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  اجلزء ألف
  * للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 احملتويات

  الصفحة  الفقرات    

  ٤  ٧٠-١   ..............................................................................................................املقدمة   -أوال

  ٢٠  ٤٦٨- ٧١  .................................................................... ٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -ثانياً

  ٢٠  ١٢٥- ٧١  ......................................................ئية اهليئة القضا: الربنامج الرئيسي األول  -ألف  

  ٢٢  ٨٥- ٧٥  ..........................................................هيئة الرئاسة : ١١٠٠الربنامج   -١    

  ٢٧  ١٠٩- ٨٦  .................................................................الدوائر : ١٢٠٠الربنامج   -٢    

  ٣٣  ١٢٥ -١١٠  ....................................................مكاتب االتصال : ١٣٠٠الربنامج   -٣    

 ٣٦ ١١٩-١١٥  مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(      

 ٣٩ ١٢٥-١٢٠  ..مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي: ١٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(      

 ٤٢ ٢٠٠-١٢٦  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء  

  ٤٧  ١٦٣-١٣٨  ..........................................................املدعي العام : ٢١٠٠الربنامج   ١    

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

٥٠  ١٥١-١٤٣  

  ٥٣  ١٦٣-١٥٢  ...............................قسم اخلدمات : ٢١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(      

  ٥٧  ١٦٩-١٦٤   .................شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج   -٢    

  ٦١  ١٩٠-١٧٠  ....................................................شعبة التحقيقات : ٢٣٠٠الربنامج   -٣    

  ٦٣  ١٨٣-١٧٢  ....................................أفرقة التحقيق : ٢٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(      

  ٦٦  ١٩٠-١٨٤  ................قسم التخطيط والعمليات : ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(      

  ٦٩  ٢٠٠-١٩١  ........................................................شعبة االدعاء : ٢٤٠٠الربنامج   -٤    

  ٧٣  ٤٢٢-٢٠١  ........................................................قلم احملكمة : الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم  

  ٧٧  ٢٩٠-٢١٣  ......................................................مكتب املسجل : ٣١٠٠الربنامج   -١    
__________________  

  . Corr.2و  ICC-ASP/9/10 صدرت سابقا بوصفها الوثيقة* 
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  ٨١  ٢٢٩-٢٢٥  ................................ديوان املسجل : ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(      

  ٨٣  ٢٣٢-٢٣٠  ...راجعة الداخلية للحسابات مكتب امل: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(      

  ٨٥  ٢٣٥-٢٣٣  ...قسم اخلدمات االستشارية القانونية : ٣١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(      

  ٨٧  ٢٥١-٢٣٦  .......................قسم األمن والسالمة : ٣١٤٠الربنامج الفرعي   )د(      

  ٩١  ٢٥٤-٢٥٢  .......م احملكمةمكتب املباين الدائمة بقل: ٣١٦٠الربنامج الفرعي   )ه(      

  ٩٤  ٢٧٦-٢٥٥  .....................قسم العمليات امليدانية : ٣١٨٠الربنامج الفرعي   )و(      

  ١٠٠  ٢٧٩-٢٧٧  .....................قسم دعم احملامني : ٣١٩٠الربنامج الفرعي   )ز(      

  ١٠٢  ٢٨٥-٢٨٠  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج الفرعي   )ح(      

  ١٠٥  ٢٩٠-٢٨٦  ............مكتب احملامي العام للضحايا : ٣١٩٢الربنامج الفرعي   )ط(      

  ١٠٧  ٣٣٩-٢٩١  ...............................شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة : ٣٢٠٠الربنامج   -٢    

مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية : ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(      
  ١١٠  ٢٩٩-٢٩٧  ..........................................................................املشتركة 

  ١١٢  ٣٠٩-٣٠٠  ........................قسم املوارد البشرية : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(      

  ١١٥  ٣١٤-٣١٠  ........................قسم امليزانية واملالية : ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   )ج(      

  ١١٧  ٣٢٩-٣١٥  ......................قسم اخلدمات العامة : ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(      

  ١٢١  ٣٣٩-٣٣٠  ...قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال : ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(      

  ١٢٥  ٤٠٦-٣٤٠  ............................................شعبة خدمات احملكمة : ٣٣٠٠الربنامج   -٣    

  ١٢٩  ٣٥٣-٣٤٦  ...مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة : ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(      

  ١٣٢  ٣٦٨-٣٥٤  .........................قسم إدارة احملكمة : ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(      

  ١٣٦  ٣٧٣-٣٦٩  ..............................قسم االحتجاز : ٣٣٣٠الربنامج الفرعي   )ج(      

قسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية : ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   )د(      
  ١٣٩  ٣٨٤-٣٧٤  ........................................................................يف احملكمة 

  ١٤٤  ٣٩٨-٣٨٥  .................وحدة الضحايا والشهود : ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )ه(      

  ١٤٨  ٤٠٦-٣٩٩  ......قسم مشاركة وتعويض الضحايا : ٣٣٦٠الربنامج الفرعي   )و(      

  ١٥١  ٤٢٢-٤٠٧  ............................................قسم اإلعالم والوثائق : ٣٤٠٠الربنامج   -٤    

  ١٥٦  ٤٣٦-٤٢٣  ...................................أمانة مجعية الدول األطراف : الربنامج الرئيسي الرابع  -دال  
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  ١٦٢  ٤٥٧-٤٣٧  .....................أمانة الصندوق االستئماين للضحايا : الربنامج الرئيسي السادس  -هاء  

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

١٦٩  ٤٦٥-٤٥٨  

  ١٧٢  ٤٦٧-٤٦٦  ........................) الفوائد( مشروع املباين الدائمة ٢-الربنامج الرئيسي السابع  زاي  

  ١٧٤  ٤٦٩-٤٦٨  ........................................ آلية املراقبة املستقلة ٥-الربنامج الرئيسي السابع  حاء  

  ١٧٦  ................................................................................................................................ت املرفقا

، ٢٠١١مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -األول
  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة، و٢٠١١وصندوق رأس املال العامل لعام 

  ........................، وصندوق الطوارئ ٢٠١١اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

    
  

١٧٦  

  ١٧٩    .............................................................اهليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية   -الثاين

  ١٨٠    .......................................٢٠١١فتراضات املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقترحة لعام اال  -الثالث

 للمحكمة اجلنائية الدولية لفترة تتراوح من سنة ستراتيجيةقائمة األهداف والغايات اإل  -الرابع
  ....................................................................................واحدة إىل ثالث سنوات 

    
١٨٠  

       ...........................................................................:معلومات بشأن مالك املوظفني  -اخلامس

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

  ١٨٢    ..........................................................التغيريات يف جدول مالك املوظفني   )ب(  

  ١٨٣    ............ ٢٠١٠قائمة الوظائف من فئة اخلدمات العامة املعاد تصنيفها يف عام   )ج(  

  ١٨٣    .................................................الوظائف احملولة من املساعدة املؤقتة العامة   )د(  

  ١٨٤    ......................................... القضاة – ٢٠١١املرتبات واالستحقاقات لعام   )ه(  

 موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات -٢٠١١التكاليف القياسية للمرتبات لعام   )و(  
  ................................................... .....................................)املقر(العامة 

    
١٨٥  

  ١٨٦    .................................................................جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق   -السادس

  ١٨٧    ٢٠١١-٢٠٠٩اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة   -السابع

الصندوق / برنامج املتدربني واملهنيني الزائرين– ٢٠١١ املقدرة لعام بيانات اإليرادات  -الثامن
  .......................................................................االستئماين لصاحل أقل البلدان منوا 

    
١٨٨  

  ١٨٩    ..........................................................مدخل إىل وظائف الربامج والربامج الفرعية  -التاسع

  ١٩٦    ...................................................................................مسرد مصطلحات امليزانية  العاشر
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  قدمةامل  -أوال

 ٨ يف من القواعد املالية، يقدم املسجل ٢-١٠٣ من النظام املايل والقاعدة ١-٣عمالً بالبند     -١
 إلقرارها من قبل مجعية الدول األطراف أثناء ٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  ٢٠١٠يوليه /متوز

  .الدورة التاسعة

 :ومن هذا اموع.  مليون يورو١٠٧,٠٢ويبلغ جمموع امليزانية املعروضة     -٢

 للمحكمة نفسها؛)  يف املائة٩٧,١( مليون يورو ١٠٣,٩٣  )أ(

 . ألمانة مجعية الدول األطراف)  يف املائة٢,٩(يون يورو  مل٣,١٥ )ب(

  :وتوزع امليزانية، داخل احملكمة، على النحو التايل 

  ؛)هيئة الرئاسة والدوائر(للهيئة القضائية )  يف املائة١٠,٧( مليون يورو ١١,٤٦   )أ(

  ملكتب املدعي العام؛)  يف املائة٢٥,٠( مليون يورو ٢٦,٧٨ )ب(

  لقلم احملكمة؛)  يف املائة٥٩,٤(ليون يورو  م٦٣,٥٤  )ج(

  ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا؛) يف املائة١,٢( مليون يورو ١,٢٦   )د(

  ؛)املباين الدائمة(روع املشمدير كتب مل)  يف املائة٠,٥( مليون يورو ٠,٥٥   )ه(

  الفوائد؛–ملشروع املباين الدائمة ) صفر يف املائة( مليون يورو ٠,٠٤   )و(

  .آللية املراقبة املستقلة)  يف املائة٠,٣( مليون يورو ٠,٣١   )ز(

وتعزى هذه . ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بعام ٤,٧ مليون يورو أو ٤,٧٧وميثل هذا زيادة تبلغ     -٣
املتزايدة، وبعض االستثمارات يف الحتجاز الزيادة عموماً إىل إجراء حماكمات متزامنة، وتكاليف ا

  .ادة تصنيف الوظائفوإع  رؤوس األموال
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   حبسب البنود٢٠١١ امليزانية املقترحة لعام – ١اجلدول 
 

 البند
 األساسية

 )بآالف اليورو(

 املتصلة باحلاالت

 )بآالف اليورو(

 اموع

 )بآالف اليورو(

٥ ٨٥٢,٢ القضاة   ٥ ٨٥٢,٢  

٣٤ ٣١٩,٩ التكاليف املتصلة باملوظفني  ٣٩ ٠٨٠,٠  ٧٣ ٣٩٩,٩  

١٢ ٠٧٠,٨ صلة باملوظفنيالتكاليف غري املت  ١٥ ٦٩٩,٨  ٢٧ ٧٧٠,٦  

٥٢ ٢٤٢,٩ اموع  ٥٤ ٧٧٩,٨  ١٠٧ ٠٢٢,٧  

  احملكمة اليوم

باب  استجابت الدائرة التمهيدية الثانية لطلب املدعي العام بفتح ٢٠١٠مارس / آذار٣١يف     -٤
مخس حاليا مة تواجه وبالتايل، فإن احملك. احلالة يف كينيا بصلةاملت نسانيةرائم ضد اإلاجليف تحقيق ال

  .حاالت

أخرى، أصبحت قاعة  حتديد املوعد الذي ستبدأ فيه حماكمةيف وقت واحد وبإجراء حماكمتني و    -٥
 بأحداث قضائية هامة مما ٢٠١٠ وقد متيزت بداية سنة . احملكمةزاءاحملكمة مركزاً ألنشطة معظم أج

  .أثر يف أعمال خمتلف األجهزة

يوليه / متوز١٤، أى املدعي العام قضيته يف ضد توماس لوبنغا دييلواملدعي العام ويف قضية     -٦
 ضداملدعي العام ويف قضية . ٢٠١٠يناير / كانون األول٧يف  أعماله يف الدفاع شرع، و٢٠٠٩
 تشرين ٢٤، بدأت الدائرة التمهيدية الثانية حماكمتهما يف ن كاتنغا وماثيو نغودجولو شوياجرم
املدعي العام  القضية الثالثة، املتعلقة باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف. ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

ويواصل املدعي العام أنشطته . ، مل يتم إيقاف املتهم بعد وهو ما يزال يتمتع حبريتهضد بوسكو نتاغندا
 .مكنة األخرى فيما يتعلق ذه القضية الثالثة وغريها من القضايا املمجهورية الكونغو الدميقراطيةيف 

وبالنسبة للحالة يف دارفور، السودان، أصدرت احملكمة حىت اآلن ثالثة أوامر بالقبض على كل       -٧
 السيد حبر إدريس أبو قردةفيما يتعلق بو. من أمحد هارون وعلي كوشيب وعمر حسن أمحد البشري

وعقدت الدائرة . ٢٠٠٩ايو م/ سلّم نفسه طوعاً يف شهر أيارالذي صدر أمر مبثوله أمام احملكمة، فقد
. ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ إىل ١٩م يف الفترة من اعتماد التهالتمهيدية األوىل جلسة 

 ١٧ويف . ٢٠١٠فرباير / شباط٨ التهم يف احلكم الذي أصدرته يف عتمادإ هذه الدائرة عن أحجمتو
ارفور، ومها عبد اهللا ، قام شخصان كانا متهمني بارتكاب جرائم حرب يف د٢٠١٠يونيه /حزيران

باندا أبوبكر نورين وصاحل حممد جريبو جاموس، بتسليم نفسيهما طوعا بعد إصدار أمر خمتوم بالقبض 
  .٢٠٠٩أغسطس /عليهما يف  شهر آب

            غومبو، كان تاريخ بدء احملاكمة قد حدد يف املرفوعة ضد جان بيري مبباويف القضية       -٨
  .يونيه ألسباب إدارية/ حزيران٢٥ يف ٢٠١٠يوليه / متوز١٤جل إىل تاريخ  وأ٢٠١٠ُيوليه / متوز٥
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  ٢٠١١افتراضات عام 

، وقد أدرجت ٢٠١١ومن املتوخى أن تواصل احملكمة حماكمات متزامنة ملدة ستة أشهر يف       -٩
ترة أطول، وال يستبعد االضطالع مبحاكمات بالتوازي لف. املوارد هلذا الغرض يف هذه امليزانية املقترحة
  .كما ال ميكن تأكيد ذلك يف هذه املرحلة

  .ومن املتوخى أيضا تنظيم مراحل خاصة باالستئناف والتعويض أثناء احملاكمات     -١٠

وسيجرى املدعي العام ستة حتقيقات يف أربع من احلاالت املعروضة يف الوقت احلايل على      -١١
وسيتم رصد . توحاً يف سبعة حتقيقات متعلقة أخرىاحملكمة مبا يف ذلك كينيا وسيظل باب التحقيق مف

كي تستوعب مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة تكاليف ت جهود وبذل. مثاين حاالت أخرى ممكنة
ومل تقترح أي زيادة يف امليزانية بسبب . ٢٠١٠احلالة يف كينيا يف حدود املوارد األساسية احملددة لعام 

  . مليون يورو اخلاص حبماية الشهود٠,٥بلغ ماحلالة يف كينيا، باإلضافة إىل 
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  ٢٠١١أهداف عام 

 .ستراتيجيةاإل على النحو املبني أدناه ارتباطاً مباشراً خبطتها ٢٠١١ترتبط أهداف احملكمة لعام  -١٢

  :١اهلدف 
  منوذج للعدالة اجلنائية الدولية

االضطالع بإجراءات علنية نزيهة وفعالة 
ألمسى وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي و

املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع 
 .املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

  :٢اهلدف 
مؤسسة مشهود هلا مبكانتها 

  وحتظى بالدعم املالئم

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة 
وتصحيح الفهم هلذا الدور 

 .وتأمني الدعم املتزايد له

  :٣اهلدف 
  منوذج لإلدارة العامة

يل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن التفاين يف سب
قدر من املوارد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع 
احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ 
وباالعتماد على عدد كاف من املوظفني األكفاء وذوي 
اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري 

 .بريوقراطية

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

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

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

تمعات املتأثرةا.  

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

 .لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

  تعزيز ومواصلة تطوير نظام التصدي - ٢
للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر 

شاركني األقصى من األمن لكافة امل
واملوظفني مبا يتماشى مع نظام روما 

 .األساسي

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

 .األحكام

  تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية - ٩
يف مقدار املوارد تستوجب تعديالت بسيطة فقط 

 .املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

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

 .ترم التنوعاحملكمة على حنو حي

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

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

 .الوظيفي والترقي هلملرعايتهم وفرص التطوير 

  ضمان الدعاية لكافة - ٧ 
اإلجراءات املوجهة إىل اجلمهور 

  .احمللي والعاملي

  مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية -١١
 .الدولية

 

 ٢٠١١أهداف عام 
 التحقيقات  -١
  احملاكمات -٢
  اإلعالم والتوعية  -٣
 الدعم اخلارجي والتعاون  -٤
  البشريةاملوارد  -٥
  الفعالية  -٦
 األمن  -٧
  املؤسسة إدارة -٨
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. ٢٠١١ ةولوية لسنأ تذا مثانية أهداف ستراتيجيةاإلمن بني أهدافها  احملكمة وقد اختارت -١٣
، األساس الالزم لتحضري امليزانية اخلاصة بكل برنامج رئيسي، وبكل برنامج ٢٠١١توفر أهداف عام و

 .وبرنامج فرعي من برامج احملكمة

  ٢٠١١نشطة عام أ

  احملاكمات والتحقيقات

، واإلجراءات قائمة يف ٢٠١١، سوف تعمل احملكمة بأقصى طاقتها يف عام ٢٠١٠كما يف عام  -١٤
وقد . حالتني على األقل، إضافة إىل اإلجراءات املتعلقة بالتعويض واالستئناف، العادية منها والتحفظية

باإلضافة إىل .  يف املواردكبرية  امليزانية ال تتوخى زيادةيكون هذا أمر صعبا يف نطاق زيادات مقلّصة يف
 نتيجة لعمليات التحقيق اجلديدة والنشطة اليت يضطلع ا األنشطة التمهيديةذلك، من املتوقع الزيادة يف 

  .املدعي العام

  أوغندا

ت وعدم ال تزال احملكمة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة منذ مخس سنوا -١٥
مهمة وتظل بالتايل اجلهود املبذولة لضمان إلقاء القبض والتسليم . القبض على املشتبه فيهم حىت اآلن

وتواصل التحقيقات يف احلالة يف أوغندا، يف مجيع اجلرائم اليت ختل يف نطاق اختصاص احملكمة، . كبرية
 .بغض النظر عمن يزعم أم اجلانون

وعة ضد قادة جيش الرب، سيتوقف مستوى األنشطة التمهيدية على تنفيذ وبالنسبة للقضايا املرف -١٦
  .أوامر القبض اليت ما تزال معلّقة

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

من املتوقع أن تضطلع احملكمة باإلجراءات املتعلقة املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو، يف قضية  -١٧
م الذي من املتوقع أن تصدره الدائرة االبتدائية خالل عام بالتعويضات واالستئناف فيما خيص احلك

٢٠١٠. 

وبناء على القرار الذي ستتخذه الدائرة .  من الضحايا يف إجراءات احملاكمة٩٣ويشارك حالياً  -١٨
، وستكون هذه احملاكمة هي احملاكمة األوىل ٢٠١١االبتدائية، قد تقترن احملاكمة مبرحلة للتعويضات يف 

ق اليت تنظر فيها إحدى احملاكم اجلنائية الدولية يف موضوع التعويضات الواجبة للضحايا على اإلطال
  .واليت قد حتكم فيها بالتعويض املستحق هلم

وقد يستأنف احلكم الصادر من احملكمة وتدخل اإلجراءات يف مرحلة جديدة أمام دائرة  -١٩
  .٢٠١١االستئناف يف عام 
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، سوف يقضي مدة احلكم يف ه حكم بالسجنيف حقوصدر عى عليه يف حالة ما متت إدانة املد -٢٠
  .بلد ثالث حتت إشراف الرئاسة

 بدأت هذه احملاكمة يف اية عام املدعي العام ضد جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولوقضية  -٢١
ومن املتوقع أيضا االضطالع . ٢٠١١، ومن املتوقع أن تنتهي خالل النصف األول من عام ٢٠٠٩
وقد تتواصل التحقيقات نتيجة . ٢٠١١اءات املتعلقة بالتعويضات واالستئناف يف هذه القضية يف باإلجر

  .إلجراءات احملاكمة

، سيتوقف مستوى األنشطة التمهيدية على تنفيذ أمر املدعي العام ضد بوسكو نتاغنداويف قضية  -٢٢
مة جهودها لضمان التعاون وستواصل احملك. ٢٠٠٨أبريل /القبض الذي كشفت عنه احملكمة يف نيسان
  .يف عملية القبض على املشتبه فيه وتسليمه

، وسوف تتواصل حىت ٢٠١٠وقد تقدمت التحقيقات يف قضية ثالثة يف منطقة الكيفو يف عام  -٢٣
  .٢٠١١مستهل 

  دارفور

ومل تنفذ بعد أوامر القبض الصادرة ضد أمحد هارون وعلى كشيب وضد عمر حسن أمحد  -٢٤
. ثف احملكمة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التعاون يف القبض على املشتبه فيهم وتسليمهموستك. البشري

  .سيتوقف مستوى األنشطة التمهيدية على تنفيذ أوامر القبض

اعتماد أحجمت الدائرة التمهيدية األوىل عن املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة، يف قضية  -٢٥
، أصدرت احملكمة قرارا برفض ٢٠١٠أبريل /يف شهر نيسان. ردةالتهم املوجهة إىل حبر إدريس أبو ق

وال يتوقع أي تطورات إضافية يف هذه القضية، .  التهمدعي العام باستئناف حكم رفض اعتمادطلب امل
  .حىت يقدم املدعي العام أدلّة إضافية من أجل إجراءات جديدة إلثبات التهم

ييت عبد اهللا باندا أبوبكر نورين وصاحل حممد جريبو وسيواصل االدعاء العام حتقيقاته يف قض -٢٦
 ١٧جاموس، املتهمني بارتكاب جرائم حرب يف دارفور، واللذين سلما نفسهما طوعا للمحكمة يف 

  .٢٠١٠يونيه /حزيران

 ٢٢ومن املتوقع مواصلة اإلجراءات التمهيدية، بعد جلسات إثبات التهم املزمع انعقادها يف  -٢٧
  .٢٠١١، أثناء ٢٠١٠مرب نوف/تشرين الثاين
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  مجهورية أفريقيا الوسطى

غومبو، ستبدأ احملاكمة أمام الدائرة االبتدائية الثالثة يف املدعي العام ضد جان بيري مببا يف قضية  -٢٨
وقد تستمر التحقيقات نتيجة إجراءات . ٢٠١١، وسوف تتواصل طوال عام ٢٠١٠يوليه /شهر متوز
 .احملاكمة

  كينيا

، استجابت الدائرة التمهيدية الثانية طلب املدعي العام بفتح حتقيق يف ٢٠١٠ مارس/يف شهر آذار -٢٩
وكانت هي املرة األوىل اليت بدأ فيها املدعي . اجلرائم ضد البشرية فيما خيص احلالة يف مجهورية كينيا

  .٢٠١١وسوف تتواصل أنشطة املدعي العام يف عام . العام حتقيقات من تلقاء نفسه

لة إصدار األوامر بالقبض وإيقاف املتهمني أو تسليمهم بنفسهم، قد تزيد األنشطة ويف حا -٣٠
ويتوقع القيام باألنشطة التمهيدية يف حالتني على األقل يف السنة . ٢٠١١التمهيدية زيادة كبرية خالل 

  .القادمة

  احلاالت األخرى

  .ليت يصل عددها إىل مثاين حاالتسيقوم املدعي العام بتحليل عدد من احلاالت املمكنة األخرى ا -٣١

  اإلعالم والتوعية

 االتصال اليت ستقدم إىل مجعية الدول األطراف، إستراتيجية، واستنادا إىل ٢٠١١خالل عام  -٣٢
ستركز احملكمة على زيادة التوعية العاملية بتطبيق نهج ابتكارية يف االتصال إلشراك اموعات الرئيسية، 

وإضافة إىل وسائط اإلعالم التقليدية، من أجل . ، واألكادميني، والصحفينيمثل األوساط القانونية
 الرقمية اجلديدة، وتنظيم جتماعيةاالشبكات تعزيز التأثري، سوف تستخدم خمتلف الوسائل مبا فيها ال

 .احللقات الدراسية، واحلمالت املواضيعية، وفتح خدمات مكتبة احملكمة تدرجييا

ردها يف البلدان املتعلقة باحلاالت دف الزيادة من تأثريها بطريقة فعالة وستزيد احملكمة يف موا -٣٣
وستنفذ نهج جديدة لضمان مشاركة أوسع لألوساط املعنية . من حيث التكلفة بواسطة برنامج التوعية

ع  الداخلية والدراسات اليت تضطلتوحتسني االستجابات للعوامل الظرفية متاشيا مع استنتاجات التقييما
  .ا أطراف ثالثة

  الدعم اخلارجي والتعاون

. يظل تعزيز التعاون بني احملكمة والدول واملنظمات احلكومية الدولية من األمور تتسم باألولوية -٣٤
وتتنوع هذه األنشطة لتشمل طلب الدعم يف عمليات التحقيق واملقاضاة، والطلب من الدول تنفيذ 

ال تنفيذ أوامر القبض، وتعقب وجتميد األصول، وطلب التعاون أحكام احملكمة ومشاركتها يف ذلك، مث
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وتشمل األنشطة األخرى طلب الدعم اللوجسيت . الطوعي يف جمال محاية الشهود وتنفيذ األحكام
  .والفين من أجل تيسري عمليات احملكمة

