢٠٠٢قرض الدولة املضيفة البالغة
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الربناجمية الذي يتعنيَّ ٢٠١٦ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام املسامهاتبأن هذه كذلكعلمًا  حتيط- 282٤

إىل يورو٦٠٠٢٧٢١٥٣دول األطراف ينخفض من على الرة رتاكات مقرَّ اشأنصبةمبثابة توزيعه
دال؛املبينة يف القسم للمبادئحصص اشرتاكات وفقاً مبثابةوأن هذا املبلغ سيوزع يورو،١٠٠٠٧٢١٥١

املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايلأيضاً على توافق- ٥

القضائيةاهليئة
كتب م

املدعي العام
قلم 

احملكمة
أمانة مجعية 

الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

للمجين عليهم
مكتب مدير 

املشروع
آلية الرقابة 

املستقلة
املراجعةمكتب 
موعالداخلية ا

١١وكيل أمني عام
١١٢أمني عام مساعد

٢-مد
١٣٣١١١١١٠-مد
٥٤١٢٢٠١١٣٨-ف
٤٣٢٩٤٤١٤١١١٨٤-ف
٣٢٠٤٤٨٨١٣١١٥٧-ف
٢٥٤٧٨٨١٣١١٤٥-ف
١٣١٧٥٢٥-ف

موع الفرعي ٣٥١٥٤٢٤٩٥١١٢٣٣٤٦٢ا
١١١٥٢١٩ر ر- خ ع 
١٢٦٣٣١٦٢٣١١١٣٩٩ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٦٤٣٣١٤٣١١١٤١٨ا
٤٨٢١٨٥٨٠٩١٤٣٤٤٨٨٠المجموع

٢٠١٦صندوق رأس المال العامل لعام -باء

إن مجعية الدول األطراف
يورواً، وتأذن لرئيس ٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره ٢٠١٦حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر 

ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقًا لألحكام 
.للمحكمة

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة- جيم
إن مجعية الدول األطراف
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أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها ٢٠١٦فيما خيص عام تقرِّر-283١

أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول
؛١، معدًَّال وفق املبادئ القائم عليها حتديده٢٠١٨-٢٠١٦على ميزانيتها العادية للفرتة 

فضًال عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص باحملكمة  حتيط علماً، -٢
اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منوًا قد تقرِّر األمم املتحدة كل حد أقصى لالشرتاكات 

.تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية
٢٠١٦تمويل االعتمادات لعام -دال 

إن مجعية الدول األطراف
ملناظرة للربنامج واملدفوعات ااملؤقتةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين حتيط علمًا 

هالقرض) ستجعل مبلغ اعتمادات امليزانية الذي يتعني توزيعفوائد-(مشروع املباين الدائمة ٢-السابعالرئيسي 
؛يورو١٠٠٠٧٢١٥١رة على الدول األطراف ينخفض إىل نصبة اشرتاكات مقرَّ أةمبثاب

، يورو١٠٠٠٧٢١٥١ية البالغ مقدارها ، متويل اعتمادات امليزان٢٠١٦أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرِّرو 
يورواً، اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم ٩٨٣٤٠٥٧وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها 

من النظام املايل ٦-٦و٢-٥و١-٥) والقسم باء من هذا القرار، على الرتتيب، وفقًا للبنود ١ألف (الفقرة 
مة.والقواعد املالية للمحك

صندوق الطوارئ-هاء 
إن مجعية الدول األطراف،

الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره ICC-ASP/3/Res.4إذ تذكِّر بقرارها 
الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات املتاحة ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ٠٠٠٠٠٠١٠

ق رأس املال العامل؛لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندو 
ا احلادية عشرة والثالثة عشرة  ا اللجنة يف التقارير عن أعمال دورا وإذ حتيط علمًا باملشورة اليت أسد

والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،
ماليني يورو؛٧,٥حتيط علماً بأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالياً 

ماليني يورو فيما خيص ٧د مستوى يتوافق مع حدها األدىن البالغ تقرِّر إبقاء موارد هذا الصندوق عنو 
؛٢٠١٦عام 

اية السنة إىل أقل من و  ماليني يورو، أن ٧تقرِّر أنه ينبغي هلا، إذا اخنفض مقدار موارد الصندوق حبلول 
ماليني ٧غ عن تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبل

يورو؛
ماليني يورو يف ٧تطلب من املكتب أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ و 

ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة ١
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الهيكل التنظيمي للمحكمة
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البرنامجية المقترحة٢٠١٦المعطيات المتعلقة بميزانية عام االفتراضات و 

موع املعطى للميزانية ا
الربناجمية املقرتحة

٤٦٥١شهراً ١٢عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل فرتة ١

٨٢عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها٢

٥٣عدد عمليات التحقيق الناشط٣

٩٤اكنعدد عمليات التحقيق الس٤

٩٥عدد عمليات التدارس األويل٥

٦٦عدد األفرقة املعنية باملرحلة االبتدائية (للدوائر)٦

٥٧)العاميكتب املدَّععدد األفرقة املعنية باملرحلة االبتدائية (مل٧

٨أفرقة٣عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية جبلسات احملكمة٨

ا يف جلسات احملكمةعدد اللغات املنهو ٩ ٩٩ض بأود تقدمي اخلدمات 

ا١٠ ٢١١٠عدد سائر اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 

اية األسبوع ٥٢أيام –١٣٦٥ أسابيع العطلة ٧–يومًا هي أيام الصيانة ١٢–أيام هي أيام الُعَطل الرمسية ١٠–عطلة من ُعَطل 
يوماً من أيام انعقاد اجللسات (ثالث قاعات من قاعات احملكمة، وأربع حماكمات خمصَّص هلا ما ٤٦٥يوماً؛ لكل حماكمة، ١٥٥- القضائية = +/

، اجللسات يف أُنغوينيومًا أخرى خمصَّصة لسائر اجللسات (جلسات استعراض احلال، جلسة اعتماد التهم يف قضية ٣٠يوماً، و٤٣٥جمموعه 
دعاوى االستئناف، اجللسات املعنية جبرب األضرار فيما خيص الدائرة االبتدائية الثانية)).

.فور، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندامجهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ليبيا، دار ٢
احلالة الثانية (ب) (امليليشيا املسماة -احلالة الثانية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا")؛ مجهورية أفريقيا الوسطى -مجهورية أفريقيا الوسطى ٣

قضية أُنغوين) يليه حتقيق آخر. ستلزم مخسة أفرقة متكاملة، ألن كًال من ؛ ستة أشهر: أوغندا (١؛ حتقيق جديد ٢باالكا")؛ كوت ديفوار - "أنيت
نصفي السنة سيشهد مخس عمليات حتقيق متزامنة.

٣، مجهورية الكونغو الدميقراطية١مكرَّراً (سيمون اْغبغبو)، مايل ١، كوت ديفوار ٣، دارفور ٤و٢، دارفور ١، دارفور ٢، ليبيا ١ليبيا ٤
، أوغندا (كوين).٧٠عوى املقامة مبوجب املادة الد- ، كينيا ٤و
أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس والعراق ونيجرييا وفلسطني وأوكرانيا.٥
ا، وقضية  قضية لوبَنغالدعاوى املتعلقة جبرب األضرار (–)؛ الدائرة االبتدائية الثانية اْغبغبو و ابْليه غوديهالدائرة االبتدائية األوىل (قضية ٦

)؛ الدائرة االبتدائية َسْنغقضية روتو و)؛ الدائرة االبتدائية اخلامسة (ألف) (قضية مببا)؛ الدائرة االبتدائية الثالثة (كاتَنغا، وقضية اْنغوجولو أيضاً 
).قضية مببا وآخرين)؛ الدائرة االبتدائية السابعة (قضية انْتاغنداالسادسة (

لوران اْغبغبو وشارل اْبليه (١، كوت ديفوار ٧٠الدعوى املقامة مبوجب املادة –هورية أفريقيا الوسطى )؛ مجَسْنغروتو و(١كينيا ٧
).دومنيك أُنغوين)، أوغندا (بوسكو انْتاغندا(٦)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية غوديه

أفرقة كحد أدىن؛ وستكون هناك فرتات متعاقبة تشهد ثالثة أفرقة؛ للنهوض بأود عدد من اجللسات املتزامنة ال يقل عن ثالث يلزم ثالثة ٨
ثالث جلسات متزامنة، وجلستني متزامنتني بسبب القيود املفروضة على تشكيل الدوائر ما حيول دون األخذ بتشكيالت معيَّنة لعقد جلسات 

الضروري الذي ميكن التقليص إليه، على أساس أنه متزامنة؛ وعليه جيب أن تعمل ثالثة األفرقة، مع العلم بأن عدد األفرقة هذا هو احلد األدىن 
سيتسىن للموظفني يف الفرتات اليت تشهد انعقاد جلستني متزامنتني أن يأخذوا إجازات؛ لكن قد يرتتب على ذلك خطر يف بعض جماالت العمل 

ت متزامنة.(انظر النصوص السردية ذات الصلة) يف حالة غياب املوظفني غري املرتقب إبان انعقاد ثالث جلسا
يَـْرَوندا، -٥السواحلية الكونغولية، -٤السواحلية الفصحى، -٣الفرنسية، - ٢اإلنكليزية، - ٩١ لغة الديوال، -٧لغة اآلشويل، -٦الِكنـْ
لغة الِلنغاال.-٩لغة الَبمبارا، - ٨
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الربناجمية املقرتحة

ا من أجل املراسلة مع الدول األطراف١١ ٢٥عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 

١عدد دعاوى االستئناف النهائي١٢

معدد الشهود الذين مي١٣ ١٠٠١١ثُلون لإلدالء بشهادا

١٥١٢املدة القصوى املتوقعة إلقامة كل شاهد١٤

ين عليهم الذين يطلبون أن يشاركوا يف اإلجراءات/أن ُجتَرب أضرارهم١٥ ٥٠٠٣١٣عدد ا

٦٦١٤عدد األشخاص املشمولني بربنامج احلماية١٦

كمة (يشمل املصطلح "متهم" األشخاص املدانني عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُلون أمام احمل١٧
١١١٥مبوجب حكم ابتدائي ريثما يُبّت يف دعوى االستئناف)

٧١٦عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين١٨

٦١٧عدد الزنازين الالزمة١٩

١٥١٨عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام املساعدة القانونية٢٠

ين عليهم امل٢١ ٧١٩موَّل متثيلهم يف إطار نظام املساعدة القانونيةعدد ا

٧٢٠/الوحدات امليدانيةعدد املكاتب٢٢

٠٠٠٢١عدد أيام العمل يف امليدان٢٣

٦٦٠٢١عدد األشخاص املشمولني باحلماية٢٤

يَـْرَوندا، -٥السواحلية الكونغولية، -٤السواحلية الفصحى، -٣لغة الزغاوة، -٢لغة التماشيق، - ١٠١ لغة اآلشويل، -٦لغة الِكنـْ
لغة األتيسو، ...، - ١٣العربية (السودانية)، -١٢العربية (الفصحى)، -١١لغة األلور، - ١٠لغة الِلنغاال، -٩لغة الِبمبارا، - ٨لغة الديوال، - ٧

لغة -٢٢لغة االْنغييت، -٢١لغة اللوو، - ٢٠اللوَغندا، لغة -١٩لغة الِلنغو، -١٨لغة الكيكويو، -١٧لغة الكالِنجني، -١٦لغة الفور، -١٥
الَسْنغو.

مئة شاهد ألربع جلسات يف إطار اإلجراءات االبتدائية/سنة ألربع جلسات يف إطار اجللسات االبتدائية س: قضية انْتاغندا؛ احلالة يف  ١١
َسْنغ. وقد ُحدد عدد الشهود املتوقع هذا استناداً إىل ما قضية روتو وو ٧٠الدعوى املقامة مبوجب املادة –كوت ديفوار؛ مجهورية أفريقيا الوسطى 

يتوقع إجراؤه من حماكمات.
اية أسبوع أخرى من ذي ١٢ ائية أسبوع من ذي قبل وعطلة  مخس أيام من اجللسات + ثالث أيام لإلملام بالقضايا + أربع أيام (عطلة 

مبثابة متوسط لكل شاهد.١٥) = PTAسباب شخصية (بعد) + ثالث أيام من السكون والغياب املؤقت أل
؛ السفن املسجلة باعتبارها تعود الحتاد جزر القمر وجلمهورية اليونان ومملكة  ٢٠٠ابْليه غوديه: ؛ اْغبَـْغبو و٥٠٠َسْنغ: روتو و١٣

.٣٠٠؛ سائر الطلبات غري املرتقبة: ٢٠٠٠؛ أُنغوين: ٥٠٠كمبوديا:
شاهدًا أعيد توطينهم على نطاق عاملي وهم حيظون برعايية جهة ثالثة) ٢٣امج احملكمة اخلاص باحلماية (من الشهود املشمولني بربن١٤

ين عليهم والشهود التابع للمحكمة. حتت رقابة قسم ا
روتو، سْنغ، مببا، كيلولو، أريدو، َمْنِغندا، باباال، انْتاَغندا، لوران اْغبَـْغبو، ابْليه غوديه، أُنغوين.١٥
با، انْتاَغندا، لوران اْغبَـْغبو، ابْليه غوديه، أُنغوين.مب١٦
زنزانة؛ خلمسة حمتجزين، منوذج الزنازين الست.١٢منوذج استئجار الزنازين: إما ست زنزانات أو ١٧
وديه، اْغبغبو (سيمون)، القذايف.لوبنغا، اْنغوجولو، انْتاغندا، سْنغ، مببا، كيلولو، باباال، منغندا، أريدو، أُنغوين، اْغبغبو (لوران)، ابْليه غ١٨
َسْنغ، وواحدة يف قضية مببا، وواحدة يف قضية بـَْندا.اثنتان يف قضية لوبَنغا، واثنتان يف قضية كاتَنغا، وواحدة يف قضية روتو و١٩
ا، وواحد يف احلالة يف مجهورية أفريقيا اثنان يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وواحد يف احلالة يف أوغندا، وواحد يف احلالة يف كيني٢٠

الوسطى، وواحد يف احلالة يف كوت ديفوار، وواحد يف احلالة يف مايل.



ICC-ASP/14/20

287 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
المرفق الرابع287

لمقترحةالبرنامجية ا٢٠١٦قائمة المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام 

املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة:-١

دلة (مثل عدم توفر الشهود ألاات بسبب عوائق غري متوقعة متعلقة بءجرايف اإلتأخريحاالت )أ(
؛(مؤقتاً))

فكلمام دائرة االستئناف: أمتهيدي استئنافىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة )ب(
سريخر ؤ تهافياحملاَكم يقايف) يف القضايا إطلب أن يكون له أثر هيدي (يُ استئناف متىدعو 
.ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل

املستجدات اإلجرائية غري املرتقبة حالياً:-٢

؛إىل احملكمةحاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ)أ(

؛دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ)ب(

تكون قد التمستحتقيق يف حاالت جديدة (بعد أن يف اهمن تلقاء نفسةالعامةعيدَّ شروع امل)ج(
؛ذن)هذا اإلاهمنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة بالقيامذناً إ

تقدميهم وألقاء القبض عليهم بإشخاص مطلوبني لدى احملكمة مبوجب أمر ألقاء القبض على إ)د(
؛إىل احملكمة

القبض عليهم واحملتجزين يف بلدان بلديها مبوجب أمر املطلوبنيمنشخاص إىل احملكمةأتقدمي)ه(
؛سالم القذايف؛ عبد اهللا السنوسي)؛ سيف اإلاْغَبغبومثلة: سيمون أ(خرىأ

.)تاً قتعذراً مؤ (ات بسبب مرض خطري ءجراخر يف اإلآو طرف رئيسي أر مشاركة قاض ذتع)و(

). وتشمل احلماية ٦٠٠(زهاء ٢٠١٦من املعقول اعتبار أن عدد األشخاص املشمولني بتدابري احلماية حيتمل أن يبقى عاليًا يف عام ٢١
ين عل بلداً.١٤من معاليهم) يف ٥٤٠شهود و١١٠شخصاً (٦٦٠يهم والشهود حالياً والرعاية اليت يقدمها قسم ا
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)٢٠١٧إلى عام ٢٠١٣ات االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية (للفترة الممتدة من عام قائمة الغاي
:١الغاية 

املقاضاةو ءجمال القضايف
:٢الغاية 

يف جمال اإلدارة والتدبر
:٣الغاية 

يف جمال التعاون والدعم
اإلجراءات علوِّ درجِة جودةالتكفل ب١-١

السرعة يف شفافية و بالعدالة والالقضائية و 
، واملضي يف الوقت نفسه هذه اإلجراءات

يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري 
القانونية من خالل إحسان تطوير االجتهاد 
القضائي والتشجيع على إعداد سريورات 

دةموحَّ 

ةيداجلةالفعّ املّتسق واإلدارة الالتدبري١-٢
تكاليف البالقياس إىل ةناجعالالتخطيط و 

، لمهام القضائية املنوطة باحملكمةدعمًا ل
مع احلفاظ وتدبُّر التغريُّ على حنو نشط،

على القدرة على االستجابة الفعالة 
عةللمستجدات غري املتوقَّ 

مجعية الدول األطراف يف ممارسة تيسري عمل١-٣
رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل 

الستقالل احملكمة

عايل درجة إجراء عمليات تدارس أويل٢-١
نزيهمستقل و اجلودة و 

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس ٢-٢
املهين واحرتام التنوع

ما حتظى به احملكمة من تعزيزاملضي يف ٢-٣
ثقة اإلحاطة والعن طريق تعزيز يدعم عامل

الدول واملنظمات الدولية ا لدى 
واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري 

وسائر الشركاء وأصحاب الشأن احلكومية 
، وتعزيز حرص هذه اجلهات عليهاالرئيسيني

تعمق النزاهة و تتسم بالإجراء عمليات حتقيق ٣-١
مقاضاة موضوعية ، وأنشطة نفتاحاالو 

، يدعمها تعاون دويل اً وناجعة ومربَّرة جيد
فعال

توفري املوارد البشرية الكافية لتنفيذ املهام ٣-٢
والسهر يف إطار واليتها املنوطة باحملكمة 

والتوازن العادل التمثيل اجلغرايف على
نياجلنساملنصف بني 

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت ٣-٣
ا مبوجب نظام روما حينهيف  وفقًا اللتزاما

باألوامر األساسي، مبا يف ذلك التقيدُ 
الصادرة عن احملكمة مثل األوامر بالقبض 

واألوامر بتحديد األصول على املشتبه فيهم، 
وتتبعها وجتميدها

ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ٤-١
ونزيهة

قابلة يئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة ٤-٢
وتكتنفها العناية للموظفني لالستمرار 

وغريهم من املشاركني يف عمل احملكمة، 
يئة فرص لتطوير مسارهم  والسعي إىل 

املهين وحلراكهم

شجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة ت٤-٣
املزيد من االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ 
العقوبات وإعادة توطني الشهود واإلفراج 

املؤقت وسائر أشكال إطالق السراح

ين عليهم يف اإلجراءات ٥-١ التكفل مبشاركة ا
ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمدٍ 

عال والكايف التكفل بتقدمي الدعم الف٥-٢
لألنشطة القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات ٥-٣
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

إىلاالنضماملتشجيع املزيد من الدول على 
االتفاق بشأن توقيع نظام روما األساسي و 

ا ودعمها يف ،امتيازات احملكمة وحصانا
املتمثل يف لتحقيق اهلدف النهائيذلك

يعاملحتقيق الطابع ال
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية ٦-١

والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا 
يف ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص 

ين عليهم جرب أضرار ا

ا يف املضي يف تقوية ٦-٢ السريورات املعمول 
لتخطيط وامليزنة على حنو لاحملكمة
ملخاطر ار يجي، مبا يف ذلك تدبُّ اسرتات

ألداء على حنو ناجعإدارة او 

وسائر العمل بالتعاون مع الدول األطراف ٦-٣
أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية 

لتشجيع احلكومية واملنظمات غري احلكومية، 
وتيسري تنمية القدرات الوطنية على حتقيق 

األهداف املبتغاة من نظام روما األساسي
باحملكمة والسريورات املعمول يوعالزيادة ٧-١

ين عليهم لدى ا فيها على وجه العموم  ا
واجلماعات املتضررة، وتعزيز التواصل 
والتفاهم معهم حبسب مراحل اإلجراءات 

أمامها

التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين الدائمة ٧-٢
بصورة فّعالة يف موعده املقرَّر وبنجاعته 

تكاليفه، مث استعمال هذه بالقياس إىل
املباين على حنو يتسّىن به استغالل كل 
اإلمكانات اجلديدة اليت تتيحها على حنو 

ابتكاري
واحلماية القدر الوايف من األمنتوفري ٨-٢

للموظفني وغريهم من األشخاص 
تعاملهم مع بفعلضني للخطر املعرَّ 

ملعلومات والقدر الوايف من أمن ااحملكمة، 
املمتلكاتر سائو 
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إلى ٢٠١٦ة من عام (للفترة الممتدّ للخطة االستراتيجية لمكتب المّدعي العامقائمة الغايات االستراتيجية 
)٢٠١٨عام 

االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته)١(

املقاضاة، وأنشطةرس األويل، وعمليات التحقيق، إجراء عمليات التدا:١الغاية االسرتاتيجية )أ(
؛على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

املكتباألخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت عملاالستمرار على:٢الغاية االسرتاتيجية )ب(
كبة حبق جلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتتنفيذ السياسات املتعلقة باوعلى

؛األطفال

التدارس األويل وعمليات عملياتوجناعةِ جودةِ حتسنييفاملضي:٣الغاية االسرتاتيجية )ج(
؛املقاضاةوأنشطةالتحقيق 

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته ذات :٤الغاية االسرتاتيجية )د(
املستمرة التطور.الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة و 

يئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته)٢(

التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّدًا أساسيًا يتيح له تلبية املتطلَّبات منه :٥الغاية االسرتاتيجية )أ(
ة؛حبيث يتسّىن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة والفعالية والنجاع

تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع اإلسهام يف:٦الغاية االسرتاتيجية )ب(
املكتب مبهامه وأنشطته؛

تكييف اسرتاتيجيات املكتب اخلاصة باحلماية مع التحديات األمنية :٧الغاية االسرتاتيجية )ج(
اجلديدة؛

ة وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة.التكفل بإدارة املكتب إدارة مهني:٨الغاية االسرتاتيجية )د(

اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة اإلفالت من )٣(
ا احملكمة العقاب على اجلرائم اليت تُعىن 

حلداالعمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية :٩الغاية االسرتاتيجية )أ(
.العقابمناإلفالتظاهرةمن
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معلومات عن مالك موظفي المحكمة
(أ)السادسالمرفق

بحسب البرامج الرئيسية٢٠١٦مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

وكيل المحكمة جمعاء
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رأ-خ عرر-خ عوقهاف

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

العامة
جمموع 
املوظفني

٤٣٢٠٥٣٣٥١١٢١٣٤٨الربنامج الرئيسي األول
١١٣١٢٢٩٤٤٤٧١٧١٥٤١٦٣٦٤٢١٨الربنامج الرئيسي الثاين

١٣٢٠٤٤٨٨٨٨٥٢٤٩١٥٣١٦٣٣١٥٨٠الربنامج الرئيسي الثالث
١١١١١٥٢٢٤٩امج الرئيسي الرابعالربن

١٤٣٣١١٣٣١٤الربنامج الرئيسي السادس
١١١٢١١٣-الربنامج الرئيسي السابع
٥١١١٣١١٤-الربنامج الرئيسي السابع
٦١١١٣١١٤-الربنامج الرئيسي السابع

١٢١٠٣٨٨٤١٥٧١٤٥٢٥٤٦٢١٩٣٩٩٤١٨٨٨٠عامالمجموع ال

المرفق السادس (ب)

تعديالت جدول الموظفين
املقرتحة٢٠١٦إىل ميزانية عام املعتمدة٢٠١٥من ميزانية عام الرتبةعدد الوظائف
قلم المحكمة

املالك األساسي

إلداريةشعبة اخلدمات امكتب مدير مشروع املباين الدائمة٢-ف١

مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
املالك األساسي

شعبة اخلدمات اإلداريةمكتب مدير مشروع املباين الدائمة٢-ف١

١=المجموع العام 
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٢٠١٦قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 
تسمية الوظيفةالرتبة

صبحتفأكانتاجلهاز / القسمجلديدة / املطلوبةااحلاليةعدد الوظائف

معاونموظف قانوين مساعد معين بالبحوث/الشعبة التمهيديةاهليئة القضائية٢-فر أ-خ ع١

معاونموظف قانوين مساعد معين بالبحوث/الشعبة االبتدائيةاهليئة القضائية٢-فر أ-خ ع١

معاونموظف قانوين مساعد معين بالبحوثاالستئناف/شعبة اهليئة القضائية٢-فر أ-خ ع١

٣هيئة القضائية: للالمجموع

رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلمايةرئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية/شعبة التحقيقمكتب املّدعي العام٤-ف٣-ف١

معاون معين باسرتاتيجيات احلمايةموظفيجيات احلماية)مساعد (يف وحدة اسرتاتحملِّل/شعبة التحقيقمكتب املّدعي العام٢-ف١-ف١

موظف معين باسرتاتيجيات احلمايةمعلومات حملِّل/شعبة التحقيقمكتب املّدعي العام٣-ف٢-ف١
(املعلومات واالستخبار)

معاونموظف قانوين مساعد قانوين /شعبة املقاضاةمكتب املّدعي العام٢-فر أ-خ ع١

قسم حتليل احلاالت رئيسقسم حتليل احلاالت رئيس/شعبة االختصاص والتكامل والتعاونمكتب املّدعي العام٥-ف٤-ف١

تعاون الدويلالمستشار معين بتعاونالمستشار معاون معين ب/شعبة االختصاص والتكامل والتعاونمكتب املّدعي العام٣-ف٢-ف١

بالعالقات اخلارجيةمستشار معين تعاونالمستشار معين بتصاص والتكامل والتعاون/شعبة االخمكتب املّدعي العام٣-ف٢-ف١

دلةملعلومات واألامعين بمعاونموظف دلةملعلومات واألاموظف مساعد معين ب/قسم اخلدماتمكتب املّدعي العام٢-ف١-ف١

مساعد خاص للمّدعية العامةمساعد خاص للمّدعية العامةية/ديوان املدعي العام وقسم املشورة القانونمكتب املّدعي العام٢-ف١-ف١

اإلعالمموظف معين باإلعالمموظف معين ب/ديوان املدعي العام وقسم املشورة القانونيةمكتب املّدعي العام٣-ف٢-ف٢

معاونظف قانوين مو مساعد قانوين/ديوان املدعي العام وقسم املشورة القانونيةمكتب املّدعي العام٢-فر أ-خ ع١

١٢: لمكتب المّدعي العامالمجموع
١٥=الوظائف المعاد تصنيفهامجموع

إعادة تصنيف وجوب ليس له أثر على امليزانية: ما يلي، األمر الذي. وإضافًة إىل ذلك أكَّد هذا اخلبري استحقاق الرتب اجلديدة املبيَّنة أعالهخارجي خمتص بالتصنيفخبريٌ د أكَّ *
) وال رتبة املوظف املعين٥-تغيري رتبة رئيس قسم التخطيط والدعم (فوجوب ؛ عدم ٥-لتصبح من الرتبة خ ع٤- رتبتها خ عوظائف ملساعدين معنيني بدعم اإلجراءات االبتدائيةمخس

).٥- ) وال رتبة املساعد املعين بالعمليات (خ ع٣-بالعمليات امليدانية (ف
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(من وظائف مساعدة مؤقتة إلى وظائف ثابتة)٢٠١٦ئف المحوَّلة لعام قائمة الوظا

ةتسمية الوظيفالربنامج/القسم٢٠١٦إىل عام ٢٠١٥من عام الرتبةعدد الوظائف

موظف قانوين معاونالشعبة التمهيديةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٢-ف١
موظف قانوين معاونالشعبة االبتدائيةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٢-ف٣

٤المجموع للهيئة القضائية: 
مرتجم (إىل اإلنكليزية)قسم اخلدماتوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٣-ف١
مرتجم (إىل الفرنسية)قسم اخلدماتوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٣-ف١
(إىل اإلنكليزية)معاونمرتجم تقسم اخلدماوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٢-ف١
(إىل الفرنسية)معاونمرتجم قسم اخلدماتوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٢-ف١
باألدلةمساعد معينقسم اخلدماتوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتةرأ-خ ع١
ر معين بالتعاون الدويلمستشاشعبة االختصاص والتكامل والتعاونوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٣-ف١
للحاالتِّ حمل لشعبة االختصاص والتكامل والتعاونوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٣-ف١
للحاالتِّ حمل لشعبة االختصاص والتكامل والتعاونوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٣-ف١
مستشار معاون معين بالتعاون الدويللتعاونشعبة االختصاص والتكامل واوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٢-ف١
ِّ       حمق ق رئيسيالتحقيقشعبةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٤-ف١
ِّ       حمق ق رئيسيالتحقيقشعبةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٤-ف١
بالتحليلمساعد معينالتحقيقشعبةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتةرأ-خ ع١
إداريمساعد قسم التخطيط والعملياتوظيفة ثابتةفة مساعدة مؤقتةوظيرأ-خ ع١
قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائيةشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٥-ف١
قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائيةشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٥-ف١
قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائيةشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةفة مساعدة مؤقتةوظي٥-ف١
قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائيةشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٥-ف١
حمام معين بدعاوى االستئنافشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٤-ف١
حمام معين بدعاوى االستئنافشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٤-ف١
قانوين معين باإلجراءات االبتدائيةشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٤-ف١
قانوين معين باإلجراءات االبتدائيةشعبة املقاضاةوظيفة ثابتةوظيفة مساعدة مؤقتة٤-ف١

٢١ّ          لمكتب المد عي العام: المجموع
٢٥َّ    مجموع الوظائف المحو لة: 



ICC-ASP/14/20

293 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
(هـ)المرفق السادس 293

(بآالف اليوروات)٢٠١٦رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 
التكاليفهيئة الرئاسة:

٢٨,٠األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه
موع الفرعي هليئة الرئاسة ٢٨,٠ا

التكاليفقاضياً ١٨الدوائر: 
٣قاضياً ١٨لـ –الرواتب القياسية تكاليف ٢٤٠,٠

١املعاشات التقاعدية للقضاة ٥١٧,٣
موع الفرعي للدوائر ٤ا ٧٥٧,٣

١٢٦,٠املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة
٩٠,٩املستحقات عن عمليات إعادة التوطني

٢٩٦,٢مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم
٧٠,٦متطلب احملكمة–ني على اإلصابات بسبب اخلدمة التأم

موع الفرعي للمتطلبات األخرى ٥٨٣,٧ا
٢٠١٦٥مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام  ٣٦٩,١
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التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 
(بآالف اليوروات)٢٠١٦

تكاليف املوظفني صايف الراتبرتبة الوظيفة
موعبدل التمثيلالعامة ا

)٤(=)٣(+)٢(+)١()٣()٢()١(
١٧٧,٢٧٢,١٤٢٥٣,٣وكيل أمني عام

١٥٤,٩٦٣,٠٣٢٢٠,٩أمني عام مساعد
١١٣٧,٩٥٦,١١٩٤,١-مد
٥١١٩,٤٤٨,٦١٦٨,٠-ف
٤١٠٢,٦٤١,٨١٤٤,٤-ف
٣٨٥,٠٣٤,٦١١٩,٦-ف
٢٦٩,٢٢٨,٢٩٧,٤-ف
١٦٩,٢٢٨,٢٩٧,٤-ف

٦٢,٦٢٥,٥٨٨,٠رر-خ ع
٥١,٤٢٠,٩٧٢,٣رأ-خ ع

فعل عوامل تأخري التوظيف:
يف املئة٥على ما يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:(أ)

يف املئة٨لى ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:ع(ب)
من الوظائف القائمة من ٥- والسابع١-على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس والسابع(ج)

يف املئة١٠الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:
يف املئة٠من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:٦- على ما يف الربنامج الرئيسي السابع(د)

فعل عوامل تأخري التوظيف
%)١٠(%)٨(%)٥(%)٠(رتبة الوظيفة

٢٥٣,٣٢٤٠,٧٢٣٣,١٢٢٨,٠وكيل أمني عام
٢٢٠,٩٢٠٩,٨٢٠٣,٢١٩٨,٨أمني عام مساعد

١١٩٤,١١٨٤,٤١٧٨,٦١٧٤,٧-مد
٥١٦٨,٠١٥٩,٦١٥٤,٥١٥١,٢-ف
٤١٤٤,٤١٣٧,٢١٣٢,٩١٣٠,٠-ف
٣١١٩,٦١١٣,٦١١٠,٠١٠٧,٦-ف
٢٩٧,٤٩٢,٥٨٩,٦٨٧,٦-ف
١٩٧,٤٩٢,٥٨٩,٦٨٧,٦-ف

٨٨,٠٨٣,٦٨١,٠٧٩,٢رر-خ ع
٧٢,٣٦٨,٦٦٦,٥٦٥,٠رأ-خ ع
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فاقجدول تلخيصي بحسب وجوه اإلن

المحكمة جمعاء

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

٢٠١٦النمو يف موارد عام 
٢٠١٥بالقياس إىل عام 

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت صندوق ا

الطوارئ

موع ومبا فيه ا
صندوق 
الطوارئ

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت امليزانية ا

األساسية
امليزانية املتصلة 

موعباحلاالت %املبلغا

٤القضاة ٤١٨,٦٤ ٤١٨,٦٢٧٥,٨٤ ٦٩٤,٤٥ ٤٨٦,٨٥ ٤٨٦,٨٥ ٣٦٩,١٥ ٢,١-١١٧,٧-٣٦٩,١
٣٢يةاملوظفون من الفئة الفن ٠٠٩,٧٣٠ ٠٤٧,٤٦٢ ٠٥٧,١٦٢ ٠٥٧,١٢٠ ٨٥٧,٦٢١ ٨٧٦,١٤٢ ٧٣٣,٧٢٢ ١٦٦,٩٣٠ ١١٤,٢٥٢ ٢٨١,١٩ ٥٤٧,٤٢٢,٣

١٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٤٦,٢٩ ٨٦٤,٣٢٣ ٠١٠,٥١٤ ٧٥٩,٧٩ ٣٠٠,١٢٤ ٠٥٩,٨١ ٠٤٩,٣٤,٦

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٢ا ٠٠٩,٧٣٠ ٠٤٧,٤٦٢ ٠٥٧,١٦٢ ٠٥٧,١٣٤ ٠٠٣,٨٣١ ٧٤٠,٤٦٥ ٧٤٤,٢٣٦ ٩٢٦,٦٣٩ ٤١٤,٣٧٦ ٣٤٠,٩١٠ ٥٩٦,٧١٦,١
٣املساعدة املؤقتة العامة ٩٦٠,٧١٢ ٣٢٢,١١٦ ٢٨٢,٨٤٣٥,٥١٦ ٧١٨,٣٢ ٣١٤,٣١٩ ٥٣٩,٨٢١ ٨٥٤,١٣ ٨٦٤,٩٢٢ ٣٨٣,٩٢٦ ٢٤٨,٨٤ ٣٩٤,٧٢٠,١

٣٣٥,٣١٦٤,١٤٩٩,٤٣,٨٥٠٣,٢٣٩٩,٩٣٠٨,٤٧٠٨,٣٤١٤,٣٧٤٢,٢١جتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باال ١٥٦,٥٤٤٨,٢٦٣,٣
٢٤٠,٤٩٤,٢٣٣٤,٦٣٣٤,٦٢٧٣,٤١١٩,٦٣٩٣,٠٢٦٨,٥١٥٦,٤٤٢٤,٩٣١,٩٨,١العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤ا ٥٣٦,٤١٢ ٥٨٠,٤١٧ ١١٦,٨٤٣٩,٣١٧ ٥٥٦,١٢ ٩٨٧,٦١٩ ٩٦٧,٨٢٢ ٩٥٥,٤٤ ٥٤٧,٧٢٣ ٢٨٢,٥٢٧ ٨٣٠,٢٤ ٨٧٤,٨٢١,٢
١السفر ١٣٥,٨٤ ٣٤٣,٤٥ ٤٧٩,٢١٢٤,٨٥ ٦٠٤,٠١ ١٢٢,٨٤ ٢٥٨,٤٥ ٣٨١,٢١ ١٩٦,٨٤ ٨٩٧,٦٦ ٠٩٤,٤٧١٣,٢١٣,٣

٢٦,١٠,٨٢٦,٩٢٦,٩٣١,٠٣١,٠٣٦,٥٣٦,٥٥,٥١٧,٧الضيافة
١اخلدمات التعاقدية ٩٣٣,٢١ ٩٤٢,٩٣ ٨٧٦,١٣٠٩,٢٤ ١٨٥,٣٢ ٤٢٠,٥١ ٧٠٧,٧٤ ١٢٨,٢٢ ٣٧٠,٢٢ ٥٨٦,٤٤ ٩٥٦,٦٨٢٨,٤٢٠,١

٢٦٥,٤٢٨٨,٤٥٥٣,٨٥٥٣,٨٤٠٦,٨٣٩٤,٦٨٠١,٤٦٣٧,٧٤٠٥,٨١التدريب ٠٤٣,٥٢٤٢,١٣٠,٢
١٣٢,١١٨٠,٦٣١٢,٧٣١٢,٧٩٧,٤٤٦٢,٩٥٦٠,٣١٧٨,٠٥٣٤,٥٧١٢,٥١٥٢,٢٢٧,٢اخلرباء االستشاريون

٢حمامو الدفاع ٩٥٩,٢٢ ٩٥٩,٢٦١٨,٤٣ ٥٧٧,٦٢ ٣٥٥,٦٢ ٣٥٥,٦٤ ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٢ ٥٢٥,٩١٠٧,٢
ين عليهم ١حمامو ا ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٧٤٥,٧١ ٨٦٢,١١ ٨٦٢,١٢ ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥٣١٦,٤١٧,٠

١١النفقات التشغيلية العامة ٦٧٥,٥٤ ٨٧٩,٧١٦ ٥٥٥,٢٥١٣,٨١٧ ٠٦٩,٠١٣ ٠٧٢,٧٦ ٤٤٦,٤١٩ ٥١٩,١١٢ ٨٣٦,٦٨ ٤٩٦,٨٢١ ٣٣٣,٤١ ٨١٤,٣٩,٣
٦١٦,٩١٩٦,٧٨١٣,٦٢٣,٨٨٣٧,٤٥٤٩,١٣٧٠,٨٩١٩,٩٦٢٣,٤٣٩٨,٥١اللوازم واملواد ٠٢١,٩١٠٢,٠١١,١

٧٢٨,٤١األثاث والعتاد ٠٤٨,٢١ ٧٧٦,٦٤٨,٠١ ٨٢٤,٦٣٣٥,٠٥٨٥,٤٩٢٠,٤٤٨٦,١٩٨٧,٥١ ٤٧٣,٦٥٥٣,٢٦٠,١

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٦بالعاملني ٥١٣,٤١٧ ٥٨٥,٦٣٤ ٠٩٩,٠١ ٦٣٨,٠٣٥ ٧٣٧,٠١٨ ٠٣٥,٣١٨ ٤٤٣,٩٣٦ ٤٧٩,٢١٨ ٣٦٥,٣٢٥ ٣٦٧,١٤٣ ٧٣٢,٤٧ ٢٥٣,٢١٩,٩

٥٧المجموع ٤٧٨,١٦٠ ٢١٣,٤١١٧ ٦٩١,٥٢ ٣٥٣,١١٢٠ ٠٤٤,٦٦٠ ٥١٣,٥٧٠ ١٥٢,١١٣٠ ٦٦٥,٦٦٥ ٢٠٨,٧٨٨ ٠٦٣,٩١٥٣ ٢٧٢,٦٢٢ ٦٠٧,٠١٧,٣
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المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي٢٠١٦ميزانية عام 
ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم تاسعًا من قرار مجعية الدول األطراف 

مل ختصَّص موارد ملكتب االتصال لدى االحتاد ١
املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف الربناجمية ٢٠١٦األفريقي يف ميزانية عام 

أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة باحلاجة إىل استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار املدرج يف ميزانية احملكمة 
املكتب املعين.يورو بغية القيام بإنشاء ٧٠٠٣٧٣البالغ ٢٠١٦املقرتحة لعام 

١٣٢٠
مكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي

٢٠١٤مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة٢٠١٥ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية 
األساسية

امليزانية املتصلة 
موعباحلاالت امليزانية ا

األساسية
ية املتصلة امليزان

موعباحلاالت امليزانية املتصلة امليزانية األساسيةا
موعباحلاالت ا

القضاة
١٧٤,٧١٧٤,٧املوظفون من الفئة الفنية

٦٥,٠٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٣٩,٧٢٣٩,٧ا

اعدة املؤقتة العامةاملس
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

١٥,٢١٥,٢السفر
١,٠١,٠الضيافة

١٥,٦١٥,٦اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٤٩,٦٤٩,٦النفقات التشغيلية العامة

٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
٤٧,٧٤٧,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٣٤,١١٣٤,١بالعاملني

٣٧٣,٧٣٧٣,٧المجموع

لد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... ١ .ICC-ASP/9/Res.4) ا
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(بماليين اليوروات)٢٠١٦إلى عام ٢٠١١اإليرادات المقدَّرة للفترة الممتدة من عام 
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦الوصف

١٠٣,٦١٠٨,٨١١٥,١١١٨,٦١٢٤,٥١٥١,١االشرتاكات املقرَّرة
٠,٤٠,٤٠,٤٠,٤٠,٣٠,٢الفوائد احملقَّقة

١٠٤,٠١٠٩,٢١١٥,٥١١٩,٠١٢٤,٨١٥١,٣المجموع

العاشرالمرفق

للصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً ٢٠١٦بيانات اإليرادات المقدَّرة لعام 
باليورواتالبند

٢٠١٦مقدَّر اإليرادات لعام 
٥٠تربعات املاحنني ٠٠٠

موع الفرعي لإليرادات ٥٠ا ٠٠٠
٢٠١٦مقدَّر المصروفات لعام 

٤٢تكاليف السفر ٢٠٠
٧ليف اإلدارةتكا ٨٠٠

موع الفرعي للمصروفات ٥٠ا ٠٠٠
٢٠١٦٠صافي اإليرادات لعام 

بمالیین ٢٠١٦عامإلى٢٠١١عاممنالممتدةللفترةاإلیراداتتقدیرات
الیوروات

رةاالشتراكات رةالمقرَّ االشتراكات المقرَّ
الفوائد المحقَّقة
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ReVisionالتوصيات المتصلة بالمراجعة المسّماة 

وظائف املساعدة املؤقتة العامةالوظائف الثابتة
الوظائف

الـُمَقرة
الوظائف

املتصلة باملباين الدائمة
الوظائف

ة بعبء العملاملتصل
جمموع

)أ(الثابتةالوظائف
املتصلة 

)ب(باالنتقال
املتصلة

)ج(بعبء العمل
وظائف جمموع 

املساعدة املؤقتة العامة

عددالرتبة
الوظائف

تكاليف
الرواتب

عدد
الوظائف

تكاليف
الرواتب

عدد
الوظائف

تكاليف
الرواتب

عدد
الوظائف

تكاليف
الرواتب

العدد من معادالت 
ف الواحد العامل املوظ

بدوام كامل

العدد من معادالت 
املوظف الواحد العامل 

بدوام كامل

تكاليف
الرواتب

١١٩٨,٨١١٩٨,٨أمني عام مساعد

١٣٥٢٤,٠٣٥٢٤,٠- مد

٥١٩٢-ف ٩٠٣,٤١٢٠٠,٨٢٠٣ ١٠٤,٢

٤٤٣٥-ف ٥٨٨,٥٤٣٥ ٥٨٨,٥١١٤٤,٤

٣٨٣٩-ف ٢٧٨,٧٥٦٢٢,١٨٨٩ ٩٠٠,٨٢٥٨٣٧,٢

٢٨٦٧-ف ٦٧٠,١١٨٧,٦٨٧٧ ٧٥٧,٧٢٦,٣٨٥٨,٤

١٥٤٣٨,٢٥٤٣٨,٢٢١٩٤,٨-ف

١٥١رر- خ ع ١٨٨,٤١٥١ ١٦٠,٩)د(١٨٨,٤٢,٨

٢٩٥١٥رأ- خ ع ٩١١,٣٢٠١٢٤١,٦١٢٤,٣٣١٦١٧ ١٧٧,٢٢٢٣,٣١ ٥٠٣,١

٥٥٠٤٣عالمجامي ٧٠١,٤٢١١ ٣٢٩,٢٧٨٤٧,٢٥٧٨٤٥ ٨٧٧,٨٧٣٩,٤٣ ٦٩٨,٨
يف جملس نقابة املوظفني (عدمية التكاليف).٤- ألف يورو) ووظيفة من الرتبة ف٨٧,٦نُقلت من مكتب مدير مشروع الباين الدائمة (٢- ال يشمل وظيفة من الرتبة ف)أ(
ألف يورو). ٦١٧,٨(من أجل االنتقال إىل البنية اجلديدة وإعمال هذه البنية تة وظائف مؤقاستحداث بReVisionاملراجعة املسّماة أُوصي يف إطار )ب(
.ReVisionاملراجعة املسّماة وظائف متصلة بزيادة عبء العمل لالضطالع بأود األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة. فهي ال تتصل ب)ج(
.لرتامجة يعملون مبوجب عقود خدمات خاصة ميدانية واشتغاليةملمن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كا٢,٨هذا ميثل )د(
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التقريران المقدمان من لجنة الميزانية والمالية

(ICC-ASP/14/5)الرابعة والعشريندورتها تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال-١

الفقراتاحملتويات

٨-١......................................مقدمة ..............................-أوال
....................، وتنظيم العملجدول األعمالوإقرار،افتتاح الدورة-ألف

...........................................انتخاب أعضاء املكتب..
٧-١
٧-٣

٨........ ..........................................مشاركة املراقبني..-باء
ا سائلالنظر يف امل-ثانيا ١١٣-٩........الرابعة والعشريناملدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دور

٣٩-٩..........................املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية.......-ألف
١٣-٩............حالة تسديد االشرتاكات ........................-١
ا...........-٢ ١٤.................الدول املتأخرة يف تسديد اشرتاكا
١٧-١٥.......................األرصدة النقدية واستثمار األموال السائلة-٣
٢٣-١٨........................٢٠١٤أداء الربامج يف إطار ميزانية عام -٤
٢٦-٢٤...........: الربع األول..٢٠١٥مج يف إطار ميزانية عام أداء الربا-٥
٢٩-٢٧.................احملاسية التحليلية ...........................-٦
٣٩-٣٠تعديالت النظام املايل والقواعد املالية........................ -٧

٤٩-٤٠..................................املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات....-باء
، وأنشطة مراجعة ٢٠١٦اخلطة األولية ملراجعة احلسابات لعام -١

٤٥-٤٠.......................................٢٠١٤احلسابات لعام 
٤٦.................جلنة مراجعة احلسابات.......................-٢
٤٩-٤٧..................عة الداخلية للحسابات ...........ميثاق املراح-٣

٧٣-٥٠.....................................................املسائل اإلدارية-جيم
٥١-٥٠......الدروس املستفادة وأوجه التآزر يف هيئة الرئاسة ...........-١
٥٣-٥٢..قبلة ملكتب املدعي العام....أي تأثري على اخلطة االسرتاتيجية امل-٢
٥٥-٥٤أوجه التآزر احملددة بعد مشروع املراجعة ........................-٣
٦٢-٥٦السياسة بشأن االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ...... -٤
٦٧-٦٣............................املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام-٥
٦٩-٦٨إدارة خماطر أسعار الصرف ..... -الصندوق االستئئماين للضحايا -٦
٧١-٧٠جرب األضرار..................................................-٧
٧٣-٧٢..........................................اإلفصاح املايل .....-٨

١٠٠-٧٤.......................................................ة.املوارد البشري-دال
٧٨-٧٤.................................................تعليق عام -١
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٨٠-٧٩السن االلزامية إلنتهاء اخلدمة ("سن التقاعد")...................-٢
٨٤-٨١...........................التمثيل اجلغرايف ...................-٣
حتويل الوظائف املمولة منذ مدة طويلة من املساعدة املؤقتة العامة إىل -٤

٨٦-٨٥وظائف دائمة ................................................
٨٩-٨٧...............)ةؤقتامل(أو ة األجلالقصري التعاقد للتعيينات رائق ط-٥
٩٤-٩٠إعادة تصنيف الوظائف........................................ -٦
٩٨-٩٥التسلسل االداري .............................................-٧
٩٩تقييم أداء املوظفني ...........................................-٨
١٠٠.............................التدريب والتعليم ................-٩

١٠١....................................................املساعدة القانونية -هاء
١١١-١٠٢.......................................................املباين االدائمة -واو

١٠٦-١٠٢.....................احلالة والتوقعات املالية....................-١
١٠٧................................إجيار املباين املؤقتة ...........-٢
١١١-١٠٨.................التكلفة الكاملة للملكية.....................-٣

١١٣-١١٢...............................مسائل أخرى .......................-زاي
١١٣............................موعد انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للجنة

٢٠١٥نيسان/أبريل ٢١لغايةحالة تسديد االشرتاكات املرفق األول:
جداول املوارد البشرية املرفق الثاين:

٢٠١٤الطوارئ يف عامأداء امليزانية خبصوص اإلخطارات املقدمة الستخدام صندوقاملرفق الثالث:
تعديالت النظام املايل والقواعد املالية املرفق الرابع:

قائمة الوثائق املرفقةاخلامس:
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افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل- ألف 

يت مشلت عشر جلسات، يف ، الللجنة امليزانية واملالية ("اللجنة")الرابعة والعشرونالدورة ُعقدت-١
.٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤إىل ٢٠يف الفرتة من مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي، 

.الدورة، كلمة ترحيب مبناسبة افتتاحفرينانديسسيلفيا ةاحملكمة، السيدةرئيستوألق
ا االنعقاد يف وقد ُدعَيت اللجنة إىل -٢ فقًا لقرار مجعية الدول األطراف و عشرينالالرابعة و دور

ذ يف  ا الثالثة عشرة املعقودة يف عشرة جلستها العامة الثالثة("اجلمعية") الذي اختُّ كانون ١٧لدور
.٢٠١٤األول/ديسمرب 

المكتبأعضاءانتخاب 

ا الرابعة لدورا رئيسأوباسو (املكسيك)-كارولينا ماريا فرينانديسةاللجنة السيدانتخبت-٣
من ١٠، وفقًا للمادة سهالرئيابتوافق اآلراء نائبجوهاين ليميك (استونيا)، وانتخبت السيدالعشرينو 

نظامها الداخلي وعمًال باملمارسة املتمثلة يف التناوب السنوي يف شغل منصب نائب الرئيس. وأعربت 
وقامت اللجنة، . نيه يف العملغريد سوب (أملانيا)، لتفارئيسها، السيد لنائب السابقللاللجنة عن تقديرها

أدسيت (كندا) مقرِراً.هيوالسيد بتعيني من نظامها الداخلي، ١٣لمادة وفقاً ل
مني التنفيذي األللجنة، وعمل الفنيةوقدمت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات -٤

أمينا هلا.،السيد فخري الدجاينامليزانية واملالية،للجنة
:)CBF/24/1/Rev.1رت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل (وأق-٥

، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العملالدورةافتتاح)١(
انتخاب أعضاء املكتب)٢(
املراقبنيمشاركة)٣(
املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية)٤(

حالة تسديد االشرتاكات(أ)
االدو (ب) ل املتأخرة يف تسديد اشرتاكا
السائلةاألموالواستثمارةالنقديرصدة األ(ج)
والتعديالت يف النظام املايل والقواعد املاليةاإلخطارات: الطوارئصندوق(د)
٢٠١٤أداء الربامج يف إطار ميزانية عام (ه)
: الربع األول٢٠١٥أداء الربامج يف إطار ميزانية عام (و)
٢٠١٤يف املائة من املوارد املخصصة يف مكتب املدعي العام للتحقيق يف عام ٢توفري (ز)
يف املائة)٣الكفاءات اإلضافية يف قلم احملكمة (وفورات تبلغ (ح)

مسائل مراجعة احلسابات)٥(
٢٠١٤، وأنشطة مراجعة احلسابات لعام ٢٠١٦اخلطة األولية ملراجعة احلسابات لعام (أ)

جلنة مراجعة احلسابات(ب)
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ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات (ج)
املسائل اإلدارية)٦(

الدروس املستفادة وأوجه التآزر يف هيئة الرئاسة(أ)
أي تأثري على اخلطة االسرتاتيجية املقبلة ملكتب املدعي العام(ب)
حساب التكاليف حسب النشاط(ج)
زر احملددة بعد مشروع املراجعةأوجه التآ(د)
االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني(ه)
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام(و)
نتائج اليت حققها الصندوق االستئماين للضحايا من ودائعه غري املقومة باليوروال(ز)
جرب األضرار(ح)

اإلفصاح املايل(ط) 
ارد البشريةاملو )٧(

املساعدة املؤقتة العامة(أ)
سن التقاعد(ب)
التمثيل اجلغرايف(ج)
إعادة تصنيف الوظائف(د)
التسلسل اإلداري(ه)
توجيهات بشأن املقابالت القائمة على الكفاءة وتدريب املديرين(و)
جملس مراجعة االختيارات(ز)
واملساعدة املؤقتة العامة ة األجلقصري الالتعاقد للتعيينات رائق ط(ح)
تقييم أداء املوظفني(ط)
التدريب والتعليم (ي)
برنامج املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية(ك)

املساعدة القانونية)٨(
التقرير املرحلي الربع سنوي لقلم احملكمة (أ)

املباين الدائمة)٩(
مبا يف ذلك التكلفة الكاملة للملكيةتقرير جلنة الرقابة،(أ)

استخدام خربة احملكمة يف إطار اتفاقات اخلدمة الداخلية(ب)
مسائل أخرى)١٠(

ورحبت اللحنة باألعضاء اجلدد املنتخبني يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية وأعربت عن شكرها -٦
رابعةأعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة الوحضرالبالغ للزمالء السابقني ألسهامهم يف أعمال اللجنة. 

:للجنةوالعشرين
هيو أدسيت (كندا))١(
ديفيد بانيانكا (بوروندي))٢(
أوباسو (املكسيك)سنانديري كارولينا ماريا ف) ٣(
فوزي غرايبة (األردن)) ٤(
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هيتوشي كوزاكي (اليابان)) ٥(
ّميك (إستونيا)ـيجوهاين ل)٦(
ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا (مدغشقر)) ٧(
ريد ساوب (أملانيا)غ) ٨(
يلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)إ) ٩(
ريتشارد فينو (فرنسا)) ١٠(
هيلني وارين (اململكة املتحدة)) ١١(

الرئاسة، : هيئة اإلدالء ببيانات أمام اللجنةلمحكمة إىل التالية التابعة لالربامج الرئيسيةعيت دُ و -٧
. وفضًال عن ذلك، أدىل رئيس جلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات..("جلنة الرقابة") السيد روبريتو بيليلي ببيان

بينمشاركة المراقِ -باء

لشؤون اإلدارة وامليزانية التابعة لألمم املتجدة إىل أمني عام اللجنة االستشارية اللجنةدعت -٨
وممثلي جملس الطلب املقّدم من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةاإلدالء ببيان، ووافقت على

لإلدالء ببيان، كما وافقت على الطلب املقدم من املراجع اخلارجي للحسابات حلضور احتاد املوظفني
ة احلسابات. وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات. مناقشات جلنة مراجع

الرابعة المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها مسائلالنظر في ال- ثانيا
والعشرين

المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية-ألف

حالة تسديد االشتراكات- ١

)األول(املرفق ٢٠١٥يسان/أبريل ن٢١حىتاالشرتاكات تسديد استعرضت اللجنة حالة -٩
والحظت ما يلي:

(باستثناء الفائدة يورو٧٤٠٠٥٧٩االشرتاكات غري املسدَّدة عن السنوات السابقة تبلغ أن (أ)
على القرض للمباين الدائمة)؛

يورو؛٠٠٠٥٢٨١٢٤تبلغ ٢٠١٥أن امليزانية املعتمدة لعام (ب)
٠٠٠٠٦٨يبلغ ٢٠١٤يف عام ام القرض للمباين الدائمةن استخدأن الفائدة اليت تولدت م(ج)

.يورو١
يورو ٩١٥٧٨٣٥٣مت تسديد ، ٢٠١٥أبريل نسيان/٢١والحظت اللجنة أنه، حىت -١٠

يورو. ويف ٩٠٠٥٢٨١٢٤البالغ قدرها ٢٠١٥يف املائة) من االشرتاكات املستحقة يف عام ٤٣,١٨(
الشرتاكات يورو، وا٩٨٢٠٤٩٩ددة عن السنوات السابقة نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املس

يورو.٧٥٨٧غري املسددة لتجديد موارد صندوق الطوارئ 
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يف تشييد املباين الدائمة تسديد إسهامه الدول األطراف من عدد اختار ، ٢٠١٤عام وحبلول -١١
طلب دم القيام بذلك، و من الدول األطراف اختار عآخر اعدد. غري أن احدةبالكامل دفعة و اجلديدة 

. وطُلب من الدول األطراف اليت اختارت من الدولة املضيفةالتشييد بقرض تكاليف يفتغطية حصته 
لتسديد دفعة واحدة تغطية مدفوعات الفائدة املستحقة على القرض من الدولة املضيفة. وبلغت اعدم 

يورو ٧٣٠١١٩، ٢٠١٥أبريل ان/نيس٢١، حىت٢٠١٥غري املسددة على هذا القرض يف عام الفائدة 
االشرتاكات غري جمموعفأصبح ،)٢٠١٥ام يورو يف ع٠٠٤١١٦واضيةالسنة امليورو يف ٧٢٦٣(

يورو .٣٨٥٩٦١٦٢املسددة، مبا فيها الفائدة،
يف املائة من ٥٦,٨٢مت تسديد ،٢٠١٥أبريل نيسان/٢١حىت ،اللجنة أنهالحظت و -١٢

. وعلى الرغم من هذا ٢٠١٤يف املائة يف عام ٤٧,٢مقابل ، ٢٠١٥عام االشرتاكات املستحقة يف 
١٢٣البالغ عددها الدول األطراف دولة فقط من جمموع ٤١إزاء قيام التحسن، أعربت اللجنة عن قلقها 

ا بالكامل. دولة بتسديد اشرتاكا
المتعلق القرض بتسديد نظرًا لاللتزام القانوني للمحكمة بدفع الفائدة وفي المستقبل و -١٣

في الوقت المناسب. إسهاماتها الدول األطرافمن األهمية بمكان أن تقدم الدائمة أيضا، بالمباني 
انخفاض التدفقات النقدية المتاحة للمحكمة ألنشطتها التشغيلية إلى القيام بذلك عدم قد يؤدي و 

توافر األموال ان قصارى جهدها لضمعلى بذل األساسية. وحثت اللجنة جميع الدول األطراف
وعالوة على المالية. من النظام المالي والقواعد٦-٥قاعدة لمحكمة طوال العام، وفقا للالكافية ل

.الفائدة المستحقة عليهاذلك طلبت اللجنة إلى األمانة إبالغ الدول األطراف ب

الدول المتأخرة في تسديد اشتراكاتها- ٢

ال يكون للدولة الطرف اليت "على أنهظام روما األساسيمن ن١١٢من املادة ٨تنص الفقرة -١٤
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان تسديدتتأخر عن  اشرتاكا

".املتأخر عليها مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها
ا ١٢، كانت ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٠جنة أنه، حىت والحظت الل دولة طرفاً متأخرة عن تسديد اشرتاكا

. والحظت اللجنة أن األمانة أبلغت الدول ١١٢من املادة ٨وبالتايل لن حيق هلا التصويت وفقًا للفقرة 
ا مرتني يف عام  يلزم تسديدها باحلد األدىن للمدفوعات اليت٢٠١٤األطراف املتأخرة يف تسديد اشرتاكا

من النظام األساسي عليها، وباالجراء الواجب اتباعه لطلب ١١٢من املادة ٨لتجنب تطبيق الفقرة 
وطلبت اللجنة إلى األمانة أن تقوم مرة أخرى بإبالغ الدول اإلعفاء من فقدان حق التصويت. 

سليط الضوء على األطراف المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها باالشتراكات المستحقة عليها مع ت
وأوصت اللجنة جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسوية حساباتها مع التزامها بالميزانية.

المحكمة في أقرب وقت ممكن.

األرصدة النقدية واستثمار األموال السائلة - ٣
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إىل أنه كان والحظت اللجنة.)١(السائلةنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن استثمار األموال -١٥
مليون يورو. ١٠٢,٩٠، أرصدة نقدية يبلغ قدرها ٢٠١٥حبوزة احملكمة، حىت منتصف آذار/مارس 

يف هولندا، ABN-AMROيف املائة من هذه األرصدة مستثمرة يف مصرف ٢٩والحظت اللجنة أن 
يف أملانيا، Deutsch Bankيف املائة يف مصرف١٦ويف هولندا، Rabo Bankيف املائة يف مصرف١٦و

ABN-AMROمصرف ومودعة يف أموال تشغيلية غري مستثمرة يف املائة من هذه األرصدة ٣٩وأن 

) يف هولندا. والرقم األويل للعائد السنوي لألموال ةاملائيف٢٥(Rabo Bankيف املائة) ومصرف١٤(
يف املائة تقريبا.٠,٩ة يبلغ دحمققا معدل فائ، مليون يورو٠,٦٧كان ٢٠١٤السائلة يف عام 

، عرضت احملكمة نتيجة املراجعة ٢٠١٤ويف دورة اللجنة اليت عقدت يف تشرين األول/أكتوبر -١٦
ا لسياستها االستثمارية. ومتت هذه املراجعة بناء على توصية ا للحسابات ملراجع اخلارجي اليت قامت 

اسرتاتيجية ستحقاقات املوظفني إىل حني وضع لاللتزامات املرتتبة على ااملسبق الداعية إىل وقف التمويل 
األموال ملدة أن تستثمر جيوز للمحكمةويف الوقت احلايل، . ة األجل لالستثمارطويلمن متوسطة إىل 

أطول. دة اخليار القانوين لالستثمار ملهلا ىعطيُ اقرتحت احملكمة أن و . تقل عن سنة واحدة فقط
ذات الصلة املتعلقة تعليمات اإلدارية واعد املالية فضال عن الهذا تعديل النظام املايل والقيتطلب سو 
استثمار األموال الفائضة.ب

من احملكمة أنه ينبغي متكني علىووافقت اللجنة اللجنة الوثائق املطلوبة. على كان معروضاو -١٧
هوموالاألأن يكون أمنينبغي من قبل، كان األمر كما  و أطول، إذا كان ذلك مناسبا. دةالستثمار ملا

إجراء مزيد من التحسينات الحاجة إلىمع المحكمةت اللجنة وناقشاألولوية األوىل.
النظام المالي والقواعد المالية لتأكد من أن التغييرات المقترحة في إليها اواإليضاحات، وطلبت 

واعد المالية. نظام المالي والقمع اإلطار العام للةتسقذات الصلة متعليمات اإلدارية فضال عن ال
األطول أجال؛ وسيكون خيار القانوني لالستثمارجارية تتعلق بالالمناقشة الأنأكدت اللجنة و 

. وكيفية استخدامه من المسائل المتعلقة بالسياسة العامةاستخدام الخيار الوقت الذي يتم فيه 
.الخامسة والعشريناي دورتهالحصول على معلومات محدثة فوتتطلع اللجنة إلى

٢٠١٤أداء البرامج في إطار ميزانية عام - ٤

.)٢(٢٠١٤أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام باملتعلقاللجنة يف التقرير نظرت -١٨
ما يف املائة، أو ٩٥,٤وبناء على األرقام األولية وغري املراجعة، بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية العادية 

مليون ١٢١,٦٦قدرها البالغاملعتمدةيورو من امليزانية مليون١١٧,٤١مقدارهإمجالياً غًا يعادل مبل
(املرفق الثالث) صندوق الطوارئ ومت تنفيذ اإلخطارات الستة املقدمة للحصول على أموال من يورو.
اإلمجايل املعدل لغ يورو مقابل املبمليون٢,٣٥مبلغا إمجاليا مقداره ما يعادلوأاملائةيف ٦١,٧بنسبة

يورو.يونمل٣,٨٢البالغ قدره لإلخطارات
وهكذا، بلغت النفقات الفعلية للمحكمة، بأخذ امليزانية العادية واالخطارات املقدمة للحصول -١٩

مليون ٢,٣٥+١١٧,٤١(يورومليون١١٩,٧٩على أموال من صندوق الطوارئ معا يف االعتبار، 

.
ICC-ASP/14/8

)١(
املرجع نفسه.)٢(
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مليون يورو) ١١٩,٧٩-١٢١,٦٦مليون يورو (١,٨٧اإلنفاق يبلغ ميثل هذا نقصًا يفيورو). و 
يف املائة. ورحبت اللجنة ٩٨,٤، اليت متثل معدل تنفيذ يبلغ ٢٠١٤مقابل امليزانية املعتمدة يف عام 

,٢٠١٤استيعاب كل النفقات غري املتوقعة يف ميزانيتها املعتمدة لعام بنجاح احملكمة يف 
يف املائة ٩٩,٨بلغت امج الرئيسية رب العادية من المليزانية ت تنفيذ االعدأن موالحظت اللجنة -٢٠

يف املائة ٧٨,٤وحملكمة،لقلم ايف املائة ٩٦,٨و،كتب املدعي العاميف املائة مل٩٦,٨للهيئة القضائية، و
املائة يف٩٦,٣يف املائة ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، و٨٩,٩ألمانة مجعية الدول األطراف، و

يف املائة آللية الرقابة املستقلة.٣٤,١ملكتب مدير املشروع، و
يورو ٦٠٠٨١٩١يبلغ قدره ٢٠١٤ووجد نقص رئيسي يف اإلنفاق من امليزانية املعتمدة لعام -٢١

األنشطة اليت ألن مليون يورو يف تكاليف احملامي العام للضحايا٠٠٠٢٥٥١يف تكاليف املوظفني و
هورية الكونغو التقديرات يف القضايا املتعلقة جبمأقل من كانت لضحايا  ألفرقة اة قانونية تتطلب مساعد

ويف احلالة يف السودان، لعدم االستعداد للمحاكمة.كانت يف املرحلة اإلجرائية، حيثالدميقراطية، 
يف ٢ا بشأن حتقيق وفورات يبلغ قدرهوثيقتان منفصلتاناللجنةعرضت على وعالوة على ذلك، -٢٢

بقلم احملكمة يف يف املائة ٣و)٣(األموال املخصصة لشعبة التحقيقاتيف كتب املدعي العام مباملائة 
هذا قد حتققت أن الوفورات املستهدفة مع الرتحيب حظت اللجنة وال.)٤(٢٠١٤لعامميزانيته املعتمدة

ا كانتو ٢٠١٤عام بقلم احملكمة حتققت يف أن الوفورات أيضاً الحظت و العام.  نتيجة ملراجعة خطط أ
اية غري معلنة يف وظيفة دائمة ٤٤(وظيف وتأجيل الت،إعادة ترتيب أولويات األنشطةو اإلنفاق، 

للفرتة يف املستقبل من خالل اسرتاتيجية مكتب املدعي العام اتكفاءحتقيق  ). وتتطلع اللجنة إىلعامال
قلم احملكمة.وتنفيذ مشروع مراجعة ، ٢٠١٨- ٢٠١٦

بشأن في جمهورية الكونغو الديمقراطية قضيتين ، أكملت المحكمة ٢٠١٤ي عام وف-٢٣
غير قابل لالستئناف). وفي حين أعربت اللجنة ابتدائي وكاتانغا (حكم االستئاف النهائي) وبانغا (ل

دورتها السادسة والعشرينلحصولها فينها سترحبفإفريدة من نوعها، قضية ن كل ألعن تقديرها 
اتين همن خطوت اإلجراءات القضائية في عن متوسط التكلفة لكل خطوة معلومات على 

مما مسببات التكلفة في اإلجراءات القضائية، تقييم ومقارنة بالمعلومات ستسمح هذه . و القضيتين
حاالت القضائية لاإلجراءات اليفتقدير تك، ويزيد من إمكانية يؤدي إلى فهم أفضل للتكاليفس

قبل. في المستأخرى

: الربع األول ٢٠١٥أداء البرامج في إطار ميزانية عام - ٥

آذار/مارس ٣١كان معروضًا على اللجنة تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت -٢٤
مليون يورو من ميزانية عام ٤٠يف املائة، أو ٣٠,٦. والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ )٥(٢٠١٥
ا ١٣٠,٦٧ة البالغ قدرها املعتمد٢٠١٥ مليون يورو، ووافقت على أن تواصل مراقبة الوضع يف دور

السادسة والعشرين.

)٣(
ICC-ASP/14/9.

)٤(
ICC-ASP/14/3.

)٥(
CBF/24/22.



ICC-ASP/14/20

307 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
307

إىل احلصول على احلاجة الحتمال ، ثالثة إخطارات ٢٠١٥أبريل نيسان/حىت،حملكمةوقدمت ا-٢٥
مجهورية من كليف  حالة يف توقعة وال مناص منهاصندوق الطوارئ لتغطية تكاليف غري مأموال من 

.)٦(يورو٨٠٠٢١٣٣كوت ديفوار يبلغ جمموعها أفريقيا الوسطى و 
٣١بلغ حىت صندوق الطوارئ أن اإلنفاق الفعلي وتبني نظرة عامة للطلبات املقدمة إىل -٢٦

مليون ٠,٤٥يف املائة من رصيد الصندوق، منها ١٧,٨مليون يورو أو ٠,٥٧حنو ٢٠١٥مارس آذار/
الستيعاب جميع النفقات قصارى جهدها وشجعت اللجنة المحكمة على بذل اع. امي الدفيورو حمل

غير المتوقعة في الميزانية العادية.

المحاسبة التحليلية - ٦

ا اليت مجيع أجهزة احملكمة البيانات من اللجنة عددا من تلقت -٢٧ تعمل على فهم وحتسني عمليا
منالرئاسة، ومنوذج التكلفة األساسية من هيئةتفادة املسذلك الدروسأفضل. ويشملبوجه هاتنشطأو 

، ورحبت بهذا العملعلما اللجنة وأحاطت . من املسجلراجعة املومشروع ،مكتب املدعي العام
أساسا ملزيد من العمل التحليلي.يكون عتقد أنه ميكن أن تو 

يث تطوير األدوات قلق أن هناك تقدما حمدودا للغاية من حبيد أن اللجنة الحظت مع ال-٢٨
الة، احلاحملاكمة أو أو نشاط، مثل التحقيقة كل أن توفر معلومات أفضل عن تكلفميكنالتحليلية اليت 

" للمحكمة، يةيكلالبنية اهل"تتطلب اللجنة من حيث الطلب على املوارد. و كل منها منتطور  ية أو كيف
ج امليزنة على أساس الرصيد  توفر اب التكاليف حسب النشاط، أن حسأداة من الصفري، وكذلك و

حباجة هذا مبثابة مؤشر للتنبؤ . وسيكون لتكلفة وتكاليف األنشطة القائمةسببات اأفضل ملافهم
، جزءا أساسيا من وجدتنإ، و املعلوماتوستكون هذه من األنشطة. ألنواع متماثلة املقبلة اتامليزاني

بناء وتقييم أداء امليزانيات السنوية.
حساب التكاليف مشروع أن تستكمل و االمحكمة عملهه ينبغي أن تواصل أناللجنة ى تر و -٢٩

في دورتها السادسة والعشرين بالحصول ترحب اللجنة سو في أقرب وقت ممكن. حسب النشاط 
على تقرير بشأن التقدم المحرز في التوصل، قدر اإلمكان، إلى معرفة التكاليف المتعلقة بكل 

تحقيق ومحاكمة وقضية.

تعديالت النظام المالي والقواعد المالية- ٧

حلاالت اىف٢٠١٥يف عام صندوق الطوارئحصول على ميزانيات تكميلية منللإخطارات إىل اللجنة كمةاحملقدمت)٦(
التالية:

٥٠٠٠٧٦٢للحصول على مبلغ ، قدم املسجل إخطارا ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٢٢يف رسالة مؤرخة يف (أ)
، مومسبا،  مجهورية أفريقيا الوسطى، وبالتحديد يف قضية املدعي العام ضد مبباحلالة يفلتغطية التكاليف يف ايورو 

أريدو؛ندو، و ، و كابونغو
للحصول على ميزانية تكميلية تبلغ ، قدم املسجل إخطارا ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٢٤يف رسالة مؤرخة يف (ب)

احلالة يف كوت ديفوار؛يف هغوديهلتغطية تكاليف قضية املدعي العام ضد تشارلز بلييورو ١٠٠٠١٣١
٢٠٠١٢٤للحصول على ميزانية تكميلية تبلغ ، قدم املسجل إخطارا ٢٠١٥مارس آذار/٦يف رسالة مؤرخة يف (ج) 

اةقضأحد الوالية ومتديدتكاليف قضية املدعي العام ضد مببا يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى لتغطية يورو 
ملدة أربعة أشهر.ساعدة املؤقتة العامة املواثنني من موظفي
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النظام تعديلالالزم احملكمة فيما إذا كان من بأن تنظر الثالثة والعشرينادوريف أوصت اللجنة-٣٠
عندما تنشأ احتياجات جديدة بعد تقدمي امليزانية الربناجمية الوضع استيعاب املايل والقواعد املالية بغية

ابداية السنة املاليةقبلولكن املقرتحة .اخلاصة 

تملة للنظام املايل تضمن تعديالت حمالذي ، )٧(املقدم إليها من احملكمةيف التقرير اللجنة ونظرت -٣١
حبالة تستوجب فيها اأساساللجنة أن احلالة املوصوفة تتعلق ملعاجلة هذا الوضع. والحظت والقواعد املالية

املوعد النهائي لتقدميها إىل اللجنة.انقضاء الربناجمية املقرتحة بعد انية تعديل امليز تطورات غري متوقعة

: وقت تقدمي العناصر التاليةتحليلها يف سياق وألقت اللجنة نظرة شاملة على املسألة وقامت ب-٣٢
يف ة الرقابة ذات الصل، وآلية طلبالداعية إىل تقدمي الالشروطو ، املتصلة بالطلبالفرتة املالية و الطلب، 

ختلفة (صندوق الطوارئ مقابل امليزانية العادية).املألنظمة ا

ووفقا للمبادئ العامة تكميلية". يزانية "ماملقصود من عبارة اللجنة توضيح اقرتحت بداية، و -٣٣
النظام املايل والقواعد املالية احلالية، يتعلق طلب امليزانية التكميلية وعلى النحو املبني يف يزانيات، لمل
إذا نشأت وقت اعتماد امليزانية ظروف غري قدم فقط "ت("الفرتة املالية احلالية") و يةلفرتة املالية اجلار اب
".تقتضي ذلكتوقعة م

ويعاجل ميزانية تكميلية. ، ويف الواقع عدد كبري منها، توقعة"املظروف غري ال"وال تتطلب مجيع -٣٤
طبيعية ذات الأو ةستثنائيالسائل اواملاحملكمة. اليت تواجهتوقعة "العادية" املري صندوق الطوارئ الظروف غ

فقط جلمعيةواليت حتتاج إىل قرار منفصل من اصندوق الطوارئاليت تتجاوز األموال املتاحة لعاديةالغري 
النظام املايل والقواعد املالية.يفعلى النحو املنصوص عليه حاليا تتطلب عادة "ميزانية تكميلية" هي اليت 

زيد قبل بداية السنة املالية، أو مبةعروفمتوقعة املظروف غري تكون فيها الومع ذلك، هناك حاالت -٣٥
املعقودة يف نفس السنة، وال يزال من اجلمعية دورة بعد إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة وقبل من التحديد، 

ا يف امليزانية الربناجمية املقرتحة. وميكن املمكن  على امليزانية إجيابيا أو سلبيا هذه احلاالت أن تؤثر استيعا
ا قد تتطلب الربناجمية املقرتحة أو خصم بعض جمية املقرتحةنالميزانية الرب نفقات جديدة لإضافة ، أي أ

النفقات.

"إضافة إلى الميزانية بأن يشار إلى هذا الطلب بعبارة اللجنة توصأتجنب االرتباك، ول-٣٦
وينبغي أن محدد). تعريفالفعلالتي لها ب"ميزانية تكميلية"، وليس بعبارة ترحة" (البرنامجية المق

، فضال عدلةميزانية مطلب معلومات مفصلة عن أسباب تقدم إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن 
من وتقديم تعليقات قبل اتخاذ قرارها موقفإبداء تتمكن من لكي ، عدلةعن هيكل الميزانية الم

الجمعية.

اجلمعية بعد موافقة سنة املالية التالية موارد إضافية يف التتطلب ظروف غري متوقعة وإذا نشأت -٣٧
تلك السنة لنفقات إضافية هذه املوارد باعتبارها صندوق الطوارئ يتحمل ، ميكن أن يةيزانية الربناجمعلى امل

)٧(
ICC-ASP/14/6.
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ا لغ اليت توقع تتجاوز املباغري املت املوارد املطلوية للحدث إذا كانو املالية.  صندوق يف ميكن استيعا
عليها اجلمعية يف سياق استعراض امليزانية.كي توافق احملكمة ميزانية تكميلية  تعد الطوارئ، 

(صندوق ٧-٦والحظت اللجنة أيضا أن استخدام عبارة "إشعارا إضافيا بامليزانية" يف القاعدة -٣٨
لواقع هو اإلخطار بطلب احلصول عل أموال من الطوارئ) يؤدي إىل اللبس، ألن الذي يشار إليه يف ا

صندوق الطوارئ وليس انصراف النية إىل تقدمي ميزانية تكميلية.  

وأوصت اللجنة أيضا بأن تعد المحكمة تعديال للنظام المالي والقواعد المالية مع أخذ -٣٩
.والعشرينالسادسة تهافي دور أن تعرضه عليها ، و في االعتبارالتعليقات الواردة أعاله

مراجعة الحساباتالمتعلقة بمسائل ال-باء

٢٠١٤، وأنشطة مراجعة الحسابات لعام ٢٠١٦الخطة األولية لمراجعة الحسابات لعام - ١

.٢٠١٤اخلطة األولية ملراجعة احلسابات وأنشطة مراجعة احلسابات لعام علمًا باللجنة حاطت أ-٤٠
ا للتقارير اليت وردت إليهاعنعموما أعربت و قارير، عدة تاللجنة تتلقو  .امتنا

أحد املراجعني ملشروع املباين الدائمة، الحظت اللجنة أن الالزمة شرتيات املراجعة مبيتعلق وفيما -٤١
التزام املسؤولني عن املشرتيات يف سياق مشروع املباين مدى توضيح إىل اجة أشار إىل احلاالمتثال املعنيني ب
مفصاح عن ممتاإلبالدائمة .لكا

بشأن تنفيذ توصيات للحسابات التقرير السنوي لمكتب المراجعة الداخلية بوفيما يتعلق -٤٢
متواصلة لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية جهودا محكمة بأن تبذل الاللجنة توصي المراجعة، 
.المحددةزمنية الفترات الفي للحسابات 

رية تها الستمرامراجعداخلية للحسابات الناجتة عنتوصيات مكتب املراجعة الونظرت اللجنة يف -٤٣
األعمال تصريف رية إىل احلاجة إىل وجود نظام كامل الستمراحملكمة. وأشار املكتب بااألعمال تصريف 

ا على حملكمة با قت ممكن عمليا يف حال وقوع  الطبيعي بقدر اإلمكان ويف أسرع و العمل لضمان قدر
يف تصريف األعمال يف ستمرارية الدارة االكامل نظام  عدم وجود ألن املكتب عن قلقهوأعرب كارثة. 
.)٨(ال يزال يشكل خماطر كبرية على احملكمةاحملكمة

عملية إدارة التحسينات على مزيد من إدخال احملكمة اعتزام ويف هذا السياق، الحظت اللجنة -٤٤
دارة املخاطر على نطاق إلاوهذا يشمل إطار .٢٠١٥لعاماملخاطر على النحو املبني يف امليزانية املعتمدة

دف  ا مخس خارطة طريق اقرتاحواسع  للنهوض تدرجييا بإدارة املخاطر يف إطار خطة للتنمية مد
.)٩(سنوات

التقدم مرحلي عن تقرير الحصول علىالمحكمة وتتطلع إلىحاطت اللجنة علما بخطط أو-٤٥
الخامسة والعشرين.ادورتهالمحرز في 

)٨(
CBF/24/10 ، ٦٩إىل ٦٧الفقرات.

.٣١إىل٢٧، الفقرات ٢٠١٥امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام )٩(
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مراجعة الحساباتلجنة- ٢

ا املقدمة يف أنه بناء إىل اللجنة أشارت -٤٦ التوجيه مبوجب الثالثة والعشرين، مت ادورعلى توصيا
فرباير شباط/١٣يف السابقة مراجعة احلساباتجلنةحل ICC/PRESD/G/2015/001رقمالرئاسي
نائب رئيس و من أعضاء اللجنة، من اثننياحلسابات تتألف راجعة ة ملخمصصوستجتمع جلنة ٢٠١٥

، على هامش ٢٠١٥أبريل نيسان/٢٧يفألول مرة بصفة مراقب، وممثل للمحكمة،اجلمعية يف الهاي
الدورة الرابعة والعشرين للجنة.

ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات- ٣

راجع الداخلي املاللجنة دعت ، ة للحساباتالداخليراجعة مشروع ميثاق املالتدقيق يف عند-٤٧
للحسابات إىل احلضور يف قاعة االجتماعات إلجراء مشاورات فنية. 

علما بأنه اللجنة املخصصة ملراجعة احلسابات ستقوم يف اجتماعها الذي للجنة وأحاطت ا-٤٨
يثاق مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مباملسائل املتعلقة بتحليل ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٧سيعقد يف 

.التفصيلمبزيد من ٢٠١٦و٢٠١٥ملراجعة الداخلية للحسابات لعامي اوخطط
وُتدعى اللجنة المخصصة لمراجعة الحسابات إلى تقديم تقرير عن أنشطتها في الدورة -٤٩

الخامسة والعشرين للجنة.

المسائل اإلدارية -جيم

الدروس المستفادة، أوجه التآزر في هيئة الرئاسة- ١

تسريع من عمليةالدروس املستفادة بشأن بالتقرير الثاين للمحكمة أحاطت اللجنة علما-٥٠
ا ستواصل مسارها املزدوج لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات إلجراءات ا القضائية. وأشارت احملكمة إىل أ

لإلستجابة للمسائل تنفيذ التغيريات يف املمارسات، حبيث تكون أكثر مالءمة : أوال، من خاللالقضائية
املمارسات دون إدخال ثانيا، من خالل التغيري فقط عندما ال ميكن حتسني تنشأ يف اإلجراءات، و اليت

من أجل تغيري مثل هذه املمارسات.تعديالت على اإلطار القانوين
اتحققت في دورتهوتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات محدثة عن التحسينات التي -٥١

.السادسة والعشرين

لمكتب المدعي العامأثير على الخطة االستراتيجية القادمةأي ت- ٢

للفرتةإىل أن اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العامتأشار ةالعامةاملدعيالحظت اللجنة أن -٥٢
، وأن املنهجية املستخدمة لتقييم األنشطة ٢٠١٥هيونيحزيران/اية يف ستكون جاهزة ٢٠١٨- ٢٠١٦

لالزمة لتنفيذ واليتها سرتكز على احلجم األساسي الصحيح ملكتب املدعي العام، سواء واملوارد املطلوبة ا
بالنظر إىل العوامل احملركة للطلب بالكامل، أو العوامل التقديرية للطلب.

كون نقطة انطالق تممارسة من هذا النوع ستقدمها أن املعلومات اليت والحظت اللجنة -٥٣
اللجنة أن احملكمة، مثل املنظمات الدولية أكدت ملكتب املدعي العام. و لالحتياجات املالية املقبلة 
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على توفري القيمة مقابل املال يف الوفاء ةقادر تعما إذا كان، ستسأل بدقة واحلكومات الوطنيةاألخرى 
ا. وتتطلع اللجنة إىل تأن ينبغي بواليتها اهلامة، و  صول احلسعى لضمان الكفاءة والفعالية يف مجيع عمليا

ا ، اليت ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة فرصة لتقييم هذه القضايا عند حتليل اخلطة االسرتاتيجيةعلى  قيل هلا أ
بشكل صحيح، وذلك باستخدام أفضل املعارف واخلربات املتاحة، وفقا لقرار تحسب تكلفتها س

اجلمعية.

مراجعةالبعد مشروع محددةوجه التآزر الأ- ٣

لن تعرف ، فإنه التآزر من خالل تنسيق العمليات واخلدماتحتقق أنه بينمااللجنة الحظت -٥٤
عتمد اهليكل النهائي لقلم احملكمة.يُ عندما س٢٠١٥املراجعة إال يف متوز/يوليه النتائج اإلمجالية ملشروع 

يف امليزانية ا تنظر سالطريقة اليت من غري كثريا تقدراجعة املأن نتائج مشروع الحظت أيضا و -٥٥
تغيريات للصورة واضحة لديها كون تأن سيلزم أنهبالتايل . وأكدت ٢٠١٦لعام ناجمية املقرتحة الرب 

آرائها.قبل تقدمي ةتكلفمن حيث الاهليكلية وآثارها 

السياسة بشأن االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين- ٤

تزامات املرتتبة على استحقاقات االلسياستها بشأن احملكمة عن كان معروضا على اللجنة تقرير-٥٦
ا التقرير طلب تناول و .املوظفني ا بتوالعشرين ةالثالثاللجنة يف دور إىل متويل للحاجة حليل أعمق موافا

االلتزامات املرتاكمة املرتتبة تمويل بكررت احملكمة اقرتاحها و . االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
ستحقاقات هذا على االقبل استحقاقها. وينطبق بالكاملعلى املدى الطويلعلى استحقاقات املوظفني

:التالية
؛لقضاةنقل األمتعة والسفر عند انتهاء اخلدمة لو االنتقالبدل (أ)

ونقل األمتعة والتأمني عند انتهاء اخلدمة سفر كذلك تكاليف الإىل الوطن، و اإلعادةمنحة (ب)
موظفني ؛لل

لتأمني الصحي يف املائة ل٥٠أي اإلعانة املالية بنسبة ملا بعد انتهاء اخلدمة التأمني الصحي(ج)
ا ملتقاعدين للموظفني ا .٢٠١٢اجلمعية يف عام اليت اعتمد

االلتزامات املرتتبة على واسقاطاتميزانيتها على املدى الطويل تؤيد ووفقا للمحكمة، -٥٧
يف ةستمر التمويل الكامل. ويستبق ذلك الزيادة امل٢٠٤٢عام حىت عاما ٣٠دة ملاستحقاقات املوظفني

املستحفة يف املائة من املصروفات وااللتزامات٢,٧و ٢االستحقاقات، مبعدالت سنوية ترتاوح بني 
هدف ستجم املسيكون احلاحملكمة، بن و اخلرباء االكتواريهاتخدماليت يساستنادا إىل االفرتاضات الدفع. و 

:كما يلي٢٠٤٢يف صندوق االحتياطيل
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استحقاقات املوظفني (مباليني اليورو)

١٦٦التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة

٣٩استحقاقات أخرى

٢٠٥المجموع

سب احلاجة.لضبط احلسابات حزمن رصد االفرتاضات مع مرور الأن تمحكمة وميكن لل-٥٨
ا املبني بإجياز األساسي هاجيف تلخيص اللجنة قد ترغب وكنقطة انطالق، -٥٩ املقدمة يف توصيا

الوفاء ا على من قدر احملكمة تأكد هو أنه ينبغي أن تاألمروواقع أكتوبر املاضي. يف تشرين األول/
ا جتاه املوظفني يف مجيع األوقات.  االلتزامات املرتتبة على استحقاقات سمح تال ينبغي أن و بالتزاما

، مما يؤدي إىل ضغوط ال داعي هلا بوجود عبء مايل على عاتق املنظمة يف املستقبلغري املمولة املوظفني 
لتزامات الأن تكون اينبغي تصحيحية يف وقت مبكر، الجراءات اإللتسهيل و على أعماهلا األساسية. 

خالل من اآلن فصاعدا الشفافية الكاملة ستتحقق السنوية. و شفافة يف عملية امليزانيةة األجل الطويل
ؤكده املراجع ييف البيانات املالية. لكن، كما املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املتفقة مع التقارير 
غري أوللقطاع العام أي التزام قانوين مبوجب املعايري احملاسبية الدولية حاليا ، ال يوجد للحساباتاخلارجي

املعايري احملاسبية لذلك، لن تؤثر . و ذلك لتمويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني مقدما
امليزانية".سنويةعلى مبدأ "ايف حد ذاللقطاع العام الدولية 

وجود حاجة ملحة شري إىل يالتحليل املتاح ال بيد أن محكمة. وأقرت اللجنة بالنهج احلكيم لل-٦٠
تزامات املرتتبة على االلأنواع يف املائة، جلميع ١٠٠مسبق إضايف كبري، ناهيك عن متويل بنسبة لتمويل

:استحقاقات املوظفني
ممولة بالكامل املعاشات التقاعدية، أي كبرية، الستحقاقات الا، ما الحظت احملكمة حبقك(أ) 

لشركة أليانزاملدفوعة قساط األملوظفني و ملعاشات امم املتحدةأللصندوق ااملدفوعة االشرتاكاتب
؛قضاةعاشات المل

١١,٢، مت بالفعل االحتفاظ بنحو تزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفنيفيما يتعلق ببقية االل(ب)
ايةيف املائة من االلتزامات ٤٨مليون يورو، ويغطي هذا املبلغ  ؛٢٠١٤عامحىت 

(أ) و (ب) أعاله، أي بدل املشار إليها يف الفقرتني اة لموظفني والقضتكميلية لستحقاقات الاال(ج)
، بشكل جيد نسبيالتنبؤ االستحقاقات، قابلة لوغريها من عند انتهاء اخلدمة االنتقال والسفر 

معاجلتها بسهولة منميكن ،يف الوقت احلاضرو الراتب السنوي. ال باملقارنة بمعتدتشكل مبلغا و 
؛)١٠(السنويةامليزانيات 

:كما يليتقريبا  ٢٠٤٢ستكون النفقات السنوية الفعلية حىت عام حملكمة، ابناء على الرسوم البيانية اليت قدمتها )١٠(
استحقاقات املوظفني: بني

؛ ملنح العودة إىل الوطنيورو ] مليون ٢،٧و ٠,٥[أقل من  
.ونقل األمتعة والتأمني عند انتهاء اخلدمة للموظفنيللسفريورو] مليون١,٠و٠,٢[أقل من 

القضاة:بنياستحقاقات 
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فرتاضات ، طبقا البعد اخلدمةيف فرتة ما التأمني الصحي االلتزامات املتعلقة بيح أن صح(د)
يف عام إال االستحقاقاتهذه مل تبدأ بشكل ملحوظ على املدى الطويل. و زيد احملكمة، ست

مع مرور الوقت، من و هناك عمليا أصحاب معاشات. مل يكن . ويف ذلك الوقت، ٢٠١٢
. وبالتايل، سيؤدي التأمني الصحي ملا بعد انتهاء ا املشروعركني يف هذعدد املشازيد املتوقع أن ي

سريتفع بعد ذلك ليصل املقبلة، و ١٥لمنخفضة نسبيا خالل السنوات اإىل مدفوعات اخلدمة 
,٢٠٤٢يورو تقريبا يف عام مليون١٨٠حسب التوقعات إىل 

البطئ رتاكم ويرتك التوصل اىل نتائج. لحاجة لالستعجال يف اوعلى العموم، تعتقد اللجنة أنه ال -٦١
:إلجراء حتليل أعمق للقضايا واخليارات. على سبيل املثالكافيا اللتزامات واملصروفات الفعلية وقتا  ل

سيناريو االلتزامات املرتتبة على استحقاقات إليها ينبغي أن يستند اليت عايري ما هي امل(أ)
التوقعات على املدى وتعتمد طويل األجل؟ الاخلدمة املوظفني/التأمني الصحي ملا بعد انتهاء 

حتليل بني لتكاليف الطبية. ويلكثريا على افرتاضات لتكوين املوظفني واجتاهات الطويل
إىل حد كبري ستقل التأمني الصحي ملا بعد انتهاء اخلدمة أن التزامات احملكمة يف احلساسية 

.)١١(املوظفنيدورانطبية ومعدلالعلى اخلدمات خمتلفة بارامرتات تطبيق نتيجة ل
التأمني الصحي يف مشاريع أطول خربة ألمم املتحدة أخرى تابعة لنظمات ملخالفا للمحكمة، (ب)

هذا لتمويل تهاوممارستها بالضبط سياسيما هف. اخلاصة انتهاء اخلدمة يف فرتة ما بعد 
؟املستفادةما هي الدروس و ؟ املشاريع

لتمويل إىل ا)سنوية امليزانيةسبق (متشيا مع مبدأاملتمويل عدم المن ،ياراتهناك جمموعة من اخل(ج)
اللتزامات لما هي إجيابيات وسلبيات سيناريوهات خمتلفة لفئات خمتلفة و اجلزئي والكامل. 

ما هي فوائد وتكاليف وخماطر إدارة صندوق كبري؟و ؟ املرتتبة على استحقاقات املوظفني
وي الفعلي املتوقع لتلبية هذه النفقات املختلفة يف كل سنة من السنوات نفاق السناإلما هو (د)

" على صروفةاألموال "املمن " يف كل عام لوفورات"الناسبة ي النسبة املما هو اخلمس املقبلة؟ 
استحقاقات املوظفني يف كل عام؟

دودة. احمليزانية تقييم اخليارات يف سياق أوسع من موارد املبوعلى صعيد أعم، أوصت اللجنة (ه)
التمويل الكامل يف ظل اخلطة املقرتحة للمحكمة املقبلة سيطلب اخلمس السنوات فرتة ويف 

يورو:مليون١٥ميزانية إضافية تبلغ حنو 

ل؛لبدل النقيورو] مليون٠,٦و ٠,٠[
.عند انتهاء اخلدمةعند األمتعة املنزلية والسفر لنقل ورو ي] مليون ١,٤و٠,٠[
زال يف نطاق معقول.تمطلوبات امليزانية أعلى إىل حد ما، ولكن ال و 
)١١(

ICC-ASP/14/17.املرفق الرابع ،
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ملیون یوروالسنة

٢٠١٦٢٫٧

٢٠١٧٢٫٩

٢٠١٨٢٫٩

٢٠١٩٣٫٣

٢٠٢٠٣٫٤

أنشطة دعم األنشطة القضائية و من أجلموال الزيادة املطلوبة لألعلى رأس وسيكون هذا 
قرض الدولة املضيفة.استهالكاملباين اجلديدة و صيانة وشيكة لال، فضال عن التكلفة االدعاء

ما يلي:باللجنة يوصتوفي الختام، -٦٢
اللجنة عيد بالفعل في الوقت الحاضر، وستموجود ينبغي استخدام احتياطي التمويل ال(أ)

؛لمستقبلفي اهذه المسألةالنظر في 
، ناهيك عن التمويل حد األقصىلزيادة الملحة في الظروف الراهنة، ليست هناك حاجة (ب)

؛الكامل. ومع ذلك، يجب أن تبقى الحالة قيد االستعراض
لنظام تقييم أكثر عمقا للقضايا وخيارات التمويل وال سيما ينبغي أن تقوم المحكمة بي(ج)

، مع أخذ السياق األوسع لممارسة المنظمات مةالتأمين الصحي في فترة ما بعد الخد
قدم تقريرا إلى اللجنة في أن تاألخرى والمعوقات الحالية في الميزانية في االعتبار، و 

.السادسة والعشرينتهادور 

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام - ٥

ا السابعة -٦٣ لالزمة لتنفيذ املعايري احملاسبية اإلجراءات اكمة أن تتخذ احملقررت اجلمعية يف دور
املبلغ املعتمد هلذا كان جمموع . و ٢٠١٥إىل عام ٢٠١١يف الفرتة من عام الدولية للقطاع العام باحملكمة 

٢٠١٤-٢٠١١فرتة لاإلمجايل يف انفاق الفعلي يورو. وبلغ اإل٥٥٠٩١٧١سنوات املتعدد الاملشروع 
يورو ٦٠٠١٧٣والبالغ قدره تنفيذ املشروعاملبلغ املتبقي لمتت املوافقة علىيورو، و ٥٠٠٧٣٦١حنو

.٢٠١٥عاميف ميزانية
٢٠١٤أغسطس آب/ا احملكمة من امتاألنشطة اليت قاملتعلق بتقريرالاللجنة علما بوأحاطت -٦٤
أن االنتقال إىل نظام قائم على االستحقاق اقتصر على احملاسبةوالحظت )١٢(٢٠١٥فرباير شباط/إىل 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة، يف حني أسوة باملمارسة يف املالية، بياناتراجعة واليزانيات اململاوحتضري 
.معدلعلى أساس نقدي ال يزال إعداد امليزانية أن 
ا يف الفرتة األنشطة الرئيسية وسرتكز -٦٥ على ٢٠١٥سبتمرب أيلول/مارس إىل آذار/من املقرر القيام 

،املشروعختتام ة الدولية للقطاع العام، وإيمعايري احملاسبوفقا للاألول املايل ، وإعداد البيان تدريب املوظفني
واملراجعة النهائية.

١٢)(CBF/24/15.
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طبقا للخطة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاممشروعورحبت اللجنة باملضي قدما يف -٦٦
يبلغ قدرها ةقليلورات وفاملشروع بملتوقع أن يتم من ااحملددة، يف كل من امليزانية واجلدول الزمين، وبأنه 

يورو.٥٥٠٩١٧١البالغ قدرها امليزانية املقدمة يف البداية يورو من ٤٠٠٧
اللجنة في السنوات األربع الماضية، لم تعد عن قرب طوال تنفيذ المشروع ونظرا لمتابعة -٦٧

المعلومات إدراج رير السابقة وطلبت لتقاعلى اتقرير منفصل. وشكرت اللجنة المحكمة حاجة إلى 
عام ذتنفيذ الميزانية المعتمدة لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ككل منالمتعلقة ب

"تقرير عن أنشطة وأداء المعنونة وثيقة ال، في ٢٠١٥لعام الميزانية المعتمدة ، وكذلك ٢٠١١
".٢٠١٥برنامج المحكمة لعام 

ر الصرفاسعأإدارة مخاطر -حايا للضماني صندوق االستئال- ٦

، وقد الحظت احلسابات الثالثة والعشرينايف دوردعت اللجنة الصندوق االستئماين للضحايا -٦٨
ر اسعأمواصلة جهوده إلدارة ومراقبة خماطر إىل املصرفية للصندوق املودعة بعمالت خالف اليورو،

الصرف.
يف اجتماعه الصندوق قرر اللجنة بأن جملس إدارة فيه بلغت أُ )١٣(ان معروضا على اللجنة تقريروك-٦٩

لربامجالالزمةر الصرف وختصيص املوارداسعأمستوى خماطر قبول ٢٠١٥مارس املعقود يف آذار/
الشلن األوغندي يف الصندوق القائمة على غلقت مشاريعأُ قد . و ةاملقبليف األشهر اإلثين عشرالصندوق

حقق الصندوق أرباحا من ، ٢٠١٤يف عام و ر الصرف الناجتة عن ذلك. اسعأاطر خمزالت ، و ٢٠١٣عام 
أسعار على ايليف الوقت احلتقتصر خماطر العمالت األجنبية يورو. و ٠٠٠٤٧بلغت صرفالر اسعأ
ستة عقود إذ ال توجد سوى خاطر مقبولة ورأى الصندوق أن املمريكي. األدوالر بني اليورو والصرف ال

بني اليورو صرف الأسعار ملخاطريف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية تتطلب االنتباهل قيد التشغي
الصندوق االستئماني للضحايا إلى موافاتها بمعلومات محدثة دعت اللجنة و . يمريكاألدوالر وال

اسيطرة على المخاطر والنتائج التي تحققت في دورتهتها المتعلقة بالسياسعن الوضع في 
مسة والعشرين.الخا

جبر األضرار- ٧
فضال عن قرار دائرة ،)١٤(جرب األضرارتقرير احملكمة بشأن ببعناية علما اللجنة أحاطت -٧٠

.٢٠١٥مارس يف آذار/االستئناف يف قضية املدعي العام ضد لوبانغا 
املوضحة ضايا قالقضايا املعقدة اليت مت حتديدها يف التقرير وقررت أن تدرس الوأشارت اللجنة إىل -٧١

ترحب سو يد من التفصيل. مبز ميزانية احملكمة واإلدارة، على يف تقرير احملكمة، مبا يف ذلك اآلثار احملتملة 
من المحكمة عن أي على معلومات محدثة في دورتها السادسة والعشرين بالحصول اللجنة 

.تعلق بجبر األضرارتطورات فيما ي
اإلفصاح المالي- ٨

)١٣(
CBF/24/03P02 .

)١٤(
CBF/24/6 .
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بدعم من مكتب األخالقيات يف األمم املتحدة، علمًا بأن احملكمة ستنفذ، أحاطت اللجنة-٧٢
هو "حتديد وحل وختفيف من سياسة اإلفصاح املايل . واهلدف ٢٠١٥سياسة اإلفصاح املايل يف عام 

م و (على سبيل املثال وظفنيمقتنيات املحاالت تضارب املصاحل الناشئة عن  ) استثمارامتممتلكا
م من املوظفني ذوي املسؤولني يف احملكمة وغريهسُيطلب من كباروجب هذه السياسة، ". ومبتهموأنشط
مو مأصوهلباملشرتيات الكشف عن الصلة  كل عام.م،  اخلارجية وانتماءاتهم، وأنشطالتزاما

ذا التطور، وتتطلع إىل تنفيذور -٧٣ .هحبت اللجنة 

الموارد البشرية -دال

تعليق عام-١

راجعة، ولكن أيضا استجابة لعدد من املسائل اليت املشروع ملجزئيا للجنة علماً بأنه نظرا حاطت اأ-٧٤
لدورة قبل او وارد البشرية يف احملكمة. العمل املتصل باملقدر كبري من جيري حاليا ، خاصاتتطلب اهتماما

ا اللجنة يف نيسان/ قدمت كما رد البشرية،  إدارة املوابشأن تقارير عدة أبريل، قدمت احملكمة اليت عقد
قبل الدورة مباشرة أو أثناء الدورة، وردت بعض الوثائق و .الذي استغرقته الدورةسبوعاألوثائق أخرى يف 

لدراسة بعض القضايا بالتفصيل.املتاحة للجنة حمدودة فرصة وكانت ال
جعة سيتوافق مع أن مشروع املراب، توفرة لديهااملعلومات املتقر اللجنة، بناء على ومع ذلك، -٧٥

من األقصى والعدد ٢٠١٥يف حدود امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام  أن يبقى "... يمتطلبات اجلمعية 
الوظائف عدد سيظل ، راجعةاللجنة أنه نتيجة ملشروع امللوظائف املعتمدة". وعلمت ثابتة واالوظائف ال
مليون ٤٢,٩اليت بلغت تكاليف املوظفني (ل ، وستق)٥٦٠(قلم احملكمة ثابتا دوام كامل يف ة لكافئامل

وظيفة مكافئة لدوام  ٦٥,٤عدد وظائف املساعدة املؤقتة العامة (من نخفض بشكل ملحوظ يسيورو)، و 
بلغت وظائف ثابتة. وعالوة على ذلك، أُ نتيجة لتحويلها إىل )دوام كاملة لمكافئوظائف ٥كامل إىل 

مليون يورو حىت اآلن للفرتة ١,٧٤بلغت راجعة املشروع ملأن التكلفة الصافية املباشرة باللجنة 
نهاية اخلدمة).آت لكافيف شكل م٢٠١٤يف عام منها فعال يف املائة ٢١(دفع ٢٠١٤/٢٠١٥

الموارد البشرية في نعدام الشفافية أو االتساق في أسباب التغيرات اللتجنب أي تصور و -٧٦
أكبر قدر ممكن من م المحكمة على تقديم قلمراجعة، شجعت اللجنة الالمرتبطة بمشروع 

إعادة التنظيم ينبغي أن تنطوي المعلومات، بما في ذلك المعلومات وراء االفتراضات العامة (مثل "
المشروع.التي تقودعلى مكاسب في الكفاءة ") 

التي ستعقد في ، قبل الدورة المستأنفة موافاتهاباإلضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة و -٧٧
عدد بما في ذلك ،عن الهيكل التنظيمي (قبل/بعد المراجعة)بنظرة عامة ، ٢٠١٥وليو يتموز/

ألساس المنطقي لإلجراء تقييم كامل الموظفين في كل وحدة، بمجرد انتهاء مشروع المراجعة 
م.وراء هذه األرقاالكامن 

األساسي" حجم الب "في دورتها السادسة والعشرين ة إلى موافاتها حاجالاللجنة وأكدت -٧٨
)، وذلك تمشيا مع النهج الذي اقترحه قلم المحكمةميزانية المنظمة بأكملها (بما في ذلك ل

يفترض أنه ال توجد ""هيكلب الطلب ال يتعلق مكتب المدعي العام. وأكدت اللجنة أن هذا 
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silhouette)معقول" الشكل ال"لاألحرى بوصف إجراءات قضائية في المحكمة، ولكن ب

raisonnable)تهانشاطألمستوى المتوقع لذي كانت ستعطيه المحكمة للا.

("سن التقاعد")النتهاء الخدمةالسن اإللزامية - ٢

("سن التقاعد")، النتهاء اخلدمةالسن اإللزامية املتعلق باجلزء من التقرير علما باللجنة أحاطت -٧٩
رفع السن الذي ٢٠١٤ديسمرب نون األول/كا٢٩املؤرخ ٦٩/٢٥١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بو 

اللجنة تؤيد تاريخ تنفيذ هذا القرار يف وقت الحق. و حتديد عاما، مع ٦٥اخلدمة إىل هاء تاإللزامية إلن
كانون ١سنة، اعتبارا من ٦٥إىل ٦٢النتهاء اخلدمة باحملكمة منزيادة السن اإللزامية بتوصية احملكمة 

على احلقوق املكتسبة للموظفني احلاليني.م تأثري هذا القرار شريطة عد، ٢٠١٦يناير الثاين/

٦٢الحدمة من للجنة بأن توافق الجمعية على زيادة السن اإللزامية النتهاءي اوصتلذلك و -٨٠
نفيذ النظام األساسي للموظفين لتالالزمة في التغييرات وبأن توافق أيضا على إجراء سنة، ٦٥إلى 

قرار.هذا ال

ل الجغرافيالتمثي- ٣
أن احملكمة عرضت احملكمة. والحظت التمثيل اجلغرايف يفبشأن سابق ها القلقإىل اللجنة أشارت-٨١

طلبات التعيني تسهيل وتشجيع املزيد من علىلعمل مع الدول األطراف من مناطق ممثلة متثيال ناقصا ا
طبيق مبدأ التمثيل اجلغرايف جلميع احملكمة توسيع نطاق تاعتزام الحظت اللجنة أيضا و من تلك املناطق. 

التعيينات احملددة املدة.
بأن تتخذ المحكمة خطوات لضمان توزيع إعالنات الوظائف الشاغرةشدةاللجنة بوتوصي -٨٢

ليزية ك(اإلنبالمحكمة عمل تي اللغبكل من دائما توزيع االعالنات وضمان على نطاق أوسع، 
والفرنسية).