ة دول األطراف وأن احملكمة قد حددت أولوياا يف جمال التعاون يف التقرير الذي قدمته إىل مجعي -٣٥
وهي تتمثل ). RC/2(، وكذلك يف تقريرها املستكمل للجمعية )ICC-ASP/8/Res.2(يف دورا الثامنة 

يف تنفيذ أوامر القبض، والدعم الدبلوماسي والعمومي مبا يف ذلك بواسطة تعميم املسائل املتعلقة 
 التنفيذ، والتعاون لدعم إجراء باحملكمة على الصعيدين الوطين والدويل، واعتماد الدول لقوانني ختص

الدراسات األولية، والتحقيقات، واالتفاقات املربمة مع احملكمة بشأن اإلفراج املؤقت، وتنفيذ األحكام، 
لذا سوف تتعاون احملكمة مع مجيع . ونقل الشهود، ومواصلة التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية

  .وياتاجلهات املعنية من أجل تعزيز هذه األول

وتعتزم احملكمة إىل إتباع نهج جديدة واختاذ ترتيبات جديدة من أجل تعزيز التعاون الطوعي،  -٣٦
مثل الترتيبات الثالثية يف جمال محاية الشهود وتنفيذ األحكام حيث تقوم الدول اليت بإمكاا توفري هذا 

وستقوم احملكمة أيضا بتعزيز . مالتعاون بتقدمي الدعم لتلك الدول اليت ترغب باستضافة هذه األحكا
مشاركتها يف شبكات تقاسم املعلومات، وستواصل التفاعل مع الشبكات اإلقليمية للتعاون القضائي، 
والوحدات املعنية جبرائم احلرب، وجهات فاعلة أخرى، وستساهم يف التحقيقات الوطنية بواسطة 

ويف نطاق شبكة إنفاذ القانون . ت الطوعيةقانونية الذي يتم متويله من االشتراكادوات المشروع األ
اليت أنشأها املدعي العام، يتعاون موظفون تابعون لتسعة قوانني وطنية يف مشاريع مشتركة مع املوظفني 

  .التابعني للمدعي العام

وباإلضافة إىل ذلك، ستواصل احملكمة التماس التعاون من الدول غري األطراف يف نظام روما  -٣٧
ير عالقاا مع املنظمات الدولية واإلقليمية مثل منظمة األمم املتحدة، واالحتاد األورويب، األساسي وتطو

رابطة أمم ومنظمة الدول األمريكية، واجلامعة العربية، واالحتاد األفريقي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، و
ات دون اإلقليمية وستواصل احملكمة أيضاً االتصال باملنظم. ، واجلماعة الكاريبيةجنوب شرق آسيا

واملواضيعية مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأمانة 
وسيتم ذلك عن طريق زيارات رفيعة املستوى، . املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسيةلث، وومنوالك

وستعمل احملكمة أيضاً . قتضاء، اتفاقات العالقاتوحلقات دراسية إقليمية، ولقاءات إعالمية، وعند اال
، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية التنميةوقانون  للاملنظمة الدوليةمع املنظمات القطاعية مثل 

  .، من أجل زيادة الفعالية)اإلنتربول(

ن سيقوض وينبغي التأكيد على أن االفتقار إىل التعاون لن يؤدي فقط إىل تأخري اإلجراءات ولك -٣٨
  .أيضاً ممارسة احملكمة الختصاصها وسيولد تكاليف إضافية للمحكمة وللدول األطراف
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  املوارد البشرية

 تسترشد باهلدف من أهداف اخلطة ٢٠١١  عامستظل إدارة املوارد البشرية يف احملكمة يف -٣٩
فني الذين يتمتعون اجتذاب فئات متنوعة من املوظ” للمحكمة، الذي يدعو املؤسسات إىل ستراتيجيةاإل

وهلذه  .“بأعلى مستويات الكفاءة، وتوفري بيئة مواتية لرعايتهم وفرص التطوير الوظيفي والترقي هلم
الغاية، سيكون تعيني املوظفني اجلدد مدعوما جبهود للتوعية بشأن فرص العمل يف احملكمة، خصوصاً يف 

بالنسبة لشروط العمل، سوف يتم . ثيال ناقصااملمثلة فيها متالبلدان  ويف احملكمةاملمثلة يف البلدان 
. التركيز على وضع سياسات وأدلّة تتعلق باملوارد البشرية، تنطبق على مجيع املوظفني يف مجيع األجهزة

، مبا يف ذلك التعيينات لفترات ٢٠١١ للترتيبات التعاقدية يف عام  وضع إطار عمل جديدويؤمل 
برنامج تطوير مهارات وسيتم وضع . نظام التقييم يف احملكمةوسيتواصل رصد وحتسني تطبيق . أطول

وسيتم توفري برامج .  ٢٠١٠ الذي كان من املقرر وضعه يف عام ٢٠١١ يف عام املسؤولية اإلدارية
.  للمحكمة، تشتمل على روابط مبشروع إدارة املخاطرستراتيجيةاإلالتعليم والتدريب يف نطاق اخلطة 

  .٢٠١١ة إلدارة املوارد البشرية يف عام ولن تزيد املوارد الالزم

  الكفاءات

.  الوفورات يف التكاليف املقترنة مبشروع الكفاءات  يف حتديد٢٠١١يتمثل اهلدف املقصود يف  -٤٠
وسوف تشمل هذه الوفورات الكفاءات اليت ستؤدي إىل نقصان يف النفقات، وتلك اليت سوف تؤدي 

وسوف تقيم هذه األخرية بتحديد الزيادات اليت متّ تفاديها . عمال أكرب داخل نطاق املوارد املوجودة
  . يف مجيع أرجاء احملكمةباختاذ تدابري الكفاءة

 بدراسة عشر عمليات أخرى ٢٠١١وسوف يتواصل مشروع عملية إعادة التصميم يف عام  -٤١
 ليت أُعيد تصميمها يفوسيتم تنفيذ التغيريات اليت أُدخلت على العمليات ا. وختطيط املزيد من الكفاءة

  .٢٠١٠ عام

 سبل التآزروسوف تواصل احملكمة دراسة هيكلتها من أجل حذف ازدواجية املهام، وحتديد  -٤٢
  .األخرى اليت ميكن إقامتها

  األمن

تعترف احملكمة مبسؤوليتها املتعلقة بأمن وسالمة املوظفني والشهود وغريهم من األشخاص الذين  -٤٣
وتلتزم احملكمة بإدارة املخاطر املتعلقة بأمن وسالمة املوظفني والشهود وغريهم من . هلم عالقة باحملكمة

األشخاص يف نطاق واليتها واحلدود اليت تسمح ا مواردها، وبتعاون مع البلد املستضيف وغريه من 
  .الشركاء اخلارجيني
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 ظفني وغريهم من، وباإلضافة على توفري أمن وسالمة الشهود واملو٢٠١١وبالنسبة لعام  -٤٤
األشخاص املعنيني، ستواصل احملكمة التركيز على األمن والسالمة يف امليدان، وخاصة على تطوير 

وينبغي للمحكمة أن تكون مستعدة ملواجهة . أمن املعلومات، والقدرة على مجع املعلومات وحتليلها
 تشاد ويف مجهورية الكونغو خماطر أمنية أخرى أنشأا التغيريات اليت وقعت يف بيئة العمليات يف

  .الدميقراطية، والشروع يف حالة جديدة يف كينيا

  إدارة املؤسسة

، قامت احملكمة بتوضيح وتوثيق مسؤوليات أجهزة احملكمة والعالقات القائمة ٢٠١٠يف عام  -٤٥
الرابعة عشرة  وضع هذا اإلطار اإلداري، وقد اطّلعت عليه جلنة امليزانية واملالية يف دورا. فيما بينها

، يف سياق اهلدف الذي ترمي إليه احملكمة وهو أن تصبح منوذجاً لإلدارة ٢٠١٠مايو /أياراملعقودة يف 
العامة وما يتبع ذلك من التزام بتحقيق النتائج املرجوة بأقل قدر ممكن من املوارد وعن طريق هياكل 

  .)٢(وعمليات رشيدة

وسوف يقدم تقرير حول . ٢٠١١علق باإلدارة خالل عام وستواصل احملكمة تطبيق التقرير املت -٤٦
  .١٦تقدم جهود احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورا 

  التحليل من منظور كلي

 حتليل األنشطة

  )مباليني اليورو( حبسب النشاط ٢٠١١تقسيم ميزانية عام   -١الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .٢٠١٨- ٢٠٠٩ للمحكمة اإلستراتيجية من اخلطة ٣اهلدف  )١(

  ٢٦,٩وظائف الدعم 

 ٧,٢املباين 

  التحليالت والتحقيقات 
٢٦,٨ 

 ٧,١اللغات 

  ٩,٥الضحايا والشهود 

 ٢٩,٤احملاكمات 
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 حتليل احلاالت اليت دعم مليون يورو، وذلك ل٢٦,٨ قيقيبلغ االعتماد املخصص للتحليل والتح -٤٧
وتبلغ التكاليف املتوخاة لدعم . حيتمل التحقيق فيها وإجراء التحقيقات وفقا لنظام روما األساسي

 يف وتبلغ األنشطة املتعلقة حبماية الضحايا والشهود ومشاركتهم.  مليون يورو٢٩,٤ات اكماحمل
  . مليون يورو٩,٥نشطة  األ

يبلغ جمموع التكاليف املطلوبة الستخدام املوارد يف املراحل املختلفة من اإلجراءات القضائية حنو و -٤٨
 ويبلغ الدعم الالزم للغات الذي يتمثل يف توفري . يف املائة من امليزانية٢٧ مليون يورو، أو ٢٩,٤

دعم  معظمها بيتعلق، ٢٠١١ مليون يورو لعام ٧,١خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية 
 مليون يورو يف امليزانية ألداء كافة مهام الدعم اإلداري غري ٢٦,٩وأدرج مبلغ .  القضائيةإلجراءاتا

 يف املائة للتكاليف اإلدارية نسبة معقولة من جمموع ميزانية ٢٥وتعترب نسبة . ملختلف األجهزةالقضائي 
املؤقتة فضال عن تمادات املطلوبة للمباين االع للمباين خصصة امليزانية املثلوأخرياً، مت. احملكمة

  .مدير املشروع ملكتب ةبولاالعتمادات املط

 مقارنة بني التطور يف النفقات األساسية والتطور يف النفقات املتصلة باحلاالت، ٢ويقدم الشكل  -٤٩
باالستقرار وكما يتبني بوضوح، تتسم النفقات األساسية عموماً . مع مراعاة األحداث القضائية الواقعة

بينما يتماشى التطور يف تكاليف العمليات مع فتح باب التحقيق يف قضايا جديدة، أو عمليات القبض 
ويف . والتسليم، أو البدء يف حماكمات متهيدية أو ابتدائية، أو عدد الضحايا املشاركني يف اإلجراءات

  .زانية الفعليةهذا السياق، يعترب عدد احملاكمات الناتج عن كل حالة حامساً للمي

   ٢٠١١-٢٠٠٤بنود امليزانية األساسية واملتصلة باحلاالت يف الفترة -٢الشكل 

  

على النحو املوجز ، باحلاالت العمليات امليدانية وجلسات احملاكماملتصلة امليزانية  عناصر وتشمل -٥٠
  .أدناه يف اجلدول
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  والعمليات امليدانية حسب احلاالت ةت احملكمامليزانية املخصصة جللسا-٢اجلدول 
امليزانية املقترحة لعام  البند

  مباليني اليورو٢٠١١
  ةجلسات احملكم
 ٨,٩ دعم العمليات

 ٣,٩ )لوبنغا (١احملاكمة 
 ٣,٩ )نغودجولو/كتنغا (٢احملاكمة 
 ٣,٧ )مببا (٣احملاكمة 

 ٢٠,٤ اموع الفرعي جللسات احملكمة

  يدانيةالعمليات امل
 ١٠,٧ دعم العمليات

 ٢,٩  أوغندا -١احلالة 
 ٨,١  مجهورية الكونغو الدميقراطية– ٢احلالة 
 ٥,٣  دارفور– ٣احلالة 
 ٣,٤ مجهورية أفريقيا الوسطى – ٤احلالة 
 ٤,٠ كينيا – ٥احلالة 

 ٣٤,٤ اموع الفرعي للعمليات امليدانية

 ٥٤,٨ اموع

  حتليل النمو

 ٤,٧ مليون يورو، أو ٤,٨ أمواالً إضافية تبلغ ٢٠١١كمة يف ميزانيتها املقترحة لعام تطلب احمل -٥١
تكاليف النظام املوحد وتأثري : وتتعلق هذه الزيادة جبانبني رئيسيني. يف املائة من جمموع امليزانية

  .احملاكمات املتزامنة

   للتكاليف القوى احملركة الرئيسية-٢٠١١الزيادة يف ميزانية عام -٣اجلدول 
 الزيادة مباليني اليورو البند

  ١,٠  تكاليف النظام املوحد
 ٠,٥ كينيا

 ٢,٣ احملاكمات املتزامنة

  ٠,٦  االستثمارات الرأمسالية
 ٠,٣ تكاليف متنوعة

 ٤,٧ اموع

  )حساب املرتبات (وحدتكاليف النظام امل

 على أساس ٢٠١١د جدول املرتبات لعام أع،  ٢٠١٠لعام  املقترحة ةمليزانيعلى النحو املتبع يف ا -٥٢
وأسفر هذا احلساب . ٢٠١٠مارس /املعدل الصايف للمرتبات الفعلية حبسب الرتبة يف احملكمة يف آذار
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، مبا يف ذلك زيادة طفيفة يف مرتبات  مليون يورو يف تكاليف املرتبات١,٠ية تبلغ صافزيادة عن 
  .٢٠٠٩نة اخلدمة املدنية الدولية بتنفيذها يف عام املوظفني من فئة اخلدمات العامة، اليت قامت جل

  صايف النمو يف املوارد

  معدالت الشواغر

 يف املائة يف مكتب املدعي العام ٨يف ضوء التوظيف احلايل، مت االحتفاظ مبعدل الشواغر بنسبة  -٥٣
  . يف املائة يف باقي دوائر احملكمة١٠و

  التدابري املتعلقة بإعادة التشكيل

دة التشكيل داخل قلم احملكمة إىل حلّ شعبة الضحايا والدفاع، ومتّ نقل خمتلف األقسام أدت إعا -٥٤
 .إما إىل مكتب املسجل أو إىل شعبة خدمات احملكمة، متاشيا مع أنشطتها

  محاية الشهود

 .يرجع سبب الزيادة يف محاية الشهود إىل فتح حالة جديدة، أال وهي احلالة يف كينيا -٥٥

  ةعناصر امليزاني

  األسعار تسويات

وستظل األسعار احلالية على ما هي . متّ االحتفاظ بأسعار الغاز والكهرباء يف نفس املستوى  – ٥٦
 احلد األدىن من النمو يف املوارد بالنسبة للزيادات إستراتيجيةفقد استخدمت . ٢٠١١عليه إىل اية عام 
ولن . ٢٠١٠ورات اليت حققتها يف ميزانية عام وعوضت احملكمة هذه الزيادة بالوف. الفعلية يف األسعار

  .٢٠١٢تؤثر العقود املربمة يف ميزانية احملكمة حىت عام 

وبناء على املعلومات الواردة من الصناعة، ووفقاًُ للبيانات اإلحصائية، ستزيد تكاليف السفر  -٥٧
لكن احملكمة قررت . ٢٠١١  يف املائة أخرى تقريباً يف عام٤، وبنسبة ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٣بنسبة 

 .عدم تنفيذ هذه الزيادة األخرية

  اجلهود املتعلقة بزيادة الكفاءة

على الرغم من اجلهود املبذولة لزيادة الكفاءة على النحو املبني أعاله، ال تعكس هذه امليزانية  -٥٨
حملكمة، اليت يتبني منها ويرجع ذلك أساساً إىل بنية التكاليف يف ا. اخنفاضاً كبرياً وملموساً يف النفقات

   ويتبني من.  يتكون من التزامات طويلة األجل٢٠١١ يف املائة تقريباً من ميزانيتها لعام ٨٦أن 
 يف املائة من التكاليف يتعلق مبرتبات القضاة ومرتبات املوظفني وغري ذلك من ٧٣ أن ٤اجلدول 

ة أخرى من ميزانية احملكمة بالتزامات مثل  يف املائ١٥وتتصل . النفقات التعاقدية املتعلقة باملوظفني
  .العقود السنوية أو املتعددة السنوات، أو بأنشطة متصلة بعمق باإلجراءات القضائية للمحكمة
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  )بالنسبة املئوية (٢٠١١ توزيع النفقات يف ميزانية عام -٤اجلدول 

   من النفقات ٪  ٢٠١١توزيع النفقات يف ميزانية عام 
  ٪٧٣  تكاليف املوظفني

  ٪٥  االلتزامات السنوية لغري املوظفني 
  ٪٣  املساعدة القانونية

  ٪٣  محاية الشهود
  ٪٢  االحتجاز
  ٪٨٦  اموع

ونتيجة هلذه النسبة املئوية الكبرية واالستمرار بالتايل يف ارتفاع مستوى النفقات، سيكون العائد  -٥٩
ىل أن احملكمة قد بذلت ما يف جهدها من أجل غري أنه ينبغي اإلشارة إ. من أي زيادة يف الكفاءات بطيئا

وقد . استيعاب األنشطة اإلضافية، بالنسبة للحالة يف كينيا مثالً، وذلك يف حدود مواردها املوجودة
الء األولوية يف عملية إعادة إي كما أن احملكمة تواصل  .أمكن ذلك بفضل خمتلف تدابري الكفاءة املتخذة

م فيها العمل كثرياً واليت تتطلب عادة مزيداً من املوارد، بينما ال تتضمن التنظيم للمجاالت اليت يتراك
  .امليزانية املقترحة احلالية أية موارد إضافية للعمليات اإلدارية

  الزيارات األسرية

، أجرت احملكمة التعديالت ٢٠٠٩مارس / آذار١٠بناء على القرار الصادر من هيئة الرئاسة يف  -٦٠
   وأدرج يف امليزانية احلالية اعتماد يبلغ.  املخصصة للزيارات األسرية للمحتجزينالالزمة للميزانية

 . يورو لقيام األسرة النووية لكل حمتجز بزيارة واحدة سنويا٨١ً ٥٠٠

  إعادة التصنيف

التعديالت "ويقتضي تنفيذ مبدأ .  وظيفة١٨تقترح احملكمة يف امليزانية احلالية إعادة تصنيف  -٦١
أو يف سياق العمل، / حدوث تعديالت يف الدور الذي تقوم به الوظيفة يف احملكمة و"اهلامةاجلوهرية و

ويشمل هذا أيضاً أية إضافات . نتيجة مثال إلعادة تشكيل احملكمة أو إلجراء تعديالت تنظيمية فيها
 عام وقامت احملكمة أيضاً، منذ تقدمي ميزانية. جوهرية يف مسؤوليات املوظف الذي يشغل الوظيفة

وترد معلومات إضافية .  الرتب األخرى– وظائف من فئة اخلدمات العامة ٧، بإعادة تصنيف ٢٠١٠
  ).ج(واخلامس ) ب(يف هذا الشأن يف املرفقني اخلامس 

  املساعدة املؤقتة العامة

ها بناء على توصية جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف، تواصل احملكمة بصرامة استعراض -٦٢
 وظائف من وظائف ٧ حتويل ٢٠١١العام للمساعدة املؤقتة العامة، وتقترح يف امليزانية املقدمة لعام 

  ).د(وترد التفاصيل املتعلقة باقتراح احملكمة يف املرفق اخلامس . املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف دائمة
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  صندوق الطوارئ

 تطلب احملكمة اعتمادات إال إذا وجد ما يربرها من ، ال٢٠١٠على النحو املتبع يف ميزانية عام  -٦٣
ففي حالة احملاكمات مثال، يتمثل العامل احلاسم لطلب االعتماد يف إلقاء القبض على . الناحية الواقعية

. األشخاص وتسليمهم إىل مقر احملكمة يف اليوم الذي يطلب فيه االعتماد من مجعية الدول األطراف
  . وتسليمه بعد هذا التاريخ إىل التوجه إىل صندوق الطوارئوسيؤدي القبض على أي شخص

، طلبت احملكمة ثالث مرات استخدام صندوق الطوارئ يف حالة عجزها ٢٠١٠وخالل عام  -٦٤
وكانت هذه الطلبات تتعلق باحملاكمات املتزامنة . عن ختصيص املوارد يف حدود امليزانية املعتمدة

وشروع املدعي العام يف التحقيقات بشأن احلالة يف ) ٢٠١٠م النصف األول والنصف الثاين من عا(
  .كينيا

، ٢٠١٠وإذا دعت احلاجة إىل استعمال موارد صندوق الطوارئ كلياً أو جزئياً خالل عام  -٦٥
  .سيلزم التفكري يف جتديد موارد الصندوق بالنسبة للسنة القادمة

  صندوق رأس املال العامل

 واملناقشة اجلارية بشأن كل )٣(اجلمعية بشأن صندوق رأس املال العاملعمالً بالقرار الصادر من  -٦٦
من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل، قامت احملكمة بتجميد صندوق رأس املال العامل 

  . إىل حني وضع سياسية مالئمة هلذا الصندوق٢٠٠٧ عند مستواه يف عام ٢٠١١لعام 

 املرفقات 

، مل يكن ٢٠١٠عدالت الشواغر يف نفس املستوى الذي كانت عليه يف عام مبا أنه قد احتفظ مب -٦٧
كما مل يكن هناك تأثرياً حقيقيا على ميزانية . ٢٠١١هناك إال تأثرياً طفيفاً على تكاليف املرتبات لعام 

 لذلك، مل يدرج املرفق. طلب حتويل سبعة وظائف فقط من املساعدة املؤقتة العامةيُ، إذ مل ٢٠١١عام 
تأثري " وال املرفق "٢٠١١ إىل عام ٢٠١٠تفصيل معدل الشواغر وتكاليف تسوية املرتبات من عام "

  .")معدل الشغور (٢٠١٢الوظائف اجلديدة التقديري يف ميزانية عام 

وليس هناك بياناً لإليرادات .  خالل هذا العام سوف توضع أنشطة احملكمة اخلاصة لسرياليون -٦٨
 .٢٠١١املقدرة لعام 

 

  
                                                      

سي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األسا  )٢(
       -، الد األول، اجلزء الثاين)ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠
  ).ج(٣ -هاء
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  االلتزامات املقبلة

  ٢٠١٢اآلثار بالنسبة لعام 

، سيتم التفاوض على عقود خمتلفة، خصوصا منها فيما يتعلق باملنافع واخلدمات ٢٠١٢يف عام   -٦٩
  .الربيدية

  املشاريع االستثمارية األخرى

طراف، قدمت يف الدورة الثالثة عشرة للجنة امليزانية واملالية والدورة الثامنة جلمعية الدول األ   -٧٠
العام وبشأن اآلثار املترتبة على  احملكمة تقريرين بشأن التنفيذ احملدد للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع

بيد أن هذين التقريرين تضمنا معلومات . جتديد االستثمارات الرأمسالية واإلجيارات املؤقتة يف امليزانية
ها يف السنوات القادمة، فقد قُرر تأجيل العديد من حمددة بشأن التكاليف البالغة اليت سيلزم تغطيت

ومل تدرج باخلصوص تكلفة املشاريع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات . مشاريع االستثمارات الرأمسالية
  .٢٠١١ مليون يورو، يف امليزانية املقترحة لعام ٢,٥البالغة 

 



ICC-ASP/9/20 

 

20 20-A-011110 

 ٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام -ثانيا

  اهليئة القضائية: نامج الرئيسي األولالرب -ألف

  مقدمة

مع دخول احملكمة يف مرحلة التشغيل الكامل، شهدت اهليئة القضائية زيادة كبرية يف أنشطتها،  -٧١
على النحو الذي يتبني من اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية واحملاكمات اجلارية على مستوى الشعبة 

، وسيؤدي ذلك إىل تكثيف حجم العمل يف ٢٠١١لزيادة يف عام ومن املتوقع أن تستمر ا. االبتدائية
 .كل من الدوائر وهيئة الرئاسة

وملواصلة الوفاء بواليتها بكفاءة وضمان يف نفس الوقت استخدام األموال العامة بأفضل وجه  -٧٢
ع ، ستبقي اهليئة القضائية على قدر كاف من املرونة بداخلها إلمكان التكيف مفعالةممكن وبصورة 

 .الظروف املتغرية يف األنشطة القضائية للمحكمة

 : إىل ثالثة برامج وبرناجمني فرعيني٢٠١١وتنقسم امليزانية املقترحة للهيئة القضائية لعام  -٧٣

 هيئة الرئاسة ) أ(

  الدوائر  ) ب(

 مكاتب االتصال  )ج(

  مكتب االتصال يف نيويورك   ‘١’

  مكتب االتصال لدى مقر االحتاد األفريقي   ‘٢’

 من نظام روما األساسي، هيئة الرئاسة والدوائر جهازان من األجهزة الثابتة ٣٤مبوجب املادة و -٧٤
 .للمحكمة

وتقوم مكاتب االتصال املدرجة يف الربنامج الرئيسي األول بوظائف التمثيل املشتركة بني مجيع  -٧٥
  .أجهزة احملكمة
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 ٢٠١١م امليزانية املقترحة لعا:  الربنامج الرئيسي األول– ٥جلدول ا
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
 اهليئة القضائية

 
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

٥ ٥١٦,٦ القضاة    ٥ ٥١٦,٦  ٥ ٦٣٤,٠   ٥ ٦٣٤,٠   ٥ ٦٣٤,٠  ٥ ٨٥٢,٢   ٥ ٨٥٢,٢  ٣,٩ ٢١٨,٢ 
٢ ٨٨٣,٩ فو الفئة الفنيةموظ  ٣ ٣٣٨,٤ ٤٥٤,٥   ٣ ٣٣٨,٤  ٣ ٠١٢,٤  ٣ ٤٦٤,٤ ٤٥٢,٠  ٣,٨ ١٢٦,٠ 

١ ٠٣٧,٧ ١٨٠,٠ ٨٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة   ١ ٠٣٧,٧  ١ ٠٤٦,٧ ١٨١,٨ ٨٦٤,٩  ٠,٩ ٩,٠ 
٢ ٥٤٩,٥ اموع الفرعي، املوظفون   ٢ ٩٤٥,٤ ٣٩٥,٩  ٣ ٧٤١,٦  ٤ ٣٧٦,١ ٦٣٤,٥   ٤ ٣٧٦,١  ٣ ٨٧٧,٣  ٤ ٥١١,١ ٦٣٣,٨  ٣,١ ١٣٥,٠ 

١ ٠٤٧,١ ١١١,٨ ٩٣٥,٣ املساعدة املؤقتة العامة  ١٢٨,٦ ٣٣٢,٧ ٥٩١,٤ ٢٧٠,٨ ٣٢٠,٦ ٢٥٨,٧  ٢٥٨,٧  ٢٥٨,٧ 
-٠,٨ ١٥,٤  ١٥,٤ ١٦,٢  ١٦,٢  ١٦,٢    اخلرباء االستشاريون  ٤,٩-  

١ ٠٤٧,١ ١١١,٨ ٩٣٥,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١٢٠,٧ ٣٣١,٩ ٦٠٦,٨ ٢٧٠,٨ ٣٣٦,٠ ٢٧٤,٩  ٢٧٤,٩  ٢٧٤,٩ 
 ٢٦,٤ ٥٧,٣ ٢٧٤,٢ ٢٩,٩ ٢٤٤,٣ ٢٤١,٤ ٢٤,٥ ٢١٦,٩ ٢٨,١ ١٨٨,٨ ٢٣٤,٩  ٢٣٤,٩ السفر
   ١٨,٠  ١٨,٠ ١٨,٠  ١٨,٠  ١٨,٠ ٥,٥  ٥,٥ الضيافة

   ١٥,٦  ١٥,٦ ١٥,٦  ١٥,٦  ١٥,٦ ٤,١  ٤,١ اخلدمات التعاقدية 
 ٣,٩ ٠,٨ ٢١,٣  ٢١,٣ ٢٠,٥  ٢٠,٥  ٢٠,٥ ٠,٥  ٠,٥ التدريب

   ١٠٥,٥  ١٠٥,٥ ١٠٥,٥  ١٠٥,٥  ١٠٥,٥ ٣٣,٨  ٣٣,٨ نفقات التشغيل العامة
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠ ٦,٨  ٦,٨ اللوازم واملواد

   ٤٧,٧  ٤٧,٧ ٤٧,٧  ٤٧,٧  ٤٧,٧    األثاث واملعدات
اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة 

 ١٣,٤ ٥٨,١ ٤٩٢,٣ ٢٩,٩ ٤٦٢,٤ ٤٥٨,٧ ٢٤,٥ ٤٣٤,٢ ٢٨,١ ٤٠٦,١ ٢٨٥,٦  ٢٨٥,٦ باملوظفني

٩ ٢٨٧,٠ اموع  ٩ ٧٩٤,٧ ٥٠٧,٧  ١٠ ٠٥٦,٦  ١٠ ٧١٩,٢ ٦٦٢,٦  ١٠ ٧٤٣,٧ ٢٤,٥  ١٠ ٥٢٧,٩  ١١ ٤٦٢,٤ ٩٣٤,٥  ٦,٩ ٧٤٣,٢ 
 ٦,٦ ٩,١ ١٤٨,٥ ٢٨,٤ ١٢٠,٠ ١٣٩,٢  ١٣٩,٢ ٣٠,٩ ١٠٨,٣ ١٦١,٢ ١٧,٦ ١٤٣,٦ الصيانة املوزعة

 ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ألول الربنامج الرئيسي ا– ٦اجلدول 

 اهليئة القضائية
وكيل أمني 

 عام
مساعد أمني 

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

جمموع موظفي 
 الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 جمموع املوظفني اخلدمات العامة

 ٤٣ ١٤ ١٣ ١ ٢٩   ٤ ٢١ ١ ٢ ١       األساسية
 ٧ ٣ ٣  ٤  ١  ٢ ١      املتصلة باحلاالت

 الوظائف
 احلالية

 ٥٠ ١٧ ١٦ ١ ٣٣   ٥ ٢١ ٣ ٣ ١       اموع الفرعي
 ١       ١     ١             األساسية

                  املتصلة باحلاالت
الوظائف 
املنقولة/اجلديدة  

ع الفرعيامو              ١       ١     ١ 
                             األساسية

 الوظائف املعاد                   املتصلة باحلاالت
تصنيفها/توزيعها                              اموع الفرعي 

 ٥١ ١٧ ١٦ ١ ٣٤   ٥ ٢٢ ٣ ٣ ١       اموع  
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  رئاسةهيئة ال: ١١٠٠لربنامج ا -١

 مقدمة

  .، ستواصل هيئة الرئاسة ممارسة مهامها الرئيسية الثالث٢٠١١يف عام  -٧٦

من ) ١ اإلستراتيجياهلدف (وتساهم هيئة الرئاسة بصفتها القانونية والقضائية يف نوعية العدالة  -٧٧
وتقوم هيئة . خالل تقدمي الدعم الالزم للدوائر لتمكينها من اختاذ إجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة

وتنظم هيئة الرئاسة أيضا . الرئاسة بتشكيل الدوائر وتوزيع احلاالت عليها للنظر يف القضايا احملددة
اجللسات العامة للقضاة وتقدم الدعم القانوين هلا ومتارس الرقابة على املهام اإلدارية لقلم احملكمة وفقاً 

تؤدي هيئة الرئاسة املهام القانونية والقضائية وعالوة على ذلك، .  من نظام روما األساسي٤٣للمادة 
اخلاصة ا ومن بينها اإلجراءات التأديبية، وإعفاء القضاة وتنحيتهم، واالستعراض القضائي لبعض 
قرارات املسجل، فضال عن إبرام االتفاقات الثنائية مع الدول واملنظمات الدولية، واإلشراف مبوجب 

اسي على تنفيذ األحكام الصادرة بالسجن والغرامة واملصادرة الباب العاشر من نظام روما األس
  .وأوضاع السجون

، )٢ اإلستراتيجياهلدف (مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم ولتكون احملكمة  -٧٨
تقوم هيئة الرئاسة، يف نطاق اختصاصها بالعالقات اخلارجية، بإذكاء الوعي بدور احملكمة وعملها عن 

  .تشجيع العالقات مع الدول واملنظمات الدولية واتمع املدينطريق 

 ٣٨وتشرف هيئة الرئاسة، بوصفها اجلهاز املسؤول عن اإلدارة السليمة للمحكمة وفقا للمادة  -٧٩
من نظام روما األساسي، على اجلهود اليت يبذهلا قلم احملكمة لتكون احملكمة منوذجا لإلدارة العامة 

. ، وتنسق أيضا مع املدعي العام مجيع املسائل اإلدارية ذات األمهية املشتركة)٣جياإلستراتياهلدف (
وهي مسؤولة أيضاً عن حسن سري اإلدارة الداخلية هليئة الرئاسة والدوائر، مبا يف ذلك عن املسائل 

  .املتعلقة باملوارد املالية والبشرية واملسائل املتعلقة بامليزانية
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  األهداف

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

اهلدف . (زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم املتزايد له -٢
 )٢ اإلستراتيجي

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن طريق هياكل  -٣
وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على 
عدد كاف من املوظفني األكفاء وذوي اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري 

 )٣ اإلستراتيجياهلدف . (وقراطيةبري

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
      ١اهلدف 

تقدمي الدعم القانوين واللوجسيت جلميع  -  منوذج للعدالة اجلنائية الدولية  -
  .اجللسات العامة للقضاة

١٠٠٪  

إصدار قرارات ذات نوعية عالية ومناسبة من  -  
ون واألحكام املتعلقة حيث التوقيت يف الطع

  .يئة الرئاسة

إصدار مجيع القرارات يف 
حدود الفترة الزمنية املتفق 

  عليها 
  ٢  .ات الثنائية للتنفيذاإلستراتيجيالتفاوض بشأن  -  

      ٢اهلدف 
مؤسسة مشهود هلا مبكانتها  -

  وحتظى بالدعم املالئم
 .استضافة الزيارات الرمسية  -
 .ةالقيام بزيارات خارجي  -
 .عقد جلسات إحاطة دبلوماسية  -
املشاركة يف جلسات إحاطة املنظمات غري   -

 .احلكومية
 . إجراء مقابالت ومؤمترات صحفية  -

٥٠  
١٠  
٣  
٢  
  
٣+١٢  

      ٣اهلدف 
التدريب اجليد التصميم واملستهدف   -  منوذج لإلدارة العامة  -

 .للموظفني
 .اجتماعات سنوية مع موظفي احملكمة  -
 .ات  من الرئيس جلميع أجهزة احملكمةنشر  -

١  
١  
٣  
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  املوارد من املوظفني

  مرتبات وبدالت القضاة

 أمواالً لتغطية األجور املدفوعة لثالثة من القضاة العاملني يف ٢٠١١ختصص امليزانية املقترحة لعام  -٨٠
ات والبدالت واملعاشات ويوفر هذا االعتماد التغطية ملرتبات القضاة فضالً عن االستحقاق. هيئة الرئاسة
 .التقاعدية

  املالك احلايل من املوظفني

وعلى الرغم .  إىل مالك املوظفني٣- منسق ختطيط استراتيجي برتبة ف٢٠١٠أضيف يف عام  -٨١
من إدراج االعتماد الالزم هلذه الوظيفة يف ميزانية هيئة الرئاسة فإن شاغل هذه الوظيفة يقوم بأعمال 

وينعكس الوضع .  إىل األمام وتنفيذهاإلستراتيجي يف جمال دفع التخطيط واسعة النطاق للمحكمة
يف اعتبارها رمسيا منفصلة عن املالك الوظيفي العام هليئة  اإلستراتيجيالتخطيط املستقل لوظيفة منسق 

  .الرئاسة

  املوارد اجلديدة من املوظفني

 يف امليزانية السابقة ٣-انوين برتبة فواعتمدت وظيفة موظف ق. حمولة من املساعدة املؤقتة العامة -٨٢
ودخلت هيئة الرئاسة يف املرحلة اليت سيطلب منها االضطالع باملهام . بتمويل من املساعدة املؤقتة العامة

 من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٢املنصوص عليها يف الباب العاشر من نظام روما األساسي والفصل 
وختتص هذه .  من الئحة احملكمة١١٣ أنشئت ا بناء على البند اإلثبات من خالل وحدة التنفيذ اليت

الوحدة مبراقبة تنفيذ األحكام واألوضاع يف السجون، وتنفيذ الغرامات وأوامر املصادرة والتعويض،كما 
ونظرا لتزايد األنشطة . أا مسؤولة عن الرصد املتواصل لألوضاع املالية لألشخاص احملكوم عليهم

صلة باملهام التنفيذية املذكورة، سيلزم أيضا أن يبذل املوظفون القانونيون والقضائيون القضائية املت
التابعون هليئة الرئاسة جهودا إضافية يف التفاوض من أجل إبرام املزيد من اتفاقات التعاون مع الدول 

والقادرة على واملنظمات، مبا يف ذلك مع الدول اليت تبدي استعدادها لقبول األشخاص احملكوم عليهم 
ويتطلب حجم املهام اليت سيلزم يتناوهلا . املساعدة يف تعقب أصول املتهمني أو احملكوم عليهم وجتميدها

 ٣-من جانب املوظفني القانونيني والقضائيني التابعني هليئة الرئاسة أن يواصل املوظف القانوين برتبة ف
  .التابعني هليئة الرئاسةتقدمي الدعم املادي للموظفني القانونيني والقضائيني 

  اخلرباء االستشاريون

نتيجة للتغري املستمر يف حجم العمل يئة الرئاسة، سيستمر االحتياج املؤقت إىل . نفقات متكررة -٨٣
  .اخلربة االستشارية يف مواضيع ختصصية خمتلفة يف امليزانية املقترحة دون تغيري
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  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 يورو يف ميزانية هيئة الرئاسة لتغطية تكاليف سفر ١١٨ ٢٠٠أُدرج اعتماد يبلغ . كررةنفقات مت -٨٤
وتلزم الزيادة يف هذا االعتماد لتغطية نفقات حضور هؤالء . القضاة الثالثة العاملني يف هيئة الرئاسة

يرية لالجتماعات وتتعلق الزيادة أيضاً بالنفقات التقد. القضاة الدورة اليت ستعقدها اجلمعية يف نيويورك
وأدرج اعتماد أيضاً لتغطية . اليت سيعقدها رئيس احملكمة يف إطار مهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية

  .تكاليف سفر املوظفني املرافقني لرئيس احملكمة لدى اضطالعه مبهامه املتصلة بالعالقات اخلارجية

 التدريب

 الذي يرمي إىل تعزيز اخلربات املتخصصة ملوظفي تسليماً مبا يؤدي إليه التدريب. نفقات متكررة -٨٥
ني األول والثالث، تطلب هيئة الرئاسة اإلستراتيجيهيئة الرئاسة من اإلسهام مباشرة يف حتقيق اهلدفني 

  .التمويل الالزم لتوفري فرص التدريب املتخصص ملوظفيها
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 ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ١١٠٠ الربنامج -٧اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
رئاسةهيئة ال  

املتصلة  األساسية
 اموع باحلاالت

 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 

عراضياالست  

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

١ ٠٣٧,٥ ٩٢٣,٤  ٩٢٣,٤ القضاة   ١ ٠٣٧,٥   ١ ٠٣٧,٥  ١ ٠٤٩,٩   ١ ٠٤٩,٩  ١,٢ ١٢,٤ 
 ١٣,٨ ٩٧,٧ ٨٠٤,٩  ٨٠٤,٩ ٧٠٧,٢  ٧٠٧,٢  ٧٠٧,٢ موظفو الفئة الفنية

سيمبديون تق موظفو اخلدمات العامة  ٠,٥ ١,٢ ٢٥٨,٩  ٢٥٨,٩ ٢٥٧,٧  ٢٥٧,٧  ٢٥٧,٧ 
١ ٠٦٣,٨ ٩٦٤,٩  ٩٦٤,٩  ٩٦٤,٩ ٧٢٠,٣  ٧٢٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون    ١ ٠٦٣,٨  ١٠,٢ ٩٨,٩ 

-٩٣,٨ ٦٧,٥  ٦٧,٥ ١٦١,٣  ١٦١,٣  ١٦١,٣ ٢٩٩,٥  ٢٩٩,٥ املساعدة املؤقتة العامة  ٥٨,٢-  
-٠,٨ ١٥,٤  ١٥,٤ ١٦,٢  ١٦,٢  ١٦,٢    اخلرباء االستشاريون  ٤,٩-  

-٩٤,٦ ٨٢,٩  ٨٢,٩ ١٧٧,٥  ١٧٧,٥  ١٧٧,٥ ٢٩٩,٥  ٢٩٩,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٥٣,٣-  
 ٣٣,٤ ٣١,١ ١٢٤,٣  ١٢٤,٣ ١١٧,٧ ٢٤,٥ ٩٣,٢  ٩٣,٢ ١٦٧,١  ١٦٧,١ السفر
   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠  ١٥,٠ ٣,٣  ٣,٣ الضيافة

           ١,٦  ١,٦ اخلدمات التعاقدية 
 ٣,٨ ٠,٢ ٥,٥  ٥,٥ ٥,٣  ٥,٣  ٥,٣ ٠,٥  ٠,٥ التدريب

اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة 
 ٢٧,٦ ٣١,٣ ١٤٤,٨  ١٤٤,٨ ١٣٨,٥ ٢٤,٥ ١١٣,٥  ١١٣,٥ ١٧٢,٥  ١٧٢,٥ باملوظفني
٢ ١١٥,٧ اموع   ٢ ١١٥,٧  ٢ ٢٩٣,٤   ٢ ٢٩٣,٤  ٢ ٣١٧,٩ ٢٤,٥  ٢ ٣٤١,٤   ٢ ٣٤١,٤  ٢,١ ٤٨,٠ 

              
 ١٨,٠ ٥,٠ ٣٢,٧ صفر ٣٢,٧ ٢٧,٧  ٢٧,٧  ٢٧,٧ ٤٢,٧  ٤٢,٧ الصيانة املوزعة

 ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ١١٠٠ الربنامج -٨اجلدول 

 هيئة الرئاسة
وكيل أمني 

 عام
مساعد أمني 

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

جمموع موظفي 
 الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 جمموع املوظفني اخلدمات العامة

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧   ٢ ٣ ١ ١         األساسية
                  املتصلة باحلاالت

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

 ١       ١     ١            األساسية
                  املتصلة باحلاالت

الوظائف 
املنقولة/اجلديدة  ١ ١     ١     ١             اموع الفرعي 

                             األساسية
االتاملتصلة باحل  الوظائف املعاد                  

تصنيفها/توزيعها                              اموع الفرعي 

 ١٢ ٤ ٣ ١ ٨   ٢ ٤ ١ ١         اموع  
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 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج      -٢

  مقدمة

تنقسم الدوائر إىل ثالث شعب، وهي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف،  -٨٦
وتقوم هيئة الرئاسة بتوزيع القضايا على . من نظام روما األساسي) ب(٣٤ادة على النحو الوارد يف امل

الشعبتني التمهيدية واالبتدائية بينما تنظر شعبة االستئناف يف الطعون املقدمة يف القرارات واألحكام 
  .الصادرة من احملاكم التمهيدية واالبتدائية

ة التمهيدية على مستوى مماثل ملستواها يف ومن املتوقع أن تظل األنشطة القضائية يف الشعب -٨٧
ومن املتوقع أن تستمر أنشطة الشعبة االبتدائية على مستوى مماثل للمستوى الذي . السنوات السابقة

وقد تنظر شعبة االستئناف يف استئنافني مقدمني ضد أحكام ائية . ٢٠١٠وصلت إليه يف اية عام 
  .للمحكمة

  الشعبة التمهيدية

  .جود ستة قضاة على األقل يف مجيع األوقات بالشعبة التمهيديةيلزم و -٨٨

 موظفاً على أساس التفرغ وهم موظف قانوين رئيسي واحد ١٢ويعمل بالشعبة التمهيدية حاليا  -٨٩
، ٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف٣-، وستة موظفني قانونيني برتبة ف٥-برتبة ف

 الرتب األخرى، وثالثة مساعدين إداريني من –دمات العامة ومساعد واحد لشؤون البحث من فئة اخل
  . الرتب األخرى–فئة اخلدمات العامة 

وكان معروضا على الدوائر التمهيدية عند إعداد هذا التقرير مخس حاالت هي أوغندا،  -٩٠
  .السودان، ومجهورية أفريقيا الوسطي، وكينيا/ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ودارفور

نظرا لطبيعة النشاط القضائي يف الشعبة التمهيدية، يصعب التنبؤ بدقة مبستوى هذا النشاط يف و -٩١
، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام بفتح باب التحقيق ٢٠١٠مارس /ويف آذار. ٢٠١١عام 

ونتيجة هلذا . سي من نظام روما األسا١٥يف احلالة يف كينيا، بناء على الطلب املقدم منه وفقا للمادة 
وال . اإلذن، قد تعرض على الشعبة التمهيدية عدة طلبات إلصدار أوامر بالقبض أو باملثول أمام احملكمة

وسيؤدي ذلك إىل زيادة حجم . ٢٠١١يستبعد مثول املشتبه م ألول مرة أمام احملكمة يف غضون عام 
 التمهيدية يف هذه احلالة املسائل املتعلقة وسيلزم أيضا أن تتناول الدائرة. العمل يف الشعبة التمهيدية

  .بتمثيل الضحايا

كذلك، ال يزال التحقيق جاريا يف حاالت مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا  -٩٢
وستؤدي اإلجراءات . الوسطي ودارفور، وقد تقدم الطلبات املتعلقة بإصدار أوامر القبض يف أي وقت

على املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة  اعتماد التهم الذي صدر يف قضية التمهيدية التالية لقرار
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ومن املتوقع أن تؤدي طلبات أخرى . ٢٠١١األرجح إىل قرار جديد العتماد التهم يف منتصف عام 
 من نظام روما األساسي يف عدة بلدان أخرى إىل زيادة ١٥لإلذن بفتح باب التحقيق عمال باملادة 

وعالوة على ذلك مل يتم بعد القبض على عدد من املشتبه م يف . العمل بالشعبةكبرية يف حجم 
  .احلاالت اجلارية وقد يتم تسليمهم للمحكمة يف أي وقت

ويف حني أن من املتوخى أن يظل حجم العمل يف الدوائر التمهيدية مكافئا على األقل للحجم  -٩٣
 الشعبة التمهيدية حتول دون إمكان التنبؤ باحلجم ، فإن طبيعة العمل يف٢٠١٠الذي كان عليه يف عام 
ولقد ساعد استخدام املوارد املتاحة للشعبة يف السنوات السابقة مبرونة يف تلبية . احملدد للعمل بالتحديد

هذه الطلبات اإلضافية، بيد أنه بات واضحا أن هناك حاجة عامة متكررة للموارد اإلضافية يف أوقات 
  .الذروة

  تدائيةالشعبة االب

تتألف الشعبة االبتدائية حاليا من مثانية قضاة يعملون على أساس التفرغ، من بينهم قاض مددت  -٩٤
املدعي العام ضد توماس  من نظام روما األساسي إلمتام قضية ٣٦ من املادة ١٠فترة واليته وفقاً للفقرة 

  )."لوبنغا"املسماة فيما بعد بقضية (لوبنغا دييلو 

، وسبعة موظفني قانونيني ٤-عبة االبتدائية حاليا مستشار قانوين واحد برتبة فويعمل بالش -٩٥
، ومساعد واحد لشؤون ٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف٣-خمصصني للقضاة برتبة ف

 – الرتب األخرى، وثالثة مساعدين إداريني من فئة اخلدمات العامة –البحث من فئة اخلدمات العامة 
  .الرتب األخرى

لوبنغا، واملدعي العام ضد وشكلت يف الشعبة االبتدائية ثالث دوائر ابتدائية للنظر يف قضايا  -٩٦
واملدعي العام ، )"نغودجولو/كاتنغا"املسماة فيما بعد بقضية (جرمان كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي 

ر حكم ائي يف قضية ومن املتوقع أن يصد). “مببا”املسماة فيما بعد بقضية (ضد جان بيري مببا غومبو 
ومن املتوقع أيضا أن تصدر الدائرة االبتدائية الثانية، اليت تنظر يف قضية . ٢٠١٠يف عام لوبنغا 
، ٢٠١١يف عام مببا وانتهت جلسات االستماع يف قضية . ٢٠١١حكما يف عام  ،نغودجولو/كاتنغا

وعالوة على . م ائي يف نفس العامولكن ليس من املتوقع أن تتوصل الدائرة االبتدائية الثالثة إىل حك
أوامر بالتعويض وفقا  إىلنغودجولو /كاتنغاوقضية لوبنغا ذلك، قد تؤدي األحكام الصادرة يف قضية 

ويف هذه احلالة، ستتخذ على األرجح اإلجراءات املتعلقة .  من نظام روما األساسي٧٥للمادة 
الواجب على احملكمة أن تنظر يف اإلجراءات وملا كان من . ٢٠١١يف عام لوبنغا بالتعويض يف قضية 

  .املتعلقة بالتعويض، فإنه ال ميكن التنبؤ يف هذه املرحلة بالوقت الذي ستسغرقه هذه اإلجراءات

سائل املطروحة على احملكمة جديدة يف حد ذاا وال توجد سوابق ألن العديد من املونظرا  -٩٧
  الولذلك. يف مرحلة احملاكمة أو املرحلة التحضريية هلا، حللهاكبري وقت قضائية هلا فإنه يلزم تكريس 
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. أن تتنبأ مبدى القدرة على االلتزام باجلدول الزمين احملدد يف بداية األمر إلدارة الدعوىلدوائر لميكن 
وقد تؤثر الطلبات املوضوعية املقدمة من األطراف، والطعون احملتملة ذات األثر التوقيفي واألحداث 

وقضية لوبنغا وقد تبني ذلك، ليس يف قضية . ارجة عن نطاق الدائرة على التقدم يف الدعوىاألخرى اخل
أيضا اليت مببا اللتني انتهى األمر بالنظر فيهما يف وقت واحد فحسب، ولكن يف قضية نغودجولو /كاتنغا

  .بدء احملاكمةأدت فيها املسائل املوضوعية، على خالف املتوقع، إىل إعادة النظر يف املوعد احملدد ل

 حسبما كما متوقعا قبل بدء جلسات االستماع يف قضيةلوبنغا ولعدم إمتام النظر يف قضية  -٩٨
واجهت الشعبة االبتدائية طفرة غري متوقعة يف حجم عمل دوائرها عندما أحيلت نغودجولو، /كاتنغا
موظفني قانونيني برتبة  طلب إىل صندوق الطوارئ لتعيني ٢٠١٠وقدم يف بداية عام .  إليهامبباقضية 
  . ملواجهة هذا الوضع٢-ف/١- وموظفني برتبة ف٣-ف

  شعبة االستئناف

واملهمة النظامية األساسية لشعبة . تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة، أحدهم رئيس احملكمة -٩٩
الدوائر االستئناف هي النظر يف الطعون اليت يقدمها املشاركون يف القرارات واألحكام الصادرة من 