ثابتة وظائف أن اقرتاح حتويل عدد من وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل اللجنة أيضا والحظت -٨٣
التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.قد يؤثر على 

عند المحكمة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين راعي أن تباللجنة ي وصتولذلك -٨٤
مؤقتة العامة.المساعدة اللتحويل المقترح لوظائفبشأن اتوصياتها تقديم 

تحويل الوظائف الممولة منذ مدة طويلة من المساعدة المؤقتة العامة إلى وظائف دائمة- ٤

حاليا من املمولة وظائف الأن عددا من الذي أشارت فيه إىل تقرير احملكمة علماً باللجنة أحاطت -٨٥
وظائف التقرير إىل أن هذه الالحظمهام أساسية طويلة األجل للمحكمة. و املساعدة املؤقتة العامة تغطي 

وجود احملكمة، أصبحت حبكم الواقع ليف السنوات األوىل ها الذي أنشئ بعضال سيما ، و األجلطويلةال
معاجلة هذه املسألة، تعتزم احملكمة أن اللجنة الحظت مبهام أساسية. و يقومون شاغليها ألن وظائف ثابتة، 

طلب التحويل من خالل عملية قد تأن برامج رئيسية أخرى و راجعة، امليف قلم احملكمة، من خالل مشروع 
.٢٠١٦عام ليزانية املتقدمي 
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تحويالت نظرة عامة عن مجيع الأنه سيكون من األمهية مبكان أن يكون لديها إىل اللجنة وأشارت -٨٦
، من ٢٠١٦تقدمي ميزانية عام عن ومنفصلة سابقة يف وثيقة ذلك ميتقدوأنه يلزم املقرتحة للمحكمة، 

اللجنة يوصتكما ذكر أعاله، و يف امليزانية. إلمجالية بشأن اآلثار اآرائها تقدمي من اللجنة متكني أجل 
بشأن توصياتها عند تقديم المحكمة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين راعي أن تبأيضا 

المساعدة المؤقتة العامة.لتحويل المقترح لوظائف ا

)ةمؤقتال(أو ة األجلالقصير يينات التعاقد للتعرائق ط- ٥

يف ة األجلإدخال نوع جديد من التعيينات القصري نظر يف أن احملكمة تعلما باللجنة أحاطت -٨٧
ا احتياجات األجل ةالتعيينات القصري وستليب هذه احملكمة.  احملكمة القصرية األجل احملددة اليت تقل مد

تصل إىل فرتة احلد األقصى ال يتجاوز أقصاها ائي ملدة (قابلة للتجديد بشكل استثنواحدةسنةعن 
للمحكمة من أقل تكلفة موع خدمة سنتني). وأشارت احملكمة إىل أن التعيينات قصرية األجل 

املوظفني بقاء املتوقع ألن من التعيينات حمددة املدة، ومعظمها يف جمال االستحقاقات املتعلقة بالسفر، 
.فقطسنة واحدة

كل نوع من أنواع العقود (من أجل دراسة األجور املتصلة باللجنة تقريرا شامال عن ت وطلب-٨٨
، وتلقت هذا متحيزا لصاحل املوظفني احملليني)التعيني بعقود قصرية األجل يكون ألن املخاطر احملتملة 

التقرير.
في ؤقتاتنفيذه مأيدته بوجه عام ووافقت علىاللجنة علما باقتراح المحكمة و وأحاطت -٨٩

لتمثيل الجغرافي مراعاة اأيضا أهمية بيد أنها تكرر انتظار الموافقة النهائية من قبل الجمعية. 
.ة األجللنظر في التعيينات القصير لوالتوازن بين الجنسين من المرحلة األولى 

إعادة تصنيف الوظائف- ٦

عادة التصنيف. إلسة على عزمها تنفيذ سيااتطلب احملكمة تعليقعلما باللجنة أحاطت -٩٠
، على حد سواءكون صعودا أو هبوطاقد تو ،استثنائيةستكون وأشارت احملكمة إىل أن إعادة التصنيف 

يف امليزانية السنوية. ومع ذلك، من الوظائف عدد حمدود على الظروف العاديةتقتصر يفأن من املتوقع و 
إىل وجود عدد من حملكمة من عمل األوىل خالل السنوات ااملهام  التغريات يف توفقا للمحكمة، أد

عدة سنوات دون تعويض مناسب.الوظائف اليت يقوم شاغلوها مبهام منذ 
طلبات إعادة التصنيف، مبا يف ذلك على احملكمة اليت ستطبقها بادئ باملاللجنة علما وأحاطت -٩١

اتزيادة املسؤوليةيف حالكون تدبريا استثنائيا و تأن ينبغي إعادة التصنيف عمليات بأنباعرتافها 
عباء العمل.أتستخدم كأداة للرتقية أو لتربير زيادة نينبغي أال و فقط،الوظيفية

ثار املالية آللنظرا أقرت أيضا بأنه، إنشاء جملس مراجعة التصنيف، و باعتزام اللجنة ورحبت -٩٢
املوافقة النهائية حتفاظ بسلطةمعية االاجلينبغي أن تواصل امليزانية واملالية إلعادة التصنيف، واآلثار على 

النهج اجلديد للمحكمة .إىل حني اكتساب املزيد من اخلربة بإعادة التصنيف، على 
. ٢٠١٦امليزانية لعام بياناتاتهذه الطلبات يف سياق يف النظر مزيد من اللجنة إىل وتتطلع -٩٣

، بصورة فعالةاملوارد احملدودة املتاحة للمحكمةاحلاجة إىل استعمالمراعاة اللجنة جمددا على أمهية وتؤكد 
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وطلبت اللجنة لمحة عامة . املهامعند تغريللوظائف وهو ما يعين أيضا اقرتاح إعادة تصنيف اهلبوطية 
سابقة أن تقدم في وثيقة يلزم عن جميع عمليات إعادة التصنيف المقترحة للمحكمة، التي 

اإلجمالية بشأن اآلثار تمكين اللجنة من إبدء آرائها ل، ٢٠١٦ومنفصلة عن تقديم ميزانية عام 
الميزانية.إلعادة التصنيف على 

مشروع املراجعة على اللجنة أنه ينبغي إجراء هذه العملية بالتوازي مع تقييم شفاف لتأثري وترى -٩٤
.املوارد البشرية

التسلسل اإلداري- ٧

وظفني يف طلبها بشأن العالقة اإلدارية بني املعلى احملكمة نظرت اللجنة يف الرد الذي قدمته -٩٥
.للمحكمة واألطراف اخلارجية اليت تتبعها هذه املكاتبستقلة املكاتب امل

وها مبهام فنية "مستقلة" حمددة:شاغلاليت يقوم فيها ددت احملكمة الوظائف التالية وح-٩٦
ة للحسابات؛الداخليراجعة مدير مكتب امل(أ)

ية الدول األطراف؛مدير أمانة مجع(ب)
األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية؛(ج)
املساعد اخلاص لرئيس مجعية الدول األطراف؛(د)

رئيس آلية الرقابة املستقلة؛ (ه) 
املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا.(و)
ا ذه املكاتب، مبهلاللجنة أنه يف حني أن العمل الفين وترى -٩٧ ا يف ذلك إعداد وتنفيذ ميزانيا

احملكمة. وهذا يعين أن تقييم األداء، ينبغي أن تظل يفالسلطة اإلدارية بالتأكيد، فإن املعتمدة، مستقل 
املسجل (أو، يف حالة ينبغي أن يكون مبوافقة وتصديقجازة، والعمل اإلضايف، ومتديد العقود األطلبو 

مدير أمانة ، مبوافقة وتصديقواملالية واملساعد اخلاص لرئيس اجلمعيةاألمني التنفيذي للجنة امليزانية 
يتبعه كل موظف مباشرة. وينبغي أن يبقى جلمعية) بناء على طلب كتايب من الطرف اخلارجي الذي ا

:كما يليارجي،  اخلطرف للالفيناإلشراف 
راجعة؛رئيس جلنة امللمباشرة للحسابات يتبع الداخلية املراجعة مدير مكتب (أ)

رئيس مجعية الدول األطراف:لمباشرة يتبع مدير أمانة مجعية الدول األطراف (ب)
رئيس جلنة امليزانية واملالية؛ لمباشرة يتبع األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ‘١’
رئيس مجعية الدول األطراف.لمباشرة يتبعاص لرئيس مجعية الدول األطرافاخلساعد امل‘٢’

رئيس مجعية الدول األطراف؛ لمباشرة يتبع آلية الرقابة املستقلة رئيس(ج)
مباشرة لرئيس جملس إدارة الصندوق يتبع ضحايا للاملدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين (د)

االستئماين للضحايا.
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مناسبا يف يكون التسلسل اإلداري أعاله حسبماينبغي مراجعة ترتيب ه أنأيضاً اللجنة والحظت -٩٨
الفرعية.الدول األطراف وهيئاالعملية لحتياجاتلكي يتماشى مع االاملستقبل، 

تقييم أداء الموظفين - ٨

بشكل منتظم، مجيع املوظفني داءأضمان تقييم حىت اآلن لبذولة اللجنة علما باجلهود املأحاطت -٩٩
من املشاركة يف يف املائة١٠٠معدل يبلغ  التوصل إىل وشجعت احملكمة على مواصلة جهودها من أجل 

ألداء (حيث يتم إعطاء املرؤوسني القيام بتقييمات "عكسية" ل. والحظت اللجنة أيضا إمكانية هذا التقييم
هامة، ألغراض التدريب من أجل احلصول على مدخالت ) رؤسائهمفرصة لتقدمي مالحظات على عمل 

لتعزيز نظام تقييم األداء الوسيلة وغريها من الوسائل ظر يف هذه لنعلى اوشجعت احملكمة ، دارةتقييم اإلو 
وضمان تنفيذه على نطاق واسع.

التدريب والتعليم- ٩

إعادة التنظيم اتبعمليينتأثر المنمديرياللمساعدة يةتدريبتنظيم حلقات اللجنة بأوصت -١٠٠
االتصال الداخلي.من حيث مسؤولياتهم اإلحاطة علما بلىع

لمساعدة القانونيةا-هاء

المساعدة القانونية بشأن أول تقرير نصف سنوي لقلم المحكمة باللجنة علما أحاطت -١٠١
إعادة يجة عملية المحكمة أن تقدم نتت إلى)، وطلب٢٠١٤ديسمبر كانون األول/- يوليوتموز/(
/ ICC-ASP / 12قة وفقا لألحكام الواردة في الوثينظام المساعدة القانونية التي قامت بها لتقييم ال

Res.8 السادسة والعشرين.افي دورته،(ج)٦، المرفق األول، الفقرة

المباني الدائمة-واو

والتوقعات الماليةالحالة - ١
قدم رئيس جلنة الرقابة ومدير املشروع معلومات حمدثة للجنة بشأن حالة املشروع والتوقعات -١٠٢
املالية.
احملدد. ومن املتوقع يواصل التقدم طبقا للجدول الزمين قدير أن املشروع اللجنة مع التوالحظت -١٠٣

.٢٠١٥سبتمرب أيلول/اعتبارا من إليها احملكمة النتقال جاهزة املباين اجلديدة وأن تكون كتملتأن 
بذهلا جلنة الرقابة ومدير املشروع واحملكمة للتخفيف من املخاطر تباجلهود اليت ت اللجنة وأقر -١٠٤

جتاوز كبري يف التكاليف. قد تؤدي إىل طو ضغة البناء وميزانية االنتقال من ميزانيوتعاين كل من الية.امل
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حاليا، من و تدابري حازمة للتخفيف من املخاطر وحتقيق وفورات إضافية. ت كما أنه جاري اختاذ ذواختُ 
.)١٥(يورومليون٢٠٠بتكلفة ال يتجاوز أقصاها املشروع أن يكتمل املتوقع 
د االشرتاكات املقررة يسدتيف ريالتأثري السليب للتأخيف قلقها إزاء جلنة الرقابة اللجنةوتشارك -١٠٥

٥,٧من املتوقع متويل ما يبلغ اجلمعية، ووفقا لقرار تكاليف االنتقال. لتمويل املتوخى للللدول األطراف 
. ويف حني ٢٠١٤إىل ٢٠١٢من يف األعوام تكاليف االنتقال من فوائض امليزانية ماليني يورو من 

لتمويل ٢٠١٣عام فائض من فإنه ال يتاح ، ٢٠١٢عام يف ئض ماليني يورو من الفا٤,٤اتيحت 
من االشرتاكات غري املسددة مليون يورو. ويرجع ذلك إىل قيام احملكمة خبصم ١,٣الباقي البالغ قدره 

غري ٢٠١٤أي فائض من عام لقة باملتعتوقعات وال.)١٦(فدول األطراذي كان سيعاد للفائض الال
طار املايل املعتمد للمشروع.حدود اإلجلنة الرقابة خيارات التمويل البديلة املتاحة يف ستعرض ستو . ةمؤكد
وهي وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات محدثة في دورتها الخامسة والعشرين. -١٠٦

.لجنة الرقابةى تكون لدعلى استعداد لتقديم المشورة بشأن أي أسئلة 

إيجار المباني المؤقتة- ٢

اء عقباين عن رغبتها يف صحاب املأعربت ألأن احملكمةببلغت اللجنة أُ -١٠٧ د إجيار املباين احلالية و إ
١,٦يبلغ قدرها اتجيار إاحملكمة خالفا لذلك، سيلزم أن تدفع . و ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/ايةيف

اية مليون يورو  اء املبكر لعقود ومل يوافق أصحاب املباين حىت اآلن ع. ٢٠١٦هيونيران/حزيحىت  لى اإل
املسألة مع األطراف املعنية.هذهتسويةوال يزال من الواجب اإلجيار. 

التكلفة الكاملة للملكية- ٣

، ستكون احملكمة هي املالكة للمباين الدائمة. وسيتعني عليها أن تتعامل مع ٢٠١٥يف عام -١٠٨
لتكاليف املتصلة باملالك (املعروفة باسم التكلفة الكاملة للملكية) اليت تشمل تكاليف الصيانة (تكاليف ا

.على نطاق واسعالصيانة الوقائية والتصحيحية)، فضال عن تكاليف االستبدال الدوري لرأس املال 

بالتكلفة العامة امل املعينالرئيسية لتقرير الفريق العاالستنتاجات مدير املشروع الضوء على وسلط -١٠٩
كيفية تنظيم الصيانة و كيفية ، برئاسة مدير املشروع، اهتمامه على  ركز الفريق العاملوقد.)١٧(للملكية
متعهدن، اختيار الالنموذج التنظيمي، هناك بديبوفيما يتعلق استبدال رأس املال يف املباين اجلديدة.متويل 

أكثر فعالية املتعهد الرئيسي على أساس أنه نموذج بى الفريق العامل . وأوصتنظيم صيانة داخليةرئيسي أو 
قائمة مع اإلدارة الهذا النموذجتناول ميكن أنهالفريق العامل يعتقدو أقل خطورة وتكلفة للمحكمة. و 

إجراء تعديالت للرتتيبات احلالية. وفيما يتعلق باسرتاتيجية التمويل إىل ليس هناك حاجة ، و للجمعية
إعداد ميزانية سنوية للنفقات (أ) عدة خيارات ترتاوح بني بتقييم العامل قام الفريق دال رأس املال، الستب

مليون يورو. ويف كانون األول/ديسمرب املاضي، ١٩٥,٧النتقال يبلغ احلد األقصى املعتمد للميزانية املوحدة للبناء وا) ١٥(
ا ٤,٣أذنت اجلمعية للجنة الرقابة باملوافقة، كإجراء أخري، على زيادة املبلغ إىل  ماليني يورو، ورفعت بذلك امليزانية املأذون 

ليون يورو. وكان ذلك لضمان األمن املايل للمشروع.م٢٠٠يتجاوز أقصاه إىل حد ال
.٧-٤إىل ٥-٤النظام املايل والقواعد املالية، القواعد )١٦(
.٢٠١٣أنشأت جلنة الرقابة الفريق العامل يف عام )١٧(
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على أساس اشرتاكات سنوية يف املستقبل مجيع التكاليف لتغطية (ب) إنشاء صندوق وعند ظهورها، 
وجهة النظر ج الصندوق هو احلل األمثل من أن الفريق العامل ورأىو(ج) حلول وسيطة. موحدة،

ية.االستثمار تهاوقيماملباين الفنية للحفاظ على وظائف 

ضوء العوامل املتصلة جلنة الرقابة اآلن النظر يف اخليارات املقدمة من الفريق العامل يف وستواصل -١١٠
ستعداد االالدول األطراف اليت قد تبديخططاتاملوظائفها، فضال عن ، و حلفاظ على قيمة املباينبا

جلنة تعتزم و . الطويلة األجل على حد سواءومتويل عمليات رأس املال والصيانة ها فيما يتعلق بإدارة دلتأيي
ا اتقدمي مشروع توصية إىل اللجنة يف الرقابة  تقدمي توصية كي يتسىن هلا ،  للمشورةخلامسة والعشرين دور

.٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/ائية إىل اجلمعية يف 

ةالخامساإلدارة، في دورتها نة إلى توصيات لجنة الرقابة، بما في ذلك ترتيبات للجوتتطلع ا-١١١
سبتمبر.التي ستعقد في أيلول/والعشرين 

مسائل أخرى -زاي

وامليزانية ستجري يف بداية اجلزء للمحكمة لتنظيم اإلداري لأن التطورات اهلامة احملتملة بالنظر إىل -١١٢
ملكتب املدعي العام للفرتة واخلطة االسرتاتيجيةاملراجعة نتيجة ملشروع ، ال سيما٢٠١٥الثاين من عام 

من القسم األول من نظامها الداخلي، ان تعقد دورة ١وفقا للمادة ،اللجنةقررت ، ٢٠١٨- ٢٠١٦
لعامقبل إصدار امليزانية الربناجمية املقرتحةمتوز/يوليه،١٥و١٤يف يومي رابعة وعشرين مستأنفة يف الهاي 

٢٠١٦.

موعد انعقاد الدورة الخامسة  والعشرين للجنة

ا اخلامسة اوالعشرين يف الهاي يف الفرتة من -١١٣ ٢أيلول/سبتمرب إىل ٢١قررت اللجنة أن تعقد دور
.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
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٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٠حالة تسديد االشتراكات لغاية 

الدول األطراف

٢٠١٥السابقةالسنوات 
االشرتاكات 
غري املسددة 

لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

حساب املوقف يف
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السايق 

االشرتاكات  
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات 
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري    املسددة

٤٩أفغانستان١ ٨٣٠٤٩ ٩-٨٣٠ ٩-٩٦٥ ٩-٩٦٥ ١٦/٧/٢٠١٤غري مسددة٩٦٥

١٣١ألبانيا٢ ٢٧٢١٣١ ١٩-٢٧٢ ١٩-٨٥٨ ١٩-٨٥٨ ٢٥/٤/٢٠١٤غري مسددة٨٥٨

١١٩أندورا٣ ٩٩٩١١٩ ١٥-٩٩٩ ١٥-٨٢٩ ١٥-٨٢٩ ١٥/٤/٢٠١٤غري مسددة٨٢٩

٣٨نتيغوا وبربوداأ٤ ٩٨٥٣٥ ١٨٧٣ ٧٩٨٤ ٤-٠١٨ ٧-٠١٨ ١١/١٠/٢٠١٣متأخرات٨١٦

٨األرجنتني٥ ٨٨٠ ٨٣٤٨ ٠٦٧ ٢٧٧٨١٣ ٥٥٧٨٥٨ ٨٥٨-٢١٤ ١-٢١٤ ٦٧١ ٤/٩/٢٠١٣متأخرات٧٧١

٣١أسرتاليا٦ ٩٩٠ ٢٩٨٣١ ٩٩٠ ٤-٢٩٨ ١٠٦ ٧٠٧٤ ١٠٦ ١٠/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٠٧

١٤النمسا٧ ٨٩٠ ٠٩٩١٤ ٨٩٠ ١-٠٩٩ ٥٩٩ ٦٦٠١ ٥٩٩ ١٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٦٠

٦٣بنغالديش٨ ٥٥٢٦٣ ١٢-٥٥٢ ٦١٤١٢ ٢٨/١/٢٠١٥غري مسددة٢٩-٥٨٥٢٩

١٥٠باربادوس٩ ٤٥٢١٥٠ ١٥-٤٥٢ ٩٨٤١٥ ١٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٤

١٨بلجيكا١٠ ٥٨٤ ٣٤٧١٨ ٥٨٤ ٢-٣٤٧ ٠٠٠ ٥٢١٢ ٠٠٠ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٢١

١٧بليز١١ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٣١/١٠/٢٠١٤غري مسددة٠١٨

٣٨بنن١٢ ٩١٠٢٣ ٣٨٠١٥ ٥٣٠٦ ٦-٠٥٤ ٠٥٤٢٤٢١ ٢٧/٣/٢٠١٢غري مؤهلة للتصويت٦٠٨

١٣٣بوليفيا١٣ ٧٢٩١٣٣ ١٧-٧٢٩ ١٧-٨٩٥ ١٧-٨٩٥ ٧/٤/٢٠١٤غري مسددة٨٩٥

١٦٨البوسنة واهلرسك١٤ ٩٢٢١٦٨ ٣٣-٩٢٢ ٣٣-٨٩٩ ٣٣-٨٩٩ ٧/٥/٢٠١٤غري مسددة٨٩٩

٢٦٣بوتسوانا١٥ ١٢٣٢٦٣ ٣٢-١٢٣ ٠٦٤١١٩٣١ ٣١-٩٤٥ ٣/١١/٢٠١٤غري مسددة٩٤٥

٢٩الربازيل١٦ ٧٩١ ٥١٨٢٤ ٢٥٩ ٦٢٩٥ ٥٣١ ٨٨٩٥ ٨٨١ ٥-٤٨٢ ٨٨١ ١١-٤٨٢ ٤١٣ ١٤/٤/٢٠١٥متأخرات٣٧١

٥١٥بلغاريا١٧ ٤٨٢٥١٥ ٩٤-٤٨٢ ٢٢٤٩٤ ١٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٢٤

٤٠بوركينا فاسو١٨ ٩٥٠٤٠ ٦-٩٥٠ ٠٠٧٣ ١٤٦٢ ٢-٨٦١ ٢٦/٥/٢٠١٤غري مسددة٨٦١

١٥بوروندي١٩ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨١ ١٧/٣/٢٠١٥غري مسددة٣٧٣-٦٤٥٣٧٣

٥ابو فريديك٢٠ ٣٠٣٣ ٤٠٣١ ٩٠٠٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٣٠/١٢/٢٠١٣متأخرات٩١٨

٤٢كمبوديا٢١ ٦٠٠٤٢ ٨-٦٠٠ ٠٤٩٨ ١٢/٠٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٤٩

٥٢كندا٢٢ ٠٦٤ ٩٨٧٥٢ ٠٦٤ ٥-٩٨٧ ٩٠٦ ٥-٢٧٤ ٩٠٦ ٥-٢٧٤ ٩٠٦ ٢٠/٠١/٢٠١٤غري مسددة٢٧٤

مجهورية إفريقيا ٢٣
١٧الوسطى ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٩/١٢/٢٠١٤غري مسددة٧٩٥-٢٢٣٧٩٥

٢١تشاد٢٤ ١٣٥٢١ ٤-١٣٥ ٠١٥٣ ١٣/١/٢٠١٥غري مسددة٦٩٧-٣١٨٦٩٧

٢شيلي٢٥ ٤٠٧ ٧٥٨٢ ٤٠٧ ٦٦٥-٧٥٨ ٧٢٠٦٦٥ ٢٧/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٢٠

٢كولومبيا٢٦ ٨٢٢ ٦٤٣٢ ٨٢٢ ٥١٦-٦٤٣ ٥١٦-٦٩٣ ٥١٦-٦٩٣ ٢٧/٥/٢٠١٤غري مسددة٦٩٣

١٣جزر القمر٢٧ ٠٢٥٦٠٥١٢ ٤٢٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦١٤ ال توحد مدفوعاتغري مؤهلة للتصويت٤٨٤

٤٠الكونغو٢٨ ١٠٩١٧ ٠٤٦٢٣ ٠٦٣٩ ٩-٩٦٥ ٩٦٥٧٣٣٣ ١/٦/٢٠١١غري مؤهلة للتصويت١٠١

١٠جزر كوك٢٩ ١٤٥١٠ ٢-١٤٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٣١/٣/٢٠١٤مسددةغري٠١٨

٥٧٣كوستاريكا٣٠ ٥٤٦٥٧٣ ٧٥-٥٤٦ ٤١٩٧٥ ٢٧/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٤١٩

٣٣كوت ديفوار٣١ ٢١٦١٣ ٨٩٣١٩ ٣٢٣٢٢ ٢٢-٠٧٤ ٤١-٠٧٤ ١٦/٧/٢٠١٣متأخرات٣٩٧

١كرواتيا٣٢ ٣١٠ ٨١١١ ٣١٠ ٢٥٢-٨١١ ٥٢٥٢٥٢ ٢٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٢٥

٧٦٣قربص٣٣ ٢٤٦٧٦٣ ٩٤-٢٤٦ ٢٢٤٩٤ ٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٢٤
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الدول األطراف

٢٠١٥السابقةالسنوات 
االشرتاكات 
غري املسددة 

لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

حساب املوقف يف
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السايق 

االشرتاكات  
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات 
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري    املسددة

٣مجهورية التشيك٣٤ ١٥١ ٧٠٠٣ ١٥١ ٧٦٧-٧٠٠ ٠٥٢٧٦٧ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٥٢

مجهورية الكونغو ٣٥
٥٢الدميقراطية ٩٧٦٥٢ ٥-٩٧٦ ٥-٩٨٣ ٥-٩٨٣ ٥/١٢/٢٠١٤غري مسددة٩٨٣

١٢ركالدامن٣٦ ٥٥٤ ١٦٨١٢ ٥٥٤ ١-١٦٨ ٣٥٠ ٠٦٠١ ٣٥٠ ٢٦/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٦٠

١٧جيبويت٣٧ ٢٥٩١٧ ٢-٢٥٩ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٥/١٢/٢٠١٤غري مسددة٠١٨

١٧دومينيكا٣٨ ٤٥٥١٠ ٦١٥٦ ٨٤٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦٨ ٢٢/١١/٢٠١٣غري مؤهلة للتصويت٩٠٤

اجلمهورية ٣٩
٥٤٣كيةالدوميني ١٠٧٣١٠ ٣٧٦٢٣٢ ٧٣١٩٠ ٩٠-١٨٧ ١٨٧١ ٩٥٥٣٢٤ ٨/١٢/٢٠١٤غري مؤهلة للتصويت٨٧٣

٥٣٣إكوادور٤٠ ٧٢٩٥٣٣ ٥١٢٢١٧٨٧ ٨٧-٥٦٥ ٨٧-٥٦٥ ١٢/٨/٢٠١٤متأخرات٧٨٢

٤٥٩إستونيا٤١ ٤٧٩٤٥٩ ٧٩-٤٧٩ ٨٥٩٧٩ ٨/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٥٩

٦١فيجي٤٢ ٧٥٧٦١ ٦-٧٥٧ ٠٥٤٥ ٩/٢/٢٠١٥غري مسددة٩٥٩-٠٩٥٩٥٩

٩فنلندا٤٣ ٥٢٢ ٤٦٩٩ ٥٢٢ ١-٤٦٩ ٠٢٧ ١١٤١ ٠٢٧ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---١١٤

١٠٥فرنسا٤٤ ٤٠٥ ٩٦٤١٠٥ ٤٠٥ ١١-٩٦٤ ٢١١ ٦٢٠١١ ٢١١ ٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٢٠

٢١٩غابون٤٥ ٤٠٧١٨١ ٦٦٣٣٧ ٧٤٤٣٩ ٣٩-٩٣٧ ٧٧-٩٣٧ ١٢/٣/٢٠١٤متأخرات٦٨١

١٧غامبيا٤٦ ٤٥٥١٥ ٥٥٧١ ٨٩٨٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٢١/٠٢/٢٠١٣متأخرات٩١٦

٧٩جورجيا٤٧ ٣٠٣٧٩ ١٣-٣٠٣ ٨٤٠١٣ ٢٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٤٠

١٤٢أملانيا٤٨ ٧١٣ ٧٦٧١٤٢ ٧١٣ ١٤-٧٦٧ ٣١٤ ٨٢٤٧ ٢٤٨ ٦٣٤٧ ٠٦٦ ٧-١٩٠ ٠٦٦ ٢٧/١/٢٠١٥غري مسددة١٩٠

١١٦غانا٤٩ ٣٩٤١١٦ ٢٨-٣٩٤ ٠٠٢٢٨ ٩/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٠٢

١٠اليونان٥٠ ٦٨٤ ٤٦٩١٠ ٦٨٤ ١-٤٦٩ ٢٧٨ ٨٩٦٢١ ٨٥٦١ ٢٥٧ ١-٠٤٠ ٢٥٧ ٢٣/٦/٢٠١٤غري مسددة٠٤٠

٥غرينادا٥١ ٩٤٤١ ٧٧٧٤ ١٦٧٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٦ ٦/١/٢٠١٥لتصويتغري مؤهلة ل١٩٣

١٢١غواتيماال٥٢ ٥٧٠١٢١ ٥٤-٥٧٠ ١١٣٣ ٠١٥٥١ ٥١-٠٩٨ ١٧/٤/٢٠١٥غري مسددة٠٩٨

٣٠غينيا٥٣ ٨٣٠٢١ ١٠٠٩ ٧٣٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٤١١ ٧/١١/٢٠١١غري مؤهلة للتصويت٨٣٢

١٥غيانا٥٤ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢ ٣١/١٠/٢٠١٤مسددة بالكامل---٠١٨

١١٢دوراسهن٥٥ ٠٣١١١٢ ١٦-٠٣١ ٠١٩٧ ٦٢٣٨ ٨-٣٩٦ ٢/٣/٢٠١٥غري مسددة٣٩٦

٣هنغاريا٥٦ ٩٩٥ ٨٣٨٣ ٩٩٥ ٥٢٧-٨٣٨ ٣٨٩٥٢٧ ٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٨٩

٦١٦أيسلندا٥٧ ٩١٨٦١٦ ٥٣-٩١٨ ٤٢٣٥٣ ١١/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٤٢٣

٧أيرلندا٥٨ ٤٢٥ ٨٤٠٧ ٤٢٥ ٨٣٦-٨٤٠ ٠٧٨٨٣٦ ٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٧٨

٨٥إيطاليا٥٩ ٠٣٨ ٤١٧٨٥ ٠٣٨ ٨-٤١٧ ٨٠٢ ٨٢٣٨٨ ٨٠٢ ٨-٨١٥ ٨٠٢ ٢٩/٩/٢٠١٤غري مسددة٨١٥

١٤٤اليابان٦٠ ٤١٨ ٥٧٧١٤٤ ٤١٨ ٢١-٥٧٧ ٧١١ ٧٥٨٥ ٨٥٨ ٩٠٢١٥ ٨٥٢ ١٥-٨٥٦ ٨٥٢ ٢٦/٢/٢٠١٥غري مسددة٨٥٦

٢٤٨األردن٦١ ٧٣٢٢٤٨ ٤٣-٧٣٢ ٨٦٣٣٧٣٤٣ ٤٣-٤٩٠ ٣/٣/٢٠١٤غري مسددة٤٩٠

١٦٩كينيا٦٢ ٤٥٩١٦٩ ٢٦-٤٥٩ ١١٠٢٦ ٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---١١٠

٤٩٦التفيا٦٣ ٧١٥٤٩٦ ٩٣-٧١٥ ٧٩٤٨٥ ٥٩٥٨ ٨-١٩٩ ٢٣/٢/٢٠١٥غري مسددة١٩٩

١٧ليسوتو٦٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٢٢/١١/٢٠١٣ري مسددةغ٧٥٠-٢٦٨٧٥٠

١٥ليبرييا٦٥ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢٣٠١ ١-٧٨٨ ٢٦/١/٢٠١٥غري مسددة٧٨٨

١٤٣ليختنشتاين٦٦ ٠٥٢١٤٣ ١٧-٠٥٢ ٨٠٨١٧ ١٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٠٨

٨٠٩لتوانيا٦٧ ٢٤٠٨٠٩ ١٤٥-٢٤٠ ٥٨٣١٤٥ ١٤/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٨٣

١لكسمربغ٦٨ ٤٥٤ ٤٢٤١ ٤٥٤ ١٦٠-٤٢٤ ٢٧٩١٦٠ ٢٧/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٧٩

٢٩مدغشقر٦٩ ٥٦٦٢٩ ٦-٥٦٦ ٠٥٤٦ ٥/١٢/٢٠١٤مسددة بالكامل---٠٥٤
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الدول األطراف

٢٠١٥السابقةالسنوات 
االشرتاكات 
غري املسددة 

لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

حساب املوقف يف
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السايق 

االشرتاكات  
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات 
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري    املسددة

٢١مالوي٧٠ ٥٢٨١٢ ٥٣٣٨ ٩٩٥٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٢٦١٣ ٢٨/٩/٢٠١١غري مؤهلة للتصويت٠٥٧

٥ملديف٧١ ٤٣١٥ ٢٦٢١٦٩٢ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٦/٥/٢٠١٣متأخرات١٨٧

٤٢مايل٧٢ ٦٠٢٣٥ ٠٠٣٧ ٥٩٩٨ ٨-٠٧٣ ١٥-٠٧٣ ١٦/١/٢٠١٤متأخرات٦٧٢

٢٧٦مالطا٧٣ ١٧١٢٧٦ ٣١-١٧١ ٦٤٧٣١ ٢٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٤٧

١٧جزر مارشال٧٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٩٨٤١ ١-٠٣٤ ٤/٣/٢٠١٥غري مسددة٠٣٤

١٩٩ريشيوسمو ٧٥ ١٤٨١٩٩ ٢٥-١٤٨ ٢٥-٧٩١ ٢٥-٧٩١ ٣/٩/٢٠١٤غري مسددة٧٩١

٣٠املكسيك٧٦ ٦٨٨ ٩٠٩٣٠ ٦٨٨ ٣-٩٠٩ ٦٤٥ ٤٥٩٨٣ ٦٤٥ ٣-٤٥١ ٦٤٥ ٨/٤/٢٠١٤غري مسددة٤٥١

٢٩منغوليا٧٧ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٢٤١٠٣٥ ٥-٩٢١ ٢٠/٨/٢٠١٤غري مسددة٩٢١

٤٢اجلبل األسود٧٨ ٢٩٦٤٢ ٩-٢٩٦ ٩-٩٠٦ ٩-٩٠٦ ٢٠/٦/٢٠١٤غري مسددة٩٠٦

١٢٩ناميبيا٧٩ ٢٦٥١٢٩ ١٩-٢٦٥ ٨٢٨١٩ ٢٠/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٨

١٧ناورو٨٠ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٢ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٨

٣٠هولندا٨١ ٩٣٢ ٧٨٥٣٠ ٩٣٢ ٣-٧٨٥ ٢٧٣ ٣٦٧٣ ٢٧٣ ١٦/٤/٢٠١٥سددة بالكاملم---٣٦٧

٤نيوزيلندا٨٢ ٣٧٩ ٣٣٣٤ ٣٧٩ ٥٠٧-٣٣٣ ١٩٤٥٠٧ ١٤/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---١٩٤

٢٥النيجر٨٣ ٨٣٢٧ ٩٤٣١٧ ٨٨٩٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٩٢٢٢ ٢٣/١١/٢٠٠٩غري مؤهلة للتصويت٠١٧

١نيجرييا٨٤ ١١٧ ٢٧٤١ ٠١٩ ٢٢٣٩٨ ٠٥١١٨٠ ١٨٠-٣٧٥ ٢٧٨-٧٥ ٢٥/١٠/٢٠١٣متأخرات٤٢٦

١٣النرويج٨٥ ٧٩٨ ٠٧٤١٣ ٧٩٨ ١-٠٧٤ ٧٠٥ ٨٦٧١ ٧٠٥ ٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٦٧

٣٨٧بنما٨٦ ٧٣٠٣٨٧ ٥١-٧٣٠ ٥٦٥٢٧٥١ ٥١-٥٣٨ ١٨/٨/٢٠١٤غري مسددة٥٣٨

١٥٠باراغواي٨٧ ٢٣٩١٤٦ ٨٣٦٣ ٤٠٣٢٠ ٢٠-٠٥٦ ٢٣-٠٥٦ ٥/٢/٢٠١٥متأخرات٤٥٩

١بريو٨٨ ٦٤٠ ٩١٢١ ٦٤٠ ٢٣٤-٩١٢ ٢٣٤-٤٨٧ ٢٣٤-٤٨٧ ١٤/١/٢٠١٥غري مسددة٤٨٧

٧٣٢الفلبني٨٩ ٨٠٤٧٣٢ ٣٠٦-٨٠٤ ٣٠٦-٨١٠ ٣٠٦-٨١٠ ١٦/٤/٢٠١٤غري مسددة٨١٠

١١بولندا٩٠ ٥٥٧ ٩٨٥١١ ٥٥٧ ١-٩٨٥ ٨٤٦ ٢٥٧١ ٨٤٦ ٢٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٥٧

٨الربتغال٩١ ٦٤٣ ٥٤٥٨ ٦٤٣ ٩٣٨-٥٤٥ ٠٧٦٥٢ ٣٣٤٨٨٥ ٨٨٥-٧٤٢ ٥/٥/٢٠١٤غري مسددة٧٤٢

٣٥مجهورية كوريا٩٢ ٥٢٧ ٦٢٧٣٥ ٥٢٧ ٣-٦٢٧ ٩٩٢ ١٢١٣ ٩٩٢ ٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---١٢١

١٧مجهورية مولدوفا٩٣ ٣٧٣١٧ ٦-٣٧٣ ٦-٠٤١ ٦-٠٤١ ٢٢/٥/٢٠١٤غري مسددة٠٤١

٢رومانيا٩٤ ٢٤٥ ٩٨٢٢ ٢٤٥ ٤٥٣-٩٨٢ ٠٨٢٤٣٠ ٠٠٠٢٣ ٢٣-٠٨٢ ٢/٤/٢٠١٥غري مسددة٠٨٢

سانت كيتس ٩٥
١٣ونيفيس ٠٢٥١٣ ٢-٠٢٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٢/٣/٢٠١٤غري مسددة٠١٨

٧سانت لوسيا٩٦ ٠٩٧٧ ٠٦٧٣٠٢ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٥/٦/٢٠١٤متأخرات٠٤٨

سانت فنسنت ٩٧
١٧وجزر غرينادين ٢٥٩١١ ٩٥٦٥ ٣٠٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨١١٧ ١٤/٧/٢٠١١غري مؤهلة للتصويت٣٣٢

١٧ساموا٩٨ ٣٣٥١٧ ١-٣٣٥ ٩٩٤١ ١٣/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٩٤

٥١سان مارينو٩٩ ٧٤٠٥١ ٥-٧٤٠ ٥-٩٨٣ ٥-٩٨٣ ٢٨/٢/٢٠١٤غري مسددة٩٨٣

٩١السنغال١٠٠ ٠٥٣٩١ ١١-٠٥٣ ٩٨٣١١ ٢٠/٣/٢٠١٥غري مسددة٥٢-٩٣١٥٢

٥٠١صربيا١٠١ ٩٩٥٥٠١ ٧٩-٩٩٥ ٧٢٤٧٩ ١٢/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٢٤

١٠سيشيل١٠٢ ٥٠١١٠ ٢-٥٠١ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٩/٧/٢٠١٤غري مسددة٠١٨

١٧سرياليون١٠٣ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٦١١ ١-٩٥٧ ٩/٣/٢٠١٥غري مسددة٩٥٧

١سلوفاكيا١٠٤ ٨٠٣ ٢٧٥١ ٨٠٣ ٣٤١-٢٧٥ ٣٤٨٣٤١ ٤/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٤٨

١سلوفينيا١٠٥ ٦٥٤ ٤١٩١ ٦٥٤ ٢٠٠-٤١٩ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٣/٤/٢٠١٤غري مسددة٤٣٠
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الدول األطراف

٢٠١٥السابقةالسنوات 
االشرتاكات 
غري املسددة 

لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

حساب املوقف يف
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السايق 

االشرتاكات  
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات 
املقررة

احملصَّالت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري    املسددة

٥جنوب أفريقيا١٠٦ ٨٨٢ ٠٢٠٥ ٨٨٢ ٧٣٨-٠٢٠ ٨٣٧٧٣٨ ٦/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٣٧

٥٠إسبانيا١٠٧ ٦٣١ ٥٧٧٥٠ ٦٣١ ٥-٥٧٧ ٨٨٣ ٧٤١٥ ٨٨٣ ٣٠/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٤١

٧--دولة فلسطني١٠٨ ٩٧٠٧ ٧-٩٧٠ ال توجد مدفوعاتغري مسددة٩٧٠

٣٠سورينام١٠٩ ٥٩٣٣٠ ٨-٥٩٣ ٨-٠٤٩ ٨-٠٤٩ ١١/٢/٢٠١٤غري مسددة٠٤٩

١٧السويد١١٠ ٩٠٢ ٧٣٠١٧ ٩٠٢ ١-٧٣٠ ٨٩٩ ٩٣٧١ ٨٩٩ ١٨/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٣٧

٢٠سويسرا١١١ ١٢٨ ٩٣٥٢٠ ١٢٨ ٢-٩٣٥ ٠٧٢ ٠٣٦٢ ٠٠٠ ٠٠٠٧٢ ٧٢-٠٣٦ ٩/٢/٢٠١٥غري مسددة٠٣٦

٢٩طاجيكستان١١٢ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٥٤٢ ٦١١٣ ٣-٤٤٣ ١٩/٣/٢٠١٥غري مسددة٤٤٣

مجهورية مقدونيا ١١٣
١١٢اليوغوسالفية سابقا ١٩٩١١٢ ١٦-١٩٩ ٠١٩٢٠٤١٥ ١٥-٨١٥ ١١/٣/٢٠١٥غري مسددة٨١٥

٢١ليشيت- تيمور١١٤ ٠٢٧٢١ ٤-٠٢٧ ٠١٣٣ ١٠/٦/٢٠١٤غري مسددة١٦١-٨٥٢١٦١

٥٨٥ترينيداد وتوباغو١١٥ ٣٧٢٥٨٥ ٨٧-٣٧٢ ٨٧-٤٤٦ ٨٧-٤٤٦ ٣١/١/٢٠١٤غري مسددة٤٤٦

١٩٥تونس١١٦ ٧٤٥١٩٥ ٧٢-٧٤٥ ١٥٠٧١ ١٩/٢/٢٠١٥غري مسددة١٦٤-٩٨٦١٦٤

٩٠أوغندا١١٧ ٧٥٤٦٨ ٨٨٠٢١ ٨٧٤١١ ١١-٩٨٣ ٩٨٣٤٨٣٣ ٥/١٢/٢٠١٢متأخرات٩٠٥

١٠٧اململكة املتحدة١١٨ ٤٥٥ ٣٧٠١٠٧ ٤٥٥ ١٠-٣٧٠ ٣٧٩ ٧٧٨١٠ ٣٧٩ ١٤/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٧٨

مجهورية تنزانيا ١١٩
١١٣املتحدة ٤٨٠٦٥ ٩٦٦٤٧ ٥١٤١٢ ١٢-٦١٤ ٦١٤٣٥٤٦٠ ١/٦/٢٠١٠غري مؤهلة للتصويت٤٨٢

٦٨٠أوروغواي١٢٠ ٨٠٦٦٨٠ ١٠٤-٨٠٦ ١٠٤-١٨٩ ١٠٤-١٨٩ ٢٧/٣/٢٠١٥غري مسددة١٨٩

٥فانواتو١٢١ ٥-١٧٣ ١٧٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٧ ال توجد مدفوعاتغري مؤهلة للتصويت١٩٩

٥فنزويال١٢٢ ٤٧٣ ٦٨٤٣ ٣٥٠ ٧٨٣٢ ١٢٢ ٩٠١١ ٢٥٦ ١-٨٢٢ ٢٥٦ ٨٢٢٤ ٩٨٣٣ ٣٨٤ ٤/٩/٢٠١٢متأخرات٧٠٦

٥٤زامبيا١٢٣ ٠٥٩٥٤ ١١-٠٥٩ ١١-٩٨٣ ١١-٩٨٣ ١٤/٧/٢٠١٤غري مسددة٩٨٣

١٨١٨٤٤فروق تقريب احلساب

١المجموع ٠٥٣ ٥٣٤ ١٩٦١ ٠٤٤ ٤٨٠ ٤٨٨٩ ٠٥٣ ٧٠٨١٢٥ ٥٩٧ ٦٣٩٧١ ٦٩٧ ٧٢٠٥٣ ٨٩٩ ٩١٩٧ ٧٥٨٦٢ ٩٦١ ٣٨٥

.مالحظة: يشمل االشرتاكات يف امليزانية الربناجمية املقررة وجتديد موارد صندوق الطوارئ فقط وال يشمل السلف لصندوق رأس املال العامل
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جداول الموارد البشرية
التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية

٢٠١٥آذار/مارس ٣١حىتةاحلال

)١٨(٣١٢جمموع موظفي الفئة الفنية:

م:  ٧٥جمموع جنسيا
التوزيع بحسب المنطقة:

.موظف لغات.٣٧عدا املسؤولني املنَتخبني و) ١٨(

موعاجلنسيةاملنطقة ا
١اجلزائرأفريقيا

١بنن
١بوركينا فاسو

٣الكامريون
١مجهورية الكونغو الدميقراطية

١كوت ديفوار
٤مصر
٣غامبيا

١غانا
١غينيا
٣كينيا

١ليسوتو
١مالوي

٢مايل
٢النيجر
٢نيجرييا
٢رواندا

٣السنغال
٣سرياليون

٩جنوب أفريقيا
١توغو

١أوغندا
٢مجهورية تنزاينا املتحدة

١زمبابوي
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موعاجلنسيةاملنطقة ا
٥٠مجموع أفريقيا

١الصنيآسيا
١صقرب 

٤اإلسالمية)-إيران (مجهورية 
٣اليابان
١األردن
١لبنان

١منغوليا
١فلسطني
١الفلبني

١مجهورية كوريا
١سنغافورة
١سريالنكا

١٧مجموع آسيا
١ألبانياأوروبا الشرقية

١البوسنة واهلرسك
١بلغاريا
٥كرواتيا
١جورجيا
٢بولندا

٦رومانيا
٤صربيا

١أوكرانيا
٢٢مجموع أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية 
والكارييب

٣األرجنتني
١الربازيل
١شيلي

٦كولومبيا
١كوستاريكا

٢إكوادور
٣املكسيك

٣بريو
٢ترينيداد وتوباغو

٣فنزويال 
٢٥مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
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موعاجلنسيةاملنطقة ا
أوروبا الغربية ودول 

أخرى
١٢أسرتاليا
٢النمسا
١٠بلجيكا

١٣كندا
١الدامنرك

٤فنلندا
٤٥فرنسا
٩أملانيا

٢اليونان
٧آيرلندا

١اسرائيل
١٣إيطاليا
٢٠هولندا

٢نيوزيلندا
٣الربتغال
١٠إسبانيا
٢السويد
٢سويسرا

٣١اململكة املتحدة
٩الواليات املتحدة األمريكية

١٩٨مجموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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من الفئة الفنيةالمحكمة التمثيل الجغرافي لموظفي330

٢٠١٥آذار/مارس ٣١حىتةاحلال

)٢(عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة

.موظف لغات.٣٧عدا املسؤولني املنَتخبني و)٢(

موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
١ليسوتوأفريقيا١-مد

١المجموع ألفريقيا
١األرجنتنيالالتينية والكارييبأمريكا

١إكوادور
٢المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي

٢بلجيكاأخرىودولأوروبا الغربية 
١فرنسا
١إيطاليا
١هولندا

١اململكة املتحدة
٦بية ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغر 

١٩-المجموع للرتبة مد
١كينياأفريقيا٥-ف

١مايل 
١السنغال 

٢جنوب أفريقيا
٥المجموع ألفريقيا

١األردنآسيا
١المجموع آلسيا

١صربياأوروبا الشرقية
١المجموع ألوروبا الشرقية

٢أسرتالياودول أخرىأوروبا الغربية 
١كندا

١الدامنرك
١فنلندا
٤فرنسا
١آيرلندا
٢إيطاليا
١هولندا

١الربتغال
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موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
٢إسبانيا

٤اململكة املتحدة
١مريكيةاألالواليات املتحدة 

٢١أخرىالمجموع ألوروبا الغربية ودول 
٥٢٨-المجموع للرتبة ف

١بوركينا فاسوأفريقيا٤-ف
١كوت ديفوار

١غانا
١نيجرييا

١سرياليون
١جنوب أفريقيا

١مجهورية تنزانيا املتحدة
٧المجموع ألفريقيا

٣اإلسالمية)–إيران (مجهورية آسيا
١لبنان

٤المجموع آلسيا
١كرواتياأوروبا الشرقية

١رومانيا
١أوكرانيا

٣المجموع ألوروبا الشرقية
٢كولومبياأمريكا الالتينية والكارييب

٢ترينيداد وتوباغو
١فنزويال 

٥ألمريكا الالتينية والكاريبيالمجموع
٢أسرتالياودول أخرىأوروبا الغربية 

١بلجيكا
٢فنلندا
٦فرنسا

٣انياأمل
١آيرلندا
٣إيطاليا
٤هولندا

١نيوزيلندا
١الربتغال
٢إسبانيا

٩اململكة املتحدة
٣٥ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية 



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 332

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
332

موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
٤٥٤-المجموع للرتبة ف

١اجلزائرأفريقيا٣-ف
١بنن
٢امريونالك

٢مصر
٢كينيا
١مايل 

٢النيجر
١نيجرييا
١رواندا

١السنغال
٦جنوب أفريقيا

١مجهورية تنزانيا املتحدة
٢١المجموع ألفريقيا

١اإلسالمية) -إيران (مجهورية آسيا
١منغوليا

١فلسطني
١الفلبني

١سنغافورة
١النكاسري

٦المجموع آلسيا
١ألبانياأوروبا الشرقية

١كرواتيا
١جورجيا
١بولندا

١رومانيا
١صربيا

٦المجموع ألوروبا الشرقية
١األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب

١شيلي
٣كولومبيا

١كوستاريكا
١إكوادور

١املكسيك
١ريوب

١فنزويال 
١٠المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي
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موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
٦أسرتالياودول أخرىأوروبا الغربية 

٢النمسا
٦بلجيكا

٣كندا
١فنلندا
١٢فرنسا
٥أملانيا

١اليونان
٤آيرلندا
٣إيطاليا
٦هولندا

١الربتغال
١إسبانيا
١السويد
٢سويسرا

٨اململكة املتحدة
٤مريكيةاألالواليات املتحدة 

٦٦ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية 
٣١٠٩-المجموع للرتبة ف

١الكامريونأفريقيا٢-ف
١مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢مصر
٢غامبيا
١مالوي
١رواندا

١السنغال 
٢سرياليون

١توغو
١زمبابوي

١٣المجموع ألفريقيا
١الصنيآسيا

١قربص
٣اليابان

١مجهورية كوريا
٦المجموع آلسيا

١بلغارياأوروبا الشرقية
٢كرواتيا
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موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
٣رومانيا
٢اصربي

٨المجموع ألوروبا الشرقية
١األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب

١الربازيل
١كولومبيا
١املكسيك

٢بريو
٦المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي

٢أسرتالياودول أخرىأوروبا الغربية 
٨كندا
١٩فرنسا
١أملانيا

١اليونان
١اسرائيل
٤إيطاليا
٧هولندا

١نيوزيلندا
٣إسبانيا
١السويد

٨اململكة املتحدة
٤مريكيةألالواليات املتحدة ا

٦٠ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية 
٢٩٣-المجموع للرتبة ف

١غامبياأفريقيا١-ف
١غينيا

١أوغندا
٣االمجموع ألفريقي

١البوسنة واهلرسكأوروبا الشرقية
١كرواتيا
١بولندا

١رومانيا
٤ألوروبا الشرقيةالمجموع

١املكسيكأمريكا الالتينية والكارييب
١فنزويال 

٢المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي
١بلجيكاودول أخرىأوروبا الغربية 
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ع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبةيتوز 

بالنسبة املئوية١-املوظفني من الرتبة مدعيتوز 
قد يكون عرضها ،)فقطوظائفتسع بالنظر إىل حمدودية عدد الوظائف من هذه الرتبة (
الوارد يف اجلدول املعروض عها العددي الدقيق ياإلحصائي يف شكل بياين مضلًِّال. فريجى الرجوع إىل توز 

أعاله.
املئويةبالنسبة،٥-توزيع املوظفني من الفئة ف

17.86%

3.57% 3.57% 0.00%
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80.00%

بالنسبة 5-وظائف الرتبة ف
المئویة

الرقم المستھدف

موعاجلنسيةملنطقةاالرتبة ا
١كندا
٣فرنسا
١آيرلندا
١هولندا
٢إسبانيا

١اململكة املتحدة
١٠ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية 

١١٩-المجموع للرتبة ف
٣١٢الكليالمجموع 
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بالنسبة املئوية،٤-ع املوظفني من الفئة فيتوز 336

بالنسبة املئوية،٣-ع املوظفني من الفئة فيتوز 
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بالنسبة املئوية،٢-ع املوظفني من الفئة فيوز ت337

بالنسبة املئوية،١-ع املوظفني من الفئة فيتوز 
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النطاق المستصوب بحسب البلد338

النطاق املستحَسن٢٠١٥لنصيب لعام االبلداملنطقة
منتصف 
النطاق

عدد 
)(املوظفني

١,٤٢١,٢٤١-١,٠٥٪٠,٠٠٤٨٠بننأفريقيا
١,٤١١,٢٣-١,٠٤٪٠,٠٢٧٠٠بوتسوانا

١,٤٩١,٢٩١-١,١٠٪٠,٠٠٤٨٠بوركينا فاسو
١,٤١١,٢٣-١,٠٤٪٠,٠٠١٦٠بوروندي

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠كابو فريدي
١,٣٧١,٢٠-١,٠٢٪٠,٠٠١٦٠مجهورية أفريقيا الوسطى

١,٤٤١,٢٥-١,٠٦٪٠,٠٠٣٢٠تشاد
١,٣٤١,١٧-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠جزر القمر

١,٣٨١,٢٠-١,٠٢٪٠,٠٠٧٩٠الكونغو
١,٥٦١,٣٦١-١,١٥٪٠,٠١٧٥٠كوت ديفوار

١,٩٥١,٦٩١-١,٤٤٪٠,٠٠٤٨٠مجهورية الكونغو الدميقراطية
١,٣٤١,١٧-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠جيبويت
١,٤٢١,٢٣-١,٠٥٪٠,٠٣١٨٠غابون
١,٣٥١,١٧٣-١,٠٠٪٠,٠٠١٦٠غامبيا

١,٦٠١,٣٩١-١,١٨٪٠,٠٢٢٢٠غانا
١,٤٣١,٢٤١-١,٠٥٪٠,٠٠١٦٠غينيا
١,٧٤١,٥١٣-١,٢٩٪٠,٠٢٠٧٠كينيا

١,٣٥١,١٨١-١,٠٠٪٠,٠٠١٦٠ليسوتو
١,٣٧١,١٩-١,٠١٪٠,٠٠١٦٠ليبرييا

١,٥٢١,٣٢-١,١٢٪٠,٠٠٤٨٠مدغشقر
١,٤٨١,٢٩١-١,٠٩٪٠,٠٠٣٢٠مالوي

١,٤٦١,٢٧٢-١,٠٨٪٠,٠٠٦٤٠مايل
١,٣٩١,٢١-١,٠٣٪٠,٠٢٠٧٠موريشيوس

١,٣٩١,٢١-١,٠٢٪٠,٠١٥٩٠ناميبيا
١,٤٨١,٢٩٢-١,٠٩٪٠,٠٠٣٢٠النيجر
٣,٠٦٢,٦٦٢-٢,٢٦٪٠,١٤٣٠٠نيجرييا

١,٤٧١,٢٨٣-١,٠٨٪٠,٠٠٩٥٠السنغال
١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠سيشيل

)( موظفاً آخرين من الفئة ٣٢ن الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتَخبني وموظفي اللغات. و. والوظائف الثابتة م٢٠١٥آذار/مارس ٣١احلالة بتاريخ
.الفنية من رعايا دول ليست أطرافاً يف نظام روما األساسي.
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النطاق املستحَسن٢٠١٥لنصيب لعام االبلداملنطقة
منتصف 
النطاق

عدد 
)(املوظفني

١,٣٩١,٢١٣-١,٠٢٪٠,٠٠١٦٠سرياليون
٣,١٠٢,٧٠٩-٢,٢٩٪٠,٥٩١٢٠جنوب أفريقيا

١,٥٥١,٣٥-١,١٥٪٠,٠٥٧٢٠تونس
١,٦٥١,٤٤١-١,٢٢٪٠,٠٠٩٥٠داأوعن

١,٧٥١,٥٣-١,٣٠٪٠,٠١٠٠٠مجهورية تنزانيا املتحدة
١,٤٧١,٢٨٢-١,٠٩٪٠,٠٠٩٥٠زامبيا

١,٦١١,٤٠-١,١٩٪٠,٠٠٧٩٠أفغانستانآسيا
٢,٨٢٢,٤٥-٢,٠٨٪٠,٠١٠٠٠بنغالديش
١,٤٨١,٢٩-١,٠٩٪٠,٠٠٦٤٠كمبوديا

١,٣٣١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠جزر كوك
١,٥١١,٣١١-١,١١٪٠,٠٧٤٧٠قربص
١,٣٥١,١٧-١,٠٠٪٠,٠٠٤٨٠فيجي
٤٠,٩٠٣٥,٥٧٣-٣٠,٢٣٪١٧,٢١٦١٠اليابان
١,٤٧١,٢٨١-١,٠٨٪٠,٠٣٥٠٠األردن

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠ملديف
١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠جزر مارشال

١,٣٧١,١٩١-١,٠١٪٠,٠٠٤٨٠وليامنغ
١,٣٣١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠ناورو

٢,٧١٢,٣٦١-٢,٠٠٪٠,٢٤٤٧٠الفلبني
٨,٨٤٧,٦٩١-٦,٥٣٪٣,١٦٨٩٠مجهورية كوريا

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠ساموا
١,٤٠١,٢٢-١,٠٤٪٠,٠٠٤٨٠طاجيكستان

١,٣٥١,١٧-١,٠٠٪٠,٠٠٣٢٠ليشيت–تيمور 
١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠فانواتو

١,٣٩١,٢١١-١,٠٣٪٠,٠١٥٩٠ألبانياأوروبا الشرقية
١,٤٢١,٢٤١-١,٠٥٪٠,٠٢٧٠٠البوسنة واهلرسك

١,٥٦١,٣٦١-١,١٦٪٠,٠٧٤٧٠بلغاريا
١,٨٢١,٥٨٥-١,٣٤٪٠,٢٠٠٢٠كرواتيا

٢,٧٩٢,٤٣-٢,٠٦٪٠,٦١٣٤٠اجلمهورية التشيكية
١,٤٨١,٢٩-١,١٠٪٠,٠٦٣٦٠استونيا
١,٣٩١,٢١١-١,٠٣٪٠,٠١١١٠جورجيا
٢,٣٦٢,٠٦-١,٧٥٪٠,٤٢٢٧٠هنغاريا
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النطاق املستحَسن٢٠١٥لنصيب لعام االبلداملنطقة
منتصف 
النطاق

عدد 
)(املوظفني

١,٥٢١,٣٢-١,١٢٪٠,٠٧٤٧٠التفيا
١,٦٢١,٤١-١,٢٠٪٠,١١٦٠٠ليتوانيا

١,٣٥١,١٨-١,٠٠٪٠,٠٠٧٩٠اجلبل األسود
٤,٩٤٤,٢٩٢-٣,٦٥٪١,٤٦٣٧٠لندابو 

١,٣٧١,١٩-١,٠٢٪٠,٠٠٤٨٠مجهورية مولدوفا
٢,٣٢٢,٠٢٦-١,٧٢٪٠,٣٥٩٢٠رومانيا
١,٥٦١,٣٦٤-١,١٥٪٠,٠٦٣٦٠صربيا

١,٩٩١,٧٣-١,٤٧٪٠,٢٧١٨٠سلوفاكيا
١,٧٠١,٤٨-١,٢٦٪٠,١٥٨٩٠سلوفينيا

مجهورية مقدونيا 
١,٣٨١,٢٠-١,٠٢٪٠,٠١٢٧٠السابقةسالفيةاليوغو 

أمريكا الالتينية 
والكارييب

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠٣٢٠أنتيغوا وباربودا
٣,٢٣٢,٨١٣-٢,٣٨٪٠,٦٨٦٥٠األرجنتني
١,٣٦١,١٨-١,٠١٪٠,٠١٢٧٠بربادوس

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠بليز
١,٤٥١,٢٦-١,٠٧٪٠,٠١٤٣٠وليفياب

١٣,٤٨١١,٧٢١-٩,٩٦٪٤,٦٦٢٨٠الربازيل
٢,٦٧٢,٣٢١-١,٩٧٪٠,٥٣٠٨٠شيلي

٢,٦٦٢,٣١٦-١,٩٧٪٠,٤١١٦٠كولومبيا
١,٥١١,٣١١-١,١١٪٠,٠٦٠٤٠كوستاريكا

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠دومينيكا
١,٥٨١,٣٨-١,١٧٪٠,٠٧١٥٠اجلمهورية الدومينيكية

١,٦١١,٤٠٢-١,١٩٪٠,٠٦٩٩٠إكوادور
١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠غرينادا

١,٥٥١,٣٥-١,١٥٪٠,٠٤٢٩٠غواتيماال
١,٣٤١,١٧-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠غيانا

١,٤٣١,٢٤-١,٠٥٪٠,٠١٢٧٠هندوراس
٨,٨٥٧,٧٠٣-٦,٥٤٪٢,٩٢٧٤٠املكسيك 

١,٤٥١,٢٦-١,٠٨٪٠,٠٤١٣٠بنما
١,٤٢١,٢٤-١,٠٥٪٠,٠١٥٩٠باراغواي

٢,٠١١,٧٥٣-١,٤٨٪٠,١٨٥٩٠بريو
١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠سانت كيتس ونيفيس
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النطاق املستحَسن٢٠١٥لنصيب لعام االبلداملنطقة
منتصف 
النطاق

عدد 
)(املوظفني

١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠سانت لوسيا
١,٣٤١,١٦-٠,٩٩٪٠,٠٠١٦٠سان فنسنت وغرينادين

١,٣٥١,١٧-١,٠٠٪٠,٠٠٦٤٠سورينام
١,٥٠١,٣٠٢-١,١١٪٠,٠٦٩٩٠ترينيداد وتوباغو

١,٥٥١,٣٤-١,١٤٪٠,٠٨٢٦٠وروغوايأ
٣,٨١٣,٣٢٣-٢,٨٢٪٠,٩٩٦٤٠فنزويال

أوروبا الغربية
ودول أخرى

١,٣٦١,١٨-١,٠١٪٠,٠١٢٧٠أندورا
٨,٨٨٧,٧٢١٢-٦,٥٦٪٣,٢٩٦١٠أسرتاليا
٤,٢٤٣,٦٨٢-٣,١٣٪١,٢٦٨٢٠النمسا
٤,٩٧٤,٣٢١٠-٣,٦٧٪١,٥٨٦٠٠بلجيكا

١٢,٢٢١٠,٦٣١٣-٩,٠٣٪٤,٧٤٢٢٠كندا
٣,٧٨٣,٢٨١-٢,٧٩٪١,٠٧٢٧٠الدامنرك

٣,٢٢٢,٨٠٤-٢,٣٨٪٠,٨٢٤٨٠فنلندا
٢١,٧٦١٨,٩٢٤٥-١٦,٠٨٪٨,٨٨٨٥٠فرنسا
٢٧,٤٠٢٣,٨٣٩-٢٠,٢٥٪١١,٣٤٨٧٠أملانيا

٣,٦٩٣,٢١٢-٢,٧٣٪١,٠١٣٩٠اليونان
١,٤٣١,٢٤-١,٠٦٪٠,٠٤٢٩٠آيسلندا
٢,٨٦٢,٤٨٧-٢,١١٪٠,٦٦٤٣٠آيرلندا

١٧,٦٥١٥,٣٥١٣-١٣,٠٤٪٧,٠٦٨٩٠إيطاليا 
١,٣٦١,١٩-١,٠١٪٠,٠١٤٣٠ليختنشتاين
١,٦٢١,٤١-١,٢٠٪٠,١٢٨٧٠لكسمربغ

١,٣٩١,٢١-١,٠٣٪٠,٠٢٥٤٠مالطة
٧,٣٥٦,٣٩٢٠-٥,٤٣٪٢,٦٢٨٦٠هولندا

٢,٢٧١,٩٧٢-١,٦٨٪٠,٤٠٢١٠نيوزيلندا
٤,٣٩٣,٨٢-٣,٢٥٪١,٣٥٢٤٠النرويج
٣,١١٢,٧٠٣-٢,٣٠٪٠,٧٥٣٣٠الربتغال

١,٣٤١,١٧-٠,٩٩٪٠,٠٠٤٨٠سان مارينو
١٢,٢٨١٠,٦٨١٠-٩,٠٨٪٤,٧٢٤٨٠إسبانيا
٤,٨٢٤,١٩٢-٣,٥٦٪١,٥٢٥٧٠السويد
٥,١١٤,٤٥٢-٣,٧٨٪١,٦٦٣٩٠سويسرا

٢٠,٢٦١٧,٦٢٣١-١٤,٩٨٪٨,٢٣٠٦٠اململكة املتحدة
٣٥٣٢٨٠٪١٠٠,٠٠



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 342

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
حالة  التوازن بين الجنسين في وظائف موظفي الفئة الفنية بالمحكمة 342

٢٠١٥مارس/آذار ٣١بتاريخ ةاحلال

)٣(بحسب نوع الجنسعدد موظفي الفئة الفنية، 

الهيئة القضائية
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
٥١٢٣-ف
٤١٢٣-ف
٣١٢٩٢١-ف
٢١٢٣-ف

مكتب المدعي العام
موعالذكوراإلناثالرتبة ا

١٠١وكيل أمني عام
٠١١أمني عام مساعد

١٠٣٣- مد
٥٣٨١١-ف
٤٩١٩٢٨-ف
٣١٣٢٨٤١-ف
٢٢٧١٥٤٢-ف
١١٠٥١٥-ف

قلم المحكمة

أمانة جمعية الدول األطراف
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١٠١١- مد
٥٠١١-ف
٤١٠١-ف

.مبن فيهم املسؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات.)٣(

موعالذكوراإلناثالرتبة ا
٠١١أمني عام مساعد

١٠٢٢- مد
٥٥٧١٢-ف
٤١٣٢٠٣٣-ف
٣٢٥٣٥٦٠-ف
٢٣٨١٧٥٥-ف
١٣١٤-ف
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٣١٠١-ف
للضحاياأمانة الصندوق االستئماني 

موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١٠١١- مد
٥١٠١-ف
٣٢١٣-ف

مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١٠١١- مد

المراجع الداخلي للحساباتمكتب 
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١١٠١- مد
٤٠١١-ف
٣١٠١-ف

الكلي للمحكمةالمجموع 

الذكوراإلناث
موع  ا
الكلي

١٦٩١٨٣٣٥٢
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فعليةاألرقام ال-أعداد الموظفينالمحكمة الجنائية الدولية: 344

كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي:٢٠١٥آذار/مارس ٣١يف 

أعداد املوظفني

٦٩١الوظائف الثابتة

شغلها يف إطار املساعدة واَفق علىاملالوظائف 
٢٢٤املؤقتة العامة

٦٨املتدربون داخلياً 

٥الزائرون من الفئة الفنية

١٢٩املتعاقدون على أساس اتفاقات  اخلدمة اخلاصة

١٨املسؤولون املنتَخبون/القضاة

١١٣٥المجموع

تقديريةأرقام-: أعداد الموظفينالمحكمة الجنائية الدولية
، وإىل متوسطات أعداد املتدربني داخليًا والزائرين من ٢٠١٥عام املعتمدة ليزانية املاالستناد إىل ب

، يُتوقَّع أن تكون ٢٠١٤كما حدث يف عام واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصةالفئة الفنية 
اية عام موظفي احملكمةأعداد  كما يلي:٢٠١٥حبلول 

أعداد املوظفني

٧٨٦)٤(وظائف الثابتةال

شغلها يف إطار املساعدة املواَفق علىالوظائف 
٣١٧)٥(املؤقتة العامة

٧٩املتدربون داخلياً 

٥الزائرون من الفئة الفنية

١٠٠املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة

٢٢املسؤولون املنتَخبون/القضاة

١٣٠٩المجموع

.مل يُؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان يف وضع التقدير.)٤(
.املرجع نفسه)٥(
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بالمحكمةالوظائف الثابتة-ة الوظائف الشاغر 345

٢٠١٥آذار/مارس ٣١يف ةاحلال
الربنامج 
موعتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالرئيسي املالحظاتا

الربنامج 
الرئيسي األول

ا سبب االستقالة. سيعاد البوظيفة شاغرة ١معاونموظف إداري ٢- فهيئة الرئاسةاهليئة القضائية نظر يف مواصفا
.٢٠١٥يف عام 

سبب االستقالة. ينبغي شغلها يف عام بوظيفة شاغرة ١قانوين معاونموظف٢- فالدوائر
٢٠١٥.

الربنامج 
الرئيسي الثاين

مكتب 
املدعي العام 

اصاخلساعد امل١- فديوان املدعي العام
للمدعي العام

عام سبب االستقالة. ينبغي شغلها يفبوظيفة شاغرة ١
٢٠١٥.

سبب النقل الداخلي إىل حني تبسيط بوظيفة شاغرة ١منسق حتقيقات٥- فشعبة  التحقيقات
العمليات.

الشخصيساعد املر أ-خ ع 
ملدعي العامنائب ال

سبب النقل الداخلي إىل حني تبسيط بوظيفة شاغرة ١
العمليات.

الربنامج 
الرئيسي الثالث

مكتب 
املسجل

.نتيجة مشروع املراجعةإىل حني صدور١نائب املسجل١-مدسجلديوان امل

مساعد املسجل اخلاص  ٥- ف
للعالقات اخلارجية

.نتيجة مشروع املراجعةإىل حني صدور١

.نتيجة مشروع املراجعةإىل حني صدور١موظف  تنفيذي رئيسي٥- ف
رئيس مكتب مشروع املباين ٥- ف

مة الدائمة بقلم احملك
.نتيجة مشروع املراجعةإىل حني صدور١

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١موظف أمن شخصي ر أ-خ ع قسم األمن والسالمة 
.مشروع املراجعة

.نتيجة مشروع املراجعةتان شاغرتان إىل حني صدوروظيف٢ميندعم أمساعد ر أ–خ ع 
سائقني (مجهورية الكبري ر أ–خ ع نيةقسم العمليات امليدا

) أفريقيا الوسطى
نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١

.مشروع املراجعة
أفريقيا سائق (مجهورية ر أ–خ ع 

)الوسطى
.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١

أفريقيا (مجهورية سائق ر أ–خ ع 
)الوسطى

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١
.مشروع املراجعة

.نتيجة مشروع املراجعةتان شاغرتان إىل حني صدوروظيف٢)كوت ديفوار(سائق ر أ–خ ع 
.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١مساعد لوجسيت/كتايبر أ–خ ع 

رئيس وحدة املساعدة ٤- فقسم دعم حمامي الدفاع
القانونية

إىل حني صدورعلى أساس مؤقت شاغرة ستشغل وظيفة ١
.نتيجة مشروع املراجعة

أخصائي رصد لصندوق ٢- ف
املساعدة القانونية

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١
.مشروع املراجعة

.نتيجة مشروع املراجعةوروظيفة شاغرة إىل حني صد١موظف قانوين معاون٢- ف
شعبة 

اخلدمات 
اإلدارية 
املشرتكة

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١مراقب حسابات٤- فقسم امليزانية واملالية
.مشروع املراجعة

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١موظف حسابات٣- ف
.مشروع املراجعة

مساعد رئيسي لشؤون ر أ–خ ع 
امليزانية واملالية

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١
.مشروع املراجعة

نتيجة إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت ١مدير املرافق٣- فقسم اخلدمات العامة
.مشروع املراجعة

قسم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال

لتكنولوجيا تقين ميداينأر –خ ع 
املعلومات واالتصال

.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١
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الربنامج 
موعتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالرئيسي املالحظاتا

شعبة 
خدمات 

احملكمة

مساعد رئيسي معين ر ر-خ ع قسم إدارة احملكمة
البصريةالسمعيةباألجهزة 

.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١

مساعد ميداين معين ر أ-خ ع دوحدة الضحايا والشهو 
باحلماية/العمليات (مراكز 

عمل خمتلفة) 

.نتيجة مشروع املراجعةشاغرة إىل حني صدوروظائف ٦

مساعد ميداين معين ر أ-خ ع 
باحلسابات السرية (مجهورية 

أفريقيا الوسطى)

.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١

اعد معين بالدعم مسر أ-خ ع 
امليداين (مراكز عمل خمتلفة)

.نتيجة مشروع املراجعةوظائف شاغرة إىل حني صدور٧

.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١موظف عمليات٤- ف
.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١موظف إداري٣- ف
ميداين معين وظفم٣- ف

شهودالب
.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١

وتعويض قسم مشاركة
الضحايا

.نتيجة مشروع املراجعةوظيفة شاغرة إىل حني صدور١قانوين مساعدموظف١- ف

فسم الرتمجة الشفوية 
والتحريرية باحملكمة

نتيجة وإىل حني صدور٢٠١٥وظيفة غري ممولة يف عام ١رتجم معاون (اإلنكليزية)م٢- ف
.مشروع املراجعة

نتيجة إىل حني صدور٢٠١٥وظيفة غري ممولة يف عام ١قانوين معاونموظف ٢- فقسم اإلعالم والوثائق
.مشروع املراجعة

مساعد منسق ميداين ٢- ف
القانونية توعية لشؤون ال

لسودانل

ة نتيج. إىل حني صدور٢٠١٥وظيفة غري ممولة يف عام ١
.مشروع املراجعة

شؤون لمساعد ميداينرر -خ ع 
(مجهورية أفريقيا لتوعية ا

الوسطى)

نتيجة . إىل حني صدور٢٠١٥وظيفة غري ممولة يف عام ١
.مشروع املراجعة

لشؤون مساعد ميداينر أ-خ ع 
(مراكز عمل خمتلفة)التوعية 

ر. إىل حني صدو ٢٠١٥وظيفتان غري ممولتان يف عام ٢
.نتيجة مشروع املراجعة

لشؤون مساعد ميداينر أ-خ ع 
(مراكز عمل خمتلفة)التوعية 

.نتيجة مشروع املراجعةوظائف شاغرة إىل حني صدور٣

الربنامج 
رابعالرئيسي ال

.ملراجعةنتيجة مشروع اوظيفة شاغرة إىل حني صدور١مساعد إداري واجتماعاتر أ-خ ع أمانة مجعية الدول األطراف

الربنامج 
الرئيسي 

١-السابع

املدير  اإلداري ملشروع ٢- فمكتب مدير املشروع
املباين الدائمة

سبب االستقالة.بوظيفة شاغرة ١

الربنامج 
الرئيسي 

٥-السابع

يلزم (رئيسي موظف تقييم ٤- فمكتب مدبر املشروع
التأكيد)

.٢٠١٥وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

.٢٠١٥وظيفة يتعني شغلها يف عام ١اونحمقق مع٢- ف
مساعد إداري/مساعد ر أ-خ ع 

التأكيد)يلزم حتقيقات (
.٢٠١٥وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

)٦()٢(٥٨المجموع الكلي

ة.نمعلوظائف ومل تكن هناك،مت توظيف من يشغلهاأو جاري توظيف من يشغلهاوظيفة ٣٦هناك كانت ،٢٠١٥آذار/مارس ٣١يف 

ووظيفة نائب املسجل من الوظائف اليت يتم .شاغرةمثل يف جملس املوظفنياملُمتوَّل باالعتمادات املخصَّصة هلا تكاليف اليت وظيفة المل تعد )٦(
نتخاب.الالتعيني فيها با
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٢٠١٥آذار/مارس ٣١يف ةاحلال

الربنامج الرئيسي
الوظائف 
املعتمدة 

الوظائف 
املشغولة

الوظائف 
اليت مت 

توظيف من 
)١(يشغلها

الوظائف 
اجلاري توظيف 

من يشغلها

املعَلن الوظائف
عنها اليت ال جيري 

توظيف من 
يشغلها

الوظائف الشاغرة 
غري املعَلن عنها

النسبة املئوية
للوظائف الثابتة

الشاغرة
الوظائف الثابتةمعدَّل شغور 

)بالنسبة املئوية(
]٣-٢[(]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١/(٢[x١٠٠)٢)/٢- )٣[(متوسط[x١٠٠

اهليئة القضائية

٪٤٨,٣٪٤٨٤٦٠٠٠٢١٧,٤الربنامج الرئيسي األول

مكتب املدعي العام

٪٦٤,٨٪٢١٦١٩٨١١٤٠٣٣٣,٨الربنامج الرئيسي الثاين

قلم احملكمة

)٢(الربنامج الرئيسي الثالث
٨٩,١٢٪٤٩٤٤٢٩٠١٦٠٤٩١٦,١٣٪

افأمانة مجعية الدول األطر 

٪٤٤,٤٤٪٩٥٠٣٠١٤٤,٤٤الربنامج الرئيسي الرابع

للضحاياأمانة الصندوق االستئماين

٪٠٠,٠٪٧٧٠٠٠٠٠٠,٠الربنامج الرئيسي السادس

مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

٪٧٥,٦٦٪١٤٢٠١٠١٥٠,٠٠-الربنامج الرئيسي السابع

آلية املراقبة املستقلة

٪٥٠,٨٣٪٥٤٠٠١٠٣٠٠,١٠٠-الربنامج الرئيسي السابع

مكتب املراجعة اخلارجية للحسابات
٪٠٠,١٠٠٪٦٤٤٠٠٠٠٠٠,٠-الربنامج الرئيسي السابع

٪٩٦,١١٪٧٨٦٦٩١١٣٥٠٥٩٠٩,١٢المجموع للمحكمة

٩٥هَدف توظيف من يشغلهاالوظائف المست

٣٦الوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها

النسبة المئوية للوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها إلى الوظائف المستهَدف توظيف من 
٪٣٧,٩يشغلها

غلها عرض توظيفه. وهذا يعين أن عملية التوظيف قد ُأجنزت الوظائف اليت مت توظيف من يشغلها" هي الوظائف اليت قبل املرشَّح املنتقى لش")١(
..وأن الوظيفة حمجوزة حىت قدوم شاغلها

لس توجد يف الربنامج الرئيسي الثالث وظيفة ليست شاغرة باملعىن الدقيق للكلمة لكن ُمتوَّل باالعتمادات املخصَّصة هلا تكاليف ممثل يف جم)٢(
املوظفني.
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٢٠١٥آذار/مارس ٣١يفةاحلال

١٤٥من الفئة الفنية: عدد املوظفني
٥١جمموع عدد اجلنسيات: 

:بحسب المنطقةالتوزيع
موعاجلنسيةاملنطقة ا
٢الكامريونأفريقيا

١مجهورية الكونغو الدميقراطية
١كوت ديفوار

١مصر
١ياإثيوب
١غانا

١موريشيوس
١نيجرييا
٢رواندا 

١السنغال
١جنوب أفريقيا

١السودان
٣أوغندا
١زامبيا

١٨المجموع ألفريقيا
٣اهلندآسيا

١إندونيسيا
١اليابان

١باكستان
١الفلبني

١مجهورية كوريا
١سنغافورة

١أوزبكستان
١٠سياالمجموع آل
١البوسنة واهلرسكأوروبا الشرقية

١بلغاريا
٢كرواتيا
٣بولندا

٢مجهورية مولدوفا
٢رومانيا
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موعاجلنسيةاملنطقة ا
١االحتاد الروسي

١صربيا
١سلوفينيا

١٤المجموع ألوروبا الشرقية
١األرجتنيأمريكا الالتينية والكارييب

١مجايكا
١املكسيك

١بريو
المجموع ألمريكا الالتينية 

٤والكاريبي
٧أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

٤بلجيكا
٩كندا
١٦فرنسا
٨أملانيا

١اليونان
١آيسلندا
٥آيرلندا
٣ايطاليا
١مالطة
١٢هولندا

١الربتغال
٤إسبانيا

٢ويسراس
١٦كة املتحدةاململ

٩مريكيةاألالواليات املتحدة 
المجموع ألوروبا الغربية 

ودول أخرى
٩٩
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للحصول على أموال من أداء الميزانية بخصوص اإلخطارات المقدمة 
)١٩(٢٠١٤ندوق الطوارئ في عامص

ن صندوق أداء الميزانية بخصوص اإلخطارات المقدمة للحصول على أموال م-ألف
الطوارئ

، قدمت احملكمة اإلخطارات الستة التالية إىل اللجنة مبجموع يبلغ يف األصل ٢٠١٤يف عام -١
، أبلغت احملكمة اللجنة بإجراء تعديالت على ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٠يورو. ويف ١٠٠١١٥٥

موع ليبلغ قدره أدى إىل أدناه)، مما(ه) تقديرات املوارد املطلوبة يف إخطارين (اإلخطاران (د) و تعديل ا
مليون يورو. وبذلت احملكمة طوال العام جهودًا كبرية ١,٣يورو، باخنفاض يبلغ قدره ١٠٠٨١٥٣

ا املالية. وفيما يلي  للحصول على أموال من املوارد املتاحة بأفضل وجه من أجل خفض احتياجا
اإلخطارات املذكورة:

يورو من أجل متديد والية قاض واحد ٩٠٠٢٤٥مببلغ ٢٠١٤أبريل نيسان/١اإلخطار املؤرخ (أ)
املتصلة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛مبباوعقود موظفي الدعم يف قضية 

من أجل متديد والية قاضيني وعقود ٣٠٠٢٨٤مببلغ ٢٠١٤أيار/مايو ١اإلخطار املؤرخ (ب)
ة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛املتصلة باحلالكاتانغاموظفي الدعم يف قضية 

يورو من أجل إعادة فتح املكتب ٤٠٠٢٦١مببلغ ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٢اإلخطار املؤرخ (ج)
امليداين يف بانغي املتصل باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

١٠ؤرخ يورو واإلخطار الالحق امل٩٠٠٣٦٩١مببلغ ٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٦اإلخطار املؤرخ (د)
يورو من أجل ٩٠٠٧٨٢بشأن تعديل املوارد املطلوبة ليبلغ قدرها ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

من نظام روما األساسي ٧٠متويل أنشطة اإلدعاء يف اجلرائم املخلة بإقامة العدل مبوجب املادة 
م على  التنقل فيما يتصل باحلالة يف كينيا؛ وإعادة توطني الشهود ومساعد

١٠يورو واإلخطار الالحق املؤرخ ٤٠٠٥٩٣٢مببلغ ٢٠١٤متوز/يوليه ٢٨خطار املؤرخ اإل(ه)
يورو من ٤٠٠٨٨٠١بشأن تعديل املوارد املطلوبة ليبلغ قدرها ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

من ٧٠أجل متويل أنشطة التحقيق واإلدعاء يف اجلرائم املرتكبة ضد إقامة العدل مبوجب املادة 
ا األساسي وتوفري اخلدمات الالزمة للتطورات غري املتوقعة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا نظام روم
الوسطى؛

بليه غوديهيورو بشأن قضية ٢٠٠٣٦٠مببلغ ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٣٠اإلخطار املؤرخ (و)
املتصلة باحلالة يف كوت ديفوار.

الفرع "رابعاً"، اجلزءان "واو" و"زاي".،ICC-ASP/14/18الوثيقة) ١(
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الطوارئ

أدناه موجزاً ألداء امليزانية اإلمجالية خبصوص اإلخطارات الستة املقدمة إىل اللجنة. ٧يقدم اجلدول -٢
اية عام  يف املائة)، ٦١,٧ماليني يورو (٢,٣٥حنو ٢٠١٤وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي اإلمجايل يف 

موع املعدل لإلخطارات امل ماليني يورو.٣,٨٢قدمة البالغ قدره مقابل ا
أداء الميزانية اإلجمالي بخصوص اإلخطارات الستة المقدمة للحصول على أموال من  : ٧الجدول 

بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو) ٢٠١٤صندوق الطوارئ في عام 

بند اإلنفاق
جمموع اإلخطارات 
املعدلة لصندوق 
الطوارئ

ل التنفيذ الفعلي  معدجمموع اإلنفاق الفعلي*
(بالنسبة املئوية)

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

٢٩٨,٩٢٧٥,٨٩٢,٣تكاليف القضاة
موع الفرعي لتكاليف القضاة ٢٩٨,٩٢٧٥,٨٩٢,٣ا

٢٠,٦تكاليف املوظفني
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٠,٦ا

٧٦٢,٧٤٣٥,٦٥٧,١املساعدة املؤقتة العامة
١٣,٢٣,٨٢٨,٨املؤقتة لالجتماعاتاملساعدة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
اآلخرين

٧٧٥,٩٤٣٩,٤٥٦,٦

٣٧٥,٣١٢٥,٠٣٣,٣السفر
٣٣٦,١٣٠٩,٥٩٢,١اخلدمات التعاقدية
٦٧٥,٥٦١٨,٤٩١,٥احملامي العام للدفاع

٢٦,٧احملامي العام للضحايا
١٧١,٨١٥١٣,٧٤٣,٨نفقات التشغيل العامة

١٥,٠٢٣,٨١٥٨,٩اللوازم واملواد
١١٩,٣٤٨,٠٤٠,٣األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
باملوظفني

٧١٩,٧٢٦٣٨,٤١٦٠,٢

٨١٥,١٣٣٥٣,٦٢٦١,٧المجموع
إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 

دناه بالتفصيل أداء امليزانية لكل إخطار من اإلخطارات املقدمة للحصول على أموال من  ويرد أ-٣
صندوق الطوارئ حبسب الرتتيب الذي قدمت به إىل اللجنة.
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أدناه أداء امليزانية خبصوص اإلخطار املقدم لتمديد والية قاض واحد، فضال عن ٨ويبني اجلدول -٤
اية العام عدد حمدود من موظفي الدعم ملعقود  املتصلة باحلالة يف مببايف قضية دة مثانية أشهر حىت 

شهر األربعة األوىل من متديد والية القاضي يف امليزانية املوارد املطلوبة لألدرجت وأ. مجهورية أفريقيا الوسطى
٠,٢١يالتنفيذ الفعلاملوارد املطلوبة يف الغرض احملدد، وبلغ معدل . واستخدمت ٢٠١٤لعامالربناجمية

مليون يورو. ٠,٢٥املطلوب يف اإلخطار البالغ قدره بلغ املمقابل يف املائة) ٨٤,٩مليون يورو (

اإلخطارات المقدمة للحصول على أموال من صندوق : أداء الميزانية بخصوص ٨الجدول 
بمبامن أجل تمديد والية قاض واحد وعقود موظفي الدعم ذوي الصلة في قضية الطوارئ

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٤ة بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام المتصل
جمموع اإلخطارات املعدلة بند اإلنفاق

معدل التنفيذ الفعلي  جمموع اإلنفاق الفعلي*لصندوق الطوارئ
(بالنسبة املئوية)

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

١٢٢,٦١٢٢,٥١٠٠,٠تكاليف القضاة
موع الفرعي لتكاليف ا

١٢٢,٦١٢٢,٥١٠٠,٠القضاة

١٢٣,٣٨٦,٣٧٠,٠املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لتكاليف  ا

١٢٣,٣٨٦,٣٧٠,٠املوظفني اآلخرين

٢٤٥,٩٢٠٨,٨٨٤,٩المجموع
إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 

أدناه أداء امليزانية خبصوص اإلخطار املقدم لتمديد والية قاضيني، فضال عن ٩دول ويبني اجل-٥
إىل حني املوافقة على الطلب املقدم من القاضيني أشهر مخسة عدد حمدود من موظفي الدعم ملدة عقود 

اية العام بلغ املتصلة باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف كاتانغا، ملغادرة احملكمة، يف قضية 
٠,٢٨املطلوب يف اإلخطار البالغ قدره بلغ املمقابل يف املائة) ٨٨,٤مليون يورو (٠,٢٥التنفيذ معدل 

مليون يورو. ويرجع االخنفاض البسيط يف االنفاق إىل اخنفاض تكاليف القضاة بسبب عدم احلاجة إىل 
املعاش التقاعدي الذي كان مطلوبا ألحد القاضيني.

أداء الميزانية بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ من :٩الجدول 
المتصلة كاتانغاأجل تمديد والية قاضيين وعقود عدد من موظفي الدعم ذوي الصلة في قضية

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٤بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 

ع اإلخطارات املعدلة جممو بند اإلنفاق
معدل التنفيذ الفعلي  جمموع اإلنفاق الفعلي*لصندوق الطوارئ

(بالنسبة املئوية)
]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

١٧٦.٣١٥٣.٣٨٦.٩تكاليف القضاة

موع الفرعي لتكاليف  ا
١٧٦.٣١٥٣.٣٨٦.٩القضاة

١٠٨.٠٩٧.٩٩٠.٧املساعدة املؤقتة العامة
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١٠٨.٠٩٧.٩٩٠.٧املوظفني اآلخرين

٢٨٤.٣٢٥١.٢٨٨.٤المجموع

إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 

أدناه أداء امليزانية خبصوص اإلخطار املقدم إلعادة فتح مكتب ميداين صغري ١٠ويبني اجلدول -٦
هورية أفريقيا الوسطى من أجل دعم إجراءات احملاكمة اجلارية وصيانة نظام يف بانغي للحالة يف مج

مليون يورو ٠,١٠التنفيذ االستجابة األولية. ومل يستخدم املبلغ املطلوب استخداما كامال وبلغ معدل 
مليون يورو. وعلى الرغم من ٠,٢٦املطلوب يف اإلخطار البالغ قدره بلغ املمقابل يف املائة) ٣٦,٥(
جلهود اليت بذلتها األقسام املشاركة يف جتديد املكتب، مل تتم األعمال املتعلقة بالتعديل يف السنة املذكورة. ا

ونتيجة لذلك، كان معظم النقص يف اإلنفاق يف امليزانية املطلوبة للخدمات التعاقدية ونفقات التشغيل 
بشرائها يف تقييم األمن والسالمة حسبما  العامة. وعالوة على ذلك، مل يتم شراء العربة املدرعة املوصى 

كان مقررا، مما أدي إىل نقص يف االنفاق يف فئيت املعدات واألثاث. ونظرا لعدم تشغيل املكتب حىت 
اآلن، مل يستخدم املبلغ املطلوب لنقل أحد املوظفني الدوليني. 

صندوق الطوارئ : أداء الميزانية بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من ١٠الجدول 
من أجل إعادة فتح المكتب الميداني في باتغي المتصل بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في 

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٤عام 

جمموع اإلخطارات املعدلة بند اإلنفاق
معدل التنفيذ الفعلي  جمموع اإلنفاق الفعلي*لصندوق الطوارئ

(بالنسبة املئوية)
]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

٢٠,٦تكاليف املوظفني
موع الفرعي لتكاليف  ا

٢٠,٦املوظفني
١٢,٦السفر

١٩,٦اخلدمات التعاقدية
٨٦,٩٤٤,٤٥١,١نفقات التشغيل العامة

١٥,٠١٣,٢٨٨,٢اللوازم واملواد
١١٩,٣٢٥,٣٢١,٢األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكا ليف ا
٢٤٠,٨٩٥,٥٣٩,٧غري املتصلة باملوظفني

٢٦١,٤٩٥,٥٣٦,٥المجموع
إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 

أدناه أداء امليزانية خبصوص اإلخطار املقدم لتمويل أنشطة اإلدعاء يف اجلرائم ١١اجلدول ويبني-٧
م على  ٧٠مبوجب املادة املخلة بإقامة العدل من نظام روما األساسي وإعادة توطني الشهود ومساعد

اية العام بلغ معدل التنقل فيما يتصل باحلالة يف كينيا. يف املائة) ٣١,٤مليون يورو (٠,٢٥التنفيذ ويف 
مليون يورو. ٠,٧٨املطلوب يف اإلخطار املعدل البالغ قدره بلغ املمقابل 
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ذا  إ،صندوق الطوارئاملطلوبة منتقييم املواردالذي أعادت فيه احملكمة يف الوقت رفة، ولعدم املع-٨
قرر مكتب املدعي العام جتميد التوظيف يف ستعتمد دون تغيري، ٢٠١٥لعامامليزانية املقرتحةتكان

كان يعتزم واليتتولدها هذه األنشطة، ساليت من أجل تلبية االحتياجات اليت مت إنشاؤها الوظائف معظم 
مواردها تغطيتها من صندوق الطوارئ، وقام عوضا عن ذلك باستيعاب تكاليف املوظفني باستخدام 

مت ختفيض امليزانية املطلوبة أصال للمساعدة املؤقتة العامة.احلالية. ونتيجة لذلك، 
لوبة إلعادة توطني تنفيذ املوارد املطعلى قدرة قلم احملكمة على أثرت القرارات املذكورة أعاله وقد -٩

م على التنقل وبالتايل على السفر مما أدى إىل الالشهود و  من املبلغ املطلوب اإلنفاق يف نقص مساعد
.ةالعامنفقات التشغيل و للسفر 

: أداء الميزانية بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ ١١الجدول 
من نظام روما ٧٠ائم المخلة بإقامة العدل بموجب المادة من أجل تمويل أنشطة اإلدعاء في الجر 

في عام األساسي وإعادة توطين الشهود ومساعدتهم على  التنقل فيما يتصل بالحالة في كينيا
، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٤

جمموع اإلخطارات املعدلة بند اإلنفاق
نفيذ الفعلي  معدل التجمموع اإلنفاق الفعلي*لصندوق الطوارئ

(بالنسبة املئوية)
]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

٢٧٢,٠٤٩,١١٨,١تكاليف املوظفني
موع الفرعي لتكاليف  ا

٢٧٢,٠٤٩,١١٨,١املوظفني
١٥٨,٦٣٤,٠٢١,٤السفر

١٣٢,٩١٢٧,١٩٥,٦اخلدمات التعاقدية
٢١٩,٤٣٥,٤١٦,١نفقات التشغيل العامة
موع الفرعي للتكا ليف ا
٥١٠,٩١٩٦,٥٣٨,٥غري املتصلة باملوظفني

٧٨٢,٩٢٤٥,٦٣١,٤المجموع
إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 

أدناه أداء امليزانية خبصوص اإلخطار املقدم لتمويل أنشطة اإلدعاء يف اجلرائم ١٢اجلدول يبنيو -١٠
من نظام روما األساسي وتوفري اخلدمات الالزمة للتطورات ٧٠ة العدل مبوجب املادة املرتكبة ضد إقام

اية العام بلغ معدل  مليون يورو ١,٣٠التنفيذغري املتوقعة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويف 
ورو. مليون ي١,٨٨املطلوب يف اإلخطار املعدل البالغ قدره بلغ املمقابل يف املائة) ٦٨,٩(

أعاله، قرر مكتب املدعي العام جتميد التوظيف يف ٨ولنفس عدم اليقني املايل املذكور يف الفقرة -١١
معظم الوظائف اليت مت إنشاؤها لتلبية االحتياجات الناشئة عن هذه األنشطة وقام عوضا عن ذلك 

د املخصصة هلا حاليا. وبالتايل، مت باستيعاب معظم تكاليف املوظفني يف امليزانية الربناجمية باستخدام املوار 
ختفيض امليزانية املطلوبة أصال للمساعدة املؤقتة العامة بدرجة كبرية.   
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وقد أثرت التعديالت يف املوارد املطلوبة ملكتب املدعي العام املشار إليها أعاله على قدرة قلم -١٢
م بالتايل على التنقل، مما أدى إىل احملكمة على تنفيذ املوارد املطلوبة إلعادة توطني الشهود ومس اعد

النقص يف االنفاق من املبلغ املطلوب للسفر ونفقات التشغيل العامة.
: أداء الميزانية بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ ١٢الجدول 

من نظام روما ٧٠من أجل تمويل أنشطة اإلدعاء في الجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب المادة 
األساسي وتوفير الخدمات الالزمة للتطورات غير المتوقعة في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٤في عام 

جمموع اإلخطارات املعدلة لصندوق بند اإلنفاق
معدل التنفيذ الفعلي  جمموع اإلنفاق الفعلي*الطوارئ

ئوية)(بالنسبة امل
]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

٢١٠,٦١٦٨,٣٧٩,٩املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لتكاليف  ا

٢١٠,٦١٦٨,٣٧٩,٩املوظفني اآلخرين
١٩١,٢٧٤,١٣٨,٧السفر

١٠٩,٢١١٨,٠١٠٨,٠اخلدمات التعاقدية
٥٠٨,٦٤٦٨,٦٩٢,١احملامي العام للدفاع

٨٦٠,٨٤٣٣,٩٥٠,٤نفقات التشغيل العامة
١٠,٦اللوازم واملواد

٢٢,٧األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف  ا

٦٦٩,٨١١٢٧,٩١٦٧,٥غري املتصلة باملوظفني

٨٨٠,٤١٢٩٦,٢١٦٨,٩المجموع

إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 

املتصلة بليه غوديهأدناه أداء امليزانية خبصوص اإلخطار املقدم من أجل قضية ١٣اجلدول يبنيو -١٣
اية العام، بلغ معدل  مقابل يف املائة) ٧١,٢مليون يورو (٠,٢٦التنفيذباحلالة يف كوت ديفوار. ويف 

مليون يورو.٠,٣٦املطلوب يف اإلخطار البالغ قدره بلغ امل
املبلغ املطلوب للسفر ونفقات التشغيل العامة إىل استيعاب بعض ويرجع النقص يف االنفاق من -١٤

الرحالت واألنشطة يف امليزانية الربناجمية ذات الصلة وإىل التغيري يف األنشطة املخطط هلا نتيجة لألحكام 
الصادرة من الدوائر. وبعكس حمامي الدفاع، مل ُيطلب حمام للضحايا حيث قررت الدائرة تعيني احملامي 

م للضحايا ممثال قانونيا هلم بدال من األمر بصرف املبالغ املالية الالزمة لتوفري املساعدة القانونية. ويرجع العا
النقص يف استخدام املساعدة القانونية لالجتماعات إىل زيادة استخدام املرتمجني الشفويني للمحكمة 

ام الرتمجة التحريرية اخلارجية يف إطار للرتمجة الفورية يف جلسات االستماع، بينما يرجع النقص يف استخد
اخلدمات التعاقدية إىل استيعاب اخلدمات املطلوبة يف امليزانية الربناجمية لرتمجة الوثائق على النحو الذي 

طلبته دائرة االستئناف.   
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: أداء الميزانية بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ ١٣الجدول 
، بحسب بند اإلنفاق ٢٠١٤المتصلة بالحالة في كوت ديفوار في عام بليه غوديهية من أجل قض

(بآالف اليورو)

جمموع اإلخطارات املعدلة بند اإلنفاق
معدل التنفيذ الفعلي  جمموع اإلنفاق الفعلي*لصندوق الطوارئ

(بالنسبة املئوية)
]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

٤٨,٨٣٤,٠٦٩,٧املساعدة املؤقتة العامة

١٣,٢٣,٨٢٨,٨املساعدة املؤقتة لالجتماعات
موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا

٦٢,٠٣٧,٨٦٠,٩اآلخرين

٢٥,٥٤,٣١٦,٩السفر

٧٤,٤٦٤,٤٨٦,٥اخلدمات التعاقدية

١٦٦,٩١٤٩,٨٨٩,٨احملامي العام للدفاع

٢٦,٧احملامي العام للضحايا

٤,٧نفقات التشغيل العامة
موع الفرعي للتكاليف غري  ا

٢٩٨,٢٢١٨,٥٧٣,٣املتصلة باملوظفني

٣٦٠,٢٢٥٦,٣٧١,٢المجموع

إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري.٢٠١٤* تستند نفقات عام 
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) ٢٠(تعديالت النظام المالي والقواعد المالية

يوما ٤٥دم املسجل إىل جلنة امليزانية واملالية امليزانية الربناجمية املقرتحة للفرتة املالية التالية قبل يق٤-٣
على األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة. ويف الوقت نفسه، حييل 

طراف.املسجل أيضا امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل الدول األ
إذا نشأت التالية،جيوز للمسجل أن يقدم مقرتحات تكميلية للميزانية فيما يتعلق بالفرتة املالية ٥-٣

تقدم ميزانية تقتضي ذلك. ويف هذه احلالة،توقعة ظروف غري ميوما سابقة الجتماع اللجنة ٦٠خالل 
اللجنة يف الربنامج املقرتح.تكميلية مفصلة قبل سبعة أيام على األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه

ا و املقرتحةوامليزانيات التكميلية تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية ٦-٣ حتيل تعليقا
ا إىل مجعية الدول األطراف. وتنظر اجلمعية يف امليزانية الربناجمية  املقرتحة وامليزانيات التكميلية وتوصيا

وتبت فيها.
إذا نشأت اجلارية للمسجل أن يقدم مقرتحات تكميلية للميزانية فيما يتعلق بالفرتة املالية جيوز٧-٣

تلك املقرتحات بشكل ويف هذه احلالة، تعد تقتضي ذلك. توقعة وقت اعتماد امليزانية ظروف غري م
زانية التكميلية عليها. وتنطبق أحكام هذا النظام املايل على امليةاملوافقاليت سبقت يتفق مع امليزانية 

املقرتحة. وتتخذ قرارات مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية التكميلية اليت يقرتحها املسجل على 
جلنة امليزانية واملالية.اليت تقدمها توصيات الأساس 

للمسجل أن يعقد التزامات لفرتات مالية مقبلة، شريطة أن تكون تلك االلتزامات ألنشطة وافقت ٨-٣
ا مجعية الدول األطراف ويتوقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء الفرتة املالية اجلارية.عليه

يُنشأ صندوق للطوارئ للتأكد من أن احملكمة تستطيع أن تتحمل:٦- ٦
التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدعي العام قراراً بفتح حتقيق؛(أ)   
ب حدوث تطورات يف أوضاع قائمة مل يكن من املمكن توقعها، أو بسبمناص منهاأو نفقات ال (ب) 

؛نظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية املقرتحةعند ، مل يكن ممكنا تقديرها بدقة
أو التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف.(ج)

ا (عن طر حتدد مجعية الدول األطراف مستوى الصندوق و  املقررة و/أو االشرتاكات ق يوالوسيلة اليت ميول 
).، مثالاملبالغ النقدية الفائضة يف امليزانية

، يرخص للمسجل، مناص منهايف حالة ما إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال ٧-٦
الدول األطراف، أن يرتبط بالتزامات أو مجعية احملكمةبقرار منه أو نزوال عند طلب املدعي العام أو رئيس

ال تتجاوز املستوى اإلمجايل لصندوق الطوارئ. وقبل االرتباط مبثل هذه االلتزامات، يقدم املسجل إشعارا 
بامليزانية إىل جلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيسها. وبعد مرور أسبوعني على إشعار رئيس مفصالإضافيا

ومراعاة أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات التمويل، جلنة امليزانية واملالية،
ذه الطريقة اليت يتم احلصول مجيع التمويالت و . قابلةجيوز للمسجل أن يرتبط بااللتزامات امل ينبغي عليها 

ا ميزانية برناجميفقط أن ترتبط  . ةبالفرتة (الفرتات) املالية اليت سبق أن اعتمدت بشأ

.املرفق، ICC-ASP/14/6
)١(
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خامسالمرفق ال358

قائمة الوثائق
رمز وثيقة جلنة 

رمز الوثيقة بعد حتويلها إىل وثيقة من وثائق مجعية الدول األطرافالعنواناامليزانية واملالية
CBF/24/1/
Rev.1جدول األعمال املؤقت

CBF/24/1/
Add.1/Rev.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
CBF/24/2كانون األول/ديسمرب -(متوز/يوليهالتقرير الفصلي األول لقلم احملكمة عن املساعدة القانونية

٢٠١٤(
ICC-ASP/14/2

CBF/24/3التقرير الثاين للمحكمة عن عملية الدروس املستفادة من تسريع اإلجراءات القضائية
CBF/24/4والية مقرتحة-راجعة احلساباتاملخصصة مللجنةال
CBF/24/5تقرير احملكمة عن جلنة مراجعة احلسابات
CBF/24/6 التعويضاتتقرير احملكمة عن
CBF/24/7 يف املائة يف األموال ٢تقرير عن التدابري اليت بنفذها مكتب املدعي العام لتحقيق وفورات تبلغ

٢٠١٤املخصصة لشعبة التحقيقات يف ميزانية عام 
ICC-ASP/14/3

CBF/24/8 ير عن التقدم احملرز يف النظر يف اآلثار املالية املرتتبة على اخلطة اإلسرتاتيجية ملكتب املدعي العام تقر
واآلثار املالية على مكتب املدعي العام واألجهزة األخرى للمحكمة اجلنائية ٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتة 
الدولية

ICC-ASP/14/4

CBF/24/9 ئاسةتقرير عن التآزر بني الوظائف يف هيئة الر
CBF/24/10٢٠١٤عام يف كتب املراجعة الداخلية للحسابات عن أنشطته السنوي ملتقرير ال
CBF/24/11٢٠١٥لعاماملراجعة الداخلية للحساباتخطة -مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
CBF/24/12٣ة الداخلية: احلالة يف تنفيذ توصيات املراجع-التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات

٢٠١٥شباط/فرباير 
CBF/24/13٢٠١٦لعاماملراجعة مشروع خطة -مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
CBF/24/14املراجعة الداخلية للحساباتمشروع ميثاق ملكتب -احملكمة اجلنائية الدولية
CBF/24/15املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام)و ليلية تقرير احملكمة عن تنفيذ مشاريعها (احملاسبة التح
CBF/24/16تقرير احملكمة عن امليزانيتني املقرتحة والتكميليةICC-ASP/14/6

CBF/24/17تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشريةICC-ASP/14/7

CBF/24/17/
Corr.1تصويب -تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشريةICC-ASP/14/7

CBF/24/18 ٢٠١٤التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعامICC-ASP/14/8

CBF/24/19 ائية يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ٢٠١٤ICC-ASP/14/9تقرير قلم احملكمة عن حتقيق وفورات 

CBF/24/20تقرير مؤقت عن أنشطة جلنة املراقبة
CBF/24/21تقرير عن التقدم احملرز يف استخدام التآزر بني أجهزة احملكمة اجلنائية الدوليةICC-ASP/14/16

CBF/24/22 ٢٠١٥آذار/مارس ٣١حىتحملكمة اجلنائية الدولية اتقرير عن أداء ميزانية
CBF/24/23وبرنامج إلبالغ عن الفساد، ا، وسياسات تقرير احملكمة عن مسائل السياسة العامة (مكافحة الغش

)اللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيالكشف املايل، وخيارات االستثمار الطويل األجل، وا
ICC-ASP/14/17

CBF/24/23/A
dd.1وبرنامج اإلبالغ عن الفساد، ، وسياسات تقرير احملكمة عن مسائل السياسة العامة (مكافحة الغش

- )اللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيالستثمار الطويل األجل، واالكشف املايل، وخيارات ا
إضافة

ICC-ASP/14/17

CBF/24/24 نتائج املرحلة الرابعة من مشروع -لقلم احملكمة اهليكل التنظيمي مراجعة تقرير احملكمة عن
لقلم احملكمةاهليكل التنظيمي قرارات بشأن -املراجعة

ICC-ASP/14/18
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الرابعة والعشرين المستأنفةدورتها رير لجنة الميزانية والمالية عن أعمالتق-359٢

(ICC-ASP/14/5/Add.1)

الفقراتاحملتويات

٦-١............................................مقدمة ...........................-أوال
٦-١.......................ل، وتنظيم العمجدول األعمالوإقرار،افتتاح الدورة-ألف

ا سائل النظر يف امل-ثانيا ٣٥-٧..الرابعة والعشرين املستأنفةاملدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دور
١٨-٩إعادة تنظيم قلم احملكمة ..............................................-ألف
٢٦-١٩............٢٠١٨-٢٠١٦لفرتة اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام ل-باء

٣٥-٢٧مسائل أخرى ........................................................-جيم
٣٢-٢٧.املباين الدائمة واملدفوعات املسددة "دفعة واحدة"................-١
٣٣.........تنظيم اهليئة القضائية ........عادةاملعلومات احملدثة عن إ-٢
٣٥-٣٤....اللجنة املخصصة ملراجعة احلسابات ........................-٣

قائمة الوثائق املرفق:

مقدِّمة-أوالً 

افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل- ألف 

، اليت مشلت أربع لجنة")للجنة امليزانية واملالية ("الالرابعة والعشرون املستأنفةالدورة ُعقدت-١
,٢٠١٥متوز/يوليه ١٥و١٤يومي يف جلسات، يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي، 

التنظيم اإلداري وميزانية احملكمة متعلقة بأن تطورات هامة وقد قررت اللجنة، آخذة يف االعتبار -٢
إعادة تنظيم قلم نتيجة ملشروع جه اخلصوص وعلى و ، ٢٠١٥ستجري يف بداية اجلزء الثاين من عام 

من ١وفقا للمادة ، أن تعقد، ٢٠١٨-٢٠١٦ملكتب املدعي العام للفرتة واخلطة االسرتاتيجيةاحملكمة 
، متوز/يوليه١٥و١٤يف يومي،القسم األول من نظامها الداخلي، دورة رابعة وعشرين مستأنفة يف الهاي

.٢٠١٦ة لعام ملقرتحايةالربناجمإصدار امليزانية قبل 
وقدمت أمانة للجنة، أمينا ،السيد فخري الدجاينامليزانية واملالية، مني التنفيذي للجنة األوعمل -٣

ا.هلالفنيةمجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات 
:)CBF/24/25وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل (-٤

رار جدول األعمال، وتنظيم العمل، وإقالدورةافتتاح-١
إعادة تنظيم قلم احملكمة -٢
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٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة -٣
مسائل أخرى -٤

علومات احملدثة عن إعادة تنظيم اهليئة القضائيةامل)أ(
اللجنة املخصصة ملراجعة احلسابات(ب)

:املستأنفة للجنةوالعشرينرابعةة أمساؤهم الدورة الوحضر أعضاء اللجنة التالي-٥
هيو أدسيت (كندا))١(
ديفيد بانيانكا (بوروندي))٢(
أوباسو (املكسيك)سنانديري كارولينا ماريا ف) ٣(
فوزي غرايبة (األردن)) ٤(
هيتوشي كوزاكي (اليابان)) ٥(
ّميك (إستونيا)ـيجوهاين ل)٦(
سوا أورالندو روبيمانانا (مدغشقر)ريفومانانت) ٧(
ريد ساوب (أملانيا)غ) ٨(
يلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)إ) ٩(
ريتشارد فينو (فرنسا)) ١٠(
هيلني وارين (اململكة املتحدة)) ١١(

: هيئة الرئاسة، اإلدالء ببيانات أمام اللجنةلمحكمة إىل التالية التابعة لالربامج الرئيسيةعيت دُ و -٦
وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات.مكتب املدعي العام، وقلم احملكمة.و 

الرابعة المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها مسائلالنظر في ال- ثانيا
المستأنفةوالعشرين 
املسجل إلعادة تنظيم قلم احملكمة واخلطة مشروع الدورة على يف هذه أعماهلا اللجنة ركزت -٧

تلقي عدد من الوثائق يف وقت متأخر، ونظرا ل. ٢٠١٨-٢٠١٦رتاتيجية للمدعي العام للفرتة االس
يف اللجنة نظر زيد من التحليل عندسيلزم إجراء امل، انعقادهاأو أثناء بالقرب من موعد انعقاد الدورة 

ن تقدم جميعبأالسابقة هاكرر اللجنة طلباتتو . ٢٠١٥سبتمرب يف أيلول/٢٠١٦لعام يزانية املمشروع 
تين للعمل، في موعد مناسب يتيح للجنة الوقت الكافي لمراجعتها، وبأن الرسميتين اللغبالوثائق، 

.المحددةوفقا للقواعد تصدر 
املسجل إلعادة تنظيم قلم احملكمة واخلطة االسرتاتيجية اللجنة أن تنفيذ مشروع والحظت -٨

على سبيل املثال، و عمل احملكمة ككل. كبرية على قد يؤثر بدرجة  ٢٠١٨-٢٠١٦للمدعي العام للفرتة 
طلب املزيد من ىل إمن التحقيقاتاتوقع مزيداليت تلمدعي العام لعناصر اخلطة االسرتاتيجية تؤدي قد

، أن يقدمن المسجلوتتوقع اللجنة مبالتايل من اإلمكانيات للهيئة القضاية. ، و الدعم لقلم احملكمة
التكاليف تحدد ٢٠١٦عام "، ميزانية برنامجية مقترحة موحدة لةدواحالمحكمة الوفقا لمبدأ "

رات في ييالتغعندما تؤدي المترتبة على األنشطة المختلفة لجميع أجهزة المحكمة، بما في ذلك 
آخر.نشطة جهاز رات في أيإلى تغيأحد األجهزة أنشطة 
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المحكمةإعادة تنظيم قلم-ألف361

. وأشارت اللجنة إىل )١(عملية املراجعةيجةنتم احملكمة بشأن قلكان معروضا على اللجنة تقرير -٩
أحاطت اللجنة على هذا األساس، بعد. و ، فإن تنفيذها مل ينتهعملية املراجعةانتهاء أنه على الرغم من 

ة.دور الأثناءاألرقام املقدمةبعلما 
راجعة يف املشروع ن يكون مواليت ينبغي مبقتضاها أوفيما يتعلق بالشروط اليت وضعتها اجلمعية، -١٠

‘ ٢’مليون يورو، و٦٥,٠٢البالغ قدرها ٢٠١٥احملكمة لعام قلم لامليزانية الربناجمية املعتمدة ‘ ١’نطاق 
يف املوظفني جمموع تكاليف الحظت اللجنة أن ، املعتمدةوظائف الثابتة والوظائف احلد األقصى لعدد ال

٥٦١,٤بلغ يدد املوظفني مليون يورو، وأن جمموع ع٤٢,٩بلغي٢٠١٥عام يف لربنامج الرئيسي الثالث ا
وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل يف ٦٥,٤وظيفة و٤٩٦الوظائف الثابتة البالغ عددها (جمموع موظفا 

وظيفة. ٥٥٠يورو ومليون ٤٢,٥ؤدي إىل ستراجعة امليجة، يف حني أن نت)٢(املساعدة املؤقتة العامة)
من املتطلبات اليت مل تدرج يف امليزانية اوغريهةضافياإلء اعباألاللجنة أن الحظتوعالوة على ذلك، 

على حدة.يلزم مراجعتها املراجعة و غري مشمولة يف عملية ٢٠١٥لعاماملعتمدة
موظفا لوجود١١٣تأثرين املوظفني املجمموع وظيفة، وبلغ ١٤١املراجعة، مت إلغاء عملية ونتيجة ل-١١
للتعينيالتقدم)١أثرين االختيار بني (لموظفني املتوجيوز لإلغاؤها. الوظائف اليت مت يفوظيفة شاغرة ٢٨

ا، األولوية مع إعطائهم عنها جديدة يتم اإلعالن وظائف يف أي  احلصول على ) ٢(أويف التعيني 
اء اخلدمة. تسوية جمزية إل

وهو أمر اء اخلدمة (موظفا تسوية إ١١٣اختار مجيع املوظفني املتأثرين البالغ عددهم وإذا -١٢
على النحو هذه التكاليف وزعستماليني يورو. و ٧,٦التكاليف املقدرة ستبعده املسجل)، سيبلغ جمموع ي

ايةملاليني يورو م٤,٣التايل: (أ)  يف املائة ٥٠مليون يورو مضافا إليها ١,٦ب) ؛ و(اخلدمةكافآت 
اء ي للموظفني لتعويضات من النظام اإلدار ٢-١٠٩وفقا للمادة  مليون ١,٦ج)و(؛ اخلدمة بالرتاضيإ

البدالت وتسوية مقر العمل. مبا فيها ثالثة أشهر استثنائية تعادل مرتب ةإضافيتعويضات دفع يورو ل
ا مكن متويلهوأنه مياألول والثاينينالعنصر يتناول النظام اإلداري للموظفني اللجنة أنه يف حني الحظت و 

تغطية االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ما دام الغرض من إنشاء الصندوق هو صندوقمن 
اء عقود املوظفني،  . قلم احملكمةمن امليزانية العادية لسيمول العنصر الثالث فإن التعويضات النامجة عن إ

التكاليف غري املتعلقة يفمليون يورو ٢,٢يبلغ قدرها حتقيق وفورات بأنه سيتم نظريا بلغت اللجنة وأُ 
اء اخلدمة اللدفع جزء من ه ستستخدم هذه الوفورات وأن٢٠١٥عام يف باملوظفني غطيها ييت ال تسوية إ

.صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
للجنة اأحاطت ، ٢٠١٦عام لعلى امليزانية الربناجمية املقرتحة املراجعة وفيما يتعلق بآثار مشروع -١٣

اهليكل كان سيتكلفه ا  مبباملقارنة يورو ٠٠٠٤٥٠و تبلغ حنيؤدي إىل وفورات سلما بأن اهليكل اجلديد ع
للمساعدة املؤقتة وعالوة على ذلك، أدرجت سبع وظائف . ٢٠١٦يف حالة اإلبقاء عليه يف عام القدمي

)١(
CBF/24/27وAdd.1.