 من نظام روما األساسي، جيوز لدائرة االستئناف أن تنظر يف ٨١وعمال باملادة . التمهيدية واالبتدائية
. الطعون املقدمة ضد األحكام الصادرة بالرباءة أو باإلدانة أو ضد العقوبة احملددة يف هذه األحكام

 حجم العمل باملقارنة بالطعون وستؤدي الطعون املقدمة ضد األحكام النهائية إىل زيادة كبرية يف
املقدمة ضد القرارات التمهيدية لضرورة النظر يف إجراءات احملاكمة بأكملها ورمبا االستماع إىل أدلة 

  .جديدة

، ومخسة موظفني قانونيني برتبة    ٤-ويعمل بالشعبة حاليا مستشار قانوين واحد برتبة ف -١٠٠
 ومساعد واحد لشؤون البحث من فئة اخلدمات ،٢-، وموظف قانوين معاون واحد برتبة ف٣-ف

  . الرتب األخرى– الرتب األخرى، ومساعدان إداريان من فئة اخلدمات العامة –العامة 

ويف هذه املرحلة، يصعب . ، قدمت إىل دائرة االستئناف سبعة طعون متهيدية٢٠٠٩ويف عام  -١٠١
 لتوقف عددها على عدد ٢٠١١ستئناف يف عام التنبؤ بعدد الطعون التمهيدية اليت ستقدم إىل دائرة اال

احلاالت والقضايا املعروضة على الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية وكذلك على عدد األطراف يف 
ومن املتوقع مع ذلك أن يظل عدد الطعون التمهيدية تقريبا على . القضايا التمهيدية واالبتدائية اجلارية
  . السنوات السابقةنفس املستوى الذي كان عليه يف

 يف الطعون املقدمة ضد األحكام الصادرة ٢٠١١ومن املتوقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عام  -١٠٢
وقد تصدر الدوائر . نغودجولو/كاتنغاوقضية لوبنغا بالرباءة أو باإلدانة أو ضد العقوبة يف كل من قضية 

لة أن يقدم يف القضايا املعروضة على الدوائر ومن املتوقع يف هذه احلا. االبتدائية أحكاما بالتعويض
وبناء على التقدم احملرز يف هاتني القضيتني، من املتوقع . االبتدائية من طعنني ائيني إىل ستة طعون ائية
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وال ميكن مع ذلك استبعاد تقدميها معا أو على األقل . أن تقدم هذه الطعون إىل دائرة االستئناف تباعا
  .زئيا لعدم إمكان التنبؤ بالنشاط القضائي يف الشعبة االبتدائيةيف وقت متداخل ج

  األهداف

 االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي وألمسى املعايري -١

 )١ اإلستراتيجياهلدف . (القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة، ورعايتهم،  من املوظفني الذين اجتذاب فئات متنوعة -٢
  )١٠ اإلستراتيجياهلدف . (وتوفري فرص التطوير الوظيفي والترقي هلم

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  ١اهلدف 

 منوذج للعدالة اجلنائية الدولية -

  

 .تعيني املوظفني يف الدوائر  -
ملتخصص للموظفني القانونيني يف اهليئة التدريب ا -

  .القضائية

١٠٠٪  
١  

  املوارد من املوظفني

  القضاة

 أمواالً لتغطية األجور املدفوعة إىل مخسة عشر قاضياً من ٢٠١١ختصص امليزانية املقترحة لعام    -١٠٣
قضاة فضالً عن ويوفر هذا االعتماد التغطية ملرتبات ال. القضاة الثمانية عشر الذين يعملون بالدوائر
  .االستحقاقات والبدالت واملعاشات التقاعدية

  املالك احلايل من املوظفني

يكون مرنا مبا فيه الكفاية  يوجود هيكل وظيفيف أعقاب الدراسة اليت أجريت للحاجة إىل  -١٠٤
وظيفي اهليكل البتنقيح حملكمة قامت ا املتغرية لعبء العمل يف الشعب القضائية،لسيناريوهات للتصدي ل

 املنقح ييكل الوظيفبشأن اهلهيئة الرئاسة  تقريرلشعب على النحو املبني يف تلك اللدعم القانوين ل
تقوم  قضائية، ةمؤسسكل يف ملتأصلة حلاجة إىل االستمرارية اوللوفاء با. )ICC-ASP/8/29(دوائر لل

املوارد بني ع يرحلي لتجمالتنفيذ املعن طريق غيريات هيكلية احملكمة يف الوقت احلايل بإجراء عدة ت
االستخدام األمثل للموارد كفالة ستمر تنفيذ هذه التغيريات اهليكلية، مع سي، ٢٠١١يف عام و. الشعب

استخدام املوارد املتاحة فل وسيك. لقضاةالرفيع املستوى الالزم لوضمان احلفاظ على الدعم القانوين 
  .داخل اهلياكل القائمة املطلوبة اإلضافيةللموارد بصورة فعالة االستجابة مباشرة 
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  املساعدة املؤقتة العامة

ونتيجة . ذروةال يف أوقاتضافية إموارد  يف الدوائر التمهيدية إىل هناك حاجة عامة متكررة -١٠٥
 ملدة عشرة ١-املوارد الالزمة لتمويل املساعدة املؤقتة العامة برتبة فالتمهيدية ، تطلب الشعبة لذلك
  .تياجات الفورية القصرية األجللتغطية االحأشهر 

عدم إمكان توقع الوقت الذي ستستغرقه حماكمات يف وقت واحد وإلجراء عدة ونظرا  -١٠٦
 ٣-متويل الوظيفتني برتبة ف، تطلب احملكمة  لوبنغايف قضيةاإلجراءات املتعلقة بالتعويضات احملتملة 

 من صندوق الطوارئ، ملدة ٢٠١٠، اجلاري متويلها يف عام ١- وف٢-وكذلك الوظائف برتبة ف
  . من املساعدة املؤقتة العامة٢٠١١ستة أشهر على األقل يف عام 

ويف حالة ظهور احتياجات أخرى غري متوقعة، ستبذل كافة اجلهود لتغطيتها من ميزانية عام  -١٠٧
  .قبل اللجوء إىل مصادر بديلة للتمويل، ٢٠١١

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

ويطلب إدراج . يؤدي القضاة دوراً هاماً يف تثقيف اجلمهور بأعمال احملكمة. تكررةنفقات م -١٠٨
 يورو يف امليزانية املقترحة لتغطية تكاليف السفر املتعلقة بالقضاة، مبا يف ذلك رحلة ١٢٥ ٩٠٠مبلغ 

  .واحدة للقضاة وأقل عدد ممكن موظفي الدوائر باملوقع

 التدريب

ا يؤدي إليه التدريب الذي يرمي إىل تعزيز اخلربات املتخصصة ملوظفي تسليماً مب. نفقات متكررة-١٠٩
ني األول والعاشر، تطلب الدوائر التمويل اإلستراتيجيالدوائر من اإلسهام مباشرة يف حتقيق اهلدفني 
 .الالزم لتوفري فرص التدريب املتخصص ملوظفيها
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 ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ١٢٠٠ الربنامج -٩اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  الدوائر

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

  ٤,٥  ٢٠٥,٨  ٤ ٨٠٢,٣    ٤ ٨٠٢,٣  ٤ ٥٩٦,٥    ٤ ٥٩٦,٥  ٤ ٥٩٣,٢    ٤ ٥٩٣,٢  القضاة
  ٠,٢  ٣,٧  ٢ ٣٦٠,٤  ٤٥٢,٠  ١ ٩٠٨,٤  ٢ ٣٥٦,٧  ٤٥٤,٥  ١ ٩٠٢,٢  موظفو الفئة الفنية

  ١,٠  ٦,٦  ٦٦٦,٦  ١٨١,٨  ٤٨٤,٨  ٦٦٠,٠  ١٨٠,٠  ٤٨٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٠,٣  ١٠,٣  ٣ ٠٢٧,٠  ٦٣٣,٨  ٢ ٣٩٣,٢  ٣ ٠١٦,٧  ٦٣٤,٥  ٢ ٣٨٢,٢  ٢ ٠٢٣,٦  ٣٩٥,٩  ١ ٦٢٧,٧  اموع الفرعي، املوظفون

  ٥٢٨,٨  ٢٨٤,٥  ٣٣٨,٣  ٢٧٠,٨  ٦٧,٥  ٥٣,٨    ٥٣,٨  ٧٤٧,٦  ١١١,٨  ٦٣٥,٨  املساعدة املؤقتة العامة
  ٥٢٨,٨  ٢٨٤,٥  ٣٣٨,٣  ٢٧٠,٨  ٦٧,٥  ٥٣,٨    ٥٣,٨  ٧٤٧,٦  ١١١,٨  ٦٣٥,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٢٦,٧  ٢٦,٥  ١٢٥,٩  ٢٩,٩  ٩٦,٠  ٩٩,٤  ٢٨,١  ٧١,٣  ٥٢,٦    ٥٢,٦  السفر
      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠  ٢,٢    ٢,٢  الضيافة

                  ٢,٥    ٢,٥  اخلدمات التعاقدية
  ٣,٩  ٠,٦  ١٥,٨    ١٥,٨  ١٥,٢    ١٥,٢        التدريب

                  ٤,٦    ٤,٦  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
٢٣,٤  ٢٧,١  ١٤٢,٧  ٢٩,٩  ١١٢,٨  ١١٥,٦  ٢٨,١  ٨٧,٥  ٦١,٩    ٦١,٩  

  ٦,٨  ٥٢٧,٧  ٨ ٣١٠,٣  ٩٣٤,٥  ٧ ٣٧٥,٨  ٧ ٧٨٢,٦  ٦٦٢,٦  ٧ ١٢٠,٠  ٧ ٤٢٦,٣  ٥٠٧,٧  ٦ ٩١٨,٦  اموع
                        

  ٣,٣  ٣,٣  ١٠٤,٨  ٢٨,٤  ٧٦,٤  ١٠١,٥  ٣٠,٩  ٧٠,٦  ١١٠,٧  ١٧,٦  ٩٣,١  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١ظفني لعام املالك املقترح من املو: ١٢٠٠ الربنامج -١٠اجلدول 

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٨  ٨  ٨    ٢٠    ٢  ١٨              األساسية 
  الوظائف  ٧  ٣  ٣    ٤    ١    ٢  ١          املتصلة باحلاالت

  ٣٥  ١١  ١١    ٢٤    ٣  ١٨  ٢  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

  املنقولة/الوظائف اجلديدة                              املتصلة باحلاالت
                             اموع الفرعي

الوظائف املعاد                               األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها

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

  مقدمة

وهي مدرجة يف الربنامج . جلميع أجهزة احملكمةمبهام التمثيل املشترك مكاتب االتصال تقوم  -١١٠
يف ، األمم املتحدةمع تفاعل احملكمة يسري أنشئت من أجل تقد و. تابعة هليئة الرئاسةالرئيسي األول و

مكتب االتصال يف نيويورك، والتعاون اإلقليمي مع الدول األفريقية، يف حالة مكتب االتصال حالة 
ىل رير إا احملكمة وتقدمي تقعزيز مكانةلتأيضا مكاتب االتصال وأنشئت . لدى مقر االحتاد األفريقي

  .ذات الصلةسياقات الاحملكمة عن التطورات اليومية اليت م احملكمة يف 

. واالتصالبلغ مكتب االتصال يف نيويورك مرحلة التشغيل الكامل يف مهامه املتعلقة بالتمثيل و -١١١
لدول أيضا مهام األمانة جلمعية اهذا املكتب ، ميارس املمثلة هلايئة اهلخدمة احملكمة بوصفه عالوة على و

وهو يعمل يف إطار اتفاق لتنظيم . الفريق العامل التابع للمكتب يف نيويوركو،  ومكتبها،األطراف
  .بني املؤسستنيالتشغيلي  من أنشطته للتعاون اً كبرياًكرس قدريالعالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، و

 مكتب االتصال شأت اجلمعيةأنو.  لنجاحهاةعالقة احملكمة مع الدول واملنظمات الدولية حامسو -١١٢
اليت العامة األعمال عمليات امليدانية واللتحقيقات وبصورة فعالة ومباشرة لتوفري الدعم يف نيويورك ل

يقوم و.  وتيسري التعاون معهاعزيز التفاعل بني احملكمة واألمم املتحدةتقوم ا احملكمة عن طريق ت
 يف  حيوياًوراًويؤدي املكتب د. مة يف مقر األمم املتحدةتمثيل احملكمكتب االتصال يف نيويورك فعليا ب

، احملكمةبلتطورات ذات الصلة أيضا اكتب ويراقب امل .ليالتعاون التشغيمعاجلة املسائل املتعلقة ب
مكانة عالية يف برامج اكتسبت احملكمة اجلنائية الدولية و. ويتدخل عند االقتضاء، ويقدم تقارير عنها

التابعة لألمم املتحدة أعماهلا خرى األيئات  اهلوأجملس األمن  وأاجلمعية العامة ناقش وت .األمم املتحدة
  الرئاسةيئةرمسيا ويرتبط مكتب االتصال يف نيويورك . على أساس يومي تقريباًتلفة يف سياقات خم

املتعلقة عالوة على مهمته األساسية و. لمحكمةاألخرى التابعة لجهزة األميع ولكنه يقدم اخلدمات جل
اليت الجتماعات املوضوعي للوجسيت وبتمثيل احملكمة، يقدم املكتب أيضاً قدراً كبرياً من الدعم ال

  .يف نيويوركالفريق العامل التابع له  و اجلمعية مجعية الدول األطراف ومكتبتعقدها 

 ولكن من مرحلة التشغيل الكامل،مكتب االتصال لدى مقر االحتاد األفريقي بعد خل يدومل  -١١٣
ال يقدم مكتب ، كتب االتصال يف نيويوركوخالفا مل. ٢٠١١عام ذلك يف غضون  أن يتم املتوقع

تفاق بشأن العالقة بني وال يزال اال. مانة للجمعيةاالتصال لدى مقر االحتاد األفريقي خدمات األ
، لن التيف بلدان احلاوعلى النقيض من املكاتب امليدانية للمحكمة .  معلقااحملكمة واالحتاد األفريقي

  .محكمةلليف األنشطة التنفيذية االتصال  مكتب شاركي

الدول األفريقية، اليت تشكل أكرب جمموعة إقليمية للدول األطراف يف بالقة احملكمة وتتسم ع -١١٤
.  تعزيز احلوار والفهم الدقيق للمحكمة لدى مقر االحتاد األفريقييفأمهية خاصة بنظام روما األساسي، 
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من أجل بناء عالقات أنشئ مكتب االتصال لدى مقر االحتاد األفريقي جلمعية، اناء على توصية ب
احملكمة لدى االحتاد يف متثيل هاما دورا يؤدي املكتب بالتايل و.  مستدامة مع الدول األفريقيةإستراتيجية

 ذات الصلة بأنشطة لاملسائحيط املكتب احملكمة علما بوسي. يف أديس أبابااألفريقي الذي يقع مقره 
، ويقدم تقارير فريقي، مثل املسائل املتصلة بالسالم وجملس األمنأل املعروضة على االحتاد ااحملكمة 

عالوة على مهمته األساسية املتعلقة باالتصال وبتمثيل احملكمة من أجل رفع مكانتها باملنطقة، و. عنها
  .سؤولني يف الهاياملوضوعي لزيارات امللوجسيت ويقدم املكتب الدعم ال

 األهداف

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

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

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء   النتائج املتوقعة
  
 متابعة مجيع طلبات التعاون مع اجلهات املعنية -

مم املتحدة إىل حني استيفاء تلك باملقر الرئيسي لأل
  .الطلبات

  
١٠٠٪  
  

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

واملشاركة فيها، ومتابعة البنود بطريقة ثنائية، 
  .ة إىل احملكمةوتقدمي تقارير أسبوعي

١٠٠٪  
  

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

١٠٠٪  
  

  ٢ و١اهلدفان 
   مؤسسة مشهود هلا مبكانتها-

  وحتظى بالدعم املالئم

تقدمي الدعم اللوجسيت للجمعية ومكتبها والفريق  -
  .العامل يف نيويورك

 من ٪١٠٠استيفاء 
الطلبات املقدمة يف 
  اإلطار الزمين احملدد
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ١٣٠٠ الربنامج -١١اجلدول 
   ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكاتب االتصال

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

  ٪٩,٠  ٢٤,٦  ٢٩٩,١    ٢٩٩,١  ٢٧٤,٥    ٢٧٤,٥  موظفو الفئة الفنية
  ٪١,٠  ١,٢  ١٢١,٢    ١٢١,٢  ١٢٠,٠    ١٢٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٪٦,٥  ٢٥,٨  ٤٢٠,٣    ٤٢٠,٣  ٣٩٤,٥    ٣٩٤,٥  ٢٠١,٥    ٢٠١,٥  اموع الفرعي، املوظفون
  ٪٣٢٥,٧  ١٤٢,٠  ١٨٥,٦    ١٨٥,٦  ٤٣,٦    ٤٣,٦         العامةاملساعدة املؤقتة

  ٪٣٢٥,٧  ١٤٢,٠  ١٨٥,٦    ١٨٥,٦  ٤٣,٦    ٤٣,٦        اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٪١,٢  -٠,٣  ٢٤,٠    ٢٤,٠  ٢٤,٣    ٢٤,٣  ١٥,٢    ١٥,٢  السفر
      ٢,٠    ٢,٠  ٢,٠    ٢,٠        الضيافة

      ١٥,٦    ١٥,٦  ١٥,٦    ١٥,٦        اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ١٠٥,٥    ١٠٥,٥  ١٠٥,٥    ١٠٥,٥  ٣٣,٨    ٣٣,٨  نفقات التشغيل العامة

      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٢,٢    ٢,٢  اللوازم واملواد
      ٤٧,٧    ٤٧,٧  ٤٧,٧    ٤٧,٧        األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٠,١  -٠,٣  ٢٠٤,٨    ٢٠٤,٨  ٢٠٥,١    ٢٠٥,١  ٥١,٢    ٥١,٢٪-  

  ٪٢٦,٠  ١٦٧,٥  ٨١٠,٧    ٨١٠,٧  ٦٤٣,٢    ٦٤٣,٢  ٢٥٢,٧    ٢٥٢,٧  اموع
  

  ٨,٢  ٠,٨  ١٠,٩  صفر  ١٠,٩  ١٠,٠    ١٠,٠  ٧,٨    ٧,٨  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٣٠٠الربنامج   -١٢اجلدول 

وكيل أمني   مكاتب االتصال
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ٢  ٢    ٢          ١  ١        األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٢  ٢  ٢    ٢          ١  ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
الوظائف املعاد                               املتصلة باحلاالت

                              اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها
  ٤  ٢  ٢    ٢          ١  ١        اموع  
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 مكتب االتصال يف نيويورك :١٣١٠الربنامج الفرعي       )أ(

 املوارد من املوظفني

  املالك احلايل من املوظفني

 ويقوم ضطلع ا املكتبياألنشطة اليت جبميع ) ٥-ف(يقوم رئيس مكتب االتصال يف نيويورك  -١١٥
 املتعلقة اإلدارية واللوجستيةاملسائل جبميع  الرتب األخرى-مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة

 حتددها ولويات اليتاألمن قليل جمه احملدود، على عدد حل نظراًيركز مكتب االتصال، و. باملكتب
معظم الوقت املتاح له يف أداء املهام الرئيسية للمكتب مثل إقامة رئيس املكتب ويستغرق . )٤(اجلمعية

، واحملافظة عليهاعامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة مانة الاألمع اتصاالت رمسية وشبكات غري  رمسية 
 سؤولنياملوترتيب زيارات  ،عنهاتقارير تقدمي واملتصلة باحملكمة اليومية والتقارير االجتماعات متابعة و
ال يتدخل املكتب بالتايل و. واألجهزة التابعة هلالجمعية ، وتقدمي اخلدمات لاحملكمة إىل األمم املتحدةب

مم ألللتعاون مع االعاجلة  الطلبات  املناقشات اليت تؤثر جديا على أعمال احملكمة، ويتابع فقطإال  يف
  .احملكمة يف نيويوركوال يوجد عند قيام رئيس املكتب بأجازة من ميثل . املتحدة

 املساعدة املؤقتة العامة

وملا كانت ). اً شهر١٢جديدة،  (٢-ويطلب التمويل الالزم ملوظف قانوين مساعد برتبة ف -١١٦
معظم األعمال اليت يقوم ا رئيس املكتب من األعمال التشغيلية اليت تتم بالتعاون مع أمانة األمم 
املتحدة، فإن توفري مساعد له ألداء األعمال املوضوعية سيوفر له املزيد من الوقت ملواصلة التعاون 

 إلعداد املواد ٢-م موظف برتبة فولذلك يلز. التشغيلي بشكل استباقي يف أمانة األمم املتحدة
األساسية، واملساعدة يف جتميع التقارير وتقدمي موجز هلا لرئيس املكتب، ورصد التطورات يف األمم 

وسيساهم املوظف القانوين املساعد أيضا يف استمرار العمل بصورة فعالة . املتحدة على أساس يومي
  .س املكتبباملكتب من خالل وجود موظف مسؤول عند غياب رئي

 املوارد من غري املوظفني

  السفر

  .التصال رئيس املكتب باملقر الرئيسي يف الهاي. نفقات متكررة   -١١٧

  

  

                                                      
  .وركمكتب اتصال يف نيوي نشاءإبشأن ات مقدمة من املكتب ورقة خيار، ICC-ASP/4/6انظر الوثيقة   )٣(
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  نفقات التشغيل العامة

  .أدرج اعتماد لإلجيار واملصاريف اجلارية للمكتب يف نيويورك. نفقات متكررة  -١١٨

  اللوازم

 .اللوازم األساسية واملواد االستهالكية األخرى الالزمة للمكتب. متكررة٣٧نفقات  -١١٩
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ١٣١٠ الربنامج الفرعي -١٣اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
   ٢٠١١ امليزانية املقترحة لعام

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكتب االتصال يف نيويورك

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

  ٠,٥  ٠,٧  ١٤٠,١    ١٤٠,١  ١٣٩,٤    ١٣٩,٤  موظفو الفئة الفنية
  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٦    ٦٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٧  ١,٣  ٢٠٠,٧    ٢٠٠,٧  ١٩٩,٤    ١٩٩,٤  ٢٠١,٥    ٢٠١,٥  اموع الفرعي، املوظفون
  ٣٤٠,١  ٩١,٥  ١١٨,٤    ١١٨,٤  ٢٦,٩    ٢٦,٩        املساعدة املؤقتة العامة

  ٣٤٠,١  ٩١,٥  ١١٨,٤    ١١٨,٤  ٢٦,٩    ٢٦,٩        اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٤,٨  ٠,٤  ٨,٨    ٨,٨  ٨,٤    ٨,٤  ١٥,٢    ١٥,٢  السفر
      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠        الضيافة
                        التدريب

      ٥٥,٩    ٥٥,٩  ٥٥,٩    ٥٥,٩  ٣٣,٨    ٣٣,٨  نفقات التشغيل العامة
      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠  ٢,٢    ٢,٢  اللوازم واملواد

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٠,٦  ٠,٤  ٧٠,٧    ٧٠,٧  ٧٠,٣    ٧٠,٣  ٥١,٢    ٥١,٢  

  ٣١,٤  ٩٣,٢  ٣٨٩,٨    ٣٨٩,٨  ٢٩٦,٦    ٢٩٦,٦  ٢٥٢,٧    ٢٥٢,٧  وعام
                        

  ٨,٢  ٠,٤  ٥,٥    ٥,٥  ٥,٠    ٥,٠  ٧,٨    ٧,٨  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٣١٠الربنامج الفرعي  -١٤اجلدول 

وكيل أمني   مكتب االتصال يف نيويورك
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١          ١          األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٢  ١  ١    ١          ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد                               األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها
                              اموع الفرعي  
  ٢  ١  ١    ١          ١          اموع  
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 مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي: ١٣٢٠الربنامج الفرعي     )ب(

 املوارد من املوظفني

ستظل املوارد مبستواها احلايل إىل حني بلوغ املكتب مرحلة التشغيل الكامل وإمكان القيام يف  -١٢٠
  .املقر الرئيسي بتقييم اهلياكل القائمة

  املالك احلايل من املوظفني

 مسؤول عن إدارة املكتب يف أديس أبابا وهو املسؤول بصفة عامة )٥()١-مد(رئيس املكتب  -١٢١
وتظل مهامه التمثيلية قائمة طوال العام وتبلغ ذروا يف . عن مجيع األعمال املتعلقة باملكتب

تعلقة بالسالم االجتماعات التحضريية ملؤمترات القمة، ولدى انعقاد هذه املؤمترات، وأثناء املناقشات امل
  .وجملس األمن، وأثناء الزيارات اليت يقوم ا املسؤولون باحملكمة

 الرتب األخرى الدعم اإلداري -ويقدم املساعد اإلداري والفين من فئة اخلدمات العامة -١٢٢
ويوفر املساعد أيضا الدعم العام ويرتب املواعيد . واللوجسيت للمكتب وزيارات املسؤولني من الهاي

  .م االجتماعاتوينظ

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

من أجل أداء مهامه التمثيلية، يلزم حضور رئيس املكتب االجتماعات املتعلقة . نفقات متكررة -١٢٣
هذه االجتماعات يف عدد من وتعقد . فريقيألالحتاد االتابعة ليئات اهلمع خمتلف بوضع السياسات 