.٩املرجع نفسه، الفقرة )٢(
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ال ولذلك -أقصاها سنتني ملدة-ذات طبيعة مؤقتة املراجعة ولكنها ستكون كجزء من نتائج العامة  
.)٣(اهليكل اجلديدتعترب جزءا منينبغي أن 

زيادة في ستتضمن ٢٠١٦عام أن الميزانية المقترحة لببلغت اللجنة باإلضافة إلى ذلك، أُ و-١٤
أنشطة التحقيق الموارد المطلوبة للبرنامج الرئيسي الثالث، نظرا لزيادة مستوى األنشطة القضائية و 

المباني الدائمة. وفي هذا الصدد، طلبت باالنتقال إلىتكاليف المتصلة الال عن المتوقعة، فض
، الفصل بوضوح بين ٢٠١٦في عام نتيجة لعملية المراجعة اليفأي تكة، في حالة وجود اللجن

هذه التكاليف وأي بنود أخرى في الميزانية البرنامجية المقترحة.
طلبت اللجنة أن يؤخذ التمثيل اق مشروع المراجعة، وفيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي في سي-١٥

كون جزءا أساسيا يأي وظيفة، وأن عيين فيلتعند ااالعتبارفي الجغرافي والتوازن بين الجنسين 
ن أن تقدم تقريرا عالمحكمة إلى من عملية التوظيف بأكملها. وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة 

الخامسة هاالمراجعة في دورتعملية جنسين الناتجة عن تمثيل الجغرافي والتوازن بين الالحالة 
والعشرين.

لدفاع، وقسم مشاركة احمامي والحظت اللجنة أيضا أنه مل تتم مراجعة قسم دعم احملامني، وقسم -١٦
يف هذا و . لنظرلقضاة للاقرتاح منفصلوأنه قدم ، )٤(احملامي العام للضحايا، ومكتب الضحاياوتعويض 
املتعلق التقريراملقابلة هلا يف رقاماأليفهليكل القدمي وتكاليف االتوظيفكاليف أدرجت تالصدد، 

اهليكل اجلديد.ب
من ٦٥,٤على توزيع ٢٠١٥وقد وافقت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف ميزانية عام -١٧

ت اللجنة شهر عمل). والحظ٧٨٥,٢وظيفة معتمدة (١٠٥علىبدوام كامل الوظائف املكافئة للعمل 
ا ١٠٥البالغ عددها أن من بني الوظائف املعتمدة  أو بضعة أشهروظيفة، وظائف ال تتجاوز مد

ذين مت لمحكمة، اللشفوينيمؤقتة بطبيعتها، مثل املساعدين امليدانيني للضحايا واملرتمجني الوظائف 
م يف الوظائف املكافئة للعمل بدوام كامل املعتمدة.  ئجاتن، بناء على أن املسجل قررللجنة تبني و احتسا

وظيفة ثابتة.٥٥٠من ، أن يتكون اهليكل بأكمله راجعةاملمشروع 
اتالستجابة للتغيرات في الخدملأهمية الحفاظ على مرونة المحكمة ناللجنة عت أعربو -١٨

دم إلى قلم المحكمة أن يقالالزمة لدعم أنشطتها سواء في المقر أو في الميدان، وبالتالي طلبت 
.والعشرينالخامسةدورتها مرونة هيكله المقترح في عناتقرير 

٢٠١٨-٢٠١٦الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة -باء

.٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتةعلى اللجنة اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العامةمعروضتكان-١٩
كون مبثابة نقطة تسطابع من هذا العملية قدمة بناء على أن املعلومات املإىل اللجنة وأشارت -٢٠

املالية املقبلة ملكتب املدعي العام. والحظت اللجنة أن احملكمة، مثل املنظمات للمتطلبات انطالق 

يورو يف عام ٨٠٠٦١١. ويقدر املسجل تكلفة وظائف املساعدة املؤقتة العامة املذكورة مببلغ ٨املرجع نفسه، الفقرة )٣(
.٢٠١٧عام ، ورمبا أقل يف٢٠١٦

.١٨٩-١٨٢املرجع نفسه، الفقرات )٤(
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ا تم تواحلكومات الوطنية، ساألخرى الدولية  على توفري القيمة مقابل مساءلتها بشكل وثيق عن قدر
ا.إىل ةسعى جاهدتأن نبغي يالوفاء بواليتها اهلامة، و عند املال  ضمان الكفاءة والفعالية يف مجيع عمليا
، على ال يزال جاريااخلطة االسرتاتيجية حساب اآلثار املالية املرتتبة على أنباللجنة وأُبلغت -٢١

و ٢٠١٧و٢٠١٦ستبلغ يف األعوام تقديرات مكتب املدعي العام تكلفتها حسب الرغم من أن 
يف املائة ١٤و١٦و٨بنسبة (زياداتمليون يورو على التوايل٦٠,٦و٥٣,١و٤٥,٦حنو ٢٠١٨
)، مقارنة ٢٠٢١-٢٠١٩(تاليةالسنوات الثالث اليف على هذا املستوى وستبقى على التوايل) سنويا 

٥٤٠هذه الزيادة يف أعداد املوظفني ستعادل . و ٢٠١٥عام ل)٥(مليون يورو٤٢,٢باألساس البالغ 
اللجنة أيضا بلغت . وأُ يليف الوقت احلا٤٠٥مقابل ٢٠١٨حبلول عام عمل بدوام كامل وظيفة مكافئة لل

وتقدميها كجزء من امليزانية الربناجمية ه سيتم تدقيق املزيد من البيانات التفصيلية املتعلقة بالتكلفةبأن
.٢٠١٦لعام املقرتحة

اليت وافقت عليها ،٢٠١٥-٢٠١٢للفرتة كتب املدعي العام وكانت اخلطة االسرتاتيجية مل-٢٢
بالكامل مجيع األنشطة اوهلكانت متزيادة كبرية يف املوارد املخصصة ملكتب املدعي العام و متثل اجلمعية، 
األساسي احلجم نموذج صلة بتقييم امليزانية املتولكي تتمكن اللجنة من والية املدعي العام. الداعمة ل

املتعلقة ، باستثناء األنشطة ٢٠١٥-٢٠١٢للفرتةسرتاتيجيةلخطة االلاوتقييمالاملقرتح، طلبت حتلي
من صندوق الطوارئ.هاتكاليفت تغطية توقعة حيث متاملحداث غري باأل
زيادة يف املوارد الالتغيريات املقرتحة يف اسرتاتيجية االدعاء، وبالتايل أن تب املدعي العام ويرى مك-٢٣

يف ٨٦إجناز مما مسح بنتائج االدعاء حققت بالفعل حتسينات يف ، السنوات الثالث املاضيةاحملددة هلا يف 
امات مقابل املائة  .)٦(يف املاضييف املائة ٦٣من جلسات تأكيد اال
هو ما ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة كتب املدعي العام واألساس الذي تقوم عليه اخلطة االسرتاتيجية مل-٢٤

الجم الفعّ بناء على ثالث خصائص: (أ) احلأمساه املكتب "منوذج احلجم األساسي"، الذي وضع 
التصور ج) (عبء العمل الفعلي؛ ولالتجارب السابقة ؛ و(ب) مكتب املدعي العاملألفرقة املتكاملة يف 

يف واملالحقات القضائيةاإلجراءات التمهيدية والتحقيقات مكتب املدعي العام يف اشرتاك طلب لعقول امل
ج مكتب املدعي العام سيمكتب امليستند منوذج . و املستقبل على قوم دعي العام على افرتاض أن 
أن املكتب سيكون قادرا على البدء يف األنشطة األساسية عند هذا ، ويعين وليس على املواردالطلب

واالدعاء. ووفقا لتحقيق قراراته املتعلقة بااألولويات يف بتحديد إىل حد ما بعد قيامه احلاجة، ولكن 
مفهوم "احلجم األساسي" على فكرة أن املوارد احلالية غري كافية لتمكني املكتب من للمكتب، يعتمد 

ق.يفر كل لالوفاء على حنو كاف بواليته، وأنه يلزم بالتايل زيادة احلجم املتوسط 
يف السنوي عبء العمل لى االفرتاضات التالية من املوارد علمكتب املدعي العام متطلبات تستند و -٢٥

تسعة و ، فعليةستة حتقيقات و ، االستقصاءحالة جديدة قيد استقصاءات أولية، و تسعة املستقبل:
حماكمتني يف مرحلة االستئناف.، و ات ابتدائيةمخس حماكمو ، متهيديةمخس حماكمات و ، معلقةحتقيقات 

واآلثار املالية ٢٠١٥لعام اخطارات احلصول على أموال من صندوق الطورائ ٢٠١٦و٢٠١٥رقام لعامي ألتراعي ا) ٥(
.٢٠١٦املرتتبة على ذلك يف ميزانية عام 

.٢٠١٢-٢٠٠٣لألعوام )٦(



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 364

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
364

٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةلعامابعرض اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعيوأحاطت اللجنة علما -٢٦
لمحكمة، وال سيما لموارد األجهزة األخرى يؤدي أيضا إىل آثار مالية على أن تنفيذ اخلطة سوأقرت ب

املوارد اخلطة املباشر على تأثري وسيكون . واهليئة القضائية، اتلخدماحملكمة، بصفته موّردا لقلم على 
نظر بعناية إىل اآلثار الأيضا سيلزم ، ولكن ٢٠١٦لعام يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمةاواضح

وفي هذا . بوقت كافاملقبلةة امليزانية مناقشقبل ٢٠١٨و٢٠١٧املالية الطويلة األجل يف عامي 
على مستوى عال ومتعددة السنوات لميزانية تقديراتالمحكمةتضع الصدد، اقترحت اللجنة أن 

جميع موارد في الها على وآثار مسببات التكاليف الروابط بين مع وصف محكمة بأكملهاال
السادسة والعشرين .افي دورتهأن تعرضها عليها األجهزة و 

مسائل أخرى-جيم

واحدة" دفعة "المدفوعات المسددةالمباني الدائمة و - ١

، ٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥، الذي اعتمد يف ICC-ASP/13/RES.6اللجنة علما بالقرارأحاطت -٢٧
أن يقدم تقريرا مفصال عن املستوى املالئم لالحتياطي للحساباتاملراجع اخلارجيفيه إىلوالذي طلب 

، وأن يقوم مبراجعة مستقلة وتفصيلية النقدي للمحكمة، وعن أي خماطر ميكن أن تعزى إىل ختفيضها
أيضا أنهللجنة احلسابات مشروع املباين الدائمة مع الرتكيز على التجاوزات يف التكاليف. والحظت 

ات يفتجاوز للالتخفيضات يف االحتياطيات النقدية وحتليالتوصيات بشأن لب منها أن تقدم طُ 
.التكاليف

. آرائهامن أجل تقدمي للحسابات خلارجي اراجع املتقرير يف انتظار اأإىل اللجنة ت أشار و -٢٨
عندما سيقرر من خالل رئيسها، للحسابات، املراجع اخلارجي لالتصال بوأعربت اللجنة عن استعدادها 

طلب اجلمعية.لنظر يف ا
ا الرابعة والعشرين لقيامها نة الرقابة إىل الطلب املقدم من جلاللجنة أيضا توأشار -٢٩ يف دور

الصيغة املستخدمة حلساب مكتب مدير املشروع بشأنمقدم من اقرتاح جديدبتقييم املستأنفة 
واحدة.دفعةاملسددةملدفوعاتا

يبدو وفقا قد متت على ما ليت تلقتها وخلصت إىل أن احلسابات املعلومات ايف اللجنة ونظرت -٣٠
خمتلفة . كما الحظت أن هذه الصيغة ٢٠١٢و٢٠٠٩ييف نصوص اجلمعية يف عامةوضحلصيغة املل

، وكذلك الصيغة ٢٠٠٨/نوفمربتشرين الثاين٢٢الصادر يف يف قرار اجلمعية ددةعن املعايري احمل
.٢٠٠٩/مارسآذار٢٣بتاريخ دولة املضيفة المن قرض اليف اتفاق املوصوفة 

ا أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ القرارات املتعلقة بإعادة حساب -٣١ اشرتاكات وأشارت اللجنة إىل أ
يف املعقودة الثانية والعشرين ادورلمشروع يفستحقة عليها بالنسبة لاألطراف والفائدة املالدول

الدولة من قرض العارض بني نص اتفاق تعلى ما يبدو هناك أن. والحظت اللجنة ٢٠١٤أبريل نيسان/
إىل الدول بعد ذلك التفسريية املقدمة ذكرات ، وامل٢٠٠٩مارس آذار/يف الذي مت التوقيع عليه املضيفة، 
نصوص اجلمعية.واملبينة يف األطراف 

ةمعرفعند ائي واحدة قابلة للتعديل النهاملسددة دفعة أن املدفوعات إىل أشارت اللجنة و -٣٢
الدولة املضيفة عند االنتهاء من املشروع. ولوحظ من إعانة التكاليف النهائية للمشروع واملبلغ املسحوب 
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أيضا إىل لوحظاشرتاكات الدول األطراف، و يف و ثالثة يف املائة يبلغ حناأن املبالغ املذكورة متثل اختالف
البلبلة واإلزعاج. وأشارت قد يؤدي إىل " لواحدةالدفعة ابشكل متكرر ملدفوعات "تعديالت أن تلقي 

والحد من عدد اللبس تجنب ول. القادمةيف األسابيع نتهي املشروعمن املتوقع أن يهإىل أناللجنة 
اللجنة الدفعة الواحدة"، توصي "مدفوعاتحساب بشأن دول األطراف ذكرات التي ستتلقاها الالم

صدور ات بين المحكمة والدولة المضيفة قبل مناقشبالوضوح فيأي نقص ممكن يحل بأن 
.التسوية النهائية

معلومات المحدثة عن إعادة تنظيم الهيئة القضائيةال- ٢

سيلفيا فرنانديز ةاحملكمة، القاضيةرئيسقدمته اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي تأعرب-٣٣
ا التساق بني تحقيق االقضائية ليئةبشأن إعادة تنظيم اهل،دي غورميندي الدوائر يفالنظم املعمول 

تطلع إىل تاإلجراءات القضائية، و يفودائرة االستئناف، وحتسني الكفاءة التمهيدية والدوائر االبتدائية 
.٢٠١٥سبتمرب أيلول/تلقي التقرير النهائي عن نتائج هذه العملية يف 

اللجنة المخصصة لمراجعة الحسابات- ٣

ا املقدمة يف أنه بناء إىلاللجنة أشارت -٣٤ مبوجب الثالثة والعشرين، مت ادورعلى إحدى توصيا
فرباير شباط/١٣يف السابقة مراجعة احلساباتجلنةحل ICC/PRESD/G/2015/001التوجيه الرئاسي

نائب رئيس و من اثنني من أعضاء اللجنة، احلسابات تتألف راجعة ة ملخمصصواجتمعت جلنة ،٢٠١٥
، على هامش ٢٠١٥أبريل نيسان/٢٧يفألول مرة بصفة مراقب، وممثل للمحكمة،الهاياجلمعية يف 

.الدورة الرابعة والعشرين للجنة
العمل برحبت اللجنة و عن عمل اللجنة املخصصة حىت اآلن. حمدثا شفويا وتلقت اللجنة بيانا-٣٥

تتطلع و . ٢٠١٥سبتمرب لول/أي١٨يف خرى أجتمع مرة تسا أببلغت ، وأُ الذي قامت به هذه اللجنة
مناقشة إلى الخامسة والعشرين و رتها و في دتقرير من اللجنة المخصصة الحصول على اللجنة إلى 
.٢٠١٦بل للجنة مراجعة الحسابات والموارد الالزمة لها في سياق ميزانية عام العمل المق

المرفق

قائمة الوثائق 

انالعنو ارمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
رمز الوثيقة بعد حتويلها إىل 

وثيقة من وثائق مجعية الدول 
األطراف

CBF/24/25جدول األعمال املؤقت
CBF/24/26 ٢٠١٨-٢٠١٦مكتب املدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية للفرتةICC-ASP/14/22

CBF/24/27تقرير قلم احملكمة بشأن نتيجة عملية املراجعةICC-ASP/14/19

CBF/24/27/Add.1موجز تنفيذي لتقرير قلم احملكمة بشأن مشروع املراجعةICC-ASP/14/19



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 366

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
(ICC-ASP/14/15)والعشرينخامسةدورتها التقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال-366٣

احملتويات
الفقرات

ملخص تنفيذي 
٧-١.......................مقدمة ..................................................-أوال

٥-١...........................افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-ألف
٧-٦................................................ مشاركة املسؤولني واملراقبني-باء

ا اخلامسة والعشرينالنظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة -ثانيا ١٨٢-٨...........يف دور
١٢٣-٨املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية......................................-ألف

١٢-٨مقدمة ..........................................................-١
٢٠-١٣..............................االشرتاكات ...........تسديدحالة-٢
٢٢-٢١.....................................اليت عليها متأخراتالدول -٣
١٠٥-٢٣......................٢٠١٦النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٤

٢٨-٢٣.............امليزنة واحلوكمة والشفافية................عملية (أ) 
٣٣-٢٩العرض والتحليل الكلي ..................................(ب)
١٠٥-٣٤الربامج الرئيسية...........................................(ج)

٤٣-٣٤الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ................‘ ١’
٥٢-٤٤لرئيسي الثاين: مكتب املدعية العامة ...........الربنامج ا‘ ٢’
٧٣-٥٣الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ...................‘ ٣’

٦٣-٥٥....................تكاليف املوظفني ............- أ
٦٨-٦٤.................املكاتب امليدانية ..............-ب
٧٣-٦٩التكاليف غري املتصلة باملوظفني ..................- ج

٧٨-٧٤الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف .....‘ ٤’
٨٢-٧٩الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة ................‘ ٥’
٩٣-٨٣ماين للضحاياالربنامج الرئيسي السادس: الصندوق االستئ‘ ٦’
: مكتب مدير مشروع املباين ١-ع بالربنامج الرئيسي السا‘ ٧’

٩٦-٩٤..................................................الدائمة
١٠٠-٩٧........: آلية الرقابة املستقلة ٥-الربنامج الرئيسي السابع‘ ٨’
كتب املراجعة الداخلية م: ٦-الربنامج الرئيسي السابع‘ ٩’

١٠٥-١٠١للحسابات .............................................
١١١-١٠٦.......استثمار األموال السائلة ...................................-٥
١١٦-١١٢.....................٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل يف -٦
١٢٣-١١٧...................................وق الطوارئ ............صند-٧
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١٢٩-١٢٤....... ........املسائل اإلدارية ........................................-باء367

١٢٩-١٢٤واملساواة بني اجلنسني .......................العادل التمثيل اجلغرايف 
١٥٢-١٣٠تعلقة مبراجعة احلسابات .........................................املسائل امل-جيم

كانون ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١البيانات املالية للمحكمة للفرتة من -١
، والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا ٢٠١٤األول/ديسمرب 

١٣٩-١٣٠..٢٠١٤ن األول/ديسمرب كانو ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للفرتة من 
١٣٩-١٣٢............................مالحظات جلنة امليزانية واملالية .(أ)

١٣٥-١٣٢...البيانات املالية للمحكمة ..........................‘ ١’
١٣٨-١٣٦البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا ...........‘ ٢’
توصيات املراجع اخلارجي للحسابات بشأن الصندوق ‘ ٣’

١٣٩االستئماين للضحايا .....................................
١٤٦-١٤٠...................................املراجعة ................جلنة-٢
١٥٢-١٤٧..........إدارة املخاطر .........................................-٣

١٦١-١٥٣...............املساعدة القانونية ........................................-دال
١٨١-١٦٢مشروع املباين الدائمة ...................................................-هاء

١٧٤-١٦٣.............التكاليف الكاملة  للملكية ..........................-١
١٦٥-١٦٤......... لفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكيةرأي ا(أ)

١٦٨-١٦٦................................,,ر جلنة الرقابة .اقر مشروع (ب) 
١٦٩............آراء احملكمة .................................(ج)
١٧٤-١٧٠......مالحظات اللجنة .................................(د)

١٧٦-١٧٥جتاوز التكاليف ..................................................-٢
١٨٠-١٧٧مالحظات اللجنة ................................................

١٨١..................................املتابعة ......................-٣
١٨٢..........مسائل أخرى ................................................-واو

١٨٢................موعد انعقاد الدورات املقبلة للجنة.........................

قائمة الوثائق  املرفق األول:
٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥لغاية االشرتاكاتتسديد لة حااملرفق الثاين:

الربنامج الرئيسي الثاين والربنامج الرئيسي الثالث منالتخفيضات املقرتحة املرفق الثالث:
ميثاق جلنة املراجعةاملرفق الرابع:

٢٠١٥-طلبات اللجوء إىل صندوق الطوارئ املرفق اخلامس:
مقارنة بني امليزانية املقرتحة نتيجة لتنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية: ةتبة على امليزانياآلثار املرت املرفق السادس:

املالية و وتوصيات جلنة امليزانية
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لخص تنفيذيم368

ات  لم تكن هناك زيادفمثيل. ٢٠١٦احملكمة لعام من ملقرتحة ايزانية املعملية النظر يف مل يسبق ل-١
، ولكن تضمنت امليزانية أيضا عددا من القضايا حسبيف املائة) ف١٧,٣قرتحة (كبرية يف امليزانية امل

، ونتائج مشروع املراجعة، واخلطة هذا االنتقالباالنتقال إىل املباين الدائمة اجلديدة ومتويلاملتعلقة املعقدة 
ومت ذلك يف )، ومفهوم "احلجم األساسي". ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعية العامة (

.ة بقدر اإلمكاناملقرتححماولة احلد من الزياداتسياق سياسي يتسم بالتحدي و 
املعلومات املتعلقة ومل تكن املعلومات املقدمة إىل اللجنة واضحة وشفافة دائما، مبا يف ذلك-٢
اامليزانية املقرتحة ب لعامة واستخدامها. املساعدة املؤقتة ااملتعلقة بطلبات على الخاصة ينطبق ذلك ، و ذا

املتعلقة التوصيات مل تقدم وتلقت اللجنة أيضا قدرا كبريا من املعلومات اإلضافية لوثيقة امليزانية نفسها. و 
أنشطتها دون التأكد سلفا من فهم احملكمة هلا واعتبارها قابلة للتنفيذ دون اإلخالل ببالتخفيضات

باملوافقة اللجنة أوصت ملعلومات اإلضافية املقدمة منها، الرئيسية. وبعد التشاور مع احملكمة والنظر يف ا
مليون يورو، اليت متثل زيادة ١٣٩,٩٦املعدلة البالغ قدرها  ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام على 

الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفة، أو زيادة معيف املائة) ٧,١ماليني يورو (٩,٢٩يبلغ قدرها 
قرض، مقارنة بامليزانية هذا الالفائدة املستحقة على بدونيف املائة) ٦,٣ماليني يورو (٨,١٦قدرها يبلغ

. وعند استعراض توصيات اللجنة، من املهم أن تدرك الدول األطراف أن عددا من ٢٠١٥املعتمدة لعام 
ن من املرجح بالتايل أن يعاد ، وأقاتللنفمؤقتا تأجيال ال يعدو إال التخفيضات املقرتحة للحد من الزيادة 

.٢٠١٧تقدميها يف امليزانية املقرتحة لعام 
واستشرافا للمستقبل، تود اللجنة أن تعزز عالقة العمل اإلجيابية بينها وبني مجعية الدول األطراف -٣

واحملكمة عن طريق ما يلي:
قرير اقرتاحات بشأن ولتحقيق هذه الغاية، يتضمن الت-إدخال حتسينات على عملية امليزنة (أ)

االت اليت  كون فيها ذلك ممكنا؛يا
على سبيل املثال، من خالل إنشاء "غالف" -أن تضع اجلمعية سياقا واضحا قبل إعداد امليزانية (ب)

.)١٠٥(أو إطار لسنوات امليزانية املقبلة

ان اإلدارة الرشيدة ضمومن بينها، الغاليةوتواجه احملكمة حتديات متزايدة فيما يتعلق مبواردها -٤
التدفقات النقدية محاية يف املستقبل، و الدائمةللمباينالثابتةاألصولإلدارة لتلك املوارد، واالستعداد 

االلتزامات املرتتبة على احلفاظ على و حسب االقتضاء،على االشرتاكات املقررةقائمة املناسبة ال
االستجابة للتكاليف غري املتوقعة يف املستقبل من خالل استحقاقات املوظفني والصناديق املالية العاملة، و 

.صندوق الطوارئ

؛ وتالحظ اللجنة لدعم أنشطتهااملوارد الالزمة اللجنة أن احملكمة هي األقدر على حتديد الحظوت-٥
من خاللهنفذ احملكمةالغالف املايل الذي ستملا تقدمه من اشرتاكات، ، ينبغي أن حتددمعيةاجلأنأيضا 

الدول األطراف للحصول على أعلى جودة بأفضل األسعار. أن تبني بوضوح ما تتوقعه نشطتها، و أ
كرر مسؤوليتها عن الدراسة التقنية ألي عالقة عمل إجيابية بني احملكمة واجلمعية، وتأي وترحب اللجنة ب

أخرى ذات طابع مايل أو وثيقة تقدم إىل اجلمعية وترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية وأي مسألة
.)١٠٦(إداري أو تتعلق بامليزانية تعهد إليها من قبل اجلمعية

،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤يف احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويوركالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف )١(
لد الثاين، اجلزء باء .٤٤، الفقرة ٢-ا

.ICC-ASP/1/Res.4الرابع، اجلزء،(ICC-ASP/1/3 and Corr.1)٢٠٠٢األوىل ...  الدورة ... الوثائق الرمسية)٢(
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مقدمة- أوال369

العملوتنظيماألعمالجدولوإقرارالدورةافتتاح-ألف
عمال بالقرار الذي النعقاد إىل ا") اللجنة("واملاليةامليزانيةللجنةاخلامسة والعشرونُدعيت الدورة-١

العامة الثالثة ةلس، يف اجل٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧عية الدول األطراف ("اجلمعية") يف مجاختذته 
ا عشرة . وعقدت٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧إىل٨منالفرتةيفاملعقودةعشرةالثالثةمن دور

ألقت رئيسة و . جلسة٢٠، ٢٠١٥أكتوبر/األولتشرين٢أيلول/سبتمرب إىل٢١منالفرتةاللجنة، يف
.يف اجللسة االفتتاحية للدورةترحيباحملكمة، القاضية سيلفيا فرنانديس، كلمة

اجلمعية استقالتهرئيسإىل) استونيا(جوهاين ليميك السيدقدم،٢٠١٥أيلول/سبتمرب٢٣ويف-٢
. يف عملهلتفانيه ليميكللسيدتقديرهاعناللجنةوأعربت. ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر٥اعتبارا من 

نظامهامن١٣للمادةلرئيس اللجنة، كما عينت، وفقانائبا) فرنسا(فينو ريتشاردالسيداللجنةوعينت
مقررا للجنة.) كندا(أدسيتهيوالسيدالداخلي،

وقدمت أمانةللجنة،أميناالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذيوعمل األمني-٣
.للجنةالفنيةاخلدمات") األمانة("األطرافالدولمجعية

والعشرين للجنة: امسةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة اخل-٤
هيو أدسيت (كندا))١(
ديفيد بانيانكا (بوروندي))٢(
كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو (املكسيك)) ٣(
فوزي غرايبة (األردن)) ٤(
كي (اليابان)هيتوشي كوزا ) ٥(
ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا (مدغشقر))٦(
مونيكا سانشيز (اكوادور)) ٧(
غريد ساوب (أملانيا)) ٨(
إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)) ٩(
ريتشارد فينو (فرنسا)) ١٠(
هيلني وارين (اململكة املتحدة)) ١١(

):CBF/25/1/Rev.1ألعمال التايل (وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول ا-٥
افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل)١(
مشاركة املراقبني)٢(
:املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية)٣(

؛حالة تسديد االشرتاكات(أ)
ا(ب)  ؛الدول املتأخرة يف تسديد اشرتاكا
؛٢٠١٦لعام املقرتحةالربناجميةةامليزانييفالنظر(ج)
للفرتة اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة اآلثار املالية املرتتبة على (د)

؛٢٠١٨- ٢٠١٦
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؛٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل اعتبارا من (ه)
؛السائلة، وتعديالت النظام املايل والقواعد املاليةاألموالاستثمار(و)
اإلخطارات املتعلقة بصندوق الطوارئ؛(ز)
ج  اسرتاتيجي لتحسني عملية امليزنة. (ح)

:املسائل اإلدارية)٤(
حالة التمثيل اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني؛(أ) 

.االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني(ب) 
:راجعة احلساباتاملتعلقة مبسائلامل)٥(

إىليناير/الثاينكانون١منللفرتةالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملاليةالبياناتأ)(
؛٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١

يناير/الثاينكانون١منللفرتةللضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات)(ب
؛٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١إىل

اخلية للحسابات؛التقرير التدرحيي للمراجعة الد(ج)
التقرير املرحلي للجنة املخصصة ملراجعة احلسابات؛(د)
خطة إدارة املخاطر.(ه)

املساعدة القانونية)٦(
للمحكمة:املباين الدائمة)٧(

معلومات حمدثة عن املباين الدائمة؛(أ) 
برنامج االنتقال؛(ب) 
التكاليف الكاملة للملكية؛(ج)
ة حساب اشرتاكات الدول األطراف؛إعاد(د)
جتاوز تكاليف املشروع.(ه)

الصندوق االستئماين للضحايا:)٨(
٣٠إىل٢٠١٤يوليه/متوز١منالفرتةيفاإلدارةجملسوأنشطةمشاريع(أ)

؛٢٠١٥يونيه / حزيران
معلومات حمدثة عن حالة سياسة مكافحة املخاطر يف الصندوق االستئماين (ب)

ضحايا والنتائج اليت حتققت يف هذا الشأن.لل
مسائل أخرى)٩(

المراِقبينالمسؤولين و مشاركة -باء

األجهزة التالية للمحكمة إىل املشاركة يف دعت اللجنة ، )١٠٧(وعمال بالنظام الداخلي للجمعية-٦
ا: هيئة الرئاسة، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة. وعالوة جلسات اللجنة لتقدمي التقارير اخلاصة 

على ذلك، أدىل املنسق املعين بامليزانية، السفري فرينر درومل (النمسا)، وممثل الفريق العامل يف الهاي 

ن النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على م٩٣و٩٢و٤٢تنطبق املواد )٣(
.الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنةمن دعوة
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جلنة("التابع ملكتب اجلمعية، والصندوق االستئماين للضحايا، ورئيس جلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة 
ببيانات أمام اللجنة. الرقابة") 

االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيانووافقت اللجنة على الطلب املقدم من -٧
وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات. أمام اللجنة.

خامسةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها ال- ثانيا
والعشرين

المتعلقة بالميزانيةالمسائل المالية والمسائل -ألف

مقدمة- ١

يف عملية للنزاهةالعاماملبدأأساسعلى٢٠١٦لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةاللجنةفحصت -٨
امليزنة.

ااجلمعية وافقت يفأنإىلاللجنةوأشارت-٩ قدرهااعتمادات يبلغعلىعشرةالثالثةدور
اخنفض هذا املبلغ نتيجة للفائدة املستحقة على قرض الدولة . و ٢٠١٥مليون يورو مليزانية عام ١٣٠,٦٦

١,٠٦املضيفة اليت تتحملها الدول اليت اختارت عدم سداد حصتها "دفعة واحدة" فقط واليت يبلغ قدرها 
ا اجلمعية لعام  ١٢٩,٦٠املذكورة بدون الفائدة ٢٠١٥مليون يورو وبلغت بالتايل امليزانية اليت اعتمد

ماليني يورو يف ٣واخنفضت االعتمادات املعتمدة أيضا نتيجة إلسهام الدولة املضيفة مببلغ ليون يورو. م
تكاليف املباين املؤقتة، كما اخنفضت نتيجة للمبالغ اليت مت االستيالء عليها يف قضية السيد مببا البالغ 

من مجيع ٢٠١٥م يورو. ونتيجة لذلك، بلغت االشرتاكات املقررة املطلوبة يف عا٠٠٠٠٦٨٢قدرها 
يورو.٩٠٠٥٢٨١٢٤الدول األطراف 

اليت قدمتها احملكمة واليت يبلغ جمموعها ٢٠١٦املقرتحة لعامالربناجميةامليزانيةأنوالحظت اللجنة-١٠
بامليزانيةيف املائة) مقارنة١٧,٣مليون يورو (٢٢,٦١يبلغ قدرها مليون يورو متثل زيادة١٥٣,٢٧

موع البالغ قدره . ٢٠١٥املعتمدة لعام مليون يورو الفائدة املستحقة على القرض ١٥٣,٢٧ويتضمن ا
املقرتحة لعام الربناجميةمليون يورو. وبالتايل فإن جمموع امليزانية٢,٢املقدم للمباين الدائمة البالغ قدرها 

مليون يورو.١٥١,٠٧للمحكمة يبلغالعاديةاملتعلقة باألنشطة٢٠١٦
ا،والتعليالت٢٠١٦لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةتعراضاسوبعد-١١ اللجنةخلصتاملقدمة بشأ
املعدلة ٢٠١٦مليون يورو وإىل أن امليزانية الربناجمية لعام ١٣,٣١إمكان حتقيق وفورات يبلغ جمموعها إىل

مليون يورو مطروحا ١٥٣,٢٧مليون يورو (١٣٩,٩٦ستبلغ بالتايل، يف حالة موافقة اجلمعية عليها، 
يف ٧,١()١٠٨(ماليني يورو٩,٢٩زيادة يبلغ قدرها مليون يورو)، وسيمثل ذلك ١٣,٣١منها 

مع الفائدة مطروحا منها مليون يورو١٣٩,٩٦املعدلة البالغ قدرها ٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام = ماليني يورو٩,٢٩)٤(
.مع الفائدةمليون يورو ١٣٠,٦٧البالغ قدرها ٢٠١٥امليزانية املعتمدة لعام 
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)١١٠(ماليني يورو٨,١٦الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفة، أو زيادة يبلغ قدرها مع) )١٠٩(املائة

مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ،)١١١(الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفةبدونيف املائة٦,٣(
التايل:النحومليون يورو على١٣٦,٩٦املطلوبة ٢٠١٦االشرتاكات املقررة لعام وستبلغ .٢٠١٥

)١١٢(مليون يورو ١٣٧,٧٦املعدلة بدون الفائدةجمموع امليزانية

مليون يورو)٠,٨٠(املؤقتةاملباينإجياريفاملضيفةالدولةمطروحا منها: مسامهة

مليون يورو١٣٦,٩٦لالشرتاكات املقررةاملعدلاملبلغ

بأناللجنةتوصيمن سنوات الميزانية،سنةكلبينللمقارنةوالقابليةالشفافيةولتحسين-١٢
المستحقة على القرض وبين والفائدةبين القرضالفصل،٢٠١٧عاميتم، اعتبارا من ميزانية

ألنشطةالالزمةذلك التقييم المقارن بين المواردوسيتيح. يةالعاداألرقام المتعلقة بالميزانية
.أخرىإلىسنةمنالمحكمة

تسديد االشتراكات حالة- ٢

من حيث:)الثايناملرفق(٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥االشرتاكات يفحالةاللجنةاستعرضت-١٣
يورو؛٩٠٠٥٢٨١٢٤ا البالغ قدره٢٠١٥االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام (أ) 

٧٤٠٠٦٨١البالغ قدرها ٢٠١٤الفائدة املستحقة على القرض املقدم للمباين الدائمة يف عام (ب)
يورو.  

وأشارت اللجنة إىل ضرورة مشاركة مجيع الدول األطراف يف امليزانية العادية للمحكمة وصندوق -١٤
ملباين الدائمة للمحكمة حصتها يف اعدم تسديد الطوارئ، وضرورة مشاركة الدول األطراف اليت اختارت 

"دفعة واحدة" يف الفائدة املستحقة على قرض الدولة املضيفة.
يف املائة) من االشرتاكات ٢٤,١يورو (٦٥٢٩١٣٢٩: الحظت اللجنة أنامليزانية العادية-١٥

وبلغت مسددة حىت اآلن. يورو غري٩٠٠٥٢٨١٢٤البالغ قدرها ٢٠١٥عام ميزانية املعتمدة لاملقررة لل
يورو.٩١٩١٤٧٨االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة

ن السنوات علتجديد موارد صندوق الطوارئ بلغت االشرتاكات غري املسددة :ندوق الطوارئص-١٦
يورو.١٦١٦السابقة 

مع الفائدة البالغ ٢٠١٥ماليني يورو مقسومة على امليزانية املعتمدة لعام ٩,٢٩ة = الزيادة البالغ قدرها يف املائ٧,١)٥(
مليون يورو.١٣٠,٦٧قدرها 

مليون يورو مطروحا ١٣٧,٧٦البالغ قدرها بدون الفائدة ٢٠١٦و = جمموع امليزانية املعدلة لعام ور ماليني ي٨,١٦)٦(
مليون يورو.١٢٩,٦لغ قدرها البالفائدة ابدون ٢٠١٥منها  جمموع امليزانية  املعدلة لعام 

مة على امليزانية املضيفة مقسو بدون الفائدة لقرض الدولة ماليني يورو ٨,١٦ة = زيادة يبلغ قدرها يف املائ٦,٣)٧(
.بدون الفائدةمليون يورو١٢٩,٦البالغ قدرها ٢٠١٥املعتمدة لعام 

مليون يورو. ٢,٢يورو مطروحا منها ١٣٩,٩٦=مليون يورو١٣٧,٧٦)٨(
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كل دولة ان ينبغي على  : ذّكرت اللجنة بأنه كلمباين الدائمةالقرض املقدم ("الدولة مضيفة") ل-١٧
تسديد حصتها يف تكاليف بناء املباين الدائمة دفعة واحدة، أو يفحصتها بني تسديدطرف أن ختتار 

اية املهلة احملددة للتعهد و . على أقساطمن الدولة املضيفةاملقدم قرض ال ، )١١٣(واحدةبالتسديد دفعة يف 
الدائمة اجلديدة دفعة واحدة، وتعهدت دولة طرف حصتها يف بناء املباين تسديد طرف دولة ٦٤اختارت 

١٥يفعلى هذا القرض وبلغت الفائدة غري املسددةواحدة بتسديد جزء من حصتها دفعة واحدة. 
يورو عن  ٥٠٣١٠٣يورو عن السنة املاضية و٧٢٦٣يورو (٢٢٩١٠٧إمجاال ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

).٢٠١٥عام 
٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥سدد حىت دول األطراف مل تمن ال٣٢أناللجنة مع القلقوالحظت -١٨

بدفع الفائدة بالكامل يف اليوم األول من شهر حصتها يف الفائدة. وملا كان على احملكمة التزام قانوين 
لتشغيل لتغطية مدفوعات املخصصة لموال األاستخدام اضطرت احملكمة إىل فرباير من كل عام، شباط/

تعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية أدى ذلك إىل األطراف. و تلك الدولعلى الفائدة املستحقة 
لن يقتصر األمر على عندما٢٠١٧يف عام سألة خطورة هذه املوستزداد احملكمة. يف عمل الالالزمة لسري 

يف تسديد أصل الدين. تسديد الفائدة فقط، ولكن ستبدأ احملكمة
مبا يف ذلك االشرتاكات يف،٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥يف غري املسددةجمموع االشرتاكات وبلغ -١٩

يورو  ٩٦١١٧٤٣٨املضيفة املقدم من الدولةقرض الوالفائدة على ، وصندوق الطوارئ،امليزانية العادية
الوقت يفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد. )١١٤(٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥يف 
سري العمل املالية الالزمة لباألرصدة بشكل خطري يؤدي عدم القيام بذلك إىل اإلخالل دد. وقد احمل

اية العام، كمة. باحملاليومي اللجوء إىل وقد تضطر احملكمة، يف حالة عدم تسديد هذه االشرتاكات حىت 
.إىل صندوق رأس املال العامل

من أجل في الوقت المحددا همدفوعاتعلى تسديد اللجنة جميع الدول األطراف توحث-٢٠
من النظام المالي ٦- ٥قاعدة على مدار السنة، وفقا للكافية في المحكمة أموال  وجود ضمان 

اشتراكاتها الدول األطراف التي لم تسدد أن تخطر المحكمة إلى . وطلبت اللجنة الماليةوالقواعد
بالتزاماتها ٢٠١٥الثاني/نوفمبر القادمة للجمعية في تشريندورة انعقاد القبل مرة أخرى كامل بال

هذه المحكمةالمسؤولون برئيس الجمعية و عالوة على ذلك بأن يتناول اللجنةأوصتالمالية. و 
لقاءات ثنائيةكانت لديهم  كلما  للمحكمةغير مسددة مستحقات عليها مع الدول التي المسألة 

.معها

التي عليها متأخراتالدول - ٣

.٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١)٩(
يورو١٥٥٠١٧٣٠يورو)٥٠٣١٠٣االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة ()١٠(

يورو٦٤٥١٥١٨جمموع االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة (السنوات السابقة)
يورو١٦١٦االشرتاكات غري املسددة مطروحا منها صندوق الطوارئ

يورو٩٦١١٧٤٣٨جمموع االشرتاكات غري املسددة 
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من نظام روما األساسي على ما يلي: "ال يكون للدولة الطرف اليت ١١٢ملادة من ا٨تنص الفقرة -٢١
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  تتأخر عن سداد اشرتاكا

عنها".املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً 
اعنمتأخرة كانت األطرافالدولدولة من١١أنوالحظت اللجنة-٢٢ ١٥يفتسديد اشرتاكا

ا أصبحت بالتايل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  .١١٢من املادة ٨للتصويت وفقا للفقرة مؤهلةغريوأ
الذي ألدىناباحلد٢٠١٥نيسان/أبريل ٩األطراف يفالدولأَبلغتاألمانةأيضا أناللجنةوالحظت

األساسي وباإلجراء املعمول به لعدم رومانظاممن١١٢املادةمن٨الفقرةتطبيقلتجنبيلزم تسديده
التي عليها متأخرات األطرافالدولتقوم جميعبأناللجنةوأوصت.يف التصويتفقدان احلق

طر الدولإلى األمانة أن تخوطلبت. ممكنوقتأقربفيالمحكمةمعحساباتهابتسوية
مع القادمة للجمعية، بما سلف،انعقاد الدورةمرة أخرى، قبلالتي عليها متأخراتاألطراف
التزامها بالميزانية.علىالضوءتسليط

٢٠١٦لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةفيالنظر- ٤

امليزنة واحلوكمة والشفافيةعملية (أ)

باحملكمة وتقدمي املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية واإلداريةملسائل االنظر يف يف اللجنةيتمثل دور-٢٣
اضحة من وو معلومات موثوقة ومتسقة تتطلب اللجنة ، ه الغايةتوصيات للدول األطراف. ولتحقيق هذ

احملكمة.
واحملكمة،األطرافالدولبنيبناءحوارسيتعذر على اللجنة االسهام يفاملعلومات،هذهبدونو -٢٤

عنهاتعرباليتنقل املخاوفأو علىاالفرتاضاتصحةمنالتحققعندئذ علىوقد يقتصر دورها
.فنية إليهاإضافة قيمةدوناألطرافالدول

ونتائجالدائمة،املتصلة باملبايناملشاكلبسببالعامهذاخاصبشكلوهذا االحتمال مرتفع-٢٥
فيما معقدةمناقشاتإىلذلكوأدى. العامةاملدعيةتبملكاألساسياحلجمومفهوماملراجعة،عملية

الفرنسيةالنسختنيبنيالتناقضاتبسببوزاد تعقيدها،٢٠١٦لعاماملقرتحةالربناجميةيتعلق بامليزانية
.اللحظة األخرية فقطيفوإتاحة الوثائقواالنكليزية للميزانية،

اللجنةعلىنفسها، تعنيامليزانيةعن وثيقةفضالبشكل خمتلف،رئيسيبرنامجونظرا لعرض كل-٢٦
لكي تفهم بوجه كامل أساس من برامج احملكمةلكل برنامجمنفصلةوثائقعدةخاللمنتعملأن

األساسيةاألنشطةالضرورية اليت يوجد ما يربرها لدعمالنفقاتيف امليزانية وحتدد ما هيالتكاليفتقدير
.)١١٥(ديدة يف تقدير التكاليف على زيادة هذه العملية تعقيداالعللمحكمة. وساعدت التقلبات

بشأن اآلثار املرتتبة على مشروع املراجعة (املرجع: ٢٠١٥قدمه املسجل يف متوز/يوليه ذيالتكاليف التقديرأشار)١١(
ا الرابعة والعشرين) إىل  وفورات يف بوصفه من الورو ي٠٠٠٤٥٠قدرهيبلغرصيد صاف تقرير اللجنة عن أعمال دور

بيد أنه يلزم .)ICC-ASP/14/5/Add.1(الوثيقة م يف تقريرهاقا الر ذامليزانية نتيجة هلذه العملية، وأحاطت اللجنة علما 
ىت اآلن (فريق املراجعة، تكاليف حيني من اليورو الجعة عدة مامشروع املر لفة تكبلغت مزيد من التحليل املتعمق حيث 
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:الميزنةعمليةبالتغييرات التالية لتحسينوأوصت اللجنة-٢٧
مقترحات االستعانة بوجه أفضل وأكثر كفاءة بمجلس التنسيق لتقليل احتمال تقديم)أ(

ميع أنحاء وسياسة اإلنفاق في جرسالةاتساقوتوفير عمليات أفضل لضمانمتداخلة
الممكنة بوجه أفضل وأوجه التآزرالكفاءاتبتحديدذلك أيضاوسيسمح. المحكمة

األنشطة؛وتبسيط)١١٦(وتنفيذها نتيجة لتحديد مواضع االزدواجية
يوما من بداية دورة ٤٥قبل المبدأ،حيثفيها، منسيتم النظرالتيأن تقدم الوثائق)ب(

اللجنة؛
الحد الزمني؛هذاوالفرنسيةنكليزيةأن تحترم النسختان اإل)ج(
اإلبقاء على تكلفةأوالالضوءمع تسليطالتاليةالمتعلقة بالسنةالتكاليفأن تقدم الميزانية) د(

الجارية، ثم مع توضيح التعديالت المقترح إدخالها عليها، ثم مع تحديد األنشطةعلى
مع بيان الكفاءات المحددة تغييرها،لىعالمترتبةوالنتائجاألنشطةالتكلفة الكاملة لتلك

.إضافيةتكاليفأيوقفها لتعويضاألنشطة التي يمكنأو
ج "احملكمة الواحدة" وسيسمح باالستفادة علىالرتكيزعلىسيساعدذلكأناللجنةوتعتقد-٢٨

من أفضل املمارسات يف إدارة امليزانية بوجه أفضل.

الكليوالتحليلالعرض)ب(

إىلبالزيادات املقبلة يف امليزانية استناداً التنبؤأجلالذي تقوم به احملكمة منستحق العملي-٢٩
وراءالكامنةاملقدمة لتوضيح األسبابالداخليةالعملوترى اللجنة أن وثائق. الرتحيبأنشطتها األساسية

املؤدية إىل ذلك. بيد أن من اخلطوات العامةاملدعيةملكتباالسرتاتيجية"احلجم األساسي" واخلطة
املتعلقةاالفرتاضاتتأثريفهمدونمتامااالسرتاتيجيةاخلطةأواألساسي""احلجماللجنة ال ميكنها تقييم

امليزانية.عليها يفاملرتتبةلآلثارالكاملةالتكلفةحتديدودونللمحكمة،األخرىباألجهزة
- ٢٠١٢للفرتةالسابقةاالسرتاتيجيةاخلطةأجل حتليلمناآلنوتقّدر اللجنة العمل الذي مت حىت-٣٠

ا ترحبكما. )١١٧(وتقييمها٢٠١٥ وترى . اليت اختذت للتخطيط مسبقا لعدة سنواتاألوىلباخلطوةأ
يفاملقبلةللتغرياتالتخطيطيفاملساعدةمنلتمكينهاللجمعيةمفيدةقد يكون أداةذلكاللجنة أن

. يف املستقبلمناقشات بشأن الغالفاتيف توفري املعلومات أليذلكيفمباا،امليزانيات والتنبؤ
كل سنة يربرهاماهلاميزانيةاحلاجة إىل إعداديغريلنالسنواتاملتعددالتخطيطأناللجنةوالحظت

وغري ذلك)، مل الدوليةعاإلدارية ملنظمة الباملوظفني، التعويضات، القضايا أمام احملكمةتصلةاملوظفني، التكاليف غري امل
.تتحقق بعداليت مل و يورو ٠٠٠٤٥٠اليت يبلغ قدرها املشار إليها وراتفتعارض مع الو يمما 

اعتماد امليزانية مثل يف يةازدواجوجدت العكس ، وباحملكمة لتحقيق وفورات احلجمبذل جهود يف دليل على ال يوجد )١٢(
،ICC-ASP /10/14انظر وقلم احملكمة (ةالعامةمكتب املدعيو سة لرئايف هيئة امنفصلة إلنشاء قواعد بياناتيزانيات م

).٤٥٥و١٤٢و(ب)٦٨رات الفق
)١٣(

ICC-ASP /14/5/Add.1 ٢٢، الفقرة.
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اأيضا إىلوأشارت. فيهاونظر اجلمعية كاملة للتكاليف، تقوم على مبدأ تتوقع احلصول على خططأ
.املستقبليفامليزانياتوضععندالنهجباتباع هذاالتوصيةالواحدة"، قبلاحملكمة"

االستراتيجية ونهائيين للخطةكاملينالحصول على تحليل وتقييماللجنة إلىوتتطلع-٣١
إلىذلك، تتطلعإلىوباإلضافة. الفترةنهايةبعد٢٠١٥- ٢٠١٢لمكتب المدعية العامة للفترة

والخطة"الحجم األساسي"بالمتعلقة الداخليةالعمللتأثير وثائقالكاملةيفالتكالتلقي
السادسةدورتهافيللمحكمةاألخرىاألجهزةعلى٢٠١٨-٢٠١٦للفترة االستراتيجية

.والعشرين
من بينها العامهذااألخرىاملعقدةاملسائلمنوالحظت اللجنة أيضا أن احملكمة تواجه عددا-٣٢

نتائجأنوترى اللجنة. مشروع املراجعةونتائجاجلديدة ومتويل هذا االنتقال،الدائمةاملباينإىللاالنتقا
املتصلة غريالتكاليفأكرب بكثري يفللتوصل إىل ختفيضاتالعمليات ينبغي أن توفر أيضا الفرصةهذه

للمحكمة اإلجماليةةالميزانيالحاالت، علىمعظموأوصت اللجنة لذلك باإلبقاء، فيباملوظفني. 
والمعدات، والسفر، والضيافة، والخبراء االستشاريين، والتدريب بنفس المستوى المتعلقة باألثاث

.التقريرهذافيذلك، ما لم يشار إلى خالف٢٠١٥عامميزانيةالمعتمد في 
امليزانيةيفللزيادات التخفيضاتبعضأنإىلاألطرافالدولانتباهوأخريا، تسرتعي اللجنة-٣٣

يفالحقالتوظيف لوقتتأجيلمثل(للنفقاتتأجيال فقطمتثل٢٠١٦لعاماحملكمةمناملقرتحة
.٢٠١٧لعاماحملكمةميزانيةيفالتكاليفهذهبعضتظهرأناملتوقعلذلك، منونتيجة). السنة

الربامج الرئيسية)(ج

اهليئة القضائية :األولالرئيسيالربنامج‘ ١’

يورو، ٦٠٠٧٠٤١٢ما قدره ٢٠١٦األول لعام الرئيسيتبلغ امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج-٣٤
٢٠١٥لعاماملعتمدةبامليزانيةيف املائة) مقارنة٥,٦يورو (٥٠٠٦٧٠يبلغ قدرها هذا املبلغ زيادةوميثل

يورو.١٠٠٠٣٤١٢البالغ قدرها 
بنيالتآزرمنمزيدعنبشأن البحث)١١٨(اللجنةتوصيةنفذتسةالرئاأن هيئةوالحظت اللجنة-٣٥
التخطيطوظيفة منسقبإلغاءهيئة الرئاسةبقراراألخرى للمحكمة، ورحبتالرئاسة واألجهزةهيئة

فيالممارسةعلى االقتداء بهذهللمحكمةاألجهزة األخرىاللجنةوحثت). ٣-ف(االسرتاتيجي
.للمحكمةاألجهزة المختلفةبينزرالتآتحقيقأجلمنالمستقبل

الدوائر، من أجل ، وهي وظيفة رئيس٥-وظيفة جديدة برتبة فإنشاءطلبيفونظرت اللجنة-٣٦
بنيوالتواصلالتنسيقاملتغرية للدعاوى القضائية وحتسنيللضغوطتقدمي الدعم القانوين للموظفني استجابة

برتبة الجديدةالوظيفةهذهإنشاءونظرت اللجنة في طلب. الشاملةاإلداريةالقيادةوتوفريالُشعب
.على هذه الوظيفةبالتالي بأن توافق الجمعيةوأوصتالذاتية،من حيث مزاياها٥-ف

لد(ICC-ASP/12/20)، ٢٠١٣... الثانية عشرة الوثائق الرمسية ... الدورة)١٤( .٣٢، الفقرة الف، اجلزء الثاينا
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يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٢-وظائف إضافية برتبة فإنشاء أربعطلبوالحظت اللجنة-٣٧
لالفرتاضات دقيقفحصوبعد. ٢٠١٦املقرتحة لعامزانيةباملياالبتدائيةالشعبةشهرا يف١٢ملدة 

المطلوبةبأن توافق الجمعية على الموارداللجنةأوصت،٢٠١٦عاميفاملتوقعةالقضائيةوالتطورات
دورتهافيإلى توصيتهااللجنةعشرة أشهر. وأشارتلمدة٢-ثالث وظائف برتبة فلتمويل
عن طريق إعادةالعملبمتطلبات عبءلقضائية، قدر المستطاع، تفي الهيئة ابأنوالعشرينالرابعة
الشعب.بينالمعتمدةالمواردتوزيع
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل٢-وظائف برتبة فأربعلتحويلطلبااحملكمةوقدمت-٣٨

اللجنةوالحظت. )االبتدائيةالشعبةيفوثالث وظائفالتمهيديةالشعبةيفوظيفة واحدة(ثابتةوظائف
في التطورأخذومع. املاضيةالثالثالسنواتمجيعها يفاألربعللوظائفالالزمةاملوافقة على املوارد

بأنوكفاءة في االعتبار، أوصت اللجنةأمناأكثرعملتوفير بيئةإلىوالحاجةالقضائيةاألنشطة
.ثابتةوظائفاألربع جميعها إلىوظائف المساعدة المؤقتة العامة تحويلعلىالجمعيةتوافق
الرتب -فئة الخدمات العامةمنوظائفثالثتصنيفإلعادةالقضائية طلباوقدمت الهيئة-٣٩

أنوالحظت اللجنة). مساعدقانونيمن باحث مساعد إلى موظف(١- الرتبة فاألخرى إلى
إعادةعلىالجمعيةتوافقبأناللجنةأوصتوبالتاليتغيرت،قدالوظائفومسؤولياتمهام

.الوظائف الثالثتصنيف
يورو لسفر ٥٠٠١٦٠ما قدره ٢٠١٦للهيئة القضائية يف عام السفر املقرتحةميزانيةوبلغت-٤٠

اليت ال توفر اجلهات املنظمة هلا اهلامةاألحداثيفاحملكمةميثلونآخرينالرئيس، وقضاةالرئيس، ونائب
حلضور االجتماعات الهايإىليف نيويوركاالتصالمكتبموظفيسفرلوكذلكالالزم للسفر،التمويل
.السنوية

ودورة الجمعية المقرر عقدها في ٢٠١٦ومع مجمل عبء العمل المتوقع بالدوائر في عام -٤١
على األولالرئيسيالبرنامجفيالسفرالهاي، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على ميزانية

يورو.٠٠٠٦١يبلغ المقترحةالمواردفيانخفاضايمثلممايورو، ٥٠٠٩٩مستوى 
تبلغ يورو زيادة٠٠٠٣٦البالغة ٢٠١٦يف عام ومتثل ميزانية اهليئة القضائية املطلوبة للتدريب-٤٢

. وأوصت اللجنة بالموافقة على ٢٠١٥لعام املعتمدةبامليزانيةمقارنة) املائةيف٦٣,٦(يورو ٠٠٠١٤
البالغ ٢٠١٥في عام بنفس مستوى الميزانية المعتمدة يب في البرنامج الرئيسي األولميزانية التدر 

يورو.٠٠٠٢٢قدره 
البرنامجيورو في٦٠٠٢٤٠نتيجة لذلك بتخفيضات يبلغ مجموعها اللجنةوأوصت-٤٣

مامعيةتعتمد الجبأنأوصت اللجنةوبالتالي. المقترحةاألصليةمقارنة بالميزانيةاألولالرئيسي
.األولالرئيسيمليون يورو للبرنامج١٢,٤٦مجموعه

العامةاملدعيةمكتب: الثاينالرئيسيالربنامج‘ ٢’

تستند إىل ٢٠١٦لعام املدعية العامةالربناجمية املقرتحة ملكتبأحاطت اللجنة علما بأن امليزانية-٤٤
ومقرتح ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة االسرتاتيجيةخلطةااليت حتددالداخليةالعملوثائقاالفرتاضات الواردة يف

العمل على مراحل للتوصل على مدى عدة سنوات إىل "احلجم األساسي".
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على احتياجاته من املوارد لالفرتاضات٢٠١٦املطلوبة لعام املدعية العامةمكتبميزانيةوتستند-٤٥
وتسع عمليات ناشط،عمليات حتقيقتسع عمليات تدارس أّويل، وحالة جديدة واحدة، ومخس: التالية

واحد، وإجراءات جلرب واستئنافحماكمات،والتحضري للمحاكمة يف قضية واحدة، وأربعحتقيق ساكن،
األضرار يف قضية واحدة.

٢٠١٦وأوضح مكتب املدعية العامة عند تقدمي الزيادة املتوقعة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٤٦
بعد إضافة املبالغ املرحلة لإلخطارات املقدمة إىل ٢٠١٥لفعلية هلذه امليزانية مقارنة مبيزانية عام أن الزيادة ا

.)١١٩(ماليني يورو٣,٨٩ستبلغ يف الواقع ٢٠١٥صندوق الطوارئ يف عام 
وأحاطت اللجنة علما بأنه جاري إعداد حتليل للعوامل املسببة للتكاليف على مدى عدة سنوات -٤٧

احلجم "ومفهوم ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة املدعية العامةاجلديدة ملكتباخلطة االسرتاتيجيةباملرتبطة
ترى التحليل،هذاغيابويف. ٢٠١٦عاممناألولالنصفقبلمتاحايكونوبأنه لن" األساسي

اليةاململفهوم "احلجم األساسي" قبل معرفة اآلثاراملقرتحالتدرجييأنه ال ميكن البدء يف النهجاللجنة
.٢٠١٧املقرتحة لعام امليزانيةوحتديد هذه اآلثار بوضوح يفككلاملرتتبة على احملكمةالكاملة

ثابتةوظائفمن املساعدة املؤقتة العامة إىلوظيفة٢١لتحويلطلبااملدعية العامةمكتبوقدم-٤٨
وظائفثالث، و ٣-برتبة فوظائف، ومخس٤- برتبة فوظائف، وست٥-برتبة فوظائفأربع(

االلجنةوأشارترأ).-وظائف على مستوى خ ع، وثالثة٢-برتبة ف حتويلبشأنإىل استنتاجا
ا الثالثةتقريرمن١٢٣و١٢٢و١٢١الفقراتانظر(الوظائف ويف). والعشريناللجنة عن أعمال دور

ا اعتمدتاللجنةالحظتالصدد،هذا يف٢١لاملؤقتة العامة الالزمة لوظائف املساعدة ااملواردأ
ا يفاملهامأنإىلواضحةإشارةهناككانتوأنهالسابقة،السنوات الوظائفهذهاليت يتم االضطالع 

وظائف المساعدة المؤقتة تحويلعلىالجمعيةتوافقبأناللجنةوأوصت. مستمرةطبيعةذات
.ثابتةجميعها إلى وظائف٢١لاالعامة 

-على مستوى خ عوظيفة واحدة(وظيفة١٣تصنيفإلعادةطلباعية العامةاملدمكتبوقدم-٤٩
، وثالث وظائف من الرتبة ٢-الرتبة فإىلرأ-على مستوى خ ع، ووظيفة واحدة١-الرتبة فرأ إىل

من الرتبة ، ووظيفة واحدة٣-إىل الرتبة ف٢-، وست وظائف من الرتبة ف٢-إىل الرتبة ف١-ف
مهامأنوالحظت اللجنة). ٥-إىل الرتبة ف٤-من الرتبة فووظيفة واحدة،٤-إىل الرتبة ف٣-ف

للتصنيفاالستشاريةوأنه أجري مزيد من التحليل هلا  بواسطة اللجنةتغريتقدالوظائفومسؤوليات
١٣لاالوظائفتصنيفإعادةعلىالجمعيةتوافقبأناللجنةوأوصت. وأحد املصنفني اخلارجيني

.المطلوبة
طلبت ،٢٠١٦لعاماستثنائيوكتدبري. املواردمناالحتياجاتوأحاطت اللجنة علما جبميع-٥٠

ا إليه بطريقةاألنشطةلتنفيذبديالأن يقدم اقرتاحااملدعية العامةاللجنة إىل مكتب فعاليةأكثراملعهود 
املبلغمليون يورو، كان٣٩,٦ما قدره ٢٠١٥لعاماملعتمدةويف حني بلغت امليزانية. التكلفةحيثمن

٦,٥تبلغ زيادةميثلمليون يورو، مما٤٦,١ما قدره ٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانيةيفأصالاملطلوب
البديل، مت ختفيض النهجعلىاملرتتبةاآلثاريفوالنظرالوثيقالتشاوريف املائة). وبعد١٦,٤ماليني يورو (

مليون يورو = ٤٢,٢مليون يورو ناقص ٤٦,٠٩(٢٠١٥وميزانية عام ٢٠١٦غ الفرق بني ميزانية عام ميثل هذا املبل)١٥(
.١٥، الفقرة *ICC-ASP/14/21مليون يورو) على النحو املوضح يف الوثيقة  ٣,٨٩
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إىلاملطلوباملبلغتعديلالنحو الوارد يف املرفق الثالث، ومتيورو على ٠٠٠٣٤٤٢الزيادة مبقدار 
).املائةيف١٠,٤(ماليني يورو ٤,١تبلغ زيادةميثلمليون يورو، مما٤٣,٧

وباإلضافة إلى ذلك أوصت اللجنة بأن تبقي الجمعية الموارد للسفر والخبراء االستشاريين -٥١
مجوع التخفيضات التي يلزم أن تعتمدها الجمعية في . وبالتالي يبلغ ٢٠١٥عند مستواها في عام 

يورو.٩٠٠٢٩٥ميزانية البرنامج الرئيسي الثاني 
البديلللنهجوفقاالمدعية العامةالمطلوبة لمكتببالموافقة على المواردوأوصت اللجنة-٥٢

والخبراء الثالث وبتخفيضات إضافية في بنود الميزانية المتعلقة بالسفر المرفقفيالوارد
الميزانيةيورو في٩٠٠٦٣٩٢االستشاريين. ولذلك أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ مجموعها 

وأوصت بالتالي بأن تعتمد الجمعية ما مجموعه.الرئيسي الثانياألصلية للبرنامجالمقترحة
.الثانيالرئيسيمليون يورو للبرنامج٤٣,٤٥

احملكمةقلم: الثالثالرئيسيالربنامج‘ ٣’

يورو ألنشطته٢٠٠٩٤٠٨١علما بامليزانية املطلوبة لقلم احملكمة البالغ قدرهاأحاطت اللجنة-٥٣
٩٠٠٠٢٥٦٥اليت يبلغ قدرها ٢٠١٥لعامومبقارنة هذه امليزانية بامليزانية املعتمدة. ٢٠١٦عاميف

ئة). وأحاطت اللجنة علما يف املا٢٦يورو (٣٠٠٩١٤١٦قدرها يورو، متثل هذه امليزانية زيادة يبلغ 
جبميع املوارد املطلوبة.

لتنفيذبديالطلبت اللجنة إىل قلم احملكمة أن يقدم اقرتاحا،٢٠١٦لعاماستثنائيوكتدبري-٥٤
ا إليه بطريقةاألنشطة ويرد موجز لالقرتاحات البديلة يف املرفق .التكلفةحيثمنفعاليةأكثراملعهود 
الثالث.

وظفنياملتكاليف- أ

ويتكون املشروع . ٢٠١٤كانون األول/ديسمربيفاملراجعةوافقت اجلمعية على غالف مشروع-٥٥
جمموعهماأي(وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بدوام كامل٦٥,٤وثابتة،وظيفة٤٩٦من 

ورو لتكاليف مليون ي٤٢,٦٥مليون يورو، من بينها ٦٥,٠٢، وميزانية يبلغ قدرها )وظيفة٥٦١,٤
.٢٠١٥املوظفني، على النحو املوضح يف امليزانية املعتمدة لعام 

وظيفة٥٨٠مالكا وظيفيا يتضمن احملكمةقلمطلب،٢٠١٦لعاماملقرتحةوفيما يتعلق بامليزانية-٥٦
هؤالءوميثل). وظيفة٦٢٦,٤جمموعهماأي(وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٤٦,٤وثابتة

اليت املقرتحة ملشروع املراجعةمليون يورو. وتعكس هذه األرقام النتائج٥١,١تكلفة يبلغ قدرها ملوظفونا
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة اليت عرضت على اللجنة وظائفوظيفة ثابتة وسبع٥٥٠تدعو إىل إنشاء

ا الرابعة ثابتة إضافية وظيفة٣٠تضمنت إنشاء واليت،)١٢٠(أيلول/يوليهيفاملستأنفةوالعشرينأثناء دور
يعين عند النظر يف االحتياجات اإلضافية املطلوبة وظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وهذا٤٦,٤و

يبلغ قدره، واخنفاض)املائةيف١٦,٩(ثابتةوظيفة٨٤يبلغ قدرها زيادة٢٠١٦لقلم احملكمة يف عام 

)١٦(ICC-ASP /14/5/Add.1 ١٠، الفقرة.
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،٢٠١٥لعاماحملددبالغالف األصليمقارنةيف املائة)٢٩,١قتة العامة (وظيفة يف إطار املساعدة املؤ ١٩
يف املائة). ٢٠,١ماليني يورو (٨,٥٧وبزيادة يف التكلفة تبلغ 

١٤١والعشرين املستأنفة للجنة، لوحظ أنه نتيجة لعملية املراجعة، ألغيت ويف الدورة الرابعة-٥٧
وجيوز هلؤالء املوظفني إما التقدم للوظائف املعلن عنها موظفا. ١١٣وبلغ جمموع املوظفني املتأثرين وظيفة، 

اء اخلدمة.حديثا وإما  أنه ميكن متويل عناصر التسوية مناللجنةالحظتاحلصول على تسوية جمزية إل
األعلى التقديري لاللتزامات جتاه الصندوق يبلغ احلدوأنااللتزامات املرتتبة على استحقاقات،صندوق

ماليني ٣,٥التسوية تبلغ حسب التقديرات احلالية أن تكاليفاللجنةوالحظت.)١٢١(ماليني يورو٧,٦
يورو.
وأكدت اللجنة صعوبة معرفة التأثري الكامل إلضافة وإلغاء ونقل املوظفني يف اهليكل التنظيمي. -٥٨

وات السابقة إلمكان تقدير هذا وتفتقر األرقام املقدمة إىل االتساق والشفافية والقابلية للمقارنة مع السن
وأوصت اللجنة قلم المحكمة بتحسين عرضه لهذه المعلومات في الميزانيات التأثري بالكامل. 

.   المقبلة، من أجل تقديم بيان واضح للتطورات في المستقبل
١٦(وظيفة باملباين الدائمة٢١تتعلق : ةاإلضافية املقرتحالثالثني الثابتة ومن بني الوظائف-٥٩

موظف لشؤون األمن، وموظف معاون للتيسري، وموظف خلدمة املرافق، وموظف فين لصيانة املباين، 
اثنني نقل موظفني وظيفتان لو وظائف لزيادة األنشطة القضائية يف احملكمة، سبع، و الستقبال)وموظفان ل

.حملكمةباأجهزة أخرى من
املتعلقة يزانية يف املزيادة موظفا إىل ٦٥مبقدار ني الزيادة غري املسبوقة يف عدد املوظفولن تؤدي -٦٠

حيث باملوظفني، صلةالتكاليف األخرى غري املتيفأيضا إىل زيادةها ستؤدي ولكنفحسب ملوظفنيبا
قرار مع راجعة املمشروع واملسألة املتعلقة مبدى اتساقحمطة عمل ومعدات كافية. إىل يحتاج كل موظف س

اجلديدة الراهنة للمحكمة هي الحتياجات لاملوظفني اإلضافية يف عدد زيادات لومدى استجابة ااجلمعية
ا اليت ستعقد يف نيسان/أبريل القادم.  ينظر اللجنة بأن أوصت و مسألة ستناقشها اللجنة يف دور

التآزر في و في العدد المطلوب من الموظفين، ممكن ض يخفتأي في هذه األثناء، المسجل، في 
وما دامت الوظائف الثابتة غير دائمة بطبيعتها، ترشيد العمل. انجاز محكمة، و قلم المحكمة وال

خالل ن يتم ذلك دون اإلحيثما يمكن أأي وظيفة غير ضرورية أوصت اللجنة المسجل بإلغاء 
األنشطة األساسية للمحكمة.ب

ية املقرتحة األول يتعلق بامليزانعدد املوظفني. يف اتتخفيضالنوعني من احملكمة حدد قلم و -٦١
من ميزانية تقريبا يف املائة ٤٠وهو ما ميثل مليون يورو، ١,٤٧للمساعدة املؤقتة العامة ويبلغ قدرها 

ماليني ٣,٤يبلغ ختفيض شامل ماليني يورو. والثاين عبارة عن ٣,٧املساعدة املؤقتة العامة البالغ قدرها 
موع املراجعة.يف إطار مشروع التوظيف خالل تدريج من يورو  الكلي وباجلمع بني هذين النوعني، يبلغ ا

اللجنة وافقت بعد التشاور الوثيق والنظر يف العواقب، مليون يورو. و ٤,٨٧تكاليف املوظفني املقدم يف 
االقرتاح املبني يف املرفق الثالث.على 

.١١املرجع تفسه، الفقرة )١٧(
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من فئة نيالزيادة يف تكاليف املوظفاملقدمة من قلم احملكمة إىل ختفيض االقرتاحات وأدت -٦٢
دون أخرى ميكن حتديد ختفيضات ه. وترى اللجنة أنمليون يورو١,٤٧املساعدة املؤقتة العامة مبقدار 

التخفيضات ما يلي:عمل قلم احملكمة. وتشمل هذهخالل باإل
الباقية في إطار المساعدة المؤقتة العامة الثالثللوظائفالمطلوبةاستيعاب الموارد)أ(

يورو)؛٨٠٠١٨٣(المراجعة في الميزانيةبمشروعالمتعلقة
محاميرابطة"أن يقدم محامو الدفاع، باعتبارهم هيئة مستقلة، التمويل الالزم إلنشاء )ب(

. المقررةالمقترحة، وعدم تخصيص أموال إلنشاء هذه الرابطة من االشتراكاتالدفاع"
على٣- يفة برتبة فبعدم الموافقة على تمويل الوظالجمعيةأوصت اللجنةوبالتالي
يورو).٥٩,٨٠٠(اإلطالق

ولفهم التأثير الكامل لعمليات قلم المحكمة، طلبت اللجنة توضيح ما يلي في دورتها -٦٣
السادسة والعشرين التي ستعقد في نيسان/بريل:

النهج التدرجي المقترح لتنفيذ هيكل قلم المحكمة الذي سيؤدي إلى تخفيض الزيادة )أ(
ماليين يورو؛٣,٤بمقدار 

توضيح القيمة المضافة لقسم العالقات الخارجية والتعاون الميداني الجديد المنشأ مؤخرا ) ب(
موظفا. ويبدو أن هذا تكرار للعمل الذي يتم في أماكن أخرى من ٢٣والذي يضم 

المحكمة. وسترحب اللجنة بمعلومات عن الحاجة إلى هذا القسم وعن مجاالت التآزر مع 
أخرى بالمحكمة.أجهزة 

امليدانيةاملكاتب-ب
وقدم هذا الطلب، . امليدانيةاملكاتبيفجديدةوظائفسبعجمموعهمايف طلبنظرت اللجنة-٦٤

أوغندا، امليداين يفباملكتب) ٣-ف(ميداين لشؤون األمنوموظف)٣-ف(الذي يشمل موظف ميداين
باملكتب )٣- ف) (وتعويض الضحايا والتوعيةمشاركة(ميداين) وموظف٥-ف(ميداينورئيس مكتب

ومساعد )٣-ف) (مشاركة وتعويض الضحايا(ميداينالوسطى، وموظفامليداين يف مجهورية أفريقيا
ديفوار، وموظف ميداين كوتامليداين يفرأ) باملكتب-مشاركة وتعويض الضحايا) (خ ع(ميداين 

وأن العملبعبءذات صلةباعتبار أن هذه وظائف) باملكتب امليداين يف مايل، ٣-ف(لشؤون األمن
ا لتوفري قدرةمشروع ونشاط اإلدعاء.القضائييف النشاطملواجهة الزيادةإضافيةاملراجعة أوصى 

اليت جرت يف املراجعةعمليةإطارقد أنشئ على األرجح يفالوظائفهذهأن بعضوترى اللجنة-٦٥
وظيفة ١٤,١وثابتةوظيفة٣٩منامليدانيةالعملياتقسمقدرةيفةكبري زيادةإىلأدىمما٢٠١٥عام

٧٦املنشأة حديثا إىلامليدانيةيف املكاتبكامليف إطار املساعدة املؤقتة العامة مكافئة للعمل بدوام
، ووظيفة ٤-وظيفة برتبة ف(والتخطيطالتنسيق، فضال عن وحدة٥-وظائف برتبة ف٣وظيفة، تشمل 

اخلارجيةالعالقاتقسمرأ) داخل-من فئة خ ع، وأربع وظائف٢-، ووظيفة برتبة ف٣-برتبة ف
يف الهاي. واألسلوب الذي يتبعه قلم احملكمة للمزيد ٥-الذي يرأسه موظف برتبة فامليداينوالتنسيق

ائف يف الوظمنالعديدإىلباإلضافة٥-برتبة فعلياالوظائف، ومن بينها وظيفة إداريةمن الزيادة يف 
ومؤشراتموضوعيةتفسرياتتقدميمباشرة ودوناملراجعةمشروعإطار املساعدة املؤقتة العامة، بعد

.مقنع متاماغريالعمل،حمددة لعبء
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قلم احملكمة بشأن نتائجتقرير"يفاملعززة الواردامليدانيةاملكاتبمفهومأنوالحظت اللجنة-٦٦
حتديد املالك الوظيفي الالزم وينبغي. التنفيذمنمبكرةمرحلةيفيزالال"(CBF/24/27)املراجعة عملية

. ملموسةبطريقةالتكلفةحيثمنأسلوب للعمل وإثبات الكفاءة والفعاليةللمكاتب كما ينبغي وضع
الهاي،يفأوامليدانيفسواءاملوجودة،القدراتاستخداميفأن تؤخذ املرونةينبغيذلك،إىلوباإلضافة

.إضافيةمواردطلبقبلللمتطلبات املتقلبةاالعتبار لالستجابةيف
مستعدةاللجنةأنبيد. جديدةوظائفسبعوأوصت اللجنة بعدم الموافقة على إنشاء-٦٧

) بمكتب مالي في إطار المساعدة المؤقتة العامة ٢-لشؤون األمن (فميدانيلتأييد تعيين معاون
وعدم وجود موظف لشؤون للتعيين،الالزمالوقتإلىبالنظر،٢٠١٦عامفيأشهرتسعةلمدة

.حاليامالياألمن في مكتب
وبدال من التوصية بتخفيضات محددة، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على أن تضاف -٦٨

ماليين يورو التخفيضات ٣,٤ى ميزانية قلم المحكمة البالغ قدرها فإلى التخفيضات المقترحة 
يورو على النحو الوارد في المرفق ٠٠٠٤٣٠البالغ قدرها التدريجي عملية التعيين التي ستحققها

.إذا دعت الحاجة إلى تحديد األولوياتتوفير المرونة المطلوبة من أجل الثالث 

املتصلة باملوظفنيغريالتكاليف- ج

املائة يف٣١,١يني مبقدار للخرباء االستشار املطلوبةللموارداملقرتحاملستوىزيادةالحظت اللجنة-٦٩
يفاقرتحقداالستشاريةالنفقاتمنكبرياعدداأنإىلاللجنةوأشارت. ٢٠١٦يف امليزانية املقرتحة لعام

بيد أن من. املوظفني لسري العمل يف احملكمةاالفتقار إىل اخلربات الالزمة بنيبسبباملاضيةالسنوات
جديدةوظائفإنشاءخالللقلم احملكمة منالالزمةفري اخلرباتتو املراجعةملشروعاملتوقعةالنتائج
الالزمة للخبراء بالموافقة على الموارداللجنةأوصتولذلك،. السابقةالنقصأوجهعلىللتغلب

,٢٠١٤عامفيالفعليةالمقابل للنفقاتيورو،٥٠٠٢٠٩مستوىاالستشاريين على
ماليني يورو ٣,٥٦مبقدار زادقدالعامةالتشغيللنفقاتاملطلوباملبلغأنوالحظت اللجنة-٧٠

استعراض ميزانيةأنه مت، بعداللجنةوالحظت. كمالك ومشغلاحملكمةموقفيعكسمما) املائةيف٣٠(
الحظتذلك،علىوعالوة. يورومليون١,٣ختفيضات حمتملة يبلغ قدرها حتديداحملكمة بالكامل،قلم

اليت تتكبدها احملكمة قد يقلل التكاليفوأسرهمإعادة توطني الشهوديفالدولمعالتعاونأناللجنة
.املزيد من االستقرار للميزانيةوحيقق

هزة جتهيزااجلديدةالدائمةانتقال احملكمة إىل املباينمنعلى الرغموالحظت اللجنة أنه-٧١ كامال ا
لعام واملعداتزادت امليزانية املقرتحة لألثاث،جديدةميدانيةمكاتبوعدم انصراف النية إىل فتح

علىالجمعيةتوافقبأنوأوصتهذا االقتراح،فياللجنةونظرت. املائةيف٧٢,٣بنسبة٢٠١٦
،٢٠١٥لعام المعتمدةالميزانيةمنالمائةفي١٥لهذا الغرض، تعادل أقل للموارد المطلوبةزيادة

وشفافةواضحةأوصت اللجنة بوضع سياسةذلك،علىيورو. وعالوة٠٠٠٨٦٧ويبلغ قدرها 
الدائمةوفي المقر فيما يتعلق بالمبانيالميدانيةالمكاتبرؤوس األموال الثابتة، فيالستبدال
والعشرين.في دورتها الثامنةمعلومات فيما يتعلق بذلكعلىالحصولوطلبتالجديدة،
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مليون يورو، وميثل هذا زيادة ٢,٩ما قدره ٢٠١٦حة لعام وتبلغ ميزانية اخلدمات التعاقدية املقرت -٧٢
يف املائة). وفحصت اللجنة بدقة استخدام قاعيت احملاكمات القائمتني ٥٢,١يبلغ قدرها مليون يورو (

حاليا ورأت أن من املستبعد أن تدعو احلاجة إىل استخدام قاعات احملاكمات الثالث مجيعها يف وقت 
االقتراحيورو في٩٠٠٦٨يجة لذلك بتخفيضات إضافية يبلغ مجموعها وأوصت اللجنة نتواحد. 
المقدم من قلم المحكمة، ويكون مجموع التخفيضات التي أدخلت في إطار هذا البند المعدل
يورو.٠٠٠٥٠٠

البديلللنهجوفقاالمحكمةوأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على الموارد المطلوبة لقلم-٧٣
٢٠٠٢٧٩٩وأوصت اللجنة نتيجة لذلك بتخفيضات يبلغ مجموعها . الثالثمرفقالفيالوارد

وأوصت اللجنة بالتالي بأن تعتمد . الثالثالرئيسياألصلية للبرنامجالمقترحةيورو في الميزانية
الثالث.الرئيسيمليون يورو للبرنامج٧٢,٦٦مجموعه الجمعية ما

عية الدول األطرافأمانة مج:الرئيسي الرابعالربنامج‘ ٤’

، مع أخذ متطلبات الدول الدول األطرافاللجنة حجم العمل املتوقع يف أمانة مجعيةت ستعرضا-٧٤
لعقد الدورة وارد املطلوبة ، مبا يف ذلك املتطلبات يف االعتباراألطراف واملوارد املالية املطلوبة لتلبية تلك امل

.اخلامسة عشرة للجمعية
وأن ذلك يشمل أساليب عملها، تقوم حاليا مبراجعة اجلمعية االعتبار أيضا أن وأخذت اللجنة يف-٧٥

ا إىل النظر يف الوالية امل أمانتها.عهود 
عدالت تنفيذ امليزانيات املعتمدة للربنامج الرئيسي الرابع يف السنوات وأحاطت اللجنة علما مب-٧٦

استيعاب واليات إضافية غري مدرجة يف امليزانية، بذلك تنفيذ واليتها، مبا يف بألمانة لاألخرية، اليت مسحت 
، مثل تقدمي اخلدمات الجتماعات اللجنة ٢٠١٥و٢٠١٤يامعيف فقط يف امليزانية جزئيامدرجة أو 

٢٤تنظيم الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية يف و ، ٢٠١٥و٢٠١٤ياالستشارية للرتشيحات يف عام
الهاي.يف ٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥و 

الوظائف املدرجة يف املساعدة املؤقتة العامة. استخدام بشأن توصيتها السابقة إىل وأشارت اللجنة -٧٧
أن عقود املساعدة املؤقتة العامة استخدمت لتلبية احتياجات اخلدمات الفنية والتقنية لبعض والحظت 

إجازة خاصة بدون يففرتات طويلة عض املوظفنيلبؤقت املغياب التغطية لالوظائف الثابتة، مبا يف ذلك 
الشواغر في الوظائف الثابتة والمساعدة ملء عن أملها في مرة أخرى اللجنة وأعربت مرتب. 

أقرب وقت ممكن.المؤقتة العامة في
بمستواها ٢٠١٦لعام ميزانية البرنامج الرئيسي الرابع بالتالي بالموافقة على اللجنة وأوصت -٧٨
على يورو ٥٠٠٤٠ها مجموعبتخفيضات يبلغ نتيجة لذلكاللجنة ، وأوصت ٢٠١٥عام في 

وأوصت اللجنة بالتالي بأن تعتمد الجمعية ما. الرئيسي الرابعاألصلية للبرنامجالمقترحةالميزانية
الرابع.الرئيسيمليون يورو للبرنامج٣,٠١مجموعه 

الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة‘٥’
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ديسمرب  /ولألاحملكمة إىل مقرها الدائم يف كانون اانتقال من أنه على الرغم للجنة الحظت ا-٧٩
مارس آذار/٣١حىت يورو ملبىن اآلرك ٤٠٠٨١٣قدرها بلغ ات يدفع إجيار تواصل احملكمة ، س٢٠١٥
ومها التارخيني احملددين ، ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠فيست حىت يورو ملبىن هاغس٦٠٠٩٤٥، و٢٠١٦

مااإلجيار اخلاصياء عقدنتهال دفع الصيانة الوقائية إىل قد تضطر اأإىل . وأشارت احملكمة أيضا ني 
يورو.٠٠٠٢٠٠البالغ قدرها هلذين املبنيني، 

ة غري واضحال تزال املسائل التالية من احملكمة، املقدمة ضافية اإلوثائق الالنظر يف وعلى الرغم من -٨٠
للجنة:

بىن اآلرك؛احملكمة عن دفع "الصيانة الوقائية" ملةيمدى مسؤول(أ) 
؛لتربير املبلغ املطلوبالالزم نطاق العمل (ب) 
.لميزانيةاألصلي لشروع املبلغ يف هذا املدرج يملاذا مل (ج) 
قد بدأت فعال وأنه ال ميكن حتديد املناقشات مع املالك والدولة املضيفة إىل أن وأشارت اللجنة -٨١

لفة قبل انتهاء املناقشات وحتديد املسؤولية ونطاق العمل الالزم لتغطية التكلفة. وميكن إدراج مقدار التك
اللجنة وأوصتهذا املبلغ إما يف التكاليف النهائية للمشروع وإما يف طلب اللجوء إىل صندوق الطوارئ.

الكامل للعمل الالزم نتيجة لذلك الجمعية بعدم اعتماد موارد للصيانة الوقائية لحين معرفة النطاق 
٠٠٠٢٠٠أوصت اللجنة بالتالي بأن توافق الجمعية على تخفيضات يبلغ قدرها . و لتغطية التكلفة

.٢٠١٦يورو في  الميزانية المقرحة لعام 
على الميزانيةيورو ٠٠٠٢٠٠ها مجموعبتخفيضات يبلغ نتيجة لذلكوأوصت اللجنة -٨٢

ماتوافق الجمعية على وأوصت اللجنة بالتالي بأن . لخامسالرئيسي ااألصلية للبرنامجالمقترحة
الخامس.الرئيسيمليون يورو للبرنامج٢,٨٣مجموعه 

للضحايااالستئماينالصندوق: السادسالرئيسيالربنامج‘٦’

املعقود اجتماعه السنوييفاعتمدللضحايااالستئماينالصندوقالحظت اللجنة أن جملس إدارة-٨٣
بشأنآخرقرارصدورانتظاريف،٢٠١٦لعامامليزانيةآذار/مارس افرتاضات١٩إىل ١٧من يف الفرتة

ملشروعاألولالتصويبوعرض. مشروع املراجعةعنالناجتةالتوصياتإىلالصندوق استناداأمانةهيكل
ا املعقودة يف أيلول/سبتمربمتأخروقتعلى اللجنة للنظر يفامليزانية .من دور

فيما يتعلق الوضعلتقييمخارجيةمبصادراالستعانةالصندوق قررإدارةجملسبأناللجنةوأُبلغت-٨٤
التربعاتالناجتة عناملواردللصندوق مناملنفذينالشركاءقدراتوبأنه سيتم متويل بناءاملساعدة،بوالية

هذهدوق على مواصلةالصنوتشجعالنهج،ذااللجنةيورو). وترحب٠٠٠٩٠٠حبد أقصى يبلغ (
.ذاتيااملكتفيةاألنشطةلدعماملستقبل،يفاملمارسة

تشكيل أمانةإعادةعلى٢٠١٥اإلدارة وافق يف آب/أغسطسبأن جملساللجنةوأُبلغت-٨٥
وأربعثابتةوظيفة١٤الالزمة لتمويل على املواردذلكيفمبا،٢٠١٦ميزانية عاممنالصندوق اعتبارا

وإعادةطار املساعدة املؤقتة العامة (مكافئة ألربع وظائف بدوام كامل) عن طريق حتويلوظائف يف إ
وظائف يف ١٠وظائف ثابتة ومقابل سبعةالعامة يف السنة املاضية،املؤقتةاملساعدةوظائفتصنيف

أنهجنةاللوالحظت. ٢٠١٥عامإطار املساعدة املؤقتة العامة (مكافئة لثماين وظائف بدوام كامل) يف
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تصنيفإعادةبشأن)١٢٢(توصياتهاوكررتالتغييرات،لهذهكافيةمبرراتال توجد على ما يبدو
تقديمبذلك قبلعلى وجه خاصعلماتحيطالصندوق أنإلى أمانةاللجنةوطلبت. الوظائف

.احتياجاتها من الموارد من الموظفين
بأن توافق وأوصت،٥-ي برتبة فوظيفة موظف البرامج الرئيسإلغاءوالحظت اللجنة-٨٦

تقديم المشورة القانونية لمجلس أجلمن٤-برتبة فالقانونيالجمعية على وظيفة المستشار
والجبر وتنفيذها.في المساعدةوالية الصندوقالصندوق فيما يتعلق بتطويراإلدارة وأمانة

ري البرامج بالمكاتبكذلك في الطلب المقدم إلنشاء ثالث وظائف لمديونظرت اللجنة-٨٧
وأشارت اللجنة أيضا إلى عدم تنفيذ إجراءات . ٤- وأبيدجان برتبة فوبونياكمباالالميدانية في

برتبة البرامجبأن توافق الجمعية على إنشاء ثالث وظائف لمديريوأوصت اللجنة. التصنيفإعادة
.٣-ف
والتوعية التبرعاتني بجمعالمقدم إلنشاء وظيفة موظف معوأشارت اللجنة إلى الطلب-٨٨

نفسه، إلى أنه سبقت الموافقة على هذه الوظيفة الوقتوأشارت اللجنة، في. ٣- جديدة برتبة ف
بأن تواصل الجمعيةوأوصت اللجنة. ٢٠١٥عامفيولكنها لم يتم شغلها٢٠١٥عامفي ميزانية

لمدة تسعة أشهر، وأوصت بتقييم الموافقة على الوظيفة المطلوبة في إطار المساعدة المؤقتة العامة
.إضافيةمواردالمحققة في إذكاء الوعي واستقطابالوظيفة في ضوء النتائج

لتعزيز٣-جديدة برتبة فماليوأشارت اللجنة إلى الطلب المقدم إلنشاء وظيفة مدير-٨٩
بالشركاءلقيتعالصندوق وفيماداخلوالمراقبة واالمتثالالتقارير،المالية، وإعدادالرقابة

وسيلةإيجادإلىبالحاجةأيضاولكنالصندوقيقوم بهالذيبالعملاللجنةوأقرت. المنفذين
التبرعاتجمعبأنالسابقتعليقهااللجنةوكررت. المستقبلفيالذاتيةاالستدامةإلدماج مفهوم

أنضمانأنهاشمنالجمعية في خياراتتنظربأناللجنةوأوصت. للمحكمةأساسيةوظيفةليس
من االشتراكاتالسحبمنللحدوذلكذاتيا في المستقبل،الصندوق مكتفيةتكون أنشطة

وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على الوظيفة المطلوبة في إطار . األطرافللدولالمقررة
المساعدة المؤقتة العامة لمدة تسعة أشهر,

في بونيا. ٢- وظيفتين لموظفين معاونين برتبة فإلى الطلب المقدم إلنشاء وأشارت اللجنة-٩٠
هاتين الوظيفتين وأن الطلب وتحويلتصنيفمبررات كافية إلعادةتوجدالأنهاللجنةوالحظت

بالتالي بأنيثير اللبس ألنه يطلب في نفس الوقت إعادة تصنيف وتحويل هاتين الوظيفتين وأوصت

لد(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤... الثالثة عشرة الدورةالوثائق الرمسية ...)١٨( : ١٧١، الفقرة ٢-باء، اجلزءالثاينا
ا الرابعة والعشرين عن نتائج استعراض سياسة إعادة كررت اللجنة طلبها للمحكمة بأن تقدم معلومات للجنة يف دور "

يها للنظرى أن السياسة اجلديدة ينبغي أن تعرض علالتصنيف ضمن تقريرها عن إدارة املوارد البشرية. وشددت اللجنة عل
قبل صدور تعليمات إدارية بشأن إعادة التصنيف، وذلك من أجل ضمان امتثاهلا ملبادئ التوظيف اليت وضعتها اجلمعية. 

ا  الرابعة ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة مبواصلة مراجعة التقرير املتعلق بإعادة تصنيف الوظائف وتقدميه إليها يف دور
والعشرين، مع إيالء لشاغل وظيفٍة يعاد تصنيفها االعتبار الواجب لسلطة اجلمعية ومبادئ التوظيف، مبا يف ذلك مبدأ عدم 

".املعاملة التفضيلية
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رأ  - ر المساعدة المؤقتة العامة على مستوى خ ععلى هاتين الوظيفتين في إطاالجمعيةتوافق
.٢٠١٥منهما على النحو المتبع في ميزانية عام شهرا لكل١٢لمدة 

، ليقدم الدعم ٢- وفيما يتعلق بالطلب المقدم إلنشاء وظيفة جديدة لموظف برامج برتبة ف-٩١
للجنة أنه ال توجد لمديري البرامج في إدارة الصندوق االستئماني للضحايا في الهاي، رأت ا

مبررات كافية لهذه الوظيفة في العام الحالي، وأوصت بعدم موافقة الجمعية عليها قبل اكتساب 
مزيد من الخبرة بشأن هذا الهيكل الجديد.

ونظرت اللجنة أيضا في الطلب المقدم للموافقة على أربع وظائف لمساعدي البرامج -٩٢
وأبيدجان في إطار المساعدة المؤقتة العامة على مستوىونيروبيالميدانيين في كمباال وبانغي

.منهماشهرا لكل١٢رأ  وأوصت بأن توافق الجمعية على هذه الوظائف لمدة - خ ع
المقترحةالميزانيةيورو في٣٠٠٥٣٥بتخفيضات يبلغ مجموعها وأوصت اللجنة-٩٣

مليون ١,٨٩الجمعية ما مجموعهوأوصت بالتالي بأن تعتمد .الرئيسي السادساألصلية للبرنامج
.السادسالرئيسييورو للبرنامج

الدائمةاملباينمشروعمديرمكتب: ١-السابعالرئيسيالربنامج‘ ٧’

اللجنة أثناء مناقشتها وتلقت. ١-الرئيسي السابعاملطلوبة للربنامجيف املواردنظرت اللجنة-٩٤
املوظفني واملساعدة يتضمن ختفيضات يف تكاليف٢٠١٦م املقرتحة لعاللموضوع جدوال معدال للميزانية

يورو ٠٠٠٤٤٨(٢٠١٥لعام املعتمدةبامليزانيةيورو مقارنة٢٠٠١١٠املؤقتة العامة يبلغ قدرها 
في إطار ٥-برتبة فجديدةوظيفةطلبفياللجنةونظرتيورو). ٨٠٠٣٣٧مطروحا منها 

بعدم الموافقة على هذه الوظيفة. وفيالجمعيةأوصتو شهرا،١٢المساعدة المؤقتة العامة لمدة
التآزرالتي دعت فيها قلم المحكمة، من أجل تحقيقالسابقةتوصيتهااللجنةكررتالصدد،هذا
وجود موارد كافية مواصلة ضمانالدائمة، إلىالمبانيمشروعمديرمكتبوالمحكمةقلمبين

.للمشروعالمتبقيةال األعمالالستكمالدائمةالمبانيمشروعمديربمكتب
يورو)، اليت٠٠٠٣٠٦(التعاقديةاخلدماتإطاريفاملطلوبةاملوارديفونظرت اللجنة أيضا-٩٥

وأتعاباملتعلقة باملشروع،احملتملةالنزاعاتوتكلفةالتحكيم،/احملتملة للقضاياالقانونيةالرسومتشمل
. املرافقإلدارةالعطاءاتوتقدميإلعداداالستشاريةدماتوأتعاب اخلخاصة،احلسابات ألغراضمراجعة

المتعلق العقدأوالتعاقديةللخدماتالمطلوبةالمواردلمستوىكافيةمبرراتللجنةتقدمولم
٠٠٠١٠٠على تخفيضات يبلغ قدرها بأن توافق الجمعيةأوصت اللجنةولذلك. المرافقبإدارة

.٢٠١٦لعامالتعاقديةيورو في الخدمات

الرئيسيالبرنامجيورو في٨٠٠٣٤٣يبلغ مجموعها بالتالي بتخفيضاتاللجنةوأوصت-٩٦
وأوصت اللجنة نتيجة لذلك بأن تعتمد . للمحكمةاألصليةالمقترحةالميزانيةمن١- السابع

.١-السابعالرئيسيمليون يورو للبرنامج٠,٤٥مجموعه ماالجمعية

املستقلةالرقابةآلية: ٥-بعالساالرئيسيالربنامج‘  ٨’
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من نافذا اعتباراسيكونالتعينيوبأناملستقلةالرقابةأحاطت اللجنة علما بأنه مت تعيني رئيس آلية-٩٧
. ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر١٥

عاممناألخرياجلزءخاللأحاطت اللجنة علما بأنه سيتم تعيني موظف اخلدمات العامة -٩٨
أخصائي تعينيالبدء يف عمليةإىلاالشارة يف بيان امليزانيةمنالرغموعلى. ٢٠١٦معاأوائلأو٢٠١٥

الحظت اللجنة أنه لم تطلب أموال كافية، ٢-وحمقق معاون برتبة ف٤-برتبة فرئيسي للتقييمات
توافق الجمعية على اللجنة بأنوأوصت. ٢٠١٦عامفيهاتين الوظيفتين اإلضافيتينلتغطية
المعين المستقلةالرقابةرئيس آليةبصيغتها المقترحة ولكن بأن يتخذالموظفينتكاليفميزانية
.٢٠١٧عاملذلك فيالالزمةللتعيين في هاتين الوظيفتين وطلب األموالخطواتحديثا

األولى من عملها، أوصت اللجنة أيضا بأن توافق الجمعية على األيامولما كانت اآللية في-٩٩
٠٠٠٢٠شاملة ، يورو٢٠٠٦٤الزمة للتكاليف غير المتصلة بالموظفين على مستوى الموارد ال

يورو للمعدات.٠٠٠١٠يورو للخدمات التعاقدية ، و
الرئيسيالبرنامجيورو في٠٠٠٣٠يبلغ مجموعها بالتالي بتخفيضاتاللجنةوأوصت-١٠٠

لجنة نتيجة لذلك بأن تعتمد وأوصت ال. للمحكمةاألصليةالمقترحةالميزانيةمن٥- السابع
.٥-السابعالرئيسيمليون يورو للبرنامج٠,٣١مجموعه ماالجمعية

الداخلية للحساباتاملراجعةمكتب: ٦-الرئيسي السابعالربنامج‘ ٩’

وترجع ). املائةيف١١,٥(يورو ٧٠٠٧٠البالغ قدرها املقرتحةالزيادةأحاطت اللجنة علما ب-١٠١
.املتحدة املوحداألممنظامتطبيقإىلباإلضافةوالسفر،الغ املطلوبة للتدريبالزيادة إىل املب

املعتمدين من مراجعي احلساباتتتطلباملهنيةاملعايريأنتدرك اللجنةبالتدريب،يتعلقوفيما-١٠٢
.الستمرار اعتمادهمساعة من التدريب سنويا٤٠حضور 

املراجعة الداخلية للحسابات،التدريب املتاحة ملكتبولالستفادة على حنو أمثل من تكاليف-١٠٣
ميكن القيام مبا يلي:أنهاللجنةرأت

اإللكرتوين؛التعلمتنظيم)أ(
التدريب؛لتقدميالهايخرباء للحضور يف دعوة ) ب(
.اإللكرتويناملركزي والتعلمالتدريببنيجيمعجاعتماد)ج(

لعامالمعتمدعلى المستوىالتدريبلي باإلبقاء على ميزانيةبالتاالجمعيةاللجنةوأوصت-١٠٤
يورو.٥٠٠٢١البالغ قدره ٢٠١٥

يورو ٧٠٠٢بالتالي بأن توافق الجمعية على تخفيضات يبلغ مجموعها اللجنةوأوصت-١٠٥
وأوصت اللجنة نتيجة . للمحكمةاألصليةالمقترحةالميزانيةمن٦- السابعالرئيسيالبرنامجفي

.٦- السابعالرئيسيمليون يورو للبرنامج٠,٦٨مجموعه ماذلك بأن تعتمد الجمعيةل

استثمار األموال السائلة- ٥



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 388

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
388

ا يف أن احملكمةعلما بأحاطت اللجنة -١٠٦ رصدة نقدية يبلغ أ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٣كان حبوز
يتم املائة من هذه األرصدة يف ٢٣أن أحاطت اللجنة علما أيضا بو .)١٢٣(تقريبامليون يورو٥٤قدرها 

لندا، يف هو Rabo Bankمن خالل مصرف يف املائة ٢٥وABN AMROاستثمارها من خالل مصرف
ال يتم أموال تشغيليةوأن بقية األرصدةأملانيا، يف Deutsch Bankمن خالل مصرف يف املائة ٣١و

Rabo Bankيف مصرف املائةيف ١٠وABN AMROمنها يف مصرف يف املائة ١١استثمارها ومودع 

، حمققا ٢٠١٤يورو يف عام ٠٠٠٣٣١ألموال السائلة من اللعائد السنوي فعلي الرقم البلغ يف هولندا. و 
يف املائة تقريبا. ٠,٤٦بلغ وائد تفبذلك 
قدمت ، ٢٠١٥ونيسان/أبريل ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر عقودتني يفاللجنة امليتويف دور -١٠٧

ا لسياستها االستثمارية. و احملكمة نتي هذه املراجعة بناء على توصية قد أجريت جة املراجعة اليت قامت 
اللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني اإىل وقف متويل يت دعت املراجع اخلارجي للحسابات ال

ايل، جيوز إىل حني وضع اسرتاتيجية من متوسطة إىل طويلة األجل لالستثمار. ويف الوقت احلمسبقا 
ال تزيد على مدة اليت ال تكون يف حاجة إليها لتلبية االحتياجات املباشرة للمحكمة أن تستثمر األموال

، حسب االقتضاء.أطولداالستثمار مدشهرا. ووافقت اللجنة على أنه ينبغي متكني اللجنة من ا١٢
لقلم احملكمة املتعلقة مات اإلدارية تعديل النظام املايل والقواعد املالية فضال عن التعلييلزم لذلك و 

تثمار األموال الفائضة.باس
االستثمارخياراملتصلة باختياروالضماناتاملعايريبشأناحملكمةتقريراللجنةعلىمعروضاوكان-١٠٨

مليون يورو قابلة ١١,٢حنو ٢٠١٤عامايةاألطول أجال، والحظت أن احملكمة كان لديها يف
األجل لعدم احلاجة الفورية إليها لتلبية االحتياجات املباشرة املتوسطةلالسرتاتيجيةالالستثمار وفق

يف اللجنةاملتوسط األجل. ونظرتلالستثمارمت تقدير الفرتة املناسبةالسياق،هذاويف. )١٢٤(للمحكمة 
هذه الفرتة،ناسبوت. شهرا٣٦املثلى لالستثمار املتوسط األجل هي الفرتةورأت أناملختلفةاخليارات

.سنواتثالثكليتمالذيالقضاة،دورانمثال، فرتة
أي دونأطوللفرتةاالستثمارفرتةبشأن متديداحملكمةاملقدم منيف اخليارأيضاونظرت اللجنة-١٠٩

الستحقاقاتاملسبقالتمويلبشأنائيقرارأيتتخذملاجلمعيةأنإىلوبالنظر. زمين لذلكحد
اليتالدائمةاملباينالكاملة مللكيةالتكاليفأو التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة، أوفني،املوظ

ألوانهالسابقأن منرأت اللجنةذات أثر طويل األجل، استثمارية واضحةاسرتاتيجياتستتطلب
فيراض،االستعقيدالحالةتبقىأنينبغيذلك،ومع. زمنيحدأيدوناالستثمارفترةتمديد
.المحكمةقبلمنلتلك المسائلتعمقاأكثرتقييمإجراءانتظار
من النظام المالي والقواعد ١- ٩بتعديل القاعدة الجمعيةاللجنةأوصتالختام،وفي-١١٠

إليها في فترةالتي ال تكون المحكمة في حاجةاألموالمن استثمارالمالية لتمكين المسجل
٣٦عن أو") األجلالقصيرة"االستثمارات(شهرا١٢عن الفترةزيد هذهعلى أن ال تاالستثمار،

، واملباين ارئوق الطو درأس املال العامل، وصنندوق، وصاالستحقاقاتيطحتياالعام، واقو ديشمل هذا املبلغ الصن)١٩(
استئمانية أخرى.قايا، وصناديحللضينمائاالستدوقوالصن،ائمةدال
)٢٠ (

CBF/25/5، ٤الفقرة.
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ومن هيئة الرئاسة،المسجل بصفة دورية، بإبالغويقوم"). المتوسطة األجلاالستثمارات("شهرا
.االستثماراتبهذهخالل اللجنة، الجمعية

وطلبت إلى المحكمةلى،األو األولويةيكوناألموال ينبغي أنأمنعلى أنوشددت اللجنة-١١١
تعكسالفائضة،األموالالستثمارمعدلةإداريةتعليماتوالعشرينالسادسةدورتهافيتقدمأن

االستثمارمسؤولياتفيتغييراتللنظام المالي والقواعد المالية، فضال عن أيالمقترحالتعديل
الموافقةقبلمتوسطة األجلراتعلى أنه ال ينبغي القيام باستثمااللجنةبقلم المحكمة. وأكدت

الفائضة.األموالالستثمارالمعدلةاإلداريةعلى التعليمات

٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء المالي في - ٦

يونيه/حزيران٣٠حىتميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقريراللجنةعلىمعروضاكان-١١٢
أناللجنةوالحظت. ٢٠١٥ديسمرب/األولكانون٣١حىتاألداءتوقعاتعنفضال،)١٢٥(٢٠١٥
لعاماملعتمدةامليزانيةمنيورومليون٧٣,٦٦أواملائة،يف٥٦,٤بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل

التنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف٤,٥قدرهازيادةذلكوميثليورو،مليون١٣٠,٧٦البالغ قدرها ٢٠١٥
تنفيذمعدلاحملكمةوتتوقع. ٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٥١,٩بلغالذياضي،املالعاميف

البالغ قدرها املعتمدةالعام بالنسبة للميزانيةايةيفيورومليون١٢٨,٠٢أواملائة،يف٩٨,٠يبلغ
بلغالذياملاضي،لعامايفالتنفيذيف املائة مقارنة مبعدل١,٣مليون يورو، مما ميثل زيادة تبلغ ١٣٠,٦٧

. ٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٣١يف املائةيف٩٦,٧
املتعلقة واإلخطاراتالعاديةامليزانيةمناملوحد لكلالتنفيذبلغ معدلاألخرية،السنواتويف-١١٣

امعيفاملائةيف٩٩,١و،٢٠١٤عاميفاملائةيف٩٨,٤املعتمدة مقارنة بامليزانياتالطوارئبصندوق
من استيعاب اآلنحىتمتكنت احملكمةلذلك،ونتيجة. ٢٠١٢عاميفاملائةيف٩٨,٨و،٢٠١٣
وقد يسمح معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره  . الطوارئصندوقإخطاراتمبوجبالنفقات
عنالناشئةافيةاإلضمزيد من النفقاتباستيعاب٢٠١٥عاميفاملعتمدةمن امليزانيةاملائةيف٩٨,٠

,٢٠١٥حزيران/يونيه٣٠قبلاللجنةإىلاملقدمةالثالثةالطوارئصندوقإخطارات
لدرجة عالية من عدم وخيضعمؤقتاملتوقع،املبلغعنفضالاملتوقع،التنفيذمعدلأنحنييف-١١٤

أي إخطارات  أخرى، أن يكون لإلخطارات اجلديدة الصادرة يف متوز/يوليه، فضال عناملرجحمناليقني،
ماليني يورو.٧,٤٦رصيد صندوق الطوارئ احلايل البالغ قدره علىكبريتأثري

تشملأن تقدم، من خاللها، تنبؤات محدثة للجمعية،إلى المحكمةوطلبت اللجنة-١١٥
رين تشنهايةحتىالطوارئالمتعلقة بصندوقالميزانية العادية واإلخطاراتمنلكلالفعليةالنفقات

.٢٠١٥األول/أكتوبر
هناكأناللجنةالحظت،٢٠١٥حزيران/يونيه٣٠حىت احملكمةميزانيةأداءعنالتقريرويف-١١٦

٢٠١٥حزيران/يونيه٣٠كانون الثاين/ يناير إىل ١يف الفرتة من األصولبشطبيتعلقفيماتناقضات
اقتناء التقادم أو السرقة أو غري ذلك بقيمةبسبب الفقد أو البالء الطبيعي أوالبنودمعظمحيث شطبت

)٢١(
ICC-ASP/14/11.
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بأن يتخذ قلم المحكمة الخطوات الالزمة لتوضيحاللجنةوأوصتصفرية، وهذا أمر غري طبيعي.
بشأن إلى الحصول على تقريراللجنةسبب جود بنود في قائمة الجرد بقيمة اقتناء صفرية. وتتطلع

.والعشرينالسابعةدورتهافيالمسألةهذه

صندوق الطوارئ- ٧

ماليني يورو.٧,٤٦بلغ الرصيد االفتتاحي لصندوق الطوارئ، ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١يف -١١٧
ثالثة إخطارات للحصول على مبلغ ، قدمت احملكمة٢٠١٥من عاماألوىلالستةويف األشهر-١١٨

املائة يف يف٣٥الخطارات الفعلي هلذه االتنفيذالطوارئ. وبلغ معدلماليني يورو من صندوق٣,٢١
اية٢,٦٤املائة، أو يف٨٢ومن املتوقع أن يبلغ ،٢٠١٥يونيهحزيران/ العام، مقابل  مليون يورو، يف 

ماليني يورو.٣,٢١اخطارات يبلغ جمموعها 
ماليني ٣,٠٥مببلغ جديدامتوز/يوليه إخطارا١٠ومن اجلدير بالذكر أيضا أن احملكمة قدمت يف-١١٩

و فيما يتعلق بقضيىة دومينيك أونغوين يف احلالة يف أوغندا. يور 
األربعة، على النحو املوضح يف املرفق اإلخطارات، بلغ إمجايل٢٠١٥أيلول/سبتمرب١٥ويف -١٢٠

علىيف املائة). وعالوة٥٣,١يورو (٢٠٠٣٢٨٣يورو ، وبلغ معدل التنفيذ ٨٠٠٢٦٣٦اخلامس، 
أخرى على األقل لتغطية النفقات املتصلة باملساعدة إخطاراتأربعةقدمتأناحملكمةذلك، تتوقع

.أونغوينزنزانة لدومينيكواستئجاريف قضايا خمتلفةالقانونية
امنإليها يف كل دورةبأن احملكمة تقدمعلما مع االرتياحوأحاطت اللجنة-١٢١ جدوال مفصال دورا

تقومييا يوما٦٠غضونتواصل إرسال تقارير إىل اللجنة يفاوأاإلنفاق،حسب فئاتاملطلوبةلألموال
.)١٢٦(بعد كل إخطار

عندما فقط وشددت اللجنة مرة أخرى على أنه يجب النظر في استخدام صندوق الطوارئ -١٢٢
ال يمكن ن من الممكن التنبؤ بالحدث الذى أدى إلى تقديم الطلب عند وضع الميزانية أو و ال يك

حالة جديدة أو وقوع تطورات غير متوقعة ملف قة. وقد تشمل هذه األحداث فتح تقدير تكلفته بد
في حالة جارية. وحثت اللجنة المحكمة على التحلي باالنضباط الصارم جدا بالميزانية عند صياغة 
الطلبات. وعالوة على ذلك، شجعت اللجنة المحكمة على بذل كل جهد ممكن الستيعاب جميع 

.ة في الميزانية العاديةالنفقات غير المتوقع
ماليين يورو، بأن تقرر الجمعية تجديد ٧وأوصت اللجنة، إذا قل رصيد الصندوق عن -١٢٣

ماليين يورو.٧عنموارده بالمبلغ الذي تراه مناسبا، ولكن بما ال يقل

المسائل اإلدارية-باء

والمساواة بين الجنسينالعادل التمثيل الجغرافي 

لد،(ICC-ASP/11/20)، ٢٠١٢... احلادية عشرة الوثائق الرمسية ... الدورة)٢٢( .٢٩، الفقرة٢-باء، اجلزءالثاينا
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موعاتبنيالعادلاجلغرايفالتمثيلضمانتقارير سابقةيفاحملكمةإىل طلبت اللجنة-١٢٤ ا
اوأناآلن،حىتأن ما مت عمله يعترب قليالاللجنةوالحظت. اإلقليمية . متواضعةتبني نتائجسجال

ل معظم الدو أنحنيبدرجة كبرية يفزائداوالحظت اللجنة أيضا أن عددا قليال من الدول ممثل متثيال
.ناقصامتثيالممثلة

يشغلون بشكل غريزائدامتثيالممثلةاملوظفني املنتمني إىل مناطقأيضا أنوالحظت اللجنة-١٢٥
متناسب أعلى الوظائف من الفئة الفنية.