 االحتاد لدىال ل احملكمة على حنو فعيمتثويتطلب . األفريقيةن القارة الواقعة يف أجزاء خمتلفة مالعواصم 
مرتني  هوهذا بدوره يتطلب سفر. ال مع احملكمةفريقي أن يكون رئيس املكتب على اتصال وثيق وفعألا

  .إىل الهاي من أجل تقدمي تقرير إىل احملكمة، والتنسيق مع مجيع أجهزة احملكمةيف السنة 

  لعامةنفقات التشغيل ا

مل تتوافر لدى إعداد مشروع امليزانية معلومات عن نفقات التشغيل العامة املتعلقة باملكتب  -١٢٤
 .ولذلك مل تطلب موارد جديدة

  

                                                      
سيقتصر االتصال بالسفراء واملفوضني التابعني  دته جهات التخاطب مع احملكمة يف أديس أبابا،على النحو الذي أكّ  )٤(

أعدته احملكمة بشأن إنشاء  قريرت،  ICC-ASP/8/CBF.2/12 انظر الوثيقة .لالحتاد األفريقي على كبار املسؤولني فقط
  .ر االحتاد األفريقي يف أديس أباباى مق لدمكتب للمحكمة اجلنائية الدولية
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 اللوازم واملعدات

  .اللوازم األساسية واملواد االستهالكية األخرى الالزمة للمكتب. متكررةنفقات    -١٢٥
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ١٣٢٠ الربنامج الفرعي -١٥اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

مكتب االتصال لدى االحتاد   النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  األفريقي

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  التباحلا

  ١٧,٧  ٢٣,٩  ١٥٩,٠    ١٥٩,٠  ١٣٥,١    ١٣٥,١  موظفو الفئة الفنية
  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٦    ٦٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١٢,٦  ٢٤,٥  ٢١٩,٦    ٢١٩,٦  ١٩٥,١    ١٩٥,١        اموع الفرعي، املوظفون
  ٣٠٢,٤  ٥٠,٥  ٦٧,٢    ٦٧,٢  ١٦,٧    ١٦,٧        ة العامةاملساعدة املؤقت

  ٣٠٢,٤  ٥٠,٥  ٦٧,٢    ٦٧,٢  ١٦,٧    ١٦,٧        اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٤,٤  -٠,٧  ١٥,٢    ١٥,٢  ١٥,٩    ١٥,٩        السفر
      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠        الضيافة

      ١٥,٦    ١٥,٦  ١٥,٦    ١٥,٦        اخلدمات التعاقدية
      ٤٩,٦    ٤٩,٦  ٤٩,٦    ٤٩,٦        نفقات التشغيل العامة

      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠        اللوازم واملواد
      ٤٧,٧    ٤٧,٧  ٤٧,٧    ٤٧,٧        األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

      ٠,٥  -٠,٧  ١٣٤,١    ١٣٤,١  ١٣٤,٨    ١٣٤,٨-  

  ٢١,٤  ٧٤,٣  ٤٢٠,٩    ٤٢٠,٩  ٣٤٦,٦    ٣٤٦,٦        اموع 
                        

  ٨,٢  ٠,٤  ٥,٥    ٥,٥  ٥,٠    ٥,٠        الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٣٢٠ الربنامج الفرعي -١٦اجلدول 

وكيل أمني   مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -لعامةا

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١            ١        األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٢  ١  ١    ١            ١        اموع الفرعي   احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد                               األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي  
  ٢  ١  ١    ١            ١        اموع  
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  عي العاممكتب املد: الربنامج الرئيسي الثاين -اءب

  

  مقدمة

 موارد تزيد على املوارد ٢٠١١لعام ") املكتب("ال يطلب يف ميزانية مكتب املدعي العام  -١٢٦
.  يف املائة عن امليزانية املعتمدة يف العام املاضي٠,٢ويقل اموع النهائي بنسبة . ٢٠١٠احملددة يف عام 

 زيادة اإلنتاجية ملواجهة التحديات اليت تطرحها التحقيقات واحملاكمات وسيواصل املكتب السعي إىل
  .اجلديدة دف زيادة اإلنتاج دون زيادة يف املوارد

 يورو عن ٥٠ ٣٠٠ باخنفاض مطلق يبلغ ٢٠١١ وتعرض امليزانية املقترحة للمكتب لعام  -١٢٧
، زادت امليزانية اإلمجالية بنسبة ٢٠٠٩ عام وباملقارنة بالنفقات الفعلية يف. ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

 ٤٤ بنسبة ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩ يف املائة بينما زاد عدد القضايا قيد البحث والقضايا املعلقة من عام ١٢
وتغطي امليزانية أيضا مجيع األنشطة ).  أدناه١٧ قضية، انظر اجلدول ١٣ قضايا إىل ٩من (يف املائة 

ومل يقدم املكتب طلبا لالستعانة ). أبو قردة،كينيا (٢٠١٠ و٢٠٠٩ي اإلضافية وغري املتوقعة يف عام
بصندوق الطوارئ سواء عند مثول السيد أبو قردة غري املتوقع أمام احملكمة ألول مرة لالستماع إىل 
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أو عند التحقيق ) قضية دارفور الثالثة (٢٠٠٩يف عام املدعي العام ضد أبو قردة اعتماد التهم يف قضية 
  .٢٠١٠يا املتعلقة باحلالة يف كينيا يف عام يف القضا

وتعزى الزيادة يف النفقات يف جمال الوظائف الثابتة، اليت متثل اجلزء األكرب من ميزانية املكتب،  -١٢٨
 إىل التسويات اليت جرت يف العام املاضي يف جدول املرتبات وكذلك إىل حتويل ٢٠٠٩باملقارنة بعام 

عوضت هذه الزيادة ( العامة إىل وظائف دائمة متصلة باحلاالت مخس وظائف للمساعدة املؤقتة
وعالوة على ذلك فإن ). ٢٠١١بتخفيض مقابل يف االعتماد املخصص للمساعدة املؤقتة العامة يف عام 

، وسيؤدي ٢٠٠٩ سيكون أقل من املعدل الفعلي يف عام ٢٠١١متوسط معدل الشواغر املتوقعة لعام 
  .٢٠٠٩لتنفيذ باملقارنة بعام ذلك إىل معدل أعلى بكثري ل

. وأعيد تقييم احتياجات السفر بعناية وخفضت مدة البعثات يف ضوء اخلربة املكتسبة حىت اآلن -١٢٩
باملقارنة بامليزانية ( يورو ١٠٦ ٣٠٠وأدى ذلك، ليس إىل اخنفاض ميزانية السفر املتعلقة باملكتب مبقدار 

 تكاليف السفر بوجه عام فحسب، ولكن أيضا إىل متكني رغم تعويض الزيادة يف) ٢٠١٠املعتمدة لعام 
 يف املائة، مما يسمح بتغطية مجيع التحقيقات ٢٥املكتب من زيادة العدد اإلمجايل للبعثات بنسبة 

  .، فضال عن احتياجات السفر اإلضافية املتصلة بالتعاون٢٠١١والقضايا اجلديدة يف عام 

مستشارين قام املدعي العام بتعيني ظام روما األساسي،  من ن٤٢ من املادة ٩ووفقا للفقرة  -١٣٠
جرائم أخرى حمددة، وال تنجم عن ذلك أية تكاليف إضافية ألم واملتعلقة باجلنس قانونيني للجرائم 

  .يقدمون خدمام للمدعي العام بدون مقابل

ل الرئيسي األول والعام. ويواصل املكتب االعتماد يف أنشطته وإستراتيجيته على ثالث دعائم -١٣١
لنهج الكفاءة من حيث التكلفة هو سياسة تركز على التحقيقات واحملاكمات بعناية، وفقا لنظام روما 

 مليون من الضحايا املشردين يف مشال أوغندا، وثالثة ١,٨ويوفر املكتب احلماية لنحو . األساسي
حايا املشردين يف مجهورية الكونغو ماليني من الضحايا املشردين يف دارفور، وأكثر من مليونني من الض

 من الضحايا املشردين أو املعرضني للتشرد يف كينيا، وعدة آالف من ٣٥٠ ٠٠٠الدميقراطية، و
الضحايا الذين يتعرضون للنهب يف مجهورية أفريقيا الوسطى، بينما يقاضي فقط األشخاص الذين 

ويؤدي تركيز اإلجراءات على هذا . يقيتحملون القدر األكرب من املسؤولية عن اجلرائم قيد التحق
إىل توسيع نطاق تأثريها وامتداد ) على األشخاص الذين يتحملون القدر األكرب من املسؤولية(النحو 

 مليار ١,٧٦ الذين يبلغ عددهم حنو – ١١١ لاألثر الوقائي ألعماهلا إىل سكان الدول األطراف ا
ييم لالحتياجات من التكاليف أن يأخذ هذه وينبغي ألي تق.  وما وراء ذلك، على األقل-نسمة

  .اجلوانب يف االعتبار

والعامل الرئيسي الثاين هو زيادة التعاون من خالل شبكة من التعاون مع الدول والكيانات  -١٣٢
 عمل ٢٠١٠ و٢٠٠٩ويف عامي . احلكومية الدولية وغري احلكومية، مع االحترام الواجب ملبدأ التكامل
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وثيق مع عدة دول يف مناطق خمتلفة وتبادل املعلومات معها للمساعدة يف التحقيق يف املكتب بالتعاون ال
  .اجلرائم املرتكبة يف إقليم الكيفو

والعامل الرئيسي الثالث هو االستخدام املرن للموارد من خالل توسيع أو تضييق نطاق األفرقة  -١٣٣
دام الفعال للموارد بتوحيد اإلجراءات يف وقد تيسر هذا التناوب واالستخ. املشتركة طبقا لالحتياجات

وميكن اآلن  تناوب . ٢٠١٠املكتب عن طريق دليل العمل الذي أصبح نافذا رمسيا اعتبارا من عام 
  .املوظفني من فريق إىل آخر حسب االقتضاء دون مواجهة مشاكل التكيف

كفاءة دون التوسع واختذت بعض اخلطوات لزيادة ال. ومل تدخل تعديالت على هيكل املكتب -١٣٤
ثالث مدة تزيد على  ة شاغرت ظليتنائب املدعي العام للتحقيقات الفأوال، ألغيت وظيفة . يف املوارد
املكتب حتقيقاته ا  الطريقة اليت يدير  مالءمة٢٠٠٦ العملية منذ عام تجربةوتؤكد ال. سنوات
من شعبة التحقيقات اآلن  رئاسة  أصبحتلذلك،نتيجة و. اهليكل احلايل لشعبة التحقيقاته ووحماكمات

  .مسؤولية املدير

متصلة إىل وظائف مخس وظائف للمترمجني من املساعدة املؤقتة العامة مت حتويل وثانيا،  -١٣٥
ففي بداية العمل باملكتب، مل يكن من الواضح الوقت الذي سيستمر فيه االحتياج إىل هذه . باحلاالت
ج إىل معظم األعمال اليت يقوم ا املترمجون من املساعدة املؤقتة وأثبتت التجربة أن االحتيا. املوارد

شغلت مدة تزيد على  حتويل هذه الوظائف اخلمس، اليت وسيؤدي . العامة سيظل مستمراً مدة طويلة
ثالث سنوات واليت سيظل االحتياج إليها مستمراً طوال سنتني أخريني على األقل إىل مزيد من 

وفقدان ، وجتنب النقص يف الكفاءة بسبب زيادة التناوب بني املوظفني ال احليوييف هذا ااالستقرار 
 بنحو ٢٠١١املساعدة املؤقتة العامة لعام ميزانية اخنفضت  ،ونتيجة هلذا التحويل. الذاكرة املؤسسية

غ ومتثل الزيادة املقابلة يف ميزانية الوظائف املتصلة باحلاالت وفورات صافية  تبل.  يورو٥٣٧ ٥٠٠
   يبلغمعدل شغور ) خالفا للمساعدة املؤقتة العامة( يورو ألن الوظائف الثابتة ينطبق عليها ٤٣ ٠٠٠
  . يف املائة٨

الربنامج (وظيفة منسق اإلدعاء : ٢٠١١ويقترح املكتب إعادة تصنيف وظيفتني يف ميزانية عام  -١٣٦
رية والرقابية املعهود ا إليه لتمكني  بسبب زيادة املهام اإلدا١- إىل الرتبة مد٥-من الرتبة ف) ٢٤٠٠

النائب الباقي للمدعي العام من أداء املزيد من املهام املتصلة باحملكمة، فضال عن وظائف متثيلية أخرى، 
    إىل الرتبة٤-من الرتبة ف) ٢٣٠٠الربنامج (ووظيفة منسق الطب الشرعي يف شعبة التحقيقات 

 .٥-ف
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  ة مكتب املدعي العام وتوزيع املوظفني حبسب احلاالت التغريات يف ميزاني:١٧جلدول ا

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

 ٢٠٠٩بتطبيق منوذج التناوب، تظل املوارد املعتمدة يف سياق طلب امليزانية التكميلية يف عام و -١٣٧
 بوصفها من املوارد املطلوبة ٢٠١١مدرجة يف ميزانية عام ) بيري مببا-للقضية املرفوعة ضد جان(

وسيسمح ذلك بتحويل املوارد املتاحة من . علقة بقضية مبباللمساعدة املؤقتة العامة لتغطية األعمال املت
  .الوظائف الثابتة يف قضية لوبنغا إىل احلالة يف كينيا دون حاجة إىل طلب موارد إضافية

 

امليزانية باليورو 
)* عدد املوظفني(

  )وعدد القضايا
  أوغندا  الدعم التشغيلي

مجهورية الكونغو 
  دارفور  الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
  كينيا  الوسطى

   املعتمدة٢٠٠٦
٣ ٤٢٨ ١٠٠   
) ٢٩(  
  ) قضايا٣( 

٣ ٥٤٩ ٧٠٠   
) ٢٧(  
  )قضية واحدة (

٤ ٧٧٠ ٩٠٠  
) ٢٨(  
  )قضية واحدة (

 ٤ ٠٥٥ ٥٠٠  
) ١٥(  
  )قضية واحدة (

  غري وارد  غري وارد

   املعتمدة٢٠٠٧
٣ ٧٨٨ ٤٠٠   
) ٤١(  
  ) قضايا٥ (

١ ١٠٩ ٥٠٠   
) ٤(  
  )قضية واحدة (

٥ ٨٥١ ٤٠٠  
) ٥١(  
  )قضيتان (

٤ ٥٣٢ ٥٠٠   
) ٣٥(  
  )قضية واحدة (

٢ ٥٥٣ ٨٠٠ 
)٢١(  
  )قضية واحدة(

  غري وارد

  ملعتمدة ا٢٠٠٨
٤ ٧٠٩ ١٠٠   
) ٥١(  
  ) قضايا٨ (

١ ٠٣٣ ٧٠٠    
) ٤(  
  )قضية واحدة (

٥ ٨٣٥ ٢٠٠   
) ٤٨(  
  ) قضايا٣ (

٤ ٤١٧ ٨٠٠   
) ٣١(  
  ) قضايا٣ (

٣ ٣٩٣ ٤٠٠ 
)٢٤(  
  )قضية واحدة(

  غري وارد

   املعتمدة٢٠٠٩
٥ ٠١٢ ٧٠٠   
) ٥٩(  
  ) قضايا٩ (

٨٩٨ ٩٠٠   
) ٣(  
  )قضية واحدة (

٦ ١٢٤ ٣٠٠   
) ٥٣(  
  )ايا قض٤ (

٤ ٥٩٠ ٥٠٠    
) ٣٢(  
  ) قضايا٣ (

٤ ٢٠٦ ٣٠٠ 
)٢٤(  
  )قضية واحدة(

  غري وارد

   املعتمدة٢٠١٠
٥ ٥٣٩ ٢٠٠   
) ٦١(  
  ) قضية١١ (

٩٠٣ ٨٠٠   
) ٣(  
  )قضية واحدة (

٦ ٦٥٥ ٤٠٠   
) ٥٤(  
  ) قضايا٦- ٥ (

٤ ١٢١ ٤٠٠   
) ٢٤(  
  ) قضايا٣ (

٤ ٧٩٤ ٧٠٠  
 -قضية واحدة(

  )قضيتان

  غري وارد

   املقترحة٢٠١١
٦ ٣٤٩ ٩٠٠  
) ٦٩(  
  ) قضية١٣ (

٣٤٥ ٨٠٠   
) ١(  
  )قضية واحدة (

٥ ٤١٤ ٨٠٠   
) ٤٣(  
  ) قضايا٥ (

٢ ٢٠١ ٢٠٠   
) ١٦(  
  ) قضايا٤ (

٢ ١٣٨ ٣٠٠   
)١٠(  
  )قضية واحدة(

٥ ١٩٤ ٦٠٠   
)٣٦(  
  )قضيتان(



 

 

46
 

 
  

 
2

0
-A

-011
110

 

IC
C

-A
SP

/9/20
 

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام :  الربنامج الرئيسي الثاين-١٨اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠انية املعتمدة لعام امليز

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكتب املدعي العام

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

  ٣,٣  ٥١٧,٧  ١٦ ٠٢٨,٣  ١٢ ٣٠٠,٩  ٣ ٧٢٧,٤  ١٥ ٥١٠,٦  ١١ ٨٠٦,٤  ٣ ٧٠٤,٢  موظفو الفئة الفنية
      ٣ ٩٤٧,٦  ٢ ٩٤٠,٢  ١ ٠٠٠,٤  ٣ ٩٤٧,٦  ٢ ٩٤٧,٢  ١ ٠٠٠,٤  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٢,٧  ٥١٧,٧  ١٩ ٩٧٥,٦  ١٥ ٢٦٧,٢  ٤ ٧٢٧,٨  ١٩ ٤٥٨,٢  ١٤ ٧٥٣,٦  ٤ ٧٠٤,٦  ١٧ ٣٨٣,٧  ١٣ ١٣٧,٤  ٤ ٢٤٦,٣  اموع الفرعي، املوظفون
  -١٢,٧  -٥٣٧,٥  ٣ ٦٨٥,٢  ٣ ٦٤٨,٢  ٣٧,٠  ٤ ٢٢٢,٧  ٤ ١٨٥,٧  ٣٧,٠  ٣ ٨٧٣,٩  ٣ ٦١٤,٣  ٢٥٩,٦  لعامةاملساعدة املؤقتة ا

                  ٦,٧  ٦,٧    املساعدة املؤقتة لإلجتماعات
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ٠,٥    ٠,٥  العمل اإلضايف

  ٠,٨  ٠,٨  ١٠٦,٠  ١٠٦,٠    ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ٦٥,٠  ٦٥,٠    اخلرباء االستشاريون
  -١٢,٤  -٥٣٦,٧  ٣ ٨٠٦,٢  ٣ ٧٥٤,٢  ٥٢,٠  ٤ ٣٤٢,٩  ٤ ٢٩٠,٩  ٥٢,٠  ٣ ٩٤٦,١  ٣ ٦٨٦,٠  ٢٦٠,١  عي، الرتب األخرىاموع الفر

  -٤,٧  -١٠٦,٣  ٢ ١٤٨,٤  ١ ٩٠٦,٦  ٢٤١,٨  ٢ ٢٥٤,٧  ٢ ٠٧٢,٥  ١٨٢,٢  ١ ٩٤٨,٨  ١ ٧٧٧,٤  ١٧١,٤  السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٧,١    ٧,١  الضيافة

      ٢٧٧,٥  ٢٥٢,٥  ٢٥,٠  ٢٧٧,٥  ٢٥٢,٥  ٢٥,٠  ١٠٢,٠  ٨٥,٩  ١٦,١  اخلدمات التعاقدية
      ٧٩,٤  ٥٥,٥  ٢٣,٩  ٧٩,٤  ٥٥,٨  ٢٣,٦  ١٥٤,٩  ١٤١,٤  ١٣,٥  التدريب

  ٢٧,٣  ٧٥,٠  ٣٤٩,٦  ٣٤٩,٦    ٢٧٤,٦  ٢٧٤,٦    ٢٦٣,٩  ٢٦٣,٩    نفقات التشغيل العامة
      ١٠١,٠  ٤٨,٠  ٥٣,٠  ١٠١,٠  ٤٨,٠  ٥٣,٠  ٣٤,٦  ٢٠,٨  ١٣,٨  اللوازم واملواد

      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٦٨,١  ٦٨,١    األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
١,٠  -٣١,٣  ٢ ٩٩٥,٩  ٢ ٦٤٢,٢  ٣٥٣,٧  ٣ ٠٢٧,٢  ٢ ٧٣٣,٤  ٢٩٣,٨  ٢ ٥٧٩,٤  ٢ ٣٥٧,٥  ٢٢١,٩-  

  -٠,٢  -٥٠,٣  ٢٦ ٧٧٨,٠  ٢١ ٦٤٤,٥  ٥ ١٣٣,٥  ٢٦ ٨٢٨,٣  ٢١ ٧٧٧,٩  ٥ ٠٥٠,٤  ٢٣ ٩٠٩,٢  ١٩ ١٨٠,٩  ٤ ٧٢٨,٣  اموع
                        

  -٤,٤  -٣٩,٠  ٨٣٩,٠  ٧١٠,٨  ١٢٨,٢  ٨٧٨,٠  ٧٦٤,٦  ١١٣,٤  ٦٨٤,٩  ٤٩٨,٦  ١٨٦,٣  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام :  الربنامج الرئيسي الثاين– ١٩اجلدول 

وكيل أمني   مكتب املدعي العام
  عام

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

جمموع موظفي 
ئة الفنية فما الف

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤٨  ١٦  ١٥  ١  ٣٢  ٢  ٧  ٤  ٩  ٥  ٢    ٢  ١  األساسية 
  الوظائف  ١٧٠  ٤٨  ٤٨    ١٢٢  ١٥  ٤٠  ٤٠  ٢١  ٥          املتصلة باحلاالت

  ٢١٨  ٦٤  ٦٣  ١  ١٥٤  ١٧  ٤٧  ٤٤  ٣٠  ١١  ٢    ٢  ١  اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف   ٥        ٥      ٥              املتصلة باحلاالت
  ٥        ٥      ٥              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد   -١        -١        -١    ١    -١    األساسية
                              املتصلة باحلاالت  تصنيفها/توزيعها

  -١        -١        -١    ١    -١    الفرعياموع   
  ٢٢٢  ٦٤  ٦٣  ١  ١٥٨  ١٧  ٤٧  ٤٩  ٢٩  ١١  ٣    ١  ١  اموع  
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  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج  -١

  مقدمة

يتكون مكتب املدعي العام من ديوان املدعي العام، وقسم املشورة القانونية، وقسم  -١٣٨
شعب التنفيذية واألفرقة  تقدمي اخلدمات إىل العلىاخلدمات، ويساعد مجيعها املدعي العام 

. ويتم يف مكتب املدعي العام تقييم السياسات اخلاصة باملكتب وتعزيزها. املشتركة وتنسيقها
املشورة للمدعي )  من الالئحة التنظيمية ملكتب املدعي العام٢-٤املادة (وتقدم اللجنة التنفيذية 
ليت يقوم ا املكتب، ويقوم ديوان  جلميع العمليات واألنشطة استراتيجيةاإلالعام بشأن اجلوانب 

  .املدعي العام بأعمال األمانة هلذه اللجنة

بتوجيه األنشطة الرئيسية احملددة لتحقيق ، من خالل اللجنة التنفيذية، يقوم املدعي العامو -١٣٩
  .إلدعاء بأقل قدر ممكن من املوارد وأكرب قدر ممكن من املساءلةل ستراتيجيةاإلهداف األ

ذا الصدد، ينسق ديوان املدعي العام األنشطة الداخلية واألنشطة املشتركة بني ويف ه -١٤٠
األجهزة لضمان وجود موظفني مؤهلني وذوي مهة عالية، وتقاسم املعلومات بصورة فعالة، وبناء 

  .ثقافة مشتركة للمحكمة

من املدعي العام ويقدم قسم املشورة القانونية الردود على طلبات املشورة القانونية املقدمة  -١٤١
  .ومجيع الشعب التنفيذية

العالية اجلودة ويف خلدمات اإلدارية واللغوية والتقنية  ما يلزم من ا قسم اخلدماتقدموي -١٤٢
بإتباع ج مرن يف االستجابة الحتياجات العمالء بأقل قدر ممكن من املوارد التوقيت املناسب 

  .ات املشتركة املوحدةوعن طريق االتصال بقلم احملكمة لتنسيق اخلدم

  األهداف

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

  )٣ اإلستراتيجياهلـدف . (متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم التنوع

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد   -٢
  )٨ اإلستراتيجياهلدف . (على قواعد لضمان احلقوق وتقليل املخاطر عند االقتضاء



ICC-ASP/9/20 
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  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 ١اهلدف 

التنفيذ الكامل خلطة التدريب السنوية   -
  .مة لتنفيذ دليل العملياتالداع

 
النسبة املئوية من خطة التدريب   -

  .السنوية اليت مت حتقيقها

  
≤ ٩٥٪   
  

النسبة املئوية من اموعات املستهدفة  -  
  .اليت مت تدريبها

التدريب  من عناصر ٪ ١٠٠
من عناصر  ٪٦٠؛ ةلزاميإلا

  .ةالتدريب االختياري
      ٢اهلدف 

تعلقة حتقيق مجيع األهداف امل  -
حتسني اجلوانب اللغوية /بتطوير

واإلدارية واملالية والتقنية اليت ختص 
  .٢٠١١مكتب املدعي العام يف عام 

 من النسبة املئوية الفعلية -
 .التطوير اليت مت حتقيقها/لتحسيناتا

 <٩٠ ٪  
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢١٠٠الربنامج -٢٠اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  املدعي العام