والعشرين خطة بشأن السادسةفي دورتهاوأوصت اللجنة لذلك بأن تقدم إليها المحكمة-١٢٦
.القادمةالسنواتمدىعلىرافيالجغالتمثيلمسألةتصحيح 

مييلأن التوازناللجنةوالحظت. اجلنسنيبنيإحصاءات بشأن التوازنللجنةاحملكمةوقدمت-١٢٧
.من الفئة الفنيةالعدد ومن الوظائفحيثمنقائمةلصاحل الرجال، وال تزال الفجوة

إىل ١-من الرتبة مداملنتخبةغريتةالوظائف الثابيف املائة من٤١إىل ١٢,٥من وتشغل املرأة-١٢٨
وبالعكس تشغل املرأة ثلثي الوظائف األدىن من ذلك.. ٣- الرتبة ف

اتخاذطريقعنالجنسينبينبأن تتخذ المحكمة خطوات لسد الفجوةاللجنةوأوصت-١٢٩
العليا واالتصال بهن وتوظيفهن.المناصبلشغلالمؤهالتالنساءلتحديدالالزمةالتدابير

المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات-جيم

، ٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير إلى ١البيانات المالية للمحكمة للفترة من - ١
كانون ٣١كانون الثاني/يناير إلى  ١والبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للفترة من 

٢٠١٤األول/ديسمبر 

جنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات وأعربت عن تقديرها لنوعية العمل رحبت الل-١٣٠
الذي قام به. 

البيانات املالية للمحكمةوأبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة، يف معرض تقدمي تقريريه بشأن -١٣١
الوضع املايل للمحكمة ، بأن البيانات تعكس بدقةالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحاياو 
وبأنه متكن نتيجة لذلك من إصدار ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف لصندوق االستئماين للضحاياوا

رأي غري متحفظ بشأن هذه البيانات.

:مالحظات جلنة امليزانية واملالية(أ)

:البيانات املالية للمحكمة‘ ١’

:البيانات املالية للمحكمةيدتني فيما يتعلق بقدم املراجع اخلارجي للحسابات توصيتني جد-١٣٢
من النظام املايل والقواعد املالية املتعلقتني بإدارة الفوائض ٤-٥و٧-٤"... تعديل القاعدتني (أ)

النقدية لإلشارة إىل أفضل املمارسات يف املنظمات الدولية. ولن يلزم إعادة الفوائض النقدية بعد 
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اف وإمنا سيلزم قيدها يف حساب احتياطي وتسجيلها بوصفها مبالغ ذلك تلقائيا إىل الدول األطر 
مرّحلة"؛

لتكاليفاملاليةواإلدارةالدولية،اجلنائيةاحملكمةمبيزانيةالتنبؤعلىالقدرةحتسني"من أجل(ب)
املراجعيوصيالعام،املايلاالستقرارالثابتة، وحتقيقاألصولواستبدالالقانونية،املساعدة

اجلمعيةسلطةبإنشاء حسابني احتياطيني للمبالغ املرّحلة يكونان حتتارجي للحساباتاخل
لتكاليفاألجلالطويلةالطبيعة] و[القانونيةاملساعدةبتكاليفالتنبؤعلىالقدرةملواجهة عدم

".الدائمةباملبايناملرتبطةالثابتةاألصولاستبدال
الراميتني إىل عدم إعادة وصت اللجنة بعدم تعديل هاتني القاعدتنياألوىل، أبالتوصيةيتعلقوفيما-١٣٣

من أنعامبشكلملا لوحظالوقت احلايل،الفوائض النقدية بعد ذلك تلقائيا إىل الدول األطراف، يف
.ماليةضائقةتعاين مناألطرافالدول
األخرىالتكاليفحولجلاريةااملناقشاتضوءيفاللجنة،رأتالثانية،بالتوصيةيتعلقوفيما-١٣٤

إنشاءألوانهالسابقأنه سيكون منالدائمة،املباينصيانةمثلاألجلطويلمتويالتتطلبقداليت
.احملكمةيفجديدةحسابات احتياطية

المقدمتين من المراجع على التوصيتينبعدم موافقة الجمعيةاللجنةأوصتولذلك-١٣٥
من النظام المالي والقواعد المالية ٤- ٥و٧- ٤ين بتعديل القاعدتين المتعلقتالخارجي للحسابات

والطبيعةالقانونيةالمساعدةبتكاليفالتنبؤعلىالقدرةوإنشاء حسابين احتياطيين لمواجهة عدم
.الدائمةبالمبانيالمرتبطةالثابتةاألصولاستبداللتكاليفاألجلالطويلة

:للضحاياستئمايناالللصندوقاملاليةالبيانات‘٢’

:للضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات-١٣٦
دفللحسابات توصيتني،اخلارجياملراجعقدم)أ( مناملخولةالسلطةنطاقتوضيحكلتامها 

.للضحايااالستئماينالصندوقألمانةاملسجل
التوصية املقدمة يف عام بات أنللحسااخلارجيرأى املراجعالسابقة،متابعة التوصياتسياقيف)ب(

تكونوضرورة أناملتعلقة بالصندوق،األداءأهدافحتديد"إعادة النظر يف عمليةبشأن٢٠١٠
تعترب الغية لعدم قابليتها للتنفيذ."للتحقيقوقابلةللقياسوقابلةاألهداف حمددةمجيع

المسجلمنالمخولةالسلطةنطاقتوضيحإلىتهدفالتياألولىبالتوصيةيتعلقوفيما-١٣٧
على وجه الخصوص استكمال التوصية،اللجنةافترحتللضحايا،االستئمانيالصندوقألمانة

المسؤول وهو مسؤول عن ماذا بشأن ما يلي:هوبتوضيح من
إطالق الشراكات؛)أ(
التنفيذ؛الشركاء فياختيار)ب(
.عن أداء العقودالرئيسيةالمسؤولية)ج(
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المتعلقة بالصندوق،األداءأهدافتحديدإعادة النظر في عملية"بتوصيةيتعلقوفيما-١٣٨
بأنها وصفتالتيللتحقيق"،وقابلةللقياسوقابلةاألهداف محددةجميعتكونوضرورة أن

.مناسبة وقابلة للتنفيذتزالالأنهااللجنةرأت،"الغية"

شأن الصندوق االستئماين للضحاياتوصيات املراجع اخلارجي للحسابات ب‘ ٣’

أحاطت اللجنة علما بتقرير املراجع اخلارجي للحسابات بشأن مراجعة البيانات املالية للصندوق -١٣٩
فيما يتعلق بتفويض السلطة اإلدارية واألدوار اإلدارية واملسؤوليات. ٢٠١٤االستئماين للضحايا لعام 

جلس إدارة الصندوق، بالتشاور مع المسجل، لوضع وأحاطت اللجنة علما بالعمل الذي قام به م
ترتيب أكثر شموال لتفويض السلطة اإلدارية من المسجل إلى أمانة الصندوق، وطلبت الحصول 

على بيانات محدثة عن التطورات في هذا المسألة في دورتها السادسة والعشرين.

مراجعةلجنة ال- ٢

بشأن ) ١٢٧(اللجنة املخصصة املعنية مبراجعة احلساباتمناملقدمالتقريراللجنةعلىمعروضاكان-١٤٠
:التاليةالذي مت لتنفيذ الواليةالعمل

؛)١٢٨(من خالل جلنة امليزانية واملاليةوتقدميه للجمعيةاملراجعةللجنةوضع ميثاق) أ(
جلنة املراجعة؛ألعضاءاقرتاح تعويضات(ب)

؛٢٠١٥لعامملراجعة الداخلية للحساباتاملكتباملراجعةخطةواعتمادمراجعة)ج(
املراجعة الداخلية؛ميثاقواعتمادمراجعة) د(
.من خالل جلنة امليزانية واملالية للموافقة عليهاللجمعيةأمساءأعضاء جلنة املراجعة وتقدمياختيار) ه(

طلوبةالمالعناصرجميعيشملأنهوالحظتالمراجعةميثاق لجنةاللجنةواستعرضت-١٤١
الجمعية توافقبأناللجنةأوصتولذلك،مراجعي الحسابات.لمعهدالتوجيهيةالمبادئبموجب

.المراجعةلجنةميثاقعلى
استكمالمنمتكنتاللجنة املخصصة املعنية مبراجعة احلساباتإىل أن أيضااللجنةوأشارت-١٤٢
.املناسبنيواختارت املرشحنياحملدد،وقتالللجنة املراجعة يفخارجينيأعضاءثالثةاختيارعملية
:التالية أسماؤهمالمرشحينتعيينعلىالجمعيةبالتالي بأن توافقوأوصت اللجنة-١٤٣

؛)األردن(لغدأبوسميرالسيد) أ(
في لجنة الميزانية والمالية؛العضو،)بوروندي(ديفيد بانيانكاالسيد)ب(
؛)كالمكسي(دوهالتخورخيالسيدج)(
؛)فرنسا(إستفيني لورالسيدة)د(

)٢٣ (
CBF/25/7.

لتقرير.ذا املرفق الرابع هل)١٢٨(
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في لجنة الميزانية والمالية.العضوة،)سلوفاكيا(سوبكوفاإيليناالسيدة)ه(
يقدم األمنيبأناللجنة املخصصة املعنية مبراجعة احلساباتونظرت اللجنة يف الطلب املقدم من -١٤٤

. اللجنتنيعملبنيتاح نتيجة لذلك جتنب التداخلللجنة اخلدمات اإلدارية للجنة املراجعة. وسيالتنفيذي
رأ - تعيني موظف من فئة خ عاللجنة املخصصة املعنية مبراجعة احلساباتطلبتذلك،إىلوباإلضافة

للجنة يف تقدمي اخلدمات الجتماعات جلنة املراجعة.التنفيذياألمنيبدوام كامل ملساعدة 
للجنة التنفيذييقدم األمينبأناللجنةلمراجعة، أوصتللجنة االالزمةالمواردولتوفير-١٤٥

بوظيفة ثابتة وبدوام كامل التنفيذيبتزويد األمينالخدمات اإلدارية للجنة المراجعة، وأوصت
تعتمد مواردولن. رأ لخدمة كل من لجنة المراجعة واللجنة-لمساعد إداري رئيسي من فئة خ ع

.٢٠١٦لعامالمعتمدةالميزانيةمناستيعابهاوينبغي،٢٠١٦لهذه الوظيفة في عامإضافية
ستنتهي في نهايتهالخارجي للحساباتللمراجعالحاليةالواليةفترةوالحظت اللجنة أن-١٤٦
لعامالصادرةللضحايااالستئمانيوالصندوقللمحكمةالبيانات الماليةمراجعةبعدالمقبلالعام

المبانيلمشروعواإلداريةالشامل بشأن التقارير الماليةنويالسالمراجعةتقريروإصدار٢٠١٥
بأن اللجنةللحسابات بصفة مستمرة في المحكمة، أوصتخارجيوجود مراجعولضمان. الدائمة

دونواحدة،للحسابات سنةالخارجيللمراجعالحاليةالواليةتوافق الجمعية على تمديد فترة
سنوات كاملة أربعواليته لفترةفي طلب تمديدالحاليرجيالخاالحساباتبحق مراجعاإلخالل

فيالخارجي للحساباتالمراجعتعيينمسألةالمراجعة فيلجنةتنظربأناللجنةوأوصت. أخرى
.٢٠١٦عام

إدارة المخاطر- ٣

حملةالتقريروقدم. )١٢٩(باحملكمةاملخاطراملتعلق بعملية إدارةالتقريرمعروضا على اللجنةكان-١٤٧
اليت اختذت مؤخرا بالنسبة للمساعيالوضععلىالضوءمع تسليطاآلن،حىتاحملرزالتقدمعنعامة
.واسعنطاقعلىاملخاطرإدارةإطارلتنفيذاملقرتحالنهجوتقدميباحملكمةاملخاطرإلدارة
حلقات احملكمة عدة عقدت،٢٠١٤عاميفاحملكمةنطاقعلىاملخاطرسجلتطويروبعد-١٤٨

. واملسجلالعامةاحملكمة واملدعيةوشارك يف هذه احللقات رئيس،٢٠١٥عامالعليا يفعمل لإلدارة
هلذه احللقات، اليت مت فيها تبادل اآلراء واخلربات بني األجهزة املختلفة للمحكمة، قامت احملكمة ونتيجة
مشرتك جنضج للمخاطر، ووضعبأنسب مستويات اليتعلقفيماأهدافهاعلىالرمسيالطابعبإضفاء
املتعلقة العملخططوتنفيذاحملكمة،نطاقعلىاملخاطراالستجابة للمخاطر، وعمليات تقييم/للتقييم

.العاليةاألولويةذاتبالتصدي للمخاطر
ثالثتتكون منعملخطةتتوخى احملكمةواسع،نطاقعلىاملخاطرإدارةإطارولتنفيذ-١٤٩
:مراحل

)٢٥ (
CBF/25/3 ا الرابعة والعشرين .(ICC-ASP/14/5)املقدم تلبية لطلب اللجنة يف دور
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املستويات تعينيطريقعنللمحكمةاحلاليةاملخاطرإدارةعلى عمليةالرمسيفاء الطابعإض) أ(
رئيسية مثال هي املخاطر االسرتاتيجية، حماورأربعةوتصنيف املخاطر حتتاملناسبة للمخاطر،

وخماطر االمتثال، واملخاطر التنفيذية؛واملخاطر املالية،
عن طريق املتابعةألوىل من خالل عملية حمددة جلهاز معني، مثمرحلتني، اعلىتنفيذ العملية)ب(

احملكمة؛نطاقعلىاملخاطرإلدارةموحدةخطة
.تنفيذ ومراقبة األنشطة اإلصالحية، وتقدمي تقارير، عند االقتضاء، للهيئات اإلدارية) ج(

معين بشؤون املخاطر من مدير "وظيفةإنشاءاحملكمةتقرتحالاملؤسسي،باإلطاريتعلقوفيما-١٥٠
القيوداملراجعة الداخلية للحسابات، بسببمكتباالرتبة الفنية"، وهي الوظيفة املكرسة اليت أوصى

إدارةاملختلفة، وإمنا تبحث عن وسيلة لدمج عمليةاملاليةااللتزاماتومستوياتاملواردعلىاملفروضة
.فقطاملتاحةداملوار باستخداماحلالية،الوظائفيفاملخاطر

حىتالذي اتبعته احملكمةوالنهجالتقريريفالواردةواللجنة كانت تود، رغم تقديرها للمعلومات-١٥١
لتخفيفداخليةآلياتوتوفريباحملكمةالرئيسيةإلدارة املخاطرواقعيةأكثراحلصول على حتليلاآلن،

الداخليةالرقابةوإطاراملخاطرإدارةعلىاإلشرافواليتهااليت تشملاملراجعة،جلنةإنشاءومع. املخاطر
مبا يف ذلك املخاطر املتصلة بإدارة تكنولوجيا املعلومات، تتوقع اللجنة احلصول على تقرير بشأن باحملكمة،

احلصولأيضااللجنةاملراجعة. وتتوقعللجنةالسنويالتقريرخاللالعوامل الرئيسية املتعلقة باملخاطر، من
لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةسياقيفاحملكمة،يفاملخاطرومعلومات حمدثة عن إدارةعامةةحملعلى

٢٠١٧.
المعلومات المحدثة، منالحصول على مزيدإلىوأحاطت اللجنة علما بالتقرير وتتطلع-١٥٢

.االقتضاءحسبالمراجعة،لجنةمنتوصياتأيعالوة على 

ونيةالمساعدة القان-دال

تتجاوز ضعف امليزانية للدفاعاألصلية املطلوبة للمساعدة القانونيةامليزانيةالحظت اللجنة أن-١٥٣
٩٠٠٥٢٥٢يف املائة من هذه امليزانية، أو  ١٠٧املعتمدة هلذه املساعدة يف السنة املاضية ويبلغ قدرها 

يورو.٤٠٠٣١٦املائة، أو يف ١٧يورو. وطلب حمامو الدفاع أيضا زيادة ميزانيتهم بنسبة  

املعتمدة لعام امليزانيةيفتدرجملالقضايا اليتإىلأساساترجعالزيادةأناحملكمةوأوضحت-١٥٤
القضايا من القضايا هذهمنوالعديد.٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانيةواليت أصبحت اآلن جزءا من٢٠١٥

أن يف األصل من أنه ليس من املناسباملسجلا ارتآهمم. وعلى الرغم)١٣٠("٧٠املسماة قضايا "املادة 
أن، قررت الدوائر)١٣١(٥الذي يقدم لقضايا املادة املواردنفس مستوىالقضاياهذهيفيقدم للمتهمني

٧٠ال تفّرق بشكل واضح بني جرائم املادةالقانونيةاملساعدةاليت حتكماألساسيرومانظامأحكام
.٥وجرائم املادة

(انظر املواد).هادوما بع٧٠املادة . ال اجلرمية املخلة بإقامة العدلعاألف) ٢٦(
(انظر املواد).عدهاوما ب٥دة امثل جرمية اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية. امل)٢٧(
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القضايا األربع مبوجب املادة يفالدفاعألفرقةأصالاملقدراملبلغأنالقلقمعوالحظت اللجنة-١٥٥
القانونيةاملساعدةالذي سيخصص مليزانيةعلى ثلث املبلغما يزيديورو، أو٤٠٠٦٨٠١سيبلغ ٧٠

.بأكملها

الزياداتيفبأنه يمكن تحقيق تخفيضاتالمسجلاللجنة، أفادمعالمناقشةوبعد-١٥٦
للضحايايورو  بالنسبة٣٠٠٢١٥ويورو بالنسبة للدفاع٩٠٠٤٥٠يبلغ قدرها المقترحة

فيالمتوقعةيورو وفقا لما جاء في المرفق الثالث) في ضوء التغييرات٢٠٠٦٦٦(بمجموع يبلغ 
.االقتراحاتعلى هذهبأن توافق الجمعيةاللجنةوأوصت. الجاريةاإلجراءاتبعض

املساعدةيفزياداتطلب) ٣١٩٠الفرعيالربنامج(دعم الدفاعقسمأنأيضاوالحظت اللجنة-١٥٧
تكنولوجيا املعلومات للمحامني خدماتلتغطية وظيفتني جديدتني إحدامها لتقدميالعامةاملؤقتة

ا املراجع الداخلي للحسابات. اخلارجيني، واألخرى لوظيفة املساعد املايل اليت أوصى 

ليس مدعوما بمبررات ١-ورأت اللجة أن الطلب المقدم لوظيفة المساعد المالي برتبة ف-١٥٨
يورو). والحظت اللجنة أيضا أن وظيفة ٤٠٠٩٧كافية وأوصت الجمعية بعدم الموافقة عليها (

تكنولوجيا المعلومات للمحامين الخارجيين المقترحة ستؤدي، من حيث المبدأ، إلى منسق خدمات
ءة األفرقة القانونية للدفاع. وأوصت اللجنة الجمعية بتخفيض المبلغ المطلوب لهذه تعزيز كفا

الوظيفة بمقدار يعادل المبلغ المطلوب لوظيفة منسق خدمات تكنولوجيا المعلومات الجديدة 
يورو). وقام قلم المحكمة بتخفيض المبلغين فعال على النحو ٤٠٠٩٧(١-المقترحة برتبة ف

ق الثالث.المبين في المرف

الدفاع عند مستواه دعمفي قسمللسفرالمخصصبأن يظل المبلغأيضااللجنةوأوصت-١٥٩
يورو على النحو الموضح في المرفق ٢٠٠٣٧مع تخفيض إضافي يبلغ ٢٠١٤المعتمد في عام

يورو فعال كجزء من التخفيضات المتعلقة بقسم دعم الدفاع البالغ ٠٠٠٢٠الثالث (تم تخفيض 
يورو).٠٠٠٣٠٦ها قدر 

ا للمحكمةالقانونيةاملساعدةاللجنة إىل األوصاف السابقة لسياسةوأشارت-١٦٠ حتقق التوازن"بأ
املتعلقة بامليزانية املخصصة املعوزين متثيال قانونيا وفعاال وناجعا وبني القيودمتثيل املوكلنيبني متطلبات

الزيادةحنواالجتاهجتددإزاءقلقهاعناللجنةوأعربت.)١٣٢("عمومي التمويلقانونيةلنظام مساعدة
يفاملدعية العامةمكتبنشاطيفالنمو املتوقعضوءيفالقانونية، السيماتكاليف املساعدةيفالكبرية

وأحاطت . يف الطلبات املقدمة من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءاتالزيادةعنفضالاملقبلة،السنوات
وتتطلع اللجنة اىل النظر يف احملكمة،يفالقانونيةاملساعدةيعتزم مراجعة نظامأن املسجلعلما باللجنة
.هذه املراجعةنتائج

افوثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة )٢٨( .ICC-ASP/12/3، يما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص 
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جديدا (برتبة قانونياموظفا) ٣٧٤٠الفرعيالبرنامج(للدفاعالعامالمحاميمكتبوطلب-١٦١
بالتالي بأن توافق الناتج عن زيادة عدد القضايا وأوصت اللجنة عبء العملضوءفي)٣-ف

.هذا الطلبالجمعية على

مشروع المباني الدائمة-هاء

التكاليف علىوركزاملعلقة.والقضايااملشروعحالةحمدثة عنمعلوماتالرقابةجلنةرئيسقدم-١٦٢
بة رأي وطلبت جلنة الرقا. اجلمعيةإىلالذي أعدته اللجنة لتقدميهالقرارومشروعللملكية،الكاملة املتوقعة

وقدم املدير السابق للمشروع، ومدير املشروع احلايل، واحملكمة توضيحات . مشروع القراراللجنة بشأن
.إضافية

التكاليف الكاملة  للملكية- ١

األصول الثابتة يف واستبدالللمباين،والوقائيةالتصحيحيةالصيانةالصلةذاتتشمل القضايا-١٦٣
.بتكلفة مالية كبريةاملباىنمنزاءأجاستبدالاية املطاف، أي

لفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكيةرأي ا)أ(

املقدمة يف نيسان/أبريل السابق للمشروع، تقييما للخياراتاملديرقدم الفريق العامل، برئاسة-١٦٤
مدىمليون يورو على٣٠٤األصول الثابتة حنو أن تبلغ تكاليف استبدالالعاملالفريقاملاضي. ويتوقع

االستثمار املولد للدخل. وسيبدأ اخلمسني القادمة، أو أقل من ذلك إىل حد ما يف حالةالسنوات
بنيالالحقة، بتكلفة ترتاوحالسنواتبعض، مع طفرات حادة يف٢٠٢١استبدال األصول الثابتة يف عام 

االستبداالت، ات من هذا القرن. ولتمويلمليون يورو يف اخلمسين٩٥مليون يورو يف الثالثينات و٥٠
اية املطاف كاماليوصي الفريق العامل بأن تنشئء احملكمة  صندوقا مليون يورو، ٩٥، يبلغ رصيده يف 

ماليني يورو.٤,٣ثابتة تبلغ سنويةاشرتاكاتأساسعلى

منوذج احملكمةختتاربأنالعاملالفريقاألصول الثابتة، يوصيواستبدالاملباينصيانةولتنظيم-١٦٥
الداخلية بالكامل. ويعتقد الفريق العامل أيضا أنه ميكن اإلدارةعلىاالعتمادمنبدال" الرئيسياملقاول"

احملكمة، (القائمتناول التكاليف الشاملة للملكية واإلشراف عليها بطريقة فعالة يف إطار اهليكل اإلداري
من املستبعد أن تضيف هيئةأنالعاملالفريقويرى). اخلارجي للحساباتعواملالية، واملراجوجلنة امليزانية

قيمة كبرية، لعدم اتصال خربات املندوبني امليدانية عادة بإدارة األطراف،الدولوجودمعدائمة،إدارية
املمتلكات.

جلنة الرقابةراقر مشروع (ب)

وتوصي. رأمسالية للمباين وخصائصها التشغيليةتعرتف جلنة الرقابة بضرورة احلفاظ على القيمة ال-١٦٦
اأوليةلفرتةالرئيسياملقاولجلنة الرقابة باملوافقة على منوذج .سنواتعشرمد

علىبالفعلاملتزايدةللطلباتنظرااآلنجمديايكونلنكبرياوتعتقد جلنة الرقابة أن صندوقا-١٦٧
الطويل، املدىعلىوفوراتلتحقيقاحملتملةوالفرصةكبري،لصندوقاملاليةاملخاطريفاألعضاء،الدول
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التمويلولضمانذلك،ومع. األجلمتوسطةخططعلىاملوافقةخاللمنالتدقيقمنمزيدتتطلباليت
جانبا،التفاصيلوبرتك. التمويلمصادرمنواسعةجمموعةبنيجيمعإطاراجلنة الرقابةتقرتحالكايف،

األجل للمباين، وصندوقالطويلةجديد، يغطي التكاليفاملالرأسبإنشاء صندوقساساأيتعلق االقرتاح
التمويل وسيأيت. السنواتاملتعددةالعاجلةاإلصالحاتسيغطيالذياملتجدد،الصندوقجديد،آخر
املباين، والفوائض ميزانيةمنيف تكاليف املشروع، والفائضاشرتاكات جديدة للدول األطرافمن
قدقروضأيعنفضالاحملكمة،االشرتاكات السنوية من امليزانيات العادية،  والتمويل بواسطة احتياطيو 

.اجلمعيةتوافق عليها
أطراف،دولعشرمنجديدة للمباين، تتألفجلنةباإلدارة، تقرتح جلنة الرقابة إنشاءيتعلقوفيما-١٦٨
االسرتاتيجيني وترتكشر هذه اللجنة اإلشراف والرقابةوستبا. اجلمعيةعننيابةامللكيةمصاحللتمثيل
ا على. للمحكمةالروتينيةاإلدارة يفمراتستالسفراءمستوىوستعقد جلنة املباين عادة اجتماعا
السلطةحتتيعملمشروعاملشروع برئاسة مديرملديرمكتبهناكسيكونذلكعلىوعالوة. السنة

.للجمعيةالكاملة

حملكمةآراء ا(ج)

احللول أفضلمتثللفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكيةاأن توصياتاحملكمةترى-١٦٩
جاألصول الثابتة. وأعربت احملكمة عن قلقهاواستبدالالصيانةالسرتاتيجية جلنة إزاء ما قد يؤدي إليه 

وختشى . واستبدال األصول الثابتةنةمستدام للصيالربنامجالطويلاملدىعلىجديةالرقابة من خماطر
مشروعتكاليفاألطراف يفاحملكمة  أيضا من أن تكون لآللية اليت تقرتحها جلنة الرقابة الشرتاك الدول

.املستقبليفالدوليةاجلنائيةاحملكمةإىللالنضمامسلبياحافزااملباين

مالحظات اللجنة(د)

اللجنة أنللجنة الرقابة أثناء الدورة. وبعد مراجعة أولية، تودحاملقرت القرارمشروعتلقت اللجنة-١٧٠
:التاليةاملالحظاتتقدم
خطورة، وأقلفعالية، وأقلأكثرالواقعيفالذي اختارته جلنة الرقابة يبدوالرئيسياملقاولمنوذج-١٧١
ريق العامل املعين لفاحل االدارة الداخلية بالكامل، على النحو الذي أوضحهمنللمحكمةتكلفة

جزءا في الكفاءةالمكاسبالمستهدف وحوافزيكون األداءوينبغي أنبالتكاليف الكاملة للملكية. 
.ال يتجزأ من العقد

التمويل يف الوقت يكوناملادية للمحكمة. وينبغي أناالستثماراتأهماجلديدةوستكون املباين-١٧٢
فقط حمدودةتؤدي إىل كمياتقداملقرتحةالتمويلمصادرضبيد أن بع. قيمتهمتاحا حلمايةاملناسب

اليت ترتفع فيها التكاليف بدرجة كبرية، ويفرض السنواتيفكبريةثغراتوقد يرتك هذا. من التمويل
التقني، المنظورومن. للمحكمةاألساسيةاألعمالالسنوية، ويؤدي إىل تعقيدضغوظا على امليزانيات

الفترات عند اقترابالمناسبالوقتفياالحتياطيمنذ إجراءات لتوليد قدرباتخااللجنةأوصت
فيسيلزم معالجتهاعاجلة ولكنمسألةليستوهذه. التي ترتفع فيها التكاليف بدرجة كبيرة

نفس الوقت، تتفق اللجنة مع لجنة الرقابة على ضرورة القيام بمزيد من وفي. القريبالمستقبل
توضح سيناريوهاتلجنة المراجعة في وضعترغبوقد. المحتملةاالستبدالاالستعراض لتكاليف
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وسيعزز ذلك. التكاليف مشفوعة باألهداف التمويلية المحتملةوالزمنية لهذهالمالمح الكمية
.المستنيرة بسهولةالقراراتويساعد على اتخاذالشفافية

مبزايا املاضيةالثماينالسنواتطوالرقابة احلاليةجلنة المعباإلدارة، تشهد التجربةيتعلقوفيما-١٧٣
اخلارجي للحساباتاملراجعأقرمماثل،سياقويف. العيارهذامنملشاريعاجلمعيةمناالسرتاتيجيالتوجيه

بناءاخلارجي للحساباتالذي قدمه املراجعأيضا التحذيروتضع اللجنة يف اعتبارها. جلنة الرقابةبإجنازات
. )١٣٣(العمليةاإلدارةيفالتدخلخماطرإىلاالنتباهاسرتعىعندماأخرى،دوليةمنظماتيفتهخرب على
الالزمة المعلوماتعلىالحصولالمقبلة الحق فيالمبانيالوقت، ينبغي أن يكون للجنةنفسوفي

سبلفيإلى النظرلجنة الرقابة والمحكمةاللجنةودعت. المناسبالوقتاالستراتيجي فيلدورها
.للطرفينداعمنهجاتباعلضمان
عامإلى لجنة الرقابة أيضا أن توضح تأثير إدارتها المقترحة على الميزانية فياللجنةوطلبت-١٧٤

وماالمشروع؟مديرالمتوقعة لمكتبما هي التكلفة: المثالواألعوام التالية. وعلى سبيل٢٠١٦
فتراتستنشأ فيالفعليةاالستبدالتكاليفأنإلىبالنظرالمكتب،إلنشاءالمناسبهو الوقت

المحكمةمرافقالمشروع ووحدة إدارةمديرمكتببينالتآزراستغاللوكيف يمكنالحقة فقط؟
مثل والوقت،التكلفةبكفاءة من حيثالجديدةالمبانيلجنةإلدارةطرقهناكوهل؟المتوخاة

شأنهامنالتياللجنة،المناسبة ألعضاءقيقية؛ والخبرةالحلالحتياجاتاالجتماعاتمواءمة وتيرة
االقتضاء، حسبالخارجيينالخبراءواالستعانة بمشورةالمحكمة؛بسالسة معالتعاونتسهلأن

على أساس طوعي عند اإلمكان؟

تجاوز التكاليف- ٢

:املاضي مبا يليهتكاليف املشروع، قامت اجلمعية يف حزيران/يونيبالنظر إىل احتمال جتاوز-١٧٥
٢٠٤مليون يورو، منه٢٠٦ليبلغ املشروعمليزانيةماليني يورو إىل احلد األقصى٦أذنت بإضافة ) أ(

صندوق مليون يورو فقط مطلوبة يف الوقت احلايل حسب التقديرات. وستمول الزيادة من
نفسه،الوقتويفالعامل.املالرأسااللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني وصندوق

باخنفاض رصيد تتعلقخماطرأيةللحسابات أن ينظر يفاخلارجياملراجعاجلمعية إىلطلبت
اأن تقدماللجنةإىلوطلبتالصندوقني، الشأن؛هذايفتوصيا

جتاوزاتعلىالرتكيزمعاملشروعحساباتمراجعةاخلارجياحلساباتإىل مراجعطلبت)ب(
.)١٣٤(التجاوزاتتلكأن حتللإىل اللجنةالتكاليف، وطلبت

مليون ١٩٤,٤من الزمن، تبلغ املرحلةهذهيفللمشروع،املتاحةأن األموالوأوضحت احملكمة-١٧٦
البالغ قدرها حاليااملقدرةوالنفقاتاملتاحةماليني يورو بني األموال٩,٦تبلغ يورو. ويرتك هذا فجوة

)٢٩(
ICC-ASP/14/12 ، تقرير مراجعة احلسابات بشأن التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع للسنة املالية

ات.، قائمة التوصي٢٠١٤
،(ICC-ASP/13/20/Add.1)٢٠١٤.. .الثالثة عشرة املستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورةصيل، انظرالالطالع على التف)٣٠(

. ومن اجلدير بالذكر أن اجلمعية وافقت من قبل يف كانون ١١إىل ٢ات من ، الفقر (ICC-ASP/13/Res.6)، زء الثاينجلا
مليون يورو دون حتديد مصادر التمويل. ٢٠٠مليون يورو إىل ١٩٥,٧احلد األقصى من األول/ديسمرب املاضي على زيادة 
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صندوق االلتزامات اخلاصة، سينضببالكامل من الصناديقالفجوةمليون يورو. وإذا مت متويل٢٠٤
ماليني ٧,٤العامل من املالرأس، وسينخفض رصيد صندوق)١٣٥(املرتتبة على استحقاقات املوظفني

الواضحة اليت ستنجم عن هذا املخاطرإزاءقلقهاعنماليني يورو. وأعربت احملكمة٤,١يورو حاليا إىل 
.املرحلةهذهيفالعامل، بالنسبة الستمرار أعماهلااملالرأسيف صندوقاالخنفاض، السيما

اللجنةمالحظات
ودون. للحسابات متاحة عند اجتماع اللجنةاخلارجياملراجعإليهاتوصلاليتمل تكن النتائج-١٧٧

االلتزامات وصندوقالعاملاملالرأسصندوقإنشاءمتأنهتالحظأناللجنةهذه النتائج، توداستباق
هو العاملاملالحمددة، وأن اهلدف من انشاء صندوق رأسألغراضاملرتتبة على استحقاقات املوظفني

.)١٣٦(املقررةمواجهة مشاكل السيولة النامجة عن التأخري يف سداد االشرتاكات
بلغ  ماليني يورو، وهو م٧,٤وبلغ رصيده ٢٠٠٢عاميفالعاملاملالرأسوقد أنشئ صندوق-١٧٨

تقريبا هذا املعدل بعد ذلك إىل أسبوعنيتقريبا، مث اخنفضواحدكان يغطي عندئذ النفقات لشهر
مؤخرا كبرية على النحو املوضح  املسددةغريوأصبحت مع ذلك االشرتاكات. احلاليةامليزانيةمبستويات
.)١٣٧(هذا التقريرأعاله يف

.األعمالتعطلمناحملكمةمحايةيفالعاملاملالرأسصندوقدورعلىذلك الضوءويسلط-١٧٩
علىالعاملالمالعلى اإلبقاء على صندوق رأسالتقني، أوصت اللجنة بالحرصهذا المنظورومن

في محتملة لمواجهة الزيادةبدائلفيالنظروينبغي. للمحكمةالمالياألمانمعيتناسبمستوى
بصندوق االلتزامات المترتبة يتعلقوفيما. المضيفةةالدولقرضإلىالتكاليف، بما في ذلك اللجوء

أن تؤخذ االحتماالت األخرى للحاجة إلى اللجوء إلى الصندوق ينبغيعلى استحقاقات الموظفين،
أعاله.٥٦نتيجة لتسويات إنهاء الخدمة بموجب مشروع المراجعة في االعتبار: انظر الفقرة 

نفقاتعنمفصلةمعلوماتعلىحتتوياليتاجلديدة،الدائمةاملباينميزانيةاللجنةواستعرضت-١٨٠
اآلنمنالتكاليفوستتكرر هذه. ٢٠١٦عامماليني يورو يف٤,٨بنحواليت تقدروالتشغيلاملوظفني

امليزانياتاحلصول على حتديثات يف سياقاحملكمةإىلاللجنةللتكلفة. وطلبتفصاعدا وستكون عامال
.امليزانياتمفصل لتلكمرفقيفوشفافة،شاملةمعلوماتاملقبلة، تستند إىل

المتابعة- ٣
تتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات محدثة في دورتها السادسة والعشرين.-١٨١

مسائل أخرى-واو
موعد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

إىل١٨منالفرتةيفوالعشرينبعةوالساالسادسة والعشريندورتيهاأن تعقدمؤقتاً،اللجنة،قررت-١٨٢
الهاي.التوايل، يفعلى،٢٠١٦سبتمرب/أيلول٣٠إىل ١٩والفرتة من٢٠١٦أبريل /نيسان٢٢

ينضب صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني أيضا نتيجة الستخدامه غري املتوقع من جانب قد )٣١(
ملرتتبة على استحقاقات املوظفني.احملكمة لتسديد االلتزامات ا

ية.المن النظام املايل والقواعد امل٢-٦القاعدة )٣٢(
، وانظر أيضا املرفق الثاين هلذا التقرير.٢١-١٤انظر الفقرات من )٣٣(
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قائمة الوثائق

العنوانرمز الوثيقة يف جلنة امليزانية واملالية
مجعية يفرمز الوثيقة

الدول األطراف
CBF/25/1/Rev.1ؤقتجدول األعمال امل

CBF/25/1/Add.1/Rev.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
CBF/25/2 التقرير نصف السنوي لقلم احملكمة عن املساعدة القانونية (كانون الثاين/يناير-

)٢٠١٥حزيران/يونيه 
ICC-ASP/14/25

CBF/25/3التقرير املتعلق بعملية إدارة املخاطر باحملكمة

CBF/25/4تقرير احملكمة عن حتديد جماالت االستخدام األمثل املشرتك
CBF/25/5تقرير احملكمة عن معايري اختيار خيار االستثمار الطويل األجل وضمانات هذا االختيار
CBF/25/6حتديث سياسة إدارة املخاطر املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا ونتائج هذا التحديث

CBF/25/7تقرير اللجنة املخصصة ملراجعة احلسابات

CBF/25/8التقرير املتعلق مبرونة اهليكل اجلديد املقرتح لقلم احملكمة

CBF/25/9التقرير املؤقت الثاين عن أنشطة جلنة املراقبةICC-ASP/14/28

ICC-ASP/14/10 ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام

ICC-ASP/14/10/Corr.1 تصويب- ٢٠١٦لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/14/10/Corr.2 تصويب- ٢٠١٦لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/14/10/Add.1 ملخص تنفيذي- ٢٠١٦لعام نائية الدوليةللمحكمة اجلامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/14/11 ٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
ICC-ASP/14/12 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف
ICC-ASP/14/13كانون األول/ديسمرب ٣١لية للصندوق االستئماين للضحايا للعام املنتهي يف البيانات املا

٢٠١٤
ICC-ASP/14/14 تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين

٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١للضحايا يف الفرتة من 

ICC-ASP/14/21*حملكمة عن احلجم األساسي ملكتب املدعية العامةتقرير ا
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(باليورو)٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ١٥حالة تسديد االشتراكات لغاية 

الدول األطراف
اشرتاكات غري ٢٠١٥السنوات السابقة

مسددة لصندوق 
الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف
حساب 
االشرتاكات

سديد تاريخ الت
السابق  االشرتاكات    

املقررة
َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات    
املقررة

َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات غري 
املسددة

٤٩أفغانستان١ ٨٣٠٤٩ ٩-٨٣٠ ٩٦٥٩ ٢٠/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٦٥
١٣١ألبانيا٢ ٢٧٢١٣١ ١٩-٢٧٢ ١٩-٨٥٨ ١٩-٨٥٨ ٢٥/٤/٢٠١٤غري مسددة٨٥٨
١١٩أندورا٣ ٩٩٩١١٩ ١٥-٩٩٩ ٨٢٩١٥ ٩/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٩
٩٨٥٣٨٣٥أنتيغوا وبربودا٤ ١٨٧٣ ٧٩٨٤ ٤-٠١٨ ٧-٠١٨ ١١/١٠/٢٠١٣متأخرات٨١٦
٨األرجنتني٥ ٨٨٠ ٨٣٤٨ ٨٨٠ ٨٥٨-٨٣٤ ٨٥٨-٢١٤ ٨٥٨-٢١٤ ٢٥/٦/٢٠١٥غري مسددة٢١٤
٣١أسرتاليا٦ ٩٩٠ ٢٩٨٣١ ٩٩٠ ٤-٢٩٨ ١٠٦ ٧٠٧٤ ١٠٦ ١٠/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٠٧
١٤النمسا٧ ٨٩٠ ٠٩٩١٤ ٨٩٠ ١-٠٩٩ ٥٩٩ ٦٦٠١ ٥٩٩ ١٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٦٠
٦٣بنغالديش٨ ٥٥٢٦٣ ١٢-٥٥٢ ٦١٤١٢ ٢١/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦١٤
١٥٠باربادوس٩ ٤٥٢١٥٠ ١٥-٤٥٢ ٩٨٤١٥ ١٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٤

١٨بلجيكا١٠ ٥٨٤ ٣٤٧١٨ ٥٨٤ ٢-٣٤٧ ٠٠٠ ٥٢١٢ ٠٠٠ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٢١
١٧بليز١١ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٢ ٥/٨/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٨
٣٨بنن١٢ ٩١٠٢٣ ٣٨٠١٥ ٥٣٠٦ ٦-٠٥٤ ٠٥٤٢٤٢١ مؤهلة غري ٦٠٨

للتصويت
٢٧/٣/٢٠١٢

١٣٣بوليفيا١٣ ٧٢٩١٣٣ ١٧-٧٢٩ ٨٩٥١٧ ١٧/٨/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٩٥
٩٢٢١٦٨١٦٨البوسنة واهلرسك١٤ ٣٣-٩٢٢ ٨٩٩٣٣ ١٢/٧/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٩٩
٢٦٣بوتسوانا١٥ ١٢٣٢٦٣ ٣٢-١٢٣ ٠٦٤٣٢ ٣١/٨/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٦٤
٢٩الربازيل١٦ ٧٩١ ٥١٨٢٤ ٢٥٩ ٦٢٩٥ ٥٣١ ٨٨٩٥ ٨٨١ ٥-٤٨٢ ٨٨١ ١١-٤٨٢ ٤١٣ ١٤/٤/٢٠١٥متأخرات٣٧١
٥١٥بلغاريا١٧ ٤٨٢٥١٥ ٩٤-٤٨٢ ٢٢٤٩٤ ١٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٢٤
٤٠بوركينا فاسو١٨ ٩٥٠٤٠ ٦-٩٥٠ ٠٠٧٣ ١٤٦٢ ٢-٨٦١ ٢٦/٥/٢٠١٤غري مسددة٨٦١
١٥بوروندي١٩ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨١ ١٧/٣/٢٠١٥غري مسددة٣٧٣-٦٤٥٣٧٣
٥كابو فريدي٢٠ ٣٠٣٣ ٤٠٣١ ٩٠٠٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٣٠/١٢/٢٠١٣متأخرات٩١٨
٤٢كمبوديا٢١ ٦٠٠٤٢ ٨-٦٠٠ ٠٤٩٨ ١٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٤٩
٥٢كندا٢٢ ٠٦٤ ٩٨٧٥٢ ٠٦٤ ٥-٩٨٧ ٩٠٦ ٢٧٤٥ ٩٠٦ ٢٩/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٧٤
مجهورية إفريقيا ٢٣

الوسطى
٤٥٥١٧١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٩/١٢/٢٠١٤غري مسددة٧٩٥-٢٢٣٧٩٥

٢١تشاد٢٤ ١٣٥٢١ ٤-١٣٥ ٠١٥٣ ١٣/١/٢٠١٥غري مسددة٦٩٧-٣١٨٦٩٧
٢شيلي٢٥ ٤٠٧ ٧٥٨٢ ٤٠٧ ٦٦٥-٧٥٨ ٧٢٠٦٦٥ ٢٧/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٢٠
٢كولومبيا٢٦ ٨٢٢ ٦٤٣٢ ٨٢٢ ٥١٦-٦٤٣ ٦٩٣٢٠٣ ١٨٣٣١٣ ٣١٣-٥١٠ ٣٠/٦/٢٠١٥غري مسددة٥١٠
١٣جزر القمر٢٧ ٠٢٥٦٠٥١٢ ٤٢٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦١٤ مؤهلة غري ٤٨٤

للتصويت
د حال تو 

مدفوعات
٤٠الكونغو٢٨ ١٠٩١٧ ٠٤٦٢٣ ٠٦٣٩ ٩-٩٦٥ ٩٦٥٧٣٣٣ مؤهلة غري ١٠١

للتصويت
١/٦/٢٠١١

١٠جزر كوك٢٩ ١٤٥١٠ ٢-١٤٥ ٠١٨١ ١٢/٥/٢٠١٥غري مسددة١٩-٩٩٩١٩
٥٧٣كوستاريكا٣٠ ٥٤٦٥٧٣ ٧٥-٥٤٦ ٤١٩٧٥ ٢٧/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٤١٩
٣٣كوت ديفوار٣١ ٢١٦٣٣ ٢٢-٢١٦ ٠٧٤٣٧٧٢١ ٢١-٦٩٧ ٣١/٥/٢٠١٥غري مسددة٦٩٧
١كرواتيا٣٢ ٣١٠ ٨١١١ ٣١٠ ٢٥٢-٨١١ ٥٢٥٢٥٢ ٢٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٢٥
٧٦٣قربص٣٣ ٢٤٦٧٦٣ ٩٤-٢٤٦ ٢٢٤٩٤ ٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٢٤
اجلمهورية ٣٤

التشيكية
٣ ١٥١ ٧٠٠٣ ١٥١ ٧٦٧-٧٠٠ ٠٥٢٧٦٧ ١٣/٢/٢٠١٥سددة بالكاملم---٠٥٢

مجهورية الكونغو ٣٥
الدميقراطية

٩٧٦٥٢٥٢ ٥-٩٧٦ ٥-٩٨٣ ٥-٩٨٣ ٥/١٢/٢٠١٤غري مسددة٩٨٣

١٢الدامنرك٣٦ ٥٥٤ ١٦٨١٢ ٥٥٤ ١-١٦٨ ٣٥٠ ٠٦٠١ ٣٥٠ ٢٦/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٦٠
١٧جيبويت٣٧ ٢٥٩١٧ ٢-٢٥٩ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ٥/١٢/٢٠١٤سددةغري م٠١٨
١٧دومينيكا٣٨ ٤٥٥١٠ ٦١٥٦ ٨٤٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٤٦٨ مؤهلة غري ٩٠٤

للتصويت
٢٢/١١/٢٠١٣

اجلمهورية ٣٩
الدومينيكية

١٠٧٥٤٣٣٧٧ ٤١٢١٦٥ ٦٩٥٩٠ ٩٠-١٨٧ ١٨٧٣٥٨٢٥٦ ١٩/٦/٢٠١٥متأخرات٢٤٠
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اشرتاكات غري ٢٠١٥السنوات السابقة
مسددة لصندوق 

الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف
حساب 
االشرتاكات

سديد تاريخ الت
السابق  االشرتاكات    

املقررة
َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات    
املقررة

َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات غري 
املسددة

٥٣٣إكوادور٤٠ ٧٢٩٥٣٣ ٨٧-٧٢٩ ٥٦٥٨٧ ٢٩/٥/٢٠١٥كاملمسددة بال---٥٦٥
٤٥٩إستونيا٤١ ٤٧٩٤٥٩ ٧٩-٤٧٩ ٨٥٩٧٩ ٨/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٥٩
٦١فيجي٤٢ ٧٥٧٦١ ٦-٧٥٧ ٠٥٤٥ ٩/٢/٢٠١٥غري مسددة٩٥٩-٠٩٥٩٥٩
٩فنلندا٤٣ ٥٢٢ ٤٦٩٩ ٥٢٢ ١-٤٦٩ ٠٢٧ ١١٤١ ٠٢٧ ١٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---١١٤
١٠٥فرنسا٤٤ ٤٠٥ ٩٦٤١٠٥ ٤٠٥ ١١-٩٦٤ ٢١١ ٦٢٠١١ ٢١١

٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٢٠
٢١٩غابون٤٥ ٤٠٧١٨١ ٦٦٣٣٧ ٧٤٤٣٩ ٣٩-٩٣٧ ٧٧-٩٣٧ ١٢/٣/٢٠١٤متأخرات٦٨١
١٧غامبيا٤٦ ٤٥٥١٥ ٥٥٧١ ٨٩٨٢ ٢-٠١٨ ٣-٠١٨ ٢١/٢/٢٠١٣متأخرات٩١٦
٧٩جورجيا٤٧ ٣٠٣٧٩ ١٣-٣٠٣ ٨٤٠١٣ ٢٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٤٠
١٤٢أملانيا٤٨ ٧١٣ ٧٦٧١٤٢ ٧١٣ ١٤-٧٦٧ ٣١٤ ٨٢٤١٤ ٣١٤

٨/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٤
١١٦غانا٤٩ ٣٩٤١١٦ ٢٨-٣٩٤ ٠٠٢٢٨ ٩/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٠٢
١٠اليونان٥٠ ٦٨٤ ٤٦٩١٠ ٦٨٤ ١-٤٦٩ ٢٧٨ ٨٩٦٢١ ٨٥٦١ ٢٥٧ ١-٠٤٠ ٢٥٧

٢٣/٦/٢٠١٤غري مسددة٠٤٠
٥غرينادا٥١ ٩٤٤١ ٧٧٧٤ ١٦٧٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٦ غري مؤهلة ١٩٣

للتصويت
٦/١/٢٠١٥

١٢١غواتيماال٥٢ ٥٧٠١٢١ ٥٤-٥٧٠ ١١٣٣ ٤٥٨٥٠ ٥٠-٦٥٥ ٢/٦/٢٠١٥غري مسددة٦٥٥
٣٠غينيا٥٣ ٨٣٠٢٣ ٠٠٠٧ ٨٣٠٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٤٩ مؤهلة غري ٩٣٢

تصويتلل
٢٠/٤/٢٠١٥

١٥غيانا٥٤ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢ ٣١/١٠/٢٠١٤مسددة بالكامل---٠١٨
١١٢هندوراس٥٥ ٠٣١١١٢ ١٦-٠٣١ ٠١٩٧ ٦٢٣٨ ٨-٣٩٦ ٢/٣/٢٠١٥غري مسددة٣٩٦
٣هنغاريا٥٦ ٩٩٥ ٨٣٨٣ ٩٩٥ ٥٢٧-٨٣٨ ٣٨٩٥٢٧ ٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٨٩
٦١٦أيسلندا٥٧ ٩١٨٦١٦ ٥٣-٩١٨ ٤٢٣٥٣ ١١/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٤٢٣
٧أيرلندا٥٨ ٤٢٥ ٨٤٠٧ ٤٢٥ ٨٣٦-٨٤٠ ٠٧٨٨٣٦ ٦/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٧٨
٨٥إيطاليا٥٩ ٠٣٨ ٤١٧٨٥ ٠٣٨ ٨-٤١٧ ٨٠٢ ٨٢٣٨ ٨٠٢ ١١/٩/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٣
١٤٤اليابان٦٠ ٤١٨ ٥٧٧١٤٤ ٤١٨ ٢١-٥٧٧ ٧١١ ٧٥٨٥ ٨٥٨ ٩٠٢١٥ ٨٥٢ ١٥-٨٥٦ ٨٥٢ ٢٦/٢/٢٠١٥غري مسددة٨٥٦
٢٤٨األردن٦١ ٧٣٢٢٤٨ ٤٣-٧٣٢ ٨٦٣٤٣ ٢٤/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٦٣
١٦٩كينيا٦٢ ٤٥٩١٦٩ ٢٦-٤٥٩ ١١٠٢٦ ٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---١١٠
٤٩٦التفيا٦٣ ٧١٥٤٩٦ ٩٣-٧١٥ ٧٩٤٩٣ ٦/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٩٤
١٧ليسوتو٦٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨١ ٢٢/١١/٢٠١٣غري مسددة٧٥٠-٢٦٨٧٥٠
١٥ليبرييا٦٥ ٨٣١١٥ ٢-٨٣١ ٠١٨٢٣٠١ ١-٧٨٨ ٢٦/١/٢٠١٥غري مسددة٧٨٨
١٤٣ليختنشتاين٦٦ ٠٥٢١٤٣ ١٧-٠٥٢ ٨٠٨١٧ ١٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٠٨
٨٠٩انيالتو ٦٧ ٢٤٠٨٠٩ ١٤٥-٢٤٠ ٥٨٣١٤٥ ١٤/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٥٨٣
١لكسمربغ٦٨ ٤٥٤ ٤٢٤١ ٤٥٤ ١٦٠-٤٢٤ ٢٧٩١٦٠ ٢٧/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٧٩
٢٩مدغشقر٦٩ ٥٦٦٢٩ ٦-٥٦٦ ٠٥٤٦ ٥/١٢/٢٠١٤مسددة بالكامل---٠٥٤
٢١مالوي٧٠ ٥٢٨١٢ ٥٣٣٨ ٩٩٥٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٢٦١٣ مؤهلة غري ٠٥٧

للتصويت
٢٨/٩/٢٠١١

٥ملديف٧١ ٤٣١٥ ٢٦٢١٦٩٢ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٦/٥/٢٠١٣متأخرات١٨٧
٤٢مايل٧٢ ٦٠٢٣٥ ٠٠٣٧ ٥٩٩٨ ٨-٠٧٣ ١٥-٠٧٣ ١٦/١/٢٠١٤متأخرات٦٧٢
٢٧٦مالطة٧٣ ١٧١٢٧٦ ٣١-١٧١ ٦٤٧٣١ ٢٣/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٦٤٧
١٧جزر مارشال٧٤ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٩٨٤١ ١-٠٣٤ ٤/٣/٢٠١٥غري مسددة٠٣٤
١٩٩موريشيوس٧٥ ١٤٨١٩٩ ٢٥-١٤٨ ٧٩١٢٥ ١٤/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٩١
٣٠املكسيك٧٦ ٦٨٨ ٩٠٩٣٠ ٦٨٨ ٣-٩٠٩ ٦٤٥ ٤٥٩٨٣ ٦٤٥ ٣-٤٥١ ٦٤٥ ٨/٤/٢٠١٤غري مسددة٤٥١
٢٩منغوليا٧٧ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٢٤٦ ٢١/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٢٤
٤٢اجلبل األسود٧٨ ٢٩٦٤٢ ٩-٢٩٦ ٩٠٦٩ ٣٠/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٠٦
١٢٩ناميبيا٧٩ ٢٦٥١٢٩ ١٩-٢٦٥ ٨٢٨١٩ ٢٠/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٢٨
١٧ناورو٨٠ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٢ ١٣/٢/٢٠١٥املمسددة بالك---٠١٨
٣٠هولندا٨١ ٩٣٢ ٧٨٥٣٠ ٩٣٢ ٣-٧٨٥ ٢٧٣ ٣٦٧٣ ٢٧٣ ١٦/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٦٧
٤نيوزيلندا٨٢ ٣٧٩ ٣٣٣٤ ٣٧٩ ٥٠٧-٣٣٣ ١٩٤٥٠٧ ١٤/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---١٩٤
٢٥النيجر٨٣ ٨٣٢٧ ٩٤٣١٧ ٨٨٩٤ ٤-٠٣٦ ٠٣٦٩٢٢٢ مؤهلة غري ٠١٧

للتصويت
٢٣/١١/٢٠٠٩

١نيجرييا٨٤ ١١٧ ٢٧٤١ ٠١٩ ٢٢٣٩٨ ٠٥١١٨٠ ١٨٠-٣٧٥ ٢٧٨-٣٧٥ ٢٥/١٠/٢٠١٣متأخرات٤٢٦
١٣النرويج٨٥ ٧٩٨ ٠٧٤١٣ ٧٩٨ ١-٠٧٤ ٧٠٥ ٨٦٧١ ٧٠٥ ٩/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٦٧
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اشرتاكات غري ٢٠١٥السنوات السابقة
مسددة لصندوق 

الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف
حساب 
االشرتاكات

سديد تاريخ الت
السابق  االشرتاكات    

املقررة
َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات 
غري   املسددة

االشرتاكات    
املقررة

َّ   احملص الت 
واالئتمانات

االشرتاكات غري 
املسددة

٣٨٧بنما٨٦ ٧٣٠٣٨٧ ٥١-٧٣٠ ٥٦٥٢٧٥١ ٥١-٥٣٨ ١٨/٨/٢٠١٤غري مسددة٥٣٨
١٥٠باراغواي٨٧ ٢٣٩١٤٦ ٨٣٦٣ ٤٠٣٢٠ ٢٠-٠٥٦ ٢٣-٠٥٦ ٥/٢/٢٠١٥متأخرات٤٥٩
١بريو٨٨ ٦٤٠ ٩١٢١ ٦٤٠ ٢٣٤-٩١٢ ٤٨٧٢٢١ ٠٣٢١٣ ١٣-٤٥٥ ٢٦/٦/٢٠١٥غري مسددة٤٥٥
٧٣٢الفلبني٨٩ ٨٠٤٧٣٢ ٣٠٦-٨٠٤ ٨١٠٣٠٦ ٨/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨١٠
١١بولندا٩٠ ٥٥٧ ٩٨٥١١ ٥٥٧ ١-٩٨٥ ٨٤٦ ٢٥٧١ ٨٤٦ ٢٩/١/٢٠١٥مسددة بالكامل---٢٥٧
٨الربتغال٩١ ٦٤٣ ٥٤٥٨ ٦٤٣ ٩٣٨-٥٤٥ ٠٧٦٩٣٨ ٣١/٧/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٧٦
٣٥مجهورية كوريا٩٢ ٥٢٧ ٦٢٧٣٥ ٥٢٧ ٣-٦٢٧ ٩٩٢ ١٢١٣ ٩٩٢ ٢/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---١٢١
مجهورية ٩٣

١٧مولدوفا ٣٧٣١٧ ٦-٣٧٣ ٠٤١٦ ٢٨/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٤١
٢رومانيا٩٤ ٢٤٥ ٩٨٢٢ ٢٤٥ ٤٥٣-٩٨٢ ٠٨٢٤٣٠ ٠٠٠٢٣ ٢٣-٠٨٢ ٢/٤/٢٠١٥غري مسددة٠٨٢
سانت كيتس ٩٥

ونيفيس
١٣ ٠٢٥١٣ ٢-٠٢٥ ٢-٠١٨ ٢-٠١٨ ١٢/٣/٢٠١٤غري مسددة٠١٨

٧سانت لوسيا٩٦ ٠٩٧٧ ٢-٠٩٧ ٠١٨١ ٢٢/٥/٢٠١٥غري مسددة٢٠٩-٨٠٩٢٠٩
سانت فنسنت ٩٧

٢٥٩١٧١١وجزر غرينادين ٩٥٦٥ ٣٠٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨١١٧ مؤهلة غري ٣٣٢
١٤/٧/٢٠١١للتصويت

١٧ساموا٩٨ ٣٣٥١٧ ١-٣٣٥ ٩٩٤١ ١٣/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٩٤
٥١سان مارينو٩٩ ٧٤٠٥١ ٥-٧٤٠ ٩٨٣٥ ٢٧/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٣

٩١السنغال١٠٠ ٠٥٣٩١ ١١-٠٥٣ ٩٨٣١١ ٢٠/٣/٢٠١٥غري مسددة٥٢-٩٣١٥٢
٥٠١صربيا١٠١ ٩٩٥٥٠١ ٧٩-٩٩٥ ٧٢٤٧٩ ١٢/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٢٤
١٠سيشيل١٠٢ ٥٠١١٠ ٢-٥٠١ ٠١٨٢ ٤/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٨
١٧سرياليون١٠٣ ٤٥٥١٧ ٢-٤٥٥ ٠١٨٦١١ ١-٩٥٧ ٩/٣/٢٠١٥غري مسددة٩٥٧
١سلوفاكيا١٠٤ ٨٠٣ ٢٧٥١ ٨٠٣ ٣٤١-٢٧٥ ٣٤٨٣٤١ ٤/٢/٢٠١٥مسددة بالكامل---٣٤٨
١سلوفينيا١٠٥ ٦٥٤ ٤١٩١ ٦٥٤ ٢٠٠-٤١٩ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٠٠-٤٣٠ ٢٣/٤/٢٠١٤غري مسددة٤٣٠
٥جنوب أفريقيا١٠٦ ٨٨٢ ٠٢٠٥ ٨٨٢ ٧٣٨-٠٢٠ ٨٣٧٧٣٨ ٦/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٨٣٧
٥٠إسبانيا١٠٧ ٦٣١ ٥٧٧٥٠ ٦٣١ ٥-٥٧٧ ٨٨٣ ٧٤١٥ ٨٨٣ ٣٠/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٤١
٧--دولة فلسطني١٠٨ ١/٩/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٧٠
٣٠سورينام١٠٩ ٥٩٣٣٠ ٨-٥٩٣ ٨-٠٤٩ ٨-٠٤٩ ١١/٢/٢٠١٤غري مسددة٠٤٩
١٧السويد١١٠ ٩٠٢ ٧٣٠١٧ ٩٠٢ ١-٧٣٠ ٨٩٩ ٩٣٧١ ٨٩٩ ١٨/٣/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٣٧
٢٠سويسرا١١١ ١٢٨ ٩٣٥٢٠ ١٢٨ ٢-٩٣٥ ٠٧٢ ٠٣٦٢ ٠٧٢ ٣/٩/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠٣٦
٢٩طاجيكستان١١٢ ٥٢٥٢٩ ٦-٥٢٥ ٠٥٤٢ ٦١١٣ ٣-٤٤٣ ١٩/٣/٢٠١٥غري مسددة٤٤٣
مجهورية مقدونيا ١١٣

اليوغوسالفية 
سابقا

١٩٩١١٢١١٢ ١٦-١٩٩ ٠١٩٢٠٤١٥ ١٥-٨١٥ ١١/٣/٢٠١٥غري مسددة٨١٥

٢١ليشيت- تيمور١١٤ ٠٢٧٢١ ٤-٠٢٧ ٠١٣٤ ١٨/٥/٢٠١٥مسددة بالكامل---٠١٣
٥٨٥ترينيداد وتوباغو١١٥ ٣٧٢٥٨٥ ٨٧-٣٧٢ ٤٤٦٨٧ ١٧/٦/٢٠١٥امل مسددة بالك---٤٤٦
١٩٥تونس١١٦ ٧٤٥١٩٥ ٧٢-٧٤٥ ١٥٠٧١ ١٩/٢/٢٠١٥غري مسددة١٦٤-٩٨٦١٦٤
٩٠أوغندا١١٧ ٧٥٤٦٨ ٨٨٠٢١ ٨٧٤١١ ١١-٩٨٣ ٩٨٣٤٨٣٣ ٥/١٢/٢٠١٢متأخرات٩٠٥
١٠٧اململكة املتحدة١١٨ ٤٥٥ ٣٧٠١٠٧ ٤٥٥ ١٠-٣٧٠ ٣٧٩ ٧٧٨١٠ ٣٧٩ ١٤/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل---٧٧٨
مجهورية تنزانيا ١١٩

املتحدة
١١٣ ٤٨٠٦٥ ٩٦٦٤٧ ٥١٤١٢ ١٢-٦١٤ ٦١٤٣٥٤٦٠ مؤهلة غري ٤٨٢

للتصويت
١/٦/٢٠١٠

٦٨٠أوروغواي١٢٠ ٨٠٦٦٨٠ ١٠٤-٨٠٦ ١٠٤-١٨٩ ١٠٤-١٨٩ ٢٧/٣/٢٠١٥غري مسددة١٨٩
٥فانواتو١٢١ ٥-١٧٣ ١٧٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٨٧ مؤهلة غري ١٩٩

لتصويتل
ال توجد 
مدفوعات

٥فنزويال١٢٢ ٤٧٣ ٦٨٤٣ ٣٥٠ ٧٨٣٢ ١٢٢ ٩٠١١ ٢٥٦ ١-٨٢٢ ٢٥٦ ٨٢٢٤ ٩٨٣٣ ٣٨٤ ٤/٩/٢٠١٢متأخرات٧٠٦
٥٤زامبيا١٢٣ ٠٥٩٥٤ ١١-٠٥٩ ٩٨٣١١ ٢٩/٦/٢٠١٥مسددة بالكامل---٩٨٣

١٨١٨٤٤فروق تقريب احلساب
١٩٦٥٣٤٠٥٣١٥٥١٣٨٢٠٤٥١٨المجموع ١٥١ ٦٤٥١٢٥ ٥٩٧ ٦٣٩٩٥ ٥٧٢ ٥١٤٣٠ ٠١٧ ١٥٥٦ ١٦١٣٨ ١٧٤ ٩٦١
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البرنامج الرئيسي الثاني والبرنامج الرئيسي الثالثمنالتخفيضات المقترحة 

املبلغ (باليورو) البند
البرنامج الرئيسي الثاني:

-٤٠٠٧٩٤١ ة املؤقتة العامةاملساعدتأجيل التعيني يف وظائف-١
٢-ف مستشار معاون معين بالتعاون -شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
٢-ف حملل معاون للحاالت -شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
٤-ف رئيس فريق-شعبة التحقيق
٣-ف حملل-شعبة التحقيق
٣-ف حملل-شعبة التحقيق
٣-ف بالعمليات امليدانيةموظف معين-شعبة التحقيق
٣-ف حمقق-شعبة التحقيق
٣-ف حمقق-شعبة التحقيق
٣-ف حمقق-شعبة التحقيق
٣-ف موظف معين بالعمليات امليدانية-شعبة التحقيق
٣-ف موظف معين بالتخطيط واملراقبة-شعبة التحقيق
٢-ف حملل معلومات-شعبة التحقيق
١-ف حملل مساعد-شعبة التحقيق

رأ-خ ع منسق معين بالعمليات ميدانية-شعبة التحقيق
رأ-خ ع مساعد معين بتجهيز البيانات (حتليل الوقائع) -شعبة التحقيق

٥-ف منسق معين بإدارة املعلومات-ديوان املدعية العامة
٣-ف موظف معاون-ديوان املدعية العامة 
٢-ف موظف اتصال معاون معين باملوارد البشرية-ديوان املدعية العامة
٤-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٤-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٤-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف التخطيط والدعم-شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -ملقاضاةشعبة ا
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٣-ف حمام معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٢-ف االبتدائية حمام معاون معين باإلجراءات -شعبة املقاضاة
٢-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
٢-ف منسق اإلجراءات القضاثية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -قاضاةشعبة امل
١-ف حمام معاون معين باإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة

رأ-خ ع مساعد دعم اإلجراءات االبتدائية -شعبة املقاضاة
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املبلغ (باليورو) البند
رأ-خ ع مساعد قانوين-شعبة املقاضاة

٤-ف مراجع-قسم السالمة واألمن
٤-ف مراجع-قسم السالمة واألمن
٢-ف موظف إداري معاون-قسم السالمة واألمن
٢-ف موظف معين باملعلومات واألدلة-قسم السالمة واألمن

رأ-خ ع مساعد إداري-قسم السالمة واألمن
-٦٠٠٢١١ ار التحويلآث-٢
-٠٠٠٣٣٨ العامة طلباتال-٣

سفر(أ) نفقات ال
(ب) الضيافة

(ج) اخلدمات التعاقدية
التدريب(ه) 

عدات(و) األثاث وامل
-٠٠٠٣٤٤٢ المجموع الفرعي للبرنامج الرئيسي الثاني

البرنامج الرئيسي الثالث:
-٦٠٠٤٦١١ املساعدة املؤقتة العامة-٤

ديوان املسجل
٢-ف التعديالتموظف إداري معاون معين بإدارة ١

رأ-خ ع مساعد إداري١
٣-ف موظف قانوين١

املكتب القانوين
٣-ف موظف قانوين معين ببطاقات اهلوية الدولية١

مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية
٣-ف موظف إداري١

قسم املوارد البشرية
٢-ف ة موظف قانوين معين بسياسات املوارد البشري١

قسم األمن واخلدمات
رأ-خ ع موظفان لشؤون األمن٢
رأ-خ ع موظفني لشؤون األمن٧

قسم إدارة احملكمة
٢-ف موظف معين  بكتابة احملاضر باللغة الفرنسية١

قسم اخلدمات اللغوية
رأ-خ ع موظف معين بالتدقيق١

قسم دعم الدفاع
١-ف سق خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال للمحامني من١

اخلارجيني
١-ف موظف مايل مساعد١

قسم الضحايا والشهود
٢-ف موظف معاون معين بالرعاية (مايل)١

رأ-خ ع مساعد رئيسي معين باحملفوظات والسجالت (مايل)١
رأ-خ ع ايامساعدان ميدانيان معنيان بإدارة القض٢
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املبلغ (باليورو) البند
ات العامةلبالط-٥

-٠٠٠١٢ (أ) العمل اإلضايف
-٠٠٠٣٠٦ (ب) السفر

مكتب الشؤون القانونية
مكتب رئيس شعبة اخلدمات اإلدارية

قسم املوارد البشرية
القسم املايل

قسم اخلدمات العامة
قسم األمن واخلدمات

عبة اخلدمات القضائيةمكتب مدير ش
قسم االحتجاز

قسم مشاركة وتعويض الضحايا
قسم خدمات إدارة املعلومات

قسم اخلدمات اللغوية
قسم دعم الدفاع

قسم العالقات اخلارجية
املكاتب امليدانية

قسم اإلعالم والتوعية
قسم الضحايا والشهود

-٠٠٠٤٣١ تعاقدية(ج) اخلدمات ال
-٤٠٠١٢٣ (د) التدريب
-٨٠٠٨٩ اخلرباء االستشاريون(ه) 
-٢٠٠٦٦٦ (و) املساعدة القانونية
-٠٠٠٣٠٠١ (ز) النفقات التشغيلية العامة
-١٠٠١٣٨ (ح) اللوازم واملواد

قسم اخلدمات العامة
قسم األمن واخلدمات

قسم االحتجاز
ملعلوماتقسم خدمات إدارة ا
قسم اخلدمات اللغوية

املكاتب امليدانية
-٠٠٠١١٤ عدات(ط) األثاث وامل

قسم اخلدمات العامة
قسم خدمات إدارة املعلومات

-٠٠٠٤٠٠٣ اجلدولة-٦
-١٠٠٠٤٢٨ المجموع الفرعي للبرنامج الرئيسي الثالث
-١٠٠٣٨٦١٠ المجموع الكلي:
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ميثاق لجنة المراجعة

مقدمة-ألف

وعمليات املراقبة ، وإدارة املخاطر، مراجعة األعمال اإلداريةدور هام يف بجلنة املراجعة قومت-١
نزاهة هذه على توفري الثقة يف ةيلية الرقابهذه اآلحملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة"). وتعمل يف االداخلية 

جلمعية الدول من خالل تقدمي املشورة املستقلة وخدمات الدعم دورها بة املراجعة جلنقوم املمارسات. وت
األطراف ("اجلمعية").

الغرض-باء

، وإدارة املخاطر، لألعمال اإلداريةالغرض من جلنة املراجعة هو توفري رقابة منهجية ومنتظمة -٢
هلا اجلمعية من خالل تقدمي املشورة والتوجيه حملكمة. وتساعد جلنة املراجعة يف االداخلية وعمليات املراقبة 

ا يلي:املتعلقة مبمبادرات احملكمة بشأن كفاية
اهليكل اإلداري؛(أ)

إدارة املخاطر؛(ب)
القيم واألخالقيات؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د) 
خلارجية للحسابات؛ ااملراجعة ااإلشراف على املراجعة الداخلية و (ه)
.العامةاملالية وتقارير املساءلةالبيانات (و)
لجمعية مشورة لاله وتقدم املشار إليها أع، تستعرض جلنة املراجعة كل بند من البنود عموماو -٣

أيضاوالتوجيهات لمحكمة. وقد تشمل املشورة لاإلدارية ألعمال مستقلة عن مدى كفاية وفعالية ا
.عملياتتعزيز تلك البشأن وتوصياتاقرتاحات 

لواليةا-جيم

على توصيات جلنة امليزانيةباملوافقة اجلمعية القرار الصادر من تستند والية جلنة املراجعة إىل -٤
.)١٣٨(واملالية

لد األول، اجلزء الثاين، الفقرة ،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤... الثة عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)٣٤( .٨ا
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املتعلقة تلبية متطلبات الدول األطراف على والية جلنة املراجعة يف مساعدة احملكمة تتمثل -٥
ت اإلدارية يف جماالت اإلدارة الرئيسية، مبا يف لشفافية واملساءلة من خالل توفري الرقابة على املمارسابا

ذلك:
القيم واألخالقيات؛(أ)

اهليكل اإلداري؛(ب)
إدارة املخاطر؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د)
أنشطة مراجعة احلسابات؛(ه)
مصادر الضمانات اخلارجية، مبا يف ذلك:(و)

أي مسائل أخرى فضال عن وتوصياته استقالل املراجع اخلارجي للحساباتدراسة ورصد ‘ ١’
يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي مصادر خارجية أخرى للضمانات؛

؛تقدمي توصيات إىل اجلهاز املختص برتشيح املراجع اخلارجي للحسابات‘ ٢’
ة؛يعمل اإلدار الخطط (ز)

البيانات املالية وتقارير املساءلة العامة.(ح) 
. وال يلزم استنفاد قائمة عديلهاأو تأخرى إليها غري حصرية، وميكن إضافة بنوديات قائمة الوال-٦

باألحرى أن تكون جلنة املراجعة قادرة على معاجلة القضايا كلما يلزم كل سنة تقوميية. و يف  البنود بأكملها 
دعت احلاجة إىل ذلك.

السلطة-دال

االضطالع عند. وللجنة املراجعة، هاميثاقنطاق يف عملها السلطة الالزمة للقيام بجنة املراجعة لل-٧
ا، احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني مب مجيع ، وكذلك إىل اإلداريني باحملكمةواملوظفني سؤوليا

ااملعلومات ذات الصلة اليت تراها ضرورية  . وللجنة املراجعة احلق أيضا يف الوصول بدون قيود ألداء واجبا
بيانات والتقارير.إىل السجالت وال

للجنة املراجعة احلق يف احلصول على مجيع التوضيحات اليت تراها ضرورية للقيام بعملها من -٨
اإلداريني باحملكمة.واملوظفني املسؤولني 

جيوز للجنة املراجعة االستعانة مبحام مستقل و/أو مستشارين آخرين حسبما تراه ضروريا-٩
.لالضطالع مبهامها

لجنة المراجعةتشكيل-هاء

ا. وينبغي غري تابعني لتتألف جلنة املراجعة من ثالثة إىل مخسة أعضاء خارجيني -١٠ لمحكمة وأجهز
يف جلنة امليزانية واملالية. حلاضرينأن يكون عضو واحد أو عضوين من األعضاء اخلمسة من األعضاء ا
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راجعة احلسابات، والشؤون املالية، ينبغي أن تكون لدى أعضاء اللجنة جمتمعني دراية كافية مب-١١
والرقابة. ونظرا للتطور املستمر يف مسؤوليات جلنة املراجعة وتكنولوجيا املعلومات، والقانون، واملخاطر

التقارير، من املهم أن يتم بشكل دوري تقييم  إعداد نتيجة للتطورات التنظيمية واالقتصادية والتطورات يف 
كلي للمهارات يف اللجنة من أجل متكينهم من االستجابة لالحتياجات كفاءات األعضاء والتوازن ال

الناشئة.
عايري التوازن االلتزام مبلضمان املمكنةاجلهودافة كوفيما يتعلق بإجراءات التعيني، ينبغي بذل-١٢

راجعة.بتعيني أعضاء جلنة املتابعة للجنة املراجعة اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني. وتقوم جلنة خمصصة 
يقدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية خدمات األمانة للجنة.  -١٣

رئيس ونائب رئيس لجنة المراجعة-واو

رئيسا ونائبا للرئيس من بني أعضائها.اجتماع هلا تنتخب اللجنة يف أول ، يف كل عام-١٤
لرتشح ملنصب الرئيس أو نائب الرئيس.أمني جلنة املراجعة العملية االنتخابية ويدعو إىل انظم ي-١٥
ما مرتني.-١٦ يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس ملدة سنة واحدة. وجيوز اعادة انتخا
.بعمل الرئيسيف غياب الرئيس، يقوم نائب الرئيس -١٧
تنتهي مدة ، أو مل يعد عضوا يف جلنة املراجعة،عملهإذا مل يعد الرئيس أو نائبه قادرا على أداء -١٨

ويتم انتخاب رئيس جديد أو نائب رئيس جديد للمدة املتبقية.واليته 
رئيس إىل حني انتخابحيل نائب الرئيس حمله أعاله، ١٨الرئيس عمال بالفقرة انتهت والية إذا -١٩

جديد.
عليه من واجبات.ا، ومما للرئيس من سلطات،الذي يتوىل مهام الرئيس،لنائب الرئيس-٢٠
، يف ممارسته ملهامه، حتت سلطة جلنة املراجعة.يظل الرئيس-٢١
مواد أخرى يف هذا النظام، بإعالن خولة له مبوجب يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات امل-٢٢

كل اجتماع للجنة، وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة مواد هذا النظام، وإعطاء احلق يف افتتاح واختتام
الرئيس يف النقاط النظامية وتكون له، مع بتللتصويت، وإعالن القرارات. وي، وطرح املسائلةالكلم

. وللرئيس أن هاعلى سري األعمال يف اللجنة وحفظ النظام فيكاملةأحكام هذا النظام، السيطرة المراعاة 
رات يقرتح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند، حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، وحتديد عدد امل

اليت جيوز لكل عضو أن يتكلم فيها بشأن أية مسألة، وإقفال قائمة املتكلمني أو إقفال باب املناقشة. 
قيد البحث.البند وللرئيس أيضا أن يقرتح تعليق أو رفع اجللسة أو تعليق أو تأجيل مناقشة 

عات اجلمعية.ميثل الرئيس جلنة املراجعة يف اجتماعات جلنة امليزانية واملالية أو اجتما-٢٣

مدة العضوية-زاي

العضوية يف جلنة املراجعة ثالث سنوات، وال جيوز ألعضاء اللجنة املستقلني اخلدمة مدة تزيد مدة -٢٤
على واليتني.
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لضمان االستمرارية يف جلنة املراجعة، ينبغي تعيني األعضاء تباعا مع إضافة سنة واحدة إىل فرتة -٢٥
لتكون فرتة واليتهما أربع سنوات بدال من ثالث.والية أول رئيس ونائب رئيس

النصاب القانوني واتخاذ القرارات- حاء
أغلبية األعضاء.يتحقق النصاب القانوين للجنة املراجعة حبضور -٢٦
تتخذ القرارات يف جلنة املراجعة بتوافق اآلراء. وإذا استنفدت كل اجلهود دون كقاعدة عامة، -٢٧

املصوتني.و احلاضرين األعضاءفق اآلراء، تتخذ القرارات بأغلبية أصواتالتوصل إىل قرار بتوا
لكل عضو يف اللجنة، مبن فيهم الرئيس، صوت واحد.-٢٨
إذا تساوت األصوات بعد التصويت، يعترب املقرتح أو االقرتاح مرفوضا.-٢٩

المبادئ التشغيلية للجنة المراجعة-طاء

يم قال- ١

ة وفقا ملدونة قواعد القيم واألخالقيات يف احملكمة واملعايري الدولية.تعمل جلنة املراجع-٣٠

واصلالت- ٢

مع إدارة احملكمة وموظفيها وكذلك مع مقدمي الضمانات التواصل ون يكتتوقع جلنة املراجعة أن -٣١
.الوكامامفتوحا و اخلارجيني مباشر 

خطة العمل- ٣

عمل ضاء اللجنة اآلخرين ومبساعدة أمني اللجنة خطة يضع رئيس جلنة املراجعة بالتنسيق مع أع-٣٢
لجنة بشكل مناسب وتنفيذها بصورة فعالة.أعمال الرتتيبل

جدول أعمال االجتماعات- ٤

يضع الرئيس جداول أعمال لالجتماعات بالتشاور مع أعضاء جلنة املراجعة وأمني اللجنة.-٣٣

المعلومات المطلوبة- ٥

ملعلومات املطلوبة. وتشمل املعلومات طبيعة هذه املعلومات ومداها وتوقيتها. حتدد جلنة املراجعة ا-٣٤
وينبغي تقدمي املعلومات إىل جلنة املراجعة قبل ستة أسابيع على األقل من كل اجتماع.

األعمال التحضيرية والحضور- ٦

يلتزم أعضاء جلنة املراجعة بالتحضري الجتماعات اللجنة واملشاركة فيها.-٣٥

تعارض األنشطة- ٧
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تقدم  ألعمال اليت ال جيوز أن تكون ألعضاء جلنة املراجعة مصلحة مالية يف أي نشاط يتصل با-٣٦
ا. وال جيوز ألعضاء اللجنة  هام أخرى يف احملكمة.القيام مبتوصيات بشأ

تعارض المصالح- ٨

ظهورعن املصاحل أو يفقائم عارضيلتزم كل عضو من أعضاء جلنة املراجعة بالكشف عن أي ت-٣٧
يف املصاحل. وإذا أثري التساؤل عن مدى وجوب تنحي عضو أو أكثر عن التصويت، الحق عارضتأي

تقوم جلنة املراجعة بالتصويت لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يتنحى العضو عن ذلك.

السرية- ٩

يف عملهمون عليها حبكم عن أية معلومات سرية يطلعال جيوز ألعضاء جلنة املراجعة اإلفشاء-٣٨
.، مبا يف ذلك بعد انتهاء عضويتهماللجنة

التوجيه والتدريب-١٠

يتلقى أعضاء جلنة املراجعة توجهات رمسية بشأن الغرض من اللجنة وواليتها، وبشأن أهداف -٣٩
احملكمة.

أساليب العمل-ياء

االجتماعات- ١

، أو أكثر من ذلك، حسبما تراه ضروريا.يف السنةجتتمع جلنة املراجعة ثالث مرات على األقل -٤٠
وفعاال بقدر اإلمكان. ولذلك، ينبغي أن تعقد اللجنة مرناينبغي أن يظل تركيب جلنة املراجعة -٤١

ا عن طريق الفيديو، عند اإلمكان.اجتماعا أو أكثر من اجتماعا
اللجنة يف مكان آخر إذا قررت جتتمع جلنة املراجعة عادة يف مقر احملكمة، وجيوز عقد دورات-٤٢

جلنة امليزانية واملالية ذلك.اللجنة و/أو 

انعقاد الدورات  - ٢

تدعى جلنة املراجعة إىل االنعقاد بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو رئيس اللجنة، أو جلنة -٤٣
امليزانية واملالية.

مع أعضاء اللجنة بشأن موعد الدورة قبل أن يتقدم الرئيس بطلب لعقد دورة للجنة، يتشاور-٤٤
ا. ومد

تعقد أي دورة من دورات اللجنة اليت تدعو جلنة امليزانية واملالية إىل انعقادها يف أقرب وقت ممكن -٤٥
ستني يوما من تاريخ الطلب.مبا ال يزيد على ولكن 

ا يف أقرب وقت -٤٦ ممكن.يبلغ الرئيس أعضاء جلنة املراجعة مبوعد كل دورة ومد
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جدول األعمال- ٣

تعد األمانة جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة بالتشاور مع رئيس اللجنة،  -٤٧
كلما أمكن ذلك، ويتضمن جدول األعمال املؤقت ما يلي:

مجيع البنود اليت تقرتحها جلنة املراجعة؛(أ)
الية.مجيع البنود اليت تقرتحها جلنة امليزانية وامل(ب)
، يبلغ أعضاء اللجنة واحملكمة جبدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة مسبقا-٤٨

يوما من افتتاح الدورة. ويوجه انتباه أعضاء اللجنة ٢١لكن مبا ال يقل عن قبل الدورة بوقت كاف و 
ألعمال املؤقت قبل الدورة بوقت  وأعضاء جلنة امليزانية واملالية إىل أي تغيري الحق أو إضافة يف جدول ا

كاف.

جلنة املراجعة يف بداية كل دورة بإقرار جدول أعمال الدورة على أساس جدول األعمال تقوم-٤٩
وجيوز للجنة، عند االقتضاء، تعديل جدول األعمال. املؤقت.

الوصول إلى المسؤولين- ٤

ولني باحملكمة بالقدر الالزم ألداء مهامها.للجنة املراجعة احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤ -٥٠

تعويضات أعضاء اللجنة-كاف

يعمل أعضاء جلنة املراجعة على أساس طوعي، وتتحمل احملكمة تكاليف السفر واإلقامة وغري -٥١
ذلك من التكاليف ذات الصلة. وتعين تكاليف السفر تكاليف السفر جوا يف درجة رجال األعمال. ويبلغ 

يف املائة من بدل اإلقامة العادي.١٤٠اليومي بدل اإلقامة

المسؤوليات-الم

تقدم جلنة املراجعة من خالل جلنة امليزانية واملالية املشورة املستقلة واملوضوعية للجمعية بشأن كفاية -٥٢
الرتتيبات اإلدارية للمحكمة فيما يتعلق باجلوانب التالية:

القيم واألخالقيات- ١

تأكيدات معقولة بشأن ممارسات القيم واألخالقيات باحملكمة، تقوم جلنة املراجعة للحصول على -٥٣
مبا يلي:  

استعراض وتقييم السياسات واإلجراءات واملمارسات اليت تضعها األجهزة املختصة لرصد امتثال (أ)
قيات يف مجيع املسؤولني واملوظفني باحملكمة ملدونات قواعد السلوك والسياسات املتعلقة باألخال

احملكمة؛
مراقبة اآلليات اليت تضعها اإلدارة لتوفري معايري أخالقية عالية جلميع املسؤولني واملوظفني باحملكمة (ب)

واحلفاظ عليها؛
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استعراض األنظمة واملمارسات اليت تضعها اإلدارة لرصد االمتثال للقوانني واللوائح والسياسات (ج)
ك واألخالقيات وحتديد أي انتهاكات قانونية أو أخالقية هلا والتعامل واملعايري املتعلقة بقواعد السلو 

ا.معها ، وتقدمي املشورة بشأ

الترتيبات اإلدارية- ٢

اليت جلنة املراجعة الرتتيبات ستعرضحملكمة، تاإلدارية بالرتتيبات لللحصول على تأكيدات معقولة -٥٤
ا.احملكمة لضمان عملها وفقا للغرض املراد متضعها  نها وتقدم املشورة بشأ

إدارة املخاطر. للحصول على تأكيدات معقولة بشأن الرتتيبات املتعلقة بإدارة املخاطر باحملكمة، -٥٥
نة املراجعة مبا يلي:تقوم جل

االحتيال، مراقبة القضايا املتعلقة بالتعرض للمخاطر اجلوهرية واحلد منها، مبا يف ذلك خماطر(أ)
دارة العليا أو اليت تطلبها هذه اإلدارة؛املتعلقة باالوغريها من املسائل ة الدارياسائل وامل

استعراض الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان عملها وفقا للغرض املراد منها (ب)
ا؛ وتقدم املشورة بشأ

استعراض توصيف املخاطر املؤسسية للمحكمة سنويا؛(ج)
راجع الداخلي للحسابات على تقرير سنوي بشأن تنفيذ عملية اإلدارة املتكاملة احلصول من امل(د)

املناسبة إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها.

إطار المراقبة اإلدارية - ٣

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن إطار املراقبة اإلدارية باحملكمة، تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:-٥٦
الرقابة الداخلية الشاملة واملتعلقة بالوحدات اإلدارية باحملكمة وتقدمي املشورة استعراض ترتيبات (أ)

ا؛ بشأ
هات اجلاحلصول على تقارير بشأن مجيع املسائل ذات األمهية الناشئة عن العمل الذي تقوم به (ب) 

.لإلدارة العلياتقدم الضمانات املالية وضمانات الرقابة الداخليةاليت خرى األ

إلشراف على المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للحسابات وغيرها من الجهات ا-ميم
المعنية بتقديم الضمانات

المراجعة الداخلية للحسابات- ١

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن املراجعة الداخلية للحسابات، تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:-٥٧
ة الداخلية للحسابات مرة واحدة على األقل كل سنتني. وينبغي مراجعة واعتماد ميثاق املراجع(أ) 

احملكمة وادارة امليثاق لضمان اتساقه مع التغيريات يف الرتتيبات املالية وإدارة املخاطر مراجعة
واتفاقه مع التطورات يف املمارسات املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات؛
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لى املخاطر املقرتحة للمراجعة الداخلية السنوية للحسابات مراجعة واعتماد خطط العمل القائمة ع(ب)
وتقدمي توصيات بشأن مشاريع املراجعة الداخلية للحسابات؛

تقدمي املشورة للجمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية بشأن مؤهالت مدير مكتب املراجعة (ج) 
اء خدمته ؛الداخلية للحسابات، وتعيينه، واإلبقاء عليه، وإ

؛تقدمي مدخالت لإلدارة بشأن تقييم األداء السنوي ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات(د)
ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات؛ةمناسباتتوصية اإلدارة بتقدمي تعويض(ه)
استعراض ميزانية برنامج املراجعة الداخلية للحسابات، وخربات ومستويات املوظفني التابعني(و) 

للربنامج؛
بشأن أوجه الزيادة والنقص يف امليزانية ،من خالل جلنة امليزانية واملالية،تقدمي املشورة للجمعية(ز) 

املطلوبة لربنامج املراجعة الداخلية للحسابات وأي خربات إضافية الزمة. وتقييم ما إذا كان من 
خدمات استشارية خارجية؛الواجب أن تكون اخلربات اإلضافية يف شكل موظفني دائمني أو 

استعراض تقارير املراجعة الداخلية للحسابات وغريها من البالغات املقدمة لإلدارة؛(ح)
استعراض ومتابعة خطط العمل اليت تضعها اإلدارة لتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية للحسابات؛(ط)
يذ أي ارتباطات أو مهام االستفسار من مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن تنف(ي)

للمراجعة الداخلية للحسابات دون تقدمي تقرير إىل جلنة املراجعة عنها. وإذا مت مثل هذا النشاط، 
االستفسار عن املسائل ذات األمهية، إن وجدت، الناشئة عنها؛

استعراض وتقدمي مدخالت للخطة االسرتاتيجية للمراجعة الداخلية للحسابات، وأهدافها، (ك)
األداء، ونتائجها؛ؤشرات وم

االستفسار من مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن اخلطوات املتخذة للتأكد من (ل)
اتساق أنشطة املراجعة مع معايري معهد املراجعني الداخليني املهنية الدولية ملمارسة املراجعة 

الداخلية للحسابات؛
ية لوظيفة املراجعة الداخلية للحسابات كل مخس التأكد من مراجعة ضمانات اجلودة اخلارج(م)

سنوات؛
استعراض النتائج املتعلقة مبراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية املستقلة ومراقبة تنفيذ خطط العمل (ن)

الالزمة لتنفيذ التوصيات املطروحة.

المراجعة الخارجية للحسابات- ٢

وم اجلهات اخلارجية املعنية بتقدمي للحصول على تأكيدات معقولة بشأن العمل الذي تق-٥٨
الضمانات (مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املراجع اخلارجي للحسابات)، جتتمع جلنة املراقبة مع 
هذه اجلهات أثناء التخطيط للمراجعة، وتقدمي البيانات املالية اليت متت مراجعتها، ومناقشة الرسالة املوجهة 

يات.إىل اإلدارة بشأن التوص
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تقوم جلنة املراجعة بدراسة ومراقبة استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي -٥٩
مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات. 

للحسابات.يارجتقدم جلنة املراجعة توصيات إىل اجلهاز املختص بشأن ترشيح املراجع اخل-٦٠
ةيعمل اإلدار المتابعة خطط - ٣

والتوصيات الصادرة عن املراجعة لمالحظاتلاإلدارة الستجابةللحصول على تأكيدات معقولة -٦١
جعة التقارير املنتظمة املقدمة عن التقدم احملرز االداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات، تستعرض جلنة املر 

النهائية عتمدها االدارة وتوصيات املراجعة الناجتة عن عمليات املراجعةتيف تنفيذ خطط العمل اليت
للحسابات.

البيانات المالية وتقارير المساءلة العامة- ٤
جلنة املراجعة مسؤولة عن اإلشراف على املراجعة املستقلة للبيانات املالية للمحكمة مبا يف ذلك، -٦٢

نتائج املراجعة يف جماالت مثل الرقابة الداخلية، حلعلى على سبيل املثال ال احلصر، عن اإلشراف 
واالمتثال القانوين والنظامي، واألخالقيات.

المسؤوليات األخرى- ٥
تقوم جلنة املراجعة، باإلضافة إىل ذلك ، مبا يلي:-٦٣
ذا امليثاق بناء على طلب اجلمعية(أ) ؛تنفيذ األنشطة األخرى املرتبطة 

أداء كل عضو من أعضائها بانتظام.تقييم أدائها و (ب)
اإلبالغ عن أداء لجنة المراجعة- ٦

تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:-٦٤
ا إىل اجلنة امليزانية واملالية؛(أ) تقدمي تقرير سنوي يلخص أنشطتها وتوصيا

ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:(ب) 
ا ام السابق للوفاء يف العملخصا للعمل الذي قامت به جلنة املراجعة ‘١’ بصورة  مبسؤوليا

؛كاملة
يف التوصيات الواردة لالستنتاجات و اإلجراءات التصحيحية رز يف ملخصا للتقدم احمل‘٢’

املراجعة اخلارجية للحسابات؛وتقارير املراجعة الداخلية 
مفصلة معلومات االمتثال باحملكمة، مبا يف ذلك و تقييما شامال إلطار املخاطر والرقابة‘٣’

تغيريات تشريعية جوهرية ناشئة تؤثر على احملكمة؛ أو عن أي خماطر 
خالل الفرتة عقودة بيانات تفصيلية عن االجتماعات، مبا يف ذلك عدد االجتماعات امل‘٤’

املعنية، وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو.
عنتقريرا إىل اجلمعية،ة واملاليةمن خالل جلنة امليزاني،جيوز للجنة املراجعة أن تقدم يف أي وقت-٦٥

ا على قدر كاف من األمهية.   أي مسألة أخرى ترى أ
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حملكمة.بالغات العمل يف اللجنة هي لغات العمل الرمسية -٦٦
ما مل يقرر رئيس محكمة، باللغات الرمسية للاملراجعة للجنة األخرى وثائق المجيع التوصيات و نشرتُ -٦٧
خالف ذلك.ملراجعة انة جل

مراجعةال-سين

يثاق قيد االستعراض.تُبقي اللجنة هذا امل-٦٨

الخامسالمرفق

٢٠١٥أيلول/ سبتمبر ٣٠حتى الطوارئصندوقإلىاللجوءطلبات

املبلغ املطلوب املوضوعالتاريخ الرقم 
كانون ١٢٢

األول/ديسمرب 
٢٠١٤

املدعية العامة ضد قضية تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف
جاك مانغندا  -مببا غامبا، وأميي كيلوال موسامبا، وجانبيري - جان

مجهورية حالة يف نغو، وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو و ابك
٢٠١٥يف عام أفريقيا الوسطى

يورو١٠٠٠١٣١

كانون ٢٢٤
األول/ديسمرب 

٢٠١٤

املدعية العامة ضد ية تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قض
٢٠١٥كوت ديفوار يف عام يف حالة  شارل بليه غوديه 

يورو٥٠٠٠٧٦٢

آذار/مارس ٣٦
٢٠١٥

املدعية العامة ضد تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
بالتحديديف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى، و كومبومببا  بيري - جان

أحد القضاة يف الدائرة االبتدائية إىل مواصلة متديد والية احلاجة 
، ٢٠١٥آذار/مارس ٣١الثالثة بعد انتهاء واليته املوسعة احلالية يف 

فضال عن عدد حمدود من موظفي الدعم القضائيني. وقد نشأت 
هذه احلاجة من التطورات غري املتوقعة اليت وقعت يف هذه القضية، 

بعد قفل باب مبا يف ذلك من احلاجة إىل استدعاء شهود إضافيني
، وإىل التعقيدات االجرائية ٢٠١٤تقدمي األدلة يف نيسان/أبريل 

ذه  الناجتة عن التطورات يف القضية املنفصلة ولكن الوثيقة الصلة 
بيري مببا -املدعية العامة ضد جان(٧٠مبوجب املادة القضية 
وآخرين).