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

  ١٩,٩  ٤٩٤,٥  ٢ ٩٨٣,٦  ٩٢٠,٢  ٢ ٠٦٣,٤  ٢ ٤٨٩,١  ٤٢٥,٧  ٢ ٠٦٣,٤  موظفو الفئة الفنية
      ١ ٣٠٧,٤  ٦٧٥,٤  ٦٣٢,٠  ١ ٣٠٧,٤  ٦٧٥,٤  ٦٣٢,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١٣,٠  ٤٩٤,٥  ٤ ٢٩١,٠  ١ ٥٩٥,٦  ٢ ٦٩٥,٤  ٣ ٧٩٦,٥  ١ ١٠١,١  ٢ ٦٩٥,٤  ٣ ٣٣٧,٢  ٩٠٩,٩  ٢ ٤٢٧,٣  اموع الفرعي، املوظفون
  -٣٤,٢  -٥٣٧,٥  ١ ٠٣٣,٤  ٩٩٦,١  ٣٧,٠  ١ ٥٧٠,٨  ١ ٥٣٣,٨  ٣٧,٠  ١ ٣١٢,٥  ١ ١٦٣,١  ١٤٩,٤  العامةاملساعدة املؤقتة 

                  ٦,٧  ٦,٧    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ٠,٥    ٠,٥  العمل اإلضايف

  ٠,٨  ٠,٨  ١٠٦,٠  ١٠٦,٠    ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ٦٥,٠  ٦٥,٠    اخلرباء االستشاريون
  -٣١,٧  -٥٣٦,٧  ١ ١٥٤,٤  ١ ١٠٢,٤  ٥٢,٠  ١ ٦٩١,٠  ١ ٦٣٩,٠  ٥٢,٠  ١ ٣٨٤,٧  ١ ٢٣٤,٨  ١٤٩,٩  ي، الرتب األخرىاموع الفرع

  ٩,٠  ٤٤,٨  ٥٤٣,٧  ٤٦٧,١  ٧٦,٦  ٤٩٨,٩  ٤٠٢,٠  ٩٦,٩  ٤٠٠,٣  ٣٠٢,٤  ٩٧,٩  السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٧,١    ٧,١  الضيافة

      ٢١٧,٥  ١٩٢,٥  ٢٥,٠  ٢١٧,٥  ١٩٢,٥  ٢٥,٠  ٧٠,١  ٥٤,٠  ١٦,١  اخلدمات التعاقدية
      ٧٩,٤  ٥٥,٥  ٢٣,٩  ٧٩,٤  ٥٥,٨  ٢٣,٦  ١١٣,٦  ١٠٠,١  ١٣,٥  التدريب

      ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ٣,٦  ٣,٦    نفقات التشغيل العامة
      ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ٣١,٤  ١٧,٦  ١٣,٨  اللوازم واملواد

      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٦٦,٣  ٦٦,٣    األثاث واملعدات
فرعي، التكاليف غري املتصلة اموع ال
  باملوظفني

٤,٨  ٤٤,٨  ٩٧١,٦  ٧٨٣,١  ١٨٨,٥  ٩٢٦,٨  ٧١٨,٣  ٢٠٨,٥  ٦٩٢,٤  ٥٤٤,٠  ١٤٨,٤  

  صفر  ٢,٥  ٦ ٤١٦,٩  ٣ ٤٨١,٠  ٢ ٩٣٥,٩  ٦ ٤١٤,٣  ٣ ٤٥٨,٤  ٢ ٩٥٥,٩  ٥ ٤١٤,٣  ٢ ٦٨٨,٧  ٢ ٧٢٥,٦  اموع
  

  ١٤,٣  ٢٠,٦  ١٦٤,٤  ٨٥,٣  ٧٩,١  ١٤٣,٨  ٧٠,٧  ٧٣,١  ١٦٣,٣  ٤٦,٩  ١١٦,٤  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٠٠ الربنامج ٢١اجلدول 

وكيل أمني   املدعي العام 
  عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع موظفي 
مات اخلد

  العامة
جمموع 
  املوظفني

  ٢٩  ١٠  ٩  ١  ١٩  ٢  ٦  ٣  ٥  ٢        ١  األساسية 
  الوظائف  ١٦  ١١  ١١    ٥  ٣  ١  ١              املتصلة باحلاالت

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

الوظائف   ٥        ٥      ٥              املتصلة باحلاالت
  ٥        ٥      ٥              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها 

                              اموع الفرعي  
  ٥٠  ٢١  ٢٠  ١  ٢٩  ٥  ٧  ٩  ٥  ٢        ١  اموع  
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  قانونيةقسم املشورة ال/ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي      )أ(

  املوارد من املوظفني

  .ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي -١٤٣

  املساعدة املؤقتة العامة

 مستمراً لدعم املشاريع ٢-ال يزال طلب املساعدة املؤقتة العامة ملدة مخسة أشهر برتبة ف -١٤٤
  . يف املكتباملخصصة أو الذروة املتوقعة حلجم العمل بالنسبة لطاقة املشورة القانونية

  العمل اإلضايف

 يورو للوفاء باالحتياجات القانونية الالزمة لتعويض ١٥ ٠٠٠ال يزال املبلغ املطلوب هو  -١٤٥
  .العمل اإلضايف يف فئة اخلدمات العامة

  اخلرباء االستشاريون

 تعيني خرباء استشاريني وشهود من أهل اخلربة لدعم ٢٠١١سيواصل املكتب يف عام  -١٤٦
 يورو، الذي ميثل ما ١٠٦ ٠٠٠ولتحقيق ذلك، يطلب املكتب مبلغ . ت واحملاكماتالتحقيقا

، وإن كان سيتم ٥-يقرب من مثانية أشهر ونصف شهر من خدمات اخلرباء االستشاريني برتبة ف
وال يزال تركيز . حتديد املستوى الفعلي للخرباء االستشاريني على أساس العمل املطلوب وخربم

  .ديوانامليزانية يف ال

مستشارين قام املدعي العام بتعيني  من نظام روما األساسي، ٤٢ من املادة ٩ووفقا للفقرة  -١٤٧
جرائم أخرى حمددة، وال يطلب املكتب زيادة هلذا البند من بنود واملتعلقة باجلنس قانونيني للجرائم 

  .امليزانية ألم يقدمون خدمام للمدعي العام بدون مقابل

  ري املوظفنياملوارد من غ

  السفر

يعترب سفر املدعي العام ضروريا لتعزيز الدعم املقدم له والتعاون امللموس معه يف التحقيقات  -١٤٨
اليت يقوم ا املكتب وإلقاء القبض على األشخاص الذين يطلب مثوهلم أمام احملكمة على أعلى 

ويتضمن االعتماد املدرج . ناملستويات، ولإلسهام يف تأثري نظام روما األساسي بأقصى قدر ممك
املدعي العام وموظفي اإلعالم وأصحاب املصلحة  دائما إسقاطات لسفراملدعي العام لديوان 
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الرئيسيني الذين يدعون ملقابلة املدعي العام، وبوجه خاص ألصحاب املصلحة غري القادرين على 
  .حتمل تكاليف السفر

 يف عام ٥٧مقابل  بعثة ٥١( عدد البعثات  بني االخنفاض يف٢٠١١وجتمع ميزانية عام  -١٤٩
 هذا التدبري مسحو. ٢٠١٠ يف املائة يف عدد أيام البعثات مقارنة بعام ٣٠واخنفاض يبلغ ) ٢٠١٠

 مجيع الزيادات التضخمية وحتقيق اخنفاض صاف يف ميزانية السفر يبلغ تعويضمن تدابري الكفاءة ب
  .٢٠١٠ يورو باملقارنة بعام ١٠ ٤٠٠

  تعاقديةاخلدمات ال

 يورو، كما يف العام املاضي، لدعم تكاليف اإلعالم للبعثات ٢٥ ٠٠٠يطلب مبلغ  -١٥٠
وتتعلق التكاليف النموذجية املتكبدة باإلذاعة . املستقلة وبعثات التوعية املشتركة يف بلدان العمليات

  .دان العملياتوإجيار املرافق املناسبة للمؤمترات الصحفية وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد يف بل

  التدريب

 ا يبلغ قدرهويطلب م. ال تزال ميزانية التدريب مدرجة بأكملها يف البند املخصص للديوان -١٥١
وستنظم بالتحديد .  يورو لدعم التطوير الوظيفي املتواصل جلميع املوظفني يف املكتب٧٩ ٤٠٠

مة ومحاية الشهود يف دورات للتدريب العملي يف جماالت التحليل والدفاع واالستئناف والسال
  .دليل العملمبا يتماشى مع امليدان 
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي  -٢٢اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١ امليزانية املقترحة لعام

قسم املشورة /ديوان املدعي العام  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  القانونية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت

  -٠,٤  -٤,٢  ٩٩٣,٠    ٩٩٣,٠  ٩٩٧,٢    ٩٩٧,٢  موظفو الفئة الفنية
  ٠,٥  ١,٥  ٣٢٦,٥    ٣٢٦,٥  ٣٢٥,٠    ٣٢٥,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  -٠,٢  -٢,٧  ١ ٣١٩,٥    ١ ٣١٩,٥  ١ ٣٢٢,٢    ١ ٣٢٢,٢  ١ ١٥٢,٦    ١ ١٥٢,٦  اموع الفرعي، املوظفون
      ٣٧,٠    ٣٧,٠  ٣٧,٠    ٣٧,٠  ١٤٠,٨  ٢٠,١  ١٤٩,٤  املساعدة املؤقتة العامة

      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ٧,١    ٠,٥  العمل اإلضايف
  ٠,٨  ٠,٨  ١٠٦,٠  ١٠٦,٠    ١٠٥,٢  ١٠٥,٢    ٠,٣  ٦٥,٠    اخلرباء االستشاريون

  ٠,٥  ٠,٨  ١٥٨,٠  ١٠٦,٠  ٥٢,٠  ١٥٧,٢  ١٠٥,٢  ٥٢,٠  ٩٣,٦  ٨٥,١  ١٤٩,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٦,٣  -١٠,٤  ١٥٤,٩  ٩٦,٩  ٥٨,٠  ١٦٥,٣  ٨٢,٣  ٨٣,٠  ١٤٠,٨  ٥٦,٣  ٨٤,٥  السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٧,١    ٧,١  الضيافة

      ٢٥,٠  ٢٥,٠    ٢٥,٠  ٢٥,٠    ٠,٣    ٠,٣  اخلدمات التعاقدية
      ٧٩,٤  ٥٥,٥  ٢٣,٩  ٧٩,٤  ٥٥,٨  ٢٣,٦  ٩٣,٦  ٨٠,١  ١٣,٥  التدريب

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٣,٧  -١٠,٤  ٢٦٩,٣  ١٧٧,٤  ٩١,٩  ٢٧٩,٧  ١٦٣,١  ١١٦,٦  ٢٤١,٨  ١٣٦,٤  ١٠٥,٤-  

  -٠,٧  -١٢,٣  ١ ٧٤٦,٨  ٢٨٣,٤  ١ ٤٦٣,٤  ١ ٧٥٩,١  ٢٦٨,٣  ١ ٤٩٠,٨  ١ ٦٢٩,٤  ٢٢١,٥  ١ ٤٠٧,٩  اموع
  

  ٨,٢  ٢,٩  ٣٨,٢    ٣٨,٢  ٣٥,٣    ٣٥,٣  ٥٨,٢    ٥٨,٢  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١١٠الربنامج الفرعي  -٢٣اجلدول 

  قسم املشورة/ديوان املدعي العام
  قانونيةال

وكيل أمني 
  عام

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

جمموع 
ظفي الفئة مو

الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
الرتبة –العامة 

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

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

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

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

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

  املوارد من املوظفني

.  حتويل مخس وظائف للمساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة٢٠١١ يف عام طلبي -١٥٢
وظائف من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة متصلة حولت مخس قدمة، امليف كما ذُكر و

كتب بدقة أن املقد تبني بعد تقييم موارد املساعدة املؤقتة العامة الالزمة للترمجة يف ف. باحلاالت
احلاجة مستمرة سنة بعد أخرى لعدد معني من الوظائف وأن األشخاص الذين يشغلون هذه 

وتدعو احلاجة املستمرة إىل هذه . الوظائف متعاقدين فعال مع احملكمة منذ أكثر من ثالث سنوات
وسيؤدي تطبيق .  املساواة بينها وبني الوظائف املتصلة باحلاالت األخرى يف احملكمةالوظائف إىل

 يف املائة على الوظائف املتصلة باحلاالت إىل اخنفاض صاف يف ٨معدل الشغور الذي يبلغ 
حيث تتجاوز التكاليف املتعلقة باملساعدة (هذا الربنامج الفرعي يف التكاليف املتصلة باملوظفني 

 يورو ٥٣٧ ٥٠٠:  يورو٤٣ ٠٠٠  يبلغتصلة باحلاالتامللوظائف اة العامة التكاليف املتعلقة باملؤقت
  ). يورو٤٩٤ ٥٠٠مقابل 

  .إىل املساعدة املؤقتة العامةالعودة  ، املوافقة على التحويلم يف حالة عد،وستلزم -١٥٣

  املساعدة املؤقتة العامة

دمات اللغات يف حاجة إىل املساعدة املؤقتة عالوة على التحويل أعاله، ال تزال وحدة خ -١٥٤
كما يف السنوات ) عدا الوظائف اخلمس املكافئة للعمل على أساس التفرغ احملولة أعاله(العامة 
 وتلزم هذه املساعدة ملواجهة حجم العمل يف الترمجة التحريرية والترمجة الفورية امليدانية. السابقة

  .لبعثات التحقيقاليت تقدم الدعم 

 وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ جلميع ١٥ويظل حجم قوة العمل دون تغيري أي  -١٥٥
 ٨وتوفر .  لوالية املكتبيت تقدم الدعم ال والترمجة الشفويةواملراجعةالتحريرية خدمات الترمجة 

 مبا يف ذلك الوظائف) (املتصلة باحلاالت(من هذه الوظائف املكافئة للعمل من الوظائف الثابتة 
وتوفر الوظائف السبع الباقية من املساعدة ) اخلمس املكافئة للعمل على أساس التفرغ  احملولة أعاله

  .قتة العامة الشهرية املرنةؤامل

 ٢ر٦٥ النقص يف املوارد، الذي يبلغ قدره بتعويضوال تزال وحدة خدمات اللغات ملتزمة  -١٥٦
 صفحة لكل وظيفة مكافئة ٧٧٠ أو  صفحة،٢ ٠٤١(وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ 

بالوفورات اليت حتققها يف املوارد واالستعانة باملصادر اخلارجية عندما ) للعمل على أساس التفرغ
  .تسمح السرية بذلك
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والطاقة ) املساعدة املؤقتة العامة والوظائف القائمة(التوزيع الوظيفي للمترمجني التحريريني  :٢٤اجلدول 
  ٢٠١١عن ذلك على أساس أعباء العمل املتوقعة لعام الترمجية الناجتة 

  الطاقة مقابل الطلب    كافئ العمل على أساس التفرغالوظائف اليت تتوزيع 

      اخلدمات اللغوية األخرى  الترمجة

  اللغة
الترمجة 
  التحريرية

إدارة الترمجة التحريرية 
والترمجة الفورية 

  امليدانية

اختبار الترمجة الفورية 
  ب عليها ودعمهاوالتدري

بعتاث الترمجة 
  الفورية

الترمجة الفورية 
  اهلاتفية

  فرز الوثائق
دعم االستنساخ 

  )مراقبة اجلودة(
الترمجة 

  التحريرية باملوقع

املراجعة والتدقيق 
الترمجات التحريرية (

  )اخلارجية

  
  اموع

حجم العمل  ملتوقع 
 ٢٠١١يف عام 

باالستناد إىل ) صفحة(
   ٢٠١٠أرقام عام  

اقة املوارد يف عام ط
  )صفحة (٢٠١١

العجز /الفائض
  )صفحة(

  ٨٨٩ -  ٢ ٣١٠  ٣ ١٩٩  ٤  ٠,٨          ٠,١  ٠,١    ٣,٠   الفرنسية-اإلنكليزية
  ٤٦٥ -  ١ ٤٦٣  ١ ٩٢٨  ٤  ٠,٨          ٠,٥    ٠,٨  ١,٩   اإلنكليزية–الفرنسية 
  ١ ٠٠٥ -  ١٥٤  ١ ١٥٩  ١  ٠,١        ٠,٣  ٠,٤      ٠,٢   العربية–اإلنكليزية 
  ١٦١  ٢٣١  ٧٠  ٠,٥            ٠,٢      ٠,٣  كليزية اإلن–العربية 

/ السواحيلي/الكنيارواندا
  الفرنسية-اللنغواال

٧٣  ١ ٠٧٨  ١ ٠٠٥  ٣  ٠,١    ٠,٢    ٠,٣  ٠,٨  ٠,٢    ١,٤  

  ٥٢  ٧٧  ٢٥  ١    ٠,١    ٠,١    ٠,٥    ٠,١  ٠,١  اإلنكليزية/السواحيلي
  -  -  -  ١    ٠,٢    ٠,٢  ٠,٢  ٠,٤  ٠,١      السانغو
  ٣٢  ٣٠٨  ٢٧٦  ٠,٥            ٠,١      ٠,٤  األشويل

جمموع الوظائف اليت 
تكافئ العمل على أساس 

  التفرغ
٢ ٠٤١ -  ٥ ٦٢١  ٧ ٦٦٢  ١٥  ١,٨  ٠,٣  ٠,٢  ٠,٣  ٠,٨  ٣  ٠,٤  ٠,٩  ٧,٣  

  السفر

بالبعثات املتصلة بالتحقيق للموظفني التقنيني، واملترمجني فقط تسمح ميزانية السفر  -١٥٧
ونظرا لطبيعة البعثات .  املترمجني الفوريني، وبعثات توظيف)احملليني والدوليني(الفوريني امليدانيني 

واتصاهلا بالدعم، انعكس النهج الذي اتبعه القسم لتحقيق الوفورات يف التكاليف يف زيادة عدد 
 القسم بالتايل الزيادة عوضو. قة التحقيق مع تقليل مدا وزيادة تركيزهارالبعثات اليت تقوم ا أف
أي بنسبة تقل مبقدار ( يوما ١٠٢فيض عدد أيام البعثات إىل  بعثة بتخ٤٥يف عدد البعثات البالغ 

 عن ذلك يف تكاليف السفر باملقارنة ة الناجتلزيادةبلغ اتو). ٢٠١٠ يف املائة باملقارنة بعام ١٣
 يورو، ويستوعب االعتماد املطلوب الزيادة يف تكاليف السفر ٥٥ ٢٠٠ حنو ٢٠١٠مبيزانية عام 

  .وبدل اإلعاشة اليومي

توفر امليزانية األساسية للسفر االعتمادات الالزمة للبعثات األوروبية املعتادة للموظفني و -١٥٨
  ). اجتماعات٣(التقنيني واللغويني واإلداريني للمشاركة يف املؤمترات الفنية وعرض امليزانية 

  اخلدمات التعاقدية

 مكتب املدعي العام يف تتعلق التكاليف الرئيسية ملشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت ختص -١٥٩
  SharePointمن الكفاءة يف العمل باستخدام برجمياتممكن  بتحقيق أقصى قدر ٢٠١١عام 

 ومراجعة األدوات االلكترونية جلمع الوقائع ذات ؛) يورو٣٥ ٠٠٠(وحتديث املواقع الداخلية 
دارة نظم إقة ب واخلدمات التعاقدية لتحديث الربجميات املتعل؛) يورو٥٠ ٠٠٠(الصلة احملتملة 

  ). يورو٥٥ ٠٠٠(االتصال باحلاالت 
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ويطلب اعتماد لالستعانة مبصادر خارجية للترمجة التحريرية لدعم القدرة الترمجية للمكتب  -١٦٠
يف أوقات الذروة وعند ضيق الوقت وأعباء العمل املتصلة بقضايا معينة وكذلك للبالغات الواردة 

  . دون تغيري يورو٤٠ ٠٠٠هو  املبلغ املطلوب ظليو. بلغات خالف لغات العمل باحملكمة

  نفقات التشغيل العامة

  . يورو للوفاء جبزء من تكاليف املشاريع املبينة أعاله١٠ ٠٠٠يظل االعتماد املطلوب هو  -١٦١

  املعدات/اللوازم واملواد

ت االشتراكا/ يورو دون تغيري لتجديد قواعد البيانات٣٥ ٠٠٠يظل املبلغ املطلوب هو  -١٦٢
اخلاصة مبكتب املدعي العام يف االت واهليئات الفنية، وشراء الكتب املرجعية الرئيسية الالزمة 

  .لدعم األنشطة الرئيسية للمكتب

دارة إ يورو لتجديد التراخيص الالزمة الستخدام الربجميات املتعلقة ب٢٠ ٠٠٠يلزم مبلغ  -١٦٣
 يورو ١٠ ٠٠٠ويلزم مبلغ . ة طلبات املساعدةرانظم االتصال باحلاالت والربجميات املتعلقة بإد

الدعم السمعي (املتكرر لصيانة واستبدال ورفع مستوى أجهزة املكتب املستخدمة يف البعثات 
  ).والبصري للتحقيقات
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢١٢٠الربنامج الفرعي  -٢٥اجلدول 
   ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠انية املعتمدة لعام امليز

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم اخلدمات

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

  ٣٣,١  ٤٩٣,٢  ١ ٩٨٥,١  ٩٢٣,٦  ١ ٠٦١,٥  ١ ٤٩١,٩  ٤٢٥,٧  ١ ٠٦٦,٢  موظفو الفئة الفنية
  ٠,٨  ٨,٠  ٩٩٠,٤  ٦٨٠,٩  ٣٠٩,٥  ٩٨٢,٤  ٦٧٥,٤  ٣٠٧,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٢٠,٣  ٥٠١,٢  ٢ ٩٧٥,٥  ١ ٦٠٤,٥  ١ ٣٧١,٠  ٢ ٤٧٤,٣  ١ ١٠١,١  ١ ٣٧٣,٢  ٢ ١٨٤,٦  ٩٠٩,٩  ١ ٢٧٤,٧  اموع الفرعي، املوظفون
  -٣٦,٦  -٥٦٠,٧  ٩٧٣,١  ٩٧٣,١    ١ ٥٣٣,٨  ١ ٥٣٣,٨    ١ ١٤٣,٠  ١ ١٤٣,٠    املساعدة املؤقتة العامة

                  ٦,٧  ٦,٧    املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  -٣٦,٦  -٥٦٠,٧  ٩٧٣,١  ٩٧٣,١    ١ ٥٣٣,٨  ١ ٥٣٣,٨    ١ ١٤٩,٧  ١ ١٤٩,٧    اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٦,٥  ٥٥,٢  ٣٨٨,٨  ٣٧٠,٢  ١٨,٦  ٣٣٣,٦  ٣١٩,٧  ١٣,٩  ٢٥٩,٥  ٢٤٦,١  ١٣,٤  السفر
      ١٩٢,٥  ١٦٧,٥  ٢٥,٠  ١٩٢,٥  ١٦٧,٥  ٢٥,٠  ٦٩,٨  ٥٤,٠  ١٥,٨  ات التعاقديةاخلدم

                  ٢٠,٠  ٢٠,٠    التدريب
      ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ٣,٦  ٣,٦    نفقات التشغيل العامة

      ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ٨١,٠  ٢٨,٠  ٥٣,٠  ٣١,٤  ١٧,٦  ١٣,٨  اللوازم واملواد
      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٦٦,٣  ٦٦,٣    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٨,٥  ٥٥,٢  ٧٠٢,٣  ٦٠٥,٧  ٩٦,٦  ٦٤٧,١  ٥٥٥,٢  ٩١,٩  ٤٥٠,٦  ٤٠٧,٦  ٤٣,٠  

  -٠,١  -٤,٣  ٤ ٦٥٠,٩  ٣ ١٨٣,٣  ١ ٤٦٧,٦  ٤ ٦٥٥,٢  ٣ ١٩٠,١  ١ ٤٦٥,١  ٣ ٧٨٤,٩  ٢ ٤٦٧,٢  ١ ٣١٧,٧  اموع
  

  ١٦,٣  ١٧,٧  ١٢٦,٢  ٨٥,٣  ٤٠,٩  ١٠٨,٥  ٧٠,٧  ٣٧,٨  ١٠٥,١  ٤٦,٩  ٥٨,٢  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٢٠الربنامج الفرعي   -٢٦اجلدول 

وكيل أمني   قسم اخلدمات
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
  فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة
  ألخرىا

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٥  ٥  ٥    ١٠  ١  ٢  ٢  ٤  ١          األساسية 
  الوظائف احلالية  ١٦  ١١  ١١    ٥  ٣  ١  ١              املتصلة باحلاالت
  ٣١  ١٦  ١٦    ١٥  ٤  ٣  ٣  ٤  ١          اموع الفرعي

                              األساسية
الوظائف                               املتصلة باحلاالت

  ٥        ٥      ٥              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة
  ٥        ٥      ٥  ٢            األساسية 

الوظائف املعاد                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها

  ٣٦  ١٦  ١٦    ٢٠  ٤  ٣  ٨  ٤  ١          اموع  
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  اونشعبة االختصاص والتكامل والتع: ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

تساهم شعبة االختصاص والتكامل والتعاون أساساً يف إقامة شبكة قوية وواسعة النطاق للدعم  -١٦٤
والتعاون مع الدول واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين لتمكني املكتب من االضطالع 

 باالختصاص واملقبولية بواليته القضائية بصورة فعاّلة وتدير يف إطار املكتب مجيع املسائل املتعلقة
وتتناول الشعبة مجيع الطلبات املقدمة للمساعدة وتنسيق بينها، وجتري . ومصاحل الضحايا والتعاون