يورو٢٠٠١٢٤

متوز/يوليه٤١٠
٢٠١٥

هذه القضية بعد استسالم ال ميكن جتنبها يف تكاليف غري متوقعة و 
ونقل السيد أونغوين إىل مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف كانون 

٢٠١٥الثاين/يناير 

يورو٠٠٠٠٥٠٣

يورو٨٠٠٢٦٣٦مجموع  اإلخطارات
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اليةاآلثار المترتبة على الميزانية نتيجة لتنفيذ توصيات لجنة الميزانية والم
مقارنة بين الميزانية المقترحة وتوصيات لجنة الميزانية والمالية (بآالف اليورو)

: إجمالي البرامج الرئیسیة للمحكمة١الجدول 

إجمالي البرامج الرئيسية 
للمحكمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت موعمتصلة حباالتأساسيةا متصلة أساسيةا

موعحباالت ا
٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١

٢٢املوظفون الفنيون ١٦٦,٩٣٠ ١١٤,٢٥٢ ٢٨١,١٢٠ ٠٣١,٩٣٠ ٣٥٧,٩٥٠ ٢-٣٨٩,٨
١-١٣٥,٠٢٤٣,٧ ٨٩١,٣

١٤موظفو اخلدمات العامة ٧٥٩,٦٩ ٣٠٠,٢٢٤ ٠٥٩,٨١٥ ٠٩١,٨٩ ١٥١,٢٢٤ ١٤٩,٠١٨٣,٢-٢٤٣,٠٣٣٢,٢

موع الفرعي للموظفني ٣٦ا ٩٢٦,٥٣٩ ٤١٤,٤٧٦ ٣٤٠,٩٣٥ ١٢٣,٧٣٩ ٥٠٩,١٧٤ ١-٦٣٢,٨
١-٨٠٢,٨٩٤,٧ ٧٠٨,١

٣املساعدة املؤقتة العامة ٨٦٥,١٢٢ ٣٨٣,٧٢٦ ٢٤٨,٨١ ٩٣٥,٢١٧ ٦٦١,٢١٩ ١-٥٩٦,٤
٤-٩٢٩,٩ ٦-٧٢٢,٥ ٦٥٢,٤

٤١٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة العامة لالجتماعات ١٥٦,٥٤١٤,٣٧٤٢,٢١ ١٥٦,٥
١٢,٠-١٢,٠-٢٦٨,٥١٥٦,٤٤٢٤,٩٢٥٦,٥١٥٦,٤٤١٢,٩العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤ا ٥٤٧,٨٢٣ ٢٨٢,٣٢٧ ٨٣٠,٢٢ ٦٠٥,٩١٨ ٥٥٩,٨٢١ ١-١٦٥,٨
٤-٩٤١,٩ ٦-٧٢٢,٥ ٦٦٤,٤

١السفر ١٩٦,٩٤ ٨٩٧,٥٦ ٠٩٤,٤١ ٠٣٠,٢٤ ٠٦٣,٣٥ ١-٨٣٤,٢-١٦٦,٧-٠٩٣,٥ ٠٠٠,٩
٥,٥-٥,٥-٣٦,٥٣٦,٥٣١,٠٣١,٠الضيافة

٢اخلدمات التعاقدية ٣٧٠,٢٢ ٥٨٦,٥٤ ٩٥٦,٦٢ ١١٠,٦٢ ٢٠٥,١٤ ٦٤١,٠-٣٨١,٤-٢٥٩,٦-٣١٥,٧
٦٣٧,٧٤٠٥,٨١التدريب ٢٩٤,٢-٧٤,٦-٢١٩,٦-٠٤٣,٥٤١٨,١٣٣١,٢٧٤٩,٣

٢٣٦,١-١٧٥,٢-٦٠,٩-١٧٨,٠٥٣٤,٥٧١٢,٥١١٧,١٣٥٩,٣٤٧٦,٤اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦

٢امو الضحاياحم ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢
١٢النفقات العامة للتشغيل ٨٣٦,٧٨ ٤٩٦,٧٢١ ٣٣٣,٤١٢ ١٢٤,٧٧ ٧٣٢,٨١٩ ١-٧٦٣,٩-٧١٢,٠-٨٥٧,٥ ٤٧٥,٩

٦٢٣,٤٣٩٨,٥١اللوازم واملواد ١٧٨,١-٣٨,١-١٤٠,٠-٠٢١,٩٤٨٣,٤٣٦٠,٤٨٤٣,٨
٤٨٦,١٩٨٧,٥١واملعداتاألثاث  ٤٧٣,٦٣١٥,٩٧١٦,١١ ٤٤١,٦-٢٧١,٤-١٧٠,٢-٠٣٢,٠

موع الفرعي لغري املوظفني ١٨ا ٣٦٥,٥٢٥ ٣٦٦,٩٤٣ ٧٣٢,٥١٦ ٦٣٠,٩٢٢ ١٦٢,٠٣٨ ١-٧٩٢,٩
٣-٧٣٤,٥ ٤-٢٠٤,٩ ٩٣٩,٤

٦٥المجموع ٢٠٨,٩٨٨ ٠٦٣,٧١٥٣ ٢٧٢,٧٥٩ ٧٢٩,٦٨٠ ٢٣١,٠١٣٩ ٥-٩٦٠,٦ ٧-٤٧٩,٣ ١٣-٨٣٢,٧ ٣١٢,٠



ICC-ASP/14/20

419 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
419

:    البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية٢الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
اما قبل التوصيات وما بعده

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١٥ ٣٦٩,١
٣املوظفون الفنيون ٣٠١,٧٨٠٤,٠٤ ١٠٥,٧٣ ٣٠١,٧١ ١٧٤,١٤ ٤٧٥,٨٣٧٠,١٣٧٠,١

٩١٣,٦٩١٣,٦٩١٣,٦٩١٣,٦موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٤ا ٢١٥,٢٨٠٤,٠٥ ٠١٩,٢٤ ٢١٥,٢١ ١٧٤,١٥ ٣٨٩,٤٣٧٠,١٣٧٠,١

١١٩,٦١املساعدة املؤقتة العامة ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣١١٩,٦١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٤٧٤,٦
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
١١٩,٦١موع الفرعي للموظفني اآلخرينا ٨٩٠,٧٢ ٠١٠,٣١١٩,٦١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٤٧٤,٦

٦١,٠-٦١,٠-١٦٠,٥١٦٠,٥٩٩,٥٩٩,٥السفر
١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٤,٠-١٤,٠-٣٦,٠٣٦,٠٢٢,٠٢٢,٠التدريب

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠خلرباء االستشاريونا
٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤النفقات العامة للتشغيل

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٧٥,٠-٧٥,٠-٣٠٥,٩٣٠٥,٩٢٣٠,٩٢٣٠,٩ا
١٠المجموع ٠٠٩,٩٢ ٦٩٤,٧١٢ ٧٠٤,٦٩ ٩٣٤,٩٢ ٥٢٩,١١٢ ٢٤٠,٦-١٦٥,٦-٧٥,٠-٤٦٤,٠

: هيئة الرئاسة١١٠٠:  البرنامج ٣الجدول 

١١٠٠
هيئة الرئاسة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلةأساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠٢٨,٠القضاة
٧٠٩,٠٧٠٩,٠٧٠٩,٠٧٠٩,٠املوظفون الفنيون

٢٨٩,٦٢٨٩,٦٢٨٩,٦٢٨٩,٦موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٩٩٨,٦٩٩٨,٦٩٩٨,٦٩٩٨,٦ا

١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا

٥٧,٠-٥٧,٠-١٥٢,٧١٥٢,٧٩٥,٧٩٥,٧السفر
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠التدريب

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٥٧,٠-٥٧,٠-١٧٨,٧١٧٨,٧١٢١,٧١٢١,٧ا
١المجموع ٣٢٤,٩١ ٣٢٤,٩١ ٢٦٧,٩١ ٥٧,٠-٥٧,٠-٢٦٧,٩
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: الدوائر١٢٠٠:  البرنامج ٤الجدول 

١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعالتحبا متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥القضاة ٣٤١,١٥ ٣٤١,١٥ ٣٤١,١٥ ٣٤١,١
٢املوظفون الفنيون ٣٨٩,٩٨٠٤,٠٣ ١٩٣,٩٢ ٣٨٩,٩١ ١٧٤,١٣ ٥٦٤,٠٣٧٠,١٣٧٠,١

٥٤٩,١٥٤٩,١٥٤٩,١٥٤٩,١موظفو اخلدمات العامة
م ٢وع الفرعي للموظفنيا ٩٣٩,٠٨٠٤,٠٣ ٧٤٣,٠٢ ٩٣٩,٠١ ١٧٤,١٤ ١١٣,١٣٧٠,١٣٧٠,١

١املساعدة املؤقتة العامة ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٣٥٥,٠
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٨٩٠,٧١ ٨٩٠,٧١ ٣٥٥,٠١ ٥٣٥,٧-٥٣٥,٧-٣٥٥,٠

السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٤,٠-١٤,٠-٣٠,٠٣٠,٠١٦,٠١٦,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات العامة للتشغيل

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ١٤,٠-١٤,٠-٣١,٠٣١,٠١٧,٠١٧,٠ا
٨المجموع ٣١١,١٢ ٦٩٤,٧١١ ٠٠٥,٨٨ ٢٩٧,١٢ ٥٢٩,١١٠ ١٧٩,٦-١٦٥,٦-١٤,٠-٨٢٦,٢

: مكاتب االتصال١٣١٠:  البرنامج الفرعي ٥الجدول 

١٣١٠
مكاتب االتصال

٢٠١٦املقرتحة لعام امليزانية 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

القضاة
٢٠٢,٧٢٠٢,٧٢٠٢,٧٢٠٢,٧املوظفون الفنيون

٧٤,٩٧٤,٩٧٤,٩٧٤,٩موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٧٧,٦٢٧٧,٦٢٧٧,٦٢٧٧,٦ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٤,٠-٤,٠-٧,٩٧,٩٣,٩٣,٩السفر
١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤٧٧,٤النفقات العامة للتشغيل

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي لغري املوظفني ٤,٠-٤,٠-٩٦,٣٩٦,٣٩٢,٣٩٢,٣ا
٤,٠-٤,٠-٣٧٣,٩٣٧٣,٩٣٦٩,٩٣٦٩,٩المجموع
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:  البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة٦الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدعية العامة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
لجنةقبل توصيات ال

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤املوظفون الفنيون ٣٤١,٣١٣ ١٤٨,٦١٧ ٤٨٩,٩٤ ٣١٨,٣١٥ ٤٠٥,٧١٩ ٢٢,٩٢-٧٢٤,٠ ٢٥٧,١٢ ٢٣٤,٢
١موظفو اخلدمات العامة ٠٧٨,١٣ ٠١٦,٦٤ ٠٩٤,٧١ ٠٧٨,٣٣ ٢١٥,٨٤ ٢٩٤,١٠,٢١٩٩,٢١٩٩,٤

موع الفرعي للموظفني ٥ا ٤١٩,٣١٦ ١٦٥,٢٢١ ٥٨٤,٥٥ ٣٩٦,٦١٨ ٦٢١,٥٢٤ ٢٢,٧٢-٠١٨,١ ٤٥٦,٣٢ ٤٣٣,٦
١املساعدة املؤقتة العامة ٨٨٦,٤١٧ ٧٣٨,٩١٩ ٦٢٥,٣٨٢٨,٢١٤ ٣٥٧,٥١٥ ١-١٨٥,٧ ٣-٠٥٨,٢ ٤-٣٨١,٤ ٤٣٩,٦

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٨٨٦,٤١٧ ٧٣٨,٩١٩ ٦٢٥,٣٨٢٨,٢١٤ ٣٥٧,٥١٥ ١-١٨٥,٧ ٣-٠٥٨,٢ ٤-٣٨١,٤ ٤٣٩,٦
٢٨٩,٠٢السفر ٦٥٠,٣٢ ٩٣٩,٣٢٨٩,٠٢ ١٤٨,٢٢ ٥٠٢,١-٥٠٢,١-٤٣٧,٢٠,٠

٥,٠-٥,٠-١٠,٠١٠,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٢١,٠-٢١,٠-٦٥,٠٥٩٤,٥٦٥٩,٥٦٥,٠٥٧٣,٥٦٣٨,٥اخلدمات التعاقدية

٦٥,٠-٣٤,٠-٣١,٠-١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١١٣,٥١٨٧,٠٣٠٠,٥التدريب
٠,٨-٠,٨-١١٢,٧١١٢,٧١١١,٩١١١,٩اخلرباء االستشاريون

٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠النفقات العامة للتشغيل
٤٠,٠-٤٠,٠-٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠٩,٠٧١,٠٨٠,٠اللوازم واملواد

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٥٧,٥٤ا ٣٢٤,٥٤ ٨٨٢,٠٤٨١,٦٣ ٧٦٦,٦٤ ٦٣٣,٩-٥٥٧,٩-٧٦,٠-٢٤٨,٢

٧المجموع ٨٦٣,٣٣٨ ٢٢٨,٦٤٦ ٠٩١,٩٦ ٧٠٦,٤٣٦ ٧٤٥,٦٤٣ ١-٤٥٢,٠ ١-١٥٦,٩ ٢-٤٨٣,٠ ٦٣٩,٩

: ديوان المدعية العامة٢١١٠:  البرنامج ٧الجدول 

:  ديوان المدعية العامة٢١١٠
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦مليزانية املقرتحة لعام ا
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٢١١,٣١ ٢١١,٣١ ١٨٨,٣١ ٢٣,٠-٢٣,٠-١٨٨,٣
٣٤٦,٩٣٤٦,٩٣٤٧,٠٣٤٧,٠٠,١٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٥٥٨,٢١ ٥٥٨,٢١ ٥٣٥,٣١ ٢٢,٩-٢٢,٩-٥٣٥,٣
١٩٨,٧-٤٧,٨-١٥٠,٩-٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧٢٣٥,٨١٢٠,٢٣٥٦,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

١٩٨,٧-٤٧,٨-١٥٠,٩-٣٨٦,٧١٦٨,٠٥٥٤,٧٢٣٥,٨١٢٠,٢٣٥٦,٠موع الفرعي للموظفني اآلخرينا
٠,١-٠,١-٧٣,٤١٠٨,٢١٨١,٦٧٣,٤١٠٨,١١٨١,٥٠,٠السفر

٥,٠-٥,٠-١٠,٠١٠,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠٥٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦٥,٠-٣٤,٠-٣١,٠-١٤٤,٥٢٢١,٠٣٦٥,٥١١٣,٥١٨٧,٠٣٠٠,٥التدريب
٠,٨-٠,٨-١١٢,٧١١٢,٧١١١,٩١١١,٩اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٧٠,٩-٣٤,٩-٣٦,٠-٢٢٧,٩٤٩١,٩٧١٩,٨١٩١,٩٤٥٧,٠٦٤٨,٩ا

٢المجموع ١٧٢,٨٦٥٩,٩٢ ٨٣٢,٧١ ٩٦٣,٠٥٧٧,٢٢ ٢٩٢,٥-٨٢,٧-٢٠٩,٨-٥٤٠,٢
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: قسم الخدمات ٢١٢٠:  البرنامج الفرعي ٨الجدول 

:   قسم الخدمات٢١٢٠
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
لتوصيات وما بعدهاما قبل ا

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ١٧٤,٨٨٣٦,٢٢ ٠١١,٠١ ١٧٤,٨٨٠٥,٢١ ٣١,٠-٣١,٠-٩٨٠,٠
٢٦٥,٩١موظفو اخلدمات العامة ١٩٦,٥١ ٤٦٢,٤٢٦٥,٩١ ٢٦٣,٥١ ٥٢٩,٤٦٧,٠٦٧,٠

موع الفرعي للموظفني ١ا ٤٤٠,٧٢ ٠٣٢,٧٣ ٤٧٣,٤١ ٤٤٠,٧٢ ٠٦٨,٧٣ ٥٠٩,٤٣٦,٠٣٦,٠
٤١١,٨٣املساعدة املؤقتة العامة ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨٢١٧,٠٢ ١٥٥,٣٢ ١-٨٥٨,٧-١٩٤,٨-٣٧٢,٣ ٠٥٣,٥

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤١١,٨٣ا ٠١٤,٠٣ ٤٢٥,٨٢١٧,٠٢ ١٥٥,٣٢ ١-٨٥٨,٧-١٩٤,٨-٣٧٢,٣ ٠٥٣,٥
٢٦,٠-٢٦,٠-٤١,١٣١١,٠٣٥٢,١٤١,١٢٨٥,٠٣٢٦,١السفر

الضيافة
٢١,٠-٢١,٠-٦٥,٠٥٤٤,٥٦٠٩,٥٦٥,٠٥٢٣,٥٥٨٨,٥اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
٤٠,٠-٤٠,٠-٤٩,٠٧١,٠١٢٠,٠٩,٠٧١,٠٨٠,٠اللوازم واملواد

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٥٥,١١ا ٠٦٦,٥١ ٢٢١,٦١١٥,١١ ٠١٩,٥١ ٨٧,٠-٤٧,٠-٤٠,٠-١٣٤,٦

٢المجموع ٠٠٧,٦٦ ١١٣,٢٨ ١٢٠,٨١ ٧٧٢,٨٥ ٢٤٣,٥٧ ١-٨٦٩,٧-٢٣٤,٨-٠١٦,٣ ١٠٤,٥

: شعبة االختصاص والتكامل والتعاون٢٢٠٠:  البرنامج الفرعي ٩الجدول 

:  شعبة االختصاص والتكامل ٢٢٠٠
والتعاون

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦يزانية املقرتحة لعام امل
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٧٩٨,٤٩٥٤,١١املوظفون الفنيون ٧٥٢,٥٧٩٨,٥١ ٥٠٣,٧٢ ٣٠٢,٢٠,١٥٤٩,٦٥٤٩,٧
١٣٢,٩١٣٢,٩١٣٣,٠١٣٣,٠٠,١٠,١العامةموظفو اخلدمات 

موع الفرعي للموظفني ٩٣١,٤٩٥٤,١١ا ٨٨٥,٥٩٣١,٥١ ٥٠٣,٧٢ ٤٣٥,٢٠,١٥٤٩,٦٥٤٩,٧
٤١١,٨١املساعدة املؤقتة العامة ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧١ ١٧٥,٥١ ٤٥٦,٢-٤٤,٤-٤١١,٨-١٧٥,٥

املساعدة العامة لالجتماعات
عمل اإلضايفال

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤١١,٨١ا ٢١٩,٩١ ٦٣١,٧١ ١٧٥,٥١ ٤٥٦,٢-٤٤,٤-٤١١,٨-١٧٥,٥
٢٩,٥-٢٩,٥-١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩١٥٣,٨٣٠٦,٦٤٦٠,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
ناخلرباء االستشاريو 

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٩,٥-٢٩,٥-١٥٣,٨٣٣٦,١٤٨٩,٩١٥٣,٨٣٠٦,٦٤٦٠,٤ا

١المجموع ٤٩٧,٠٢ ٥١٠,١٤ ٠٠٧,١١ ٠٨٥,٣٢ ٩٨٥,٨٤ ٤١١,٧٤٧٥,٧٦٤,٠-٠٧١,١
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠:  البرنامج ١٠الجدول 

:  شعبة التحقيق٢٣٠٠
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت تصلة مأساسيةا
موعحباالت ا

٣١١,٤٨املوظفون الفنيون ٠٤٩,٢٨ ٣٦٠,٦٣١١,٤٨ ١٦١,٦٨ ٤٧٣,٠١١٢,٤١١٢,٤
١٩٩,٤١موظفو اخلدمات العامة ٣٥٤,٨١ ٥٥٤,٢١٩٩,٤١ ٤٨٧,٠١ ٦٨٦,٤١٣٢,٢١٣٢,٢

موع الفرعي للموظفني ٥١٠,٨٩ا ٤٠٤,٠٩ ٩١٤,٨٥١٠,٨٩ ٦٤٨,٦١٠ ١٥٩,٤٢٤٤,٦٢٤٤,٦
١٨٠,٩٦املساعدة املؤقتة العامة ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٦ ١٠٢,١٦ ٨٤٨,٢-٦٦٧,٣-١٨٠,٩-١٠٢,١

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٨٠,٩٦ا ٧٦٩,٤٦ ٩٥٠,٣٦ ١٠٢,١٦ ٨٤٨,٢-٦٦٧,٣-١٨٠,٩-١٠٢,١
١السفر ٦٢٧,٣١ ٦٢٧,٣١ ١٨٠,٨١ ٤٤٦,٥-٤٤٦,٥-١٨٠,٨

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠٥٣٥,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ١٦٢,٣٢ ١٦٢,٣١ ٧١٥,٨١ ٤٤٦,٥-٤٤٦,٥-٧١٥,٨

٦٩١,٧١٨المجموع ٣٣٥,٧١٩ ٠٢٧,٤٥١٠,٨١٧ ٤٦٦,٥١٧ ١-٨٦٩,٢-١٨٠,٩-٩٧٧,٣ ٠٥٠,١

: شعبة المقاضاة٢٤٠٠:  البرنامج ١١الجدول 

:  شعبة المقاضاة٢٤٠٠
٢٠١٦لعام امليزانية املقرتحة

قبل توصيات اللجنة
٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٨٤٥,٣٣املوظفون الفنيون ٤٨٤,٢٤ ٣٢٩,٥٨٤٥,٣٤ ٩٣٥,٢٥ ٧٨٠,٥٠,٠١ ٤٥١,٠١ ٤٥١,٠
١٣٢,٩٤٦٥,٣٥٩٨,٢١٣٣,٠٤٦٥,٣٥٩٨,٣٠,١٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩٧٨,٣٣ا ٩٤٩,٥٤ ٩٢٧,٨٩٧٨,٣٥ ٤٠٠,٥٦ ٣٧٨,٨٠,٠١ ٤٥١,٠١ ٤٥١,٠
٤٩٥,٢٦املساعدة املؤقتة العامة ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧٣٧٥,٤٤ ٨٠٤,٤٥ ١-١١٩,٨-١٧٩,٨ ١-٥٨٨,١ ٧٠٧,٩

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٩٥,٢٦ا ٣٩٢,٥٦ ٨٨٧,٧٣٧٥,٤٤ ٨٠٤,٤٥ ١-١١٩,٨-١٧٩,٨ ١-٥٨٨,١ ٧٠٧,٩
٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤٢٠,٧٢٦٧,٧٢٨٨,٤ا

١المجموع ٤٩٤,٢١٠ ٦٠٩,٧١٢ ١٠٣,٩١ ٣٧٤,٤١٠ ٤٧٢,٦١١ ٢٥٦,٩-١٣٧,١-١١٩,٨-٨٤٧,٠
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:  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة١٢الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

فرقال
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٢املوظفون الفنيون ٤٨١,١١٥ ١١٨,٤٢٧ ٥٩٩,٥١٠ ٦٣٨,٧١٣ ١٣٠,٨٢٣ ١-٧٦٩,٥ ١-٨٤٢,٥ ٣-٩٨٧,٦ ٨٣٠,١
١٢موظفو اخلدمات العامة ٢١٢,١٦ ١٥٣,٤١٨ ٣٦٥,٥١٢ ٥٦٠,٣٥ ٨٠٥,٢١٨ ٣٤٨,٢٠,٠-٣٦٥,٥٣٤٨,٢

موع الفرعي للموظفني -٨٣٠,٠٣-٣٣٥,٨٢-٦٩٣,٢٢٤٢٧١,٨٢١٩٦٥,٠٤٥١٩٩,٠٢٣٩٣٦,٠١٨١٣٥,٠٤٢٤٩٤,٢١ا
٨٧٨,٧٢املساعدة املؤقتة العامة ٨٢٠,١٣ ٦٩٨,٨٣٦,١١ ٩٥٧,٥١ ١-٨٦٢,٦-٨٤٢,٦-٩٩٣,٦ ٧٠٥,٢

٢٧٤,٣٧٤٢,٢١املساعدة العامة لالجتماعات ٠١٦,٥٢٧٤,٣٧٤٢,٢١ ٠١٦,٥
١٢,٠-١٢,٠-٢٣٠,٥١٥٦,٤٣٨٦,٩٢١٨,٥١٥٦,٤٣٧٤,٩العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ٣٨٣,٤٣ ٧١٨,٧٥ ١٠٢,١٥٢٨,٨٢ ٨٥٦,١٣ ١-٨٦٢,٦-٨٥٤,٦-٣٨٤,٩ ٧١٧,٢
٢٥١,٦٢السفر ٠٥٢,٥٢ ٣٠٤,١١٨٨,٢١ ٧٧٢,٧١ ٣٤٣,٢-٢٧٩,٨-٦٣,٤-٩٦٠,٩

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٩٩٤,٣١اخلدمات التعاقدية ٩٤٧,٠٢ ٩٤١,٣٨٥٤,٧١ ٥٨٦,٦٢ ٥٠٠,٠-٣٦٠,٤-١٣٩,٦-٤٤١,٣

٢٠١,٧-٣٥,٣-١٦٦,٤-٤٠٣,٧١٦٥,٢٥٦٨,٩٢٣٧,٣١٢٩,٩٣٦٧,٢التدريب
١٧٥,٣-١٣٤,٤-٤٠,٩-٨٨,٠٢٩٦,٨٣٨٤,٨٤٧,١١٦٢,٤٢٠٩,٥اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦
٢حمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢

٧النفقات العامة للتشغيل ٤٨٦,٥٧ ٩٤٦,٧١٥ ٤٣٣,٢٦ ٩٧٤,٥٧ ١٨٢,٨١٤ ١-٧٦٣,٩-٥١٢,٠-١٥٧,٣ ٢٧٥,٩
١٣٨,١-٣٨,١-١٠٠,٠-٥٥٠,٧٣٢٧,٥٨٧٨,٢٤٥٠,٧٢٨٩,٤٧٤٠,١اللوازم واملواد

٤٦١,١٨٣٧,٥١األثاث واملعدات ٤٣١,٦-٢٧١,٤-١٦٠,٢-٢٩٨,٦٣٠٠,٩٥٦٦,١٨٦٧,٠
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠ا ٢٣٩,٨٢٠ ٦٣٣,٢٣٠ ٨٧٣,٠٩ ٠٥٧,٣١٨ ٠٨٣,٧٢٧ ١-١٤١,٠ ٢-١٨٢,٥ ٣-٥٤٩,٥ ٧٣٢,٠

٣٦المجموع ٣١٦,٤٤٥ ٦٢٣,٧٨١ ٩٤٠,٢٣٢ ٧٨٥,٢٣٩ ٨٧٥,٨٧٢ ٣-٦٦١,٠ ٥-٥٣١,٣ ٩-٧٤٧,٩ ٢٧٩,٢

: مكتب المسجل٣١٠٠:  البرنامج ١٣الجدول 

٣١٠٠
مكتب المسجل

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٤٧٤,٦١ ٤٧٤,٦١ ١٩٩,٣١ ٢٧٥,٣-٢٧٥,٣-١٩٩,٣
١٤٤,٣١٤٤,٣١٤٤,٣١٤٤,٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٦١٨,٨١ ٦١٨,٨١ ٣٤٣,٥١ ٢٧٥,٣-٢٧٥,٣-٣٤٣,٥
٤٠٨,٩-٤٠٨,٩-٤٠٨,٩٤٠٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع ا ٤٠٨,٩-٤٠٨,٩-٤٠٨,٩٤٠٨,٩لفرعي للموظفني اآلخرينا
٣,٠-١,٩-١,١-١٢,٤٣١,٣٤٣,٧١١,٣٢٩,٤٤٠,٧السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

١٠,١-١٠,١-١٦,٥١٦,٥٦,٤٦,٤التدريب
اخلرباء االستشاريون

لدفاعحمامو ا
حمامو الضحايا

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,١-١,٩-١١,٢-٣٧,٩٣١,٣٦٩,٢٢٦,٧٢٩,٤٥٦,١ا

٢المجموع ٠٦٥,٧٣١,٣٢ ٠٩٧,٠١ ٣٧٠,٣٢٩,٤١ ٦٩٧,٣-١,٩-٦٩٥,٤-٣٩٩,٧
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:   ديوان المسجل٣١١٠:  البرنامج الفرعي ١٤الجدول 

٣١١٠
ديوان المسجل

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت لة متصأساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١١٥,٤-١١٥,٤-٦٩٥,٢٦٩٥,٢٥٧٩,٨٥٧٩,٨املوظفون الفنيون
٧٩,٢٧٩,٢٧٩,٢٧٩,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١١٥,٤-١١٥,٤-٧٧٤,٤٧٧٤,٤٦٥٩,١٦٥٩,١ا
٢٨٩,٣-٢٨٩,٣-٢٨٩,٣٢٨٩,٣املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٨٩,٣-٢٨٩,٣-٢٨٩,٣٢٨٩,٣ا
٩,١٢٥,٥٣٤,٦٩,١٢٥,٥٣٤,٦السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,١٢٥,٥٣٨,٦١٣,١٢٥,٥٣٨,٦ا

١المجموع ٠٧٦,٨٢٥,٥١ ٤٠٤,٧-٤٠٤,٧-١٠٢,٣٦٧٢,٢٢٥,٥٦٩٧,٧

:   مكتب الشؤون القانونية٣١٣٠البرنامج الفرعي :  ١٥الجدول 

٣١٣٠
مكتب الشؤون القانونية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥٩,٩-١٥٩,٩-٧٧٩,٤٧٧٩,٤٦١٩,٤٦١٩,٤املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٥٩,٩-١٥٩,٩-٨٤٤,٤٨٤٤,٤٦٨٤,٥٦٨٤,٥ا
١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦ا
٣,٠-١,٩-١,١-٣,٣٥,٨٩,١٢,٢٣,٩٦,١السفر

الضيافة
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية

١٠,١-١٠,١-١٦,٥١٦,٥٦,٤٦,٤التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٣,١-١,٩-١١,٢-٢٤,٨٥,٨٣٠,٦١٣,٦٣,٩١٧,٥ا

٢٩٢,٦-١,٩-٢٩٠,٧-٩٨٨,٨٥,٨٩٩٤,٦٦٩٨,١٣,٩٧٠٢,٠المجموع
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:  شعبة الخدمات اإلدارية٣٢٠٠:  البرنامج الفرعي ١٦الجدول 

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة يةأساسا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣املوظفون الفنيون ٦٥٧,٩١٣٠,٠٣ ٧٨٧,٩٢ ٧٥٧,٢٨٦,٦٢ ٩٤٤,٠-٤٣,٤-٩٠٠,٦-٨٤٣,٨
٨موظفو اخلدمات العامة ٦٢١,٤٤٩٥,١٩ ١١٦,٥٩ ١٣٢,٢٤٦٨,٧٩ ٢٦,٤٤٨٤,٣-٦٠٠,٩٥١٠,٧

موع الفرعي للموظفني ١٢ا ٢٧٩,٣٦٢٥,١١٢ ٩٠٤,٤١١ ٨٨٩,٤٥٥٥,٣١٢ ٤٥٩,٧-٦٩,٨-٣٨٩,٩-٤٤٤,٧
٥٥٠,٢-٣٣٣,٢-٢١٧,٠-٢٥٣,١٦٥٠,٧٩٠٣,٨٣٦,١٣١٧,٥٣٥٣,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٢,٠-٢,٠-١٩٥,٥١٢٦,٤٣٢١,٩١٩٣,٥١٢٦,٤٣١٩,٩العمل اإلضايف

موع ا ٤٤٨,٦٧٧٧,١١لفرعي للموظفني اآلخرينا ٥٥٢,٢-٣٣٣,٢-٢١٩,٠-٢٢٥,٧٢٢٩,٦٤٤٣,٩٦٧٣,٥
٦١,١-٤٦,٩-١٤,٢-٤٦,١٢١٩,٥٢٦٥,٦٣٢,٠١٧٢,٦٢٠٤,٦السفر

الضيافة
١٦٥,١-١٢٦,٠-٣٩,١-٤٨٣,٧١٢٦,٠٦٠٩,٧٤٤٤,٦٤٤٤,٦اخلدمات التعاقدية

١٢٤,٦-٢١,٤-١٠٣,٢-٢٦٢,٩٩٦,٣٣٥٩,٢١٥٩,٧٧٤,٩٢٣٤,٦التدريب
٣٨,٤-٣٨,٤-٥٣,٠٥٣,٠١٤,٦١٤,٦اخلرباء االستشاريون

٣النفقات العامة للتشغيل ٨٧٨,٥٤٢٠,٠٤ ٢٩٨,٥٣ ٤٤٦,٣٢٢٠,٠٣ ٦٣٢,٣-٢٠٠,٠-٤٣٢,٣-٦٦٦,٣
٣١,٨-٧,٥-٢٤,٣-٣١٣,٠٥٤,١٣٦٧,١٢٨٨,٧٤٦,٦٣٣٥,٣اللوازم واملواد

١٦٢,٦-٩٩,٣-٦٣,٣-١٧٢,١٢٧٠,٠٤٤٢,١١٠٨,٨١٧٠,٧٢٧٩,٥ألثاث واملعداتا
موع الفرعي لغري املوظفني ٥ا ٢٠٩,٣١ ١٨٥,٩٦ ٣٩٥,٢٤ ٤٩٤,٦٦٨٤,٨٥ ١-٥٠١,١-٧١٤,٧-١٧٩,٤ ٢١٥,٨

١٧المجموع ٩٣٧,١٢ ٥٨٨,١٢٠ ٥٢٥,٢١٦ ٦١٣,٥١ ٦٨٤,٠١٨ ١-٢٩٧,٥ ٢-٩٠٤,١-٣٢٣,٦ ٢٢٧,٧

:  مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية٣٢١٠:  البرنامج الفرعي ١٧الجدول 

٣٢١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

صلة متأساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٢٩,٢-٢٩,٢-٧١٥,٢٧١٥,٢٦٨٦,٠٦٨٦,٠املوظفون الفنيون
٣٩٠,٢٣٩٠,٢٣٩٠,٢٣٩٠,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ١٠٥,٤١ ١٠٥,٤١ ٠٧٦,٢١ ٢٩,٢-٢٩,٢-٠٧٦,٢
١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦-١١٩,٦-١١٩,٦١١٩,٦ا
٧,١-١,٥-٥,٦-١١,٣٣,٠١٤,٣٥,٨١,٥٧,٣السفر

الضيافة
١,٢-١,٢-١,٢١,٢ات التعاقديةاخلدم

١٤,٠-٠,٩-١٣,١-١٧,٧١,٢١٨,٩٤,٧٠,٣٥,٠التدريب
١٣,٠-١٣,٠-١٣,٠١٣,٠اخلرباء االستشاريون

٣٠١,٠٣٠١,٠٣٠١,٠٣٠١,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي ٣٥,٢-٢,٤-٣٢,٨-٣٤٤,٣٤,٢٣٤٨,٥٣١١,٥١,٨٣١٣,٣لغري املوظفنيا

١المجموع ٥٦٩,٣٤,٢١ ٥٧٣,٥١ ٣٨٧,٦١,٨١ ١٨٤,٠-٢,٤-١٨١,٦-٣٨٩,٤
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:   قسم الموارد البشرية٣٢٢٠:  البرنامج الفرعي ١٨الجدول 

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
صيات اللجنةقبل تو 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٠٥٧,٠١ ٤٩٦,٥-٤٩٦,٥-٠٥٧,٠٥٦٠,٥٥٦٠,٥
١العامةموظفو اخلدمات ٠٥٤,٦١ ٠٥٤,٦١ ٣٤٢,٩١ ٣٤٢,٩٢٨٨,٣٢٨٨,٣

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١١١,٦٢ ١١١,٦١ ٩٠٣,٤١ ٢٠٨,٢-٢٠٨,٢-٩٠٣,٤
٩٧,٤-٩٧,٤-٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

م ٩٧,٤-٩٧,٤-٩٧,٤٩٧,٤وع الفرعي للموظفني اآلخرينا
٤,٠-٤,٠-١٤,٠١٤,٠١٠,٠١٠,٠السفر

الضيافة
٨,٠٨,٠٨,٠٨,٠اخلدمات التعاقدية

٥٩,٦-٥٩,٦-١٥٤,٣١٥٤,٣٩٤,٧٩٤,٧التدريب
٢٠,٤-٢٠,٤-٣٥,٠٣٥,٠١٤,٦١٤,٦اخلرباء االستشاريون

٢٨٢,٠-٢٨٢,٠-٢٨٢,٠٢٨٢,٠لنفقات العامة للتشغيلا
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٦٦,٠-٣٦٦,٠-٤٩٣,٣٤٩٣,٣١٢٧,٣١٢٧,٣ا

٢المجموع ٧٠٢,٤٢ ٧٠٢,٤٢ ٠٣٠,٧٢ ٦٧١,٦-٦٧١,٦-٠٣٠,٧

:   قسم الميزانية٣٢٣٠امج الفرعي :  البرن١٩الجدول 

٣٢٣٠
قسم الميزانية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣٦٨,٨٣٦٨,٨٣٦٨,٨٣٦٨,٨املوظفون الفنيون
١٩٥,١١٩٥,١١٩٥,١١٩٥,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٦٣,٩٥٦٣,٩٥٦٣,٩٥٦٣,٩ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١,٥١,٥١,٥١,٥العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١,٥١,٥١,٥١,٥ا
٢,٨٢,٨٢,٨٢,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤,٠-٤,٠-٩,٢٩,٢٥,٢٥,٢التدريب
٥,٠-٥,٠-٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
للوازم واملوادا

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩,٠-٩,٠-١٧,٠١٧,٠٨,٠٨,٠ا

٩,٠-٩,٠-٥٨٢,٤٥٨٢,٤٥٧٣,٤٥٧٣,٤المجموع
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:   قسم المالية٣٢٤٠:  البرنامج الفرعي ٢٠الجدول 

٣٢٤٠
قسم المالية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
ل توصيات اللجنةقب

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٥٤,١٤٥٤,١٤٥٤,١٤٥٤,١املوظفون الفنيون
٨٤٥,٤٨٤٥,٤٨٤٥,٤٨٤٥,٤موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٢٩٩,٥١ ٢٩٩,٥١ ٢٩٩,٥١ ٢٩٩,٥
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٢,٠-٢,٠-٧,٠٧,٠٥,٠٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢,٠-٢,٠-٧,٠٧,٠٥,٠٥,٠ا
٢,٠-٢,٠-٥,٤٥,٤٣,٤٣,٤السفر

الضيافة
٧٧,١٧٧,١٧٧,١٧٧,١اخلدمات التعاقدية

٤,٠-٤,٠-٩,٠٩,٠٥,٠٥,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٦٢,٠٦٢,٠٦٢,٠٦٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

اث واملعداتاألث
موع الفرعي لغري املوظفني ٦,٠-٦,٠-١٥٣,٥١٥٣,٥١٤٧,٥١٤٧,٥ا

١المجموع ٤٥٩,٩١ ٤٥٩,٩١ ٤٥١,٩١ ٨,٠-٨,٠-٤٥١,٩

:   قسم الخدمات العامة٣٢٥٠:  البرنامج الفرعي ٢١الجدول 

٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بل توصيات اللجنةق

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣٧٤,٩-٣٧٤,٩-٧٨١,٧٧٨١,٧٤٠٦,٨٤٠٦,٨املوظفون الفنيون
٢ات العامةموظفو اخلدم ٥٧٨,٧٢ ٥٧٨,٧٢ ٨٣٤,١٢ ٨٣٤,١٢٥٥,٥٢٥٥,٥

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٣٦٠,٣٣ ٣٦٠,٣٣ ٢٤٠,٩٣ ١١٩,٤-١١٩,٤-٢٤٠,٩
٣٦,١٣٦,١٣٦,١٣٦,١املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٥٥,٠٦٥,٠١٢٠,٠٥٥,٠٦٥,٠١٢٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩١,١٦٥,٠١٥٦,١٩١,١٦٥,٠١٥٦,١ا
١٨,١-١٧,١-١,٠-٢,١٣٦,٩٣٩,٠١,١١٩,٨٢٠,٩السفر

الضيافة
٣٧,٩-٣٧,٩-٣١٥,٤٣١٥,٤٢٧٧,٥٢٧٧,٥اخلدمات التعاقدية

١١,٠-١١,٠-١٩,٠١٩,٠٨,٠٨,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٣النفقات العامة للتشغيل ١٠٨,٥٤٢٠,٠٣ ٥٢٨,٥٢ ٩٥٨,٣٢٢٠,٠٣ ٣٥٠,٣-٢٠٠,٠-١٥٠,٣-١٧٨,٣
١٦,٨-١٦,٨-٢٤٦,٧٢٤٦,٧٢٢٩,٩٢٢٩,٩اللوازم واملواد

١٦٢,٦-٩٩,٣-٦٣,٣-١٧٢,١٢٧٠,٠٤٤٢,١١٠٨,٨١٧٠,٧٢٧٩,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣ا ٨٦٣,٨٧٢٦,٩٤ ٥٩٠,٧٣ ٥٨٣,٦٤١٠,٥٣ ٥٩٦,٦-٣١٦,٤-٢٨٠,٢-٩٩٤,١

٧المجموع ٣١٥,٣٧٩١,٩٨ ١٠٧,٢٦ ٩١٥,٦٤٧٥,٥٧ ٧١٦,٠-٣١٦,٤-٣٩٩,٦-٣٩١,١
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مة:   قسم األمن والسال٣٢٩٠:  البرنامج الفرعي ٢٢الجدول 

٣٢٩٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٣,٤-٤٣,٤-٢٨١,١١٣٠,٠٤١١,١٢٨١,١٨٦,٦٣٦٧,٧ناملوظفون الفنيو 
٣موظفو اخلدمات العامة ٥٥٧,٥٤٩٥,١٤ ٠٥٢,٦٣ ٥٢٤,٥٤٦٨,٧٣ ٥٩,٤-٢٦,٤-٣٣,٠-٩٩٣,٢

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٨٣٨,٧٦٢٥,١٤ ٤٦٣,٨٣ ٨٠٥,٦٥٥٥,٣٤ ١٠٢,٨-٦٩,٨-٣٣,٠-٣٦٠,٩
٣٣٣,٢-٣٣٣,٢-٦٥٠,٧٦٥٠,٧٣١٧,٥٣١٧,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤١٣٢,٠٦١,٤١٩٣,٤العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٣٣٣,٢-٣٣٣,٢-١٣٢,٠٧١٢,١٨٤٤,١١٣٢,٠٣٧٨,٩٥١٠,٩ا
٣٠,٠-٢٨,٣-١,٧-١٠,٥١٧٩,٦١٩٠,١٨,٨١٥١,٣١٦٠,١السفر

الضيافة
١٢٦,٠-١٢٦,٠-٨٢,٠١٢٦,٠٢٠٨,٠٨٢,٠٨٢,٠اخلدمات التعاقدية

٣٢,٠-٢٠,٥-١١,٥-٥٣,٦٩٥,١١٤٨,٧٤٢,١٧٤,٦١١٦,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠١٢٥,٠النفقات العامة للتشغيل
١٥,٠-٧,٥-٧,٥-٦٦,٣٥٤,١١٢٠,٤٥٨,٨٤٦,٦١٠٥,٤اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠٣,٠-١٨٢,٣-٢٠,٧-٣٣٧,٤٤٥٤,٨٧٩٢,٢٣١٦,٧٢٧٢,٥٥٨٩,٢ا

٤المجموع ٣٠٨,٠١ ٧٩٢,٠٦ ١٠٠,٠٤ ٢٥٤,٣١ ٢٠٦,٧٥ ٦٣٩,٠-٥٨٥,٣-٥٣,٧-٤٦١,٠

:  شعبة الخدمات القضائية٣٣٠٠رنامج الفرعي :  الب٢٣الجدول 

٣٣٠٠
شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة سيةأساا
موعحباالت ا

٥املوظفون الفنيون ٤٤٣,٠٦ ٥٥٩,٥١٢ ٠٠٢,٥٤ ٩٩٢,٨٦ ١٢٦,٥١١ ٨٨٣,٢-٤٣٣,٠-٤٥٠,٢-١١٩,٣
٢موظفو اخلدمات العامة ٧٩٦,٢٢ ٢٣٩,٢٥ ٠٣٥,٤٢ ٦٥٥,٣٢ ٢٠٩,٨٤ ١٧٠,٣-٢٩,٤-١٤٠,٩-٨٦٥,١

موع الفرعي للموظفني ٨ا ٢٣٩,٢٨ ٧٩٨,٧١٧ ٠٣٧,٩٧ ٦٤٨,١٨ ٣٣٦,٣١٥ ١-٤٦٢,٤-٥٩١,١-٩٨٤,٤ ٠٥٣,٥
٢١٦,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٤١٥,٥١ ٦٣٢,٢١ ٠٠١,٢١ ٦٣١,٠-٤١٤,٣-٢١٦,٧-٠٠١,٢

٢٧٤,٣٣٧٥,٥٦٤٩,٨٢٧٤,٣٣٧٥,٥٦٤٩,٨املساعدة العامة لالجتماعات
١٠,٠-١٠,٠-٣٥,٠٣٥,٠٢٥,٠٢٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٥٢٦,٠١ا ٧٩١,٠٢ ٣١٧,٠٢٩٩,٣١ ٣٧٦,٧١ ٦٤١,٠-٤١٤,٣-٢٢٦,٧-٦٧٦,٠
١٥٧,٤-١٣٤,٩-٢٢,٥-٦٠,٨٥٠٠,٠٥٦٠,٨٣٨,٢٣٦٥,١٤٠٣,٣السفر

الضيافة
٢٧٩,٨-٢١٥,٩-٦٣,٩-٣١٧,٨٦٧٠,٧٩٨٨,٥٢٥٣,٩٤٥٤,٨٧٠٨,٧اخلدمات التعاقدية

٣٧,٢-١٣,٩-٢٣,٣-٨٧,٤٢١,٩١٠٩,٣٦٤,٢٨,٠٧٢,٢التدريب
١٣٦,٩-١٣٤,٤-٢,٥-٣٥,٠٢٩٦,٨٣٣١,٨٣٢,٥١٦٢,٤١٩٤,٩اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦
٢حمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢

٣النفقات العامة للتشغيل ٥٤٩,٠١ ٧٩٠,٣٥ ٣٣٩,٣٣ ٤٨٠,١١ ٧٦٥,٣٥ ٩٣,٩-٢٥,٠-٦٨,٩-٢٤٥,٤
٨١,٤-٥,٧-٧٥,٧-٢٣٧,٧٣٨,٨٢٧٦,٥١٦٢,٠٣٣,١١٩٥,١اللوازم واملواد

٢٦٩,٠-١٧٢,١-٩٦,٩-٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠١٩٢,١٣٤٠,٩٥٣٣,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤ا ٥٧٦,٧١٠ ٨٩١,٥١٥ ٤٦٨,٢٤ ٢٢٣,٠٩ ٥٢٣,٤١٣ ١-٣٥٣,٧-٧٤٦,٤ ١-٣٦٨,١ ٧٢١,٨

١٣المجموع ٣٤١,٨٢١ ٤٨١,٢٣٤ ٨٢٣,٠١٢ ١٧٠,٣١٩ ٢٣٦,٤٣١ ١-٤٠٦,٧ ٢-١٧١,٥ ٣-٢٤٤,٨ ٤١٦,٣
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مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية:  ٣٣١٠:  البرنامج الفرعي ٢٤الجدول 

٣٣١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة ساسيةأا
موعحباالت ا

١٧٤,٧١٩٥,٣٣٧٠,٠١٧٤,٧١٩٥,٣٣٧٠,٠املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٣٩,٧١٩٥,٣٤٣٥,٠٢٣٩,٧١٩٥,٣٤٣٥,٠ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٣,٦-٣,٦-١٧,٦٥,٨٢٣,٤١٤,٠٥,٨١٩,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤,٠-٤,٠-٤,٠٤,٠التدريب
٥,٠-٢,٥-٢,٥-٥,٠٥,٠١٠,٠٢,٥٢,٥٥,٠اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٢,٦-٢,٥-١٠,١-٢٦,٦١٠,٨٣٧,٤١٦,٥٨,٣٢٤,٨ا

١٢,٦-٢,٥-١٠,١-٢٦٦,٣٢٠٦,١٤٧٢,٤٢٥٦,٢٢٠٣,٦٤٥٩,٨المجموع

:   قسم إدارة المحاكم٣٣٢٠:  البرنامج الفرعي٢٥الجدول 

٣٣٢٠
قسم إدارة المحاكم

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعاحباالت

٥٢١,٨٨٩٦,٥١املوظفون الفنيون ٤١٨,٣٤٤٢,١٨٩٦,٥١ ٧٩,٧-٧٩,٧-٣٣٨,٦
٣٩٠,٢٧٩٤,٥١موظفو اخلدمات العامة ١٨٤,٧٣٩٠,٢٧٨١,٣١ ١٣,٢-١٣,٢-١٧١,٥

موع الفرعي للموظفني ٩١١,٩١ا ٦٩١,٠٢ ٦٠٢,٩٨٣٢,٢١ ٦٧٧,٨٢ ٩٢,٩-١٣,٢-٧٩,٧-٥١٠,٠
٢٤١,٨-٩٧,٤-١٤٤,٤-١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٣١٤,٣٣١٤,٣املؤقتة العامةاملساعدة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٤١,٨-٩٧,٤-١٤٤,٤-١٤٤,٤٤١١,٧٥٥٦,١٣١٤,٣٣١٤,٣ا
السفر

الضيافة
١١٠,٩-١١٠,٩-٨١,٣٣٤٩,٦٤٣٠,٩٨١,٣٢٣٨,٧٣٢٠,٠لتعاقديةاخلدمات ا

١٤,٠-٤,٠-١٠,٠-١٣,٥٦,٠١٩,٥٣,٥٢,٠٥,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
٢٦,٣٢٦,٣٢٦,٣٢٦,٣اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي ١٢٤,٩-١١٤,٩-١٠,٠-٩٤,٨٣٨١,٩٤٧٦,٧٨٤,٨٢٦٧,٠٣٥١,٨لغري املوظفنيا

١المجموع ١٥١,١٢ ٤٨٤,٦٣ ٦٣٥,٧٩١٧,٠٢ ٢٥٩,١٣ ٤٥٩,٦-٢٢٥,٥-٢٣٤,١-١٧٦,١
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:   قسم االحتجاز٣٣٣٠:  البرنامج الفرعي ٢٦الجدول 

٣٣٣٠
قسم االحتجاز

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
ات اللجنةقبل توصي

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت موعمتصلة حباالتأساسيةا ا
٢١٧,٦٨٧,٦٣٠٥,٢٢١٧,٦٨٧,٦٣٠٥,٢املوظفون الفنيون

٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠٦٥,٠٦٥,٠١٣٠,٠موظفو اخلدمات العامة
موع الفرعي للموظفني ٢٨٢,٦١٥٢,٦٤٣٥,٢٢٨٢,٦١٥٢,٦٤٣٥,٢ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة العامة لالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٢,٨-٢,٨-٢,٨٢,٨السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٦,٠٦,٠٦,٠٦,٠اخلرباء االستشاريون
١النفقات العامة للتشغيل ٦٤٧,٠١٢٢,٠١ ٧٦٩,٠١ ٦٤٧,٠٩٧,٠١ ٢٥,٠-٢٥,٠-٧٤٤,٠

١,٥-١,٥-٧,٥٧,٥٦,٠٦,٠اللوازم واملواد
اتاألثاث واملعد

موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٦٥٧,٣١٢٨,٠١ ٧٨٥,٣١ ٦٥٣,٠١٠٣,٠١ ٢٩,٣-٢٥,٠-٤,٣-٧٥٦,٠
١المجموع ٩٤٠,٠٢٨٠,٦٢ ٢٢٠,٦١ ٩٣٥,٦٢٥٥,٦٢ ٢٩,٣-٢٥,٠-٤,٣-١٩١,٢

:   قسم الخدمات اللغوية٣٣٤٠:  البرنامج الفرعي ٢٧الجدول 

٣٣٤٠
للغويةقسم الخدمات ا

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٩٠٢,١٢ ٦٨٥,٠٤ ٥٨٧,١١ ٨٣٧,١٢ ٥٥٤,٣٤ ١٩٥,٧-١٣٠,٧-٦٥,٠-٣٩١,٤
٢١,٧-٢١,٧-٢٦٠,١٢٧٤,٣٥٣٤,٤٢٣٨,٤٢٧٤,٣٥١٢,٧موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٦٢,٢٢ ٩٥٩,٣٥ ١٢١,٥٢ ٠٧٥,٥٢ ٨٢٨,٦٤ ٢١٧,٤-١٣٠,٧-٨٦,٧-٩٠٤,١
٧٢,٣-٧٢,٣-٥٩٢,٠٥٩٢,٠٥١٩,٧٥١٩,٧املساعدة املؤقتة العامة

٢٦٤,٣٣٧٥,٥٦٣٩,٨٢٦٤,٣٣٧٥,٥٦٣٩,٨املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٢٦٤,٣٩٦٧,٥١ا ٢٣١,٨٢٦٤,٣٨٩٥,٢١ ٧٢,٣-٧٢,٣-١٥٩,٥
١٩,٩-١٩,٢-٠,٧-٥,٢١٤٣,٨١٤٩,٠٤,٥١٢٤,٦١٢٩,١السفر

الضيافة
٥٠,٠-٣٦,١-١٣,٩-٣٥,٠٩٠,٦١٢٥,٦٢١,١٥٤,٥٧٥,٦اخلدمات التعاقدية

٧,٩-٧,٩-١٠,٦١٠,٦٢,٧٢,٧التدريب
١٥,٩-١٥,٩-١٥,٩١٥,٩اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
١١,٠-٥,٧-٥,٣-٨,٧٩,٥١٨,٢٣,٤٣,٨٧,٢اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٤,٧-٨٤,٨-١٩,٩-٤٨,٩٢٧٠,٤٣١٩,٣٢٩,١١٨٥,٦٢١٤,٧ا

٢المجموع ٤٧٥,٤٤ ١٩٧,٢٦ ٦٧٢,٦٢ ٣٦٨,٩٣ ٩٠٩,٤٦ ٣٩٤,٤-٢٨٧,٨-١٠٦,٦-٢٧٨,٣
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مشاركة وتعويض الضحايا:   قسم ٣٣٦٠:  البرنامج الفرعي ٢٨الجدول 

٣٣٦٠
قسم مشاركة وتعويض الضحايا

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١١٢,٨-٢٩,٢-٨٣,٦-٤١٢,٩٥٤٥,٨٩٥٨,٧٣٢٩,٣٥١٦,٦٨٤٥,٩املوظفون الفنيون
١٣٠,١٢٦٠,١٣٩٠,٢١٣٠,١٢٦٠,١٣٩٠,٢موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٤٣,٠٨٠٥,٩١ا ٣٤٨,٩٤٥٩,٣٧٧٦,٧١ ١١٢,٨-٢٩,٢-٨٣,٦-٢٣٦,٠
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢٤,٩-٢٤,٩-١٤٤,٧١٤٤,٧١١٩,٨١١٩,٨السفر

الضيافة
٣٠,٠-٣٠,٠-٨٧,٥٨٧,٥٥٧,٥٥٧,٥اخلدمات التعاقدية

١,٥-١,٥-١,٥٢,٨٤,٣٢,٨٢,٨التدريب
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥٦,٤-٥٤,٩-١,٥-١١,٥٢٣٨,٠٢٤٩,٥١٠,٠١٨٣,١١٩٣,١ا

٥٥٤,٥١المجموع ٠٤٣,٩١ ٥٩٨,٤٤٦٩,٣٩٥٩,٨١ ١٦٩,٢-٨٤,١-٨٥,١-٤٢٩,١

:   قسم دعم المحامين٣١٩٠:  البرنامج الفرعي ٢٩الجدول 

٣١٩٠
قسم دعم المحامين

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥٩,٧-٧٢,٦-٨٧,١-٤٥٦,٤٢١٧,٦٦٧٤,٠٣٦٩,٣١٤٥,٠٥١٤,٣املوظفون الفنيون
١٩٥,١٦٥,٠٢٦٠,١١٩٥,١٦٥,٠٢٦٠,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٥٩,٧-٧٢,٦-٨٧,١-٦٥١,٥٢٨٢,٦٩٣٤,١٥٦٤,٤٢١٠,٠٧٧٤,٤ا
١٩٤,٨-١٩٤,٨-١٩٤,٨١٩٤,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٤,٨-١٩٤,٨-١٩٤,٨١٩٤,٨ا
٥٧,٢-٥٥,٨-١,٤-١,٧٦٥,٨٦٧,٥٠,٣١٠,٠١٠,٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٨٨١,٥٤ ٨٨١,٥٤ ٤٣٠,٦٤ ٤٥٠,٩-٤٥٠,٩-٤٣٠,٦
٢خمامو الضحايا ١٧٨,٥٢ ١٧٨,٥١ ٩٦٣,٢١ ٢١٥,٣-٢١٥,٣-٩٦٣,٢

٢,٠٢,٠٢,٠٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢١,٧٧ا ١٢٧,٨٧ ١٤٩,٥٢٠,٣٦ ٤٠٥,٨٦ ٧٢٣,٤-٧٢٢,٠-١,٤-٤٢٦,١

٦٧٣,٢٧المجموع ٦٠٥,٢٨ ٢٧٨,٤٥٨٤,٦٦ ٦١٥,٨٧ ١-٩٨٩,٤-٨٨,٦-٢٠٠,٤ ٠٧٨,٠
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:  مكتب المحامي العام للدفاع٣٧٤٠:  البرنامج الفرعي ٣٠الجدول 

٣٧٤٠
مكتب المحامي العام للدفاع

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

لة متصأساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥١,٢٣٠٥,٣٤٥٦,٥١٥١,٢٣٠٥,٣٤٥٦,٥املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢١٦,٢٣٠٥,٣٥٢١,٥٢١٦,٢٣٠٥,٣٥٢١,٥ا
٤٩,٨-٤٩,٨-١١٩,٦١١٩,٦٦٩,٨٦٩,٨قتة العامةاملساعدة املؤ 

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٩,٨-٤٩,٨-١١٩,٦١١٩,٦٦٩,٨٦٩,٨ا
١,٢١,٨٣,٠١,٢١,٨٣,٠السفر

الضيافة
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٠-٢,٠-٢,٥٢,٥٠,٥٠,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢,٠-٢,٠-١,٢٢٤,٣٢٥,٥١,٢٢٢,٣٢٣,٥ا

٥١,٨-٥١,٨-٢١٧,٤٤٤٩,٢٦٦٦,٦٢١٧,٤٣٩٧,٤٦١٤,٨المجموع

:  مكتب المحامي العام للضحايا٣٧٥٠:  البرنامج الفرعي ٣١الجدول 

٣٧٥٠
العام للضحايامكتب المحامي

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ا بعدهاما قبل التوصيات وم

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥١,٢١املوظفون الفنيون ٠٢١,٢١ ١٧٢,٤١٥١,٢٩٧٧,٣١ ٤٣,٩-٤٣,٩-١٢٨,٥
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢١٦,٢١ا ٠٢١,٢١ ٢٣٧,٤٢١٦,٢٩٧٧,٣١ ٤٣,٩-٤٣,٩-١٩٣,٥
٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤٩٧,٤ا
٢٧,٠-٢٦,٠-١,٠-٤,٤١١٩,٠١٢٣,٤٣,٥٩٣,٠٩٦,٥السفر

الضيافة
٢٠,٠-٢٠,٠-٥٠,٠٥٠,٠٣٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
١١٦,٠-١١٦,٠-٢٦٩,٩٢٦٩,٩١٥٣,٩١٥٣,٩اخلرباء االستشاريون

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٦٣,٠-١٦٢,٠-١,٠-٤,٤٤٤٩,٩٤٥٤,٣٣,٥٢٨٧,٩٢٩١,٤ا

٢٢٠,٦١المجموع ٥٦٨,٥١ ٧٨٩,١٢١٩,٧١ ٣٦٢,٦١ ٢٠٦,٩-٢٠٥,٩-١,٠-٥٨٢,٣



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 434

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
434

:  قسم خدمات إدارة المعلومات٣٣٩٠:  البرنامج الفرعي ٣٢الجدول 

٣٣٩٠
اتقسم خدمات إدارة المعلوم

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٤٥٥,٢٦٠٥,٢٢ ٠٦٠,٤١ ٣٢٠,٥٤٤٨,٦١ ٢٩١,٤-١٥٦,٦-١٣٤,٨-٧٦٩,١
١موظفو اخلدمات العامة ٥٦٠,٧٧٨٠,٣٢ ٣٤١,٠١ ٤٤١,٤٧٦٤,١٢ ١٣٥,٤-١٦,٢-١١٩,٢-٢٠٥,٥

موع الفرعي للموظفني ٣ا ٠١٥,٩١ ٣٨٥,٥٤ ٤٠١,٤٢ ٧٦١,٩١ ٢١٢,٧٣ ٤٢٦,٨-١٧٢,٨-٢٥٤,٠-٩٧٤,٦
٧٢,٣-٧٢,٣-٧٢,٣٧٢,٣عامةاملساعدة املؤقتة ال

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
١٠,٠-١٠,٠-٣٥,٠٣٥,٠٢٥,٠٢٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٨٢,٣-٨٢,٣-١١٧,٣١١٧,٣٣٥,٠٣٥,٠ا
٢٢,٠-٩,٠-١٣,٠-٢٧,٨١٩,١٤٦,٩١٤,٧١٠,١٢٤,٨السفر

الضيافة
٦٨,٩-١٨,٩-٥٠,٠-٢٠١,٥٧٣,٠٢٧٤,٥١٥١,٥٥٤,١٢٠٥,٦اخلدمات التعاقدية

٧,٨-٧,٨-٦٨,٥٦٨,٥٦٠,٧٦٠,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

١النفقات العامة للتشغيل ٩٠٢,٠١ ٦٥٥,٣٣ ٥٥٧,٣١ ٨٣٣,١١ ٦٥٥,٣٣ ٦٨,٩-٦٨,٩-٤٨٨,٤
٦٨,٩-٦٨,٩-٢٢١,٥٢٢١,٥١٥٢,٦١٥٢,٦اللوازم واملواد

٢٦٩,٠-١٧٢,١-٩٦,٩-٢٨٩,٠٥١٣,٠٨٠٢,٠١٩٢,١٣٤٠,٩٥٣٣,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٧١٠,٢٢ ٢٦٠,٤٤ ٩٧٠,٦٢ ٤٠٤,٦٢ ٠٦٠,٤٤ ٥٠٥,٦-٢٠٠,٠-٣٠٥,٦-٤٦٥,٠

٥المجموع ٨٤٣,٤٣ ٦٤٥,٩٩ ٤٨٩,٣٥ ٢٠١,٥٣ ٢٧٣,١٨ ١-٣٧٢,٨-٦٤١,٨-٤٧٤,٦ ٠١٤,٦

:  شعبة العالقات الخارجية٣٨٠٠:  البرنامج ٣٣الجدول 
٣٨٠٠

شعبة العالقات الخارجية
الجدول 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
قبل التوصيات وما بعدهاما 

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٩٠٥,٧٨ ٤٢٨,٩١٠ ٣٣٤,٦١ ٦٨٩,٤٦ ٩١٧,٧٨ ١-٢١٦,٣-٦٠٧,١ ١-٥١١,٢ ٧٢٧,٥
٦٥٠,٣٣موظفو اخلدمات العامة ٤١٩,١٤ ٠٦٩,٤٦٢٨,٦٣ ١٢٦,٧٣ ٣١٤,١-٢٩٢,٤-٢١,٧-٧٥٥,٣

موع الفرعي للموظفني ٢ا ٥٥٦,٠١١ ٨٤٨,٠١٤ ٤٠٤,٠٢ ٣١٨,٠١٠ ٠٤٤,٤١٢ ١-٢٣٨,٠-٣٦٢,٤ ٢-٨٠٣,٦ ٠٤١,٦
١١٥,١-١١٥,١-٧٥٣,٩٧٥٣,٩٦٣٨,٨٦٣٨,٨املساعدة املؤقتة العامة

٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة العامة لالجتماعات
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١ا ١٥٠,٦١ ١٥٠,٦١ ٠٣٥,٥١ ١١٥,١-١١٥,١-٠٣٥,٥
١٣٢,٣١السفر ٣٠١,٧١ ٤٣٤,٠١٠٦,٧١ ٢٠٥,٦١ ١٢١,٧-٩٦,١-٢٥,٦-٣١٢,٣

الضيافة
١٨٧,٨١اخلدمات التعاقدية ١٥٠,٣١ ٣٣٨,١١٥١,٢١ ١٣١,٨١ ٥٥,٠-١٨,٥-٣٦,٥-٢٨٣,٠

٢٩,٩-٢٩,٩-٣٦,٩٤٧,٠٨٣,٩٧,٠٤٧,٠٥٤,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٥٩,٠٥النفقات العامة للتشغيل ٧٣٦,٤٥ ٧٩٥,٤٤٨,٢٥ ١٩٧,٥٥ ٥٤٩,٧-٥٣٨,٩-١٠,٨-٢٤٥,٧
٢٤,٩-٢٤,٩-٢٣٤,٦٢٣٤,٦٢٠٩,٧٢٠٩,٧اللوازم واملواد

٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٤١٦,٠٨ا ٥٢٤,٥٨ ٩٤٠,٥٣١٣,١٧ ٨٤٦,١٨ ٧٨١,٣-٦٧٨,٤-١٠٢,٩-١٥٩,٢

٢المجموع ٩٧١,٩٢١ ٥٢٣,١٢٤ ٤٩٥,٠٢ ٦٣١,١١٨ ٩٢٦,٠٢١ ٢-٣٤٠,٨-٥٥٧,١ ٢-٥٩٧,١ ٩٣٧,٩
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: مكتب مدير شعبة العالقات الخارجية٣٨١٠:  البرنامج الفرعي ٣٤الجدول 

٣٨١٠
رجيةمكتب مدير شعبة العالقات الخا

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة اسيةأس
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٣,٧-٤٣,٧-٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢٣٨,٧٢٣٨,٧املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٤٣,٧-٤٣,٧-٣٤٧,٤٣٤٧,٤٣٠٣,٧٣٠٣,٧ا
عدة املؤقتة العامةاملسا

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣٢٠,٣السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٩٧,٣٩٧,٣٩٧,٣٩٧,٣النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٣٩٧,٣١١٧,٦٢٠,٣٩٧,٣١١٧,٦ا

٤٣,٧-٤٣,٧-٣٦٧,٦٩٧,٣٤٦٤,٩٣٢٤,٠٩٧,٣٤٢١,٣المجموع

لعالقات الخارجية والتنسيق الميداني: قسم ا٣٨٢٠:  البرنامج ٣٥الجدول 
٣٨٢٠

قسم العالقات الخارجية 
والتنسيق الميداني

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١املوظفون الفنيون ٦٩٢,٧١ ٦٩٢,٧١ ٤٨٥,٤١ ٢٠٧,٣-٢٠٧,٣-٤٨٥,٤
٣٢,٥-٣٢,٥-٤٥٥,١٤٥٥,١٤٢٢,٦٤٢٢,٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢ا ١٤٧,٨٢ ١٤٧,٨١ ٩٠٨,٠١ ٢٣٩,٨-٢٣٩,٨-٩٠٨,٠
املؤقتة العامةاملساعدة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٢٠,٠-٢٠,٠-٧٢,٠٧٢,٠٥٢,٠٥٢,٠السفر

الضيافة
٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠٣٥,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
اء االستشاريوناخلرب 

النفقات العامة للتشغيل
٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢٠,٠-٢٠,٠-٧٢,٠٣٨,٠١١٠,٠٥٢,٠٣٨,٠٩٠,٠ا

٧٢,٠٢المجموع ١٨٥,٨٢ ٢٥٧,٨٥٢,٠١ ٩٤٦,٠١ ٢٥٩,٨-٢٣٩,٨-٢٠,٠-٩٩٨,٠
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: قسم الضحايا والشهود٣٨٣٠:  :  البرنامج ٣٦الجدول 

٣٨٣٠
قسم الضحايا والشهود

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت صلة متأساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٨٠١,٧٢املوظفون الفنيون ٥٩٩,٦٣ ٤٠١,٣٧٥٣,١٢ ٢٦٠,٥٣ ٣٨٧,٧-٣٣٩,١-٤٨,٦-٠١٣,٦
١موظفو اخلدمات العامة ٣٧٨,٩١ ٣٧٨,٩١ ٢٤٩,٧١ ١٢٩,٢-١٢٩,٢-٢٤٩,٧

موع الفرعي للموظفني ٨٠١,٧٣ا ٩٧٨,٥٤ ٧٨٠,٢٧٥٣,١٣ ٥١٠,٢٤ ٥١٦,٩-٤٦٨,٣-٤٨,٦-٢٦٣,٣
١٩٨,١-١٩٨,١-٥٨٥,٤٥٨٥,٤٣٨٧,٣٣٨٧,٣املساعدة املؤقتة العامة

٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧٣٦٦,٧املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,١-١٩٨,١-٩٥٢,١٩٥٢,١٧٥٤,٠٧٥٤,٠ا
٢٥,٩١السفر ١١٦,٩١ ١٤٢,٨٢٤,٦١ ٠٦١,٥١ ٥٦,٧-٥٥,٤-١,٣-٠٨٦,١

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠٤٧,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

٧,٠٤النفقات العامة للتشغيل ٦٥٣,٧٤ ٦٦٠,٧٦,٢٤ ١١٤,٨٤ ٥٣٩,٧-٥٣٨,٩-٠,٨-١٢١,٠
٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٢,٩٥ا ٨٢٢,٦٥ ٨٥٥,٥٣٠,٨٥ ٢٢٨,٣٥ ٥٩٦,٤-٥٩٤,٣-٢,١-٢٥٩,١

٨٣٤,٦١٠المجموع ٧٥٣,٢١١ ٥٨٧,٨٧٨٣,٩٩ ٤٩٢,٥١٠ ١-٥٠,٧-٢٧٦,٤ ١-٢٦٠,٧ ٣١١,٤

: قسم اإلعالم والتوعية٣٨٤٠:  البرنامج ٣٧الجدول 

٣٨٤٠
قسم اإلعالم والتوعية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعاالتحب متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٨٢١,٧٣٥٠,٤١املوظفون الفنيون ١٧٢,١٦٩٧,٦٣٠٦,٦١ ١٦٧,٩-٤٣,٨-١٢٤,١-٠٠٤,٢
٧٥,٩-٥٤,٢-٢١,٧-٥٨٥,٢٣٩٠,٢٩٧٥,٤٥٦٣,٦٣٣٦,٠٨٩٩,٦موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١ا ٤٠٦,٩٧٤٠,٦٢ ١٤٧,٥١ ٢٦١,٢٦٤٢,٦١ ٢٤٣,٧-٩٨,٠-١٤٥,٧-٩٠٣,٨
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
١٥,١-١٠,٨-٤,٣-١٤,١٣٤,٩٤٩,٠٩,٨٢٤,١٣٣,٩السفر

الضيافة
٥٥,٠-١٨,٥-٣٦,٥-١٨٧,٨٩٥,٠٢٨٢,٨١٥١,٢٧٦,٥٢٢٧,٧قديةاخلدمات التعا

٢٩,٩-٢٩,٩-٣٦,٩٣٦,٩٧,٠٧,٠التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠,٠-١٠,٠-٥٢,٠٥٢,٠٤٢,٠٤٢,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي  ١١٠,١-٢٩,٣-٨٠,٨-٢٩٠,٨١٢٩,٩٤٢٠,٧٢١٠,٠١٠٠,٦٣١٠,٦لغري املوظفنيا

١المجموع ٦٩٧,٧٨٧٠,٥٢ ٥٦٨,٢١ ٤٧١,٢٧٤٣,٢٢ ٣٥٣,٨-١٢٧,٣-٢٢٦,٥-٢١٤,٤
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: المكاتب الميدانية٣٨٥٠:  البرنامج ٣٨الجدول 

٣٨٥٠
المكاتب الميدانية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةقبل توصيات

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٣املوظفون الفنيون ٧٨٦,٢٣ ٧٨٦,٢٢ ٨٦٥,٢٢ ٩٢١,٠-٩٢١,٠-٨٦٥,٢
١ات العامةموظفو اخلدم ١٩٤,٩١ ١٩٤,٩١ ١١٨,٤١ ٧٦,٥-٧٦,٥-١١٨,٤

موع الفرعي للموظفني ٤ا ٩٨١,١٤ ٩٨١,١٣ ٩٨٣,٦٣ ٩٩٧,٥-٩٩٧,٥-٩٨٣,٦
١٦٨,٥١٦٨,٥٢٥١,٥٢٥١,٥٨٣,٠٨٣,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠٣٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٩٨,٥١٩٨,٥٢٨١,٥٢٨١,٥٨٣,٠٨٣,٠ا
٢٩,٩-٢٩,٩-١٤٩,٩١٤٩,٩١٢٠,٠١٢٠,٠السفر

الضيافة
١اخلدمات التعاقدية ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣١ ٠٢٠,٣

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٩٨٥,٤٩٨٥,٤٩٨٥,٤٩٨٥,٤النفقات العامة للتشغيل
٢٤,٩-٢٤,٩-٢٢٦,٦٢٢٦,٦٢٠١,٧٢٠١,٧اللوازم واملواد

٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥٥٤,٥األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٤٣٦,٧٢ ٤٣٦,٧٢ ٣٨١,٩٢ ٥٤,٨-٥٤,٨-٣٨١,٩

٧المجموع ٦١٦,٣٧ ٦١٦,٣٦ ٦٤٧,٠٦ ٩٦٩,٣-٩٦٩,٣-٦٤٧,٠

:  البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف٣٩الجدول 

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

فرقال
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٦٥١,١٦٥١,١٦٥١,١٦٥١,١املوظفون الفنيون
٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٩٣٩,٦٩٣٩,٦٩٣٩,٦٩٣٩,٦ا
٤٠,٥-٤٠,٥-٦٩٢,٨٦٩٢,٨٦٥٢,٣٦٥٢,٣املساعدة املؤقتة العامة

١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠١٤٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠٣٨,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٠,٥-٤٠,٥-٨٧٠,٨٨٧٠,٨٨٣٠,٣٨٣٠,٣ا
٣٦٠,٠٣٦٠,٠٣٦٠,٠٣٦٠,٠السفر

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠الضيافة
٨٢٣,٩٨٢٣,٩٨٢٣,٩٨٢٣,٩اخلدمات التعاقدية

٩,٩٩,٩٩,٩٩,٩التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤٢٤,٤النفقات العامة للتشغيل
١٤,٧١٤,٧١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠ألثاث واملعداتا
موع الفرعي لغري املوظفني ١ا ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩١ ٢٤٢,٩

٣المجموع ٠٥٣,٣٣ ٠٥٣,٣٣ ٠١٢,٨٣ ٤٠,٥-٤٠,٥-٠١٢,٨
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: المؤتمرات٤١٠٠: البرنامج الفرعي ٤٠الجدول 

٤١٠٠
المؤتمرات

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
٣٤٩,٥٣٤٩,٥٣٤٩,٥٣٤٩,٥املساعدة املؤقتة العامة

٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠٨٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠٢٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٤٩,٥٤٤٩,٥٤٤٩,٥٤٤٩,٥ا
السفر

الضيافة
٧٣٥,٩٧٣٥,٩٧٣٥,٩٧٣٥,٩اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١١,٠١١,٠١١,٠١١,٠النفقات العامة للتشغيل
١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد
عداتاألثاث وامل

موع الفرعي لغري املوظفني ٧٥٦,٩٧٥٦,٩٧٥٦,٩٧٥٦,٩ا
١المجموع ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤١ ٢٠٦,٤

: أمانة الجمعية ٤٢٠٠:  البرنامج الفرعي ٤١الجدول 

٤٢٠٠
أمانة الجمعية 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦ية املقرتحة لعام امليزان
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٩٩,٩٤٩٩,٩٤٩٩,٩٤٩٩,٩املوظفون الفنيون
٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥٢٨٨,٥موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٨٨,٤٧٨٨,٤٧٨٨,٤٧٨٨,٤ا
٤٠,٥-٤٠,٥-١٦٩,٧١٦٩,٧١٢٩,٢١٢٩,٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
١٨,٠١٨,٠١٨,٠١٨,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ٤٠,٥-٤٠,٥-١٨٧,٧١٨٧,٧١٤٧,٢١٤٧,٢ا
١٥,٧١٥,٧١٥,٧١٥,٧السفر

١,٠١,٠١,٠١,٠الضيافة
اخلدمات التعاقدية

٥,٢٥,٢٥,٢٥,٢التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠٥,٠٥,٠٥,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣١,٦٣١,٦٣١,٦٣١,٦ا

١المجموع ٠٠٧,٧١ ٤٠,٥-٤٠,٥-٠٠٧,٧٩٦٧,٢٩٦٧,٢
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: مكتب رئيس الجمعية٤٤٠٠:  البرنامج الفرعي ٤٢الجدول 

٤٤٠٠
مكتب رئيس الجمعية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦ة املقرتحة لعام امليزاني
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨١٢٣,٨ا
٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧٨٧,٧السفر

الضيافة
١٢,٠١٢,٠١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧٩٩,٧ا

٢٢٣,٥٢٢٣,٥٢٢٣,٥٢٢٣,٥المجموع

: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠:  البرنامج الفرعي ٤٣الجدول 

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعالتحبا متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢١٥١,٢ا
٤٩,٨٤٩,٨٤٩,٨٤٩,٨املساعدة املؤقتة العامة

٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠٦٠,٠املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٩,٨١٠٩,٨١٠٩,٨١٠٩,٨ا
٢٥٦,٧٢٥٦,٧٢٥٦,٧٢٥٦,٧السفر

٤,٠٤,٠٤,٠٤,٠الضيافة
٧٦,٠٧٦,٠٧٦,٠٧٦,٠اخلدمات التعاقدية

٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٣,٤١٣,٤١٣,٤١٣,٤النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٥٤,٨٣٥٤,٨٣٥٤,٨٣٥٤,٨ا

٦١٥,٧٦١٥,٧٦١٥,٧٦١٥,٧المجموع
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:  البرنامج الرئيسي الخامس: المباني٤٤الجدول 

البرنامج الرئيسي الخامس
المباني

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
عمل اإلضايفال

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٣النفقات العامة للتشغيل ٠٣٠,٤٣ ٠٣٠,٤٢ ٨٣٠,٤٢ ٢٠٠,٠-٢٠٠,٠-٨٣٠,٤
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣ا ٠٣٠,٤٣ ٠٣٠,٤٢ ٨٣٠,٤٢ ٢٠٠,٠-٢٠٠,٠-٨٣٠,٤

٣المجموع ٠٣٠,٤٣ ٠٣٠,٤٢ ٨٣٠,٤٢ ٢٠٠,٠-٢٠٠,٠-٨٣٠,٤

سي السادس: أمانة الصندوق االستئماتي للضحايا:  البرنامج الرئي٤٥الجدول 

البرنامج الرئيسي السادس
أمانة الصندوق االستئماتي للضحايا

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
مو حباالت متصلة أساسيةعا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥١٩,٩٨٦٨,١١املوظفون الفنيون ٦١١,٣-٣٩٦,٠-٢١٥,٣-٣٨٨,٠٣٠٤,٦٤٧٢,١٧٧٦,٧
٦٥,٠١٣٠,١١٩٥,١٦٥,٠١٣٠,١١٩٥,١موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٨٥,٠٩٩٨,٢١ا ٦١١,٣-٣٩٦,٠-٢١٥,٣-٥٨٣,٢٣٦٩,٧٦٠٢,٢٩٧١,٩
١٠٩,٣١٠٩,٣١٧٩,٤١٦٦,٥٣٤٥,٩١٧٩,٤٥٧,٢٢٣٦,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٠٩,٣١٠٩,٣١٧٩,٤١٦٦,٥٣٤٥,٩١٧٩,٤٥٧,٢٢٣٦,٦ا
٩١,٨-٥٢,٣-٣٩,٥-١١٠,٥١٩٤,٧٣٠٥,٢٧١,٠١٤٢,٤٢١٣,٤السفر

٠,٥-٠,٥-٣,٠٣,٠٢,٥٢,٥الضيافة
١١٠,٠٤٥,٠١٥٥,٠١١٠,٠٤٥,٠١٥٥,٠اخلدمات التعاقدية

٨,٣-٥,٣-٣,٠-١٠,٤١٩,٥٢٩,٩٧,٤١٤,٢٢١,٦التدريب
٦٠,٠-٤٠,٠-٢٠,٠-٨٠,٠١٢٥,٠٢٠٥,٠٦٠,٠٨٥,٠١٤٥,٠اخلرباء االستشاريون

٥,٠١٥,٠٢٠,٠٥,٠١٥,٠٢٠,٠النفقات العامة للتشغيل
٣,٠٣,٠٣,٠٣,٠اللوازم واملواد

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٦٠,٦-٩٧,٦-٦٣,٠-٣٢١,٩٤٠٩,٢٧٣١,١٢٥٨,٩٣١١,٦٥٧٠,٥ا

٩٠٦,٩١المجموع ٥١٦,٧٢ ٤٢٣,٦٨٠٨,٠١ ٠٨٠,٣١ ٥٣٥,٣-٤٣٦,٤-٩٨,٩-٨٨٨,٣
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: مكتب مدير مشروع المباني الدائمة١-:  البرنامج الرئيسي السابع٤٦الجدول 

١- البرنامج الرئيسي السابع
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥٤,٤-٥٤,٤-٢١٧,٣٢١٧,٣١٦٣,٠١٦٣,٠املوظفون الفنيون
١٦,٢-١٦,٢-٦٥,٠٦٥,٠٤٨,٨٤٨,٨موظفو اخلدمات العامة

٧٠,٦-٧٠,٦-٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢١١,٨٢١١,٨موع الفرعي للموظفنيا
١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠ا
٢,٨-٢,٨-٥,٦٥,٦٢,٨٢,٨السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
١٠٠,١-١٠٠,١-٣٣٢,٠٣٣٢,٠٢٣٢,٠٢٣٢,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٥-٢,٥-٢,٥٢,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات العامة للتشغيل
١,٠١,٠١,٠١,٠اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٥,٤-١٠٥,٤-٣٤٦,١٣٤٦,١٢٤٠,٨٢٤٠,٨ا

٣٤٣,٩-٣٤٣,٩-٧٩٦,٥٧٩٦,٥٤٥٢,٦٤٥٢,٦المجموع

: مكتب مدير المشروع٧١٠٠:  البرنامج الفرعي ٤٧الجدول 

٧١١٠
مكتب مدير المشروع

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
وصيات اللجنةقبل ت

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٥٤,٤-٥٤,٤-٢١٧,٣٢١٧,٣١٦٣,٠١٦٣,٠املوظفون الفنيون
١٦,٢-١٦,٢-٦٥,٠٦٥,٠٤٨,٨٤٨,٨موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٧٠,٦-٧٠,٦-٢٨٢,٣٢٨٢,٣٢١١,٨٢١١,٨ا
١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١٦٨,٠-١٦٨,٠-١٦٨,٠١٦٨,٠ا
٢,٨-٢,٨-٥,٦٥,٦٢,٨٢,٨السفر

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥الضيافة
٢٦,٠٢٦,٠٢٦,٠٢٦,٠اخلدمات التعاقدية

٢,٥-٢,٥-٢,٥٢,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢,٥٢,٥٢,٥٢,٥النفقات العامة للتشغيل
١,٠١,٠١,٠١,٠اداللوازم واملو 

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٥,٣-٥,٣-٤٠,١٤٠,١٣٤,٨٣٤,٨ا

٢٤٣,٩-٢٤٣,٩-٤٩٠,٥٤٩٠,٥٢٤٦,٦٢٤٦,٦المجموع
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: الموارد من موظفي المحكمة٧١٢٠:  البرنامج الفرعي ٤٨الجدول 

٧١٢٠
الموارد من موظفي المحكمة

٢٠١٦يزانية املقرتحة لعام امل
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
دمات العامةموظفو اخل

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
١٠٠,٠-١٠٠,٠-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٢٠٦,٠٢٠٦,٠اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ١٠٠,٠-١٠٠,٠-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٢٠٦,٠٢٠٦,٠ا

١٠٠,٠-١٠٠,٠-٣٠٦,٠٣٠٦,٠٢٠٦,٠٢٠٦,٠المجموع

الفائدة-: مشروع المباني الدائمة ٢-:  البرنامج الرئيسي السابع٤٩الجدول 

٧٢٠٠
الفائدة-مشروع المباني الدائمة 

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦حة لعام امليزانية املقرت 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

املوظفون الفنيون
موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٢النفقات العامة للتشغيل ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٢ا ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥

٢المجموع ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥٢ ٢٠٠,٥
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: آلية الرقابة المستقلة٥-:  البرنامج الرئيسي السابع٥٠الجدول 

٥-البرنامج الرئيسي السابع
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

١٩٦,٤١٩٦,٤١٩٦,٤١٩٦,٤املوظفون الفنيون
٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠٦٥,٠موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٢٦١,٥٢٦١,٥٢٦١,٥٢٦١,٥ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا
٧,٧٧,٧٧,٧٧,٧السفر

الضيافة
٢٠,٠-٢٠,٠-٤٠,٠٤٠,٠٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

٦,٥٦,٥٦,٥٦,٥التدريب
اخلرباء االستشاريون

١٠,٠١٠,٠١٠,٠١٠,٠النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

١٠,٠-١٠,٠-٢٠,٠٢٠,٠١٠,٠١٠,٠األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني ٣٠,٠-٣٠,٠-٨٤,٢٨٤,٢٥٤,٢٥٤,٢ا

٣٠,٠-٣٠,٠-٣٤٥,٧٣٤٥,٧٣١٥,٧٣١٥,٧المجموع

: مكتب المراجعة الداخلية٦-:  البرنامج الرئيسي السابع٥١الجدول 

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
قبل توصيات اللجنة

٢٠١٦امليزانية املقرتحة لعام 
بعد توصيات اللجنة

الفرق
ما قبل التوصيات وما بعدها

متصلة أساسية
موعحباالت متصلة أساسيةا

موعحباالت متصلة أساسيةا
موعحباالت ا

٤٥٨,١٤٥٨,١٤٥٨,١٤٥٨,١املوظفون الفنيون
٧٢,٣٧٢,٣٧٢,٣٧٢,٣موظفو اخلدمات العامة

موع الفرعي للموظفني ٥٣٠,٤٥٣٠,٤٥٣٠,٤٥٣٠,٤ا
١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة العامة لالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي للموظفني اآلخرين ١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦١١٩,٦ا
١١,٨١١,٨١١,٨١١,٨السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

-٢,٧-٢٤,٢٢٤,٢٢١,٥٢١,٥٢,٧التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات العامة للتشغيل
اللوازم واملواد

األثاث واملعدات
موع الفرعي لغري املوظفني -٢,٧-٣٦,٠٣٦,٠٣٣,٣٣٣,٣٢,٧ا

-٢,٧-٦٨٦,٠٦٨٦,٠٦٨٣,٣٦٨٣,٣٢,٧المجموع
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الجزء جيم 444

ذات الصلة الوثائق
المنتهية فيللمحكمة الجنائية الدولية عن السنة الماليةالبيانات المالية-١

(ICC-ASP/14/12)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١

احملتويات
خطاب اإلحالة 

بيان املراقبة املالية الداخلية 
رأي املراجع اخلارجي للحسابات 

٢٠١٤كانون األول/ ديسمرب ٣١السنة املنتهية يف –البيانات املالية –مة اجلنائية الدولية تقرير مراجعة البيانات املالية للمحك
تقرير مراجعة احلسابات بشأن التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع 

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان باملوقف املايل يف - البيان األول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان باألداء املايل عن السنة املنتهية يف -البيان الثاين 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان بالتغيريات يف صايف األصول/املمتلكات عن السنة املنتهية يف –البيان الثالث 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفق النقدي عن السنة املنتهية يف –البيان الرابع 

.. ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان يتعلق مبقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية بالنسبة للسنة املنتهية يف –البيان اخلامس 
مالحظات ملحقة بالبيانات املالية 

احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها -١
ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية -٢
النقدية والنقدية املكافئة -٣
احلسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التجارية -٤
حسابات أخرى مستحقة القبض -٥
األصول مسبقة الدفع وأصول متداولة أخرى -٦
املمتلكات واملنشآت واملعدات -٧
األصول غري امللموسة -٨
احلسابات املستحقة الدفع -٩

مات املرتتبة على استحقاقات املوظفني االلتزا- ١٠
القرض املقدم من الدولة املضيفة - ١١
اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة - ١٢
املخصصات - ١٣
صايف األصول/املمتلكات - ١٤
اإليرادات - ١٥
مصروفات متعلقة مبستحقات املوظفني - ١٦
مصروفات السفر والضيافة - ١٧
فات املتعلقة باخلدمات التعاقدية املصرو - ١٨
مصروفات تتعلق بأتعاب احملامني - ١٩
النفقات التشغيلية - ٢٠
النفقات املتعلقة باللوازم واملواد - ٢١
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هبوط القيمة واالستهالك وفقد القيمة - ٢٢
مصروفات مالية - ٢٣
بيان مقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية - ٢٤
تقارير على أساس قطاعي إعداد ال- ٢٥
االلتزامات - ٢٦
اخلصوم االحتمالية - ٢٧
إفشاء معلومات تتعلق بأطراف ذوي عالقة باحملكمة - ٢٨
تسويات األرصدة االفتتاحية - ٢٩
شطب خسائر النقد واملقبوضات واملمتلكات - ٣٠
أحداث الحقة لتاريخ إعداد التقرير - ٣١

املرفق 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تسديد االشرتاكات حىت : حالة ١اجلدول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف ٢اجلدول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف ٣اجلدول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة تسديد االشرتاكات يف ٤اجلدول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة الفائض النقدي يف ٥اجلدول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة التربعات يف ٦اجلدول 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة الصناديق االستئمانية يف ٧اجلدول 
ا الدول األطرا٨اجلدول  ف دفعة واحدة لفائدة مشروع املباين املؤقتة : املدفوعات اليت سدد

خطاب اإلحالة
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

من النظام املايل، يقوم املسجل بتقدمي بيانات مراجع احلسابات عن الفرتة ١-١١وفقاً للبند 
كانون ١ة من املالية. وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتد

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 
رئيس قسم املالية
(التوقيع) إيفان ألييب
مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
(توقيع) هريمان فون هيبل
املسّجل

M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 446

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
ن المراقبة المالية الداخليةبيا446

نطاق المسؤوليات
(ب) من القواعد املالية، فإن املسجل بصفته املوظف اإلداري الرئيسي ١-١٠١عمًال بالقاعدة 

"مسؤول ويساءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة للمحكمة
بات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق باحملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتي

من نظام ٤٢من املادة ٢باملهام التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 
، فإن املسجل مسؤول، من بني ١-١١١من النظام املايل، والقاعدة ١١. وعمًال بالبند روما األساسي"

سابات. وامتثاًال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد ومتابعة السجالت املالية أمور أخرى، عن احل
ووضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمة، وتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية.والفرعية،

ؤوليات "ينفذ هذا النظام املايل مبا يتفق مع مسمن النظام املايل للمحكمة، ٤-١وطبقًا للبند 
من نظام ٤٣) من املادة ١والفقرة (٤٢) من املادة ٢املدعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة (

روما األساسي. ويتعاون املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة 
مهامه مبوجب النظام األساسي".
من النظام املايل، تناط يب، بصفيت مسّجل احملكمة،١-١٠للبند وعالوة على ذلك، وفقاً 

"رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوًال بأول بفحص فعال و/أو استعراض املعامالت املسؤولية عن ممارسة 
املالية لضمان ما يلي:

تصرف فيها؛عمليات قبض مجيع أموال احملكمة ومواردها املالية األخرى، وحفظها والقانونية’١‘
اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى، اليت تقرها مجعية الدول ’٢‘

األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛
استخدام موارد احملكمة استخداماً اقتصادياً."’٣‘

ات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام حسب ما تنص عليه وحيث مت اختاذ الرتتيب
(ب)، أنا على قناعة من وجود نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة املالية ١-١٠١القاعدة 
٢٠١٤.

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
ا لفعالية ن ظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد تعتمد املراجعة اليت أقوم 

املالية على املديرين التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة. ولتعزيز املراقبة املالية الداخلية يف احملكمة، مت 
توفري التدريب املتكامل ملوظفي التصديق، وهو تدريب إلزامي جلميع موظفي التصديق.

ا لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد وتعتمد ا ملراجعة اليت أقوم 
املالية على معلومات مستقاة من العمل الذي قام به املراجعون الداخليون للحسابات حىت اآلن، وعمل 

الداخلية، والتعليقات اليت قدمها ديرين التنفيذيني بقلم احملكمة املسؤولني عن احلفاظ على إطار املراقبةامل
املراجعون اخلارجيون للحسابات حىت اآلن يف رسائلهم، وغري ذلك من التقارير اإلدارية.

كما أين على قناعة أين تلقيت الضمانات وغري ذلك من التقارير اإلدارية اليت تؤكد قيام إطار 
.٢٠١٤مناسب للمراقبة املالية الداخلية خالل عام 

فون هيبلهريمان 
املسّجل٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨
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رأي المراجع الخارجي للحسابات447

٣١قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن فرتة اإلثين عشر شهراً املنتهية يف 
نًا بالتغيريات يف . وتشمل هذه البيانات املالية بيانًا يتعلق باألداء املايل، وبيا٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

صايف األصول، وبيانًا يتعلق بالتدفقات النقدية وبيانًا يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية واملالحظات مبا 
يف ذلك ملخص يتعلق باملبادئ احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية 

بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم جمموعة تتألف من مثانية جداول تعرض 
املتحدة.

من النظام املايل، فإن مسجل احملكمة اجلنائية الدولية مسؤول عن إعداد ١١ومبوجب املادة 
هذه البيانات املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 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 أيضًا تقدمي 

تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف.
ا. وتكمن مسؤوليتنا يف إب داء رأي بشأن هذه البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت نقوم 

فقد أجرينا هذه املراجعة وفقاً للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتقتضي منا هذه املعايري االلتزام بقواعد 
نات املالية ختلو من السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها للتوصل إىل تأكيد معقول بأن البيا

أي أخطاء جوهرية.
املبالغاملراجعة بشأنأدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن
ويرتكز تصميم إجراءات املراجعة على التقدير املهين ملراجع. املاليةالبياناتيفإليهاواملعلومات املشار

اخلطأمرجعهاكانإىل أخطاء جوهرية سواءؤدي البياناتالحتمال أن تتقديرهذلكيفمبااحلسابات،
يف الضوابط الداخلية القائمة احلسابات بالنظرمراجعيقوماملخاطر،هذهويف سياق تقدير. االحتيالأو

للحسابات وليس من أجل إبداء أي املناسبةاملراجعةسعيًا لرسم إجراءاتاملاليةالبياناتإلعداد وعرض
تقييم مالءمة الطريقة احلسابية املطبقة وعرض البيانات أيضاً املراجعةوتشملقبة الداخلية.رأي يف املرا

.معقولةاحلسابيةاملالية وما إذا كانت هذه التقديرات
لرأينا.أساس معقوللتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدلّةأنونعتقد

عن الوضع املايل للمحكمة اجلنائية املالية تقدم نظرة متوازنة واستنادًا إىل مراجعتنا فإن البيانات
، فضًال عن األداء املايل والتغيريات يف صايف األصول ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١الدولية يف تاريخ 

كانون ٣١والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية خالل األشهر االثين عشر املنتهية يف 
مبا يتفق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.٢٠١٤/ديسمرب األول

ديدييه ميغو
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للمحكمة الجنائية الدوليةالماليةالبياناتمراجعةتقرير448

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١السنة المنتهية في –البيانات المالية 

احملتويات
جها  اهلدف من املراجعة ونطاقها و

التوصيات 
متابعة التوصيات السابقة 

٢٠١٣التوصيات العالقة ذات الصلة بعام -١
٢٠١٢التوصيات العالقة ذات الصلة بعام -٢

استعراض احلالة املالية 
عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -١
احملاسبة اخلاصة مبشروع املباين الدائمة -٢
مالية تتعلق مبشروع املسجِّ "إعادة النظر" معلومات -٣

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية 
الفوائض النقدية اليت تسلم للدول األطراف -١
ختصيص األموال لفائدة املساعدة القانونية ولكاليف استبدال األدوات اإلنتاجية -٢

تسويات وتعديالت مراجعة احلسابات 
شكر وتقدير 

تابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات املرفق: م

الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها
قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات -١

ظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت حتكم مراجعة من قواعد احملكمة املالية ون١٢وعمًال بالبند 
احلسابات.

وغرض أي مراجعة للبيانات املالية، عموماً، هو التوصل إىل تأكيدات معقولة بشأن ما إذا  -٢
كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراجع البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي سواء  كانت 

حول ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب املادية، وفقاً بالتعبري عن رأي
.٢٠١٤للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بالنسبة لعام 

الدولية الواردة يف املرفق نائية واالختصاصات اإلضافية الناظمة ملراجعة حسابات احملكمة اجل-٣
اعد املالية تورد مسائل أخرى يرى مراجع احلسابات أنه ينبغي اسرتعاء نظر (ج) من النظام املايل والقو ٦

قصدته مجعية الدول األطراف إليها، من قبيل تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما
مجعية الدول األطراف.

ة للقطاع العام بياناً يتعلق باملوقف وتتضمن البيانات املالية اليت تعد وفقاً للمعايري احملاسبية الدولي-٤
املايل وبياناً باألداء املايل وبياناً بالتغيريات الطارئة على صايف األصول/املمتلكات، وبياناً بالتدفقات النقدية 
وبيانًا مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية ومعلومات ومالحظات أخرى تتعلق بالسنة املالية املنتهية يف ذلك 

.التاريخ
وهناك جمموعة من اجلداول اليت تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية -٥

ملنظومة األمم املتحدة خارجاً عن نطاق مراجعة احلسابات هذه، أضافتها املنظمة يف مرفق للبيانات املالية.
واشتملت مهمة مراجعة احلسابات على مرحلتني اثنتني:-٦
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كانون ١٩إىل ٨ة تركز على مسائل املراقبة الداخلية وإعداد امليزانية واإلدارة، من مراجعة مؤقت(أ)
؛٢٠١٤األول/ديسمرب 

ائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات الكشف عموماً، من (ب) حزيران/ ١٩إىل ١ومراجعة 
,٢٠١٥يونيه 

امللخص أدناه ومت التفصيل فيها يف ومت إيراد االستنتاجات والتوصيات املستقاة من املراجعة يف-٧
ا مكتب  التقرير. وقد لوحظ أن عددًا كبريًا من التوصيات اليت متخضت عنها املراجعة السابقة اليت قام 

ذه التوصيات يف مرفق ٢٠١٢اململكة املتحدة الوطين للمراجعة يف عام  قد مت اآلن تنفيذها. ويرد بيان 
هذا التقرير.

ة االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقه. وعقد االجتماع النهائي مع وقد متت مناقش-٨
املسجل ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية ورئيس قسم امليزانية ورؤساء األقسام بشأن النقاط الفنية اليت أثريت 

١١خ بشأن التوصيات الواردة يف مشروع التقرير بتاري٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨أثناء املراجعة، وذلك يف 
.٢٠١٤حزيران/يونيه 

ومتت مراجعة مشروع املالحظات مع أخذ التعليقات املكتوبة الواردة من احملكمة بعني االعتبار -٩
.٢٠١٥متوز/يوليه ٦يف 
يف وحنن نصدر رأيًا غري متحفظ بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي -١٠
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

التوصيات
هناك توصيتان جديدتان قدمهما املراجع اخلارجي:- ١١
لتحسني االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية، يوصي املراجع –١التوصية رقم (أ)

من النظام املايل والقواعد املالية املتعلقتان باإلدارة املالية ٤- ٥و٧- ٤ّ          اخلارجي بأن تعد ل املادتان 
النقدية حىت يتحقق اصطفافها مع أفضل املمارسات لدى املنظمات الدولية. فال ينبغي للفوائض 

ً     من اآلن فصاعدا  "أن تسلم" بصورة منهجية الفوائض النقدية للدول األطراف وينبغي بدال  من                                                                ً
ذلك قيدها لفائدة حساب احتياطي وتسجل كجزء من األرباح املستبقاة.

رة على التنبؤ لدى احملكمة اجلنائية الدولية، واإلدارة املالية لتكاليف لتحسني القد–٢التوصية رقم (ب)
املساعدة القانونية واستبدال األصول اإلنتاجية وتنمية االستقرار املايل الشامل يوصي املراجع 
اخلارجي بإجياد احتياطيني اثنني كجزء من األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة مجعية الدول األطراف 

ّ                                                                    طية ما يتعذ ر التنبؤ به من تكاليف املساعدة القانونية والطابع الطويل األجل لتكاليف وذلك لتغ
استبدال األصول اإلنتاجية بالنسبة للمباين الدائمة.

متابعة التوصيات السابقة
٢٠١٣التوصيات العالقة ذات الصلة بعام - ١

كجزء من ٢٠١٤م ُ        على إثر استعراض حالة تنفيذ التوصيات العالقة اليت ق دمت يف عا-١١
، لوحظ أن من أصل ما جمموعه ٢٠١٣املراجعة اخلارجية للحسابات للبيانات املالية لعام 

ُ                      ُ                 ست توصيات عالقة ثالث منها ن فذت بالكامل وثالث أخرى ن فذت يف جانب منها.
١٢-
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حصيل توفري ما يلزم لت١
الديون املشكوك يف 

حتصيلها واألموال 
املتلقاة من املتهمني

سعيًا وراء توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة مبعاملة األموال املتلقاة باعتبارها 
جزءًا من األصول احملتجزة، يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بأن تضع مبادئ 

املتلقاة خالل خمتلف مراحل توجيهية رمسية تفّصل فيها عملية تناول األموال
العملية القضائية مع بيان األدوار واملسؤوليات القائمة يف إطار نظام احملكمة. 

وستشكل املبادئ التوجيهية األساس للتعاطي املناسب مع احملاسبة وامليزنة.

X

تعزيز استقاللية ٢
مكتب املراجعة 

الداخلية للحسابات

اء ماملراجع يوصي  هام جلنة مراجعة احلسابات احلالية وإنشاء جلنة اخلارجي بإ
جديدة مبا يتمشى مع املمارسة املهنية ومساعدة مجعية الدول األطراف يف أدائها 
ا الرقابية املتعلقة بعملية تقدمي التقارير املالية ونظام املراقبة الداخلية  ملسؤوليا

لك أن تُنشأ هذه وعملييت املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات. وجيب لذ
وميكن إنشاؤها اللجنة باعتبارها هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف.

باعتبارها جلنة فرعية تابعة للجنة امليزانية واملالية.
ولضمان أن يكون مكتب املراجعة الداخلية للحسابات آخذًا بأفضل املمارسات 

قابًال للمساءلة من طرف املهنية يوصي املراجع اخلارجي جبعل املكتب املذكور
رؤساء أجهزة املسائل اإلدارية وجلنة مراجعة احلسابات فيما خيص تعيني، وتقييم 
أداء مديري مكتب املراجعة الداخلية للحسابات. وجيب على اللجنة أن تقّر 
ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات وخطة املراجعة الثانوية للمكتب واستعراض 

جعة الداخلية للحسابات. ولتكون ميزانية احملكمة معّربة عن هذه فعالية أنشطة املرا
االستقاللية ينبغي إخراج امليزانية اخلاصة مبكتب املراجعة الداخلية للحسابات من 
الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة) وجعلها برناجمًا رئيسيًا منفصًال يتم تنفيذه 

راجعة الداخلية للحسابات وحتت سلطته يف ظل املسؤولية اخلالصة ملدير مكتب امل
وإمرته.

X

تعزيز قدرة وحدة ٣
امليزانية على الطعن 

يف االفرتاضات 
املتعلقة بامليزانية

بتعزيز قدرة االستعراض التحليلي لوحدة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات 
حات امليزانية على االضطالع مبنهجية إلعداد امليزانية تنطوي على إعداد اقرتا

مضادة للطعن يف كافة الطلبات املتعلقة بامليزانية املتأتية من كل وحدة.

X

امليزنة اخلاصة ٤
باملساعدة املؤقتة ذات 
الطابع الطويل األجل 

والقصري األجل

لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملوافقة على املناصب املؤقتة 
ت طابع أطول أجًال مع احرتام املرونة الالزمة اليت اليت مت جتديدها وهي لذلك ذا

ا احملكمة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  تقتضيها طبيعة العمليات اليت تقوم 
ا ميزنة املساعدة املؤقتة العامة من خالل إنشاء بندين  بتعديل الطريقة اليت تتم 

طابع الطويل األجل منفصلني يف امليزانية واحد يتصل باملناصب املؤقتة ذات ال
(املساعدة الطويلة األجل) ويتصل اآلخر باملساعدة املؤقتة القصرية األجل.

ا  ويتم تقدير بند ميزانية املساعدة الطويلة األجل بإدراج املناصب الالزمة الوارد بيا
ّ                                                                   املفص ل يف سرد امليزانيات اليت تتم املوافقة عليها. أما املساعدة املؤقتة القصرية 

ً                                   اليت هي ذات طابع مرن جدا  فتقديرها يقوم على أساس مبلغ إمجايل، األجل
سب كنسبة مئوية من التكاليف ذات الصلة باملوظفني مع مقارنتها باملصاريف  ُ                                                                  حي 

الفعلية السابقة على أساس سنوي.
عالوة على ذلك، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بوضع ملخص يف 

ية على املساعدة الطويلة األجل اليت يرد وصفها يف جدول لكافة املناصب املبن
السرد املتعلق بامليزانية املتفق عليها على غرار ما جيري بالنسبة للموظفني يف إطار 
الوظائف الثابتة. ومن مث بوسع الدول األطراف أن توافق على مالك موظفني 

.أساسي يتكون من الوظائف الثابتة ومناصب املساعدة الطويلة األجل
ً      ُ                                                     وأخريا  وحيث ي رى أن اخلرباء االستشاريني ال يضطلعون بأنشطة شبيهة بأنشطة 
املوظف التابع للمالك يوصي املراجع اخلارجي حبذف بند امليزانية اخلاص باخلرباء 

X
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االستشاريني من فئة "املوظفون اآلخرون" وإدراج ذلك يف فئة "غري املوظفني".

وضع قواعد فيما ٥
خيص املوظفني

وفرادى املتعاقدين يف 
إطار عقود ذات 

طابع قصري األجل

يوصي املراجع اخلارجي برسم سياسة تتضمن مجلة من القواعد املتعلقة بكافة العقود 
القصرية األجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات القصرية األجل واألفراد 

شبيهة بالواجبات الذين ُتربم معهم عقود خدمات خاصة والذين يؤدون واجبات 
اليت يؤديها الفرد الواحد من املالك.

وينبغي أن تتيح هذه القواعد االتفاق األدىن من جانب قسم املوارد البشرية للتقليل 
إىل أدىن حد من املخاطر احملتملة املتمثلة يف حماباة ذوي القرىب وإيثار هذا على 

ذلك يف عملية التوظيف.

X

تعزيز أوجه الرقابة ٦
ملتعلقة بتعّقب ا

الوصول

صيانة مجيع عناصر املعدات مبا يف ذلك يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بكفالة 
العناصر اليت جتلب النظر والتبليغ عنها على الوجه الصحيح يف البيانات املالية 
وذلك من خالل تعزيز أوجه الرقابة املتعلقة بتعّقب األصول واالمتثال لألوامر 

حتدد إطار امللكية وإدارة األصول.اإلدارية اليت 
ويف احلالة اليت تكون فيها بنود مفقودة يتعني االنتظار مدة معقولة من الزمن يتم 

على إثرها شطبها إن مل يُعثر عليها.

X

-٦٣٣مجموع التوصيات العالقة: 

ا ن فذت تنفيذا  جزئيا  على أساس أن الدوائر ١ُ               اعت ربت التوصية رقم -١٣ القانونية التابعة ُ         ً      ً                      أ
ً    للمحكمة تقوم يف الظرف الراهن بوضع هذه املبادئ التوجيهية. وسوف تعمد الدوائر اإلدارية أوال  إىل 
ً                                حصر شىت احلاالت اليت ميكن فيها للمحكمة أن تتلقى أمواال  كجزء من األصول احملتجزة ضمن اإلطار 

. بعد ذلك وأسوة بالتجارب ٢٠١٥عام ُ                 القانوين للمحكمة. ومن املنتظر أن ي نجز هذا العمل خالل
السابقة من املزمع تطوير العملية الفعلية للتعاطي مع األموال املتلقاة خالل شىت مراحل العملية القضائية 

مع حتديد األدوار واملسؤوليات املناطة يف إطار نظام احملكمة.
ً           يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  بالنظر إىل٢ُ           واعت ربت التوصية -١٤ كون اللجنة السابقة ملراجعة ً    

يت مهامها مبوجب األمر الرئاسي  وأنشئت جلنة خمصصة ICC/PRESD/G/2015/001ُ                             احلسابات قد أ 
ا والية حمددة تشمل إنشاء جلنة دائمة ملراجعة احلسابات ٢٠١٥ملراجعة احلسابات بالنسبة لعام  منوطة 

ا يف كانون  ا من ٢٠١٦الثاين/يناير ينبغي أن تشرع يف االضطالع مبسؤوليا بعد املوافقة على اختصاصا
قبل مجعية الدول األطراف.

ً                                            يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  على أساس أن قسم امليزانية واملالية مت تقسيمه ٣ُ           واعت ربت التوصية -١٥     ً
هر أيار/مايو إىل قسمني جديدين خمتلفني مها: قسم امليزانية وقسم املالية. وبدأ نفاذ هذا التقسيم يف ش

ّ                         حني التحق رئيس قسم امليزانية باحملكمة. ومن شأن إنشاء قسم مرك ز للميزانية منفصل عن قسم ٢٠١٥
ّ              ِّ                                                              املالية أن حيس ن من قدرة املسج ل على إعداد مقرتحات مضادة لالعرتاض على الطلبات املتعلقة بامليزانية.

ٍ              ئيا . وتنفيذ هذه التوصية جار  النظر فيه يف ً    يف حكم املنفذة تنفيذا  جز ٤ُ               واعت ربت التوصية رقم -١٦                        ً
ضوء التطورات األخرية منها على وجه اخلصوص اهلياكل اجلديدة واحلدود القصوى املتعلقة مبكتب املدعي 
العام وقلم احملكمة، والتخفيض املتوقع يف استخدام املساعدة املؤقتة العامة وما تقرر من وضع إطار 

نات القصرية األجل.للسياسة العامة خاص بالتعيي
ً     ً                                 يف حكم املنفذة تنفيذا  جزئيا  باعتبار أن االقرتاح املتعلق باألخذ ٥ُ               واعت ربت التوصية رقم -١٧

ُ                                                      بالتعيينات القصرية األجل قد مت إعداده وو ضعت اخلطة الرامية لرسم السياسة العامة. باإلضافة إىل ذلك، 
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تفاقات اخلدمات اخلاصة ومن املزمع وضع سياسة تقوم احملكمة يف الظرف الراهن باستعراض استخدام ا
عامة يف هذا الشأن.

ً     ً                                    يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  على أساس أن احملكمة قد أجنزت الكثري من ٦وتعترب التوصية رقم -١٨
ا أوساط الرقابة بغية التقليل إىل أدىن حد ممكن من حدوث نقائص يف اجلرد  التحسينات اليت شهد

ً مستقبال .

٢٠١٢التوصيات العالقة ذات الصلة بعام - ٢

كجزء من ٢٠١٣يف أعقاب استعراض حلالة تنفيذ التوصيات العالقة اليت مت تقدميها يف عام -١٩
لوحظ أن من أصل ما جمموعه أربع توصيات ٢٠١٣املراجعة اخلارجية للحسابات للبيانات املالية لعام 

ُ         ً                            وتوصية واحدة ن فذت جزئيا  وتوصية رابعة مل تنفذ حىت اآلن.ُ           ً     ً عالقة هناك توصيتان ن فذتا تنفيذا  كامال  
مل تنفذ بعدنفذت جزئياً نفذت بالكاملالتوصيات العالقةاملوضوعالرقم

املسائل العامة ذات ١
الصلة بالوظيفة 
احملاسبية وإجراء 

مراجعة احلسابات

املالية لكفالة تنظيم قسم امليزانية و يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتحسني 
تلبية الوظيفة احملاسبية يف الوقت املناسب للمطالب املعقولة الصادرة عن املراجع 
اخلارجي للحسابات. وهذا يقتضي أيضًا معاملة متطلبات التنفيذ املقبل للمعايري 
احملاسبية الدولية للقطاع العام باعتبارها أولوية رئيسية من أولويات الوظيفة 

احملاسبية.

X

تعزيز وتوضيح دور ٢
املدعي العام ودور 

املسجِّل

يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتعزيز وتوضيح دور املدعي العام ودور 
املسجِّل والقيام، عند االقتضاء، بتعديل النظام املايل والقواعد املالية على النحو 

التايل:
د اجلماعي لدليل الوقوف موقف التوجه اخلدمي االجتاه حنو اخلدمة واإلعدا(أ)

إداري مفّصل (هو غائب حالياً) حيّدد جمموعة كاملة من القواعد اليت 
دف هذه القواعد إىل احلد من  ا كل أجهزة احملكمة. وجيب أن  تتقيد 
حاالت االزدواج والتصدي للحاالت اليت يكون فيها االمتثال للقواعد 

نًا باالختالف يف التفسري، خاصة فيما بني املس جِّل واملدعي العام. مر
وقد تغطي هذه االختالفات األمن والتجهيزات املتعلقة بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت والرتمجة وإجراءات التوظيف واملمارسات العملية 
امليدانية واستئجار املكاتب يف امليدان والقواعد احملددةاخلاصة بالوثائق 

امللزمة املتنوعة.
ملسجِّل ومسؤولياته فيما خيص الشرعية واالمتثال إعادة تأكيد دور ا(ب)

للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وقواعد الدليل 
اإلداري اخلاصة بكافة املصاريف املتكبدة يف إطار احملكمة اجلنائية 
الدولية، مبا يف ذلك املصاريف اليت يتكبدها مكتب املدعي العام. 

جتهيز املدفوعات وتصفية الوثائق امللزمة املتنوعة، وكجانب من عملية
يتوجب على قسم املالية وعلى املسجِّل االضطالع بتفتيش شرعية 

وامتثال كافة بنود املصروفات وعمليات تصفية وثائق االلتزام املتنوعة.
اإلشارة يف النظام املايل والقواعد املالية إىل قائمة من األسباب الرئيسية اليت (ج)

ميكن أن تدعم قرارات املسجِّل القاضية برفض بند من بنود االنفاق (أمثلة 
تقدَّم للتوضيح: عدم االمتثال للقواعد، عدم الدقة يف االعتماد الصادر عن 

موظفي االعتماد، القيد اخلطأ يف امليزانية...).
وينبغي أن يكون املسجِّل يف موضع يسمح له برفض هذه النفقات حيث (د)

ا نفقات ال تتقيد بالنظام املايل والقواعد املالية اليت وضعتها إنه ير  ى أ
احملكمة والقواعد اإلدارية املفصلة يف الدليل. وينبغي أن يكون املدعي العام 

X
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بدوره قادرًا على إبطال قرار صادر عن املسجِّل إذا ما اختلف معه يف 
ام قرارًا اختذه تفسري القواعد. ويف هذه احلالة وعندما يبطل املدعي الع

املسجِّل برفض بند من بنود اإلنفاق فإن املسؤولية الشاملة تنتقل لتلقى 
على عاتق املدعي العام ويُعفى املسجِّل من املسؤولية.

وينبغي أن ُيسجَّل كل "استثناء" ويُعرض يف تقرير سنوي يقدم إىل الدول (ه)
ذا االستثناء بغية األطراف ويقوم املراجع اخلارجي للحسابات باستعراض ه

إبدائه رأياً حول التفسريات اليت قدمتها األطراف املعنية.

الدخول إىل نظام ٥
ساب

حبقوق بتنفيذ إجراءات احملكمة املتعلقة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات 
الدخول لنظام "ساب" احملاسيب، وذلك بأن يتم بوجه خاص منح حقوق الدخول 

ً                                             ووفقا  للتمييز املالئم بني الواجبات. وجيب على احملكمة أن ً            تبعا  ملهمة املوظفني
ّ                                                           تعد ل طريقة تصميم تطبيق نظام "ساب" احملاسيب للمواءمة بني نظام وضع  

ً                     كلمات السر وبني التتبع وفقا  لسياسة احملكمة األمنية.

X

تقليص إلغاء ٦
االلتزامات يف 

املستقبل

بتحسني رصدها االلتزامات غري يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة
املصفاة من أجل تقليص مستوى إلغاء التزامات الفرتة السابقة. وينبغي دعم كل 
التزام غري مصفى بوثقية التزام صحيحة ينبغي مراجعة صحتها على أساس منتظم 
على يد موظفي التصديق وخالل التقرير املايل الذي يقدمه قسم املالية وامليزانية. 

راجع اخلارجي للحسابات بزيادة رصد االلتزامات غري املصفاة لدى يوصي امل
األقسام اليت تعرف مستويات مرتفعة من اإللغاءات من قبيل قسم دعم احملامي، 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية واالحتجاز.

X

٤٢١١مجموع عدد التوصيات العالقة: 

ىل هي يف حكم املنفذة بالنظر إىل ما مت من إعادة تنظيم لقسم امليزانية ُ                  وي رى أن التوصية األو -٢٠
ُ      واملالية بتقسيمه إىل قسمني منفصلني وإىل أن رئيس قسم امليزانية قد ع ني اآلن.

ُ                                                                              وي رى أن التوصية الثانية هي يف حكم التوصية اليت مل تنفذ. وقد وضع املقرر مشروع "إعادة -٢١
ِّ                                   شيد وتوضيح العالقة بني املسج ل وبني األجهزة األخرى التابعة للمحكمة النظر" ينطوي على خطط لرت 

ُ    اجلنائية الدولية من حيث األدوار واملسؤوليات املنوطة. ومل يتخذ هذا التوضيح الطابع الرمسي كما مل ت دخل 
التوضيح هذه. ّ                        التعديالت الضرورية على النظام املايل والقواعد املالية اليت تفص ل مضمون عملية التعزيز و 

ً            ولذلك يكرر املراجع اخلارجي للحسابات جمددا  توصيته هذه.
ُ                                           ُ          ً                        وي رى أن التوصية الثالثة هي يف حكم التوصية اليت ن فذت جزئيا  حيث مت حتديد حقوق الوصول -٢٢

ً                                                                                   وفقا  ملهام املوظفني ومبا يتفق مع الفصل املناسب بني الواجبات. وأن نظام وضع كلمات السر والتتبع 
ً                                        فق مع السياسة األمنية اليت تتوخاها احملكمة. غري أنه طبقا  للتوصيات الواردة يف مشروع "إعادة النظر" متوا

ً           تغريت بعض األدوار واملسؤوليات وستتطلب املزيد من التحديد. ومت تعليق هذا األمر مؤقتا  ريثما تتم 
إعادة التنظيم اجلارية على صعيد قلم احملكمة.

ً                          الرابعة هي يف حكم املنفذة تنفيذا  كامال  حيث إن احملكمة قامت بتحسني ُ             وي رى أن التوصية-٢٣     ً
تعزيز استعراض االلتزامات غري ٢٠١٤إجراءات الرصد املتعلقة بااللتزامات غري املصفاة وواصلت يف عام 

املسددة.
استعراض الحالة المالية

للمحكمة اجلنائية الدولية بالنسبة لعام ً     ً                يوفر القسم الوارد أدناه استعراضا  موجزا  للحالة املالية -٢٤
وخباصة عملية االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، واملعاجلة احملاسبية للصندوق ٢٠١٤
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االستئماين للضحايا واملسائل احملاسبية ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة ومشروع "إعادة النظر" الذي 
ِّ  وضعه املسج ل.

ية االنتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامعمل- ١

موعة األوىل من البيانات املالية اليت مت إعدادها مبا يتفق ٢٠١٤تشكل البيانات املالية لعام -٢٥ ا
فق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. واملعلومات املقارنة املتعلقة ببيان األداء املايل وبيان التد

من املعيار احملاسيب ١٥١ُ                                                             النقدي مل ت عرض على النحو الذي يتفق مع األحكام االنتقالية الواردة يف الفقرة 
ذات الصلة بعرض البيانات املالية.١الدويل للقطاع العام رقم 

وقد جرى إعداد البيانات املالية على أساس االستحقاق بينما جرى إعداد البيانات املالية -٢٦
ً                                                                              وفقا  للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. وبفضل هذا النظام تستبان آثار املعامالت عند السابقة

ّ                                         إجرائها (وليس عند تلقي املبالغ النقدية أو تسديدها) وتدو ن يف البيان املايل املتعلق بالفرتة ذات الصلة. 
ا واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ختتلف عن املعايري احمل اسبية ملنظومة األمم املتحدة من حيث إ

تسعى لربط التدفقات االقتصادية الفعلية الداخلة إىل الكيان واخلارجة منها.
واملعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة تقتضي من احملكمة االحتفاظ بسجل كامل وموثق -٢٧

ا امل ا يف بيانا ا ونفقا الية مما يفضي إىل إحاطة معززة يف جمال املال لكافة أصوهلا وخصومها وإيرادا
واملوارد.

ا -٢٨ وفيما يلي ملخص للتغيريات الرئيسية اليت طرأت على أصول احملكمة وخصومها وإيرادا
ا نتيجة العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: ونفقا

ُ                                  وت ستهلك طوال مدى استغالهلا ويتمثل أثر قيد األصول الثابتة يف البيان املتعلق بالوضع املايل(أ)
كيلويورو.٥١٦٧٠ذلك يف زيادة األصول مبقدار 

ومت توفري ما يلزم بالنسبة لألصول واخلصوم غري املتكررة ذات الصلة بالقضاة واملوظفني. ونتيجة (ب)
ا يتصل كيلويورو فيم٢٤٥٢١هلذا التغيري، عمدت احملكمة إىل تقييد أصل غري متكرر مقداره 

ّ                 ً بتسديد احلقوق ذات الصلة خبطة املعاشات التقاعدية للقضاة. كما قي دت احملكمة استحقاقا  
ا العاملون وهي تشمل التأمني الصحي لفرتة ما بعد  طويل األجل ذا صلة باملزايا اليت يتمتع 

صل إىل اخلدمة، واإلجازة السنوية ومستحقات انتهاء اخلدمة (منح اإلعادة إىل الوطن مببلغ ي
كيلويورو.٨٥٦٢٨

هناك إيراد متأت من "التسديد دفعة واحدة" يف مشروع املباين الدائمة مقيد بصفة تنسحب (ج)
على فرتة التشييد باالستناد إىل النسبة املئوية اليت تتحقق من اإلجناز. ونتيجة ذلك تتمثل يف 

كانون ١ورو بتاريخ كيلوي٩٨٠٣٥إيراد مؤجل (معروض على صعيد االلتزامات) مقداره 
,٢٠١٤الثاين/يناير 

وفيما خيص الكشف، يتعلق الفارق األساسي باشرتاط تقدمي موازنة تسمى بيان الوضع املايل -٢٩
وبيان اإليرادات واملصروفات يسمى بيان األداء املايل. وهذان البيانان يقرتنان ببيان للتدفق النقدي وبيان 

األصول (الثروة الصافية للمنظمة اليت متلكها ملكية فعلية مشرتكة ّ                         يفص ل التغريات الطارئة على صايف
الدول األطراف).

وفيما يتعلق باحملاسبة، يتمثل أهم تغيري خيص املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة يف االنتقال -٣٠
ا احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة أي تسجيل اإليرادات واملصروفات يف الفرتة اليت تتعلق 

بغض النظر عما إذا كان هناك التزام قانوين أو مل يكن أو عما إذا مت تلقي مدفوعات أو مل تتلق.
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ويتضمن االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات تقييد األصول الطويلة األجل (األصول -٣١
يف بيان باملوقف املايل واختالفها حبسب الثابتة) وااللتزامات (التأمني الصحي لفرتة ما بعد اخلدمة) وذلك

ما إذا كانت إيرادات أو مصروفات يف بيان األداء املايل.
ويتم اآلن إعداد ميزانية احملكمة على أسس خمتلفة. فالبيانات املالية يتم إعدادها على أساس -٣٢

يزانية باملبالغ الفعلية (البيان ُ                         االستحقاق الكامل بينما ميزانية احملكمة اليت ي كشف عنها يف بيان مقارنة امل
من املعايري احملاسبية ٢٤اخلامس) تعد على أساس نقدي معدل للمحاسبة. وعلى حنو ما يقتضيه املعيار 

ُ                                                                                الدولية للقطاع العام ت عرض املبالغ الفعلية على أساس مقارن بامليزانية مع التوفيق بينها وبني املبالغ الفعلية 
,٢٤املالية واملفصلة يف املالحظة رقم ُ               اليت ت عرض يف البيانات 

ويقتضي تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الكف عن كشف أنشطة أمانة الصندوق -٣٣
ً      االستئماين للضحايا يف صلب البيانات املالية ولو أن هذه األنشطة مدرجة يف امليزانية. واعتبارا  لكون 

انات مالية منفصلة، فإن التدفقات االقتصادية ذات الصلة به مل تعد الصندوق االستئماين للضحايا يعد بي
ا حتت "اختالفات ختص كيانات" يف  تظهر يف البيانات املالية اخلاصة باحملكمة ويتم التبليغ 

ً                                          كما أن احملكمة توفر خدمات شىت جمانا  لفائدة الصندوق االستئماين للضحايا مبا يف ذلك ٢٤املالحظة
البشرية واألثاث والتجهيزات واألمن وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات املالية واملتعلقة باملوارد احليز املكتيب

ا ال تقيد على َّ                          وخدمات إدارية أخرى. وتكاليف هذه اخلدمات تسج ل يف حسابات احملكمة حيث إ
زيز التبليغ املايل ً        حساب الصندوق االستئماين للضحايا وتعترب بوصفها "مسامهات عينية". وسعيا  وراء تع

ا موارد –الذي يقوم به الصندوق يف كنف املنطق املايل، فإن تلك املسامهات  اليت ال ميكن التشكيك يف أ
ا تبعا  –يتلقاها الصندوق  ً                                                    ً ميكن أن يعاد تقييدها مستقبال  بقيمتها الفعلية (أو التقديرية) وجيري التبليغ 

ندوق االستئماين للضحايا.لذلك يف البيانات املالية اخلاصة بالص

المحاسبة الخاصة بمشروع المباني الدائمة- ٢

ُ            إن مشروع املباين الدائمة مسجل يف البيانات املالية باعتباره عقد تشييد طويل األجل ي زمع االنتهاء -٣٤
الذيCourtys Building Consortium. واملتعاقد املسؤول عن التشييد هو ٢٠١٥منه يف أيلول/سبتمرب 

ً                          يتوىل توجيه الفواتري إىل احملكمة استنادا  إىل ما جيري إجنازه من العمل.
تتوىل تقييم التقدم احملرز على عني املكان Brink Groepواحملكمة بدورها، ومبساعدة من شركة -٣٥

لغ ّ    وتتثبت فيما يتم إجنازه من األعمال قبل أن تعمد إىل إدراج الفاتورة يف احلسابات. وعندئذ يقي د مب
تكلفة التشييد مبا يتمشى مع التقدم الذي حيرز على صعيد املشروع.

ُ                                            س جل "أصل قيد التشييد" خيص مشروع املباين الدائمة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وحىت -٣٦
كيلويورو يف ٦٤٨١٨٨كيلويورو. وباملقارنة مع التكلفة التقديرية اإلمجالية البالغة ٦٧١١٤١مقداره 

٪.٧٥ّ                            ُ             يقد ر أن مشروع املباين الدائمة قد أ جنز مبا نسبته ٢٠١٤اية 
ّ                    وتكلفة مشروع املباين الدائمة متو ل من مصدرين اثنني مها:-٣٧
مليون ٦٨تلقت احملكمة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١مبالغ تسدد دفعة واحدة: وحىت (أ)

أيار/مايو ٣١دة لغاية مليون يورو من التعهدات بالتسديد دفعة واح٢٦ُ          يورو ي ضاف إليها 
٢٠١٥.

مليون يورو. وحىت ٢٠٠ّ                                               قرض ميس ر مقدم من الدول املضيفة برأمسال أقصى حمتمل يصل إىل (ب)
مليون يورو من هذا ٨٥،٢قامت احملكمة بسحب مبلغ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

القرض.
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قرض الواجب االسرتداد مع ً                                                   وطبقا  لالتفاق املتعلق بالقرض، تقوم الدولة املضيفة بتخفيض ال-٣٨
سم هذا ١٧،٥خصم يساوي  ُ        ٪ من القيمة القصوى لرأس املال مطروحا  منها جمموع املبالغ املسحوبة. وحي                              ً

اخلصم من املبالغ اليت تسدد دفعة واحدة واليت طلبت تسديدها احملكمة.
لب ُ وكان هناك خطأ حسايب يف مقدار اخلصم ننتج عنه سوء تقدير للمدفوعات اليت ط  -٣٩

٣١ُ                                   تسديدها دفعة واحدة. ونتيجة هلذا اخلطأ فإن مقدار ما ط لب تسديده من املبالغ دفعة واحدة، حىت 
مليون يورو ٧٠،٤ً    مليون يورو فقط بدال  من ٦٨،١، ومت تلقيه وصل إىل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

جمموع املبالغ وصل٢٠١٥أيار/مايو ٣١مليون يورو. وحىت تاريخ ٢،٣وكان هناك نقص متمثل يف 
ُ             مليون يورو يف حني كان املفروض أن ي طلب تسديد ما ٩٣،٤املسددة دفعة واحدة واليت مت تلقيها إىل 

مليون يورو. والكشوف الواردة يف ٣،٣مليون يورو وهذا أدى إىل حصول نقص مقداره ٩٦،٧مقداره 
ة إىل التعديل حبكم أن املعايري احملاسبية البيان املايل ذي الصلة باملبالغ اليت تسدد دفعة واحدة ليست حباج

الدولية للقطاع العام تفيد بأن أثر هذا اخلطأ احلسايب ال ينبغي أن يسجل إال إذا كان هناك التزام قائم 
وحيث إن املبالغ املسددة مرة واحدة تتم على أساس تطوع من ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت 

هناك أي التزام حىت ذلك التاريخ.جانب الدول األطراف وعلى هذا ليس

ِّ               معلومات مالية تتعلق بمشروع المسج ل "إعادة النظر"- ٣

ِّ                      يف أعقاب موافقة مجعية الدول األطراف (اجلمعية)، عمد املسج ل إىل وضع مشروع "إعادة -٤٠
النظر" لتعزيز كفاءة وفعالية تنظيم قلم احملكمة. وينفذ هذا املشروع على مراحل مخس هي:

: تصميم املشروع١املرحلة )(أ
: القاعدة اليت يقوم عليها قلم احملكمة والتصميم التنظيمي٢املرحلة (ب)
: تدابري التغيري الفورية٣املرحلة (ج)
: استعراض أداء الوظائف٤املرحلة (د)
: اختتام املشروع٥املرحلة (ه)
شهدت إلغاء مخس وظائف لكبار أفضت إىل حالة٢٠١٤يف متوز/يوليه ٢وقد انتهت املرحلة -٤١

متثل تكاليف تقديرية ٢٠١٤كيلويورو يف البيانات املالية لعام ٤٧٣املسؤولني. ومت تسجيل خمصص مبلغه 
ُ                   ومل حتدد أية وظائف ي زمع إلغاؤها عندئذ. ٢٠١٥يف آذار/مارس ٤و٣ُ                             ي توقع تكبدها. وانتهت املرحلتان 

. وفيما عدا األثر الناجم عن الوظائف اخلمس ٢٠١٥ان/يونيه يف أواخر حزير ٥واملزمع انتهاء املرحلة 
يف ٢٠١٤، ليس ملشروع "إعادة النظر" أي أثر يف بيان الوضع املايل لعام ٢امللغاة يف إطار املرحلة 

البيانات املالية.
ِّ      ً                                                             واختذ املسج ل قرارا  بإلغاء منصب واحد. واألسباب الداعية هلذا اإللغاء يف سياق املشروع -٤٢

تقتصر على ما يلي:
يف احلالة اليت مل تعد فيها الوظائف املؤداة يف نطاق املنصب املعين الزمة؛’١‘
التغيريات اهليكلية اليت تنتج عن التغيريات اجلوهرية اليت تطرأ على الوظائف والواجبات ’٢‘

آخر واملسؤوليات املرتبطة مبنصب معني، أو إعادة وزع الوظائف وإدراجها يف نطاق منصب
يغدو معه املنصب احلايل غري ذي لزوم؛

تغيري الربنامج أو املتطلبات التشغيلية.’٣‘
والعاملون الذين "أعيد النظر" يف وظائفهم حيق هلم أن يتقدموا على سبيل األولوية لوظائف -٤٣

أخرى تنشئها احملكمة كجزء من إعادة التنظيم.
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"إعادة النظر" مل يعرف بعد، فإن التقديرات احلالية وعلى الرغم من أن الوضع النهائي ملشروع-٤٤
اليت وضعتها احملكمة واملتعلقة بعدد العاملني بقلم احملكمة واألثر املايل املرتتب حبق احملكمة ميكن تلخيصها 

يف اجلدول التايل:

(باليورو)٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠: الحالة التقديرية لمشروع "إعادة النظر" في ١الجدول 

لحالة السابقة ا
على مشروع 
إعادة النظر 

كانون ١في 
الثاني/ يناير 

الملغى٢٠١٤

تغيير 
جوهري 

لطبيعة العمل
)٣٠(٪

خفض عدد 
الملتحقين 

بوظيفة

مجموع 
المناصب 
التي أعيد 
النظر فيها

طلب 
التعيين على 

سبيل 
األولوية في 

مناصب 
جديدة

مجموع 
العاملين 

الذين أنهيت 
مهامهم

عاملين وظفوا 
ً خارجيا  

الحالة 
التقديرية لما 
بعد مشروع 
إعادة النظر

عدد العاملني بقلم 
٥٠٤٩٨-٦٠٦٠-٦١٢٠-٥٤-٥٠٨٦٠احملكمة

الرسوم التقديرية 
اء املهام ٧إل ٥٩١ ٢٥٤٤ ٣٢٠٣٦٢

الوفورات التقديرية 
يف امليزانية املرتتبة 

على العاملني 
املنتهية مهامهم يف 

تمرب أيلول/سب٣٠
٢٠١٥١ ٨٢٠ ٨٥٥-٥١٣ ٦٤١-

٥صايف األثر املايل ٧٧٠ ٧٤١٣ ٤٦٤ ٧٢١

أفضل تقديرأسوأ حالة

,٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية باالستناد إىل أرقام تقديرية متوفرة لغاية 
٥٠٨ومن أصل ما عدده ٢٠١٤حزيران/يونيه ١ويبني اجلدول الوارد أعاله أنه يف تاريخ-٤٥

تمل أن يعاد النظر يف  ً          ُ        عامال  من هؤالء ي توقع أن ٦٠ّ     منصب ويقد ر أن ١٢٠ُ                    عاملني بقلم احملكمة، حي 
ً عامال  ٥٠يتقدموا بطلب احلصول على مناصب جديدة وحيافظوا على عمالتهم داخل احملكمة. وهناك 

عل العدد التقديري للعاملني يف مرحلة ما بعد "إعادة النظر" يصل إىل ُ                   ً     آخرون ي توقع توظيفهم خارجيا  مما جي
٤٩٨,

كيلويورو ٣٤٦٥ّ      ً                                                      يقد ر حاليا  األثر املايل الصايف املرتتب على مشروع "إعادة النظر" مبا بني -٤٦
كيلويورو. وهذه التقديرات حمسوبة بعد طرح الوفورات التقديرية على صعيد امليزانية املتأتية من٥٧٧١و

,٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣٠انتهاء مهام العاملني بتاريخ 
وجتب مالحظة أن هذه التقديرات ال تشمل التكاليف اإلضافية املرتتبة على توظيف عاملني -٤٧

ا عملية التوظيف  جدد خارجيني، وهي تكاليف ميكن أن تكون ذات بال بالنظر إىل األبعاد اليت اختذ
رر على صعيد قلم احملكمة كما ال تشمل هذه التقديرات األثر املايل إضافة إىل متوسط التوظيف املتك

احملتمل أن يرتتب على أية التزامات ناشئة عن العملية.
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الفوائض النقدية التي تسلم للدول األطراف- ١

ً                   فائضا  يف امليزانية بعد أن تسدد احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة للدول األطراف ما كان-٤٨
ً                                        ً تؤخذ يف احلسبان كافة املبالغ اليت مل تتلق أو مل تسدد نقدا . هذا الفائض املعدل يف امليزانية يسمى فائضا  

ً نقديا .
ا املقررة املقبلة حاملا -٤٩ تسدد احملكمة الفوائض النقدية للدول األطراف أو ختصمها من اشرتاكا

من النظام املايل والقواعد ٤-٥و٧-٤على حنو ما هو مفصل يف البندين تستوىف شروط حمددة معينة 
ّ                                                      ينص على "أن يقس م أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة مالية فيما بني ٧-٤املالية. والبند 

الدول األطراف ... ويسلم لكل من الدول األطراف املبلغ النقدي الذي خيصها من عملية القسمة آنفة 
٤-٥ُ                        إذا كان اشرتاك الدولة الطرف عن تلك الفرتة املالية قد س دد بالكامل". وتنص املادة الذكر

باإلضافة إىل ذلك على أنه "جتري تسويات لألنصبة املقررة على الدول األطراف فيما يتعلق مبا يلي: 
".٧-٤أي رصيد يستبقى من االعتمادات مبوجب أحكام البند (أ)
املايل للمحكمة ومدى استقرارها ينبغي التصدي للمسائل التايل ذكرها:وعند تقييم األداء -٥٠
فائض امليزانية أو العجز فيها: ما هي املبالغ اليت التزمت احملكمة بإنفاقها وما مدى ما دفعته منها (أ)

باملقارنة بامليزانية اليت وافقت عليها الدول األطراف؟
للمحكمة (تسمى صايف األصول) أم هل تناقصت مقارنة صايف الثروة: هل منت الثروة الصافية (ب)

بالسنة املاضية؟
ا عند حلول أجلها؟(ج) السيولة: هل متلك احملكمة ما يكفي من السيولة باملصرف للوفاء بالتزاما
والقيام بصورة منهجية بتسديد الفوائض النقدية لفائدة الدول األطراف حيد من الثروة الصافية -٥١

ّ     ً     ً                                                              ل د ضغطا  قويا  على قدرة التصرف يف السيولة اليت متلكها وهذا األمر يساهم يف إضعاف للمحكمة ويو 
االستقرار املايل الشامل للمحكمة.

ً وتقتضي اإلدارة احلذرة والكفؤة للموارد املالية استبقاء احملكمة تلك األموال باعتبارها احتياطيا  -٥٢
ا ا وذلك بدال  من التسديد ً                                    عاما  و/أو قيدها حلساب كل دولة طرف يف حسا ً            االحتياطي اخلاص 

ً                          املنهجي هلذه الفوائض لفائدة الدول األطراف. وهذا االحتياطي يبقى ملكا  للدول األطراف وميكن توزيعه 
يف تاريخ الحق حني ترى مجعية الدول األطراف لزوم ذلك. ولكل دولة طرف احلق يف اسرتداد املال ولكن 

ا على أساس منهجي بل على أساس كل حالة على حدة حبسب احتياجات ليس من املفروض أن يتم هذ
املنظمة والقيود اليت تواجهها الدول األطراف.

هذا النهج، الذي تتبعه على نطاق واسع املنظمات الدولية كاليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية -٥٣
املثال، بتخصيص القوائض يف امليدان االقتصادي، من شأنه أن يسمح للدول األطراف، على سبيل 

ُ                                                            النقدية الحتياطيات حمددة ت نشأ لتغطية امليزانيات املتعددة األطراف أو النفقات الطويلة األجل.
ا احملكمة مؤخرا  خبصوص السيولة تربهن على أن تفاوت النقد يف -٥٤ ً                                        ونواحي القلق اليت أثار

ً      ً ض النقدية على الدول األطراف يؤثر تأثريا  سلبيا  األرصدة املصرفية الذي يتسبب فيه التوزيع املنهجي للفوائ
على االستقرار املايل الشامل للمحكمة.

١التوصية رقم 
لتحسني االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية يوصي املراجع اخلارجي بتعديل البندين 

الية للفوائض النقدية حىت تساير هذه من النظام املايل والقواعد املالية املتعلقني باإلدارة امل٤-٥و٧-٤
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الفوائض أفضل املمارسات لدى املنظمات الدولية. فينبغي الكف عن "تسليم" الفوائض النقدية بصورة 
ُ                ً            منهجية للدول األطراف بل ينبغي تقييدها يف حساب احتياطي ي سجل باعتباره جزءا  من األرباح 

املستبقاة.

القانونية ولتكاليف استبدال األدوات اإلنتاجيةتخصيص األموال لفائدة المساعدة - ٢

ما أنواع النفقات ما يصعب إىل حد كبري ميزنته وذلك بالنظر على سبيل املثال إىل تعذر -٥٥
إمكانية التنبؤ بتلك املصروفات أو ملا تتسم به من طابع طويل األجل. وهذا ينطبق على تكاليف 

اجلنائية الدولية وتكاليف استبدال األدوات اإلنتاجية بالنسبة املساعدة القانونية اليت تقدمها احملكمة 
للمباين الدائمة اجلديدة.

ً                                                                      أوال ، يتوقف مستوى وتوقيت تكاليف املساعدة القانونية على عوامل خارجية ال سبيل -٥٦
بالغة ً                 للمحكمة إىل السيطرة عليها. وعلى الرغم من أن هذه املمارسة تناقصت مؤخرا  تنزع احملكمة إىل امل

ا سنة تلو السنة بغية تأمني تنفيذ الربنامج أو إلغاء أي التزامات مل تؤد السنة  يف تقدير مستوى التزاما
التالية، مما يتولد عنه وفورات مهمة على صعيد االلتزامات غري املصفاة. وهذه النقطة أثريت كجزء من 

).٦ة رقم (التوصي٢٠١٢عملية مراجعة احلسابات للبيانات املالية لعام 
ويسمح هذا النهج للمحكمة بإقامة منطقة عازلة أو احتياطي ضمين يضمن هلا أال جتد نفسها -٥٧

ً                                         يف وضع يتعذر فيه عليها الوفاء بتكاليف املساعدة القانونية نظرا  لعدم مرونة قواعد تنفيذ امليزانية. بيد أن 
حيد من مستوى شفافية امليزانية واستعراضها. هذا النهج يفصل عملية اختاذ القرارات عن عملية امليزنة مما

َّ                                 ّ               وما هو مقرتح من تكريس مبلغ مايل معني، ميو ل من امليزانية العادية، وعلى أن تكر س املوارد حلاالت 
حمددة، من شأنه أن خيفف من الضيق يف إدارة تكاليف املساعدة القانونية على مدى فرتات مالية متعددة 

بالتكاليف الشاملة.واملفروض أن ييسر التبصري
ً      ً                                                                        ثانيا  وأخريا ، وبالنظر إىل أن احملكمة متلك اآلن املباين الدائمة، ينبغي التصدي ملسألة استبدال -٥٨

أدوات اإلنتاج يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل. وبالنظر إىل أنه من املؤكد أن البنود اإلنتاجية سيتعني 
النهج احلذر اعتماد آلية يف الظرف الراهن من أجل املباعدة استبداهلا يف تاريخ زمين معني يستوجب

الزمنية يف هذه التكاليف.
ومع اقرتاب موعد إجناز املباين اجلديدة للمحكمة، قامت احملكمة بدراسة كيفية متويل الصيانة -٥٩

لة سليمة. وهذه (اإلصالحية والوقائية) وبرنامج املصروفات الرأمسالية للحفاظ على املباين الدائمة يف حا
ا بسهولة ولكن بصورة غري منتظمة على مدى  التكاليف، خاصة منها املصاريف الرأمسالية، قابلة للتنبؤ 
ً                    عمر املبىن اململوك وتنزع هذه التكاليف إىل بلوغ أوجها أثناء فرتات معينة. وسعيا  وراء التمويل السلس 

ُ                               املعين بالك لفة اجلملية للملكية بالنظر يف شىت هلذه املصروفات مدى عمر املبىن، قام الفريق العامل
ُ                         اخليارات وأوصى بأكثرها كفاءة إىل جلنة الرقابة وجلنة امليزانية واملالية. واقرت ح ختصيص اعتماد تقوم مبوجبه 
ّ                    الدول األطراف باملسامهة فيه سنويا  مببلغ ثابت من خالل ختصيص تربعات تكر س للصيانة ولتكاليف                                 ً

سب التكاليف املتكبدة عندئذ على هذا االعتماد.استبدال األصول ُ                                          اإلنتاجية. وحت 
ا احملكمة اجلنائية الدولية وعدم -٦٠ ُ                                 مث إن املخاطر الناشئة عن احلاالت غري املتوقعة اليت ت عىن 

ً                                      تسديد االشرتاكات املقررة يتم التقليل من أثرها حاليا  من خالل صندوق رأس املال املتداول وصندوق 
. وصندوق رأس املال املتداول غرضه توفري املوارد املالية للمحكمة ريثما تقوم الدول األطراف الطوارئ

ا املقررة خاصة يف بداية السنة. وتنبغي مالحظة أن املستوى املطلوب الحتياطي صندوق  بتسديد اشرتاكا
ا الذي تتوخاه احملكمة. رأس املال املتداول يتوقف إىل حد كبري على منوذج صرف األموال باملقابل لقبضه

ويتوجب حتليل هذا النموذج وإعادة النظر فيه على أساس منتظم حىت تتجنب احملكمة االفتقار إىل 
ً     ً                                                                السيولة أو فائضا  نقديا  غري مربح مودع يف املصرف. ولصندوق الطوارئ غرض حمدد بوضوح واستخدامه 
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ّ                            عذ ر استخدامه الستيعاب العجوزات يتوقف على أحداث هي خارجة عن سيطرة احملكمة وميكن لذلك ت
األخرى.

واملخاطر النامجة عن عدم إمكانية التنبؤ بتكاليف املساعدة القانونية والطابع الطويل األجل -٦١
ً                                        لتكاليف استبدال األصول اإلنتاجية ليست حاليا  حمل نظر وقد تتسبب يف إضعاف شفافية امليزنة 

واالستقرار املايل للمحكمة.
ا املالية مبقتضى املعايري احملاسبية وأفضل مم-٦٢ ارسة تتبعها املنظمات الدولية، اليت تقوم بإعداد بيانا

الدولية للقطاع العام، تتمثل يف اجتناب املخاطر وذلك عن طريق إنشاء احتياطي خيضع لسلطة الدول 
الدول األطراف أن ً                      األطراف كجزء من األرباح املستبقاة اليت توضع جانبا  لغرض حمدد. وميكن جلمعية 

تستعرض مستوى هذه االحتياطيات على أساس سنوي وميكن إذا لزم األمر أن ختصص هلذه 
ً              االحتياطيات الفوائض النقدية اليت تقيد لفائدة حسابات الدول األطراف وذلك سعيا  وراء االحتفاظ 

بأرصدة احتياطية عند مستوى مالئم.
٢التوصية رقم 

نبؤ مبيزانية احملكمة اجلنائية الدولية، كما اإلدارة املالية لتكاليف املساعدة ليتسىن حتسني إمكانية الت
القانونية وبنود استبدال األصول اإلنتاجية والزيادة يف االستقرار املايل الشامل، يوصي مراجعو احلسابات 

ة الدول األطراف ً                                   بإنشاء اعتمادين احتياطيني باعتبارمها جزءا  من األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة مجعي
ا والطابع الطويل األجل لتكاليف  وذلك ليتيسر تغطية تكاليف املساعدة القانونية اليت يتعذر التنبؤ 

استبدال األصول اإلنتاجية للمباين الدائمة.

تسويات وتعديالت مراجعة الحسابات
أثناء عملية مراجعة ُ     تعكس الصيغة النهائية للبيانات املالية التسويات التالية اليت أ جريت -٦٣

احلسابات وقبلها املراجع اخلارجي للحسابات:
كيلويورو من صايف ١٤٣مببلغ ٢٠١٢نقل فائض من الصندوق االستئماين للضحايا لعام (أ)

األصول إىل اإليرادات.
كيلويورو من صايف ١٩نقل األرصدة اليت أعيدت إىل اجلهات املاحنة (التربعات) اليت مبلغها (ب)

رادات إىل تكاليف التشغيل األخرى.اإلي
اء ١،٧ً        مبا يشمل اعتمادا  مقداره ٢٠١٤تصويب األرصدة االفتتاحية لعام (ج) مليون يورو مقابل اإل

املبكر لإلجيار الراهن.
مت حتسني الكشوف يف العديد من املالحظات امللحقة بالبيانات املالية على النحو التايل:(د)

وتقدير مستحقات موظفي الصندوق االستئماين للضحايا.: شرح١٠املالحظة ’١‘
اء االعتماد اخلاص باملستحقات (٣-١٣املالحظة ’٢‘ كيلويورو) ٤٧٣: ذات الصلة بإ

فيما خيص مشروع "إعادة النظر".
٢٠١٢: الشرح املتصل بالفائض يف الصندوق االستئماين للضحايا لعام ٣-١٤احلاشية ’٣‘

نقول إىل مشروع املباين الدائمة.كيلويورو امل١٤٣قدره 
: ذات الصلة باإليرادات املتأتية من اسرتداد مصروفات (مليونا يورو).٤-١٥املالحظة ’٤‘

شكر وتقدير
يتوجه املراجع اخلارجي للحسابات بآيات الشكر إىل موظفي احملكمة اجلنائية الدولية وبالذات املوظفني 

م ومل ا قدموه من مساندة ألفرق مراجعة احلسابات أثناء عملية املراجعة.التابعني لقلم احملكمة لتعاو
اية املالحظات املتعلقة مبراجعة احلسابات.
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متابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب المملكة المتحدة الوطني لمراجعة 
الحسابات

تحدة الوطين ملراجعة بعد مراجعة دقيقة حلال تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة امل-١
احلسابات لوحظ أن آخر توصية عالقة قد مت اآلن تنفيذها.

ُ   ن فذتالتوصية العالقةاملوضوعرقم
ُ    ن فذت 

ً جزئيا  
ُ    مل ت نفذ 

بعد

مل تعد 
قابلة 

للتنفيذ

إدارة امليزانية –املباين الدائمة ١
وإدارة املخاطر

نوصي بطلب نصائح من ملختصني يف شؤون التمويل 
معلومات السرتاتيجية إدارة األصوللتوفري

X

---١١مجموع عدد التوصيات العالقة: 

٢قام الفريق العامل املعين بالتكلفة اجلملية للملكية بتقدمي تقريره النهائي إىل جلنة املراقبة يف -٢
٢٠١٤ذار/مارس آ٢٧ً                      . وكان هذا الفريق قد قدم سابقا  تقريرين مرحليني مؤرخني ٢٠١٥نيسان/أبريل 

ُ                                                               . وأ قرت التوصيات الواردة يف التقرير النهائي ويف التقريرين املرحليني من ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢و
قبل اخلبريين االستشاريني االثنني يف جمال متويل إدارة األصول.
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المشروع
٢٠١٤السنة المالية 

احملتويات
اهلدف من املراجعة ونطاقها 

معلومات أساسية 
قائمة التوصيات 

متابعة التوصيات السابقة 
التقارير املالية املتعلقة باملشروع 

تطور جمموع تكاليف مشروع البناء -١
متويل مشروع البناء -٢
ول اإلنتاجية نفقات التشغيل والصيانة واستبدال األص-٣

املالحظات والتوصيات املتعلقة بإدارة مشروع املباين الدائمة 
حوكمة وإدارة املشروع -١
املشروع احلي ملشروع البناء -٢

شكر وتقدير 

الهدف من المراجعة ونطاقها
ر املالية أجرى فريق مؤلف من مراجعني خارجيني اثنني استعراضًا للتقرير املتعلق بإعداد التقاري-٦٥

. وكان اهلدف من هذا ٢٠١٤ملشروع املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية وإدارة املشروع للسنة املالية 
االستعراض هو التحقق من مالءمة التقارير املالية وصحتها واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة 

ارة على األساس القانوين واخلطة املالية واحلوكمة وتنفيذ وإجراء مراجعة إلدارة املشروع. وركزت مراجعة اإلد
املشروع ونطاق املخاطر والنزاعات واالمتثال لقرارات الدول األطراف.

٣٠٠٠وجرت املراجعة وفقًا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة مبا يف ذلك املعيار -٦٦
من النظام املايل ١٢مبراجعات االمتثال عمًال بالبند املتعلق ٤٠٠٠املتعلق مبراجعات األداء واملعيار 

,٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٤والقواعد املالية للمحكمة وخطاب االلتزام املؤرخ 
ومتت مناقشة مجيع املالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنيني باحملكمة. وُعقد االجتماع -٦٧

لك حبضور السيد نيل براديل، مدير املشروع، والسيد وذ٢٠١٥حزيران/يونيه ٤اخلتامي للمراجعة يوم 
خوان اسكوديرو، نائب املدير والسيدة إيوا غوالبيك املراقبة املالية للمشروع. وحييط هذا التقرير إحاطة 

م وردودهم. تامة بتعليقا

معلومات أساسية
مليون يورو ١٩٠، وافقت مجعية الدول األطراف على البناء مبيزانية أقصاها ٢٠٠٧يف عام -٦٨

، وافقت اجلمعية على تأجيل ٢٠٠٩. ويف عام ٢٠١٤وقررت انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة عام 
. ويف ٢٠١٦وموعد االنتقال إىل املباين اجلديدة إىل عام ٢٠١٥املوعد احملدد لالنتهاء من البناء إىل عام 

ماليني يورو ٥،٦وهو مبلغ يقل مبا مقداره مليون يورو ١٨٤،٤، ُقدرت تكاليف البناء مببلغ ٢٠١٣عام 
مليون يورو مضافًا إليها ١٨٤،٤عن امليزانية األصلية املعتمدة. وامليزانية اجلملية لعملية البناء البالغ قدرها 
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باإلضافة إىل ميزانية االنتقال ٢٠١٤ماليني يورو مقدم من مجعية الدول األطراف يف عام ٤،٣مبلغ 
األخرى الالزمة للمستخدمني غري املدرجة يف عملية البناء، واالنتقال والدعم) مببلغ (األثاث والتجهيزات

مليون يورو.٢٠٠مليون يورو، جيعل جمموع تكاليف املشروع املوحد تصل إىل ١١،٣
واملفروض أن تنتقل احملكمة إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١ومقرر اآلن تسليم املباين للمحكمة يف -٦٩

,٢٠١٥يدة أثناء األسبوعني األولني من شهر كانون األول/ديسمرب مبانيها اجلد
ومشروع البناء ممّول من قبل الدول األطراف وكان لكل منها اخليار يف طريقة من طريقتني للدفع -٧٠
)١(مها:

؛٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥إما املسامهة مببلغ إمجايل (التسديد دفعة واحدة) حبلول تاريخ (أ)
امهة، وفق نفس نسبة مسامهتها يف ميزانية احملكمة العادية، يف تسديد القرض املقدم إىل أو املس(ب)

احملكمة من الدولة اهلولندية ألجل البدء يف األشغال.

قائمة التوصيات
١التوصية رقم 

يوصي مراجع احلسابات فريق إدارة املشروع بأن ُتدعم املعلومات املقدمة إىل جلنة املراقبة بعرض 
ا مجعية الدول األطراف إىل جانب االلتزامات موج ز يتضمن الشواهد الداعمة للميزانية اليت اعتمد

واملدفوعات واالعتمادات الواجب رصدها.
٢التوصية رقم 

تسوية احلساب املتعلق باملدفوعات مرة واحدة دون تأخري ’ ١‘يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: 
أن تقوم جلنة املراقبة ’ ٢‘رمسيًا هذا اخليار أن تقدم االعتمادات؛ ويدعو باملثل الدول اليت اختارت

باالتفاق مع الدولة املضيفة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥بالتمديد يف األجل الذي ُحدد يف البداية ليوم 
ليتسىن تنفيذ هذا اإلجراء التصحيحي دون تغرمي الدول املسامهة.

٣التوصية رقم 
كمة اجلنائية الدولية بأن تشرع يف خلق احتياطي يساعدها على جتديد يوصي املراجع اخلارجي احمل

رأمساهلا العقاري خالل السنة اليت تلي تسلم املباين الدائمة.
٤التوصية رقم 

ما يلزم من املوارد إلدارة عملية املتابعة ٢٠١٦يوصي املراجع اخلارجي بأن تتضمن ميزانية عام 
امج االنتقايل لضمان إمتام املشروع بنجاح مبا خيدم املصاحل الفضلى للدول اإلدارية ملشروع البناء والربن

األطراف وللمحكمة اجلنائية الدولية.
٥التوصية رقم 

يوصي املراجع اخلارجي بانتقال جلنة املراقبة احلالية إىل جهاز ميثل يف املستقبل الدول األطراف 
يف إطار مفصل اخلصائص وذلك تالفيًا ألي غموض من تناط به مسؤولية مراقبة املسائل الرئيسية وذلك 

حيث احلوكمة يكتنف هيئات اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمحكمة اجلنائية الدولية.
٦التوصية رقم 

شروع البناء"."متويل مباملتعلق ٢-راجع الفصل خامساً )١(
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، بتنظيم ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم فريق إدارة املشروع، اعتباراً من 
ا إىل اخلدمات العامة التابعة لقلم احملكمة (وحدة نقل قاعدة بيانات الوثائق امل تعلقة مبشروع البناء وإدار

إدارة املرافق) وتيسري وصول قسم األمن والسالمة إىل قاعدة البيانات هذه وذلك ليتحقق التعاون.

متابعة التوصيات السابقة
: ست منها ٢٠١٤اير كانون الثاين/ين١بقيت هناك إحدى عشرة توصية واجبة التطبيق حبلول -٧١

جرى تنفيذها وتوصيتان نُفذتا جزئيًا وثالث توصيات هي يف حكم اليت مل تعد قابلة للتطبيق ومت التخلي 
عنها.

نفذت التوصيات
جزئياً 

نفذت
يالكامل

مت التخلي 
عنها

احملكمة للحسابات بأن يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده يوصي املراجع اخلارجي١-٢٠١٤
تسليم املباين للمحكمة، يوم هوالدول األطراف اشرتاكاتلتصفيةاملراقبةجلنةو 

سابقا لتاريخ انتهاء االتفاق الذي عقدته احملكمة بشأن اإليواءكان إذا  حىت 
إلمكان االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل جدول األنصبة املؤقت احلايل، 

.٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣املقررة املعمول به يف األعوام

X

للحساباتيوصي املراجع اخلارجي ٢-٢٠١٤
ُ    بأن ي طلب ، ختصيص األموالدير املشروع يف اإلخالل مبسؤولية مدون (أ)

املعروضة على علوماتإىل مدير املشروع أن حيدد مبزيد من التفصيل امل
على حنو فعال من من أجل احلد استخدام امليزانيةجلنة املراقبة بشأن 

؛الطفيفةتقنية لتمويل التعديالت الاملشروع احتياطي استخدام 
مناسب، مببلغ عند االقتضاء، بالنظر يف انشاء احتياطي خاص إضايف، (ب)

، على أن يعرض اعتماد امج البناءنلتمويل أي تعديالت جوهرية على بر 
جلنة املراقبة للموافقة عليه ومتويل هذا االحتياطي أوال وبصورة رمسية على 

).٦التوصية (انظر 

X

يف الفرتة للحسابات بأن تبحث احملكمة وجلنة املراقبة، يوصي املراجع اخلارجي ٣-٢٠١٤
اية عام  على إمكانية التعاقد من الباطن كليا أو جزئيا ، ٢٠١٤من اآلن وحىت 

عام يف ميزانية بند ، وتوفري من ممتلكات احملكمةتصبح اليت سإدارة املباين، 
واالستعداد املختارة، من الباطن ملتعلقة بالشركة املتعاقد معها للنفقات ا٢٠١٥
.٢٠١٥سبتمرب أيلول/اعتبارا من هذا االختيار لتنفيذ 

X

للحسابات إدارة املشروع، يوصي املراجع اخلارجي املتصلة بتقليل املخاطرل٤-٢٠١٤
بأن ‘ ١’: ، أيعومدير املشرو توزيع املسؤوليات بني جلنة املراقبةبااللتزام بدقة ب

علومات على مزيد من املمدير املشروع إىل جلنة املراقبةالذي يقدمه تقرير حيتوي ال
املسائل االسرتاتيجية واملالية (مبا يف ذلك املخاطر) بشأن دقيقة الفصلة و امل

أن حترتم ب‘ ٢’االسرتجاعية؛ ويف جمال املراجعةامن ممارسة مسؤوليالتمكينها 
.املتصلة باجلوانب التقنيةيف املسائل اإلداريةالتصرفوع يف مدير املشر حرية

X

تشجيع لخطة عمل وتنفذ احملكمةللحسابات بأن تعد يوصي املراجع اخلارجي٥-٢٠١٤
ملشاركة على اقسم املوارد البشرية، مجيع األقسام يف قلم احملكمة، وال سيما 

االنتقال مشروع تنفيذ ان على مجيع مستويات املسؤولية يف ضمو ياستباقبشكل 
.بنجاح

X

املتعلقة ، يةالوالية األولباالبقاء على ‘ ١’: للحساباتيوصي املراجع اخلارجي٦-٢٠١٤
حيث التكاليف واإلطار من ، ٢٠١٥نقل امللكية يف النصف الثاين من عام ب

إضافية ةوالي، عند االقتضاء، احملكمةبأن تضع ‘ ٢’؛ وامج العامنالزمين والرب 
التكلفة (امليزانية والتمويل)، القيام أوال بتحديدامج األصلي، بعد نالرب وسيع لت
، عقد البناء)للبناء، تعديل يدترخيص جدالرتتيبات القانونية (احلصول على و 

ة والتقنية).الوظيفيواملضمون (املواصفات 

X
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تصلةر املاطاحملكمة بتحديد وتقييم املخيوصي املراجع اخلارجي للحسابات ٧-465٢٠١٤

لربكة صلة با، وعلى وجه اخلصوص املخاطر املعروفة املتاملتكررةتكاليف التشغيلب
، واحتمال صدور خضراءبواجهة " الفوالذيةشبكة املعماريةال"وتغطية العاكسة

املطالبة باالمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.

X

حسابات بأن تؤيد جلنة امليزانية واملالية ابتداء من يوصي املراجع اخلارجي لل٢-٢٠١٣
-٢٠١٤لفرتة ثالثية على أساس الرصيد الصفري لإعداد ميزانية ٢٠١٣
تيسري التقدير االستشرايف للميزانية بالنظر ، وستؤدي هذه العملية إىل (أ)٢٠١٦

ا  إىل إدراج املقر يف أصول احملكمة،و(ب) السماح للمحكمة بتحديد احتياجا
املالية بدقة أكرب ال مسيا فيما يتعلق بطريقة العمل اجلديدة للمحكمة مقارنة 

بالسنوات السابقة.

X

ابتداء بأنهي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة وجلنة املراقبة بأن تعلنا،يوص٣-٢٠١٣
ائيٌّ بغض النظر عن بعترب، ٢٠١٣من صيف  مشروع املباين الدائمة قيد البناء 

ا. وينبغي غلق استطالع طلبات التع ديالت اليت التزم املقاول أصال بالقيام 
التكييف اليت تأيت من مستخدمي احملكمة، إال إذا انعدم األثر على املوارد 

البشرية وامليزانية، رهنا مبوافقة مدير املشروع.

X

مبا يلي:يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة ومجعية الدول األطراف ٤-٢٠١٣
،وممثل عن جلنة املراقبة،إنشاء جلنة توجيهية تتكون من مدير املشروع(أ)

جلنة املراجعة الداخلية جلنة امليزانية واملالية، وممثل عن وممثل عن 
،واملدعي العام،رئيس احملكمةعن ثل وجود ممللحسابات. وميكن أيضا 
واملسجل يف هذه اللجنة.

تعلقة باالنتقال إىل املباين اجلديدة وكل املقرتحات تقدمي كل القرارات امل(ب)
املتعلقة بالتنظيم االسرتاتيجي للمباين الدائمة وطريقة العمل اجلديدة 

للمحكمة إىل هذه اللجنة.
ذه اللجنة ملدير املشروع.(ج) وأن يُعهد بوظيفة األمانة املتعلقة 

X

وجلنة املراقبة بتعزيز أدوار ومسؤوليات يوصي املراجع اخلارجي للحسابات احملكمة ٥-٢٠١٣
مدير املشروع واملسجل وتوضيحها، ويتضمن هذا:

تفويض مدير املشروع سلطة تكبُّد نفقات تتعلق باحلصة احملددة مليزانية (أ)
نطبق تمشروع املباين الدائمة لتمويلها من امليزانية التشغيلية للمحكمة. و 

تجهيزات غري املدرجة يف هذه السلطة بوجه خاص على األثاث وال
موعة  ؛")، وتكاليف االنتقال وجتهيزات اإلعالم اآليل٢التصميم ("ا

وضع إجراء إداري يبني القواعد الداخلية بتفصيل دقيق. وجيب أن (ب)
تسمح هذه القواعد بالتمييز الواضح بني نطاق سلطة مدير املشروع 

اق، ال سيما فيا ونطاق دور املسجل يف التحّقق من صحة بنود اإلنف
يتعلق باإلنفاق الذي متّوله ميزانية املسجل.

وحيثما ال تكون القاعدة واضحة مبا يكفي، ميكن للمسجل رفض (ج)
اإلنفاق على أساس أن تكبد اإلنفاق أو سداده ليس مرخصا به. 
وميكن ملدير املشروع أن يطلب تكبد اإلنفاق أو سداده بالنظر إىل 

حاجات املشروع.
تم تفصيل كل واحد من هذه االستثناءات يف تقرير يُرفع إىل جلنة وي(د)

املراقبة للموافقة عليه الحقا.

X

١١٦٢٣: مجموع عدد التوصيات

ا ١-٢٠١٤التوصية رقم -٧٢ ، متت املوافقة على هذه التوصية من قبل جلنة امليزانية واملالية يف دور
بقرار من مجعية الدول األطراف. ولذلك تعترب يف عداد املنفذ جزئياً.الثالثة والعشرين وهي ما تزال مرهونة

تعترب هذه التوصية يف حكم املنفذة. وحسب إفادة مكتب مدير ،٢- ٢٠١٤التوصية رقم -٧٣
املشروع صدر عن جلنة املراقبة ومدير املشروع قرار يتعلق بالرتتيبات اجلديدة إلدارة احتياطي الطوارئ يف 
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، ومبوجب هذه الرتتيبات يقوم مدير املشروع بالتبليغ عن كافة املصروفات اليت يزعم ٢٠١٤حزيران/يونيه
رصدها يف هذا االحتياطي وتأذن جلنة املراقبة بعملية الصرف ذات الصلة بالفئات احملددة سابقاً (األشغال 

للجنة املراقبة أن يورو. وجيوز٠٠٠١٥٠الفنية، االستثمارات وما إىل ذلك) واملصروفات اليت تتجاوز 
ترفض هذه النفقات على ضوء االعتبارات االسرتاتيجية والسياسية. وال يؤذن بأي تعديل جوهري على 

برنامج البناء.
مليون ٤،٣وطلبت جلنة املراقبة إىل مجعية الدول األطراف املوافقة على احتياطي إضايف مقداره -٧٤

مال املشروع املوحد، أخذًا بعني االعتبار حقيقة أن من أجل إك٢٠١٤يورو يف كانون األول/ديسمرب 
اية عام ٥،٦ميزانية البناء مت التخفيض فيها مببلغ  وأن ميزانية االنتقال قد ٢٠١٣مليون يورو يف 

دون أي خمصص ٢٠١٣مليون يورو يف عام ١١،٣مليون يورو إىل ٢٠ُخفضت هي األخرى من 
طوارئ.

ت هذه التوصية يف حكم املنفذة. ووفقاً ملكتب مدير املشروع، ويف . اعُترب ٣-٢١٤التوصية رقم -٧٥
أعقاب املقرتحات املقدمة من الفريق العامل حول جمموعة تكلفة امللكية وهي املقرتحات اليت قدمتها جلنة 

أذنت مجعية ٢٠١٤وتوصية جلنة امليزانية واملالية يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣املراقبة يف آذار/مارس 
Generalدول األطراف للمحكمة بالتمديد يف فرتة الضمان اليت حيق هلا احلصول عليها من ال

Contractor Courtys ٢٠١٦أيلول/ سبتمرب –٢٠١٥يف أعقاب تسليم املباين الدائمة (أيلول/سبتمرب (
كانون ٣١والتمديد يف نطاقها حبيث تشمل الصيانة الوقائية والصيانة اإلصالحية إىل مدة تنتهي يف 

. وهذان التمديدان ميكنان احملكمة من إعداد اسرتاتيجيتها الطويلة األجل املتعلقة ٢٠١٧األول/ديسمرب 
). وما يقابل ذلك من تكاليف مل ُتدرج يف ١٤، الفقرة ICC-ASP/13/Res.2بالتشغيل/الصيانة (القرار 

ميزانية االنتقال. وقّدرت قيمتها ولذلك سيتم حتميلها على مشروع٢٠١٥امليزانية العامة للمحكمة لعام 
,٢٠١٦مليون يورو يف السنة وسيلزم إدراجها يف ميزانية عام ١،٥مببلغ 
. تعترب هذه التوصية يف حكم املنفذة. وفيما يتعلق بالنقطة األوىل ووفقاً ٤-٢٠١٤التوصية رقم -٧٦

ليت مت توفريها للجنة الرقابة بشأن ملكتب مدير املشروع، توىل هذا األخري تعديل طريقة تقسيم املعلومات ا
إلدارة ٢٠١٤املسائل االسرتاتيجية واملالية على أساس اإلجراء اجلديد الذي اعُتمد يف حزيران/يونيه 

املخصص االحتياطي ويف وقت الحق إلدارة االحتياطي اإلضايف. ويقوم مدير املشروع بتقدمي تقارير 
جلنة املراقبة وتشتمل هذه التقارير على معلومات حول شهرية عن األنشطة تتعلق بتقدم األعمال إىل

امليزانية واستخدام صندوق الطوارئ واحلالة املالية وحتليل للمصاريف حبسب كل فئة منها واملصاريف 
املتكبدة باملقابل للمصاريف املخطط هلا وما إىل ذلك. وتضاف معلومات جديدة حاملا يصبح مدير 

ا. كم ا يوفر مدير املشروع معلومات مفصلة حول مشروع االنتقال إىل جلنة املراقبة  املشروع على دراية 
كل شهر. وحني يقتضي األمر تقدمي املزيد من التوضيحات، يقوم فريق املشروع بإعداد املزيد من 

املالحظات املفصلة اليت تتعلق بنقاط حمددة.
حترتم جلنة املراقبة –ب مدير املشروع ومرة أخرى فإنه وفقًا ملكت–وفيما خيص النقطة الثانية -٧٧

نطاق املسؤولية املنوطة مبدير املشروع فيما خيص املسائل الفنية واإلدارية. وجلنة املراقبة مل تتدخل أبدًا يف 
ا مل تبطل أي قرار فين اختذه املدير املذكور. اختصاصات مدير املشروع فيما يتعلق باملسائل الفنية كما أ

ذلك، جيب تقدمي تقارير خطية إىل أعضاء جلنة املراقبة يف الوقت املناسب (يف أجل عالوة على -٧٨
يسبق بأسبوع واحد على األقل االجتماع املقرر عقده) حىت يتمكن هؤالء األعضاء من دراسة التقارير 

ويطلبوا املزيد من التوضيحات حىت ال ُتكشف املعلومات احلساسة إال أثناء االجتماع.
. تعترب هذه التوصية يف حكم املنفذة. ووفقاً ملكتب مدير املشروع، عقد ٥-٢٠١٤ة رقم التوصي-٧٩

فريق املشروع ومديره املساعد، بالتعاون مع اخلدمات العامة، اجتماعات منفصلة مع كل قسم من األقسام 
ة الدول األطراف. التابعة ألجهزة احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك املكاتب املستقلة مثل أمانة مجعي
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مهم.  وخالل هذه االجتماعات، أُبلغ رؤساء األقسام مبا يتعلق جبميع جوانب مشروع االنتقال اليت 
وأتاحت هذه املمارسة، بصورة خاصة، الفرصة لعرض الرسم اهلندسي لكل قسم يف املباين اجلديدة 

ا االنتقال، والتحويل الرقمي وكذلك ا ملعلومات العامة املتعلقة باملبىن اجلديد. لتوضيح الكيفية اليت سيتم 
وأُعدت مطوية الغرض منها توفري معلومات مفصلة للموظفني العاملني يف احملكمة اجلنائية الدولية حول 
املباين اجلديدة ومشروع االنتقال. باإلضافة إىل ذلك جيري إنتاج برنامج عمل منفصل وتنفيذه من قبل 

مع األقسام اليت تشارك مشاركة حثيثة يف مشاريع البناء واالنتقال. وأخرياً فريق إدارة املشروع بالتعاون 
ُقدمت املعلومات إىل قسم املوارد البشرية وهو منخرط كليًا يف مجيع جوانب مشروع االنتقال وال سيما 

يل فيما يتعلق بالبحث عن العمليات االبتكارية يف مكان العمل بالنسبة للمباين اجلديدة ومشروع التحو 
الرقمي.

وبالرغم من اخنراط قسم املوارد البشرية يف خمتلف جوانب مشروع االنتقال يبدو أن هذا القسم -٨٠
قد حّد من مشاركته يف املشروع حيث إنه كان يركز على أنشطة أخرى منها على سبيل املثال مشروع 

"إعادة النظر".
ملنفذة. وفيما يتعلق بالنقطة األوىل، . اعُتربت هذه التوصية يف حكم ا٦–٢٠١٤التوصية رقم -٨١

ووفقاً ملكتب مدير املشروع، مت اإلبقاء على الوالية األصلية اليت تنص على نقل امللكية أثناء النصف الثاين 
وذلك من زاوية التكاليف واألطر الزمنية والربجمة. وفيما خيص النقطة الثانية ومرة أخرى وفقاً ٢٠١٥لعام 

دولية فإنه يف أعقاب البحث التفصيلي الحتياجات احملكمة الراهنة واملتوقعة مل يقدَّر للمحكمة اجلنائية ال
أن من الضرورة حتديد والية إضافية للتوسيع يف الربنامج األصلي.

والزيادة املقررة يف املوظفني التابعني ملكتب املدعي العام قاد فريق املشروع إىل استعراض خطة -٨٢
مليون يورو ولكنها مل تقتض ١،٢ماليني و٠،٦مباين بتكلفة إضافية ترتاوح ما بني شغل احليز املكاين لل

إدخال تغيري مهم ال على الربجمة وال على الوالية اجلديدة املزمع حتديدها.
. اعُتربت هذه التوصية يف حكم املنفذة جزئياً. ويفيد مكتب مدير ٧-٢٠١٤التوصية رقم -٨٣

روع أعد دراسة شاملة ومفصلة للتكاليف التقديرية املتعلقة بصيانة وتشغيل املشروع أن فريق إدارة املش
. كما أعد فريق ٢٠١٦املباين اجلديدة. وسوف تستخدم هذه الدراسة يف إعداد مشروع ميزانية عام 

ئية املشروع حتليًال منفصًال للمخاطر احملتملة املالزمة للربكة املرآة واجلدار األخضر اجلزئي واملقاييس البي
األكثر صرامة املمكنة مستقبًال.

والتحليالت الواردة يف الدراسة جتيب بصورة جزئية فقط على املسائل املثارة وهي ال تضع يف -٨٤
االعتبار الكايف البيئة البحرية املتسعة بارتفاع مستويات امللوحة والرمال اليت حتملها الرياح.

الذي خيص مشروع املباين الدائمة ولكن وضع . متت معاجلة اجلانب٢-٢٠١٣التوصية رقم -٨٥
مل يعاجل. أما النقطة ٢٠١٦-٢٠٤مشروع ميزانية ثالثية على أساس الرصيد الصفري لفرتة السنوات 

الثانية فهي غري ذات موضوع اآلن.
. هذه التوصية غري ذات موضوع اآلن حيث مل يعد ممكنًا إدخال أي ٣- ٢٠١٣التوصية رقم -٨٦

ية.تعديالت برناجم
. هذه التوصية غري ذات موضوع اآلن حيث إنه سيتم تسليم املباين ٤-٢٠١٣التوصية رقم -٨٧

.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١الدائمة يوم 
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تطور مجموع تكاليف مشروع البناء- ١

يف ميزانية البناء مبقدار ، بالزيادة ٢٠١٤قامت مجعية الدول األطراف، يف كانون األول/ديسمرب -٨٨
مليون يورو ١٨٤،٤مليون يورو إىل ١٩٠ماليني يورو. وكانت امليزانية قد ُخفضت يف ما مداه من ٤،٣

مليون يورو قد اسُتخدم ٥،٦. وبناء على مبادرة من جلنة املراقبة استعمل املبلغ املتمثل يف ٢٠١٣يف عام 
وأخذاً بعني االعتبار امليزانية املخصصة لالنتقال (فاألثاث وغريه يف سبيل التمويل اجلزئي لربنامج االنتقال. 

مليون يورو ١١،٣من التجهيزات ال يشكل جزءًا من عملية البناء، واالنتقال والدعم) اليت قـُيِّمت مببلغ 
يورو.٠٠٠٢٠٠متت الزيادة لذلك باملبلغ املعتمد يف امليزانية حبيث بلغ ما جمموعه 

عالن عن العطاء وتقييم املخاطر املالزمة للمشروع مت إدراج احتياطي طوارئ يف ويف أعقاب اإل-٨٩
٪ من قيمة العقد املوقع مع ٨،٧مليون يورو أي ١٢،٨٩ميزانية مشروع البناء متثل يف البداية يف مبلغ 

Geneval Contractor Courtys.
قد اسُتهلك بالكامل تقريباً ، كان احتياطي الطوارئ ٢٠١٤وبنهاية شهر تشرين األول/أكتوبر -٩٠

مليون يورو، يف ٢،٩٩مليون يورو). وازداد استخدام االحتياطي بصورة كبرية، مبقدار ٠،٢٥(بقي مبلغ 
، وكان قد ازداد زيادة ملحوظة يف السابق يف ٢٠١٤الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر 
، ورد يف تقرير مدير املشروع املقدم إىل جلنة ٢٠١٥يو شهر شباط/فرباير وآذار/مارس. ويف شهر أيار/ما

مليون يورو و"االحتياطي السليب" هذا كان قد ١٣،٣املراقبة أن احتياطي الطوارئ كان "سلبياً" متمثًال يف 
مليون يورو. وعرض احتياطي طوارئ سالب يف ٨،٩ُقدم يف شهر نيسان/أبريل حني كان عند مستوى 

ت املالية ال جيعل الوثيقة سهلة الفهم حيث إن ذلك يعين، يف احلقيقة والواقع، أن تقرير يتعلق باملعلوما
املشروع يشهد ختطياً ملحوظاً للميزانية املعتمدة.

وليتسىن مراعاة اجلوانب املتعلقة برصد مشروع البناء الذي هو على وشك اإلجناز من الضروري -٩١
ا مجعية الدول األطراف مشفوعة تطعيم معلومات جلنة املراقبة بعرض موجز للمي زانية اليت اعتمد

)٢(بااللتزامات واملدفوعات واالعتمادات.

وما تقدم ُحدد بالنظر خاصة إىل التفاوت القائم بني اقرتاحات التعويض املقدمة من قبل -٩٢
Courtys يف إطار العقدNEC3 ذه املقرتحات املقدمة من مؤسسة ُكلفت اليتBrinkواالتفاق املتعلق 

لذلك الغرض من قبل احملكمة اجلنائية الدولية. وسيتم تقسيم االعتمادات إىل فئتني حبسب ما إذا كان 
Courtysمن ِقبل Brinkفريق إدارة املشروع سيتلقى ضمانات معقولة بأن املطالب املعروضة على مؤسسة 

هلا أساس جيد.
ا معقولة األساس واليت تتجاوز امليزانية اليت واالعتمادات اإلمجالية اليت يرى فريق إدارة امل-٩٣ شروع أ

ا مجعية الدول األطراف جيب أن ختضع إلذن ميزانوي إضايف ضمانًا إلكمال مشروع البناء  أذنت 
بنجاح. وسيعّوض عنها جزئيًا أو كليًا القسط من الفائض املخصص للمحكمة اجلنائية الدولية مبقتضى 

.٢٠١٥ماليني يورو يف أيار/مايو ٣واملقدر مببلغ NEC3العقد 

تعكس االعتمادات األعباء املتوقعة (وليس احملتملة فقط) اليت يتعني عزوها للسنة املالية اليت ظهرت فيها هذه ) ٢(
املصروفات.
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١التوصية رقم 
يوصي املراجع اخلارجي فريق إدارة املشروع بتعزيز املعلومات املقدمة إىل جلنة املراقبة بعرض موجز 
يتضمن الشواهد الداعمة للميزانية اليت وافقت عليها مجعية الدول األطراف مقرونة بااللتزامات واملدفوعات 

ستخصص.واالعتمادات اليت

تمويل مشروع البناء- ٢

مليون يورو، ويسدد ٢٠٠ميّول مشروع البناء بقرض مقدم من الدولة املضيفة ال يتجاوز مقداره -٩٤
سنوياً، وتسدد احملكمة أصل الدين والفائدة من حصص ٪٢،٥عاماً، مبعدل فائدة يبلغ ٣٠على مدى 

اية املشروع، ختصم الدولة مليون ي٢٠٠لالدول األطراف. وإذا مل يستخدم مبلغ ا ورو بأكمله مع 
من املبلغ الواجب السداد من القرض الذي مل يتم استخدامه.٪١٧،٥املضيفة 

الختيار التسديد ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وُمنحت الدول األطراف أجًال ينتهي يف -٩٥
ى أن يتم استالم املبلغ بالكامل دفعة واحدة. وقد يتم هذا التسديد بقسط واحد أو عدة أقساط سنوية عل

ا خيار التسديد دفعة ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يف موعد ال يتجاوز  . ولتصور حساب الفوائد اليت يقرتن 
واحدة، ُمنح ختفيض وقت التسديد للدولة اليت ختتار هذا اخليار. ويتم تسوية املدفوعات اليت تسدد دفعة 

لمشروع ومن مث مبلغ التخفيض الذي ستمنحه الدولة املضيفة.واحدة حاملا تُعرف التكلفة النهائية ل
ومبوجب شروط وأحكام القرض املقدم من الدولة املضيفة، ُتستحق الفائدة سنويًا اعتبارًا من -٩٦

تاريخ االستخدام األول للقرض ويبدأ سداد القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد 
قبلية للمباين املؤقتة. وهذا ال يستبعد مبدأ إمكان السداد املبكر.اإلجيارات احلالية أو املست

. ووفرت األموال املسحوبة من القرض ٢٠١٣ومت السحب من الدين ألول مرة يف عام -٩٧
التدفقات النقدية الالزمة لدفع مستحقات املوردين إىل حني استالم املدفوعات اليت ستسدد دفعة واحدة 

آثرت هذا اخليار.من الدول األطراف اليت
. ٢٠٤٧و٢٠١٧وسيبلغ املقدار الواجب الدفع من القرض والفوائد املستحقة يف الفرتة ما بني -٩٨

ذا هي الدول األطراف اليت مل خترت تسديد املبلغ بالكامل دفعة واحدة أو اليت مل تسدد   والدول املدينة 
لفة النهائية على جمموع تكلفة بناء املشروع، . وستتوقف التك٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥كامل املبلغ حبلول 

والرتتيبات اليت اختريت لتسديد اإلعانة اليت منحتها الدولة املضيفة للمحكمة وعدد الدول األطراف اليت 
(أو رمبا يف وقت ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥اختارت التسديد دفعة واحدة واليت دفعت مسامهتها حبلول 

).٢الحق، راجع التوصية رقم 
اية شهر أيار/مايو -٩٩ دولة طرفًا اختارت التسديد دفعة واحدة ٦٥، كان هناك ٢٠١٥ويف 

مليون يورو أخذاً بعني االعتبار اإلعانات املقدمة من الدولة املضيفة، ٩٤،٧ومتثلت مسامهتها املقدمة يف 
ى عشرة دولة طرفاً مليون يورو مت تسديدها بالفعل للمحكمة اجلنائية الدولية. وهناك إحد٩٣،٥منها 

مليون يورو. وهناك ١،٨٤دفعت مبالغ جتاوزت املبالغ املستحقة منها ووصل هذا الزائد إىل ما جمموعه 
ا حىت اآلن. واملسامهات املنتظر تسديدها من هذه الدول  إحدى وعشرون دولة طرفًا مل تف بالتزاما

مليون يورو.١،٤األطراف وصلت إىل ما جمموعه 
املراجع اخلارجي أنه بدًال من أن تطبق بصرامة الشروط املضبوطة املنصوص عليها يف ويالحظ-١٠٠

اتفاق القرض الذي أُبرم مع الدولة املضيفة حلساب مقدار اخلفض الذي سُيمنح للدول اليت آثرت 
التسديد دفعة واحدة، اسُتخدمت صيغة حسابية خمتلفة أفضت إىل حتديد مبلغ التخفيض األصلي املرتبط 

٪. ووفقًا لشعبة اخلدمات اإلدارية ٣بالتسديد دفعة واحدة وقد متت املبالغة يف التقدير مبا نسبته فقط 
مليون يورو.٣،٥املشرتكة فإن الفارق الناجم عن استخدام هذه الصيغة يتمثل يف 
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غ وعلى اعتبار أن حساب كل دولة آثرت التسديد دفعة واحدة ستتم تسويته حاملا يُعرف املبل-١٠١
املضبوط الذي سُيسحب من القرض، فلن يتيسر تصحيح اخلطأ يف حساب املسامهات املقدمة من كل 
دولة معنية إىل جانب السحب اإلضايف لألموال يف الظرف الراهن. ولكن بالنظر إىل أن هذا النقص 
سيفضي إىل مبلغ مناظر إضايف ُيسحب من القرض، فإن العواقب املرتتبة على حل كهذا ستكون 

شك أكثر تعقيدًا وصعوبة على الفهم بالنسبة للدول. ولذلك يوصى بأن يسّوى حساب ما ُسدد بال
دفعة واحدة دون تأخري وأن تصدر كذلك طلبات التمويل دون تأخري املوجهة إىل الدول اليت اختارت 

رمسياً خيار التسديد دفعة واحدة ومن مث كان ما دفعته ناقصاً.
٢التوصية رقم 

إدخال تسوية على حساب املدفوعات اليت تسدد دفعة ’ ١‘راجع اخلارجي مبا يلي: امليوصي 
أن يتم ’٢‘واحدة دون تأخري وكذلك توجيه طلبات التمويل إىل الدول اليت اختارت رمسيًا هذا اخليار؛ 

ع الدولة باالتفاق م٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥التمديد يف األجل الذي حددته جلنة املراقبة يف البداية ليوم 
املضيفة مبا يسمح بتفعيل هذا اإلجراء التصحيحي دون إجحاف بالدول املسامهة.

نفقات التشغيل والصيانة واستبدال األصول اإلنتاجية- ٣

كانون الثاين/يناير ٢٥إن الشروط املتعلقة باتفاق املباين الدائمة وامللحقة بالرسالة املؤرخة -١٠٢
الدولة املضيفة إىل رئيس مجعية الدول األطراف ذكرت أن تكاليف املوجهة من وزير خارجية ٢٠٠٦

الصيانة والتجديد املتعلقة باملباين (مبا يف ذلك املنشآت الداخلية) وقطعة األرض ستتحملها احملكمة 
اجلنائية الدولية. وينطبق األمر نفسه على التكاليف التشغيلية (التموين والتنظيف واألمن وما إىل ذلك). 

ي توفري ما يلزم من االعتمادات املناسبة الكافية لتغطية هذه التكاليف يف امليزانية العامة للمحكمة وينبغ
اجلنائية الدولية.

وقام فريق عامل برئاسة مدير املشروع بإجراء دراسات تتناول تكاليف التشغيل والصيانة -١٠٣
اظ على قيمته. وُعرضت هذه الدراسات على واستبدال األصول اإلنتاجية الالزمة إلدارة شؤون املبىن واحلف

ذه املسؤوليات مقارنة بتكليف جهات  جلنة املراقبة. وهي حتدد امليزات النسبية للنهوض بصورة مباشرة 
ذه اإلدارة كاملة. وهناك إمكانيتان اثنتان إلدارة شؤون املبىن تغطي التشغيل والصيانة وجتديد  خبرية 

الداخلية أو تكليف خرباء خارجيني مبهمة اإلدارة الكاملة.األدوات اإلنتاجية: اإلدارة
ا، إذا مت اختيار اخليار األول، سيلزم -١٠٤ وبالنظر إىل التغري يف حجم وطبيعة املباين اليت تلزم إدار

توسيع نطاق الفريق املعين بتشغيل وإدارة املباين احلايل، وإنشاء صندوق من أجل متويل االستثمارات 
واستبدال األصول اإلنتاجية حسب االقتضاء وعندما يكون ذلك الزماً.املتجددة

وسيقتضي النهج الثاين تكليف شركة متخصصة بإدارة املباين بالكامل، وستكون هذه الشركة -١٠٥
مسؤولة عن التشغيل والصيانة واستبدال األصول الرأمسالية. ولتنفيذ هذا احلل سيتعني أن تعرف احملكمة 

ا مما يقتضي حتديد فرتة لالستقرار أو التكيف. وحتقيقاً هلذه الغاية هناك على سبيل ال دقة ما هي احتياجا
خطط لتوسيع نطاق الضمان التعاقدي لشركة البناء سنة وأربعة أشهر زيادة على الضمان بسنة واحدة 

لعالجية من خالل املتعارف عليه وتوسيع نطاق الضمان املذكور حبيث يشمل الصيانة الوقائية والصيانة ا
اليت تولت تشييد املباين وتأخذ على General Contractorالتوقيع على تعديل يُدخل على العقد املربم مع 

عاتقها الضمان املصاحب.
والفريق العامل يوصي باختيار هذا احلل األخري حيث إنه أكثر كفاءة وأقل كلفة وخماطرة لتنظيم -١٠٦

ويقرتح الفريق العامل إنشاء صندوق احتياطي خاص لتمويل جتديد رأس أمور الصيانة من احلل السابق
املال. وتقوم جلنة املراقبة بفحص هذه املقرتحات آخذة بعني االعتبار ضرورة محاية قيمة املباين وطابعها 

ومتويل الوظيفي واملوارد املالية اليت ميكن للدول األطراف أن تكون على استعداد للموافقة عليها بغية تنظيم 
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االستثمار وإجراءات الصيانة الطويلة األجل. وسيقوم الفريق العامل بتقدمي توصية حول هذا املوضوع إىل 
ا الرابعة عشرة. مجعية الدول األطراف يف دور

وبالنظر إىل أن قرارات مجعية الدول األطراف ذات الصلة باسرتاتيجية البناء للمحكمة اجلنائية -١٠٧
وبالنظر كذلك إىل أن تسليم املباين مقرر ألوائل ٢٠١٥د إال يف تشرين الثاين/نوفمرب الدولية لن تُعتم
مل تبادر مع ذلك احملكمة حىت اآلن بتنفيذ املرحلة االنتقالية للفرتة املمتدة من ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

,٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١
، أي قبيل تسليم املباين املقرر بثالثة أشهر، مل توضع حىت اآلن ٢٠١٥وحبلول أواخر أيار/مايو -١٠٨

) ومقتضيات ٢٠١٦آب/أغسطس ٣١إىل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١مواصفات الصيانة اإلضافية (من 
) ألن الضمان ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١إىل ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١الصيانة املوسعة (من 

لتكليفها بأداء Courtysمل تنطلق بسبب ذلك املفاوضات مع مؤسسة السنوي للشركة القائمة بالبناء
، أبلغ مكتب مدير املشروع املراجع اخلارجي للحسابات أن ٢٠١٥هذه اخلدمات. ويف أواسط متوز/يوليه 

قد انطلقت.Courtysاملواصفات قد ُوضعت وأن املفاوضات مع مؤسسة 
أيلول/ ١الرأمسالية للمباين اليت جرى تسليمها يف وتكاليف التشغيل والصيانة وجتديد األصول-١٠٩

للمحكمة ولذلك سوف ُحتّمل على ميزانية االنتقال. ٢٠٠٥ليست مدرجة يف ميزانية ٢٠١٥سبتمرب 
قطعاً.٢٠١٦وعلى أية حال سيلزم أن تُرصد هلا اعتمادات يف ميزانية عام 

إدارة املباين املقبلة تضع احملكمة، على افرتاض والتأخري يف معاجلة هذه القضية احليوية املتمثلة يف-١١٠
ا  أن مهمة املتعاقد األساسي ُمددت، يف وضع غري مريح من زاوية التفاوض حول التمديد التعاقدي وقدر

. عالوة على ذلك ومع مرور الزمن فإن ٢٠١٦على التخطيط للموارد اليت ستحتاج إليها يف ميزانيتها لعام 
دارة من الداخل الذي يتطلب وجود فريق موسع يأخذ على عاتقه املهمة مل يعد اآلن احلل املتمثل يف اإل

خياراً متاحاً.
ويف انتظار أن تقوم احملكمة بتحديد االسرتاتيجية اليت ستتبعها خبصوص إدارة املباين فهي مل -١١١

اين الدائمة. وبغض النظر عن تتخذ أي قرار فيما يتعلق بالرتتيبات التمويلية لتجديد األصول الرأمسالية للمب
اخليار الذي سُيختار، فإن من باب املمارسة اإلدارية السلمية بالنسبة للمحكمة أن تقوم، فور انتقال 
ملكية املباين الدائمة إليها، بالتخطيط يف ميزانيتها لتخصيص اعتمادات الستبدال رأس املال الثابت الذي 

تم على وجه التحديد رصد هذا اجلانب يف عملية مراجعة يبدأ استهالكه حاملا تسلم املباين. وسي
.٢٠١٥احلسابات عن السنة املالية 

٣التوصية رقم 
يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية الدولية بأن تشرع يف إنشاء احتياطيات لغرض جتديد رأس 

املال العقاري خالل السنة املالية اليت تلي تسليم املباين الدائمة.
حظات والتوصيات المتعلقة بإدارة مشروع المباني الدائمةالمال

حوكمة وإدارة المشروع- ١

وأسندت )٣(ترد الرتتيبات اليت وضعتها مجعية الدول األطراف إلدارة املشروع يف عدة قرارات.-١١٢
ف مسؤولة عن اجلمعية إدارة املشروع أساسًا إىل جلنة املراقبة، وهي هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطرا

املراقبة االسرتاتيجية وإىل مدير املشروع املسؤول عن اإلدارة اليومية للمشروع.

والقرارات التالية.ICC-ASP/6/6Res.1القرار ) ٣(
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اية أيار/مايو -١١٣ ورحيله بشهرين قبل تسليم املباين يوّلد ٢٠١٥مث إن استقالة مدير املشروع يف 
خطر إكماله يف نطاق ديدات جلهة جودة الرصد التشغيلي واملايل ملشروع البناء ولكنه ال يعّرض ألي 

اإلطار الزمين من حيث إن األعمال اهليكلية الرئيسية قد أُجنزت بالفعل بينما األعمال املتصلة بنسيج املبىن 
وباللمسات األخرية عليه شارفت على النهاية.

، املديرة املساعدة للمشروع بالرصد التشغيلي لألعمال Brink Groepوقد كلفت مؤسسة -١١٤
فضًال عن وضع التنبؤات الالزمة املتعلقة بامليزانية. وتقوم هذه املؤسسة بانتظام، حتت سلطة واالختبارات

مدير املشروع، بتقدمي تقارير إىل جلنة املراقبة. والشروط واألحكام اليت ُوضعت بالنظر إىل التفاوت امللحوظ 
افقة احملكمة على هذه ومو NEC3مبقتضى العقد Courtysبني مقرتحات التعويض املقدمة من مؤسسة 

بغية تسوية أي Courtysاملقرتحات أدى بلجنة املراقبة إىل أن تشرع يف عقد صفقة ختامية مع مؤسسة 
اء العقد  .NEC3نزاعات تتعلق برتتيبات إ

إلجناز الصفقة اخلتامية ليست Courtysبيد أن املعلومات اليت اعتمدت عليها احملكمة ومؤسسة -١١٥
قة من حيث مراعاة املصاريف املرتبطة مبعدات االتصال. وحاملا متت استبانة هذا التفاوت معلومات متطاب

استغنت احملكمة عن الصفقة. بيد أن التخلي عن إجراء صفقة االختتام مل ترتتب عليه أية تكاليف إضافية 
يوفر احلماية احلقيقية ملصاحل العميل.NEC3اعتباراً لكون تنفيذ العقد 

ختتام مشروع البناء وبرنامج االنتقال، فإن املوارد البشرية املخصصة إلدارة املشروع يلزم وعند ا-١١٦
أن تكون يف مستوى ما تتطلبه املهام اإلدارية الالزمة لتأكيد القرض املتعلق بالعقار وتصفية املسامهات 

وتسوية أي نزاعات مع املسدَّدة دفعة واحدة املستحقة للدول األعضاء والفواتري اليت يقدمها املوردون
اء العقد. وحتديد  الشركات املنخرطة يف البناء ويف برنامج االنتقال، واختتام مشروع البناء والنص على إ
املوارد البشرية جيب أن تراعى فيه الفرتة الزمنية الالزمة لنقل أرشيف مشروع البناء إىل األفرق الدائمة التابعة 

للمحكمة.
٤التوصية رقم 

إلدارة املتابعة اإلدارية ٢٠١٦املراجع اخلارجي بضرورة النص على املوارد الالزمة يف ميزانية يوصي 
ملشروع البناء وبرنامج االنتقال لضمان اإلمتام الناجح للمشروع مبا خيدم املصاحل الفضلى للدول األطراف 

وللمحكمة اجلنائية الدولية.
ن قبل جلنة املراقبة كان عامًال حامسًا يف جناح املشروع. واإلدارة االسرتاتيجية ملشروع البناء م-١١٧

فاالجتماعات الشهرية اليت كانت تعقدها هذه اللجنة مسحت بالرصد الدقيق للجوانب التشغيلية وامليزانوية 
واملالية لألعمال املنجزة. واحتمال "جتاوز الكلفة املالية" للمشروع والذي ينحصر يف قيمة تقدر يف الظرف 

واملناقشات اليت NEC3ن مبا بني ثالثة ماليني يورو وتسعة ماليني يورو (رهنًا بنتيجة تنفيذ العقد الراه
ميكن –يف املائة من التكلفة املستهدفة ٤،٥و١،٥بعبارة أخرى ما بني –) Courtysتدور مع مؤسسة 

ذا احلجم. وهذا شاهد على اإل دارة السليمة للمشروع.اعتباره تكلفة أمكن احتواؤها بالنسبة ملشروع 
وخالل دورة حياة البىن التحتية، سيتعني على احملكمة اجلنائية الدولية أن تتصدى لقضايا جدية -١١٨

وحىت اسرتاتيجية خاصة فيما يتعلق بالرسوم اهلندسية (التصاميم واملبادئ وخطط املعدات اخلاصة باملباين، 
ة واألمن وما إىل ذلك) والصيانة الوقائية أو التصحيحية ومعدات تكنولوجيا املعلومات والرسوم املعماري

ومتويل رأس املال واستبدال األصول اإلنتاجية. واملسألة اليت ُتطرح تتعلق مبا إذا كانت جلنة املراقبة ينبغي أن 
تصبح هيئة دائمة أو ال.

اإلدارة املقبلة وأخذًا بعني االعتبار ضرورة ومشروعية إشراك الدول األطراف يف أهم جوانب -١١٩
–الذي خرب هذه املشاكل على صعيد منظمات دولية أخرى–للمباين يرى املراجع اخلارجي للحسابات 
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أنه جيدر اسرتعاء االنتباه إىل خماطر التدخل يف اإلدارة املمكن أن تتأتى من مثل هذه اللجنة إذا ما 
اية له. استمرت يف شكلها احلايل إىل ما ال 

االزدواج يف مثل هذه اهليئات ميكن، على غرار جلنة مراجعة احلسابات املقبلة، إناطة ولتفادي -١٢٠
املسؤولية بلجنة امليزانية واملالية يف جمال تنظيم "هيئات فرعية باملقر" داخل هيكليتها للوفاء باحلاجة املشار 

ة مستقلة لرصد قضايا البىن إليها آنفاً. وبغض النظر عن اختيار هذا احلل أو احلل املتمثل يف إنشاء جلن
التحتية، فإن إنشاء وتسيري مثل هذه اهليئة سيتطلب على أية حال املوافقة على مواصفات مفصلة تضمن 
إمكانية النجاح للجنة كهذه يف املستوى االسرتاتيجي املالئم. وطبقًا ملعايري احلوكمة السليمة املقبولة 

ستوى هيئات اإلدارة دون أي تدخل يف تسيري الشؤون عموماً، جيب أن تكون هذه اللجنة على نفس م
اإلدارية املسؤولة عنها اإلدارة التنفيذية التابعة للمحكمة.

، ميكن للجنة أن تعّدل تواتر ما ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١وحاملا يتم تسليم املبىن إىل احملكمة، يف -١٢١
رتة انتقالية قصرية وحاملا تستقر األمور يكون تعقده من اجتماعات لتسوية املسائل اإلدارية العالقة خالل ف

عندئذ بوسعها أن جتتمع مرة (أو مرتني على األكثر) يف السنة لكفالة املراقبة العامة ملسائل البىن التحتية.
٥التوصية رقم 

يوصي املراجع اخلارجي بتنظيم انتقال جلنة املراقبة احلالية إىل جهاز ميثل الدول األطراف تناط به 
ؤولية اإلشراف على املسائل الرئيسية، وذلك يف إطار املواصفات املفصلة تالفيًا ألي جانب من مس

جوانب الغموض يف احلوكمة يلف هيئات اإلدارة واإلدارة التنفيذية للمحكمة اجلنائية الدولية.

األرشيف الحي لمشروع البناء- ٢

بإدارة قاعدة بيانات تتعلق مبشروع )٤(املشروع" -٤مستخدمة ما يسمى "Brinkتقوم مؤسسة -١٢٢
أضيفت الوثائق املطلوبة إىل قاعدة البيانات مبا يف ذلك ٢٠١٣البناء وبرنامج االنتقال. وأثناء السنة املالية 

أهم العقود والرسوم املرتبطة مبشروع البناء. بيد أن املراجع اخلارجي الحظ أن حاالت تأخري حصلت يف 
نة األخرية. ومل يُفصل إال يف جزء يسري من املسائل املتخلفة وهناك عدد من حتديث البيانات يف اآلو 

مفقودة خاصة ما يتعلق منها بربنامج االنتقال.٢٠١٥الوثائق املتعلقة ببداية السنة املالية 
ا -١٢٣ ونتيجة لذلك، هناك فجوات كبرية يف إمكانية تعّقب عدد من القرارات. فالقرارت اليت اختذ

فرق العاملة وسلطات اختاذ القرارات مع االستثناء امللحوظ املتمثل يف قرارات جلنة املراقبة، ليست شىت األ
موثقة بوضوح يف حماضر اجللسات املمكن أن يطلع عليها شىت األشخاص ممن هلم حق النفاذ إىل قاعدة 

بيانات الوثائق.
وثائق على معلومات ذات عالقة وبالرغم من حقيقة عدم اكتماهلا، تنطوي قاعدة بيانات ال-١٢٤

باملوضوع مفيدة ليس فحسب بالنسبة إلدارة مشروع البناء وبرنامج االنتقال ولكن مفيدة أيضاً، وعلى 
وجه اخلصوص، بالنسبة لإلدارة املقبلة للمباين الدائمة (رسوم تتعلق باملباين الدائمة والشبكات، على وجه 

ا وإدارة املبىن.اخلصوص) وذلك من زاوية أمان وأمن املبا ين الدائمة يف حد ذا
وعملية نقل قاعدة بيانات الوثائق إىل قلم احملكمة جيب أن تنظم يف الوقت ذاته الذي يتم فيه -١٢٥

ا إىل  تسليم املرافق مما يعين أن األقسام املعنية التابعة لقلم احملكمة ينبغي أن تتمكن من ملكية حمتويا
ا مستخدمة يف ذ املشروع أو ما يعادله من أدوات تكنولوجيا -٤لك الربنامج التعاوين جانب إدار

املعلومات.

)٤ (Published by Viewpoint, 4th Floor, Central Square, Forth Street, Newcastle upon Tyne, NE1 3PJ, United

Kingdom
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٦التوصية رقم 
أيلول/ سبتمرب ١يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بأن يقوم فريق إدارة املشروع، اعتبارًا من 

لبيانات هذه إىل ، بتنظيم عملية نقل قاعدة بيانات الوثائق اخلاصة مبشروع البناء وإدارة قاعدة ا٢٠١٥
جهة اخلدمات العامة التابعة لقلم احملكمة (وحدة إدارة املرافق) وتيسري الوصول إىل قاعدة البيانات أمام 

قسم األمن والسالمة وذلك بغية التعاون.

شكر وتقدير
يود املراجع اخلارجي للحسابات أن يشكر مجيع من تعامل معهم من العاملني يف احملكمة -١٢٦

الدولية. ويود أن يشكر مدير مشروع املباين الدائمة وموظفيه خاصة ملا كّرسوه من وقت ملساعدته اجلنائية
م وجودة ما قدموه له من  على النحو الكفء يف عمله ويشكر كذلك مسجِّل احملكمة وموظفيه لتعاو

األجوبة.
ختام املالحظات املتعلقة مبراجعة احلسابات.

البيان األول
ية الدوليةالمحكمة الجنائ

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان بالموقف المالي في 
(بآالف اليورو)

رقم 
٢٠١٤املالحظة

١الرصيد االفتتاحي يف 
كانون الثاين/يناير 

٢٠١٤
األصول

أصول متداولة
٣٥٦نقدية ومكافئة النقدية ٦٩٣٥٨ ٩٤١

٤١٤حسابات مستحقة الدفع (معامالت غري تبادلية) ٤٩١٧ ٤٥٤
٥١حسابات أخرى مستحقة القبض ١٧٥٢ ١١٩

٦٢مدفوعات مسبقة وأصول متداولة أخرى ١٤٣٣ ٠١٩
٧٤جمموع االصول املتداولة ٥٠٢٧١ ٥٣٣

أصول غير متداولة
٧١٥٣املمتلكات واملنشآت واملعدات ٦٢٠٦٩ ٥٩٤

٨١أصول غري ملموسة ٣٢٦٩٢٢
١٠٢٣حق اسرتداد األموال ٤٢٣٢١ ٢٤٥

١٧٨جمموع األصول غري املتداولة ٣٦٩٩١ ٧٦١
٢٥٢مجموع األصول ٨٧١١٦٣ ٢٩٤

التزامات
التزامات متداولة

٩١٣حسابات مستحقة الدفع ٣٤٣٨ ٣١٢
١٠٨التزامات استحقاقات املوظفني ٨٨٢٨ ٠٤٧

١٢٢٣إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٣٢٤٥ ٤٣٨
٤٦ع االلتزامات املتداولةجممو  ٠٥٧٦١ ٧٩٧

التزامات غير متداولة
٩٤٠٣٣٩٢حسابات مستحقة الدفع

١٠٣٦التزامات مستحقات املوظفني ٧٨٨٣٣ ١١٦



ICC-ASP/14/20

475 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
رقم 475

٢٠١٤املالحظة

١الرصيد االفتتاحي يف 
كانون الثاين/يناير 

٢٠١٤
١١٨٤قرض من الدولة املضيفة ٦٠٧٢٠ ٤٤٩

١٣٢اعتمادات ٧٢٨٢ ٠٦٤
١٢٤جمموع االلتزامات غري املتداولة ٥٢٦٥٦ ٠٢١

١٧٠ع االلتزاماتمجمو  ٥٨٣١١٧ ٨١٨
صافي األصول/الممتلكات

١٤٧صندوق الطوارئ ٥٠٠٧ ٥٠٠
١٤٧صندوق رأس املال العامل ٤٠٦٧ ٤٠٦

١٤٦٧أرصدة صناديق أخرى ٣٨٢٣٠ ٥٧٠
٨٢جمموع صايف األصول/املمتلكات ٢٨٨٤٥ ٤٧٦

٢٥٢مجموع االلتزامات وصافي األصول/حقوق الملكية ٨٧١١٦٣ ٢٩٤
املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية هذه.

البيان الثاني
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان باألداء المالي عن السنة المنتهية في 
(بآالف اليورو)

٢٠١٤رقم املالحظة
اإليرادات

١٥١٥٢االشرتاكات املقررة ٤٩٩
١٥٣التربعات ٩٨٥

١٥٢٦٨إيرادات الفائدة املصرفية
١٥٢إيرادات أخرى ٤٦٨

١٥٩مجموع اإليرادات ٢٢٠
النفقات

١٦٨٦نفقات استحقاقات املوظفني ٤٦٥
١٧٥السفر والضيافة ٨٣٢

١٨٤اخلدمات التعاقدية ٤١٣
١٩٥أتعاب احملامني ٢٨٣

٢٠١٧النفقات التشغيلية ١٠٦
٢١١اللوازم واملواد ٣٠٨

٢٢١هبوط القيمة واالستهالك ٣٦١
٢٣٦٤٠مصروفات متكبدة

١٢٢مجموع المصروفات ٤٠٨
٣٦زيادة/(ناقص) عن الفترة ٨١٢

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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البيان الثالث476

المحكمة الجنائية الدولية
كانون األول/ديسمبر ٣١التغييرات في صافي األصول/الممتلكات عن السنة المنتهية في بيان ب

٢٠١٤
(بآالف اليورو)

الصندوق 
العام

صندوق رأس 
املال العامل

الصندوق 
االحتياطي

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

جمموع 
الصناديق

جمموع صايف 
األصول/ 
املمتلكات

٢٠١٣٧انون األول/ديسمبر ك٣١صافي األصول/الممتلكات في  ٣١٦٧ ٤٠٦٧ ٥)٥٠٠ ١(٨٧٩ ٣٣٠١٧ ٦٧٣
الرصيد االفتتاحي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على 

صافي األصول/الممتلكات
٢قيد املمتلكات واملنشآت واملعدات ٦٧--١٩٩ ٦٩-٣٩٥ ٥٩٤

٩٢٢----٩٢٢قيد األصول غري امللموسة
٧)التزامات استحقاقات املوظفنيقيد ٧)----(٦١١ ٦١١)

٥شطب التزامات غري مصفاة ٧١٥١٩٩٦--٨٨٠ ٧٩٤
٣)قيد مصروفات مستحقة ٣)(١٢٩)(١٦١)--(٣٧٦ ٦٦٦)

٤٣١----٤٣١تعديل املصروفات املسبقة الدفع
اء املبكر لتأجري املقر ١)تعديل االعتماد اخلاص باإل ١)----(٧٥٦ ٧٥٦)

٣٥)--(١٤٦)تسويات اإليرادات ٣٦)(٤٢٥)(٩٨٠ ٥٥١)

(٦١)-(٦١)---تسويات القرض املقدم من الدولة املضيفة

(٣٩٢)----(٣٩٢)استبعاد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا من البيانات املالية

٩٩----٩٩تسوية األرصدة بني الصناديق
٣)وع التغيريات املقيدة لصايف األصول/املمتلكاتجمم ٣١--(٧٥٠ ٢٧(٣٥٥)٩٠٨ ٨٠٣

١الرصيد االفتتاحي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في 
٢٠١٤٣كانون الثاني/يناير  ٥٦٦٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٢٦ ٠٢٩٩٧٥٤٥ ٤٧٦

٢٠١٤الحركة في صافي األصول/الممتلكات في عام 
١ض/(العجز)الفائ ٣٥--٧٦٩ ٠٠٢٤١٣٦ ٨١٢

٤)حتويل إىل صندوق مشروع املباين الدائمة ٤--(٣٢٥ ٣٢٥--

٢)جمموع احلركات أثناء العام ٣٩--(٥٥٦ ٣٢٧٤١٣٦ ٨١٢
كانون األول/ديسمبر ٣١مجموع صافي األصول/الممتلكات في 

٢٠١٤١ ٠١٠٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٦٥ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل
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البيان الرابع477

المحكمة الجنائية الدولية
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفق النقدي عن السنة المنتهية في 

(بآالف اليورو)
٢٠١٤رقم املالحظة

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
٣٦لفرتة (البيان الثاين)فائض/(عجز) عن ا ٨١٢

(١١)اختالفات يف القطع األجنيب مل تتحقق

١هبوط القيمة واالستهالك ٣٦١
٥١٨مصروفات الفائدة

٧)(زيادة)/نقص يف حسابات مستحقة القبض من معامالت القطع األجنيب ٠٣٧)

٩٤٤(زيادة)/نقص يف حسابات أخرى مستحقة القبض
٨٤٢نقص يف مدفوعات مسبقة وأصول متداولة أخرى(زيادة)/

٢)(زيادة)/نقص يف حق االسرتداد ١٧٨)

٣)زيادة/(نقص) يف حسابات مستحقة الدفع ٢٢٨)

٤زيادة/(نقص) يف التزامات استحقاقات املوظفني ٥٠٧
٢٢)زيادة/(نقص) يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٥٥٤)

٦٦٤اعتماداتزيادة/(نقص) يف 
(٢٦٨)الدخل من الفوائد

١٠صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٣٧٢
التدفقات النقدية من االستثمار

٣٠٣الفوائد املتلقاة
٧٧)شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات ١٨٣)

(٣٢٨)شراء أصول غري ملموسة

٧٧)الستثماريةصايف التدفقات النقدية من األنشطة ا ٢٠٨)

التدفقات النقدية من األنشطة المالية
(١١٢)الفوائد املدفوعة

٦٤إيصاالت من قرض الدولة املضيفة ٧٠٠
٦٤صايف التدفقات النقدية من األنشطة املالية ٥٨٨

٢)صايف الزيادة/(نقص) يف النقدية واملكافئات النقدية ٢٤٨)

3٥٨ات النقدية يف بداية الفرتة املاليةالنقدية واملكافئ ٩٤١
3٥٦كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية والمكافئات النقدية في  ٦٩٣

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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المحكمة الجنائية الدولية
كانون األول/ ديسمبر ٣١والمبالغ الفعلية بالنسبة للسنة المنتهية في بيان يتعلق بمقارنة الميزانية

٢٠١٤
(بآالف اليورو)

الربنامج الرئيسي

االعتمادات اليت 
متت املوافقة 

عليها
تطبيق صندوق 

امليزانية النهائيةالطوارئ

املصروفات 
احململة على 

الصندوق العام

املصروفات 
احململة على 

صندوق الطوارئ
جمموع 

املصروفات
فائض/(عجز) 
الصندوق العام

فائض/(عجز) 
صندوق الطوارئ

جمموع الفائض/ 
(العجز)

+ ١الثالث = الثايناألول
السادس = الرابع اخلامسالرابعالثاين

+ اخلامس
السابع = 

الرابع-١
الثامن = الثاين

اخلامس-
التاسع = السابع

+ الثامن
١٠اهليئة القضائية ٠٤٦٦٠٧١٠ ٦٥٣١٠ ٠٢١٥٠٨١٠ ٥٢٩٢٥٩٩١٢٤

٣٣مكتب املدعي العام ٢٢٠٧٨٧٣٤ ٠٠٧٣٢ ١٦٨٥٦٩٣٢ ٧٣٧١ ٠٥٢٢١٨١ ٢٧٠
٦٦قلم احملكمة ٢٩٣٢ ٤٢١٦٨ ٧١٤٦٤ ١٩٧١ ٢٧٧٦٥ ٤٧٤٢ ٠٩٦١ ١٤٤٣ ٢٤٠

أمانة مجعية الدول 
٢األطراف ٢-٨٤٣ ٨٤٣٢ ٢-٢٢٩ ٦١٤-٢٢٩٦١٤

٥املباين الدائمة ٥-٩٠١ ٩٠١٥ ٥-٩٠١ ٩٠١---

أمانة الصندوق 
١االستئماين للضحايا ١-٥٨٦ ٥٨٦١ ١-٤٢٦ ١٦٠-٤٢٦١٦٠

مكتب مشروع املباين 
١الدائمة ١-٣٩٤ ٣٩٤١ ١-٣٤٧ ٤٧-٣٤٧٤٧

٢٤٦-١٢٧٢٤٦-٣٧٣١٢٧-٣٧٣آلية الرقابة املستقلة
١٢١المجموع ٦٥٦٣ ٨١٥١٢٥ ٤٧١١١٧ ٤١٦٢ ٣٥٤١١٩ ٧٧٠٤ ٢٤٠١ ٤٦١٥ ٧٠١

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها-١
الكيان املبلغ١-١

١٧سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األسا
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني دولة مشاركة يف "١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه 

مؤسسة قضائية دائمة مستقلة هلا السلطة املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية" النظام األساسي. واحملكمة 
ا على مرتكيب أشد اجل رائم خطورة اليت تثري القلق الدويل (اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ملمارسة اختصاصا

ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً). وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي: 
هيئة الرئاسة والدوائر (املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية)، ومكتب 

دعى العام، وقلم احملكمة. وتسرتشد أجهزة احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبّني يف نظام روما امل
األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وغريمها من الصكوك ذات الصلة.

ولندا. وأنشأت احملكمة أ٣ويقع مقر احملكمة وفقاً للمادة  مخسةيضاً من نظام روما األساسي يف الهاي 
ا امليدانية. وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ووجود ميداين واحدميدانية مكاتب لتمكينها من أداء عمليا

، يف  ٢٠١١)، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومنذ كانون األول/ديسمرب ٢ومجهورية الكونغو الدميقراطية (
,٢٠١٢عام يف وت ديفوار يف كوإداري بسيط يداين أنشأت احملكمة أيضاً وجود مكينيا. و 

امليزانية الربناجمية٢-١

برامج رئيسية: اهليئة القضائية (هيئة الرئاسة مثانية ، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٤ألغراض الفرتة املالية 
واملباين املؤقتة، ، ("األمانة")والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف

مانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة. وفيما يلي وأ
واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها:ودورهتشكيل كل برنامج من الربامج الرئيسية للمحكمة

هيئة الرئاسة(أ)
للرئيس؛تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين’١‘

اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق تكفل’٢‘
والتعاون؛

ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة وأداء مجيع الوظائف تراقب’٣‘
ا هيئة الرئاسة؛ القضائية اخلاصة اليت تكلف 

املي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية نطاق الفهم والدعم على الصعيد العتوّسع’٤‘
بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية.

الدوائر(ب)

تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية: وتتكون ’١‘
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية 

ا شأن الشعبة التمهيديةمن ستة قضاة على  ؛األقل؛ شأ
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حقوق مجيع حتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة اإلجراءاتسري تكفل’٢‘
األطراف.

مكتب املدعي العام(ج)
يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة، مسؤول عن ’١‘

ليها؛التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة ع
اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية يعزز’٢‘

وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛
بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي.اً عاملياً توافقيبين’٣‘

قلم احملكمة(د)
والفعالية واجلودة خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءةيسدي’١‘

إىل هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛
األمن الداخلي للمحكمة؛يدير شؤون’٢‘
اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم.يوفر’٣‘

أمانة مجعية الدول األطراف(ه)
ي اختذته يف أيلول/سبتمرب الذICC-ASP/2/Res.3هاوجب قرار أنشأت مجعية الدول األطراف مب

ا يف ٢٠٠٣ كانون الثاين/يناير ١أمانة مجعية الدول األطراف (األمانة) على أن تبدأ عمليا
. وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها وجلنة وثائق التفويض وجلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٤

جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من اجلمعية، أي هيئة والفريق العامل اخلاص املعين
فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات موضوعية ومساعدة إدارية وتقنية مستقلة.

األمانة:
ا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية ’١‘ لتنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئا

واملالية؛
مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات ومساعدة اجلمعية، ’٢‘

املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء 
االجتماعات واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

ا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية ’٣‘ ومتكني اجلمعية وهيئا
الية من خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية.ع

املباين املؤقتة(و)
موافاة اجلهات املعنية بلمحة عامة عن املوارد الالزمة للمحكمة لتوفري املباين املؤقتة.

أمانة الصندوق االستئماين للضحايا)ز(
االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري تتوىل أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إدارة الصندوق 

لس وهي ختضع للسلطة الكاملة للمجلس. وقد أنشأت  لس إدارة الصندوق والجتماعات ا
-ICC. ومبقتضى القرارICC-ASP/1/Res.6اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها 

ASP/4/Res.3لضحايا اليت تنص على أن اعتمدت اجلمعية الئحة الصندوق االستئماين ل
الصندوق االستئماين يشكل كيانًا مبّلغًا منفصًال. ويقع التبليغ باإليرادات من االشرتاكات املقررة 
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ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين 
ستئماين للضحايا يُرجى الرجوع للضحايا. ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن الصندوق اال

.٢٠١٤إىل البيانات املالية للصندوق لعام 
مكتب مشروع املباين الدائمة(ح)

، قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار 
حة للمحكمة لتغطية مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرت 

التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة. ويعمل 
مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة إليها 

ويساءل أمامها.
آلية الرقابة املستقلة’١‘

آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/8/Res.1األطراف مبوجب قرارها أنشأت مجعية الدول 
شارك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب حملكمة. وتابرناجما رئيسيًا من برامج 

املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي (دون أن تكون جزءًا من هذا املكتب 
من ١١٢من املادة ٤ص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة تابعة له). وختتوال

نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة.

اإلعفاء من الضرائب٣-١

ا من هذ١٥التفاق املقر املربم بني مملكة هولندا واحملكمة اجلنائية الدولية وبوجه أخص املادة ’ ١‘طبقًا 
من هذا ٨االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية وباألخص املادة ’ ٢‘االتفاق و

االتفاق تعفى احملكمة من كافة الضرائب املباشرة بعد الرسوم اليت تستوجبها خدمات املنافع العامة. 
ثل فيما يتعلق مبا تستورده أو تصدره واحملكمة معفاة أيضًا من الرسوم اجلمركية واألعباء ذات الطابع املما

من البنود املسخرة الستخدامها الرمسي.

ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية-٢
أساس اإلعداد

تعد البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية ١-٢
ا األوىل يف أيلول/سبتمرب الدولية ال ا مجعية الدول األطراف يف دور والتعديالت اليت ٢٠٠٢يت اعتمد

أُدخلت عليهما. وقد أُعدت البيانات املالية للمحكمة على أساس االستحقاق امتثاًال للمعايري احملاسبية 
لية للمحكمة.الدولية للقطاع العام. وتشكل هذه املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املا

وهذه هي أول جمموعة من البيانات املالية اليت يتم إعدادها وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية ٢-٢
للقطاع العام. واعتماد هذه املعايري تطلب إدخال تغيريات على السياسات احملاسبية اليت توختها احملكمة 

متخضت عن تغيريات أُدخلت على يف السابق. ويشمل أمر كهذا اعتماد سياسات حماسبية جديدة
األصول وااللتزامات املقيدة يف بيان الوضع املايل. وطبقاً لذلك أعيد تبيان بيان الوضع املايل األخري املؤرخ 

وترد التغيريات النامجة عن ذلك يف البيان املتعلق بالتغيريات يف صايف ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١
كانون ٣١. وبيان الوضع املايل املنقح املؤرخ ٢٩لث) ويف املالحظة رقم األصول/املمتلكات (البيان الثا

يشار إليه يف هذه البيانات املالية باعتباره الرصيد االفتتاحي املكرر. واألثر الصايف ٢٠١٣األول/ديسمرب 
زيادة يف صايف للتغيريات نتيجة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف بيان الوضع املايل قوامه

,٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يورو يف ٨٠٣٢٧مبلغ األصول/املمتلكات مبقدار 
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: الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية٣-٢
: تعد احلسابات على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة.أساس التكاليف التارخيية٤-٢

االعتمادات االنتقاليةالتغيريات يف السياسات احملاسبية و 
إن التغيريات يف السياسة احملاسبية النامجة عن االنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة ٥-٢

إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف جمال تقييد اإليرادات واملصروفات واألصول وااللتزامات على 
,٢٩حها يف املالحظة رقم أساس االستحقاق الكامل وارد شر 

وطبقاً ملا هو مسموح به عند اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ألول مرة، فإن احلكم ٦-٢
عرض البيانات االنتقايل املخّول مبقتضى املعيار األول من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وعنوانه 

ومات املقارنة عن السنة املاضية ليست واردة يف بيان األداء املايل والتدفقات قد طُبق ومفاده أن املعلاملالية 
النقدية.

عملة احلسابات ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف
تُعرض حسابات املنظمة باليورو الذي هو عملتها الوظيفية.٧-٢
الصرف التشغيلي يف واألرصدة من العمالت األجنبية حتّول إىل العملة الوظيفية باستخدام سعر٨-٢

األمم املتحدة الساري يف تاريخ التحويل. وتسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة تسوية هذه 
اية السنة ألسعار صرف األصول النقدية وااللتزامات املعرب عنها  التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف 

بالعمالت األجنبية جيري تقييدها يف بيان األداء املايل.
واألصول غري النقدية والبنود اليت تقاس باالستناد إىل التكلفة التارخيية للعمالت األجنبية تتم ٩-٢

ترمجتها باستخدام سعر الصرف السائد يف تاريخ التحويل وال يعاد ترمجتها يف تاريخ التبليغ.
استخدام التقديرات واألحكام

عايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تقتضي من إن إعداد البيانات املالية طبقًا ملقتضيات امل١٠-٢
اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وفرضيات تؤثر يف تطبيق السياسات احملاسبية واملقادير املبلغ عنها من 
ا من افرتاضات تقوم على أساس  األصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات. والتقديرات وما يقرتن 

ا معقولة يف ظل الظروف السائدة واملعلومات املتاحة يف التجارب املاضية وعوامل أخر  ى شىت يُعتقد أ
تاريخ إعداد البيانات اخلتامية اليت تشكل نتائجها األساس إلصدار األحكام حول قيم األصول واخلصوم 

اليت ال يسهل استبانتها من مصادر أخرى. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
ات وما تنطوي عليه من االفرتاضات تكون حمل استعراض على أساس متواصل. ويتم والتقدير ١١-٢

قيد التنقيحات املدخلة على التقديرات احلسابية للفرتة اليت ينقح فيها التقدير ويف أي فرتة مقبلة تأثرت.
يت هلا أثر واألحكام اليت تصدرها اإلدارة يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ال١٢-٢

ملحوظ على البيانات املالية والتقديرات اليت تنطوي على خماطر التسوية املادية يف السنة التالية على حنو ما 
يلي:
االعتمادات اليت تقوم احملكمة بتقييدها نتيجة لقضايا رُفعت ضد احملكمة اجلنائية حيث من (أ)

وية املطالبات واملبالغ ميكن تقديرها احملتمل أن يكون هناك تدفق خارجي للموارد من أجل تس
بشكل موثوق به. واالعتماد املخصص يستند إىل املشورة القانونية املهنية واالعتبارات اليت 

تتبناها اإلدارة وأساسها أن من غري احملتمل حدوث املزيد من اخلسائر املهمة؛
مت استهالكها كلية. وتواصل احملكمة استخدام بعض املعدات واألصول غري املادية اليت(ب)

ومعدالت االستهالك وهبوط القيمة ُحددت أصًال مبا يتفق مع أفضل تغيريات يف العمر 
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اإلنتاجي هلذه املعدات واألصول غري امللموسة. وتعتقد اإلدارة أن هذا األمر مناسب حيث إن 
املعتقد التوقف عما قريب عن استخدام هذه األصول؛

كوك يف حتصيلها ومقيد فيما خيص املبالغ املستحقة الدفع من اعتماد خيص الديون املش(ج)
أشخاص متهمني معينني كانت احملكمة قد قدمت إليهم سلفات استناداً إىل قرار قضائي صادر 

لتغطية تكاليف التمثيل القانوين. واستعادة هذه السلفة معتربة يف حكم غري املؤكد؛
لة املضيفة بداية ميثل قيمة حالية صافية لتدفقات نقدية والقيمة العادلة للقرض املقدم من الدو (د)

مقبلة باستخدام سعر الفائدة الفعلي. وستقوم الدولة املضيفة بتخفيض مبلغ القرض الواجب 
٢٠٠يف املائة من الفارق بني القرض املستهلك ومقدار ١٧،٥السداد مببلغ مقابل ملا نسبته 

الكامل للقرض لن يستخدم برمته باالستناد إىل الفارق بني مليون يورو. وتقّدر احملكمة أن املبلغ 
القيمة اجلملية للمشروع ومبلغ القرض وأخذًا يف االعتبار كذلك املبلغ اجلملي التقديري 
للمدفوعات املسددة دفعة واحدة. والتكاليف املوحدة لالنتقال والبناء مقّدرة أن تبقى يف حدود 

مليون يورو.٢٠٠ا والبالغة امليزانية اليت متت املوافقة عليه
النقدية والنقدية املكافئة

ُحيتفظ بالنقدية والنقدية املكافئة بقيمة امسية وهي تشمل النقد املتاح واألموال املوجودة يف ١٣-٢
احلسابات اجلارية واحلسابات املصرفية اليت عليها فائدة واإليداعات ألجل اليت ال يتجاوز موعد استحقاقها 

.ثالثة أشهر
الصكوك املالية

تقوم احملكمة بتصنيف ما هلا من صكوك مالية باعتبارها أصوًال مستحقة القبض والتزامات مالية ١٤-٢
أخرى. وتتألف األصول املالية باألساس من إيداعات مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة الدفع 

) واحلسابات الدائنة.٥٩-٢نظر املالحظة وتتألف االلتزامات املالية من قرض طويل األجل لبناء املباين (ا
ومجيع الصكوك املالية يرد بداية قيدها يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة زائدًا تكاليف ١٥-٢

املعاملة. ويف وقت الحق تقاس بكلفة االستهالك باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري. ومقدار التكلفة 
اليت ختضع لشروط االئتمان العادية يقارب القيمة العادلة للمعاملة.التارخيي للمبالغ املستحقة الدفع

املخاطر املالية
قامت احملكمة بإرساء سياسات حذرة إلدارة املخاطر وإجراءات تتفق مع النظام املايل والقواعد ١٦-٢

ا املالية. وتعمد احملكمة إىل توظيف استثمارات قصرية األجل لألموال اليت ال حتتاجها بالن سبة الحتياجا
بتأمني نظام املعاشات التقاعدية .Allianz Nederland Levensverzekering N.Vالفورية. وتتوىل شركة 

للقضاة وإدارته واستثمار أمواله. واحملكمة معرضة للمخاطر املالية حبكم اضطالعها مبعامالت عادية، مثل 
) واملخاطر االئتمانية وخماطر السيولة.خماطر األسواق (أسعار العمالت األجنبية وسعر الفائدة

: هذه املخاطر مأتاها أن القيمة العادلة أو املقبلة للتدفقات النقدية لصك من خماطر العملة١٧-٢
الصكوك املالية ستتقلب بسبب التغيريات اليت تطرأ على أسعار صرف القطع األجنيب. واحملكمة معّرضة 

ا يف ملخاطر العمالت من خالل التعامل يف ا لعمالت األجنبية ذي الصلة بالعمليات امليدانية اليت تقوم 
األغلب.