املفاوضات الالزمة التفاقات التعاون حسب االقتضاء، وتقيم شبكات تبادل املعلومات، وتقوم بدور 
ة بالعالقات اخلارجية وتقوم بالفحص وتنسق الشعبة مجيع املسائل املتعلق. حفاز يف عمليات القبض

  .التمهيدي للمعلومات املتعلقة باجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة

ويف سياق تعزيز االضطالع بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، يقدم القسم ويف إطار الشعبة،  -١٦٥
اص والتعاون وتقييم مصاحل املشورة بشأن املسائل املعقدة املتصلة بالوقائع والقانون والتكامل واالختص

  .العدالة، والسيما مصاحل الضحايا

  األهداف

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

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

زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب   -٣
  )٦ تيجياإلسترااهلدف . (املصلحة والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها
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  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

موافاة اللجنة التنفيذية بتقارير    -
حتليلية دورية عن البالغات 
الواردة واملسائل املتعلقة 
أو /باالختصاص واملقبولية و

مصاحل العدالة بالنسبة للحاالت 
رهن الفحص التمهيدي أو 

  .التحقيق

ملئوية من التقارير املقدمة يف املوعد النسبة ا  -
احملدد واملؤيدة باألدلة املقدمة من اللجنة 

  .التنفيذية

١٠٠٪  

االمتثال بصورة فعالة ويف الوقت  -
املناسب لإلجراءات الداخلية 

  .املتعلقة بطلبات املساعدة

النسبة املئوية من الطلبات اهزة وفقا   -
للشروط املطلوبة من حيث الشكل 

  .معدل االمتثال:وضوع والتوقيتوامل

٩٥ ٪  

مواصلة توفري جمموعة موسعة من  -
اجلهات اليت تزود احملكمة 

باملعلومات وأشكال أخرى من 
الدعم واليت تتعاون معها ألغراض 

احملاكمة وإبرام /التحقيق
ترتيبات التعاون املطلوبة /اتفاقات

  .عند االقتضاء

ون والدعم النسبة املتوقعة من ترتيبات  التعا -
املتوقعة وترتيبات التعاون املعقودة حسب 

 .االقتضاء

١٠٠٪  

     ٢اهلدف 
تنفيذ  إحراز تقدم مناسب يف -

استراتيجيات التعاون والقبض اليت 
  . توضع لكل حالة

  ٪١٠٠ .التنفيذ الفعلي مقارنة بالتنفيذ املخطط له -

     ٣اهلدف 
تنفيذ األهداف السنوية اليت    -

اتيجيات التعاون تتضمنها استر
والعالقات اخلارجية واملتصلة 
  .مباشرة مبكتب املدعي العام

  ٪١٠٠ .معدل التنفيذ الفعلي لألهداف السنوية -

  املوارد من املوظفني

 املساعدة املؤقتة العامة

 لعشرة أشهر من ٢٠١٠ستواصل الشعبة املطالبة مبوارد املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة يف عام  -١٦٦
   . الستمرار احلاجة إليه٢-حملل لشؤون التعاون برتبة ف/عمل ملستشارال

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

، يلزم زيادة عدد البعثات ألغراض الفحص التمهيدي والتعاون ٢٠١٠على النحو احملدد يف عام  -١٦٧
 عددا أقل من ٢٠١١ عام ويغطي بالتايل البند املتعلق بالسفر يف. ولكن مع تقليل عدد أيام هذه البعثات
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 بعثة إضافية دون ١٦ويسمح مع ذلك بقيام )  يف املائة٢٥ يوما أو ١٥١اخنفاض يبلغ (أيام البعثات 
 يورو واليت ١٦ ٧٠٠وستستوعب الزيادة الطفيفة البالغة. ٢٠١٠زيادة كبرية يف امليزانية باملقارنة بعام 

 من االخنفاض يف ميزانيات السفر املطلوبة لربامج تشمل الزيادة يف أسعار الطريان إىل أماكن العمليات
  .فرعية أخرى تابعة ملكتب املدعي العام

وتطلب البعثات املتصلة باحلاالت لتأمني التعاون يف مجيع احلاالت ومواصلة التحليل يف احلاالت  -١٦٨
عنيني حباالت معينة  بعثة للمحللني امل٩٩ يف املائة ليبلغ ١٢واخنُفض عدد البعثات بنسبة . قيد التحقيق

  . واخلرباء االستشاريني املعنيني بالتعاون الذين يسافرون قبل بعثات التحقيق أو الذين يقدمون الدعم هلا

 وتشمل امليزانية األساسية بعثات ألغراض الفحص التمهيدي الذي يقوم به قسم حتليل احلاالت  -١٦٩
لشعبة حلضور االجتماعات الرفيعة املستوى وتشمل أيضا سفر مدير ا. يف مثاين حاالت على األكثر

وضمان تعاون الدول واملنظمات الدولية مع املدعي العام أو نيابة عنه وكذلك لسفر اخلرباء 
وتوفر امليزانية األساسية اآلن أربع بعثات ونصف يف املتوسط شهريا . االستشاريني يف جمال التعاون
  .برية يف التكاليف دون زيادة ك٢٠١٠مقابل بعثتني ونصف يف عام 
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٠٠الربنامج  -٢٧اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

  املتصلة  األساسية  اموع  صلة باحلاالتاملت  األساسية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت

      ١ ٦٢٢,٩  ٨٩٩,١  ٧٢٣,٨  ١ ٦٣١,٦  ٩٠٢,٤  ٧٢٩,٢  موظفو الفئة الفنية
      ١٢٣,٨    ١٢٣,٨  ١٢٢,٨    ١٢٢,٨  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

      ١ ٧٤٦,٧  ٨٩٩,١  ٨٤٧,٦  ١ ٧٥٤,٤  ٩٠٢,٤  ٨٥٢,٠  ١ ٥٧١,٤  ٧٨٣,٠  ٧٨٨,٤  اموع الفرعي، املوظفون
      ٧٤,٠  ٧٤,٠    ٧٠,٣  ٧٠,٣    ١٤٣,٠  ١٤٣,٠    املساعدة املؤقتة العامة

      ٧٤,٠  ٧٤,٠    ٧٠,٣  ٧٠,٣    ١٤٣,٠  ١٤٣,٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٤,٣  ١٦,٧  ٤٠٦,٢  ٢٧١,٦  ١٣٤,٦  ٣٨٩,٥  ٣٣٨,٨  ٥٠,٧  ٣٨٧,٩  ٣٤٨,٣  ٣٩,٦  السفر
موع الفرعي، التكاليف غري املتصلة ا

  باملوظفني
٤,٣  ١٦,٧  ٤٠٦,٢  ٢٧١,٦  ١٣٤,٦  ٣٨٩,٥  ٣٣٨,٨  ٥٠,٧  ٣٨٧,٩  ٣٤٨,٣  ٣٩,٦  

  ٠,٨  ١٢,٧  ٢ ٢٣٠,٩  ١ ٢٤٤,٣  ٩٨٢,٢  ٢ ٢١٤,٢  ١ ٣١١,٥  ٩٠٢,٧  ٢ ١٠٢,٣  ١ ٢٧٤,٣  ٨٢٨,٠  اموع
  

  -٢,٦  -١,٦  ٥٨,٤  ٣٦,٦  ٢١,٨  ٥٩,٩  ٣٩,٨  ٢٠,٢    ٢٦,٤  ٣١,٠  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٠٠الربنامج  -٢٨اجلدول 

وكيل أمني   شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
 الرتب -العامة

  األخرى

 جمموع
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٨  ٢  ٢    ٦    ١  ١  ٢  ١  ١        األساسية 
  الوظائف  ٩        ٩    ٣  ٣  ٣            املتصلة باحلاالت

  ١٧  ٢  ٢    ١٥    ٤  ٤  ٥  ١  ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية 

  الوظائف                              املتصلة باحلاالت
                              موع الفرعيا  املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  األساسية
  املتصلة باحلاالت

                            

                              اموع الفرعي  
  ١٧  ٢  ٢    ١٥    ٤  ٤  ٥  ١  ١        اموع  
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 شعبة التحقيقات :٢٣٠٠الربنامج     -٣

  مقدمة

 بتحقيقات منصفة وسريعة وفقا لنظام روما تساهم الشعبة يف نوعية العدالة بدعم االضطالع -١٧٠
من أجل ضمان كل حالة لالالزمة احلماية وهي مسؤولة عن إعداد اخلطط األمنية وسياسات . األساسي

، واألشخاص املعرضني للخطر بسبب املوظفني التابعني للمكتبسالمة ورفاه الضحايا والشهود، و
بالتعاون والتنسيق مع قلم احملكمة القتضاء ، وعند اجليدةااملمارسات مع االلتزام ب مع احملكمة، متفاعله
 إعداد على، وتساعد للتحقيقاتاخلربة والدعم وتقدم الشعبة . املسائل املتعلقة باحلماية والدعميف 

  .مكتب التابعني للموظفنيلوتنسيق االنتشار امليداين ل

فحوص ، وذلك دعما لللوقائع اجلنائية املتعلقة باتحليل املعلومات واألدلةبالشعبة أيضا وم وتق -١٧١
  .اكمات والتحقيقات واحملة، األولياتوالتقييم

  األهداف

إجراء ما يصل إىل مخسة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، ومواصلة    -١
يؤمن من مبا يف ذلك تقدمي الدعم لثالث حماكمات، رهنا مبا (التحقيقات املعلقة السبعة الباقية 

 )١ اإلستراتيجياهلدف ). (التعاون اخلارجي

إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني   -٢
  )٢ اإلستراتيجياهلدف . (متشيا مع نظام روما األساسي

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

يع األهداف الواردة يف خطة أفرقة جتم  -
التحقيق املشتركة اليت مت الوصول إليها 
بشأن التحقيقات اخلمسة والفحوص 

  .األولية وحتليلها

التجميع حسب اخلطة مقارنة بالتجميع   -
  .الفعلي

االحنراف صفر ٪ على أساس 
  عدم وجود ظروف طارئة

استقصاءات نصف سنوية ملدى االرتياح   -  
الفريق املشترك والفريق (تحليلية للنواتج ال

  ).املعين باحملاكمات واللجنة التنفيذية

  ٪ من االرتياح٩٠> 

 الضحايا املتعلقة إستراتيجيةتنفيذ   -
  .بالتحقيقات

االحنراف صفر ٪ على أساس   . وفقاً للخطةستراتيجيةاإلمستوى تنفيذ   -
  عدم وجود ظروف طارئة

      ٢اهلدف 
ة  للشهود أو  عدم وقوع حوادث أمني-

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

عدد احلوادث األمنية الناجتة عن التعرض   -
بغري مقتض أو عدم اختاذ إجراء من 

  .جانب مكتب املدعي العام

  صفر
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٠٠الربنامج  -٢٩اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  حقيقاتشعبة الت

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

  ٠,٣  ٢٦,٧  ٧ ٨٢٨,٠  ٧ ٥٤٧,١  ٢٨٠,٩  ٧ ٨٠١,٣  ٧ ٥١٥,٤  ٢٨٥,٩  موظفو الفئة الفنية
  -٠,٨  -١٥,٠  ١ ٩٤٩,٨  ١ ٨٢٦,٠  ١٢٣,٨  ١ ٩٦٤,٨  ١ ٨٤٢,٠  ١٢٢,٨  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,١  ١١,٧  ٩ ٧٧٧,٨  ٩ ٣٧٣,١  ٤٠٤,٧  ٩ ٧٦٦,١  ٩ ٣٥٧,٤  ٤٠٨,٧  ٨ ٧١٣,٥  ٨ ٢٨٥,٨  ٤٢٧,٧  اموع الفرعي، املوظفون
  ١,١  ١٩,٥  ١ ٨٤٢,٢  ١ ٨٤٢,٢    ١ ٨٢٢,٧  ١ ٨٢٢,٧    ١ ٣٢١,٧  ١ ٣٢١,٧    املساعدة املؤقتة العامة

  ١,١  ١٩,٥  ١ ٨٤٢,٢  ١ ٨٤٢,٢    ١ ٨٢٢,٧  ١ ٨٢٢,٧    ١ ٣٢١,٧  ١ ٣٢١,٧    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -١٣,٩  -١٦٠,٧  ٩٩١,٦  ٩٩١,٦    ١ ١٥٢,٣  ١ ١٥١,٠  ١,٣  ٩٥٤,٠  ٩٥٣,١  ٠,٩  السفر
      ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٣١,٩  ٣١,٩    ات التعاقديةاخلدم

                  ٤١,٣  ٤١,٣    التدريب
  ٢٨,٣  ٧٥,٠  ٣٣٩,٦  ٣٣٩,٦    ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦    ٢٦٠,٣  ٢٦٠,٣    نفقات التشغيل العامة

      ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٣,٢  ٣,٢    اللوازم واملواد
                  ١,٨  ١,٨    األثاث واملعدات

 غري املتصلة اموع الفرعي، التكاليف
  باملوظفني

٥,٧  -٨٥,٧  ١ ٤١١,٢  ١ ٤١١,٢    ١ ٤٩٦,٩  ١ ٤٩٥,٦  ١,٣  ١ ٢٩٢,٥  ١ ٢٩١,٦  ٠,٩-  

  -٠٧  ٥٤,٥  ١٣ ٠٣١,٢  ١٢ ٦٢٦,٥  ٤٠٤,٧  ١٣ ٠٨٥,٧  ١٢ ٦٧٥,٧  ٤١٠,٠  ١١ ٣٢٧,٧  ١٠ ٨٩٩,١  ٤٢٨,٦  اموع
  

  -٩,٣  -٤٦,٤  ٤٥٣,٦  ٤٤٢,٧  ١٠,٩  ٥٠٠,٠  ٤٩٥,٠  ٥,٠  ٣٣٩,١  ٣١٩,٧  ١٩,٤  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٠٠الربنامج   -٣٠اجلدول 

وكيل أمني   شعبة التحقيقات
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥  ٢  ٢    ٣        ٢  -١  ١    ١    األساسية 
  الوظائف  ١٠٩  ٣٠  ٣٠    ٧٩  ٦  ٣٠  ٣٠  ١٠  ٣          املتصلة باحلاالت

  ١١٤  ٣٢  ٣٢    ٨٢  ٦  ٣٠  ٣٠  ١٢  ٢  ١    ١    اموع  الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -١        -١        -١  ١      -١    األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  -١        -١        -١  -١      -١    اموع الفرعي
  ١١٣  ٣٢  ٣٢    ٨٢  ٦  ٣٠  ٣٠  ١١  ٣  ١        اموع  
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  أفرقة التحقيق: ٢٣١٠الربنامج الفرعي         )أ(

  املوارد من املوظفني

وتستويف مجيع املوارد املطلوبة للحاالت اجلديدة . ال تطلب وظائف جديدة هلذا الربنامج الفرعي -١٧٢
بالتناوب مع احملققني العاملني بالقضايا األخرى اليت دخلت مرحلة احملاكمة؛ وعلى سبيل املثال، أعبد 

هورية أفريقا الوسطى على التحقيقات املتعلقة بكينيا توزيع أعضاء من فريق التحقيق املعين باحلالة يف مج
  .والتحقيقات اجلديدة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

وهناك زيادة يف التكاليف املتصلة باملوظفني يف هذا الربنامج الفرعي يستوعبها االخنفاض يف  -١٧٣
والنتيجة هي تقدمي ميزانية .  الشعبة الناشئ عن إعادة توزيع أربع وظائف داخل٢٣٢٠الربنامج الفرعي
  .٢٣٠٠حمايدة للربنامج 

 إىل ٢٣٢٠ وفيما يتعلق بوظائف احملققني املاليني الثالث، فإن نقلهم من الربنامج الفرعي  -١٧٤
 يرجع باألحرى إىل أسباب فنية لتبعيتهم يف التنظيم الداخلي اجلديد لوحدة ٢٣١٠الربنامج الفرعي 

  .التحديد ملنسق التحقيقاتالتحقيقات املالية وب

) ٢٣٢٠( واهلدف من النقل املقابل لوظيفة من أفرقة التحقيق إىل قسم التخطيط والعمليات  -١٧٥
  .هو توفري املزيد من الدعم لوحدة االستجابة العلمية بتزويدها مبوظف للطب الشرعي

 إىل الرتبة ٤-بة فومل يبت حىت اآلن يف إعادة تصنيف وظيفة منسق الطب الشرعي من الرت -١٧٦
  .٥-ف

واعتمد . ٢٠٠٦ فعال يف عام ٥-وقد أعيد تصنيف وظيفة منسق الطب الشرعي إىل الرتبة ف -١٧٧
هذا التصنيف على دراسة استقصائية للمهام املتصلة ذه الوظيفة، مبا يف ذلك على مجيع األعمال 

 يف ذلك احلني، تقرر إرجاء ولكن نظرا الخنفاض أنشطة الطب الشرعي. املتوقعة من شاغل الوظيفة
 إىل حني االحتياج إىل مجيع األعمال املتصلة ا على ٥-النظر يف رفع مستوى الوظيفة إىل الرتبة ف

  .أساس دائم

، الطب الشرعيأعمال كاملة من الموعة وتنفذ حاليا ا.  اآلنهذه املرحلةإىل ل وقد مت الوصو -١٧٨
حلمض النووي واألشعة السينية لتحديد باتحليل والاملوقع، عمليات استخراج اجلثث يف مبا يف ذلك 

تقدم قريبا، قضايا تيف مجيع الو. املعاينة والتصوير باملوقع و، املضبوطةدواتواهلوية، وفحص األ العمر
  .األدلة اليت يتم التوصل إليها إىل احملكمة
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  املساعدة املؤقتة العامة

ىل أموال للمساعدة املؤقتة العامة مبا يكافئ مخسة أشهر ال يزال الربنامج الفرعي يف حاجة إ   -١٧٩
، بدال من احملققني ٢-، وأربعة أشهر من العمل حملقق معاون برتبة ف٣-من العمل حملقق برتبة ف

ويطلب أيضا مبلغ ملواصلة مشروع تبادل املعلومات التابع للوحدة . العاملني يف احملاكمات اجلارية
  .املعنية جبرائم احلرب

 وارد من غري املوظفنيامل

  السفر

نتيجة للجهود اليت يبذهلا املكتب لتحقيق مكاسب يف الكفاءة يف البند املتعلق بالسفر، يقل املبلغ  -١٨٠
وزاد . ٢٠١٠ يورو عن املبلغ املعتمد يف ميزانية عام ٢١٦ ٤٠٠ مبقدار ٢٠١١املطلوب للسفر يف عام 

 يف املائة ٥٠جلديدة ولكن اخنفض عدد أيام البعثات بنسبة اموع اإلمجايل للبعثات نتيجة للتحقيقات ا
  .  يوم١ ٢١٠ يوما إىل ٢ ٣٣٥تقريبا، من 

، اجلاريةلتحقيقات واحملاكمات يف اومجع األدلة جلميع األعمال املتعلقة بالتحقيق  وأدرج اعتماد -١٨١
االستثمارات فاظ على ، للح)لعدم تنفيذ أوامر القبض (لقضايا املعلقةا د يفوفضال عن إدارة الشه

 . يف حالة القبض أو التسليم يف مرحلة الحقةاإلجراءات وسالمة 

  نفقات التشغيل العامة

 املقابالتمن حضور لشهود اليت يلزم تكبدها لتمكني االتكاليف بهذا البند من امليزانية يتعلق  -١٨٢
، قضايا املعلقةوالارية التحقيقات اجلونظرا للزيادة يف .  الذين حيضرون احملاكماتلشهودوتوفري الرعاية ل

العمليات  يورو، مبا يتماشى مع ٣٣٩ ٤٠٠ يورو إىل ٧٥ ٠٠٠ من ٢٠١١ارتفع هذا البند يف عام 
هلذا املطلوبة االخنفاض يف ميزانية السفر بهذه الزيادة بالكامل تستوعب و. املتوقعة يف هذا العامامليدانية 

  .الربنامج الفرعي

  اللوازم واملعدات

شراء  واللوازم امليدانية،الستبدال وتغيري  يورو ٢٠ ٠٠٠، يطلب مبلغ ٢٠١٠كما يف عام    -١٨٣
 .دارة الشهود يف احلاالت اخلمسأجهزة االتصال املتعلقة بإ
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢٣١٠ الربنامج الفرعي-٣١اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠ املعتمدة لعام امليزانية
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  أفرقة التحقيق
  املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت

  ٤,٨  ٢٠١,٩  ٤ ٤٣٦,٦  ٤ ٤٣٦,٦    ٤ ٢٣٤,٧  ٤ ٢٣٤,٧    موظفو الفئة الفنية
      ٣٦٨,٤  ٣٦٨,٤    ٣٦٨,٤  ٣٦٨,٤    بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٤,٤  ٢٠١,٩  ٤ ٨٠٥,٠  ٤ ٨٠٥,٠    ٤ ٦٠٣,١  ٤ ٦٠٣,١    ٤ ٠٢٢,٧  ٤ ٠٢٢,٧    اموع الفرعي، املوظفون
      ١٧٠,٦  ١٧٠,٦    ١٧٠,٦  ١٧٠,٦    ٦٩,٦  ٦٩,٦    املساعدة املؤقتة العامة

      ١٧٠,٦  ١٧٠,٦    ١٧٠,٦  ١٧٠,٦    ٦٩,٦  ٦٩,٦    خرىاموع الفرعي، الرتب األ
  -٢٥,١  -٢١٦,٤  ٦٤٥,٢  ٦٤٥,٢    ٨٦١,٦  ٨٦١,٦    ٦٥١,٢  ٦٥١,٢    السفر

  ٢٨,٣  ٧٥,٠  ٣٣٩,٦  ٣٣٩,٦    ٢٦٤,٦  ٢٦٤,٦    ٢٦٠,٣  ٢٦٠,٣    نفقات التشغيل العامة
      ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٣,٢  ٣,٢    اللوازم واملواد

                  ١,٨  ١,٨    األثات واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
  ١٢,٣  -١٤١,٤  ١ ٠٠٤,٨  ١ ٠٠٤,٨    ١ ١٤٦,٢  ١ ١٤٦,٢    ٩١٦,٥  ٩١٦,٥-  

  -١,٠  -٦٠,٤  ٥ ٩٨٠,٤  ٥ ٩٨٠,٤    ٥ ٩١٩,٩  ٥ ٩١٩,٩    ٥ ٠٠٨,٨  ٥ ٠٠٨,٨    اموع
  

  -٥,٥  -١٢,٣  ٢١١,٢  ٢١١,٢    ٢٢٣,٥  ٢٢١,٠  ٢,٥  ١٤١,٧  ١٣٧,٨  ٣,٩  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣١٠ الربنامج الفرعي-٣٢جلدول ا

وكيل أمني   أفرقة التحقيق
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  لعامةا

جمموع 
  املوظفني

  ١        ١          -١      ١    األساسية 
  الوظائف  ٥٠  ٦  ٦    ٤٤  ٦  ١٢  ١٨  ٧  ١          املتصلة باحلاالت

  ٥١  ٦  ٦    ٤٥  ٦  ١٢  ١٨  ٧        ١    اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  -١        -١                -١    األساسية
  ٢        ٢    ١    ١            املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  ١        ١    ١    ١        -١    اموع الفرعي
  ٥٢  ٦  ٦    ٤٦  ٦  ١٣  ١٨  ٨  ١          اموع  
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  قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي     )ب(

 نياملوارد من املوظف

، وسيظل مستوى الوظائف على النحو املعتمد يف عام ٢٠١١ال تطلب وظائف جديدة لعام   -١٨٤
٢٠١٠.  