: تتمثل هذه املخاطر يف أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املقبلة لصك خماطر سعر الصرف١٨-٢
إال يف مايل بعينه تشهد تقلبات حبكم تغريات أسعار الفائدة يف األسواق. وال تقوم احملكمة بإيداع أمواهلا 

حسابات بفائدة حمددة األجل، وعلى هذا ليس هناك خطر التعرض اجلدي لتقلبات أسعار الصرف. 
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والقرض الذي قدمته الدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار 
الصرف.

ك مايل من خسارة مالية : هو اخلطر املتمثل فيما يتسبب فيه طرف يف صاملخاطر االئتمانية١٩-٢
للطرف اآلخر بسبب عدم أداء االلتزامات. واحملكمة معرضة للمخاطر االئتمانية من خالل املبالغ 
املستحقة الدفع املقدمة من الدول األطراف والسلفات على االعتمادات باالستناد إىل القرارات القضائية 

يعتربون معوزين وهلم أموال مودعة يف املصارف. الصادرة لتغطية التمثيل القانوين للمتهمني الذين ال 
وتتوخى احملكمة سياسات حتد من خطر هذا التعرض الذي مصدره أية مؤسسة مالية كانت.

: تنشأ خماطر السيولة هذه من التمويل العام الذي تقوم به احملكمة ألنشطتها. خماطر السيولة٢٠-٢
ا وحتتفظ بصندوق رأمسال عامل وحتتفظ احملكمة بأصول سائلة قصرية األجل لكفال ة استمرارية عمليا

أنشئ ليكفل وجود رأس املال للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة القصرية األجل رهناً بتلقيها االشرتاكات 
املقررة.

املبالغ املستحقة القبض
لية تسجل املبالغ املستحقة القبض والسلفات بداية بقيمتها االمسية. واحتماالت عدم قاب٢١-٢

اسرتداد مبالغ واردة بالنسبة للمبالغ املستحقة القبض وللسلفات عندما يكون هناك دليل موضوعي على 
أن األصول هبطت قيمتها وتسجل اخلسائر النامجة عن هبوط القيمة يف بيان األداء املايل.

املدفوعات املسبقة وغريها من األصول املتداولة
الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات. وتشمل تشمل األصول املتداولة األخرى٢٢-٢

ا مصروفات  املدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجميات اليت تقّيد على أساس أ
فة يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير. وبيان الوضع املايل ُيظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء من السل

ا تتصل بباقي السنة الدراسية يف التاريخ الالحق للبيان املايل. وتقيد  على املنحة التعليمية املفرتض أ
املصاريف بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتّمل على حساب امليزانية. وُيستبقى كامل مبلغ السلفة يف 

يان بالدليل الالزم لالستحقاق.احلسابات املستحقة القبض ملوظفي ومسؤويل احملكمة لغاية االت
املمتلكات واملنشآت واملعدات

متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوًال ملموسة تسّخر لتوفري اخلدمات أو تأجريها للغري أو ٢٣-٢
ألغراض إدارية.

وبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات تقاس مبقدار تكلفتها مطروحًا منها االستهالك املرتاكم٢٤-٢
واخلسائر النامجة عن هبوط القيمة.

وُحتدد تكلفة األصل ذايت املنشأ باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل ٢٥-٢
املمتلك. وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها من 

ذايت املنشأ. وال ُتسجل تكاليف االقرتاض باعتبارها عنصراً من املوارد هذا التلف املتكبد عند إنشاء أصل
عناصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات.

والتكاليف املرمسلة باعتبارها جزءاً من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء تشمل رسوم ٢٦-٢
ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة باملستشارين إدارة املشروع ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية 

واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية.
املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣واستناداً إىل العقد املؤرخ ٢٧-٢

لبناء عليه أُجِّر للمحكمة دون القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد ل
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اية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعية.  اؤه باتفاق متبادل يف  مقابل. وعقد اإلجيار هذا ميكن إ
وُتسجل قطعة األرض باعتبارها أصالً من أصول احملكمة.

ضمن القيمة والتكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات تسجل ٢٨-٢
سدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل  الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة ا
ا. وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت  احملكمة وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق 

واملعدات تسجل فائضاً أو عجزاً عند تكبدها.
االستهالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية وُيسجل ٢٩-٢

التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات. وال ختضع قطعة األرض هلبوط القيمة.
وفيما يلي تقدير ملدة احلياة اإلنتاجية:٣٠-٢

٢٠١٣
سنوات٦إىل ٤السيارات

مات معدات تكنولوجيا املعلو 
واالتصاالت

سنوات٥إىل ٣،٥

سنوات١٠-٧األثاث واللوازم
سنة٢٠إىل ٥أصول أخرى

يعاد تقييم طرائق االستهالك ومدد حياة اإلنتاجية عند تاريخ تقدمي التقرير.٣١-٢
اإلجيارات

تشغيلية وتقّيد تصنف عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات٣٢-٢
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

فرتة اإلجيار.
األصول غري امللموسة

ا حبساب الكلفة ٣٣-٢ تتألف األصول غري امللموسة أساسًا من الربامج احلاسوبية والرخص. ويرد بيا
تشغيل برامج معينة وُتطرح منها اخلسائر املتصلة باالستهالك وفقد القيمة. وتستهلك املتكبدة المتالك و 

هذه األصول باستخدام طريقة القسط الثابت استناداً إىل احلياة اإلنتاجية املتوقعة اليت قوامها مخس سنوات 
أو على مدى فرتة صالحية الرخصة.
فقد قيمة األصول غري املولِّدة للنقدية

ألصول اليت متتلكها احملكمة عادة ما تكون أصوًال ال متتلك لتوليد عوائد جتارية ولذلك فهي إن ا٣٤-٢
أصول غري مولِّدة للنقدية.

ميثل فقد القيمة خسارة على صعيد الفوائد االقتصادية املرتقبة أو اخلدمة احملتملة اليت حيتوي ٣٥-٢
من الفوائد االقتصادية الالحقة أو اخلدمة عليها األصل زيادة على التسجيل املنهجي خلسائر األصل

املنتظر أن تقدم من خالل استهالك أو هبوط القيمة.
ويعترب األصل فاقدًا للقيمة إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة ٣٦-٢

تكاليف البيع وقيمة لالسرتداد. وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحًا منها 
االستخدام.

والقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع متثل سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق بيع ٣٧-٢
على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.
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مكن حتديدها والقيمة املادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة املمكن أن يسديها األصل وامل٣٨-٢
ج وحدات  ج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو  باستخدام 

اخلدمة.
واخلسارة بسبب فـَْقد القيمة تقّيد يف صايف الفائض/العجز. وحاملا يُسجل فقد للقيمة يتم تسوية ٣٩-٢

ص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل مطروحاً جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصي
منها القيمة املتبقية (إن كانت هناك قيمة) على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية من حياته 

اإلنتاجية.
وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة ٤٠-٢

ليت ُسجلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصت. فإن كان هذا هو احلال، تتم النامجة عن فقد القيمة ا
الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال 

زيادة هي يتجاوز املبلغ الذي عنده يُرحل األصل فيما مل ُيسجل فقد القيمة بالدرجة األوىل. وتلك ال
عكس اخلسارة بسبب فـَْقد القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجز.

حق االسرتداد
والذي يقابل Allianz NVتقّيد احملكمة حق ما ميكن اسرتداده مبوجب بوليصة التأمني لدى ٤١-٢

التقاعدية بالضبط مبلغ وتوقيت املنافع الواجبة السداد مبوجب خطة املستحقات احملددة للمعاشات
ا القيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة. للقضاة. والقيمة العادلة للحق فيما يسرتد تقدر بأ

احلسابات املستحقة الدفع
تقّيد احلسابات املستحقة الدفع بداية بقيمتها االمسية، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ ٤٢-٢

استناداً إىل مبدأ احملاسبة القائمة على أساس االستحقاق فإن املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ. و 
متثل حسابًا مستحق الدفع للمحكمة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١مجيع الفواتري املؤرخة قبل يوم 

.٢٠١٤وأُدخلت يف الدفرت يف النظام احملاسيب لعام 
اإليرادات املؤجلة واملصاريف املرتاكمة

ؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك تشمل اإليرادات امل٤٣-٢
من اإليرادات املتلقاة لكنها مل ُتكتسب بعد.

وتقّيد املصاريف املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير واليت ٤٤-٢
ا. مل تتلق الفواتري املتعلق 

عن األطراف صاحبة عالقةعمليات الكشف
ستقوم احملكمة بالكشف عن األطراف صاحبة عالقة تكون هلا قدرة على ممارسة السيطرة أو ٤٥-٢

ا ستقوم بالكشف عما إذا كان  التأثري الكبري على احملكمة من خالل اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية أو أ
عامالت اليت تندرج يف نطاق عالقة عادية طرف صاحب عالقة واحملكمة خيضعان لسيطرة مشرتكة. وامل

ملورد أو عميل/متلق بأحكام وشروط ليست أفضل وال أسوأ من الشروط اليت تتم يف كنف االستقاللية ويف 
ا معامالت طرف له عالقة ولذلك لن يتم  نفس الظروف بني احملكمة واألطراف التابعني هلا ال تعترب أ

ما خيضعان للسيطرة الكشف عنها. واحملكمة والصندوق ا الستئماين للضحايا طرفان ذويا عالقة حيث إ
املشرتكة للجمعية.

واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم الرئيس ومدير ديوانه واملسجِّل والنائب ٤٦-٢
شطة اليت تقوم العام ومعاون النائب العام واملديرون وجلميعهم السلطة واملسؤولية عن التخطيط وتوجيه األن

ا املوظفون  ا احملكمة والتحكم فيها والتأثري يف توجهها االسرتاتيجي. واألتعاب واملزايا اليت حيظى 
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اإلداريون الرئيسيون تعترب معاملة طرف ذي عالقة. باإلضافة إىل ذلك ستقوم احملكمة بالكشف عن أي 
راد أسرهم.معامالت حمددة تتم مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأف

االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
إن املصاريف ذات الصلة باستحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزامات ُتسجل باعتبارها ٤٧-٢

ا استحقاقات قصرية األجل  خدمات ُتسدى إىل املوظفني. وتصنف استحقاقات املوظفني على أساس أ
ة واستحقاقات أخرى طويلة األجل أو االستحقاقات املتصلة بانتهاء واستحقاقات فرتة ما بعد اخلدم

اخلدمة.
فهي واجبة التسوية يف حدود األشهر االثين عشر اليت تلي االستحقاقات القصرية األجلأما ٤٨-٢

اخلدمة املقدمة وتشمل املرتبات وشىت البدالت واإلجازة املرضية املدفوعة األجر واإلجازة السنوية. 
اقات املوظفني القصرية األجل تقّيد باعتبارها مصاريف واستحقاقات لقاء خدمات مقدمة. واستحق

ا  ا مصاريف يف الفرتة اليت ترتبط  واالستحقاقات اليت ُتكتسب واليت مل ُتسدد بعد ُتسجل على أساس أ
ويتم التبليغ عنها يف بيان الوضع املايل باعتبارها استحقاقات أو اعتمادات.

ّيد اإلجازة السنوية باعتبارها مصروفًا من حيث إن املوظفني ُيسدون خدمات تزيد أهليتهم وتق٤٩-٢
للغياب القابل للتعويض مستقبالً. ومبا أن جزءاً من اإلجازة السنوية يصبح واجب التسوية يف فرتة جتاوزت 

للنقد فيما خيص هذا االثين عشر شهراً جتري تقييمات دورية لتحديد ما إذا كانت القيمة القصرية األجل
االستحقاق هي قيمة مادية وما إذا كان ينبغي تسجيلها باعتبارها استحقاقاً آخر طويل األجل.

واستحقاقات فرتة ما بعد اخلدمة تشمل استحقاقات املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي يف ٥٠-٢
فرتة ما بعد اخلدمة.

: وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف ظفي األمم املتحدةالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملو ٥١-٢
ICC-ASP/1/Decision 3 كانون ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٦٢وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضواً يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
. ويوفر الصندوق ملوظفي احملكمة ٢٠٠٤انون الثاين/يناير ك١ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من 

استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات اآليلة إىل موظفي احملكمة. 
والصندوق عبارة عن خطة تتعدد اجلهات القائمة بتمويله. ومبا أنه ال وجود ألساس متسق وموثوق به 

ول وكلفة خمطط الصندوق بالنسبة آلحاد املنظمات املشاركة يف هذه اخلطة لاللتزام مبخصص، فإن أص
واملسامهات املسددة للصندوق ُحتسب كما لو كانت خمططًا حمدد املسامهات. وااللتزامات املتعلقة 
باملسامهات اليت ُتسدد ملخططات املعاش تقّيد باعتبارها مصروفًا يف بيان األداء املايل حال تكبد ذلك 

روف.املص
. هذا النظام نظام مزايا حمدد يوفر ألعضائه املزايا التايل صندوق املعاشات التقاعدية للقضاة٥٢-٢

ذكرها: معاشاً تقاعدياً حمدداً للقضاة الذين يتمون والية قوامها تسع سنوات (أو ما يتناسب مع ذلك إذا 
التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ٪ من املعاش ٥٠مل يُتم فرتة والية السنوات التسع) ومعاشًا يبلغ 
ا احلادية عشرة املعقودة يف ٦٥ومعاشًا للعجز للقاضي الذي يبلغ من العمر  سنة أو أقل. وخالل دور

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر ١٣إىل ٩الفرتة من 
دارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة. وحظيت توصية اللجنة بالقبول إلAllianz.NLتقدمت به شركة 

ا اخلامسة (انظر  ). وُعينت شركة ٣١، الفقرة ١٦، الصفحة ICC-ASP/5/23من طرف اجلمعية أثناء دور
Allianz إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركةAllianz ٣١يف

,٢٠٠٨األول/ديسمرب كانون
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الدولية بإدارة خمطط التأمني Vanbreda. تقوم جمموعة التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة٥٣-٢
الصحي اجلماعي التابع للمحكمة. وخمطط التأمني الصحي اجلماعي هذا متاح أيضًا للموظفني بعد 

يف املائة. والتأمني ٥٠دون مبلغه تقاعدهم. وتوفر احملكمة إعانة خبصوص القسط الذي يدفعه املتقاع
الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة خمطط حمدد االستحقاقات.

وُتستخدم، بالنسبة للمخططات احملددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس ٥٤-٢
ددها االلتزامات والتكاليف. وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت حي

املخطط. والقيمة الراهنة اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة 
املطلوبة لتسوية التزام ناجم عن خدمة أداها موظف يف الفرتة الراهنة ويف الفرتات السابقة. والقيمة احلالية 

تخدام افرتاضات اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز لاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق ُحتسب باس
حتظى بتوافق متبادل.

وُتسجل األرباح واخلسائر االكتوارية باستخدام منهجية الرواق. واجلزء من األرباح واخلسائر ٥٥-٢
االكتوارية الواجب تسجيلها بالنسبة لكل خمطط حمدد االستحقاقات تتمثل يف الفائض الواقع خارج 

يف املائة آلخر تاريخ إبالغ، مقسومًا على املتوسط املتوقع للحياة العملية املتبقية للموظفني ١٠ل"رواق" ا
املشاركني يف ذلك املخطط. واجلزء احملدد من اخلسائر واألرباح االكتوارية املرتاكمة الصافية الواجب 

ملرتتب على االستحقاق احملدد.يف املائة من القيمة احلالية لاللتزام ا١٠تسجيلها هي تلك اليت تتجاوز 
وهي تشمل املستحقات املرتتبة على انتهاء مستحقات أخرى طويلة األجل لفائدة املوظفني٥٦-٢

اخلدمة (مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر والشحن والتامني 
سرة ومنحة الوفاة واستحقاقات األرمل أو األرملة. على األمتعة الشخصية) وإجازة زيارة الوطن وزيارة األ

ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقّدر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب الوحدة 
املسقطة وتقّيد األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء املايل.

تعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل يقوم واالستحقاقات امل٥٧-٢
ا اكتواريون مستقلون. حبسا

اء اخلدمة٥٨-٢ اء خدمة استحقاقات إ وهي استحقاقات ُتسدد نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إل
اء اخلدمة تقّيد بوصف ها التزامًا ومصروفاً موظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي. واستحقاقات إ

اؤه بسبب عملية إعادة اهليكلة. عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إ
القرض املقدم من الدولة املضيفة

(أ) بقيمته العادلة. والقيمة العادلة عند القيد ٧٧-٢يقّيد بدايًة القرض الوارد وصفه يف املالحظة ٥٩-٢
فية لتدفقات نقدية مقبلة باستخدام سعر الفائدة السائد. ويقّيد القرض، األول تتمثل يف قيمة حالية صا

الحقاً، حبسب تكلفته بعد االستهالك باستخدام سعر الفائدة السائد.
املخصصات واخلصوم االحتمالية

يتم قيد املخصصات حني يكون على احملكمة التزام قانوين راهناً أو التزام ضمين نتيجة ألحداث ٦٠-٢
ويكون حمتمًال حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية التزام، وميكن أن يقّدر مبلغه بصورة ماضية 

موثوقة. ومبلغ املخصص يتمثل يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام راهن يف تاريخ إعداد 
يتم اإلفراج عن ادياً. والالتقرير. وخيّفض هذا التقرير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريًا م

املخصصات ملواجهة مصروفات كهذه إال فيما خيص املخصصات اليت جرى قيدها وقت إسنادها. فإن مل 
يعد التدفق اخلارجي لالستحقاقات من أجل الوفاء بالتزامات معينة مرجحاً يعاد املخصص.

أكيد وجوده حبدوث أو عدم هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تاخلصم االحتمايل٦١-٢
حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية وااللتزام الراهن رمبا ال ُيسفر عن تدفق 
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خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية. واخلصوم االحتمالية 
لحقة بالبيانات.إن ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امل

اإليرادات املتأتية من معامالت غري تبادلية
: تقّيد اإليرادات حني توافق اجلمعية على االشرتاكات املقررة للدول األطراف االشرتاكات املقررة٦٢-٢

يف امليزانية الربناجمية املعتمدة وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك االشرتاكات.
من النظام املايل، تعتمد اشرتاكات الدول األطراف وفقاً جلدول أنصبة تعتمده ٢-٥للبند ووفقاً ٦٣-٢

األمم املتحدة، مع تعديله وفقاً للمبادئ اليت يستند إليها اجلدول حبيث تؤخذ يف احلسبان االختالفات يف 
صندوق رأس املال تقّيد مدفوعات الدولة الطرف يف٨-٥عضوية األمم املتحدة واحملكمة. ووفقًا للبند 

املتداول أوًال مث يف حساب االشرتاكات املستحقة للصندوق العام، حبسب ترتيب االشرتاكات املقررة على 
الدولة الطرف. وحتّول االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف السائد يف تاريخ 

ا بالنسبة للسنة اليت أصبحت التسديد. والدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي  تقّدر اشرتاكا
ا يف صندوق رأس املال املتداول وامليزانية العادية طبقًا للبند  ١٠-٥فيها دوًال أطرافًا فيما خيص مسامها

من النظام املايل.
: إن اإليرادات اليت مصدرها التربعات املنطوية على قيود مفروضة على استخدامها التربعات٦٤-٢

أعقاب التوقيع على اتفاق ملزم بني احملكمة واجلهة املاحنة للتربع. واإليرادات املتأتية من تسجل يف
التربعات اليت تقرتن بشروط ختص استخدامها تشمل االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املتربع إن مل 

ا تربعات مستوفاة للشروط. وإ ىل حني يتحقق الوفاء تستوف الشروط املذكورة ويتم تسجيلها باعتبار أ
بتلك الشروط يسجل االلتزام على أساس أنه خصم من اخلصوم. والتربعات وغريها من اإليرادات اليت 

تقدم مبوجب اتفاقات ملزمة تقيد باعتبارها إيرادات عند تلقيها.
قدر ملشروع املباين الدائمة تقيد باعتبارها إيرادات على االشرتاكات اليت تسدد دفعة واحدة٦٥-٢

تكاليف البناء اليت تُتكبد. وختضع االشرتاكات اليت تسدد دفعة واحدة للتسوية حاملا حتدد التكلفة النهائية 
للمشروع ومتثل متحصالت مأتاها سلفات.

وهي تقيد باعتبارها إيرادات حني تقرها االشرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ٦٦-٢
متت املوافقة عليها إلعادة جتديد املوارد فإن مت جتديد موارد الصندوق من خالل مجعية الدول يف الفرتة اليت 

استخدام فوائض نقدية فإن هذا التجديد للموارد ال يقيد باعتباره إيراداً بل مناقلة بني الصناديق يف صايف 
األصول/املمتلكات.

تسجيل السلع وما يقابلها من وهي تقيد بقيمتها العادلة ويتم فوراً التربعات بالسلع العينية٦٧-٢
إيرادات على الفور إذا مل تقرتن بشروط. فإن اقرتنت بشروط، تسجل باعتبارها استحقاقًا لغاية الوفاء 
بالشروط وأداء االلتزام. وتقيد اإليرادات بقيمتها العادلة مقدرة يف التاريخ الذي مت فيه احتياز األصول 

ا. املتربع 
يقيد اإليراد الناتج عن خدمات عينية مقدمة. ويتم الكشف عن أهم :اخلدمات العينية٦٨-٢

اخلدمات العينية يف البيانات املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه 
القيمة.

اإليراد املتأيت من معامالت غري جتارية
الصافية اليت مصدرها أسعار الصرف. وتقيد إيرادات الفائدة واملرابيح اإليرادات املاليةتشمل ٦٩-٢

إيرادات الفائدة يف بيان األداء املايل عند استحقاقها أخذًا بعني االعتبار العائد الفعلي املتأيت من ذلك 
اية الفرتة املالية، يقيد الرصيد الصايف حلساب األرباح واخلسائر املتأتية من العمالت األجنبية  األصل. ويف 

اداً إذا كان إجيابياً.باعتباره إير 
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املتمثلة يف املمتلكات واملنشآت واملعدات وهي حتدد اخلسائر واألرباح لدى التصرف يف األصول٧٠-٢
مبقارنة العوائد باملبلغ الدفرتي وُتدرج يف بيان األداء املايل.

املصروفات
القطع األجنيب ويتم مصروفات الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرهااملصروفات املاليةتشمل ٧١-٢

تقييد مصروفات الفائدة عند بذهلا يف سبيل الصكوك املالية اليت تأيت بفوائد مقّدرة بالكلفة بعد استهالكها 
اية الفرتة املالية يسجل باعتباره مصروفًا رصيد الصايف حلساب  باستخدام سعر الصرف السائد. ويف 

ن كان هذا الرصيد سلبياً.اخلسارة والربح املتأتيني من القطع األجنيب إ
وهي تقيد يف اللحظة اليت يقوم فيها املوّرد بأداء املصروفات النامجة عن شراء سلع وخدمات٧٢-٢

التزاماته التعاقدية أي عندما تتلقى احملكمة وتقبل هذه السلعة واخلدمات.
احملاسبة على أساس الصناديق وإعداد التقارير القطاعية

اطًا متميزًا أو جمموعة من األنشطة اليت جيدر بصددها إعداد تقارير منفصلة يعين القطاع نش٧٣-٢
تتضمن معلومات مالية. واإلعالم القطاعي يقوم على أساس أهم أنشطة ومصادر متويل احملكمة. ويتم 
توفري معلومات مالية منفصلة عن قطاعات ثالثة هي الصندوق العام والصندوق االستئماين وصندوق 

باين الدائمة.مشروع امل
: ُحيتفظ حبسابات احملكمة استنادًا إىل احملاسبة على أساس احملاسبة على أساس الصناديق٧٤-٢

الصناديق. وميكن جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصة، كما ميكن 
تربعات.للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متّول كلياً بواسطة ال

ا احملكمة مبقتضى نظام روما األساسي القطاع العامحسابات ٧٥-٢ لألنشطة األولية اليت تضطلع 
وهي تشتمل على ما يلي:

الذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات احملكمة.الصندوق العام(أ)
ل للمحكمة وهو الصندوق الذي أنشئ لكفالة رأس املاصندوق رأس املال العامل(ب)

لتمكينها من تسوية ما تواجهه من مشاكل السيولة القصرية األجل رهنًا بتلقي االشرتاكات 
املقررة. ومبلغ صندوق رأس املال العامل حتدده اجلمعية بالنسبة لكل فرتة مالية ويتم تقييمه وفقاً 

من النظام ٢- ٦جلدول األنصبة املقررة املستخدم يف حتديد خمصصات احملكمة وذلك وفقاً للبند
املايل.

الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف املرتبطة حبالة صندوق الطوارئ(ج)
غري متوقعة يف أعقاب قرار يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات اليت ال مهرب منها 

ا أو مل يتيسر تقديرها بدقة والناشئة عن تطورات تشهدها األوضاع الراهنة واليت يتعذر ا لتنبؤ 
وقت اعتماد امليزانية؛ أو التكاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اجتماعات غري متوقعة.

ملختلف األنشطة اليت متول بفضل التربعات مبا يف ذلك قطاع الصناديق االستئمانيةحسابات ٧٦-٢
قد احللقات الدراسية. ويتوىل املسجل نقل مكان إقامة الشهود واستحداث مصفوفة أدوات قانونية وع

إنشاء وغلق الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة، ويقدم تقريرًا يف هذا الشأن إىل هيئة الرئاسة وإىل 
اجلمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية. وهي متول كلياً بواسطة التربعات وفقاً لألحكام احملددة واالتفاقات 

هات املاحنة. وقطاع الصناديق االستئمانية ال تشمل أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا اليت ُتربم مع اجل
وال أمانة هذا الصندوق اليت يتم التبليغ عنها يف بيانات مالية منفصلة.

املتعلقة بأنشطة ذات صلة ببناء املباين الدائمة للمحكمة، قطاع مشروع املباين الدائمةحسابات ٧٧-٢
ة االنتقال اليت ال متول عن طريق امليزانية الربناجمية العادية.فضالً عن أنشط
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، الذي شدد على ICC-ASP/4/Res.2ومشروع املباين الدائمة أنشأته مجعية الدول األطراف مبوجب القرار 
أن "احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة وهي لذلك حتتاج إىل مبان دائمة وظيفية لتمكينها من أداء 

ا على  حنو كفء ولتكون مرآة تعكس األمهية اليت تكتسيها احملكمة من أجل مكافحة اإلفالت من واجبا
العقاب" مما يؤكد جمدداً أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة.

أنشأت اجلمعية جلنة مراقبة تابعة للدول األطراف ICC-ASP/6/Res.1ويف إطار املرفق الثاين بالقرار 
من نظام روما ١١٢من املادة ٤ة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف عمًال بالفقرة باعتبارها هيئ

األساسي. والغرض من جلنة املراقبة هذه هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين 
وع بينما خيتص مدير الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية وختتص جلنة املراقبة باملراقبة االسرتاتيجية للمشر 

دول أطراف من بينها عضو ١٠املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية. وجلنة املراقبة هيئة مغلقة تتكون من 
واحد على األقل من كل جمموعة إقليمية.

أشارت اجلمعية باإلضافة إىل ذلك إىل أن التكاليف اإلمجالية للبناء ICC-ASP/6/Res.1ويف قرارها 
-ICC. ويف قرارها٢٠١٤مليون دوالر باستخدام املستوى السعري لعام ١٩٠يزيد على ُقدرت مبا ال

ASP/10/Res.6) ف) متثل تكاليف بناء وهي على هذا -زاي ٣أكدت اجلمعية أن العناصر املتكاملة
مليون يورو.١٩٠األساس مدرجة يف امليزانية الشاملة املتمثلة يف 

بت اجلمعية حبقيقة أن املشروع يبقى يف حدود امليزانية املعتمدة ، رحICC-ASP11/Res.3ويف قرارها 
والحظت يف هذا الصدد مع االرتياح أن العناصر ٢٠١٤مليون يورو بأسعار عام ١٩٠املتمثلة يف 
ا كلياً يف إطار امليزانية الشاملة.٣املتكاملة ( زاي ف) قد مت استيعا

إىل أن التقديرات الراهنة لتكاليف البناء الكلية ICC-ASP/12/Res.2وأشارت اجلمعية، يف قرارها 
مليون يورو وضرورة ١٩٥،٧مليون يورو) مبا ميثل جمموعًا قدره ١١،٣مليون يورو) ولالنتقال (١٨٤،٤(

أن توفر ملدير املشروع مبلغًا ماليًا موحدًا إلدارة هذه التكاليف طيلة املدة الزمنية اليت يستغرقها املشروع 
ا جلنة امليزانية واملالية.فضالً عن مت ويل اخلطط اليت اقرتحتها جلنة املراقبة بصيغتها اليت أقر

وافقت اجلمعية على أن تقوم جلنة املراقبة، باإلضافة إىل الوالية ICC-ASP/13/Res.3ومبوجب قرارها 
ا إليها اجلمعيةICC-ASP/6/Res.1املنشأة مبوجب القرار  من أجل اختاذ ، مبمارسة السلطة اليت أسند

القرارات وذلك كإجراء أخري ضروري ومناسب، لغرض أي زيادة حتدث يف مشروع امليزانية وتصل إىل 
مليون يورو إىل ما قدره وأقصاه ١٩٥،٧وهكذا يرتفع جمموع امليزانية من ٢٠١٥مليون يورو يف عام ٤،٣
مليون يورو لتأمني األمن املايل للمشروع.٢٠٠

ملباين الدائمة من خالل ما يلي:يتم متويل مشروع ا
مليون يورو، يسدَّد على ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضاً (أ)

يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القرار٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠مدى 
ICC-ASP/7/Res.1 االستخدام األول للقرض. ويبدأ سداد . وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ

القرض بأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين 
اية املشروع، ختصم الدولة املضيفة ٢٠٠املؤقتة. وإذا مل ُيستخدم مبلغ  مليون يورو بأكمله مع 

؛يتعني سدادهيف املائة من القرض الذي١٧,٥على سبيل املكافأة 
ICC-ASP/7/Res.1القرارلمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من طبقا لاالشرتاكات املقررة (ب)

، دعت ICC-ASP/12/Res.2ويف القرارلنصيب املقرر دفعة واحدة.اعمليات تسديد لبالنسبة 
إىل إخطار دفعة واحدةاجلمعية الدول األطراف اليت ختتار تسديد نصيبها املقرر يف املشروع

، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املسجل ومكتب مدبر املشروع بذلك يف موعد أقصاه 
ودعتها أيضًا إىل التشاور مع مدير املشروع لوضع جدول زمين للتسديد، مع مراعاة أنه ميكن



ICC-ASP/14/20

20-A-191115 492

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
492

سنوية، على أن يتم استالم املبلغ بالكامل يف أقساطواحد أو على عدة قسط تسديد يفال
تخضع سو أو قبل ذلك تبعا للتدفقات النقدية املتوقعة.٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥ته موعد غاي

الدعم قدارتعديل حاملا تعرف التكلفة النهائية للمشروع ومللدفعة واحدة تسديدالاتعملي
؛من الدولة املضيفةاملقدم 

شركات، أو أي كيانات التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو ال(ج)
بشأن إنشاء صندوق استئماين ICC-ASP/6/Res.1أخرى وفقًا للمرفق السادس من القرار 

؛لتشييد املباين الدائمة
املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرض.(د)

صايف األصول/املمتلكات
وق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل اللذين تتكون صايف األصول/املمتلكات من صند٧٨-٢

ما مجعية الدول األطراف وهي املشرفة عليهما والفوائض أو العجوزات يف الصندوق العام ويف  أنشأ
صندوق مشروع املباين الدائمة والصناديق االستئمانية.

متأتية مما يلي:عن أي فرتة مالية متثل أمواالً الفوائد النقدية املستحقة للدول األطراف٧٩-٢
األرصدة احلرة للمخصصات؛(أ)

وفورات حتققت اللتزامات الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛(ب)
مسامهات ناجتة عن االشرتاكات املقررة لدول أطراف جديدة؛(ج)
التنقيحات اليت ُتدخل على جدول األنصبة املقررة النافذة خالل السنة املالية؛(د)
من النظام املايل.١-٧يرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند إ(ه)

اية الفرتة املالية، وبعد خصم أي أنصبة  وما مل حتدد اجلمعية خالف ذلك، فإن الفوائض اليت تتحقق يف 
صبة مقررة بالنسبة لتلك الفرتة املالية واليت مل تسدد، تقّسم على الدول األطراف باالستناد إىل جدول األن

ا الفائض. وحىت  كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ُختتتم ١املقررة الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق 
فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، ُيسلم لتلك الدولة إذا كان نصيبها املقرر بالنسبة لتلك الفرتة املالية قد 

املبلغ للتعويض كليًا أو جزئيًا عن االشرتاكات الواجب ُسدد بالكامل. ويف هذه احلاالت، ُيستخدم 
تسديدها لصندوق رأس املال العامل واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت 

ا الفائض. ووفقًا للقرار  ٢٠١٢فإن أي فائض نقدي يتعلق بالسنة املالية ICC-ASP/12/Res.2يتعلق 
أساس أنه تسديد دفعة واحدة لتمويل تكاليف االنتقال.سيحسب على

جيوز للجمعية أن تنشئ حسابات احتياطية أو حسابات خاصة متّول كليًا أو جزئيًا بواسطة ٨٠-٢
األنصبة املقررة.
مقارنة امليزانية

نوية األصلية يرد يف البيان اخلامس مقارنة للمبالغ الفعلية باملبالغ يف امليزانية الربناجمية الس٨١-٢
والنهائية. وهذه املقارنة ُجترى على نفس األساس النقدي املعّدل للحسابات كما اعُتمدت يف إطار امليزانية 

الربناجمية السنوية.
عملية توفيق للمبالغ الفعلية على أساس نقدي معّدل باملبالغ الفعلية ١٧وترد يف احلاشية ٨٢-٢

ر إىل أن أساس االستحقاق الكامل خمتلف امليزانية القائمة على أساس املعروضة يف البيانات املالية بالنظ
نقدي معّدل.
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٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
٤٢٤٥نقدية حاضرة

٥٦نقدية باملصرف ٦٥١٤٥ ٦٠٧

١٣-أشهر٣إيداعات إىل أجل، أجل استحقاقها يقل عن  ٢٨٩

٥٦جموعالم ٦٩٣٥٨ ٩٤١

هناك قيود مفروضة على النقدية والنقدية املكافئة فيما خيص توافرها لالستخدام رهناً بالصندوق ١-٣
خبصوص املعلومات القطاعية). وتشمل النقدية والنقدية ٢٥الذي تؤول إليه هذه النقدية (انظر احلاشية 

ا بعمالت غري ٠٠٠١٣٤: ٢٠١٣يورو (٠٠٠١٦٦املكافئة مبالغ مالية تكافئ  يورو) حمتفظ 
اليوورو.

يف ٠،٤١واحلسابات املصرفية بفائدة واإليداعات قصرية األجل تؤيت فائدة مبتوسط سنوية قدره ٢-٣
املائة.

الحسابات مستحقة القبض من المعامالت غير التجارية-٤
٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو

١٤ملستحقة القبضاالشرتاكات املقررة ا ٤٨٩٦ ٩٨٠

١٦٦٤٦٢التربعات مستحقة القبض

١٥٢١٥٨تربعات أخرى مستحقة القبض

١٤المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ٨٠٧٧ ٦٠٠

(١٤٦)(٣١٦)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

١٤مجموع الحسابات المستحقة القبض، صافي ٤٩١٧ ٤٥٤

: يشمل الرصيد غري املدفوع من االشرتاكات املقررة واملتمثل ات املقررة املستحقة القبضاالشرتاك١-٤
يورو مستحقة القبض عن الفرتات املالية السابقة ٠٠٠٤٥٥٦يورو، ومقدار ٠٠٠٤٨٩١٤يف 

). واالشرتاكات الواردة من الدول ١(اجلدول ٢٠١٤يورو واجبة الدفع عن عام ٠٠٠٠٣٤٨و
يورو مبلغ عنها باعتبارها اشرتاكات مت ٠٠٠٣٥٥تتجاوز االشرتاكات املستوجبة ومقدارها األطراف اليت

أدناه).١-١٢تلقيها مسبقاً (انظر احلاشية 
يورو مبلغاً عالقاً مستحق الدفع على ٠٠٠١٢٩: ميثل مبلغ مقداره التربعات مستحقة القبض٢-٤

رو من املبالغ املستحقة من الدولة املضيفة هي تربع يو ٠٠٠٣٧اجلهات املاحنة بصدد مشاريع أُجنزت و
لتغطية مصاريف اإلجيار.

وهي تتصل بالرصيد املتبقي الواجب الدفع لفائدة صندوق رأس املال تربعات أخرى مستحقة٣-٤
٠٠٠٣٢) و٣و٢(اجلدوالن ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف ٠٠٠١٢٠العامل مبقدار 

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ملتبقي الواجب السداد لصندوق الطوارئ يف يورو تتصل بالرصيد ا
).٤و٢(اجلدوالن 

. قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق بالديون املشكوك يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها٤-٤
كات يف املائة من االشرتاكات املتبقي تسديدها على الدول األطراف واليت هي اشرتا ٩٠حتصيلها مببلغ 

من نظام روما األساسي تنص على ١١٢متأخرة بأكثر من سنتني استنادًا إىل التجارب املاضية. واملادة 
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ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف  أن ال يكون للدول الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
املستحقة عليها يف السنتني اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويًا لقيمة االشرتاكات 

الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف 
ا. اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 

تغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

موعابآالف اليورو
٢٠١٤١٤٦كانون الثاين/يناير ١خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها يف 

١٧٠الزيادة يف املخصص

٢٠١٤٣١٦كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

يوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة القبض حبسب العمر:٥-٤

٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنة واحدةبآالف اليورو
موعسنوات ا

٨االشرتاكات املقررة مستحقة القبض ٠٣٤٦ ٤٤٢١٢١٤ ٤٨٨

١٦٧--١٦٧التربعات مستحقة القبض

١٥٢-١٥٢-التربعات األخرى مستحقة القبض

٨مجموع الحسابات مستحقة القبض، إجمالي ٢٠١٦ ٥٩٤١٢١٤ ٨٠٧

حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١ف اليوروبآال

٩٩٧٢مبالغ مستحقة القبض من احلكومات ٠٣٥

٧١٧٢مبالغ أخرى مستحقة القبض ١٦٥

١حسابات أخرى مستحقة القبض، إجمالي ٧١٤٤ ٢٠٠

٢)(٥٣٩)خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها ٠٨١)

١حسابات أخرى مستحقة القبض، صافية ١٧٥٢ ١١٩

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضرائب الطاقة القابلة ١-٥
لالسرتداد وضرائب القيمة املضافة.

واستناداً خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: يف إطار احلسابات األخرى املستحقة القبض ٢-٥
-ICC-01/05ائرة االبتدائية الثالثة، رقم(الد٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠إىل قرار قضائي مؤرخ 

يورو هي تكاليف قضائية لتغطية التمثيل القانوين ٠٠٠٥٣٧قدمت احملكمة سلفة مقدارها 01/08-568
يورو ٠٠٠٥١٤ممن وقع جتميد أصوهلم. من هذا املبلغ تعّذر اسرتداد مقدار ٢٠١٤للمتهمني يف عام 

ألن إمكانية االسرتداد غري مؤكدة.وُمحّل على تكاليف املساعدة القانونية 
يورو من املبالغ املستحقة القبض ذات الصلة بضريبة القيمة املضافة من ٠٠٠٢٥كما خصصت احملكمة 

حكومة أوغندا وهو مبلغ اعُترب اسرتداده غري مؤكد.

تغييرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
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أخرى
قبض مبالغ مستحقة ال

موعمن حكومات ا

٢٠١٤٢كانون الثاين/يناير ١خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها يف  ٠٤٥٣٦٢ ٠٨١

٢)اإلفراج عن مبالغ بعد حتصيلها ٢)(١)(٠٦٨ ٠٦٩)

(١٠)(١٠)-شطب مبالغ

٥٣٧-٥٣٧الزيادة يف خمصصات

كانون األول/ ٣١مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها في 
٢٠١٤٥١٤٢٥٥٣٩ديسمبر 

يوّضح اجلدول التايل حسابات أخرى مستحقة القبض حبسب العمر:٣-٥

أقل من سنة بآالف اليورو
٣أكثر من سنوات٣-١واحدة

موعسنوات ا

٩٩٧--٩٩٧مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

٧١٧--٧١٧مبالغ أخرى مستحقة القبض

١حسابات أخرى مستحقة القبض، إجمالي ١--٧١٤ ٧١٤

األصول مسبقة الدفع وأصول متداولة أخرى-٦

كانون الثاين/ يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
٢٠١٤

١سلفات للموظفني ٤٥٨١ ٧٢٣

٦٤٧٣٧سلفات للبائعني

٥٢٧٤٣١مصاريف مسبقة الدفع

٩٤١٢٨فوائد مرتاكمة

٢المجموع ١٤٣٣ ٠١٩

يورو يف شكل منح التعليم بالنسبة ٠٠٠٩٩٥وظفني مبلغ تشمل السلفات املقدمة إىل امل١-٦
ا املسافرون ٠٠٠٥٢، و٢٠١٥للجزء من السنة الذي ينتهي أثناء  يورو سلفات سفر مل يقدم بشأ

يورو سلفات ختص العمليات امليدانية.٠٠٠٤١٠مطالبات مبصاريف السفر و
لغ مسددة لبائعني لقاء مصاريف ذات صلة والسلفات املقدمة إىل البائعني متثل يف معظمها مبا٢-٦

بالسفر من قبل التذاكر والشحنات اليت مل يقدم بصددها املسافرون الطلبات املتعلقة بالسفر.
٣١وتتصل املصاريف املسبقة الدفع إىل البائعني لقاء صيانة برامج طوال فرتات تالية لتاريخ ٣-٦

,٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

شآت والمعداتالممتلكات والمن-٧
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اآلثاث السياراتأصل قيد البناءقطعة األرضبآالف اليورو
والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصال

أصول 
موعأخرى ا

التكلفة
٩(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٣١يف  ٧٤١٥٧ ٦٥٤٢ ٢١١٤٩٩٨ ٣٤٨١ ٩٢٩٨٠ ٣٨٢

٨٤-إضافات ٠١٧٢٦٣٦٦٢٦٨١٨٤ ٩٩٣

(٣٦)(٣٤)(٢)----خسائر فقد القيمة

(٤٢٤)(٤٠)(٢٧٥)-(١٠٩)--التصرف يف األصول/شطبها

٢٠١٤٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٧٤١١٤١ ٦٧١٢ ٣٦٥٥٠٥٨ ٦٩٧١ ٩٣٦١٦٤ ٩١٥

االستهالك المتراكم
١--(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٣١يف  ٨٧٠٣٩٦٧ ٠٦٢١ ٤٦٠١٠ ٧٨٨

١٨٦٤٥٥٥٠١٤٥٩٢٦--كلفة االستهالك

(٤١٩)(٣٩)(٢٧١)-(١٠٩)--التصرف يف األصول/شطبها

١--٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٩٤٧٤٤١٧ ٣٤١١ ٥٦٦١١ ٢٩٥

القيمة الدفترية
٩(معاد)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف  ٧٤١٥٧ ٦٥٤٣٤١١٠٣١ ٢٨٦٤٦٩٦٩ ٥٩٤

٢٠١٤٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٧٤١١٤١ ٦٧١٤١٨٦٤١ ٣٥٦٣٧٠١٥٣ ٦٢٠

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣استنادًا إىل العقد املؤرخ ١-٧
ء عليها جماناً. بتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت أُجرت للمحكمة أراض مهيئة للبنا

اية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار تتخذه مجعية الدول األطراف.  اء العقد باتفاق متبادل يف  وميكن إ
ويقّدر خبري مستقل يف التقييم قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدرّة للربح.

األصول غير الملموسة-٨
موعبرامج قيد التطويراملشرتاة من اخلارجالربامج بآالف اليورو ا

التكلفة
٩(معادة)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف  ٩-٣٠٨ ٣٠٨

٤٧٤٣٢٨٨٠٢إضافات

(٢٤)-(٢٤)خسائر فقد القيمة

٢٠١٤٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٧٥٨٣٢٨١٠ ٠٨٦

االستهالك المتراكم
٨(معادة)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف  ٨-٣٨٦ ٣٨٦

٣٧٤-٣٧٤تكلفة االستهالك

٢٠١٤٨كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٨-٧٦٠ ٧٦٠

صافي القيمة الدفترية
٩٢٢-٩٢٢(معادة)٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١يف 

٢٠١٤٩٩٨٣٢٨١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٣٢٦
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٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاد)

راهناً 
٧١٠٤٩٠مبالغ مستحقة الدفع للمحامني

١٢مبالغ مستحقة الدفع للموردين ٥١٧٧ ٣٨٢

٢١٢-مبالغ مستحقة الدفع للماحنني

١١٦٢٢٨مبالغ مستحقة الدفع جلهات أخرى

١٣المجموع راهناً  ٣٤٣٨ ٣١٢

الحسابات غير المتداولة
٤٠٣٣٩٢االلتزام جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

٤٠٣٣٩٢مجموع الحسابات غير المتداولة

مقاول Courtysماليني يورو ملؤسسة ٨تشمل املبالغ مستحقة الدفع للموردين مقدار ١-٩
اية العام. مشروع املباين املؤقتة وقد متت تسوية هذا املبلغ بعد 

ستحقة الدفع للجهات املاحنة متثل األرصدة اآليلة للجهات املاحنة وهي ذات صلة واملبالغ امل٢-٩
بالتربعات اليت مل ُتصرف بسبب مشروعات أُغلقت ريثما تسرتد األموال أو يعاد برجمتها.

وميثل االلتزام جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا فائضًا مدرجًا يف الربنامج الرئيسي ٣-٩
حدًا على صعيد امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه جزء من صايف أصول/ممتلكات الصندوق السادس ومو 

(ز)).٢-١االستئماين للضحايا وهو بانتظار تقييده حلساب الدول األطراف (انظر املالحظة 

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-١٠

٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاداً)

المتداولة
٥٤٧٦٦١املرتبات واملستحقات

٥اإلجازات السنوية املرتاكمة ٦٢٢٥ ٣٠٣

١فوائد أخرى طويلة األجل ٦٣٤١ ٤١٤

١فوائد فرتة ما بعد التوظيف ٠٧٩٦٦٩

موع الفرعي للمستحقات املتداولة ٨ا ٨٨٢٨ ٠٤٧

غير المتداولة
٦استحقاقات أخرى طويلة األجل ١٧٧٥ ٠٩١

٣٠استحقاقات فرتة ما بعد التوظيف ٦١١٢٨ ٠٢٥

موع الفرعي لالستحقاقات غري املتداولة ٣٦ا ٧٨٨٣٣ ١١٦

٤٥المجموع ٦٧٠٤١ ١٦٣

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين الراهنة
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غريها من االستحقاقات، تشمل االلتزامات املتداولة املبالغ املستحقة الدفع عن املرتبات و ١-١٠
واإلجازات السنوية املرتاكمة واجلزء املتداول من االستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات فرتة ما بعد 

اخلدمة.
، كان هناك مبلغ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١: اإلجازات السنوية املرتاكمة٢-١٠

لكافة موظفي احملكمة. ومت قيد الكلفة يورو ميثل اإلجازات السنوية املرتاكمة املستحقة٠٠٠٦٢٢٥
باعتبارها مصروفاً ٢٠١٤ذات الصلة باإلجازات السنوية اليت مل تؤخذ وهي التكلفة املتكبدة يف عام 

يورو يف بيان األداء املايل.٠٠٠٣١٩مقداره 

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين غير المتداولة

كتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل فيما يلي االفرتاضات اال ٣-١٠
األخرى وغريها من استحقاقات فرتة ما بعد التوظيف:

االفتراضات المالية
معدل اخلصم

٪١،٨٠خمطط املعاشات التقاعدية للموظفني

٪٢،٣٥التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة

٪١،٠٥منحة اإلعادة إىل الوطن

٪١،٠٥تحقاقات املوظفني األخرى الناشئة عن ترك اخلدمةاس

٪٠،٢٠منحة إعادة التوطني واستحقاقات أخرى ناشئة عن ترك اخلدمة بالنسبة للقضاة

٪٠،٢٠اإلجازة السنوية يف الوطن والزيارة األسرية

٪١،٠٥منح الوفاة ونقل املتوىف

٪٠،٢٠استحقاقات األرمل أو األرملة

٪٢،٠٠ريالتضخم السا

٪١،٥٠التضخم يف األجور

٪١،٢٠معدل الزيادة يف األجور الفردية

٪٥،٠٠اجتاه معدل التكاليف الطبية

٪١،٨٠العائد املتوقع من احلق يف االسرتداد

االفتراضات الديمغرافية

٣٠عدة املؤقتة العامة يف املائة رهناً بالفئة العملية، املسا٧يف املائة إىل ٠،٥من معدالت دوران املوظفني
يف املائة

باالستناد إىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية لألمم املتحدةاجلداول املتعلقة بالوفيات
جدول حتّسن األجيال (لغري الناشطني)التصويبات املتعلقة بالسن
٣+الفارق العمري ذكر/إناث

Based on UNJSPFمعدالت اإلعاقة

يف التأمني الصحي لفرتة ما معدل املشاركة
٪٨٠بعد اخلدمة

حتدَّد معدل اخلصم على أساس السندات عالية اجلودة. واسُتخدم معدل اخلصم املوافق ملدة  ٤-١٠
كل خمطط.
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التوفيق ما بين الرصيد االفتتاحي والرصيد االختتامي للقيمة الحالية لاللتزام المترتب على 
االستحقاق المحدد

املوظفونلقضاةابآالف اليورو

خمطط 
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل
موع ا

كانون ١االلتزام المترتب على استحقاق محدد في 
٢١(معاد)٢٠١٤الثاني/ يناير  ٢٤٥١ ٠٣٢٧ ٤٤٩٥ ٤٧٣٣٥ ١٩٩

٥٥٣١٨٢٩٥٥١يف ذلك مسامهات املوظفنيتكاليف خدمة مبا ٣٢٨٣ ٠١٨

٦٣٣٧٢٨٦١٤٠١تكاليف الفائدة ٠٦٦

١(أرباح)/خسائر اكتوارية ٥٧٣٢٤٢ ٧٣٠٨٣٢٥ ١٥٩

١)(٨٨٧)(٧)(٣٢١)(٥٨١)استحقاقات مدفوعة ٧٩٦)

كانون ٣١التزامات االستحقاقات المحددة في 
٢٠١٤٢٣األول/ ديسمبر  ٤٢٣٩٢٤١١ ٤١٣٦ ٨٨٦٤٢ ٦٤٦

التوفيق بين االلتزامات المترتبة على استحقاقات محددة واالستحقاقات المسجلة في بيان الوضع 
المالي

املوظفونالقضاةبآالف اليورو

خمطط 
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

لاألج
موع ا

كانون ٣١التزامات استحقاقات محددة في 
٢٠١٤٢٣األول/ ديسمبر  ٤٢٣٩٢٤١١ ٤١٣٦ ٨٨٦٤٢ ٦٤٦

٢)-(٤١٥)األرباح و(اخلسائر) االكتوارية الصافية غري املقيدة ٣)-(٧٣١ ١٤٦)

كانون األول/ديسمبر ٣١صافي االلتزامات في 
٢٠١٤٢٣ ٠٠٨٩٢٤٨ ٦٨٢٦ ٨٨٦٣٩ ٥٠٠

وفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لحق االستردادالت

خمطط املعاشات التقاعدية للقضاةبآالف اليورو
٢٠١٤٢١كانون الثاني/يناير ١حق االسترداد في  ٢٤٥

٦٢٨العائد املتوقع من حق االسرتداد

١أرباح/(خسائر) اكتوارية ١٥٨
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١مسامهات رب العمل ٠٨٨

(٥٨١)ةاستحقاقات مدفوع

(١١٥)تكاليف اإلدارة

٢٠١٤٢٣كانون األول/ديسمبر ٣١حق االسترداد في  ٤٢٣

إن معدل العائد املتوقع من حق االسرتداد مكافئ ملعدل اخلصم املستخدم يف حساب القيمة ٥-١٠
احلالية اللتزام االستحقاق احملدد.

مجموع المصاريف المقيدة في بيان األداء المالي

املوظفونالقضاةوروبآالف الي

نظام 
املعاشات 
التقاعدية

مبالغ أخرى 
طويلة األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

مبالغ أخرى 
موعطويلة األجل ا

المصاريف المتعلقة بمستحقات الموظفين عن 
كانون األول/ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

٢٠١٤
٥٥٣١٨٢٩٥٥١املوظفنيتكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات ٣٢٨٣ ٠١٨

٦٣٣٦٢٨٦١٣٩١تكاليف فائدة ٠٦٤

(٦٢٨)---(٦٢٨)عائد متوقع على حق االسرتداد

٨٣٣٨٥٧-٢٤-أرباح/(خسائر) اكتوارية

١١٥---١١٥تكاليف إدارية

٦٧٣٢١٢١المجموع ٢٤١٢ ٣٠٠٤ ٤٢٦

وأثر التخفيض بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه تأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة ٦-١٠
التكاليف الطبية املفرتضة:

موع الكلي لتكلفة اخلدمة املتداولة وعناصر كلفة الفائدة لصايف التكاليف الطبية الدورية (أ) ا
لفرتة ما بعد التوظيف؛

لطبية.التزام االستحقاق املرتاكم لفرتة ما بعد اخلدمة املتعلق بالتكاليف ا(ب)
تكاليف الفائدةتكاليف اخلدمةبآالف اليورو

١٪)٤التخفيض بنقطة مئوية واحدة ( ١٢٠٢٥٦

١٪)٥معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة ( ٣٠٨٢٩٩

١٪)٦الزيادة بنقطة مئوية واحدة ( ٥٣٩٣٥٢

٠٠٠٦٨٣٧الطبية ما مقداره بلغ التزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف 
يورو. والتزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد اخلدمة حيدد باعتباره التزام االستحقاقات احملدد دون 

أخذ يف االعتبار ألية افرتاضات تتعلق بالزيادة يف املرتبات.
ن التزام استحقاقات مرتاكمة والزيادة بنقطة مئوية واحدة يف معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتض يسفر ع

يورو.٠٠٠٠٤٤٩لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببلغ 



ICC-ASP/14/20

501 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
501

والتخفيض بنقطة مئوية واحدة ملعدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة يسفر عن التزام استحقاقات مرتاكمة 
يورو.٠٠٠٥٧٦٦لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببلغ 

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

إن االلتزامات املالية الواقعة على عاتق احملكمة فيما خيص الصندوق املذكور تتألف من ٧-١٠
ا باملعدل الذي حددته اجلمعية العامة واملتمثل يف  يف املائة من األجر اخلاضع ١٥،٨املسامهة املأذون 

يف املائة بالنسبة للمشاركني إىل جانب أي سهم من ٧،٩النسبة للمنظمات األعضاء والقتطاع املعاش ب
من نظام الصندوق. وهذه املدفوعات التعويضية ٢٦املدفوعات التعويضية االكتوارية مبوجب املادة 

، يف٢٦تكون مستوجبة الدفع إذا ما ومىت ما تذرعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأحكام املادة ال
أعقاب استبانة أن هناك ما يستلزم مدفوعات تعويضية تقوم على أساس تقييم التعويض االكتواري 
للصندوق اعتباراً من تاريخ التقييم. وحىت التاريخ الذي أُعد فيه هذا التقرير مل تتذرع اجلمعية العامة لألمم 

ذا احلكم. املتحدة 
كشف عن أن العجز ٢٠١٣األول/ديسمرب كانون٣١والتقييم االكتواري الذي جرى يف ٨-١٠

) من األجر الداخل يف حساب ٢٠١١يف املائة يف تقييم عام ١،٨٧يف املائة (٠،٧٢االكتواري البالغ 
كانون األول/ ٣١املعاش التقاعدي مما يعين أن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق التوازن يف تاريخ 

ة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، باملقارنة يف املائ٢٤،٤٢متثل يف ٢٠١٣ديسمرب 
كانون ٣١يف املائة. وستجري عملية التقييم االكتواري املقبلة يف ٢٣،٧ملعدل املسامهة الفعلية املتمثل يف 

,٢٠١٥األول/ديسمرب 
امات ، متثلت نسبة األصول االكتوارية املمولة إىل االلتز ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف ٩-١٠

يف املائة يف ١٣٠يف املائة (١٢٧،٥االكتوارية، على افرتاض عدم وجود تسويات مقبلة للمعاشات، يف 
) حني ٢٠١١يف املائة يف تقييم عام ٨٦،٢يف املائة (٩١،٢). وبلغت النسبة املمولة ٢٠١١تقييم عام 

ُأخذ يف االعتبار النظام احلايل لتسويات املعاش التقاعدي.
عقاب تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق، انتهى املستشار االكتواري إىل أن ليس هناك، ويف أ١٠-١٠

من نظام ٢٦، لزوم للمدفوعات التعويضية مبقتضى املادة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف تاريخ 
كمة يف إطار الصندوق حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية لكافة االلتزامات املرتا 

الصندوق. باإلضافة إىل ذلك جتاوزت القيمة السوقية لألصول هي األخرى القيمة االكتوارية لكافة 
االلتزامات املرتاكمة حىت التاريخ الذي جرى فيه التقييم.

وتعّرض اخلطة املنظمات املشاركة للمخاطر االكتوارية املرتبطة باملوظفني احلاليني والسابقني يف ١١-١٠
نظمات األخرى، مما ينتج عنه انعدام أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص االلتزام وختطيط األصول امل

على حنو يشمل املنظمات املشاركة يف املخطط. مث إن احملكمة فضًال عن املنظمات املشاركة األخرى 
من املوثوقية ليست يف وضع يسمح هلا بتحديد قسطها فيما يتعلق بالوضع املايل وأداء اخلطة مبا يكفي

ألغراض احملاسبة وُعومل هذا املخطط كما لو كان خمطط مسامهة حمددة.
، بلغ جمموع املسامهات املدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية املشرتك ٢٠١٤وخالل عام ١٢-١٠

يورو. وليس من املتوقع أن حيدث تغري كبري يف املسامهات ٠٠٠٥٥٨١٦ملوظفي األمم املتحدة مقدار 
.٢٠١٥ستوجبة عن عام امل

اإلصابات التي تحدث أثناء الخدمة

أبرمت احملكمة اتفاقًا مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث أثناء اخلدمة واليت ١٣-١٠
يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون. والقسط التأميين، احملسوب 
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بة مئوية من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة مئوية مماثلة فيما خيص باعتباره نس
القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، تتحملهما ميزانية احملكمة وينعكس ذلك يف احلسابات 

لغرض هذا التأمني ٢٠١٤اليت تتم يف إطار املصروفات. وجمموع القسط التأميين الذي ُسدد أثناء عام 
يورو.٠٠٠٠٠٦١متثل يف 

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

حيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا بفوائد واستحقاقات وفقًا للنظام ١٤-١٠
ا موظفو احملكمة. وهذه املنافع توفَّر  على األساسي للموظفني وتتفق مع املنافع واملستحقات اليت حيظى 

أساس مشرتك جيمعهم مبوظفي احملكمة وال يُرى أن من احلكمة أداء تقييم اكتواري منفصل خاص باألمانة 
املذكورة. واالستحقاقات الطويلة األجل وكذلك استحقاقات فرتة ما بعد اخلدمة اآليلة إىل األمانة واليت 

رو.يو ٠٠٠٢٢٠هي مدرجة يف االلتزامات املتعلقة باحملكمة تقدر مببلغ 
ا موظفو األمانة يف ١٥-١٠ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وقيمة اإلجازات السنوية اليت يتمتع 

٠٠٠٥٢واليت توفَّر هي األخرى على أساس جمّمع مدرجة يف االلتزامات املتعلقة باحملكمة وهي تصل إىل 
يورو.

القرض المقدم من الدولة المضيفة-١١
(معاد)٢٠١٤ثاين/يناير كانون ال٢٠١٤١بآالف اليورو

٨٤القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول ٦٠٧٢٠ ٤٤٩

٨٤المجموع ٦٠٧٢٠ ٤٤٩

٪. ١،٢٢يقّيد القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد وقدره ١-١١
سبب اإلعانة اليت توفرها الدول ٪ ب٢،٥وسعر الفائدة السائد خيتلف عن سعر الفائدة االمسي املتمثل يف 

,٥٩-٢(أ) و٧٧-٢املضيفة على حنو ما هو موصوف يف املالحظة 
وسيبدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف تاريخ انقضاء االتفاق احلايل أو املقبل الذي أبرمته ٢-١١

احدة سُيطلب منها دفع احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتة. والدول األطراف اليت مل تسدد مسامهتها دفعة و 
نصيب مقرر سنوي لغرض تسديد القرض. ويوّضح اجلدول التايل ما تبقى سداده من القرض:

٣أكثر من سنوات٣-١أقل من سنةبآالف اليورو
موعسنوات ا

١قرض الدولة املضيفة ٠٦٠٩ ٠٧٧٩٤ ٧٨٩١٠٤ ٩٢٦

اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة-١٢
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(معاد)
٣٥٥٥االشرتاكات املقررة املسبقة ٢٥٦

١٦املسامهات املؤجلة يف مشروع املباين الدائمة ٩٠٠٣٥ ٩٨٠

٤٢٥-التربعات املؤجلة

٥املصروفات املستحقة ٥١٧٣ ٦٦٥

١الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة ٠٦٠١١٢

٢٣المجموع ٨٣٢٤٥ ٤٣٨

يورو من الدول األطراف سيسري ٠٠٠٣٥٥: مت تلقي مبلغ االشرتاكات املقررة املتلقاة مسبقاً ١-١٢
على الفرتة املالية املقبلة.

وهي متثل مدفوعات مسددة دفعة واحدة لفائدة املسامهات املؤجلة يف مشروع املباين الدائمة٢-١٢
ا إيرادات تنسحب على فرتة البناء استنادًا إىل صندوق تشييد املباين الدائمة ويتم تقيي دها على اعتبار أ

,٦٥-٢(ب) و٧٧-٢النسبة املئوية مما يتم إجنازه من املشروع. يرجى االطالع على املالحظة 

المخصصات-١٣

٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاد)

٤٧١٢٤٢ملنظمة العمل الدوليةخمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية

٢٨٦٦املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

-٤٧٣املخصصات املتعلقة مبستحقات انتهاء اخلدمة

اء املبكر إلجيار املقر ١املخصصات املتعلقة باإل ٧٥٦١ ٧٥٦

٢المجموع ٧٢٨٢ ٠٦٤

تغييرات في المخصصات

وبآالف اليور 

خمصصات القضايا 
املطروحة على 
احملكمة اإلدارية 
ملنظمة العمل 

الدولية

املخصصات 
املتعلقة 

بااللتزامات 
الضريبية 
للواليات 
املتحدة

املخصصات 
املتعلقة 

باستحقاقات 
اء اخلدمة إ

اء املبكر  اإل
موعلإلجيار ا

كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف 
١-٢٤٢٦٦(معاد)٢٠١٤ ٧٥٦٢ ٠٦٤

٨٩٤-٣٩٣٢٨٤٧٣الزيادة يف املخصصات

(٣٦)--(٢٨)(٨)التخفيض املرتتب على التسديد
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االخنفاض املرتتب على حاالت 
(١٩٤)--(٣٨)(١٥٦)النقض

كانون األول/ ٣١المخصصات في 
٢٠١٤٤٧١٢٨٤٧٣١ديسمبر  ٧٥٦٢ ٧٢٨

اية عام دارية ملنظمة العمل الدوليةخمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإل١-١٣ ، ٢٠١٤: يف 
بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني سابقني باحملكمة أو 

يورو. ٠٠٠٤٧١قضايا. وُخصص لسبع من أصل عشر قضايا مبلغ جمموعه ١٠موظفني حاليني 
عوملت باعتبارها التزامات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١زالت هناك ثالث قضايا مل تفّض يفوما

احتمالية.
: بناء على املمارسة واملبادئ املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة٢-١٣

األساسية للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يُعفى مجيع 
وظفني باحملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويتمثل امل

بالنسبة ألربعة من دافعي الضرائب ٢٠١٤يورو عن عام ٠٠٠٢٨االستحقاق الضرييب احملسوب يف 
التابعني للواليات املتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف مرتبات للمحكمة خالل هذه الفرتة.

: خيضع قلم احملكمة الستعراض موسع خمصصات االستحقاقات املرتتبة على انتهاء اخلدمة٣-١٣
وإعادة تنظيم مبوجب مشروع إعادة النظر أسفر هذا االستعراض حىت اآلن عن انتهاء خدمة عدد من 

يورو ٠٠٠٤٧٣املوظفني لدى احملكمة مبوجب رزمات انتهاء اخلدمة. ومتثل املخصصات البالغة 
ا. فهناك توقع التكا ليف التقديرية املتوقع تكبدها بصدد املوظفني الذين يتقرر حذف املناصب اليت يسغلو

معقول بتخصيص رزمة النتهاء اخلدمة ستحظى بالقبول. وسيتم االنتهاء من مشروع إعادة النظر يف عام 
٢٠١٥,

اء املبكر إلجيار املقر٤-١٣ كمة إىل املباين الدائمة اجلديدة : سينتقل مقر احملاملخصصات املتعلقة باإل
. والعناصر املتعلقة باتفاقات اإلجيار فيما خيص ٢٠١٥اليت أُعدت له وذلك حبلول كانون األول/ديسمرب 

اؤها قبل  واملخصصات ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠و٢٠١٦آذار/مارس ٣١املباين املؤقتة ال ميكن إ
يكون مستوجب الدفع عن الفرتة اليت مل تعد احملكمة يورو تعكس اإلجيار الذي س٠٠٠٧٥٦١البالغة 

تشغل فيها هذه املباين.

صافي األصول/الممتلكات-١٤

٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠١٤١بآالف اليورو
(معاد)

٧صندوق الطوارئ ٥٠٠٧ ٥٠٠

٧صندوق رأس المال العامل ٤٠٦٧ ٤٠٦

أرصدة مالية أخرى
٦٥ار مشروع املباين الدائمةأموال فائض مرتاكم يف إط ٣٥٦٢٦ ٠٢٩

١فائض الصناديق االستئمانية املرتاكمة ٠١٦٩٧٥

١فائض تراكمات الصندوق العام ٠١٠٣ ٥٦٦

موع الفرعي ألرصدة الصناديق األخرى ٦٧ا ٣٨٢٣٠ ٥٧٠
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٨٢المجموع ٢٨٨٤٥ ٤٧٦

ل فائضًا نقديًا عن الفرتتني املاليتني يورو ميث٠٠٠١٦٩٩: هناك مبلغ قدره صندوق الطوارئ١-١٤
. وجرى يف ICC-ASP/ICC/Res.4(b)ُرصد إلنشاء صندوق الطوارئ وفقاً للقرار ٢٠٠٣و٢٠٠٢للسنتني 

مت جتديد موارد الصندوق وفقًا لقرار ٢٠١٣وقت الحق خفض مستوى صندوق الطوارئ. ويف عام 
حيث إنه كان متوقعاً يف ذلك الوقت أن هذا يورو٠٠٠٥٠٠مببلغ قدره ICC-ASP/11/Res.1اجلمعية 

يورو.٠٠٠٠٠٠٧املبلغ سيلزم الصندوق ليصل إىل مستوى العتبة املتمثل يف 
ICC-ASP/11/Res.1: أنشأت مجعية الدول األطراف، بقرارها صندوق رأس املال العامل٢-١٤

كانون األول/ديسمرب ٣١يناير إىل كانون الثاين/١صندوق رأس املال العامل للفرتة املالية املمتدة من 
يورو أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة.٠٠٠٤٠٦٧مببلغ ٢٠١٤

يورو إىل ٠٠٠٣٢٥٤قدره ٢٠١٢: مت نقل فائض نقدي متعلق بالسنة املالية الصندوق العام٣-١٤
. ICC-ASP/12/Res.2لك وفقًا للقرار ألجل متويل تكاليف االنتقال وذ٢٠١٤مشروع املباين الدائمة يف عام 

يورو ميثل فائضًا ذا صلة بأمانة الصندوق ٠٠٠١٤٣باإلضافة إىل ذلك نُقل كذلك مبلغ قدره 
االستئماين للضحايا.

٢٠١٤بآالف اليورو
٣الفائض املرتاكم يف بداية العام ٥٦٦

٤)نقله إىل صندوق مشروع املباين الدائمة ٣٢٥)

١فائض السنة ٧٦٩

١الرصيد في نهاية السنة ٠١٠

اإليرادات-١٥
٢٠١٤املالحظةبآالف اليورو

االشتراكات المقررة
١١١٧-١٥للميزانية الربناجمية ١٢٠

٣٥ملشروع املباين الدائمة ٥٤٩

(١٧٠)التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

موع الفرعي لالشرتاكات املقررة ١٥٢ا ٤٩٩

التبرعات
٢٣-١٥لفائدة امليزانية الربناجمية ٠٠٠

٩٨٥لفائدة الصناديق االستئمانية

موع الفرعي للتربعات ٣ا ٩٨٥

اإليرادات المالية
٣٢٦٨-١٥إيرادات الفائدة

موع الفرعي لإليرادات املالية ٢٦٨ا

إيرادات أخرى
٤٢-١٤فراج عن خمصصاتإيرادات مصدرها اسرتداد مصاريف واإل ٤٤٧

٢١إيرادات أخرى
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٢٠١٤املالحظةبآالف اليورو
موع الفرعي إليرادات أخرى ٢ا ٤٦٨

١٥٩المجموع ٢٢٠

، على متويل ICC-ASP/12/Res.1: وافقت مجعية الدول األطراف، يف قرارها االشرتاكات املقررة١-١٥
كانون األول/ ديسمرب ٣١ير إىل خمصصات احملكمة بالنسبة للفرتة املالية املمتدة من كانون الثاين/ينا

يورو تتصل بالتربعات لفائدة ٠٠٠٥٨٦١يورو، منها ٠٠٠٦٥٦١٢١مببلغ إمجايل قدره ٢٠١٤
بلغ عدد الدول األطراف ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١أمانة الصندوق االستئماين للضحايا. وحىت 

دولة.١٢٢يف نظام روما األساسي 
: متثل إيرادات التربعات لفائدة امليزانية الربناجمية تربعًا مصدره يزانية الربناجميةالتربعات لفائدة امل٢-١٥

الدولة املضيفة تتعلق بتكاليف ذات صلة باملباين املؤقتة.
ا احلسابات املصرفية ٠٠٠٢٤١: متثل فوائد قدرها إيرادات الفائدة٣-١٥ يورو فائدة أتت 

دوق رأس املال العامل والصندوق االحتياطي. وما تبقى من للمحكمة املتعلقة بالصندوق العام وصن
إيرادات الفائدة فمأتاه أموال ملشروع املباين الدائمة وكذلك الصناديق االستئمانية.

اإليرادات املستمدة من املبالغ املستعادة املتعلقة باملصروفات ومن اإلفراج عن املخصصات: ٤-١٥
وفقاً للقرارات القضائية الصادرة، تقوم احملكمة بتقدمي سلفات على و ٢-٥مثلما تقدم وصفه يف املالحظة 

، احُتجزت أصول بقيمة ٢٠١٤التكاليف القانونية ملتهم مل جتّمد األصول اليت ميتلكها. وخالل عام 
يورو ومت تقييدها باعتبارها إيرادًا متنوعاً. وبلغت األموال املسرتدة من مصاريف متكبدة ٠٠٠٠٦٨٢
يورو.٠٠٠٣٧٩مبلغ 

المساهمات العينية

، وظفت احملكمة عددًا من األشخاص العاملني بال مقابل ملدة قصرية األجل ٢٠٠٤يف عام ٥-١٥
يورو.٠٠٠٨٠٥وميثل عملهم خدمات عينية مبا قيمته 

مصروفات متعلقة بمستحقات الموظفين-١٦

٢٠١٤بآالف اليورو
٣مرتبات القضاة ١٣١

١قضاةمستحقات وبدالت ال ١٤٨

٤٣مرتبات املوظفني ٣٥٣

٢٠مستحقات وبدالت املوظفني ٥٩٧

١٨مساعدة مؤقتة وخرباء استشاريون ٢٣٦

٨٦المجموع ٤٦٥

مل يقع تسديد أي مدفوعات من قبل احملكمة دون التزام منها أثناء الفرتة املالية.١-١٦

مصروفات السفر والضيافة-١٧

٢٠١٤بآالف اليورو
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٢٩الضيافة

٥السفر ٨٠٣

٥المجموع ٨٣٢

المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية-١٨

٢٠١٤بآالف اليورو
٥٤٧اإلعالم

٨٢٦الرتمجات اخلارجية

٧٤٢التدريب

٢خدمات تعاقدية أخرى ٢٩٨

٤المجموع ٤١٣

مصروفات تتعلق بأتعاب المحامين-١٩

٢٠١٤بآالف اليورو
٧٣٢٣امي الدفاعحم

٥٥١١حمامي الضحايا

٢٨٣٥المجموع

النفقات التشغيلية-٢٠

٢٠١٤بآالف اليورو
١٠اإلجيارات واملنافع العامة والصيانة ٠٠٠

٢االتصاالت وصيانة الربامج ٦٧٣

٢نفقات تتعلق بالشهود ٥٩١

١نفقات تشغيلية أخرى ٨٤٢

١٧المجموع ١٠٦

قات المتعلقة باللوازم والموادالنف-٢١

٢٠١٤بآالف اليورو
٣٦٩لوازم مكتبية

٢٠٣كتب وجمالت واشرتاكات

٢٨٦لوازم أخرى

٤٥٠مشرتيات أصول منخفضة القيمة

١المجموع ٣٠٨
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متثل مشرتيات األصول منخفضة القيمة األثاث والتجهيزات ومعدات تكنولوجيا املعلومات ١-٢١
يورو ليست مرمسلة.١٠٠٠أصول أخرى تقل قيمتها عن واالتصال و 

هبوط القيمة واالستهالك وفقد القيمة-٢٢

٢٠١٤بآالف اليورو
٩٢٦هبوط القيمة

٣٧٤االستهالك

٣٧فقد قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدات

٢٤فقد قيمة األصول غري امللموسة

١المجموع ٣٦١

خلسارة النامجة عن فقد القيمة بالنسبة لبعض معدات تكنولوجيا املعلومات قامت احملكمة بقيد ا١-٢٢
واالتصال بالقطاع العام وهي معدات تصبح غري مستخدمة عندما تنتقل احملكمة إىل املباين الدائمة. كما 

يمة يقيد فقد قيمة الربامج يف القطاع العام وهي برامج مل تعد مستخدمة حيث سُيسَتغىن عنها. وتقّدر الق
ج تكاليف استبدال األصول املستهلكة. غري املادية باستخدام 

مصروفات مالية-٢٣

٢٠١٤بآالف اليورو
٤٩رسوم مصرفية

٧٣خسارات مرتبطة بصايف أسعار صرف العمالت

٥١٨الفائدة املوظفة على قرض الدولة املضيفة

٦٤٠المجموع

يورو وهذا املبلغ مقيد على أساس ٠٠٠٥١٨ولة املضيفة تبلغ الفوائد املوظفة على قرض الد١-٢٣
يورو.٠٠٠٠٦٠١بلغت ٢٠١٤سعر الفائدة الساري. والفوائد االمسية املرتاكمة عن عام 

بيان مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية-٢٤
ا على أسس خمتلفة. البيان املتعلق بالوض١-٢٤ ع املايل وبيان جيري إعداد ميزانية احملكمة وحسابا

األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/املمتلكات وبيان التدفقات النقدية جيري إعدادها على 
أساس االستحقاق الكامل فيما يعد بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية على أساس نقدي معدل 

للمحاسبة.
احملاسبية الدولية للقطاع العام وحني تكون البيانات املالية من املعايري ٢٤ومثلما يقتضي املعيار ٢-٢٤

وامليزانية ال تعدان على أساس مماثل فإن املبالغ الفعلية اليت تُعرض على أساس مماثل للميزانية يتم التوفيق 
بينها وبني املبالغ الفعلية اليت تُعرض يف البيانات املالية مع التبيان املنفصل ألي أساس أو توقيت 
واختالفات يف الكيان. وليس هناك اختالفات يف النسق وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات 

املالية وامليزانية.
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والفوارق يف األسس حتدث عندما يتم إعداد امليزانية املتفق عليها على أساس غري أساس احملاسبة  ٣-٢٤
أعاله.١-٢٤كما هو مبني يف الفقرة 

ت يف التوقيت حني تكون فرتة امليزانية خمتلفة بالنسبة للمحكمة ألغراض وحتدث االختالفا٤-٢٤
املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية.

وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيان حني تشمل امليزانية أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ٥-٢٤
لذي تعد له البيانات املالية. ومن ناحية (ز)) اليت هي ليست جزءًا من الكيان املبّلغ ا٢- ١(املالحظة 

) ٧٧-٢أخرى ال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية األموال اخلاصة مبشروع املباين الدائمة (املالحظة 
ا مشمولة بالبيانات املالية.٧٦-٢وقطاعات الصناديق االستئمانية (املالحظة  ) يف حني أ

ختالفات يف النسق وخمططات التصنيف املعتمدة إلعداد واالختالفات يف العرض راجعة إىل اال٦-٢٤
بيانات التدفقات النقدية وبيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية.

ويرد فيما يلي التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس مماثل يف بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ ٧-٢٤
٣١الفعلية يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) عن الفرتة املنتهية يف الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ 

:٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

موعالتمويلاالستثمارالتشغيلبآالف اليورو ا
٥المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل (البيان الخامس) ٥--٧٠١ ٧٠١

١١)اختالفات األساس ١)(٩٧٣ ١٣)-(٠٧٩ ٠٥٢)

١)اختالفات العرض ٤)٢٧٨(٤٩٦ ٥)(٣٢٥ ٥٤٣)

١٨اختالفات الكيان ٧٦)١٤٠ ٦٨(٤٠٧ ٩١٣١٠ ٦٤٦

١٠المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) ٧٧)٣٧٢ ٦٤(٢٠٨ ٢)٥٨٨ ٢٤٨)

التدفقات النقدية من األنشطة تقدَّم االلتزامات املفتوحة اليت تشمل أوامر الشراء املفتوح وصايف ٨-٢٤
التشغيلية واالستثمارية واملالية باعتبارها اختالفات يف األساس. أما اإليرادات وغريها من املبالغ املالية 
املتصلة باملصروفات اليت ال تشكل جزءًا من بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية فهي ترد باعتبارها 

وجب اختالفات الكيان، فإن أنشطة أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ال اختالفات يف العرض. ومب
ا يف البيانات املالية بل هي مشمولة بعملية امليزنة. بينما مشروع املباين الدائمة والصناديق  يقع التبليغ 

ثل.االستئمانية تدرج يف البيانات املالية ولكنها ليست جزءاً من املبالغ الفعلية على أساس مما
شرح للفروق ٢٠١٤ويرد يف التقرير املتعلق بأنشطة وبرنامج أداء احملكمة اجلنائية الدولية لعام ٩-٢٤

املادية بني امليزانية واملبالغ الفعلية.

إعداد التقارير على أساس قطاعي-٢٥
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان يتعلق بالوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
ندوق الص

العام
الصناديق 
االستئمانية

صناديق 
مشروع 
املباين 
الدائمة

قطاعات 
موعمشرتكة ا

األصول
األصول المتداولة
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بآالف اليورو
ندوق الص

العام
الصناديق 
االستئمانية

صناديق 
مشروع 
املباين 
الدائمة

قطاعات 
موعمشرتكة ا

٢٨النقدية والنقدية املتكافئة ٠١٦١ ٢٩٤٢٧ ٥٦-٣٨٣ ٦٩٣

١٤احلسابات املستحقة القبض (معامالت غري تبادلية) ١٤-٣٥٢١٣٠٩ ٤٩١

١ى مستحقة القبضحسابات أخر  ١(٥٤٦)٣٧٥-٣٤٦ ١٧٥

٢مدفوعات وأصول متداولة أخرى ٢-١٢٣١٦٤ ١٤٣

٤٥جمموع األصول املتداولة ٨٣٧١ ٤٤٠٢٧ ٧٤(٥٤٦)٧٧١ ٥٠٢

أصول غير متداولة
١املمتلكات واملنشآت واملعدات ١٥١-٩٩٣ ١٥٣-٦٢٧ ٦٢٠

١األصول غري امللموسة ١---٣٢٦ ٣٢٦

٢٣حقوق االسرتداد ٢٣---٤٢٣ ٤٢٣

٢٦جمموع األصول غري املتداولة ١٥١-٧٤٢ ١٧٨-٦٢٧ ٣٦٩

٧٢مجموع األصول ٥٧٩١ ٤٤٠١٧٩ ٢٥٢(٥٤٦)٣٩٨ ٨٧١

االلتزامات
االلتزامات المتداولة

٥احلسابات القابلة للدفع ٠٢٠٤١٣٨ ١٣(٥٤٦)٤٥٦ ٣٤٣

٨رتتبة على استحقاقات املوظفنيااللتزامات امل ٨--٨٧١١١ ٨٨٢

٢اإليراد املؤجل واملصروفات املستحقة ٢٠-٨٥٣ ٢٣-٩٧٩ ٨٣٢

١٦جمموع االلتزامات غري املتداولة ٧٤٤٤٢٤٢٩ ٤٦(٥٤٦)٤٣٥ ٠٥٧

التزامات غير متداولة
٤٠٣---٤٠٣حسابات مستحقة الدفع

٣٦تحقاقات املوظفنيالتزامات مرتتبة على اس ٣٦---٧٨٨ ٧٨٨

٨٤--قرض الدولة املضيفة ٨٤-٦٠٧ ٦٠٧

٢املخصصات ٢---٧٢٨ ٧٢٨

٣٩جمموع االلتزامات غري املتداولة ٨٤-٩١٩ ١٢٤-٦٠٧ ٥٢٦

٥٦مجموع االلتزامات ٦٦٣٤٢٤١١٤ ١٧٠(٥٤٦)٠٤٢ ٥٨٣

صافي األصول/الممتلكات
٧ياطيالصندوق االحت ٧---٥٠٠ ٥٠٠

٧صندوق رأس املال العامل ٧---٤٠٦ ٤٠٦

١أرصدة صناديق أخرى ٠١٠١ ٠١٦٦٥ ٦٧-٣٥٦ ٣٨٢

١٥جمموع صايف األصول/املمتلكات ٩١٦١ ٠١٦٦٥ ٨٢-٣٥٦ ٢٨٨

٧٢مجموع االلتزامات وصافي االلتزامات/الممتلكات ̃ ₫١ ٤٤٠١٧٩ ٢٥٢(٥٤٦)٣٩٨ ٨٧١

يورو ٠٠٠٢٣٠تشمل األرصدة املشرتكة بني الصناديق مبالغ مستحقة القبض مبقدار ١-٢٥
يورو متثل مبالغ مستحقة القبض يف ٠٠٠٣١٦للصندوق العام من الصناديق االستئمانية يف حني أن 

صناديق مشروع املباين الدائمة من الصندوق العام.
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سبيل احتياز أصول قطاعية يُتوقع أن ُتستخدم طيلة وجمموع التكلفة اليت ُتكبدت أثناء الفرتة يف٢-٢٥
يورو لقطاع صناديق ٠٠٠٢٣٦٨٤يورو للقطاع العام و٠٠٠٦٨٨١أكثر من فرتة واحدة تصل إىل 

مشروع املباين الدائمة.

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

الصندوق بآالف اليورو
امالع

الصناديق 
االستئمانية

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

الصناديق 
موعاملشرتكة ا

اإليرادات
١١٦االشرتاكات املقررة ٣٥-٨٤٠ ١٥٢-٦٥٩ ٤٩٩

٣التربعات ٣--٠٠٠٩٨٥ ٩٨٥

٢٦٨-٢٤١١٠١٧اإليرادات املالية

٢إيرادات أخرى ٢(٦٥)--٥٣٣ ٤٦٨

١٢٢تمجموع اإليرادا ٦١٤٩٩٥٣٥ ١٥٩(٦٥)٦٧٦ ٢٢٠

المصروفات
٨٦املصروفات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٨٦--٢٩٩١٦٦ ٤٦٥

٥السفر والضيافة ٥--٣٩٣٤٣٩ ٨٣٢

٤اخلدمات التعاقدية ٤-٠٧٢٢١٧١٢٤ ٤١٣

٥رسوم احملامني ٥---٢٨٣ ٢٨٣

١٧النفقات التشغيلية ١٧(٦٥)-٠٤٠١٣١ ١٠٦

١اللوازم واملواد ١-٢٨-٢٨٠ ٣٠٨

١االستهالك وهبوط القيمة ١-٤-٣٥٧ ٣٦١

٦٤٠-١٢١١٥١٨املصروفات املالية

١٢٠مجموع المصروفات ١٢٢(٦٥)٨٤٥٩٥٤٦٧٤ ٤٠٨

١ض/(عجز) عن الفترةفائ ٧٦٩٤١٣٥ ٣٦-٠٠٢ ٨١٢

االلتزامات-٢٦
عقود إيجار تشغيلية

يورو قّيدت.باعتبارها ٠٠٠٨٣٠٧تشمل عقود اإلجيار التشغيلية مدفوعات إجيار مببلغ ١-٢٦
مصروفات تأجري تشغيلي أثناء السنة. ويشمل املبلغ مدفوعات إجيار دنيا. ومل جتر أو تتلق أي مدفوعات 

قة ببناية املقر، ُتربم إجيار من الباطن أو إجيار طارئ. ومعظم اتفاقات اإلجيار، فيما عدا االتفاقات املتعل
ملدة سنة تقوميية وهي قابلة لإللغاء. وجمموع مدفوعات اإلجيار الدنيا املقبلة يف إطار إجيارات تشغيلية غري 

قابلة لإللغاء هو كاآليت:
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موعسنوات٥-١يف غضون سنةبآالف اليورو ا
٢٠١٤٥كانون األول/ديسمرب ٣١ ٦٤٠٣٦٥ ٦٧٦

االلتزامات

، كانت للمحكمة التزامات تعاقدية الحتياز ممتلكات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف ٢-٢٦
مليون يورو وتتعلق بتكاليف البناء للمباين ٤٦،٧ومعدات مت التعاقد عليها ولكنها مل تسلم يبلغ مقدارها 

الدائمة.

الخصوم االحتمالية-٢٧
اية عام ١-٢٧ ة بشكاوى إىل احملكمة اإلدارية التابعة ، تقدم ثالثة من املوظفني للمحكم٢٠١٤يف 

يورو. وليس من املتوقع أن حيدث تدفق خارجي ٠٠٠٤٩٧ملنظمة العمل الدولية قيمتها اإلمجالية 
للموارد االقتصادية نتيجة هلذه الشكاوى.

إفشاء معلومات تتعلق بأطراف ذوي عالقة بالمحكمة-٢٨
حتديدهم هم الرئيس ورئيس ديوانه واملسجِّل واملدعي املوظفون اإلداريون الرئيسيون الذين مت١-٢٨

العام ونائب املدعي العام واملديرون.
موع الكلي للمرتبات اليت ُتدفع لإلداريني الرئيسيني صايف املرتبات وتسويات املقر ٢-٢٨ ويشمل ا

يف خمطط واالستحقاقات واملخصصات وغري ذلك من املنح وإعانات اإلجيار ومسامهة صاحب العمل 
املعاش التقاعدي واملسامهات املقدمة يف جمال التأمني الصحي.

اية السنة هي كاآليت:٣-٢٨ واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف 

املقبوضاتاألجور الكليةعدد األشخاصبآالف اليورو
١٢٢اإلداريون الرئيسيون ٤٤٢١٢١

لرئيسيني كذلك احلصول على مزايا فرتة انتهاء اخلدمة وغريها من املزايا الطويلة وحيق لإلداريني ا٤-٢٨
اية السنة كان مقدارها هو اآليت: األجل. وااللتزامات املستحقة يف 

اإلجازات بآالف اليورو
السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
طويلة األجل

استحقاقات فرتة ما 
موعبعد اخلدمة ا

٢٠٦٧١٤٩٣٦٢متداولةاستحقاقات 

٢--استحقاقات غري متداولة ٠٥٤٢ ٠٥٤

٢٠٦٧٢المجموع ٢٠٣٢ ٤١٦

، أنشأت اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا لفائدة ضحايا ICC-ASP/1/Res.6يف قرارها ٥-٢٨
اجلرائم املشمولة بوالية احملكمة وأسر أولئك الضحايا.

أت اجلمعية جملس إدارة يكون مسؤوًال عن إدارة شؤون الصندوق ويف مرفق ذلك القرار، أنش٦-٢٨
االستئماين وقررت أن يكون مسجِّل احملكمة هو املسؤول عن توفري هذه املساعدة حبسب ما يقتضيه 
العمل السليم للمجلس يف أدائه ملهامه وينبغي أن يشارك بصفة استشارية يف اجللسات اليت يعقدها 

لس. ا
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يورو لفائدة أمانة الصندوق ٠٠٠٥٨٦١أقرت اجلمعية خمصصًا قدره ٢٠١٤ويف عام ٧-٢٨
االستئماين للضحايا اليت تقوم بإدارة الصندوق االستئماين وتوفر الدعم اإلداري للمجلس وجللساته. 

يورو. واملبلغ الذي ٠٠٠٤٢٦١وبلغت نفقات أمانة الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفرتة املالية 
يورو قُيد بوصفه ٠٠٠٤٠٣رف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة مقداره مل يص

خصمًا من خصوم الصندوق االستئماين للضحايا ويعترب رصيدًا دائنًا لفائدة الدول األطراف. وتوفر 
دمات احملكمة خدمات شىت للصندوق االستئماين للضحايا مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات واخل

اإلدارية جماناً.

تسويات األرصدة االفتتاحية-٢٩
، تعترب هذه البيانات املالية أوىل البيانات اليت تعدها احملكمة ٢مثلما سبق بيانه يف املالحظة ١-٢٩

ا املالية وفقاً للمعايري وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وقامت احملكمة يف املاضي بإعداد بيانا
احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة.

ا يف املالحظة ٢-٢٩ طُبقت يف إعداد البيانات املالية عن السنة ٢والسياسات احملاسبية الوارد بيا
ويف إعداد بيان افتتاحي يتعلق بالوضع املايل وفقًا للمعايري ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

(تاريخ انتقال احملكمة).٢٠١٤حىت كانون األول/ديسمرب احملاسبية الدولية للقطاع العام
وقامت احملكمة، خالل إعدادها البيان االفتتاحي للوضع املايل بتسوية املبالغ اليت أُعلن عنها ٣-٢٩

سابقًا يف البيانات املالية اليت أُعدت وفقًا لألسس السابقة اليت قامت عليها احملاسبة. وترد يف اجلداول 
املالحظات املصاحبة هلا توضيحات تتعلق باالنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل التالية و 

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتأثريها على الوضع املايل للمحكمة.

كانون ٣١مراجعة لغاية بآالف اليورو
التسويات املدخلة٢٠١٣األول/ديسمرب 

الرصيد االفتتاحي
كانون ١يف 

٢٠١٤الثاين/يناير 
األصول

األصول المتداولة
٥٨النقدية ومكافئات النقدية ٥٨-٩٤١ ٩٤١

٧احلسابات املستحقة القبض (عمليات غري تبادلية) ٧(١٤٦)٦٠٠ ٤٥٤

٢حسابات أخرى مستحقة القبض ٢(٤٧٤)٥٩٣ ١١٩

٢املدفوعات املسبقة وأصول متداولة أخرى ٥٨٨٤٣١٣ ٠١٩

٧١جمموع األصول املتداولة ٧١(١٨٩)٧٢٢ ٥٣٣

األصول غير المتداولة
٦٩-املمتلكات واملنشآت واملعدات ٥٩٤٦٩ ٥٩٤

٩٢٢٩٢٢-األصول غري امللموسة

٢١-حق االسرتداد ٢٤٥٢١ ٢٤٥

٩١-جمموع األصول غري املتداولة ٧٦١٩١ ٧٦١

٧١مجموع األصول ٧٢٢٩١ ٥٧٢١٦٣ ٢٩٤

االلتزامات
االلتزامات المتداولة

٨حسابات مستحقة الدفع ٨(٥٧٢)٨٨٤ ٣١٢
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٦التزامات غري مصفاة ٦)٧٩٤ ٧٩٤)-

٥التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٩٦٤٢ ٠٨٣٨ ٠٤٧

٥إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٢٥٦٤٠ ١٨٢٤٥ ٤٣٨

٢٦ملتداولةجمموع االلتزامات غري ا ٨٩٨٣٤ ٨٩٩٦١ ٧٩٧

التزامات غير متداولة
٣٩٢٣٩٢-حسابات مستحقة الدفع

٦التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٣٤٣٢٦ ٧٧٣٣٣ ١١٦

٢٠قرض الدولة املضيفة ٢٠(٥١)٥٠٠ ٤٤٩

٣٠٨١املخصصات ٧٥٦٢ ٠٦٤

٢٧جمموع االلتزامات غري املتداولة ١٥١٢٨ ٨٧٠٥٦ ٠٢١

٥٤مجموع االلتزامات ٠٤٩٦٣ ٧٦٩١١٧ ٨١٨

صافي األصول/الممتلكات
٧صندوق الطوارئ ٧-٥٠٠ ٥٠٠

٧صندوق رأس املال العامل ٧-٤٠٦ ٤٠٦

٢أرصدة صناديق أخرى ٧٦٧٢٧ ٨٠٣٣٠ ٥٧٠

١٧جمموع صايف األصول/املمتلكات ٦٧٣٢٧ ٨٠٣٤٥ ٤٧٦

٧١صول/الممتلكاتمجموع االلتزامات وصافي األ ٧٢٢٩١ ٥٧٢١٦٣ ٢٩٤

١مليون يورو يف ٢٩،٦إن الزيادة الصافية يف أرصدة الصناديق راجعة إىل تسويات جمموعها ٤-٢٩
. ويرد فيما يلي تفصيل هلذه التسويات:٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

االلتزاماتاألصولاملالحظةبآالف اليورو
األثر الصايف يف 

/ صايف األصول
كانون ١املمتلكات 
٢٠١٤الثاين/يناير 

وصف

٦٩أالقيد األويل للممتلكات واملنشآت واملعدات ٦٩-٥٩٤ ٥٩٤

٩٢٢-٩٢٢أالقيد األويل لألصول غري امللموسة

٢١بقيد االلتزامات الناشئة عن استحقاقات املوظفني ٢٤٥٢٨ ٧)٨٥٦ ٦١١)

٦)-جقيد االلتزامات غري املصفاة ٦(٧٩٤ ٧٩٤

٣-جقيد املصروفات املستحقة ٣)٦٦٦ ٦٦٦)
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االلتزاماتاألصولاملالحظةبآالف اليورو
األثر الصايف يف 

/ صايف األصول
كانون ١املمتلكات 
٢٠١٤الثاين/يناير 

٤٣١-٤٣١دتعديل املصروفات املسبقة الدفع

اء املبكر إلجيار املقر ١-هقيد املخصصات املتعلقة باإل ١)٧٥٦ ٧٥٦)

٣٦(١٤٦)وإيرادات ذات عالقة بالتسويات ٣٦)٤٠٥ ٥٥١)

(٦١)٦١-زفةتسويات القرض املقدم من الدول املضي

حذف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا من 
(٣٩٢)٣٩٢-حالبيانات املالية

٩٩(٥٧٣)(٤٧٤)طتسويات أرصدة الصناديق املشرتكة

٩١المجموع ٥٧٢٦٣ ٧٦٩٢٧ ٨٠٣

تغريت معاجلة املمتلكات واملنشآت واملعدات وكذلك األصول غري امللموسة من سياق (أ)
الفورية لألصول املشرتاة إىل رمسلتها. ومجيع املمتلكات واملنشآت واملعدات واألصول املصروفات

غري امللموسة اليت تزيد على عتبات معينة تقّيد يف بيان الوضع املايل مع إهالكها على مدى 
يف ٠٠٠٥٩٤٦٩عمرها اإلنتاجي. واألثر الناجم عن ذلك يتمثل يف زيادة األصول مبا قدره 

يورو بالنسبة ٠٠٠٩٢٢قيمة الدفرتية للممتلكات واملنشآت واملعدات ومبا قيمته النسبة لل
للقيمة الدفرتية لألصول غري املادية.

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قامت احملكمة بتقييد  ٢٥ومتشيًا مع مقتضيات املعيار (ب)
ئتني اثنتني مها: استحقاقات فرتة ما كافة استحقاقات اخلدمة الطويلة األجل وصنفتها ضمن ف

بعد اخلدمة واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وكانت احملكمة تقوم، يف إطار السياسات 
احملاسبية السابقة، بتقييد منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل إعادة التوطني على أساس االستحقاق 

الدولية للقطاع العام. ومل حيدث بيد أن منهجية التقييم ختتلف عن متطلبات املعايري احملاسبية
أي تغيري يف معاجلة استحقاقات اخلدمة القصرية األجل.

ونتيجة هلذا التغيري يف السياسة احملاسبية قيدت احملكمة أصًال من األصول مقداره 
يورو الذي ميثل حقًا من حقوق االسرتداد نامجًا عن بوليصة التأمني ذات ٠٠٠٢٤٥٢١

شات التقاعدية للقضاة فضًال عن زيادة يف االلتزام املتعلق مبستحقات الصلة مبخطط املعا
يورو مما أدى إىل التخفيض يف صايف ٠٠٠٨٥٦٢٨املوظفني الطويلة األجل مبقدار 

يورو.٠٠٠٦١١٧األصول/املمتلكات مبا قدره 
ويفي املورد وُتسجَّل املصروفات على أساس االستحقاق الكامل حني تقدَّم السلع واخلدمات (ج)

بالتزامه التعاقدي بدًال من أساس االستحقاق املعدل الذي مبقتضاه كانت تقيد بعض 
املصروفات غداة توقيع طلبية الشراء يف السنوات السابقة.

يورو ٠٠٠٧٩٤٦ويتمثل األثر املرتتب يف االمتناع عن تقيد التزامات غري مصفاة مقدارها 
ريف املرتاكمة ذات العالقة بالسلع واخلدمات اليت ُقدمت يورو من املصا٠٠٠٦٦٦٣وتقييد 
.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١لغاية 
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واملصروفات املسبقة الدفع لصياغة الربامج اليت كانت فيما مضى تقيد يف الفرتة اليت يتم فيها (د)
ا وهذا أدى إىل ال زيادة يف الدفع أصبحت اآلن تقيد على أساس االستحقاق للفرتة اليت ترتبط 

يورو.٠٠٠٤٣١األصول مبقدار 
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام قامت احملكمة بقيد االستحقاق ١٩ومتشياً مع املعيار (ه)

اء اتفاق تأجري مقرها املؤقت يف وقت أبكر من تاريخ انقضاء  الناشئ عن القرار الذي اختذته بإ
جيار املستحقة عن الفرتة اليت مل تنقض من اتفاقات اإلجيار العقود. واملبالغ ذات العالقة باإل

يورو. ويف ظل السياسات احملاسبية السابقة كان املفروض قيد ٠٠٠٧٥٦١تتمثل يف 
.٢٠١٦املصروفات عند تكبدها يف عام 

على أساس االستحقاق حني ٢٠١٤وتسجل اإليرادات املتأتية من التربعات ابتداء من عام (و)
ك اتفاق ُملزم بني احملكمة واجلهة املاحنة باملقابل لألساس النقدي الذي كان يُعتمد يف يكون هنا

ظل املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة يف السنوات السابقة. أما اإليرادات املتأتية من 
إىل التربعات واليت يكون استخدامها مرتبطًا بشروط معينة، مبا يف ذلك التعهد بإعادة األموال

الكيان املتربع إذا مل يتم استيفاء تلك الشروط فيتم قيدها حني تلىب الشروط. ويتمثل األثر يف 
يورو فيما خيص الشروط اليت مل ٠٠٠٤٢٥زيادة اخلصم وتأجيل قيد اإليرادات مببلغ قدره 

.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١تستوف يف 
واحدة لفائدة مشروع املباين الدائمة على مدى ويقع قيد اإليرادات املتأتية من التربعات دفعة

فرتة البناء باالستناد إىل النسبة املئوية اليت يتم إجنازها من املشروع وذلك باملقابل للقيد املستند 
إىل أساس نقدي يف السنوات املاضية. ويتمثل أثر هذا يف ازدياد اخلصم وتأجيل قيد اإليرادات 

يورو.٠٠٠٩٨٠٣٥مببلغ قدره 
واحملكمة مل تقم يف املاضي بقيد أي خمصص لغرض االشرتاكات املقررة املشكوك يف حتصيلها. 

يف املائة من االشرتاكات املستحقة على الدول األطراف ٩٠ويتم اآلن قيد املخصص مبقدار 
املتأخرة يف تسديدها مدة تزيد عن العامني استناداً إىل التجارب املاضية ومن مث ختفض األصول 

يورو.٠٠٠١٤٦قدره مبا
يورو يف صايف ٠٠٠٥٥١٣٦ويتمثل األثر املزدوج هلذه التسويات يف التخفيض مبا قدره 

األصول/املمتلكات.
فيما خيص ٢٠١٤الواجبة الدفع يف ٢٠١٣وقامت احملكمة بقيد الفائدة املستحقة أثناء عام (ز)

خلصم. ومت التخفيض يف قيمة القرض يورو هو مبثابة ا٠٠٠١١٢قرض الدولة املضيفة مبا قدره 
يورو حيث جيري تقييم القرض على أساس التكلفة املستهلكة باالستناد إىل ٠٠٠٥١مبا قدره 

يورو يف ٠٠٠٦١سعر الصرف السائد. ويتمثل األثر املزدوج هلذه التسويات يف اخنفاض مبلغه 
صايف األصول/املمتلكات.

للضحايا ملحقة، لألغراض اإلدارية، باحملكمة ولكنها تقدم مث إن أمانة الصندوق االستئماين(ح)
تقاريرها إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. ومبقتضى قرار صادر عن مجعية الدول 
األطراف، أنشئ هذا الصندوق ككيان منفصل يقوم بتقدمي التقارير. وسعيًا وراء اإليفاء 

قطاع العام يف جمال حماسبة هذا الكيان عن املوارد اليت تسند بأهداف املعايري احملاسبية الدولية لل
إليه، ينبغي أن تتضمن البيانات املالية اليت يتم إعدادها من قبل الصندوق وفقاً للمعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام مجيع املصادر املتعلقة باملوارد املالية وكيفية ختصيصها واستخدامها، مبا يف 

رد ذات الصلة باألمانة. واألثر املتوخى من ذلك هو عدم قيد الفائض املتصل بأمانة ذلك املوا
الصندوق الذي ميثل الفارق بني االشرتاكات املقررة واملصروفات وقيد مبلغ االلتزام املتعلق 

يورو.٠٠٠٣٩٢بالصندوق والبالغ 
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يق املشرتكة اليت كان يتم فيما مضى واملبالغ القابلة للقبض وتلك القابلة للدفع املتعلقة بالصناد(ط)
يورو قد ُصفيت. ٠٠٠٤٧٤التبليغ عنها باعتبارها أصوًال وخصومًا منفصلة البالغ مقدارها 

يورو متعلق بتكاليف دعم الربامج مستحق ٠٠٠٩٩وباإلضافة إىل ذلك هناك التزام مبقدار 
واألثر املزدوج هلذه التسويات على الصناديق االستئمانية لفائدة الصندوق العام مل يقع قيده.

يورو.٠٠٠٩٩متثل يف زيادة يف صايف األصول/املمتلكات قدره 

شطب خسائر النقد والمقبوضات والممتلكات-٣٠
أعاله، مت شطب ٧كما هو مذكور يف املالحظة ٢٠١٤باإلضافة إىل البنود اليت ُشطبت عام ١-٣٠

ا غري قابلة للتحصيل.يورو هي قيمة املب٠٠٠٢١مبلغ إمجايل بقدر  الغ املستحقة اليت يقدَّر أ

أحداث الحقة لتاريخ إعداد التقرير-٣١
يف التاريخ الذي مت فيه التوقيع على هذه احلسابات، مل يستجد ما من شأنه التأثري فيها من ١-٣١

تقرير وتاريخ اإلذن بإصدار األحداث املادية املواتية أو غري املواتية يف الفرتة الفاصلة ما بني تاريخ تقدمي ال
البيانات املالية.
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١الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤األول/ديسمرب 
إئتمانات من 

املبالغ الباقيةجمموعاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٥
٢٠١٤السنوات السابقة

٩---أفغانستان ٣٨١١١٩ ٣٧٠---

١٨---ألبانيا ٨٧٤١٧١٨ ٨٥٧---

١٥---أندورا ٠٦٣١٩١٥ ٠٤٤---

٣---أنتيغوا وبربودا ٣--٧٩٨ ٧٩٨٣ ٧٩٨-

٨١٤---األرجنتني ٨١٣-٤٥٩٩٠٢ ٥٥٧٨١٣ ٥٥٧-

٣---أسرتاليا ٩٠٩ ٩٧٩٣ ٩٠٩ ١٤---٩٧٩ ١٨٧
١---النمسا ٥٠٥ ٨٨٨٢ ٤٢١١ ٥٠٣ ٤٦٧---

١١---بنغالديش ٨٧٥٥ ٧٨٥٦ ٠٩٠---

١٥---بربادوس ١٥-٠٨١ ٢٧٤--٠٨١
١---بلجيكا ٨٨٣ ٢٥١٣ ١٤٥١ ٨٨٠ ١٠٦---

١-١١٤١١٤بليز ١-٩٠٠ ٩٠٠---

١٠بنن ١٧٥٣٤٥٩ ٨٣٠٥ ٥--٧٠٠ ٧٠٠١٥ ٥٣٠-

١٦---بوليفيا ١٦-٩٦٧ ٩٦٧---

٣٢---البوسنة واهلرسك ٠٦١٣٨٣٢ ٠٢٣---

٣٢-١٧٨١٧٨بوتسوانا ٣٢-٠٦١ ٠٦١---

٥الربازيل ٢٢٤ ٥-٥١٩ ٢٢٤ ٥١٩٥ ٥٣٦ ٥--٧١١ ٥٣٦ ٧١١١٠ ٧٦١ ٢٣٠-

٨٨---بلغاريا ٧٠٠١٠٢٨٨ ١--٥٩٨ ٦١٠
٥بوركينا فاسو ٨٢٠٥ ٥-٨٢٠ ٥-٦٩٦ ٣--٦٩٦ ١٤٦

١-١٠٩١٠٩بوروندي ١-٩٠٠ ٥٦٨٣٣٢٣٣٢-

١---الرأس األخضر ١--٩٠٠ ٩٠٠١ ٩٠٠-

٧---كمبوديا ٧--٥٩٧ ٥٩٧٧ ٥٩٧-

٥---كندا ٦٢٤ ٥٢٤١٨ ٢٥٧٥ ٦٠٦ ٢٦٧---

٣مجهورية أفريقا الوسطى ٨١١٣ ١-٨١١ ١-٩٠٠ ١--٩٠٠ ٢٢٣
٣تشاد ٥٣٩٣ ٣١٩٢٢٠٣ ٣--٨٠٠ ٨٠٠٤ ٠٢٠-

٦٢٩---شيلي ٦٢٩-٩٣٤ ٩٣٤---

٤٨٨---كولومبيا ٥١٥٥٠٨٤٨٨ ٠٠٧---

١٠جزر القمر ١٠-٥٢٠ ٥٢٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠١٢ ٤٢٠-

١٣الكونغو ١٣-٦٨٢ ٦٨٢٩ ٩--٣٨١ ٣٨١٢٣ ٠٦٣-

١-١٢٩١٢٩جزر كوك ١-٩٠٠ ٩٠٠---

٧١---كوستاريكا ٦٥٠١٥٧٧١ ٧--٤٩٣ ٣٨٣
٢٠---كوت ديفوار ٧٨٠١ ١٩-٤٥٧ ٣٢٣١٩ ٣٢٣-

٢٣٧---كرواتيا ٧٢٢٢٦٩٢٣٧ ٤٥٣---

٨٨---قربص ٧٠٠١٢٤٨٨ ١--٥٧٦ ٦١٠
٧٢٧---اجلمهورية التشيكية ٧٥٤٩٤٩٧٢٦ ٨٠٥---

٥مجهورية الكونغو الدميقراطية ٣١٣٥ ٥-٣١٣ ٥-٦٩٤ ٦٩٤---

١---الدامنرك ٢٧٣ ٧٤٨٢ ١١٢١ ٢٧١ ٦٣٦---

١٠جيبويت ١١٤١٠ ١-١١٤ ١-٩٠٠ ٩٠٠---

٤دومينيكا ٤-٩٤٠ ٩٤٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٦ ٨٤٠-

٢٠٨اجلمهورية الدومينيكية ١١٤٦٠ ٢٨٣١٤٧ ٨٣١٨٤ ٨٤--٩٠٠ ٩٠٠٢٣٢ ٧٣١-

٨٣-٥٥٥٥٥٥إكوادور ٨٢-٠٠١ ٧٨٤٢١٧٢١٧-
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤األول/ديسمرب 
إئتمانات من 

املبالغ الباقيةجمموعاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٥
٢٠١٤السنوات السابقة

٧٥---استونيا ٥٢٠١٠٨٧٥ ٤١٢---

٥-١٥١٥فيجي ٥-٧٠٠ ٧٠٠---

٩٧٨---فنلندا ٩٧٨-١٧٢ ١٧٢---

١٠---فرنسا ٥٥٤ ٣٩٩١٧ ٧٥٣١٠ ٥٣٦ ٦٤٦---

١٠٧غابون ٧١٩١٠٧ ٣٧-٧١٩ ١٦٣٧-٧٦٠ ٧٤٤٣٧ ٧٤٤-

١--غامبيا ١-٩٠٠٢ ٨٩٨١ ٨٩٨-

١٣---جورجيا ١٧٤١٦١٣ ١٥٨---

١٣---أملانيا ٤٧٥ ١٣-٦٩٥ ٤٧٥ ٦٩٥---

٣٤غانا ٦٥٧٣٤ ٢٦-٦٥٧ ٢٦-٣٦١ ٣٥--٣٦١ ٦٣٩
١---اليونان ٢٠٣ ١-٩٢٧ ٢٠٣ ٢١--٩٢٧ ٨٥٦
٤غرينادا ٤-٠٤٤ ٠٤٤١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٩٤٤-

٢غواتيماال ٢-٣٧٤ ٣٧٤٥٠ ٥٠--٩٤٠ ٩٤٠٥٣ ٣١٤-

٧غينيا ٧-٨٣٠ ٨٣٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٩ ٧٣٠-

١---غيانا ٩٠٠١ ٢---٩٠٠ ٧٨٩
٤ندوراسه ٧٤١٤ ١٥-٧٤١ ١٣-٠٨١ ١٦٣١ ٩١٨١ ٩١٨-

٥٠١---هنغاريا ٣٩٣٧٩١٥٠٠ ١--٦٠٢ ٣٤٧
٥٠---أيسلندا ٨٧٧١١٣٥٠ ٧٦٤---

٧٨٨---آيرلندا ٨٠٥٨٩ ٣٨١٦٩٩ ١٤--٤٢٤ ٣٢٠
٨---إيطاليا ٣٨٣ ٣٦٣١٤ ٤٦٨٨ ٣٦٨ ٨٩٥---

٢٠---اليابان ٤٤٢ ٧٧٤٣٦ ١٤٨٢٠ ٤٠٦ ٦٢٦---

٤١---األردن ٤١-٥٣٣ ٣٧٣--٥٣٣
٢٤---كينيا ٥٧٩٣٣٢٤ ٥٤٦---

٨٨---التفيا ٨٨-٧٠٠ ٧٠٠---

١---ليسوتو ٩٠٠١ ١---٩٠٠ ٢٦٨
٣ليبرييا ٤٩٨١٧٠٣ ٣٢٨١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٢٢٨-

١٦---ليختنشتاين ٩٥٩٢٥١٦ ٩٣٤---

١٣٧---ليتوانيا ٦٧٣١٧٥١٣٧ ٤٩٨---

١٥٢---لكسمبورغ ٦٣٧٥ ٧٦٢١٤٦ ٨٧٥---

١٠مدغشقر ٢٩٢١٠ ٥-٢٩٢ ٥-٧٠٠ ١٤--٧٠٠ ٢٦٠
٥مالوي ٥-١٩٥ ١٩٥٣ ٣--٨٠٠ ٨٠٠٨ ٩٩٥-

١---ملديف ٩٠٠١ ١٦٩١٦٩-٧٣١-

٢مايل ٣٥١٢ ٧-٣٥١ ٧--٥٩٩ ٥٩٩٧ ٥٩٩-

٣٠---مالطة ١٦٠٤٦٣٠ ١١٤---

٧جزر مارشال ٧-١١٠ ١١٠١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٩ ٠١٠-

٥موريتانيا ١٤٧٥ ٢٤-١٤٧ ٢٤-٥٥٦ ٥٥٦---

٣---املكسيك ٤٧١ ٧٥١٦ ٨٣٩٣ ٤٦٤ ٩١٢---

٥---منغوليا ٧٠٠١٥ ١٠٣--٦٩٩
٩---اجلبل األسود ٣٧٨١٩ ٣٧٧---

١٨---ناميبيا ١٨--٨٨٠ ٨٨٠١٨ ٨٨٠-

٨٥١-٨٥ناورو ١--٩٠٠ ٩٠٠١ ٩٨٥-

٣---هولندا ١٢١ ٢٥٨١٤٧ ٨٥٦٢ ٩٧٣ ٤٠٢---

٤٧٧---نيوزيلندا ٤٦٣٤٧٧ ٤٦٣----

١٤النيجر ١٤-٠٨٩ ٠٨٩٣ ٣--٨٠٠ ٨٠٠١٧ ٨٨٩-

١٦٩---نيجرييا ٨٠١٧١ ٩٨-٧٥٠ ٠٥١٩٨ ٠٥١-

١---النرويج ٦٠٥ ٨٦٩٢ ٥٩٦١ ٦٠٣ ٢٧٣---
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

االشرتاكات املقررةاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤األول/ديسمرب 
إئتمانات من 

املبالغ الباقيةجمموعاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٥
٢٠١٤السنوات السابقة

٤٨---بنما ٩٩٢٢٩٤٤٨ ٢٧--٦٩٨
١٠١١٨-١٠١باراغواي ١٨--٨٨٠ ٨٨٠١٨ ٩٨١-

٤٥بريو ٠٨٣٤٥ ٢٢٠-٠٨٣ ٢١١-٧٤٢ ٣٤١٩ ٤٠١٩ ٤٠١-

٢٩٠---الفلبني ٢٩٠-٣٩٣ ٣٩٣---

١---بولندا ٧٣٨ ٠٢٩٢ ٣٦١١ ٧٣٥ ٦٦٨---

٨٩٣---الربتغال ٨٩٣-٣٧٦ ٥٢--٣٧٦ ٣٣٤
٣---مجهورية كوريا ٧٦٢ ٣-٥٩٩ ٧٦٢ ٥٩٩---

٥---مجهورية مولدوفا ٧٠٠٦٥ ٦٩٤---

٨٢رومانيا ٧٠٤٨٢ ٤٢٦-٧٠٤ ٤٢٦-٥٢٢ ٥٢٢---

١---سانت كيتس ونيفيس ٩٠٠١ ٥١٨٣٨٢---

٥سانت لوسيا ١٩٧٥ ١-١٩٧ ١-٩٠٠ ٨٧٠٣٠٣٠-

٣سانت فنسنت وجزر غرينادين ٣-٤٠٣ ٤٠٣١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٣٠٣-

١---ساموا ٨٩٨١ ٦٦١٢٣٧---

٥---سان مارينو ٦٩٤٨٥ ٦٨٦---

٢٠السنغال ٢٤٨٢٠ ١١-٢٤٨ ١١-٢٨١ ٢٨١---

٧٥---صربيا ٤٧٤١٠٠٧٥ ٣٧٤---

١---سيشيل ٩٠٠٦١ ٨٩٤---

٦سرياليون ١٨٨٢ ١٧٥٤ ٠١٣١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ٩١٣-

٣٢٢---سلوفاكيا ٦٠٤٣٢٢ ٦٠٤----

١٨٨---سلوفينيا ٦٨١٣٩٨١٨٨ ٢٨٣---

٧٠١---جنوب أفريقيا ٣٧٤١ ١٥٩٧٠٠ ٢١٥---

٥---أسبانيا ٦١٠ ٣٣٢٩ ١٨٧٥ ٦٠١ ١٤٥---

٧---سورينام ٧-٥٩٧ ٥٩٧---

١---السويد ٨٠٩ ٤٠٤٦٣ ٢٠٥١ ٧٤٦ ١٩٩---

١---سويسرا ٩٧٣ ٣٠٣١٤ ٩٢٤١ ٩٥٨ ٣٧٩---

٢طاجيكستان ١٦٥٢ ٥-١٦٥ ٢-٧٠٠ ٦١١٣ ٠٨٩٣ ٠٨٩-

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
٢السابقة ٢-٦٨٠ ٦٨٠١٥ ١٥--٠٨١ ٠٨١١٧ ٧٦١-

٣تيمور ليشيت ٦٢٦٣ ٣-٦٢٦ ٣-٧٩٨ ٣--٧٩٨ ٨٥٢
٨٢---ترينيداد وتوباغو ٩٤٢١١٩٨٢ ٨٢٣---

١٤تونس ٤٨٥١٤ ٦٧-٤٨٥ ٦٧-٩٢٠ ٩٢٠---

١٠أوغندا ١٠-٥٩٣ ٥٩٣١١ ١١--٢٨١ ٢٨١٢١ ٨٧٤-

٩---اململكة املتحدة ٧٧٣ ٩-١٩٥ ٧٧٣ ١٧٧--١٩٥ ٤٢٤
٣٥مجهورية تنزانيا املتحدة ٣٥-٦٣٩ ٦٣٩١١ ١١--٨٧٥ ٨٧٥٤٧ ٥١٤-

٩٤أوروغواي ٢٦٦٩٤ ٩٨-٢٦٦ ٤٧-٠٨١ ٦٧٣٥٠ ٤٠٨٥٠ ٤٠٨-

٣فانواتو ٣-٢٧٣ ٢٧٣١ ١--٩٠٠ ٩٠٠٥ ١٧٣-

٩٣٩فنزويال ٩٣٩-٧٥٤ ٧٥٤١ ١٨٣ ١--١٤٧ ١٨٣ ١٤٧٢ ١٢٢ ٩٠١-

١١---زامبيا ١١-٢٨١ ٢٨١---

---٨--٨----تقريب العدد

٦دولة طرفاً)١٢٢المجموع ( ٩٨٠ ١٨٤٥٢٥ ١٣١٦ ٤٥٥ ٠٥٣١١٨ ٧٠٥ ٨٥٠٥ ٢٤٠ ٦٦٠١٠٥ ٤٣٠ ٩٨٣٨ ٠٣٤ ٢٠٧١٤ ٤٨٩ ٢٦٠٣٥٥ ٠٢٥
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٢الجدول 521

المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئل العامل و حالة صندوق رأس الما

٢٠١٤٢٠١٣العاملاملالرأسصندوقحالة

٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٢٨٥ ٠٩٣٧ ٣٩٨ ١٨٠

المتحصالت (التسديدات)
١من الدول األطرافاملتحصالت ١١٣)٣٨٠ ٠٨٧)

--املسحوبات

٧ن األول/ديسمبركانو ٣١الرصيد في  ٢٨٦ ٤٧٣٧ ٢٨٥ ٠٩٣

٧املستوى احملدد ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣

١١٩)٣خمصوما منه: مستحق من الدول األطراف (اجلدول  ٥١٠١٢٠ ٨٩٠

٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٢٨٦ ٤٧٣٧ ٢٨٥ ٠٩٣

٢٠١٤٢٠١٣الطوارئصندوقحالة

٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٤٦٢ ٩٥٠٦ ٩٨٢ ٥٦٩

المتحصالت (التسديدات)
٥املتحصالت من الدول األطراف ٤٧٧٤٨٠ ٣٨١

--املسحوبات

٧كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٤٦٨ ٤٢٧٧ ٤٦٢ ٩٥٠

٧املستوى احملدد  ٥٠٠ ٠٠٠٧ ٥٠٠ ٠٠٠

٣١)٤المستحق من الدول األطراف (الجدول  ٥٧٣٣٧ ٠٥٠

٣الجدول 
ة الجنائية الدوليةالمحكم

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١حالة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل في 
(باليورو)

صندوق رأس املال ٢٠١٤جدول األنصبة الدول األطراف
الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل

-٠,٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥أفغانستان

٠,٠١٥٩١ألبانيا ١٧٨١ ١٧٨-

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١أندورا

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧أنتيغوا وبربودا

٠,٦٨٦٦٥٠األرجنتني ٨٤٢٥٠ ٨٤٢-

٣,٢٩٦٣٢٤٤أسرتاليا ١٠٩٢٤٤ ١٠٩-

١,٢٦٨٣٩٣النمسا ٩٢٣٩٣ ٩٢٣-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١بنغالديش

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١بربادوس

١,٥٨٦١١١٧بلجيكا ٤٥٩١١٧ ٤٥٩-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨بليز

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بنن

٠,٠١٤٣١بوليفيا ٠٥٩١ ٠٥٩-

٠,٠٢٧٠٢البوسنة واهلرسك ٠٠٠٢ ٠٠٠-

٠,٠٢٧٠٢بوتسوانا ٠٠٠٢ ٠٠٠-
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صندوق رأس املال ٢٠١٤جدول األنصبة الدول األطراف522

الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل
٤,٦٦٣١٣٤٥الربازيل ٣٢٦٢٢٦ ٣١٦١١٩ ٠١٠
٠,٠٧٤٧٥بلغاريا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بوركينا فاسو

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨بوروندي

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨فريديكابو 

-٠,٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤كمبوديا

٤,٧٤٢٥٣٥١كندا ٢٠٧٣٥١ ٢٠٧-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨مجهورية أفريقيا الوسطى

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تشاد

٠,٥٣٠٨٣٩شيلي ٣١١٣٩ ٣١١-

٠,٤١١٦٣٠كولومبيا ٤٨٣٣٠ ٤٨٣-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨جزر القمر

-٠,٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥الكونغو

٤٧١٦٥-٠,٠٠١٦١١٨جزر كوك
٠,٠٦٠٤٤كوستاريكا ٤٧٣٤ ٤٧٣-

٠,٠١١١١كوت ديفوار ٢٩٦١ ٢٩٦-

٠,٢٠٠٣١٤كرواتيا ٨٢٧١٤ ٨٢٧-

٠,٠٧٤٧٥قربص ٥٣٢٥ ٥٣٢-

٠,٦١٣٥٤٥اجلمهورية التشيكية ٤٢٨٤٥ ٤٢٨-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مجهورية الكونغو الدميقراطية

١,٠٧٢٨٧٩الدامنرك ٤٤٤٧٩ ٤٤٤-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨جيبويت

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨دومينيكا

٠,٠٧١٥٥اجلمهورية الدومينيكية ٢٩٥٥ ٢٩٥-

٠,٠٦٩٩٥إكوادور ١٧٧٥ ١٧٧-

٠,٠٦٣٦٤إستونيا ٧١٠٤ ٧١٠-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥فيجي

٠,٨٢٤٩٦١فنلندا ٠٨٥٦١ ٠٨٥-

٨,٨٨٩١٦٥٨فرنسا ٢٨١٦٥٨ ٢٨١-

٠,٠٣١٨٢غابون ٣٥٥٢ ٣٥٥-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غامبيا

-٠,٠١١١٨٢٢٨٢٢جورجيا

١١,٣٤٩٤٨٤٠أملانيا ٤٨٣٨٤٠ ٤٨٣-

٠,٠٢٢٣١غانا ٦٤٤١ ٦٤٤-

١,٠١٤٠٧٥اليونان ٠٨٩٧٥ ٠٨٩-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غرينادا

٠,٠٤٢٩٣غواتيماال ١٧٧٣ ٠٧٢١٠٥
-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غينيا

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨غيانا

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١هندوراس

٠,٤٢٢٨٣١هنغاريا ٣٠٥٣١ ٣٠٥-

٠,٠٤٢٩٣أيسلندا ١٧٧٣ ١٧٧-

٠,٦٦٤٣٤٩أيرلندا ١٩٨٤٩ ١٩٨-

٧,٠٦٩٣٥٢٣إيطاليا ٥٢٢٥٢٣ ٥٢٢-

١٧,٢١٧٢١اليابان ٢٧٥ ٠٢١١ ٢٧٥ ٠٢١-

٠,٠٣٥٠٢األردن ٥٩٢٢ ٥٩٢-
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صندوق رأس املال ٢٠١٤جدول األنصبة الدول األطراف523

الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل
٠,٠٢٠٧١ينياك ٥٣٣١ ٥٣٣-

٠,٠٧٤٧٥التفيا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ليسوتو

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ليبرييا

٠,٠١٤٣١ليختنشتاين ٠٥٩١ ٠٥٩-

٠,١١٦٠٨ليتوانيا ٥٩١٨ ٥٩١-

٠,١٢٨٧٩لكسمبورغ ٥٣٢٩ ٥٣٢-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مدغشقر

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧مالوي

٠,٠٠١٦١١٨٢١٩٧ملالديفجزر ا
-٠,٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤مايل

٠,٠٢٥٤١مالطة ٨٨١١ ٨٨١-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨جزر مارشال

٠,٠٢٠٧١موريشيوس ٥٣٣١ ٥٣٣-

٢,٩٢٧٥٢١٦املكسيك ٨٠٣٢١٦ ٨٠٣-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥منغوليا

-٠,٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥اجلبل األسود

٠,٠١٥٩١ناميبيا ١٧٨١ ١٧٨-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ناورو

٢,٦٢٨٧١٩٤هولندا ٦٧٤١٩٤ ٦٧٤-

٠,٤٠٢١٢٩نيوزيلندا ٧٧٩٢٩ ٧٧٩-

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧النيجر

٠,١٤٣٠١٠نيجرييا ٥٩١١٠ ٥٧٦١٥
١,٣٥٢٥١٠٠النرويج ١٥٩١٠٠ ١٥٩-

٠,٠٤١٣٣بنما ٠٥٩٣ ٠٥٩-

٠,٠١٥٩١باراغواي ١٧٨١ ١٧٨-

٠,١٨٦٠١٣بريو ٧٦٨١٣ ٧٦٨-

٠,٢٤٤٨١٨الفلبني ١٢٢١٨ ١٢٢-

١,٤٦٣٨١٠٨بولندا ٤٠١١٠٨ ٤٠١-

٠,٧٥٣٣٥٥الربتغال ٧٨٩٥٥ ٧٨٩-

٣,١٦٩١٢٣٤مجهورية كوريا ٦٨٨٢٣٤ ٦٨٨-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مجهورية مولدوفا

٠,٣٥٩٢٢٦رومانيا ٦٠٢٢٦ ٦٠٢-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سانت كيتس ونيفيس

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨انت لوسياس

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سانت فنسنت وغرينادين

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨ساموا

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥سان مارينو

-٠,٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤السنغال

٠,٠٦٣٦٤صربيا ٧١٠٤ ٧١٠-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سيشيل

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨سرياليون

٠,٢٧١٨٢٠سلوفاكيا ١٢٩٢٠ ١٢٩-

٠,١٥٨٩١١سلوفينيا ٧٦٨١١ ٧٦٨-

٠,٥٩١٢٤٣جنوب أفريقيا ٧٨٤٤٣ ٧٨٤-

٤,٧٢٥١٣٤٩أسبانيا ٩١٨٣٤٩ ٩١٨-
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الباقياملدفوعات الرتاكميةالعامل
-٠,٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤سورينام

١,٥٢٥٨١١٢السويد ٩٩٣١١٢ ٩٩٣-

١,٦٦٤٠١٢٣سويسرا ٢٢٨١٢٣ ٢٢٨-

-٠,٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥طاجيكستان

-٠,٠١٢٧٩٤١٩٤١لسابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ا

-٠,٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تيمور ليشيت

٠,٠٦٩٩٥ترينيداد وتوباغو ١٧٧٥ ١٧٧-

٠,٠٥٧٢٤تونس ٢٣٦٤ ٢٣٦-

-٠,٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤أوغندا

٨,٢٣١١٦٠٩اململكة املتحدة ٥٥٧٦٠٩ ٥٥٧-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١مجهورية تنزانيا املتحدة

٠,٠٨٢٦٦أوروغواي ١١٧٦ ١١٧-

-٠,٠٠١٦١١٨١١٨فانواتو

٠,٩٩٦٥٧٣فنزويال ٧٩٣٧٣ ٦٧٥١١٨
-٠,٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤زامبيا

-١٢١٢تقريب العدد

٧دولة طرفاً)١٢٢المجموع ( ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٢٨٦ ٤٧٣١١٩ ٥١٠

٤الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

ليورو)(با٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات في 

األنصبة املقررة الدول األطراف
٢٠١٤لعام 

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٣ديسمرب 
جتديد موارد 

املتحصالتصندوق الطوارئ
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٤ديسمرب 

----٠,٠٠٧٩أفغانستان

----٠,٠١٥٩ألبانيا

----٠,٠١٢٧أندورا

----٠,٠٠٣٢أنتيغوا وبربودا

----٠,٦٨٦٦األرجنتني

----٣,٢٩٦٣أسرتاليا

----١,٢٦٨٣النمسا

----٠,٠١٠٠بنغالديش

----٠,٠١٢٧بربادوس

----١,٥٨٦١بلجيكا

-٨-٠,٠٠١٦٨بليز

٢٤--٠,٠٠٤٨٢٤بنن
----٠,٠١٤٣بوليفيا

----٠,٠٢٧٠البوسنة واهلرسك

-١٣٥-٠,٠٢٧٠١٣٥بوتسوانا

٤,٦٦٣١٢٣الربازيل ٢٣--٣١٦ ٣١٦
----٠,٠٧٤٧بلغاريا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤بوركينا فاسو

-٨-٠,٠٠١٦٨بوروندي

----٠,٠٠١٦كابو فريدي

----٠,٠٠٦٤كمبوديا
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٢٠١٤لعام 
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٣ديسمرب 

جتديد موارد 
املتحصالتصندوق الطوارئ

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٤ديسمرب 
----٤,٧٤٢٥كندا

-٤٦-٠,٠٠١٦٤٦مجهورية أفريقيا الوسطى

١٦--٠,٠٠٣٢١٦تشاد
----٠,٥٣٠٨شيلي

----٠,٤١١٦كولومبيا

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦جزر القمر
٧٣--٠,٠٠٧٩٧٣الكونغو

-٨-٠,٠٠١٦٨جزر كوك

----٠,٠٦٠٤كوستاريكا

----٠,٠١١١كوت ديفوار

----٠,٢٠٠٣كرواتيا

----٠,٠٧٤٧قربص

----٠,٦١٣٥لتشيكيةاجلمهورية ا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤مجهورية الكونغو الدميقراطية

----١,٠٧٢٨الدامنرك

-٤٦-٠,٠٠١٦٤٦جيبويت

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦دومينيكا
٠,٠٧١٥١اجلمهورية الدومينيكية ١--٩٥٥ ٩٥٥

-٣٥٠-٠,٠٦٩٩٣٥٠إكوادور

----٠,٠٦٣٦إستونيا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤فيجي

----٠,٨٢٤٩فنلندا

----٨,٨٨٩١فرنسا

-٦٩١-٠,٠٣١٨٦٩١غابون

----٠,٠٠١٦غامبيا

----٠,٠١١١جورجيا

----١١,٣٤٩٤أملانيا

-١٧٨-٠,٠٢٢٣١٧٨غانا

----١,٠١٤٠اليونان

٢٤--٠,٠٠١٦٢٤غرينادا
٢١٥--٠,٠٤٢٩٢١٥غواتيماال

٨٤--٠,٠٠١٦٨٤غينيا
----٠,٠٠١٦غيانا

-٦٤-٠,٠١٢٧٦٤هندوراس

----٠,٤٢٢٨هنغاريا

----٠,٠٤٢٩أيسلندا

----٠,٦٦٤٣أيرلندا

----٧,٠٦٩٣إيطاليا

----١٧,٢١٧٢اليابان

----٠,٠٣٥٠األردن

----٠,٠٢٠٧كينيا

----٠,٠٧٤٧التفيا

----٠,٠٠١٦ليسوتو

٣٨٨-٠,٠٠١٦٤٦ليبرييا
----٠,٠١٤٣ليختنشتاين
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٢٠١٤لعام 
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٣ديسمرب 

جتديد موارد 
املتحصالتصندوق الطوارئ

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٤ديسمرب 
----٠,١١٦٠ليتوانيا

----٠,١٢٨٧لكسمبورغ

-١٣٨-٠,٠٠٤٨١٣٨مدغشقر

٢٦--٠,٠٠٣٢٢٦مالوي
----٠,٠٠١٦جزر املالديف

-٣٢-٠,٠٠٦٤٣٢مايل

----٠,٠٢٥٤مالطة

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦جزر مارشال
-١٠٤-٠,٠٢٠٧١٠٤موريشيوس

----٢,٩٢٧٥املكسيك

----٠,٠٠٤٨منغوليا

----٠,٠٠٧٩اجلبل األسود

----٠,٠١٥٩ناميبيا

٨--٠,٠٠١٦٨ناورو
----٢,٦٢٨٧هولندا

----٠,٤٠٢١نيوزيلندا

٩٢--٠,٠٠٣٢٩٢النيجر
----٠,١٤٣٠نيجرييا

----١,٣٥٢٥النرويج

----٠,٠٤١٣بنما

٨٠--٠,٠١٥٩٨٠باراغواي
-٩٣٠-٠,١٨٦٠٩٣٠بريو

----٠,٢٤٤٨الفلبني

----١,٤٦٣٨بولندا

----٠,٧٥٣٣الربتغال

----٣,١٦٩١مجهورية كوريا

----٠,٠٠٤٨مجهورية مولدوفا

٠,٣٥٩٢١رومانيا ١-٧٩٦ ٧٩٦-

----٠,٠٠١٦سانت كيتس ونيفيس

-٤٦-٠,٠٠١٦٤٦سانت لوسيا

١١--٠,٠٠١٦١١سانت فنسنت وغرينادين
----٠,٠٠١٦ساموا

----٠,٠٠٤٨سان مارينو

-٤٨-٠,٠٠٩٥٤٨السنغال

----٠,٠٦٣٦صربيا

----٠,٠٠١٦سيشيل

٤٦--٠,٠٠١٦٤٦اليونسري 
----٠,٢٧١٨سلوفاكيا

----٠,١٥٨٩سلوفينيا

----٠,٥٩١٢جنوب أفريقيا

----٤,٧٢٥١أسبانيا

----٠,٠٠٦٤سورينام

----١,٥٢٥٨السويد

----١,٦٦٤٠سويسرا

-٢٤-٠,٠٠٤٨٢٤طاجيكستان
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٢٠١٤لعام 
٣١الباقي حىت 

كانون األول/ 
٢٠١٣ديسمرب 

جتديد موارد 
املتحصالتصندوق الطوارئ

٣١الباقي حىت 
كانون األول/ 

٢٠١٤ديسمرب 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

٦٤--٠,٠١٢٧٦٤سابقةال
-١٦-٠,٠٠٣٢١٦تيمور ليشيت

----٠,٠٦٩٩ترينيداد وتوباغو

-٢٨٦-٠,٠٥٧٢٢٨٦تونس

٤٨--٠,٠٠٩٥٤٨أوغندا
----٨,٢٣١١اململكة املتحدة

٣٥٤--٠,٠١٠٠٣٥٤مجهورية تنزانيا املتحدة
-٤١٣-٠,٠٨٢٦٤١٣أوروغواي

٨--٠,٠٠١٦٨فانواتو
٠,٩٩٦٥٤فنزويال ٤--٩٨٣ ٩٨٣
----٠,٠٠٩٥زامبيا

----تقريب العدد

٣٧دولة طرفاً)١٢٢المجموع ( ٥-٠٥٠ ٤٧٧٣١ ٥٧٣

٥الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الفائض النقدي في 

٢٠١٤٢٠١٣السنة اجلارية
الئتماناتا

١١٠متحصالت االشرتاكات املقررة ٦٧١ ٦٤٣١٠٥ ٣٨٠ ٤٩٥

٢متحصالت التربعات ٩٦٢ ٩٢٧٣ ٠٢٢ ٢٥٨

٢إيرادات متنوعة ٦٠٩ ٦٥٢٩٦٨ ٤٩٧

١١٦ ٢٤٤ ٢٢٢١٠٩ ٣٧١ ٢٥٠

األعباء
١١٤نفقات مصروفة ٤٢١ ٥٣٧١٠٦ ٤٠٨ ٩٠٩

٤التزامات غري مصفاة ٣٤٧ ٠٧٧٥ ٨٧٩ ٤٠٦

٢٨خصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدةامل ٠٠٠٥٦ ٣٠٠

٥١٤املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ٠١٥٤٧٧ ١٧٣

٣٩٣املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية ٤٤٣٦٨ ٧٧٩

موع الرتاكمي لإلجازات السنوية ٦٥ا ٨٦٩١٧٣ ٠٦٠

٩٥٢-لتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفنيخمصصات أخرى لال ٣٤٧

١١٩ ٧٦٩ ٩٤١١١٤ ٠١٥ ٩٧٤

)١(العجز النقدي يف السنوات السابقة 
(٢ ٢٦٩ ٠١٢)-

)٢(الفائض/(العجز) النقدي المؤقت
(٥ ٧٩٤ ٤)(٧٣١ ٦٤٤ ٧٢٤)

الفائض/(العجز) النقدي المؤقت للسنة الماضية
٤)للسنة املاضيةالفائض/(العجز) املؤقت ٦٤٤ ٤)(٧٢٤ ٠٥٨ ٦٨٥)

٢٠٣-تسوية العجز النقدي املؤقت للسنة املاضية

١مضافاً إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة املاضية وإيرادات أخرى ٠٣٨ ٣١٥٦ ٢٤٨ ١٩١
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١الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها ٦٢٧ ٣٩٧٢ ٢٧٨ ٠٦٧

٢٩٠)٢٠١٤لفائض يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام لعام التصرف يف ا ٠٠٠)-

٢)الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة ٢٦٩ ٤(٠١٢ ٤٦٧ ٧٧٦

المواءمة بين الفائض/(العجز) المؤقت وفائض/(عجز) الميزانية
٣)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ٥٢٥ ٧١٩)

٨املستحقة القبضاالشرتاكات املقررة  ٠٣٤ ٢٠٧

١٢)متحصالت التربعات ٥٧٧)

٢)متحصالت إيرادات متنوعة ٦٠٩ ٦٥٢)

٣الزيادة يف امليزانية الراجعة إىل إشعار صندوق الطوارئ ٨١٥ ٠٠٠

٥فائض/(عجز) الميزانية (البيان الخامس) ٧٠١ ٢٥٩

توجيه فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع العجوزات النقدية. ويتم ترحيل ال ينطوي النظام املايل والقواعد املالية على )١(
العجز مع التعويض عنه باالعتماد على الفوائض النقدية املقبلة.

.(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥يورو متثل تسويات أجريت عام ٠٠٠٠٦٨٢منها )٢(

٦الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٤األول/ديسمبر كانون ٣١حالة التبرعات في 

املبالغ املعادة التربعات الواردةاجلهة املتربعةاملشروع
للمتربعني

٤٩اململكة املتحدةالصندوق االستئماين العام ٠٣٠-
موع الفرعي ٤٩ا ٠٣٠-

٢-MacArthurمؤسسةبرنامج تعزيز القدرات القضائية ٧٥٤
موع الفرعي ٢-ا ٧٥٤

اخلربة القانونية وتعزيز التعاون بناء
١٣٨املفوضية األوروبية)٢٠١٣-٢٠١٢( ٥٧٨-

موع الفرعي ١٣٨ا ٥٧٨-
بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 

)٢٠١٤-٢٠١٣(
٣٦النرويج ٠٠٠-

٤النمسا ٠٠٠-

٣٥هولندا ٠٠٠-

١بلدية الهاي ٠٠٠-

١٥طقة بالفرنسيةاملنظمة العاملية للبلدان النا ٨٥٥٨ ٢٢٠
١٠الدامنرك ٠٠٠-

٦٠فنلندا ٠٠٠-
موع الفرعي ١٦١ا ٨٥٥٨ ٢٢٠

١٣٦أسرتالياالصندوق اخلاص بإعادة التوطني ٤٠٠-
موع الفرعي ١٣٦ا ٤٠٠-

٢١١٧-فرنسااحللقات الدراسية اإلقليمية
٠٠٠٣٦١٨٠١ةاملنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسي



ICC-ASP/14/20

529 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
529

موع الفرعي ٣٦ا ٠٠٠٨ ٣٩١
١٠فنلندااحللقة الدراسية املتعلقة مبراكز التنسيق ٠٠٠-

٧فرنسا ٢١١-

١٥هولندا ٠٠٠-
موع الفرعي ٣٢ا ٢١١-

١٠سويسراالزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين ٠٠٠-
موع الفرعي ١٠ا ٠٠٠-
٥أيرلنداواً أقل البلدان من ٠٠٠-

موع الفرعي ٥ا ٠٠٠-

٥٦٩مجموع التبرعات ٠٧٤١٩ ٣٦٥

والغرض منها:٧و٦وصف عام لشىت الصناديق االستئمانية املدرجة يف اجلدولني 

بناء اخلربة اسُتخدمت العقود اليت أبرمت مع املفوضية األوروبية وغريها من اجلهات املتربعة يف سياق 
من أجل تنظيم حلقات دراسية عالية املستوى لتعزيز التعاون يف بوينس آيرس تعزيز التعاونالقانونية و 

(األرجنتني)، وأكرا (غانا) وكوتونو (بنن) للنهوض بالعالقات التعاونية القائمة بني احملكمة اجلنائية الدولية 
دم من الدول يف ميدان محاية والدول املشاركة يف جماالت رئيسية ذات أولوية مبا فيها زيادة الدعم املق

تمع  الشهود. وتأسيسًا على احلوار املتواصل منذ سنوات عديدة بني احملكمة واجلهات املهنية القانونية وا
حلقتها الدراسية دون ٢٠١٤املدين، عقدت احملكمة اجلنائية الدولية أيضًا يف تشرين األول/أكتوبر 

ملهنة القانونية يف داكار (السنغال) والتأمت مائدة مستديرة تتعلق اإلقليمية األوىل املتعلقة باحملامني وا
، ومسحت هذه احللقة ٢٠١٤باملراكز التنسيقية يف بلدان احلاالت مبقر احملكمة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

بإجراء تبادل مباشر لآلراء واخلربات بني املوظفني املعنيني التابعني للمحكمة واجلهات املتعاونة اليت مت
التخاطب معها يف بلدان احلاالت. ومسحت احللقة الدراسية التقنية الثالثة املشرتكة بني احملكمة واالحتاد 
األفريقي، واليت التأمت يف أديس أبابا (إثيوبيا) بإتاحة فرصة مهمة ملواصلة الزخم املكتسب من احللقتني 

كما مسحت بتجديد احلوار مع االحتاد ٢٠١٢و٢٠١١الدراسيتني املشرتكتني السابقتني املعقودتني يف 
األفريقي.

يف ظل مسؤولية مكتب املدعي العام سبيل الوصول الفوري واحلر إىل مشروع األدوات القانونيةويوفر 
وصلة من الوصالت ٠٨١٢مصدرًا قانونيًا خمتلفًا من مصادر القانون اجلنائي الدويل عن طريق ٥٣٨

مثل مشروع ٢٠١٢آب/أغسطس ١خلاصة باألدوات القانونية. ومنذ الفائقة لقاعدة بيانات احملكمة ا
األدوات القانونية جزءاً من الصندوق االستئماين لبناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون.

-ICCومت تعديله بالقرار ICC-ASP/2/Res.6مبوجب القرار ألقل البلدان منواً وأنشئ الصندوق االستئماين 

ASP/4/Res.4هذا الصندوق أمانة مجعية الدول األطراف وهو يقوم بتغطية تكاليف السفر ذات . وتدير
الصلة مبشاركة ممثلي أقل البلدان منواً وغريها من البلدان النامية يف دورات مجعية الدول األطراف.

مع لغرض مساعدة الدول الراغبة يف إبرام اتفاق إعادة التوطني الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ 
احملكمة ولكن ليست هلا القدرة على ذلك. ويتلقى هذا الصندوق اخلاص تربعات من الدول األطراف.

-ICCيف نطاق قلم احملكمة من طرف اجلمعية بقرارها الزيارة األسرية للمحتجزين املعوزينوأنشئ صندوق 

ASP/8/Res.4 املعوزين باستخدام . والغرض من هذا الصندوق هو متويل الزيارات األسرية للمحتجزين
التربعات.
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المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الصناديق االسئمانية في 

املبالغ املعادة الفوائد املصرفيةالنفقاتالتربعاتاألرصدة املرحلةالصندوق االستئماين
الرصيد املرّحلللمتربعني

١٣ين العامالصندوق االستئما ٧٥٢٤٩ ٦١-(٥٨٢)٠٣٠٣٨٨ ٨١٢

-٢٠١٣بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون (
٥)٢٠١٤ ٥١٤٧١٦ ٥٩٧٧١١ ٩١١٢ ٣٠٨٨ ٢٢٠٤ ٢٨٨

٢تعزيز القدرة القضائية ٢---٧٥٤ ٧٥٤-

٧٥١الصندوق اخلاص بإعادة التوطني ١٣١١٣٦ ٤٠٠٥١ ٤٨٨٦ ٨٤٢-١٤٠ ١٨٣

٣٤راسية اإلقليميةاحللقات الد ٢٤٧٣٦ ٤٠٠٨-٠٠٠ ٣٩١٦٢ ٢٥٦

٣٢-احللقات الدراسية املتعلقة مبراكز التنسيق ٢١٢٢١ ١٠--٣٢٣ ٨٨٩

٤٣الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين ٤٢٥١٠ ٠٠٠٣٤ ١٩-٢٢٧٢٤١ ٤٣٩

١٢٤أقل البلدان منواً  ١٥٢٥ ٠٠٠١١٥ ٧٩٩١ ١٤-١٠٢ ٤٥٥

٩٧٤المجموع ٩٧٥٩٨٥ ٢٣٩٩٣٥ ١٣٦٩ ٦٠٩١٩ ٣٦٥١ ٠١٥ ٣٢٢

٨الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

المدفوعات التي سددتها الدول األطراف دفعة واحدة لفائدة مشروع المباني المؤقتة (باليورو)

موعالسنوات السابقة٢٠١٤الدول األطراف ا
١٧ألبانيا ٧٨٠٦ ٨٦٥٢٤ ٦٤٥
١٨-أندورا ٣٠٥١٨ ٣٠٥

١-أنتيغوا وبربودا ٧٤١١ ٧٤١
٧٤٣-األرجنتني ٦٤١٧٤٣ ٦٤١

١أسرتاليا ٠٢٠ ٠٧٤٤ ٠٨٨ ٨٨١٥ ١٠٨ ٩٥٥
١٩بربادوس ١٩-٦٨٥ ٦٨٥

١٣-بوليفيا ٧٢٩١٣ ٧٢٩
٤١البوسنة واهلرسك ٤١-٨٥٠ ٨٥٠

٤-بوركينا فاسو ٥٧٦٤ ٥٧٦
٢-كمبوديا ٢٨٨٢ ٢٨٨

٥٣٨كندا ٦٥٩٦ ٨١١ ٧٥١٧ ٣٥٠ ٤١٠
٢تشاد ٢-٢٨١ ٢٨١
٤٥٥شيلي ٢٤٢٣٦٧ ٤٩٨٨٢٢ ٧٤٠

٢٣٩-كولومبيا ٥٣٢٢٣٩ ٥٣٢
٧٣-كوستاريكا ٩٨٩٧٣ ٩٨٩

٦٤٢-اجلمهورية التشكية ٩٦٣٦٤٢ ٩٦٣
٦-مجهورية الكونغو الدميقراطية ٨٦٤٦ ٨٦٤

٨٥٨الدامنرك ٨٥٨-١٣٩ ١٣٩
٦٠إكوادور ٤٨٨٤٧ ٨٥٧١٠٨ ٣٤٥
٦٧إستونيا ٦٧-٥٤٠ ٥٤٠
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موعالسنوات السابقة٢٠١٤الدول األطراف ا
١-فنلندا ٢٩٠ ٥٠٣١ ٢٩٠ ٥٠٣
١٨غابون ١٨-٢٢٠ ٢٢٠

١٠جورجيا ٣٤١٦ ٨٦٤١٧ ٢٠٥
٩أملانيا ٥٠٠ ٩-٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠

٥٥٨-هنغاريا ٣٠٣٥٥٨ ٣٠٣
٨٤-أيسلندا ٦٦١٨٤ ٦٦١
١أيرلندا ٠٣٩ ١-٣٥٥ ٠٣٩ ٣٥٥
١١-إيطاليا ٦٢١ ٣٩٢١١ ٦٢١ ٣٩٢
٢٦األردن ٧٩٢٢٧ ٤٥٨٥٤ ٢٥٠
٤١-التفيا ٤٨٣٤١ ٤٨٣

٢٢-ليختنشتاين ٨٨١٢٢ ٨٨١
٧٠-ليتوانيا ٩٣٢٧٠ ٩٣٢

٤لكسمبورغ ٩٩٤١٩٤ ٤٩١١٩٩ ٤٨٥
٣٩مالطة ٣٩-٣٧٠ ٣٧٠

٦موريشيوس ٩١٦٢٥ ١٦٩٣٢ ٠٨٥
٥-املكسيك ١٦٤ ٣٠٠٥ ١٦٤ ٣٠٠

٧منغوليا ٧-٤٤٠ ٤٤٠
٩بل األسوداجل ٩٥٧٢ ٢٨٨١٢ ٢٤٥

٢٤ناميبيا ٢٤-٦٤٥ ٦٤٥
٤-هولندا ٢٧٢ ٨٠٢٤ ٢٧٢ ٨٠٢

٥١-بنما ٠٣٨٥١ ٠٣٨
١٧٧-الفلبني ٩٣٨١٧٧ ٩٣٨
٢بولندا ٢٦٨ ٢-٧٣٥ ٢٦٨ ٧٣٥

١-الربتغال ٢٠٥ ٨٤٢١ ٢٠٥ ٨٤٢
٢٣٢مجهورية كوريا ٦١٥٤٤٢ ٩٥٢٦٧٥ ٥٦٧

٧مجهورية مولدوفا ٧-٤٤٠ ٤٤٠
٢-ساموا ٢٨٨٢ ٢٨٨

٦-سان مارينو ٨٦٤٦ ٨٦٤
٤٨-صربيا ٠٥١٤٨ ٠٥١

١٤٣-سلوفاكيا ٨٠٤١٤٣ ٨٠٤
٦٦٣-جنوب أفريقيا ٥٥٧٦٦٣ ٥٥٧

٧-أسبانيا ٣٢٣ ٨٩٨٧ ٣٢٣ ٨٩٨
٢-سورينام ٢٨١٢ ٢٨١
٢-السويد ٤٥٠ ٥٨٣٢ ٤٥٠ ٥٨٣
٢-سويسرا ٧٧٤ ٠١٤٢ ٧٧٤ ٠١٤

٢-مور ليشيتتي ٢٢٦٢ ٢٢٦
٤٦ترينيداد وتوباغو ٥٦٦٦١ ٧٧٩١٠٨ ٣٤٥

١٦مجموع المدفوعات المسددة دفعة واحدة المتلقاة ٣٢٥ ١٢٤٥١ ٨١١ ١٢٢٦٨ ١٣٦ ٢٤٦
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(ICC-ASP/14/13)٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١

توياتاحمل
خطاب اإلحالة

املسجِّلإىل رسالة
اعتماد البيانات املالية

رأي املراِجع املستقل للحسابات
كانون األول/ ٣١السنة املنتهية يف -البيانات املالية –لصندوق االسئتماين للضحاياتقرير املراجعة اخلارجية حلسابات ا

٢٠١٤ديسمرب 
٢٠١٤كانون األول/ ديسمرب٣١يف ايل بيان الوضع امل-البيان األول
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف -البيان الثاين

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية-البيان الثالث
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١قدية للسنة املنتهية يف بيان التدفقات الن-البيان الرابع

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف -البيان اخلامس
لحقة بالبيانات املاليةاملالحظات امل
الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه-١
حملاسبة وإعداد التقارير املاليةاملتعلقة بااهلامة ملخص السياسات -٢
النقدية وما يف حكمها-٣
الودائع ألجل-٤
خرىاألاجلاريةصول األو َّ  ً دفوعة مقد ما  املبالغ امل-٥
املبالغ املستحقة القبض من احملكمة-٦
احلسابات املستحقة الدفع-٧
تحقةاإليرادات املؤجلة واملصروفات املس-٨
صايف األصول/حقوق امللكية-٩

اإليرادات-١٠
املصروفات-١١
بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية-١٢
اإلبالغ القطاعي-١٣
االلتزامات-١٤
فصاحات بشأن األطراف ذات الصلةاإل-١٥
تعديالت األرصدة االفتتاحية-١٦
التالية لتاريخ اإلبالغاألحداث-١٧
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٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِجع من النظام املايل، ١-١١وفقًا للبند 
عن الفرتة املالية املمتدة من وأتشرف بأن أقّدم البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.احلسابات

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١انون الثاين/يناير إىل ك١
(توقيع) هريمان فون هيبل
املسّجل
M. Hervé-Adrien Metzger
Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

إلى المسجِّل رسالة
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

السيد املسجِّل، عزيزي 
جملس اإلدارة جيب أن يقدِّم(ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ٧٧باملادةعمالً 

ارجي.اخلسابات احليستعرضها مراِجع كي البيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لاحلسابات و 
مراِجع احلساباتخطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل لو وّقعتم علىوأكون ممتناً 

اخلارجي.
وافر االحرتام،مع 

(توقيع) موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

اعتماد البيانات المالية 
٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨

تُعتمد البيانات املالية واملستندات الداعمة.
(توقيع) موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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لحسابات رأي المراِجع المستقل ل
لفرتة اإلثين عشر شهرًا املنتهية يف للصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية 

. وتشمل هذه البيانات املالية بيان الوضع املايل، وبيان التغّريات يف ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
نية واملبالغ الفعلية، ومالحظات تشمل صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، وبيان مقارنة مبالغ امليزا

ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى.
، فإن جملس إدارة لصندوق االستئماين للضحايامن الباب الرابع من نظام ا٧٧ومبوجب الفقرة 

ة الصندوق مسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها. وجيري إعداد هذه البيانات طبقاً للمعايري احملاسبي
الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان 
ا تنتج عن االحتيال أو  إعداد البيانات املالية وعرضها عرضاً متوازناً على حنو خيلو من أي أخطاء يُعتد 

زنة مكّيفة تبعاً للظروف. الغلط. وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوا
بشأن هذه البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت نقوم  وتتمثل مسؤوليتنا يف إبداء الرأي ٍ
ا. وقد أجرينا مراجعتنا وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام 

راجعة وأدائها على حنو ميّكننا من التوصل إىل تأكيد معقول بقواعد السلوك املهين والتخطيط لعملية امل
بأن البيانات املالية ختلو من األخطاء امللموسة.

مراجعة أدلةتنفيذ إجراءات املراجعة من أجل جتميعللحساباتمراجعةأيوتتضمن
املهين للتقديرجراءاتتصميم اإلوخيضع. املاليةالبياناتيفواملعلومات املعروضةاملبالغاحلسابات بشأن

ا احتمال أن تشتمل البياناتاحلسابات اخلارجي، كما خيضع لتقييمملراِجع املالية على أخطاء يُعتد 
املراقبة يفاحلساباتمراِجعينظراملخاطر،هذهوعند تقدير. االحتيال أو الغلطكانت ناجتة عنسواء

املناسبةاملراجعةإجراءاتتصميمأجلوعرضها مناليةاملالبياناتالقائمة املتعلقة بإعدادالداخلية
تقييم ما إذا كانت أيضاً مراجعة احلساباتوتشملوليس من أجل إبداء أي رأي يف املراقبة الداخلية.

.معقولةاحملاسبيةالطريقة احملاسبية املطبقة وعرض البيانات املالية مناسبني وما إذا كانت التقديرات
إلبداء رأينا.أساساً معقوالً ألن توّفرومالئمةكافيةّمجعناهااليتاملراجعةةأدلّ أنونعتقد

للصندوق عن الوضع املايل واستنادًا إىل مراجعتنا، فإن البيانات املالية تقدم نظرة سليمة 
والتغريات يف صايف ، وكذلك عن األداء املايل،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف االستئماين للضحايا 

٣١ألصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثىن عشر شهراً املنتهية يف ا
.طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

ديدييه ميغو
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٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١السنة المنتهية في - ت المالية البيانا
احملتويات

جها  اهلدف من املراجعة ونطاقها و
التوصيات 

متابعة توصيات السنوات السابقة
االنتقال إىل استعراض عام للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
داري للسلطة من حانب املسجِّلالتفويض اإل-١
األدوار واملسؤوليات اإلدارية-٢
التعديالت املدخلة على البيانات املالية أثناء عملية مراجعة احلسابات -٣

شكر وتقدير 
مرفق: متابعة التوصيات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات 

طاقها ونهجهاالهدف من المراجعة ون
وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة للصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية - ١

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك ١٢احلسابات ووفقًا للبند 
االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلسابات.

العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت اهلدفو - ٢
كان مرجعه االحتيال أو الغلط، مما ميّكن مراِجع البيانات املالية ككل ختلو من أي خطأ ملموس سواء  

ب، وفقاً احلسابات من إبداء الرأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوان
.لإلطار املايل املنطبق

الدولية ومجيع الصناديق نائية واالختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل- ٣
(ج) من النظام املايل ٦املبينة يف املرفق ،لصندوق االستئماين للضحايااالستئمانية، مبا يف ذلك ا

خرى اليت يرى مراِجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول والقواعد املالية للمحكمة تعّدد املسائل األ
ا، مثل تبديد أموال ا أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل لصندوق االستئماين للضحايااألطراف علماً 

غري سليم يف غري ما قصدته مجعية الدول األطراف.
ومشلت مهمة مراجعة احلسابات مرحلتني مها:- ٤

لى مسائل املراقبة الداخلية ومسائل االنتقال إىل العمل باملعايري احملاسبية مراجعة مؤقتة تركز ع)أ(
؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٩إىل ٨الدولية للقطاع العام، أُجريت خالل الفرتة من 
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ائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات اإلفصاح وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية  (ب)  مراجعة 
إىل ١م وأوجه املراقبة التنظيمية واإلدارية، وهي مراجعة أُجريت خالل الفرتة من للقطاع العا

. ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٩
مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين اجتماع ختامي ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٨وُعقد يف - ٥

ومع كبري موظفي الربامج.للضحايا
لتقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق وقد ُأخذت يف احلسبان عند إعداد هذا ا- ٦

. ٢٠١٥متوز/يوليه ٦االستئماين للضحايا بتاريخ 
وأصدرنا رأيا غري متحفظ بشأن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف - ٧

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١

التوصيات
١التوصية رقم 

ويض السلطة من جانب املسجِّل إىل أمانة الصندوق االستئماين من أحل توضيح نطاق تف
للتعويضات، يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:

استعراض مدى ‘ ١’قيام أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، بالتشاور مع املسجِّل، بـ (أ)
ماالت، مثل تفويض السلطة هذا من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات خبصوص مجيع االحت

ائها ومتديدها؛ و ضمان منح موظفي أمانة ‘ ٢’إبرام العقود مع الشركاء املنفِّذين وتعليقها وإ
م وأنشطتهم كما هي  الصندوق االستئماين السلطة املناسبة لكي ميكن هلم أن يديروا عمليا

نظام الصندوق االستئماين.مبينة يف 
لضرورة، جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا إنشاء آلية حتكيم مناسبة تشمل، عند ا(ب)

ومكتب مجعية الدول األطراف أو جهازًا فرعيًا مناسبًا آخر من أجهزة اجلمعية، لضمان إجياد 
عملية سلسلة الختاذ القرارات ولتجنب التأخريات والتوترات اليت ال داعي هلا.

٢التوصية رقم 
اء أو  جه الغموض اإلدارية احلالية القائمة داخل أمانة يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي بإ

الصندوق االستئماين للضحايا واليت تؤدي إىل انعدام الوضوح بشأن املساءلة واملسؤوليات، وذلك عن 
طريق توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق خبصوص عمليات مجع التربعات والعالقات مع 

نب حاالت التداخل وزيادة فعالية وتنسيق قرارات الصندوق املاحنني وإدارة عقود املشاريع من أجل جت
وأنشطته. وميكن القيام بذلك عن طريق مراجعة الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعمل وتوصيف 
الوظائف؛ واعتماد خريطة حتديد املسؤوليات اليت اقرتحها الصندوق واليت حتدد األدوار واملسؤوليات 

وتكفل َجتّنب أي خلط.

السابقة توصيات السنواتعة متاب
مجيع التوصيات قد نُفذت. السابقة، لوحظ أنتوصيات السنواتتنفيذ ةبعد مراجعة حال- ٨

ا مكتب  ولوحظ كذلك أنه من بني التوصيات القائمة الناجتة عن عمليات مراجعة احلسابات اليت قام 
صيات، جرى تنفيذ توصية واحدة، ويُرى اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلسابات، وجمموعها ثالث تو 



ICC-ASP/14/20

537 20-A-191115

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
537

أن توصية أخرى تُعترب قد نُفذت جزئيًا كما يُرى أن توصية ثالثة قد انقضى أجلها ولذلك مل تعد واجبة 
التنفيذ. وهذه األمور مبينة يف مرفق هذا التقرير.

االنتقال إلى استعراض عام للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

التايل استعراضاً عاماً خمتصراً لالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.يقدم الفرع- ٩
أول جمموعة من البيانات املالية أُعدت وفقًا للمعايري ٢٠١٤وتشكل البيانات املالية لعام -١٠

يتعلق ببيان األداء احملاسبية الدولية للقطاع العام. ومل يكن من املطلوب تقدمي املعلومات املقارنة فيما 
١٥١املايل وببيان التدفقات النقدية ومل تُقدَّم هذه املعلومات وفقًا لألحكام االنتقالية الواردة يف الفقرة 

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املتعلق بعرض البيانات املالية.١من املعيار 
تواري يف حني أن البيانات املالية السابقة كانت وقد أُعدت هذه البيانات املالية على أساس اك-١١

تُعد وفقًا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة. ويُعرتف بآثار املعامالت عند حدوثها (وليس عند 
ا هذه املعامالت. وختتلف  استالم النقود أو عند الدفع) وُتسجَّل يف البيان املايل للفرتات اليت تتصل 

ا حتاول حتديد املعايري احملا سبية الدولية للقطاع العام عن املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة يف أ
وضع التدفقات االقتصادية الفعلية الداخلة إىل الكيان واخلارجة منه.

وينبغي أن تستند هذه البيانات املالية إىل تقدمي سجل كامل وموثَّق ألصول الكيان وخصومه -١٢
قاته يف بياناته املالية، مبا يؤدي إىل حتسني التوجيه املايل وتوجيه املوارد.وإيراداته ونف

ومن الناحية احملاسبية، فإن التغيري الرئيسي باملقارنة مع املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة -١٣
دات والنفقات ، أي تسجيل اإليرااسبة على أساس االستحقاقات الكاملةيتعلق بعملية االنتقال إىل احمل

ا، بغض النظر عما إذا كان يوجد التزام قانوين أو عما إذا كان قد مت تلّقي أو  يف الفرتة اليت تتعلق 
تقدمي مدفوعات.

كما أن االنتقال إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة ينطوي على أن ُتدرج يف بيان -١٤
الثابتة) واخلصوم (مثل التأمني الصحي ملا بعد انتهاء الوضع املايل األصول الطويلة األجل (األصول 

ا من تغيري كإيراد أو كمصروف. اخلدمة) وتضمني بيان األداء املايل ما حيدث 
موعتني من املعايري احملاسبية، فسيوجد من اآلن فصاعداً -١٥ وبالنظر إىل االختالف بني هاتني ا

و عجز امليزانية يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اختالف بني بيان التدفقات النقدية وفائض أ
العام. وهذا االختالف مشروح وُمسوَّى بشكل كامل يف املالحظات املتعلقة بالبيانات املالية.

وبالنظر إىل أن الصندوق االستئماين للضحايا يعمل انطالقاً من مكاتب احملكمة اجلنائية الدولية -١٦
ن موظفيه يشاركون يف نظام املعاشات التقاعدية والنظام الصحي باحملكمة، فال توجد بدون تكلفة وإىل أ

ا يف األرصدة الواردة يف البيانات املالية يف أعقاب اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  تغيريات يُعتد 
العام.
زانية ُيسّمى بيان ومن حيث اإلفصاح، تتعلق االختالفات الرئيسية باقتضاء عرض كشف مي-١٧

الوضع املايل وبيان إيرادات ُيسّمى بيان األداء املايل. ويصاحب هذين البيانني بيان للتدفقات النقدية 
وبيان يورد تفاصيل التغّريات يف صايف األصول (صايف ثروة املنظمة اليت متتلكها فعًال الدول األطراف 

بصورة مشرتكة).

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية
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تفويض السلطة اإلدارية من جانب المسجِّل-١

ال يوجد وضوح فيما يتعلق باإلجراءات اليت ينبغي اختاذها يف حالة حدوث اختالف يف الرأي -١٨
بني الصندوق االستئماين للضحايا وقلم احملكمة بشأن بعض املسائل الناشئة عن تنفيذ املشاريع. وعلى 

ت العقد املربم مع سبيل املثال، فإن كبرية موظفي الربا مج، بصفتها مديرة برامج الصندوق، قد أ
) يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بسبب خمالفات مالية يف املشروع أثبتها KAF‘ (كاف’الشريك املنفِّذ 

التحكيم عن طريق احملكمة الدائمة ‘ كاف’مراِجع حسابات خارجي يف أحد التقارير. وطلبت 
من ذلك، اتُفق على إجراءات مصاحلة عمًال بقواعد للتحكيم يف الهاي. وبدالً 

ا ١(جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل)‘ األونسيرتال’جلنة  وهو ما ينطوي على وساطة يقوم 
عن ٢٠١٥طرف خارجي مستقل، على النحو املتوخَّى يف العقد. وقد أسفر ذلك يف كانون الثاين/يناير 

واحملكمة والصندوق االستئماين للضحايا نص على توسيع نطاق ‘ كاف’ي بني إبرام اتفاق مصاحلة رمس
أنشطة املشروع املموَّلة من جزء من األموال غري املستخَدمة يف إطار املشروع السابق.

ورغم استقاللية الصندوق االستئماين للضحايا اليت يكفلها نظام روما األساسي، ال ميتلك -١٩
نية إلبرام اتفاقات بصورة مستقلة عن احملكمة اجلنائية الدولية. وتفويض السلطة الصندوق األهلية القانو 

من جانب املسجِّل خيّول املدير التنفيذي للصندوق سلطة التوقيع على العقود اليت ال تزيد قيمتها عن 
يورو، أما العقود اليت تزيد قيمتها عن ذلك فتتطلب توقيع املسجِّل.٠٠٠٢٥٠
يوجد تفويض للسلطة ممنوح ألمانة الصندوق القائمة ميّكنها من إدارة حاالت تعليق بيد أنه ال -٢٠

ائها أو متديدها. وقد نتج عن هذا الوضع حدوث تأخريات  العقود املربمة مع الشركاء املنفِّذين أو من إ
ية يف اإلجراءات وعدم االستجابة الحتياجات امليدان من ناحية كما أّدى هذا الوضع، من الناح

األخرى، إىل حدوث توتّرات بني أمانة الصندوق وقلم احملكمة.
ومن شأن إحياد آلية حتكيم بني الصندوق االستئماين للضحايا وقلم احملكمة، تضم جملس إدارة -٢١

الصندوق وأحد األجهزة الفرعية املناسبة التابعة جلمعية الدول األطراف، أن يكفل حتسني االستجابة 
ان وجتّنب حدوث توّترات ال داعي هلا بني أمانة الصندوق وقلم احملكمة. الحتياجات امليد

١التوصية رقم 
من أجل توضيح مدى تفويض السلطة من املسجِّل لصاحل أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، 

يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:
استعراض مدى ‘ ١’ع املسجِّل، مبا يلي: قيام أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، بالتشاور م(أ)

تفويض السلطة من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات خبصوص مجيع االحتماالت، مثل إبرام 
ائها ومتديدها؛ و ضمان منح موظفي أمانة ‘ ٢’العقود مع الشركاء املنفِّذين وتعليقها وإ

م و  أنشطتهم، على النحو املوّضح الصندوق السلطة املناسبة لكي ميكن هلم أن يديروا عمليا
يف نظام الصندوق االستئماين للضحايا.

إنشاء آلية حتكيم مناسبة، تضم حبسب الضرورة جملس إدارة الصندوق ومكتب مجعية الدول (ب)
األطراف أو أحد األجهزة الفرعية املناسبة التابعة للجمعية، بغية ضمان إجياد عملية مرنة 

أخريات والتوتّرات اليت ال داعي هلا.الختاذ القرارات وجتّنب الت

لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.‘ = األونسیترال’١
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األدوار والمسؤوليات اإلدارية-٢

يعاين الصندوق االستئماين للضحايا من وجود أوجه غموض إدارية ناشئة عن االفتقار إىل -٢٢
الوضوح يف األدوار واملسؤوليات مما نتج عنه وجود خلط يتصل باملسؤوليات واملساءلة. ورغم أن األدوار 

يف توصيفات الوظائف، فإن أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا قد تطورت كما أن قد ُحددت 
األدوار قد جتاوزت بكثري ما هو منصوص عليه يف توصيفات الوظائف، ولذلك فإن املسؤوليات ذات 

الصلة غري واضحة والسيما فيما يتعلق مبنصيب املدير التنفيذي وكبري موظفي الربامج.
لوضوح هذا إىل حدوث توتّرات بني املدير التنفيذي وكبري موظفي الربامج أثّر وقد أّدى عدم ا-٢٣

على عملية صنع القرار وعلى بيئة العمل داخل الصندوق على أساس يومي وأسفر عن اللجوء إىل 
وسيط خارجي لكي َجتري بطريقة سرية مناقشة عدد من املسائل اليت ظلت توقع االضطراب يف عالقة 

وتؤثّر على فريق العمل.العمل بينهما 
وقد أدرجت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مشروع خريطة لتحديد املسؤوليات باعتبارها -٢٤

تدبريًا للتخفيف من املخاطر احملتملة يف برنامج إدارة املخاطر املرتبطة بالصندوق، وهو برنامج يشكل 
كما اعتمدها جملس ٢٠١٧- ٢٠١٤ايا للفرتة جزءاً من اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضح

. ونتيجًة لقرار جملس إدارة الصندوق املتخذ يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤إدارة الصندوق يف عام 
بأن يطلب تطبيق عملية مشروع "الرؤية اجلديدة" على الصندوق، مبا يف ذلك إجراء تقييم ٢٠١٤

خريطة حتديد املسؤوليات إىل ما بعد ظهور الناتج هليكل أمانة الصندوق، اُختذ قرار بتأجيل إعداد
النهائي لعملية مشروع "الرؤية اجلديدة"، مبا يف ذلك اختاذ قرار من جملس إدارة الصندوق بشأن هيكل 

أمانة الصندوق.
ومتّكن خريطة حتديد املسؤوليات من توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين -٢٥

ق مثًال جبمع التربعات والعالقات مع املاحنني وإدارة عقود املشاريع من أجل جتنب للضحايا فيما يتعل
حاالت التداخل وزيادة فعالية قرارات الصندوق وأنشطته.

٢التوصية رقم 
اء أوجه الغموض اإلدارية القائمة داخل أمانة الصندوق  يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي بإ

ي إىل عدم الوضوح بشأن املسؤوليات واملساءلة، وذلك بتوضيح أدوار االستئماين للضحايا واليت تؤدّ 
ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين للضحايا فيما يتعلق جبمع التربعات وبالعالقات مع املاحنني 
وإدارة عقود املشاريع من أجل جتنب حاالت التداخل وزيادة فعالية وتنسيق قرارات الصندوق وأنشطته. 

ام بذلك عن طريق إعادة النظر يف الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعمل وتوصيفات وميكن القي
الوظائف؛ واعتماد خريطة حتديد املسؤوليات اليت اقرتحها الصندوق.

التعديالت المدخلة على البيانات المالية أثناء عملية مراجعة الحسابات-٣

ية وقِبلها مراِجع احلسابات اخلارجي أثناء عملية أُدخلت التعديالت التالية على البيانات املال-٢٦
املراجعة:

إدراج مالحظة على البيانات اخلتامية تصف العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية والصندوق )(أ
االستئماين للضحايا واإلسهامات العينية املقدَّمة من احملكمة إىل الصندوق.
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الطويلة األجل املتعلقة باملوظفني وشرح السبب يف عدم اإلفصاح عن املبلغ التقديري للخصوم (ب)
تسجيل هذه املبالغ إال يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية.

شكر وتقدير
يود مراِجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي -٢٧

م مع مراِجع احلسابات وعلى الدعم العام الذي مكتب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على تعاو 
قدموه إليه أثناء عملية املراجعة.

مرفق
لمراجعة الحساباتالوطنيالمملكة المتحدةمتابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب

التوصياتالرقمالسنة املالية 

ذت
نُف

امل
الك

ب

جزئياً 
ت 

نفذنُفذ
مل ت

مل 
لكا

با بعد

جلها
ى أ

قض
ان

ينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات٢٠١١٣
مالءمة وفعالية هيكل تسيري الصندوق بشأنلقى ضمانات كافية يتلكفالة أنه 

وإدارته للمخاطر ومراقبته.
X

األهداف مجيععملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون حبثجيب ٢٠١٠١
دة وقابلة للتحقيق.قابلة للقياس وحمد

X

لدعم املطلوبة الصندوق االستئماين للضحايا يف املوارد الالزمة بأن ينظر نوصي ٢٠١٠٦
حجم التربعات عرب نظرًا إىل أناإلدارية واملالية للصندوق االحتياجات

.القادمةاإلنرتنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على مدى الفرتات املالية 
X

١- ٣١١عدد التوصيات: مجموع 

بعد إجراء استعراض دقيق حلالة تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين - ١
أنه من بني التوصيات القائمة وجمموعها ثالث توصيات، جرى تنفيذ توصية لوحظ ملراجعة احلسابات، 

رى أن توصية ثالثة قد انقضى أجلها ولذلك واحدة، ويُرى أن توصية أخرى تُعترب قد نُفذت جزئياً كما يُ 
مل تعد واجبة التنفيذ. 

) قد نُفذت بالكامل بالنظر إىل أنه يوجد اآلن إطار إلدارة ٢٠١١(٣ويُرى أن التوصية رقم - ٢
املخاطر وإىل أن أنشطة الصندوق االستئماين قد ُأخِضعت ملراجعة داخلية للحسابات.

) قد انقضى أجلها بالنظر إىل أن الصندوق االستئماين ٢٠١٠(١ويُرى أن التوصية رقم - ٣
تشمل أهدافاً اسرتاتيجية.٢٠١٧-٢٠١٤للضحايا قد استحدث خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة 

املوارد ) قد نُفذت جزئيًا بالنظر إىل أنه جيري حاليًا مراجعة ٢٠١٠(٦ويُرى أن التوصية رقم - ٤
وذلك كجزء من مشروع "الرؤية اجلديدة" اإلدارية واملالية للصندوقاالحتياجاتلدعم املطلوبة الالزمة 

للمحكمة.
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البيان األول541

الصندوق االستئماني للضحايا
)هاتاليورو آالف (ب٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في الوضع الماليبيان 

٢٠١٤رقم املالحظة
١الرصيد االفتتاحي يف 

كانون الثاين/يناير 
، معاد صياغته٢٠١٤

األصول
األصول الجارية

٣٤٠٧٦٠٧٩٨نقدية وما يف حكمها
- ٤٤٣٧٥ودائع ألجل

٥٤٥٤٣٤٤مبالغ مدفوعة مقدَّماً وأصول جارية أخرى
٣٣٤١٢٤٢٣٨األصول اجلاريةجمموع 

األصول غير الجارية
٦٤٠٣٣٩٢مبالغ مستحقة القبض من احملكمة

٤٠٣٣٩٢اريةاألصول غري اجلجمموع 
٧٣٧١٢٨١٥٨مجموع األصول

الخصوم
الخصوم الجارية

- ٧٦٢حسابات مستحقة الدفع
- ٨٣٧إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

- ٩٩جمموع اخلصوم اجلارية
- ٩٩مجموع الخصوم

٩٦٣٨١٢٨١٥٨صايف األصول/حقوق امللكية
٧٣٧١٢٨١٥٨حقوق الملكيةالخصوم وصافي األصول/مجموع 

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

البيان الثاني
الصندوق االستئماني للضحايا

بآالف (٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١في األداء المالي للسنة المنتهيةبيان 
)اليوروهات

٢٠١٤املالحظةرقم
اإليرادات

١٠٥٨٦١كات املقررةاالشرتا 
١٠٠٢٧٥التربعات

١٠١١٠اإليرادات املالية
٧٢٣٦اإليراداتمجموع 

المصروفات
٤٣٣١املصروفات اإلدارية العادية

٣٢٤١املصروفات الربناجمية
١١٧٥٧٢المصروفاتمجموع 

٩٦٦٣الفائض/(العجز) للفترة المعنية
يتجزأ من هذه البيانات املالية.جزءاً التشكل املالحظات املصاحبة
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البيان الثالث542

الصندوق االستئماني للضحايا
كانون ٣١للفترة المنتهية في التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية بيان 

)بآالف اليوروهات(٢٠١٤األول/ديسمبر 

صناديق أخرىالصندوق العام
احتياطي جرب 
األضرار 
(التعويضات)

صايف جمموع 
األصول/حقوق 
امللكية

كانون ٣١صافي األصول/حقوق الملكية في 
٧٧٨٤٦٠٠٢٣٧٨٧- ٢٠١٣األول/ديسمبر 

تعديالت األرصدة االفتتاحية لصافي 
األصول/حقوق الملكية تبعًا للمعايير المحاسبية 

الدولية للقطاع العام
٣٢٩- ٣٢٩- االعرتاف بالُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين

االعرتاف باملبالغ املستحقة القبض من احملكمة 
٣٩٢- - ٣٩٢لصاحل األمانة

٧١٦- ٧١٦- إلغاء االعرتاف بااللتزامات غري املصّفاة
ا يف صايف األصول/ جمموع  التغيريات املعرتف 

٤٣٧١- ٣٩٢٠٤٥١حقوق امللكية
ة ألرصدة االفتتاحية وفقًا للمعايير المحاسبيا

كانون الثاني/يناير ١الدولية للقطاع العام في 
٢٠١٤٣٩٢٨٢٣٥٦٠٠٢٨١٥٨

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٤

٩٦٦٣- ١٥٤٨١٢٣الفائض/(العجز)
)١٤٣(- - )١٤٣(االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

- ١٠٠٠)١٠٠٠(- النقل إىل االحتياطي
١١٨١٢٢١٠٠٠٨٢٣٣احلركة خالل السنةجمموع 

٣١في صافي األصول/حقوق الملكيةمجموع 
٢٠١٤٤٠٣٦٣٥٨٦٠٠٣٦٣٨١٢كانون األول/ديسمبر

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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الرابعالبيان 543

الصندوق االستئماني للضحايا
بآالف (٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في قدية للسنةالتدفقات النبيان 

)اليوروهات

٢٠١٤
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٩٦٦٣الفائض/(العجز) للفرتة املعنية (البيان الثاين)
)١٢(فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

)٤٧٣٥(زيادة/(اخنفاض) يف الودائع ألجل
)١١(اض) يف املبالغ املستحقة القبض من احملكمةزيادة/(اخنف

)٩٣(زيادة/(اخنفاض) يف املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول اجلارية األخرى
٥٧زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع

٣٧زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
)٦٢(املصرفية مطروحاً منها: إيرادات الفائدة 

)٥٩١١(صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من االستثمار

٦٢مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة
٦٢صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)١٤٣(طرافاالئتمانات املقدَّمة إىل الدول األ

)١٤٣(صايف التدفقات القدية من أنشطة التمويل
)٦٧٢١(صايف الزيادة/(االخنفاض) يف النقدية وما يف حكمها 

٠٧٩٨النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية، معاد صياغتها
٤٠٧٦كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في 

الحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل امل
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الخامسالبيان 544

الصندوق االستئماني للضحايا
كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنةبيان 

)بآالف اليوروهات(٢٠١٤

جمموع الفائضقجمموع اإلنفااالعتماد املواَفق عليهوجه اإلنفاق*
)٧(٧٣٠٧٣٧تكاليف املوظفني

٢٨١٢٦٤١٧املساعدة املؤقتة العامة
١١٠٧٧٣٣اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٩١٣٤١٥٠ا
٢٣٣١٥١٨٢السفر

- ٢٢الضيافة
- ١٨٠١٨٠اخلدمات التعاقدية

٢٢١٥٧التدريب
١٥- ١٥ةمصروفات التشغيل العام

٣- ٣اللوازم واملواد
١٠- ١٠األثاث واألجهزة/املعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني ٤٦٥٣٤٨١١٧ا
٥٨٦١٤٢٦١١٦٠المجموع

* يُواَفق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.
حبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات املصا
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ملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحاياالالحظات الم545

الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١
الكيان املقدِّم للتقرير١- ١

، ("الصندوق االستئماين")أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا
اختصاص احملكمةضمن، لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل )ICC-ASP/1/Res.6(١/٦ب قرارهامبوج

واهلدف الرئيسي للصندوق هو دعم الضحايا ، ولصاحل أُسر هؤالء الضحايا.اجلنائية الدولية ("احملكمة")
م على التغّلب على الضرر املتكّبد وعلى أن يعيشوا حياة كرمية واإلس هام يف حتقيق وأُسرهم ومساعد

م. املصاحلة وبناء السالم داخل جمتمعا
عن إدارة كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوالً 

الصندوق االستئماين.
وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري 

لس اإلدارة. ولألغراض اإلدارية، فإن واجتماعاتهإىل جملس اإلدارة  وهي تعمل حتت السلطة الكاملة 
ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة –إىل جانب موظفيها –األمانة 

ومن مث جزءًا من موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات 
قات.واالستحقا

)، اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق ICC-ASP/4/Res.3(٤/٣ومبوجب القرار 
االستئماين للضحايا، الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعّد تقارير مستقلة. 

ألغراض وخيضع الصندوق االستئماين وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كيانًا اقتصاديًا منفصالً 
ما الصندوق االستئماين. تقدمي التقارير املالية. وُيشار إىل الصندوق االستئماين واألمانة معاً على أ

لمحاسبة وإعداد التقارير المالية المتعلقة باملخص السياسات الهامة -٢
أساس إعداد اليبانات

ًا للنظام املايل والقواعد املالية البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقإعدادجيري ١- ٢
-ICC(١/٦قرارهامجعية الدول األطراف يف مرفق حددتهللمحكمة اجلنائية الدولية وحسب ما 

ASP/1/Res.6(. وقد أُعدت البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس
هذه املالحظات تشكل . و احملاسبية الدولية للقطاع العاممبا يشكل امتثاًال للمعايري االستحقاقات الكاملة 

ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.جزءاً 
وهذه هي أول جمموعة من البيانات املالية جيري إعدادها وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٢- ٢

ريات على السياسات احملاسبية اليت كان الصندوق العام. وقد تطلب اعتماد هذه املعايري إدخال تغي
االستئماين يطبقها سابقاً. وهذا يشمل اعتماد السياسات احملاسبية اجلديدة الناجتة عن التغيريات املدخلة 
ا يف بيان الوضع املايل. وتبعًا لذلك، أُعيدت صياغة آخر بيان عن  على األصول واخلصوم املعرتف 

، وجرى إيراد التغيريات ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١عته، وهو البيان املؤرخ الوضع املايل متت مراج
. ١٦(البيان الثالث) واملالحظة ‘ التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية’الناجتة عن ذلك يف بيان 

الية ُيشار إليه يف هذه البيانات امل٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١وبيان الوضع املايل املنقَّح املؤرخ 
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باعتباره الرصيد االفتتاحي املعاد صياغته. واألثر الصايف للتغيريات الناجتة عن تنفيذ املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام يف بيان الوضع املايل قد متثل يف زيادة جمموع صايف األصول/حقوق امللكية مببلغ 

,٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١ألف يورو يف ٤٣٧١
الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.ة املالية:الفرت ٣- ٢
احملاسبة القائمة على : تُعد البيانات املالية على أساس التكلفة احملسوبة تارخيياً أساس احملاسبة هو٤- ٢

.التكلفة احملسوبة تارخيياً 

التغيريات يف السياسات احملاسبية واألحكام االنتقالية
غيريات املدخلة على السياسات احملاسبية، والناجتة عن االنتقال من الت١٦ُتشرح يف املالحظة ٥- ٢

املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل األخذ باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، من حيث 
االعرتاف باإليرادات واملصروفات واألصول واخلصوم باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس 

قاقات الكاملة.االستح
جرى على النحو املسموح به، عند األخذ ألول مرة باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ٦- ٢

عرض البيانات من هذه املعايري، أي ١تطبيق احلكم االنتقايل املسموح به املنصوص عليه يف املعيار 
بيان التدفقات النقدية معلومات مقارنة عن السنة ، والذي ال تُقدَّم وفقًا له يف بيان األداء املايل و املالية

السابقة.

ومعاملة حركة أسعار صرف العمالتعملة احلسابات
العملة الوظيفية للصندوق االستئماين وعملة عرض بياناته هي اليورو.٧- ٢
ف وُترتجم املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصر ٨- ٢

ا يف األمم املتحدة اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت املعنية. ويُعرتف يف املعمول 
بيان األداء املايل مبكاسب وخسائر صرف النقد األجنيب الناجتة عن تسوية هذه املعامالت وعن القيام يف 

مة بعمالت أجنبية.اية السنة بتحويل أسعار صرف األصول واخلصوم النقدية املقوَّ 
أما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة احملسوبة تارخييًا بالنقد األجنيب ٩- ٢

فتحوَّل باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ.

استخدام التقديرات والنظرة التقديرية
ا يتطلب إعداد البيانات١٠- ٢ املالية طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة نظر

ا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبلَّغ عنها املتعلقة  ا وافرتاضا التقديرية وتقديرا
ا على اخلربة باألصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات ا ملرتبطة 

ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة يف  السابقة وعلى عوامل أخرى شىت يُعتقد أ
تاريخ إعداد البيانات املالية وعلى النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول 

واألصول واخلصوم غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه القيم
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

وجيري على أساس مستمر استعراض التقديرات هي واالفرتاضات األساسية. ويُعرتف بتنقيحات ١١- ٢
التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت يُنقَّح فيها التقدير وأي فرتات مستقبلية متأثرة. 
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ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية وف١٢- ٢ يما يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 
ا بدرجة كبرية أن  للقطاع العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت ُحيتمل يف شأ

ختضع لتعديل ملموس يف السنة القادمة:
باإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى يعرتف الصندوق االستئماين(أ) 

التوقيع على اتفاق ملزم يف هذا الصدد، حسب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود 
ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل  على استخدام األموال املعنية فإ

؛حني استيفاء الشروط
يقدم الصندوق االستئماين ُسَلفًا من األموال إىل الشركاء املنفِّذين على أساس أحكام (ب)

تعاقدية. وتعتقد اإلدارة أن الُسَلف القائمة املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين قابلة لالستعادة بالكامل. 
بأي مستحقات من واالعتماد املخصص للديون املشكوك يف حتصيلها غري معرتف به فيما يتعلق 

الشركاء املنفِّذين.

النقدية وما يف حكمها
ُحيتفظ بالنقدية وما يف حكم النقدية بالقيمة اإلمسية وهي تشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ ١٣- ٢

ا يف حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل 
الثة أشهر.استحقاقها عن ث

األدوات املالية
أدواته املالية باعتبارها قروضًا وحسابات مستحقة القبض وخصوماً يصنِّف الصندوق االستئماين١٤- ٢

مالية أخرى. واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة 
حقة الدفع.القبض. بينما تتألف اخلصوم املالية من حسابات مست

ا يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية العادلة ١٥- ٢ ومجيع األدوات املالية يُعرتف 
باإلضافة إىل تكاليف املعامالت. وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بالتكلفة املهَلَكة عن طريق 

قة القبض واحلسابات املستحقة الدفع استخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. أما مبلغ احلسابات املستح
املتضمن للتكلفة التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة.

املخاطر املالية
وضع الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام ١٦- ٢

ة للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات املايل والقواعد املالي
العاجلة. ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل املخاطر السوقية 

(أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر سيولة.
تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لعمالت:خماطر ا١٧- ٢

املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. والصندوق 
االستئماين معرض ملخاطر العمالت عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة باملشاريع اليت 

وهلا الصندوق.مي
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هي خطر تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية خماطر أسعار الفائدة:١٨- ٢
معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يودِع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حسابات 

رضاً ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة.قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس مع
هو اخلطر املتمثِّل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خماطر االئتمان:١٩- ٢

خسارة مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر 
ىل الشركاء املنفِّذين ملشاريع والودائع املوضوعة يف املصارف. ائتمانية عن طريق السُّلف اليت يقدمها إ

وتوجد لدى الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي 
مؤسسة مالية.

ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. فعمليات خماطر السيولة:٢٠- ٢
من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُقدَّم املنح إىل الشركاء املنفِّذين على األمانة مموَّلة

أساس التربعات الواردة.

املبالغ املستحقة القبض
املبالغ املستحقة القبض والُسَلف تُدرج يف بادئ األمر بالقيمة اإلمسية. واملخصصات املرصودة ٢١- ٢

ا من باب املبالغ املستحقة القبض والُسَلف عند وجود للمبالغ املقدَّرة غري القا بلة للتحصيل يُعرتف 
دليل موضوعي على أن األصل قد اضمحلت قيمته، إذ ُتدرج خسائر االضمحالل يف بيان األداء املايل.

ُتدرج هذه املبالغ فيما يتعلق مببلغ االشرتاكات املقررة املبالغ املستحقة القبض من احملكمة:٢٢- ٢
ملرصودة لتمويل أنشطة األمانة مطروحاً منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.ا

ويف انتظار )، ICC-ASP/3/Res. 7(٣/٧وكانت مجعية الدول األطراف قد قررت، يف قرارها 
اإلدارة مزيد من التقييم من جانب اجلمعية، أن جيري متويل األمانة من امليزانية العادية. ويقدم جملس

ميزانية مقرتحة من أجل األمانة تُعرض يف شكل برنامج رئيسي مستقل (الربنامج السادس الرئيسي) يف 
املقررة للدول األطراف يف ميزانية األمانة. ميزانية احملكمة وتُعتمد من اجلمعية. وحتدد احملكمة االشرتاكات
رها وكيًال عن الصندوق االستئماين وال ومن حيث اجلوهر، تقوم احملكمة بتحصيل االشرتاكات باعتبا

ا ولكنها ُتدرَج بوصفها  تؤدي هذه االشرتاكات إىل حدوث زيادة يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا
مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين. وُختفَّض املبالغ املستحقة القبض نظرًا إىل تكّبد 

تحقة للبائعني (مقدي اخلدمات) وموظفي األمانة فهي ُتسوَّى األمانة ملصروفات. أما اخلصوم املس
ائية املبالغ املستحقة الدفع عندما تقوم احملكمة، وفقًا للنظام املايل  مباشرة يف احملكمة. وُتسوَّى بصورة 

والقواعد املالية للمحكمة، برد أي فائض نقدي يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف.

صول اجلارية األخرىاأل
تتضمن األصول اجلارية األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع املصرفية.٢٣- ٢

احلسابات الواجبة الدفع
تُدرج يف بادئ األمر احلسابات الواجبة الدفع بالقيمة اإلمسية اليت متثِّل أفضل تقدير للمبلغ ٢٤- ٢

اريخ اإلبالغ.املطلوب لتسوية االلتزام يف ت
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اإليرادات املؤجَّلة واملصروفات املستحقة
تشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة واإليرادات األخرى ٢٥- ٢

الواردة ولكنها مل ُحتصَّل بعد.
ملشمولة بالتقرير واليت وُتدرج املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة ا٢٦- ٢

ا. مل ترد فواتري بشأ

بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاحات
يُفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة على ٢٧- ٢

عما إذا كان الصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يُفصح 
أحد األطراف ذات الصلة والصندوق االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة. أما املعامالت اليت تدخل 
ضمن العالقات املعتادة بني املوّرد أو العميل/املتلّقي واحملكومة بأحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن 

وق االستئماين وأطرافه ذات الصلة تلك القائمة على أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصند
ا على معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح عنها.  فلن تعاَمل على أ
ما خيضعان للرقابة املشرتكة من جانب  والصندوق االستئماين واحملكمة طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ

مجعية الدول األطراف.
لصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومها هلما  وموظفو اإلدارة الرئيسيون ل٢٨- ٢

كليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماين وتوجيهها والسيطرة عليها 
والتأثري يف التوجهات االسرتاتيجية للصندوق. وتُعاَمل أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني 

ا معامال ت أطراف ذات صلة. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين باإلفصاح عن على أ
أي معامالت حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.

املخصصات واخلصوم العرضية
ذه ٢٩- ٢ عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين املخصصاتيُعرتف 

حداث وقعت يف املاضي، ويكون من األكثر احتماًال أن يَلزم تدفق املوارد إىل خارج حايل نتيجة أل
الصندوق لتسوية هذا االلتزام وميكن تقدير املبلغ املعين تقديراً يُعوَّل عليه. ويكون مبلغ هذه املخصصات 

هذا التقدير يف هو أفضل تقدير لإلنفاق املطلوب لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُخيصم 
احلاالت اليت يكون فيها أثر القيمة الزمنية للنقود ملموساً. وال يُفرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات 
ا باملخصصات يف البداية. ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق  اليت يُعرتف يف شأ

ت مل يعد حمتمًال.االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق من أجل تسوية االلتزاما
فهي التزام حمتمل ينشأ عن أحداث وقعت يف املاضي وال يتأكد وجود هذا اخلصوم العرضيةوأما ٣٠- ٢

االلتزام إال بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر من األحداث غري املتيّقن منها اليت ال 
ال ينتج عنه تدفق املوارد االقتصادية/احتماالت ختضع متامًا لسيطرة احملكمة، أو التزام حايل من احملتمل أ

اخلدمات إىل خارج الصندوق أو الذي ال ميكن قياس مبلغه بدقة كافية. وجيري اإلفصاح عن اخلصوم 
العرضية، لو ُوجد أي منها، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.

االلتزامات
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ها تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت هي تعهدات ال ميكن إلغاؤها مفادااللتزامات٣١- ٢
ذه االلتزامات خارج  تقوم بتنفيذ مشاريع باالستناد إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف 
نطاق امليزانية وجيري اإلفصاح عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموال فعًال أو إىل حني 

ا تقدمي الشريك املنفذ  تقارير مالية تربهن على أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواًال بشأ
ا. قد جرى االضطالع 

ات املعامالت غري التبادليةإيراد
ا لدى التربعات:٣٢- ٢ اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودًا على استخدامها يُعرتف 

لصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع. أما اإليرادات املتأتية من التوقيع على اتفاق ملزم بني ا
م  التربعات اليت تتضمن شروطاً خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقدِّ

ا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جي ري استيفاء هذه هلا عند عدم تلبية هذه الشروط، فُيعرتف 
الشروط، يُعرتف بااللتزام بوصفه من اخلصوم. وأما التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة 

ا إيرادات عند تسّلمها. ا على أ باتفاقات ملزمة فُيعرتف 
إذا مل تكن بقيمتها السوقية العادلة ويُعرتف فورًا باإليرادات املقابلةبالتربعات العينيةيُعرتف ٣٣- ٢

ا من اخلصوم إىل حني  ا. أما إذا كانت توجد شروط ملحقة فُتدرج على أ توجد شروط ملحقة 
استيفاء الشروط املعنية والوفاء بااللتزام املعين. ويُعرتف باإليرادات بقيمتها السوقية العادلة اليت ُحتدد 

ا. اعتباراً من التاريخ الذي حتاز فيه األصول املتربع 
ال ُتدرج اإليرادات الناجتة عن خدمات عينية. وجيري اإلفصاح يف البيانات اخلدمات العينية:٣٤- ٢

املالية عن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية العادلة عندما يكون حتديد قيمتها أمراً 
عملياً.

إيرادات املعامالت التبادلية
دات تشمل إيرادات الفائدة املصرفية وصايف مكاسب صرف العمالت هي إيرااإليرادات املالية:٣٥- ٢

األجنبية. وُتدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وتُؤخذ يف احلسبان عندئذ 
اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر  احلصيلة الفعلية من األصول. ويف 

ت األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج باعتباره إيراداً.صرف العمال

املصروفات
تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت املصروفات املالية:٣٦- ٢

اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت  األجنبية. ويف 
، يُدرج باعتباره من املصروفات.األجنبية، إذا كان سلبياً 

ا يف اللحظة اليت يكون فيها املصروفات الناشئة عن شراء السلع واخلدماتأما ٣٧- ٢ فإنه يُعرتف 
املورِّد قد أدى التزاماته التعاقدية، أي عندما يكون الصندوق االستئماين قد استلم البضائع واخلدمات 

وقبلها.
ا عند تقدمي البضائع ن املعامالت مع الشركاء املنفِّذيناملصروفات الناشئة عوأما ٣٨- ٢ فإنه يُعرتف 

واخلدمات من جانب الشركاء املنفِّذين على النحو الذي يؤكده استالم تقارير املصروفات املعتمدة أو 
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التقارير املالية أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال
تشمل شروط أداء قابلة للقياس، فإنه يُعرتف باإلنفاق عند دفع األموال.

احملاسبة على أساس الصناديق واإلبالغ القطاعي
ا اإلبالغ ٣٩- ٢ القطاع هو نشاط ميكن متييزه أو جمموعة أنشطة ميكن متييزها يكون من املالئم يف شأ

ات القطاعية إىل األنشطة ومصادر التمويل عن املعلومات املالية على حنو منفصل. وتستند املعلوم
الرئيسية للصندوق االستئماين. فلكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليتني فريدتني مها: أنه 
ينّفذ األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، 

وأُسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم وأنه يقدم املساعدة إىل الضحايا 
املادي.

وجيري اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص قطاعني اثنني مها: برامج جرب األضرار ٤٠- ٢
وبرامج املساعدة.

ة على ُميَسك حبسابات الصندوق باالستناد إىل نظام احملاسباحملاسبة على أساس الصناديق:٤١- ٢
أساس الصناديق بغية السماح بالفصل بني الصناديق تيسريًا الستالم املسامهات املخصصة واألموال 

ا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد هلأو املصادرة واليت حتوّ واملمتلكات األخرى احملصَّلة عن طريق الغرامات 
ألحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار.فيها احملكمة استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق ا

صايف األصول/حقوق امللكية
يشمل صايف األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز يف الصندوق. وميكن إنشاء احتياطي ٤٢- ٢

على أساس قرار من جملس اإلدارة.

املقارنة املتعلقة بامليزانية
لفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية تُعرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ ا٤٣- ٢

األصلية والنهائية. وقد أُجريت هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد 
فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية السنوية.

ى أساس نقدي معدَّل واملبالغ الفعلية تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة عل١٢وُتدرج يف املالحظة ٤٤- ٢
املعروضة يف البيانات املالية، نظرًا إىل وجود اختالف بني احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة 

وامليزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.

النقدية وما في حكمها- ٣
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

٤٠٧١٦٩٩اجلارياحلساب–النقدية املودعة يف املصرف 
٠٠٠٥٣٨٠٧احلساب االدخاري–النقدية املودعة يف املصرف 

٤٠٧٦٠٧٩٨المجموع
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تشتمل النقدية وما يف حكمها على قيود على مدى إتاحتها لالستخدام تبعًا للقطاع الذي ١- ٣
حكمها مبالغ لالطالع على معلومات قطاعية). وتشمل النقدية وما يف١٣تتعلق به (انظر املالحظة 

ا بعمالت غري اليورو.٢٦: ٢٠١٣ألف يورو (٥٠تعادل  ألف يورو) حمتفظاً 

وقد أسفرت احلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفية ٢- ٣
يف املائة.٠,٦٢مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 

الودائع ألجل- ٤
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

- ٤٧٣٥الودائع ألجل
- ٤٧٣٥المجموع

وأَجل االستحقاق التعاقدي املتبقي للودائع بأجل هو أقل من أربعة أشهر.١- ٤

المبالغ المدفوعة مقدَّماً واألصول الجارية األخرى- ٥
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

٤٣٥٣٢٩الُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين
١٩١٥فية املستحقةالفائدة املصر 

٤٥٤٣٤٤المجموع

المبالغ المستحقة القبض من المحكمة- ٦
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

١٤٣- ٢٠١٢الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٣٢٤٩٢٤٩الفائض لدى األمانة لعام 
- ٢٠١٤١٥٤الفائض لدى األمانة لعام 

٤٠٣٣٩٢المجموع

اصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، يُرجى الرجوع إىل لالطالع على مزيد من التف١- ٦
,٢٢- ٢املالحظة 

وأجل االستحقاق التعاقدي املتبقي للمبالغ املستحقة القبض من احملكمة هو ما بني سنتني ٢- ٦
وثالث سنوات.
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٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات
- ٦٢شركاء املنفِّذيناحلسابات املستحقة الدفع لل

- ٦٢المجموع

متثِّل احلسابات املستحقة الدفع للشركاء املنفِّذين األرصدة املستحقة هلؤالء الشركاء املنفِّذين اليت ١- ٧
اية العام. مل ُتسوَّ يف 

اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة- ٨
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

- ٣٧املصروفات املستحقة
- ٣٧المجموع

متثِّل املصروفات املستحقة األرصدة الواجبة الدفع للشركاء املنفِّذين وهي تتعلق بآخر قسط ١- ٨
واجب الدفع خبصوص املشاريع اليت أُغلقت يف انتظار الدفع.

صافي األصول/حقوق الملكية- ٩
٢٠١٤٢٠١٣بآالف اليوروهات

٦٠٠٣٦٠٠٢احتياطي جرب األضرار
٦٣٥٨٨٢٣٥أخرىأموال

٤٠٣٣٩٢الصندوق العام
٦٣٨١٢٨١٥٨المجموع

جزء من فائض/عجز الصندوق العام غري قابل للتوزيع وميثِّل الفارق الرتاكمي بني احملاسبة القائمة ١- ٩
على االستحقاقات الكاملة وحساب الفائض على أساس احملاسبة النقدية، على النحو املنصوص عليه 

من النظام املايل والقواعد املالية.٦-٤يف البند 
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٢٠١٤بآالف اليوروهات
٥٨٦١االشتراكات المقررة
١٧٩٢التربعات املخصَّصة

٨٤٨٢التربعات غري املخصَّصة
موع الفرعي للتربعات ٠٢٧٥ا

اإليرادات المالية
٦٢إيرادات الفائدة املصرفية
٤٨العمالت األجنبيةصايف مكاسب صرف

موع الفرعي لإليرادات املالية ١١٠ا
٧٢٣٦المجموع

التبرعات العينية

تستضاف أمانة الصندوق االستئماين يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي. وتقدم احملكمة ١-١٠
ألثاث واألجهزة/املعدات، شىت اخلدمات إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، وا

واألمن، وتكنولوجيا املعلومات، واملوارد املالية والبشرية، واخلدمات اإلدارية األخرى.

المصروفات- ١١
٢٠١٤رقم املالحظةبآالف اليوروهات

١١١٥١- ١١مصروفات استحقاقات املوظفني
١٥٠السفر والضيافة

٤٩٢١اخلدمات التعاقدية
٧٥٧٢المجموع

تُقدَّم إىل موظفي أمانة الصندوق االستئماين استحقاقات ومزايا وفقًا للنظام األساسي للموظفني ١- ١١
ومبا يتسق مع استحقاقات ومزايا موظفي احملكمة اجلنائية الدولية. وهذه االستحقاقات تشمل 

ِمنح اإلعادة إىل استحقاقات طويلة األجل مثل زيارة الوطن، واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة مثل 
الوطن والتأمني الصحي ملا بعد انتهاء اخلدمة. وتُقدَّم هذه االستحقاقات على أساس جممَّع يضم موظفي 

٣١ألف يورو يف ٢٢٠احملكمة؛ وُتسجَّل يف حسابات احملكمة اجلنائية الدولية التزامات ُقدرت مببلغ 
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

املستحقة ملوظفي أمانة الصندوق االستئماين، اليت ُتقدَّم أيضاً على أساس وقيمة اإلجازة السنوية٢-١١
كانون ٣١ألف يورو يف ٥٢جممَّع وُتسجَّل يف حسابات احملكمة اجلنائية الدولية، قد بلغت 

.٢٠١٤األول/ديسمرب 
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طريق ويشرتك املوظفون يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة عن٣-١١
احملكمة اجلنائية الدولية. ويعّرض هذا النظام املنظمات املشاركة ملخاطر اكتوارية ترتبط بوضع املوظفني 
احلاليني والسابقني للمنظمات األخرى، ما ينتج عنه عدم وجود أساس متسق وميكن التعويل عليه لتوزيع 

نظمات املشارِكة يف النظام. وليست هذا االلتزام وللتخطيط للمسائل املتعلقة باألصول فيما بني امل
احملكمة، فضًال عن املنظمات املشاركة األخرى، يف وضع ميّكنها من أن حتدد بدرجة تيّقن كافية نصيبها 
ا تسهم يف هذا  من الوضع املايل األساسي واألداء املايل هلذا النظام لألغراض احملاسبية، ومن مث فإ

ات حمددة.النظام كما لو كان نظاماً ذا إسهام
ومل يدفع الصندوق االستئماين خالل هذه الفرتة أي مبلغ خمصص على سبيل اهلبة.٤-١١

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية- ١٢
جيري إعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان ١-١٢

ات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها األداء املايل وبيان التغيري 
باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ 

الفعلية (البيان اخلامس) يُعد باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ففي احلاالت اليت ال تُعد ٢٤فقًا ملقتضيات املعيار وو ٢-١٢

فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، فإن املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقارن مع 
ملالية على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي امليزانية يتعني مواءمتها مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات ا

أساس أو توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضًا اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة 
لعرض البيانات املالية وامليزانية.

وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن ٣-١٢
أعاله.١- ١٢اسيب، على النحو املذكور يف الفقرة األساس احمل

وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف ٤-١٢
البيانات املالية. وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة 

بالغ الفعلية.مبالغ امليزانية وامل
وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت ٥-١٢

تشكل جزءًا من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات املالية. وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانات 
ها بالتفصيل يف البيانات املالية ولكنها ال ُتدرج األموال املخصصة جلرب األضرار وللمساعدة واليت يُبلَّغ عن

يف عملية امليزانية.
وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة ٦-١٢

لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
ملبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية ويُعرض أدناه التوفيق بني ا٧-١٢

واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة 
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
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المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان 
١٦٠- - ١٦٠الخامس)

)١٨(- - )١٨(االختالفات املتعلقة باألساس
)١٤٣()١٤٣(- - االختالفات املتعلقة بالعرض

)٦٧١١(- ٦٢)٧٣٣١(االختالفات املتعلقة بالكيانات
ية (البيان المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقد

)٦٧٢١()١٤٣(٦٢)٥٩١١(الرابع)

وتُعرض كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل ٨-١٢
املصروفات املستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. واالئتمانات املقدَّمة إىل الدول 

بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها األطراف، واليت ال تشكل جزءًا من 
اختالفات متعلقة بالعرض. وحتت بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، ُتدرج األنشطة املموَّلة من 

التربعات املبلَّغ عنها يف البيانات املالية وذلك نظراً إىل هذه األنشطة غري مدرجة يف عملية امليزانية.
شرح ٢٠١٤ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-١٢

لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

اإلبالغ القطاعي- ١٣
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع تبعاً للحالة في 

برنامج جرب 
األضرار

برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

األصول
األصول الجارية

٤٠٧٦- ٤٠٧٦- النقدية وما يف حكمها
٤٧٣٥- ٦٠٠٣٨٧٣١الودائع ألجل

٤٥٤- ٤٥٤- املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول اجلارية األخرى
٣٣٤١٢- ٦٠٠٣٧٣٤٨جمموع األصول اجلارية

لجاريةاألصول غير ا
٤٠٣٤٠٣- - املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٤٠٣٤٠٣- - جمموع األصول غري اجلارية
٦٠٠٣٧٣٤٨٤٠٣٧٣٧١٢مجموع األصول

الخصوم
الخصوم الجارية

٦٢- ٦٢- احلسابات املستحقة الدفع
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األضرار
برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

٣٧- ٣٧- اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
٩٩- ٩٩- اخلصوم اجلاريةجمموع 

٩٩- ٩٩- مجموع الخصوم
٦٠٠٣٦٣٥٨٤٠٣٦٣٨١٢صايف األصول/حقوق امللكية

٦٠٠٣٧٣٤٨٤٠٣٧٣٧١٢مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع تبعاً للسنة المنتهية في 

برنامج جرب 
األضرار

برنامج 
موعغري خمصصاملساعدة ا

اإليرادات
٥٨٦١٥٨٦١- - االشرتاكات املقررة

٠٢٧٥- ٠٢٧٥- التربعات
١١٠- ١١٠- اإليرادات املالية

١٣٧٥٥٨٦١٧٢٣٦- مجموع اإليرادات
المصروفات

٤٣٣١٤٣٣١- - املصروفات اإلدارية
ملتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف القائم مصروفات املشاريع ا

٩٥٥- ٩٥٥- على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)
٣٦٩- ٣٦٩- مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٣٢٤١٤٣٣١٧٥٧٢- مجموع المصروفات
٨١٣٣١٥٣٩٦٦٣- الفائض/(العجز) للفترة

امج جرب األضرار.مل توجد خالل الفرتة املالية أنشطة تتعلق بربن١-١٣

االلتزامات- ١٤
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف ١- ١٤

آالف يورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املنفِّذين.٦٠٦تبلغ 

اإلفصاحات بشأن األطراف ذات الصلة- ١٥
ا على أت١-١٥ عاب موظفي اإلدارة الرئيسيني، مبا يف ذلك املرتبات تشتمل املصروفات املعرتف 

الصافية، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، وِمنحة االنتداب وِمَنح أخرى، وإعانة اإلجيار، ومسامهات 
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جهة العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. وهي تشمل أيضاً 
ات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.املصروفات املتعلقة باستحقاق

وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. ٢-١٥
ويعمل جملس اإلدارة بدون مقابل.

ا أثناء ال٣-١٥ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  سنة ولألرصدة وفيما يلي عرض للوضع يف 
اليت مل ُتسدد من املبالغ املستحقة القبض.

املبالغ املستحقة األتعاب اإلمجاليةعدد األفرادبآالف اليوروهات
القبض

٦١٦٨٣موظفو اإلدارة الرئيسيون

ما خيضعان للرقابة املشرتكة من ٤-١٥ واحملكمة والصندوق االستئماين طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ
عية الدول األطراف.جانب مج

اية العام قد بلغت ٢- ٢وكما ُشرح يف املالحظة ٥-١٥ ، فإن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة يف 
ألف يورو لألمانة اليت ٥٨٦١، وافقت اجلمعية على اعتماد قدره ٢٠١٤آالف يورو. ويف عام ٤٠٣

دة تدير الصندوق االستئماين وتقدم الدعم اإلداري إىل جملس اإلد ارة واجتماعاته. أما النفقات، احملدَّ
على أساس نقدي معدَّل لألمانة أثناء الفرتة املالية املعنية، كما أُفصح عنها يف البيان اخلامس، 

ألف يورو. وسُريد إىل الدول األطراف املبلغ غري املنَفق من االعتمادات املرصودة للفرتة ١٤٢٦فتبلغ 
احلالية والفرتة السابقة.

، تقدم احملكمة إىل الصندوق االستئماين خدمات شىت ١- ١٠وكما هو مشروح يف املالحظة ٦-١٥
جماناً.

تعديالت األرصدة االفتتاحية- ١٦
، فإن هذه البيانات هي أول بيانات مالية عن الصندوق أُعدت وفقاً ٢كما ذُكر يف املالحظة ١-١٦

ندوق االستئماين يعد من قبل بياناته املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وكان الص
للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة.

قد طُبقت عند إعداد البيانات املالية عن السنة ٢والسياسات احملاسبية املبينة يف املالحظة ٢-١٦
اً للمعايري احملاسبية طبق- وكذلك عند إعداد بيان افتتاحي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

(تاريخ االنتقال إىل هذه ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١عن الوضع املايل يف - الدولية للقطاع العام 
املعايري).

وعند قيام الصندوق االستئماين بإعداد بيانه االفتتاحي عن الوضع املال، عّدل الصندوق املبالغ ٣-١٦
ملعدَّة وفقًا لألساس احملاسيب السابق الذي كان يَتبعه. ويُعرض يف املذكورة سابقًا يف البيانات املالية ا

اجلدولني التاليني شرح لكيف أثّر االنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية 
الدولية للقطاع العام على الوضع املايل للصندوق.
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تعديالتالمراَجعة
الرصيد االفتتاحي، 

، معاد ١/١/٢٠١٤
صياغته

األصول
األصول الجارية

٠٧٩٨- ٠٧٩٨النقدية وما يف حكمها
١٥- ١٥حسابات أخرى مستحقة القبض

٣٢٩٣٢٩- مبالغ مدفوعة مقدَّماً وأصول جارية أخرى
٠٩٤٨٣٢٩٤٢٣٨مجموع األصول الجارية

األصول غير الجارية
٣٩٢٣٩٢- مبالغ مستحقة القبض من احملكمة

٣٩٢٣٩٢- مجموع األصول غير الجارية
٠٩٤٨٧٢١٨١٥٨مجموع األصول

الخصوم
- )٧١٦(٧١٦االلتزامات غري املصفاة

- )٧١٦(٧١٦مجموع الخصوم
٣٧٨٧٤٣٧١٨١٥٨صافي األصول/حقوق الملكية

٠٩٤٨٧٢١٨١٥٨وق الملكيةمجموع الخصوم وصافي األصول/حق

١ألف يورو يف ٤٣٧١وكان جمموع الزيادة الصافية يف أرصدة الصندوق بسبب التعديالت هو ٤-١٦
. وتُعرض فيما يلي تفاصيل هذه التعديالت:٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

اخلصوماألصولرقم املالحظةبآالف اليوروهات

األثر الصايف 
على صايف 

األصول/حقوق 
مللكية، ا

١/١/٢٠١٤
الوصف

٣٩٢- ٣٩٢(أ)االعرتاف باملبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٣٢٩- ٣٢٩(ب)االعرتاف بالُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين

٧١٦)٧١٦(- (ج)إلغاء االعرتاف بااللتزامات غري املصفَّاة
٤٣٧١)٧١٦(٧٢١المجموع

باحملكمة، لألغراض اإلدارية، ولكنها مسؤولة أمام جملس إدارة الصندوق األمانة ملحقة(أ)
االستئماين للضحايا. ومبوجب قرار مجعية الدول األطراف، أُنشئ الصندوق االستئماين ليكون  
كيانًا مستقًال يقدم تقارير مستقلة. ومن أجل الوفاء بأهداف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 

ا إليه، ينبغي أن تشمل البيانات املالية العام املتعلقة مبساءلة الكيان عن املوارد املعهود 
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للصندوق االستئماين املعدَّة وفقًا هلذه املعايري مجيع املوارد وعمليات ختصيص واستخدام املوارد 
بأي املالية، مبا يف ذلك املوارد املتعلقة بأمانة الصندوق. واألثر املرتتب على ذلك هو االعرتاف 

فائض يتعلق باألمانة، وهو ما ميّثل الفارق بني االشرتاكات املقررة واملصروفات، وكذلك 
ألف يورو.٣٩٢االعرتاف باملبالغ املستحقة القبض من احملكمة وقدرها 

مبوجب السياسة احملاسبية السابقة للصندوق االستئماين، كانت األموال املدفوعة للشركاء (ب)
ا باعتبارها مصروفات باملبلغ الكامل هلذه املدفوعات وقت الدفع. ونظراً إىل املنفِّذين يُعرتف 

أن العقود املربمة مع الشركاء املنفِّذين تفرض شروطاً على األموال املدفوعة، مبا يف ذلك االلتزام 
ذه الشروط، يُعرتف  بإعادة األموال إىل الصندوق االستئماين يف حالة عدم الوفاء 

ند الوفاء بالشروط وذلك بتقدمي تقارير األداء واعتماد هذه التقارير. وإىل أن باملصروفات ع
مًا إىل  جيري استيفاء الشروط املعنية، يُعرتف باألموال املدفوعة بوصفها مبالغ مدفوعة مقدَّ
الشركاء املنفِّذين. واألثر املرتتب على ذلك هو زيادة املبالغ املدفوعة مقدَّمًا واألصول اجلارية 

ألف يورو وزيادة صايف األصول باملبلغ نفسه.٣٢٩ألخرى مببلغ ا

ألغى الصندوق االستئماين االعرتاف بااللتزامات غري املصفَّاة اليت متثِّل مبالغ مفتوحة تتعلق (ج)
ذه  بالعقود املربمة مع الشركاء املنفِّذين بشأن خدمات ستقدم يف املستقبل. ومل يعد يُعرتف 

ن اخلصوم ولكنها ُتسجل خارج نطاق امليزانية ويُفصح عنها بوصفها التزامات املبالغ بوصفها م
.١٤يف املالحظة 

ألف يورو وزيادة صايف ٧١٦واألثر املرتتب على ذلك هو إلغاء االعرتاف بالتزامات تبلغ 
األصول باملبلغ نفسه.

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ- ١٧
على هذه احلسابات أحداث ملموسة، مواتية أو غري مواتية، مل تكن توجد يف تاريخ التوقيع١-١٧

وقعت يف الفرتة ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أُجيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على 
هذه البيانات.
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