 أعاله، هناك اخنفاض بسيط يف التكاليف ١٧٥ إىل ١٧٣وعلى النحو الوارد يف الفقرات  -١٨٥
 ٢٣٢٠فرعي املتصلة باملوظفني هلذا الربنامج الفرعي نتيجة إلعادة توزيع ثالث وظائف من الربنامج ال

واخنفض بالتايل . ٢٣٢٠ مقابل نقل وظيفة واحدة إىل الربنامج الفرعي ٢٣١٠إىل الربنامج الفرعي 
  .العدد الصايف للوظائف املتصلة ذا الربنامج الفرعي مبقدار وظيفتني

  املساعدة املؤقتة العامة

ت السنة املاضية وهي ما يقابل ال تزال االحتياجات من املساعدة املؤقتة املطلوبة مماثلة الحتياجا -١٨٦
 وظيفة مكافئة للعمل على أساس التفرغ لالستنساخ بلغات العمل وغري لغات العمل وكذلك ٢١

كما ال يزال االعتماد ملا يقابل شهرين من املساعدة . لتجهيز البيانات الوصفية للحاالت قيد التحقيق
النفسي من أداء التقييمات السابقة  لتمكني األخصائيني يف الطب ٢-املؤقتة العامة برتبة ف

لالستجوابات واملساعدة يف مقابالت احملققني مع األطفال والشهود الذين يتعرضون إلصابات مؤملة يف 
  .امليدان قائما

 مثل العام املاضي لتعويض ٢-ويطلب أيضا العمل ملدة مخسة أشهر حمللل معاون برتبة ف -١٨٧
 .شئ عن تعيني حمللني لدعم احملاكماتالنقص يف موارد أفرقة التحقيق النا

  املوارد من غري املوظفني

  السفر

 يورو لقسم التخطيط والعمليات ٥٥ ٧٠٠هناك زيادة طفيفة يف االعتماد املطلوب للسفر تبلغ  -١٨٨
  :بسبب احلاجة إىل زيادة عدد البعثات املتعلقة باألغراض التالية وعدم القدرة على ختفيض مدا

  املتعلقة بالتحليل املتعمق واجلاري للحاالت من أجل دعم التحقيقات؛البعثات      )أ(

أو أخصائي يف الطب النفسي من /والبعثات اليت يقوم ا خبري مساعد لشؤون الضحايا     )ب(
أو للمساعدة يف مقابالت احملققني مع /املدرجني بالقائمة ألداء التقييمات السابقة لالستجوابات و

  ابني بصدمات شديدة؛الشهود املص/الضحايا
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بعثات وحدة دعم العمليات من أجل تقييم املخاطر، وضمان االمتثال للنظم القائمة وفعالية    )ج(
  التشغيل، وكفالة األمن للموظفني امليدانيني، ومعاجلة احلاالت الطارئة؛

لقضايا قيد بعثات املوظفني امليدانيني لدعم التحقيقات وإدارة املهام املتعلقة بالشهود يف ا    )د(
  البحث والقضايا املعلقة؛

  .بعثات الطب الشرعي الداعمة للحاالت قيد التحقيق أو احملاكمة   )ه(

وتعوض الزيادة يف تكاليف السفر يف هذا الربنامج الفرعي باالخنفاض يف ميزانية السفر للربنامج  -١٨٩
بعد استيعاب التضخم، مبقدار  مما يؤدي إىل اخنفاض ميزانية السفر لشعبة التحقيقات، ٢٣١٠الفرعي 
  . يورو١٦٠ ٨٠٠

  اخلدمات التعاقدية

 يورو ملواصلة االستعانة مبصادر خارجية لالستنساخ بلغات ٦٠ ٠٠٠ اإلبقاء على مبلغ مت   -١٩٠
العمل وغري لغات العمل يف أوقات الذروة ودعم األعمال التحضريية ومجع وحتليل األدلة الالزمة 

 .للمحاكمات
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٢٠الربنامج الفرعي  -٣٣اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم التخطيط والعمليات

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

  -٥,٧  -٢٠١,٩  ٣ ٣٦٤,٧  ٣ ٠٧٨,٨  ٢٨٥,٩  ٣ ٥٦٦,٦  ٣ ٢٨٠,٧  ٢٨٥,٩  موظفو الفئة الفنية
      ١ ٥٩٦,٤  ١ ٤٧٣,٦  ١٢٢,٨  ١ ٥٩٦,٤  ١ ٤٧٣,٦  ١٢٢,٨  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  -٣,٩  ٢٠١,٩  ٤ ٩٦١,١  ٤ ٥٥٢,٤  ٤٠٨,٧  ١ ١٦٣,٤  ٤ ٧٥٤,٣  ٤٠٨,٧  ٤ ٦٩٠,٨  ٤ ٢٦٣,١  ٤٢٧,٧  اموع الفرعي، املوظفون
      ١ ٦٥٢,١  ١ ٦٥٢,١    ١ ٦٥٢,١  ١ ٦٥٢,١    ١ ٢٥٢,١  ١ ٢٥٢,١    املساعدة املؤقتة العامة

      ١ ٦٥٢,١  ١ ٦٥٢,١    ١ ٦٥٢,١  ١ ٦٥٢,١    ١ ٢٥٢,١  ١ ٢٥٢,١    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٩,١  ٥٥,٧  ٣٤٦,٤  ٣٤٦,٤    ٢٩٠,٧  ٢٨٩,٤  ١,٣  ٣٠٢,٨  ٣٠١,٩  ٠,٩  السفر

      ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٣١,٩  ٣١,٩    اخلدمات التعاقدية
                  ٤١,٣  ٤١,٣    التدريب

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

١٥,٩  ٥٥,٧  ٤٠٦,٤  ٤٠٦,٤    ٣٥٠,٧  ٣٤٩,٤  ١,٣  ٣٧٦,٠  ٣٧٥,١  ٠,٩  

  -٢,٠  -١٤٦,٣  ٧ ٠١٩,٦  ٦ ٦١٠,٩  ٤٠٨,٧  ٧ ١٦٥,٨  ٦ ٧٥٥,٨  ٤١٠,٠  ٦ ٣١٨,٩  ٥ ٨٩٠,٣  ٤٢٨,٦  اموع
  

  -١٢,٣  -٣٤,١  ٢٤٢,٤  ٢٣١,٥  ١٠,٩  ٢٧٦,٥  ٢٧٤,٠  ٢,٥  ١٩٧,٤  ١٨١,٨  ١٥,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٢٠ الربنامج الفرعي -٣٤اجلدول 

وكيل أمني   قسم التخطيط والعمليات
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ٢  ٢    ٢        ٢  -١  ١        األساسية 
  الوظائف  ٥٩  ٢٤  ٢٤    ٣٥    ١٨  ١٢  ٣  ٢          املتصلة باحلاالت

  ٦٣  ٢٦  ٢٦    ٣٧    ١٨  ١٢  ٥  ١  ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                  -١  ١          األساسية
الوظائف املعاد   -٢        -٢    -١    -١            املتصلة باحلاالت

  -٢        -٢    -١    -٢  ١          اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها
  ٦١  ٢٦  ٢٦    ٣٥    ١٧  ١٢  ٣  ٢  ١        اموع  
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  شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

شعبة اإلدعاء هي احملور يف العمل الرئيسي الذي تقوم به احملكمة أال وهو االضطالع بإجراءات  -١٩١
م روما األساسي، وهي املسؤولة عن الدعاوى القضائية املعروضة علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقاً لنظا

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

  األهداف

سة حتقيقات يف القضايا املتصلة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، وأربعة حماكمات إجراء أربعة إىل مخ  -١
  ) ١ اإلستراتيجياهلدف . (على األقل، رهنا مبا يؤمن من التعاون اخلارجي

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
    ١اهلدف 

جودة عالية وإجياز يف الطلبات    -
  .ار الزمين احملدداليت تعد يف اإلط

على  معدل قبول العرائض واملوافقة   -
 . الطلبات املقدمة إىل الدوائر

 ≤٨٠٪   
  

عرض األدلة بشكل يتصف    -
بالكفاءة على دائرة احملاكمة 

  .التمهيدية والدائرة االبتدائية

الوقت الذي تستغرقه الدعوى   -
أيام احملاكمة (املقدمة من املدعي 

  .يةلكل قض) الفعلية
 

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

   أشهر٦  ≤
  
 

 يعادل على -أقل ما ميكن
األقل املستوى يف احملاكمات 

 )٣٥-٣٠(اجلارية 

 املوارد من املوظفني

  إعادة التوزيع

  .٢٠١١ال تطلب وظائف جديدة لشعبة االدعاء يف عام  -١٩٢

املقدمة املتعلقة مبكتب املدعي العام، تنتظر إحدى عمليات إعادة وعلى النحو الوارد يف  -١٩٣
 املوافقة على وظيفة منسق االدعاء اليت أعيد توزيعها من ١- إىل الرتبة مد٥-التصنيف من الرتبة ف

وترجع الزيادة يف املهام إىل إعادة تنظيم الوظائف التمثيلية . ٢٠١٠ديوان املدعي العام يف ميزانية عام 
  . املدعي العام املتبقي وواجباته يف احملكمة بشكل دائملنائب 

  .وتشمل املهام الرئيسية هلذه الوظيفة املؤيدة إلعادة التصنيف ما يلي -١٩٤
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 :فيما يتعلق بنائب املدعي العام لشؤون اإلدعاء

األفرقة املشتركة وأفرقة خرين يف اآلعضاء االدعاء واأل ةفرقرؤساء أشراف على اإل   )أ(
لضمان االتساق يف املسائل القانونية ترتيبات توجيهية وتنسيقها /مبادئ خالل وضع كمات مناحملا
  ؛اخلاصة ممراجعة امللفات من خالل و القانونية، ستراتيجيةاإلجناز والتطوير األمثل لإلو

ية  القانون واملسائلقضاياالتقدمي املشورة القانونية للمدعي العام ونائب املدعي العام يف    )ب(
  ؛ والقانونيةستراتيجيةاإلوغريها من املسائل املكتب وسياسة 

ها بأفضل  ومتثيلها العالية واتساقا املذكرات القانونية لضمان جودمراجعةأو /إعداد و   )ج(
  ؛ للمكتبستراتيجيةاإلللمصاحل وجه ممكن 

 اتلية، وزيارمتثيل شعبة االدعاء يف احملكمة واالتصاالت اخلارجية مع املنظمات الدو    )د(
  . واملنظمات غري احلكومية واألكادمييني واموعات اخلارجية األخرىاتمثلني عن احلكوماملقضاة وال

فرق االدعاء وحتسني املؤقت من املساعدة املؤقتة العامة بدور هام يف تنسيق نسق ويقوم امل -١٩٥
يعمل على  واألفرقةدارة مجيع املنسق على إويشرف . بني امللفاتتساق االوتعزيز صياغة املذكرات 

أفرقة بني حلقة االتصال أيضاً وهو . دليل العمليات اجلديد بشكل موحد يف مجيع أحناء الشعبةتنفيذ 
 . األنشطةتبسيط، ويعمل على توحيد وواللجنة التنفيذيةاحملاكمات 

  املساعدة املؤقتة العامة

 من أجل ٢٠١٠مة بنفس املستوى املعتمد يف عام ال تزال احلاجة إىل املساعدة املؤقتة العامة قائ -١٩٦
فريق اإلدعاء التمهيدي  واستكمال قدراتاملدعي العام ضد جان بيري مببا مواصلة الدعم املقدم لقضية 

السابقني الذين املدعي العام ضد لوبنغا الذي يتكون إمجاال من أعضاء فريق احملاكمة املعين بقضية (
  .يف القضيتني املتعلقتني باحلالة يف كينيا) ٢٠١٠ أواخر عام انتهت أعماهلم ذا الفريق يف

 وال تزال هذه املوارد مطلوبة للمساعدة املؤقتة العامة وليس للوظائف الثابتة لعدم وضوح  -١٩٧
املدعي العام ضد بعد انتهاء اإلجراءات يف قضية ) الوظائف الثابتة(دوران املوارد املتعلقة باحملاكمات 

وال ميكن بالتايل حتديد . يف الوقت احلايل) ٢٠١١اية عام (غا وماثيو نغودجولو شوي جريمني كاتن
 .٢٠١١مدى االحتياج إىل املوارد املطلوبة للمساعدة املؤقتة العامة بعد عام 

  :وباختصار، تشمل املوارد املطلوبة من املساعدة املؤقتة العامة ما يلي -١٩٨

  الفريق املعين باحلالة يف كينيا

   أشهر؛١٠ملدة ) ٤-ف(وكيل مدعي عام      )أ(

   شهراً لكل منهما؛١٢ملدة ) ٣-ف(موظفان قانونيان    )ب(
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   أشهر؛٩ملدة ) ٢-ف(وكيل معاون للمدعي العام    )ج(

  ؛الفريق املعين باحلالة يف جبمهورية أفريقيا الوسطي

   أشهر لكل منهما؛١٠ملدة ) ٣-ف(وكيالن للمدعي العام    )أ(

   أشهر؛٩ملدة ) ٢-ف(ون للمدعي العام وكيل معا )ب(

 . أشهر لكل منهما٨ملدة ) ١-ف(وكيالن مساعدان للمدعي العام    )ج(

 املوارد من غري املوظفني

  السفر

ولكن للمهام فحسب عم التحقيقات املتعلقة بدالفريق املشترك لبعثات السفر مطلوب ليس  -١٩٩
  .معها أيضاًوالتعاون املعرفة بأنشطة احملكمة رامية إىل توسيع الونائب املدعي العام التمثيلية اليت يقوم ا 

عدد البعثات لإلجراءات اليت اختذت لفعالية السفر على النحو املبني أعاله، اخنفض ونتيجة  -٢٠٠
 العدد اإلمجايل أليامواخنفض . ٢٠١٠ يف عام ٦١مقابل بعثة  ٥٧قليال وبلغ املطلوبة لشعبة االدعاء 

خنفاض صاف االزيادات التضخمية وتعويض مجيع  مما أدى إىل ، يف املائة٢٣برية بلغت البعثات بنسبة ك
  . يورو٧ ١٠٠ضئيل يف نفقات السفر بلغ 
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٠٠ الربنامج -٣٥اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  شعبة اإلدعاء

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

  ٠,٦  ٢٣,٢  ٣ ٦١١,٨  ٢ ٩٦٢,٩  ٦٤٨,٩  ٣ ٥٨٨,٦  ٢ ٩٦٢,٩  ٦٢٥,٧  موظفو الفئة الفنية
      ٥٥٢,٦  ٤٢٩,٨  ١٢٢,٨  ٥٥٢,٦  ٤٢٩,٨  ١٢٢,٨  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٥  ٢٣,٢  ٤ ١٦٤,٤  ٣ ٣٩٢,٧  ٧٧١,٧  ٤ ١٤١,٢  ٣ ٣٩٢,٧  ٧٤٨,٥  ٣ ٧٦١,٦  ٣ ١٥٨,٧  ٦٠٢,٩  اموع الفرعي، املوظفون
      ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩    ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩    ١ ٠٩٦,٧  ٩٨٦,٥  ١١٠,٢  املساعدة املؤقتة العامة
      ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩    ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩    ١ ٠٩٦,٧  ٩٨٦,٥  ١١٠,٢  رتب األخرىاموع الفرعي، ال

  -٣,٣  -٧,١  ٢٠٦,٩  ١٧٦,٣  ٣٠,٦  ٢١٤,٠  ١٨٠,٧  ٣٣,٣  ٢٠٦,٦  ١٧٣,٦  ٣٣,٠  السفر
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
٣,٣  -٧,١  ٢٠٦,٩  ١٧٦,٣  ٣٠,٦  ٢١٤,٠  ١٨٠,٧  ٣٣,٣  ٢٠٦,٦  ١٧٣,٦  ٣٣,٠-  

  ٠,٣  ١٦,١  ٥ ١٣٠,٣  ٤ ٣٢٧,٩  ٨٠٢,٣  ٥ ١١٤,١  ٤ ٣٣٢,٣  ٧٨١,٨  ٥ ٠٦٤,٩  ٤ ٣١٨,٨  ٧٤٦,١  اموع
  

  -٦,٧  -١١,٦  ١٦٢,٦  ١٤٦,٢  ١٦,٤  ١٧٤,٢  ١٥٩,١  ١٥,١  ١٢٥,٠  ١٠٥,٦  ١٩,٤  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٠٠ الربنامج -٣٦اجلدول 

وكيل أمني   شعبة اإلدعاء
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٦  ٢  ٢    ٤          ٣      ١    األساسية 
  الوظائف  ٣٦  ٧  ٧    ٢٩  ٦  ٦  ٦  ٨  ٣          املتصلة باحلاالت

  ٤٢  ٩  ٩    ٣٣  ٦  ٦  ٦  ٨  ٦      ١    موع الفرعيا  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ١                  -١  ١        األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                    -١  ١        فرعياموع ال
  ٤٢  ٩  ٩    ٣٣  ٦  ٦  ٦  ٨  ٥  ١    ١    اموع  
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 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث   -جيم

ولقلم . قلم احملكمة مسؤول عن اجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها   -٢٠١
حتجاز، وتقدمي املساعدة للدفاع احملكمة أيضاً، عالوة على وظائف الدعم، مسؤوليات أخرى مثل اال

ويضطلع قلم احملكمة أيضا بأنشطة أخرى أساسية لتنفيذ . والضحايا، ودعم ومحاية الضحايا والشهود
  .نظام روما األساسي، مثل تقدمي املساعدة للضحايا املشاركني يف اإلجراءات، وتوعية اتمعات املتأثرة

شعبة اخلدمات : هام، يتكون قلم احملكمة من شعبتنيواسعة من املالموعة ه اهذلتحقيق و   -٢٠٢
مباشرة إىل التابعة واملكاتب ألقسام عدد من ااإلدارية املشتركة وشعبة خدمات احملكمة، عالوة على 

امليدانية، العمليات قسم اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم وتشمل هذه األقسام واملكاتب . املسجل
 بقلم احملكمة، وقسم األمن والسالمة، وقسم الدعم االستشاري، وقسم اإلعالم ومكتب املباين الدائمة

ويتكون ديوان املسجل من عدد قليل من املوظفني الذين يقدمون الدعم له يف أداء مهامه، مبا . والوثائق
العام مكتب احملامي  أيضا قلم احملكمةيتبع دارية، اإلألغراض ول. يف ذلك العالقات اخلارجية والتعاون

 املراجعة ، ومكتب)االستشاريدعم المن خالل قسم كالمها (ومكتب احملامي العام للضحايا للدفاع 
 وأمانة الصندوق االستئماين ،أمانة مجعية الدول األطرافالداخلية للحسابات، وآلية الرقابة املستقلة، و

  .لضحايال

للمشاركني املختلفني يف ملطلوب مستوى الدعم اوتعتمد ميزانية قلم احملكمة أساسا على    -٢٠٣
الفتراضات اليت على ااملتهمني والضحايا، وكذلك والقضاة واملدعي العام  وهم اإلجراءات القضائية
ويستأثر قلم احملكمة، باعتباره اجلهاز .  واخلدمات واملسؤوليات املذكورة أعاله،تقوم عليها امليزانية

جهزة احملكمة واهليئات املختلفة املرتبطة ا على النحو الرئيسي املسؤول عن توفري اخلدمات جلميع أ
  .املشار إليه أعاله، جبزء كبري نسبيا من امليزانية اإلمجالية للمحكمة

من ممكن  أقصى قدر قيقدف إىل حتلعمالء و تركز على اإستراتيجيةقلم احملكمة ويطبق    -٢٠٤
وبوصفه احملور . ملها يف كل من املقر وامليدان من اخلدمات للمنظمة بأكةمشتركبتوفري قاعدة الكفاءة 

التآزر عمل على ويالرئيسي لتوفري اخلدمات، يقدم قلم احملكمة الدعم االت العمل املختلفة باحملكمة 
هداف قلم احملكمة األدد حيلك، لتحقيق ذو. اتشجيع التفاعل والتعاون بني وحدابينها عن طريق 

دا لتجميعها وإعادة توزيعها، ويؤدي هذا بدوره إىل وفورات قائمة على يتبع جا مرنا موحشتركة وامل
  .الكفاءة

الالزمني للسرعة يف تقدمي الدعم واملساعدة ، سيواصل قلم احملكمة ٢٠١١وطوال عام   -٢٠٥
الزيادة احلالية يف وستؤثر .  حماكمات متزامنةإجراءاإلجراءات املتعلقة باحملاكمات وبوجه خاص لتيسري 

على مستوى اخلدمات سيؤثر ذلك مباشرة اط القضائي على حجم العمل يف قلم احملكمة، والنش
  .لمحكمة لاملطلوبة
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مزيد من اخلدمات لتمكني االحتياج إىل كينيا، يتوقع لبدء النظر يف احلالة املتعلقة بونتيجة    -٢٠٦
وإلمكان ممارسة مهامه . يف اإلجراءات وتوفري احلماية والدعم هلماملشاركة الضحايا والشهود من 

النظامية املتصلة باحلالة اجلديدة يف كينيا، أجرى قلم احملكمة حتليال لالحتياجات العملية لألقسام التابعة 
وعالوة على ذلك، ينظر قلم احملكمة يف احلاجة إىل وجود ميداين له يف هذا . له وألكفأ وسيلة لتحقيقها

الالزم هلذا الوجود من قييم مستوى الدعم لتتحدة بنريويب مكتب األمم املوهناك مباحثات مع . البلد
وإذا رأي املسجل أن هذا الوجود ضروريا، سيلزم موافقة رئيس احملكمة على ذلك . أجل تنفيذه فعليا

  .النظام الداخلي للقلم من ٨وفقا للمادة 

ولوية لتغطية احتياجات وفيما يتعلق باملوارد الالزمة لتنفيذ العمليات، يوىل قلم احملكمة األ   -٢٠٧
احلالة اجلديدة من خالل املوارد املتاحة، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، من خالل إعادة توزيع املوارد من 

وعلى سبيل املثال، سينقل منسق التوعية إىل كينيا بينما سيغطي مدير . املكتب امليداين يف كمباال
وسيعاد توزيع وظيفة املوظف . ة بكلتا الوظيفتنياملكتب امليداين واملساعد الطيب األعمال املتعلق

اللوجسيت املعاون بقسم اخلدمات العامة باملقر، اليت أصبحت شاغرة مؤخراً نتيجة الستقالة شاغل 
ومع ذلك، وعلى الرغم من . الوظيفة، إىل قسم مشاركة وتعويض الضحايا لدعم العمليات يف امليدان

ال قلم احملكمة يف احلالة املتعلقة بكينيا وزيادة امليزانية بالتايل بأقل استخدام املوارد املتاحة لتغطية أعم
قدر ممكن، فإنه ال يستبعد ظهور حاالت جديدة يف املستقبل أو زيادة النشاط يف احلاالت القائمة حاليا 

  .واحلاجة إىل مزيد من األموال

ال جلميع األنشطة امليدانية  الفعضمان التنسيق على ٢٠١١وستركز العمليات امليدانية يف عام    -٢٠٨
ملكاتب على مستوى ا حتقيق املزيد من الكفاءة احلاالت اخلمس مع السعي إىلبلدان لقلم احملكمة يف 

وسيعاد  ٢٠١١يف أبيشي يف عام سيعاد توزيع عدد من الوظائف بعد إغالق املكتب امليداين و. امليدانية
جنامينا لدعم األنشطة امامية يف األة داين يف كينيا والقاعدلكل من املكتب امليعدد من املوارد ختصيص 

أيضا عدد من عمليات إعادة هناك و.  والتوعيةوالضحاياالشهود باقية املتعلقة مبشاركة ومحاية بال
املدعي العام ضد جان بيري مببا إلجراءات القضائية يف قضية لتوفري الدعم لالتوزيع يف جمال محاية الشهود 

  .غومبو

كل يف ألنشطة لقلم احملكمة حتليله يواصل جراءات القضائية، إلايف تطور ومبا يتماشى مع ال   -٢٠٩
من أجل إعداد ، وعند االقتضاء، ات اخلاصة بكل حالةاإلستراتيجي من أجل إعداد مكتب ميداين

  .املتبقيةواألعمال املهام ملعاجلة ، مبا يف ذلك  للخروجإستراتيجيةأو /وجدول زمين تنازيل 

 للتوصل إىل أدىن قدر ممكن من ٢٠١٠وسيواصل قلم احملكمة ج التركيز املتبع يف عام    -٢١٠
الستيعاب أكرب قدر ممكن من وسيلجأ قلم احملكمة إىل إعادة التوزيع والتآزر . الزيادة يف امليزانية

لك من بعض وال بد مع ذ. ٢٠١٠زيادات املطلوبة باملوارد األساسية املعتمدة يف ميزانية عام ال
  .الزيادات
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 يف ٦,٧ مالين يورو، وميثل هذا املبلغ زيادة تبلغ ٤,٠وتبلغ امليزانية اإلمجالية لقلم احملكمة    -٢١١
اليت  ٢٠١١ملدة ستة أشهر يف عام استمرار احملاكمات املتزامنة : وتعزي الزيادة عموما إىل عاملني. املائة

ف املساعدة املؤقتة العامة الالزمة ملثول الشهود يف  مليون يورو ملواجهة تكالي٢,١ستستأثر بنحو 
احملاكمات والدعم املباشر خلدمات احملكمة، مبا يف ذلك الترمجة التحريرية والترمجة الفورية واألمن؛ 

وسيخصص قلم احملكمة يف عام .  مليون يورو٠,٧وستبلغ الزيادة يف التكاليف املتصلة باملوظفني حنو 
وستزيد تكاليف . مليون يورو الستبدال التجهيزات يف مجيع العمليات امليدانية ٠,٣ أيضاً مبلغ ٢٠١١

ويطلب قلم احملكمة . ٢٠١١يف عام  مليون يورو ٠,٤حتجاز يف شيفينينغن مبقدار مركز االاستخدام 
 وظائف ميدانية، وستزيد تكاليف بدل اإلعاشة اليومي ٣ وظيفة، وسيعاد توزيع ١٦إعادة تصنيف 

  . يورو لتغطية تكاليف املهام املؤقتة للموظفني األمنيني يف امليدان١٦٢ ٠٠٠دار للبعثات مبق

  البيان التفصيلي للميزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث: ٣٧اجلدول 

٢٠١١امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي الثالث لعام   اموع 

٥٩ ٥٤١ )اضيباستثناء املؤمتر االستعر (٢٠١٠خط األساس يف عام   
 ٧٢٥  أساسا التحويالت وإعادة التصنيف –التكاليف املتصلة باملوظفني 

 ٢٧٩ )عدا احملاكمات املتزامنة(املساعدة املؤقتة العامة لالجتماعات والعمل اإلضايف 
٢ ١٣٤ لالجتماعات املتعلقة باحملاكمات املتزامنة شهرأاملساعدة املؤقتة العامة ملدة ستة   

 ٢٧٠ ملؤقتة العامة لكينيااملساعدة ا
 ٩٠ اخلرباء االستشاريون

٣٥ - السفر  
١٥٤ - اخلدمات التعاقدية  

١٢ - التدريب  
 ٢٩٨ اخلربة التشغيلية العامة

 ١٢٣ اللوازم واملواد
 ٢٧٨ استبدال التجهيزات

٦٣ ٥٣٧ اموع  

٣ ٩٩٥ جمموع النمو باليورو  

 ٦,٧ النسبة املئوية للنمو

، سيواصل قلم )٧( وجلنة امليزانية واملالية)٦(اشى مع رغبات مجعية الدول األطرافومبا يتم  -٢١٢
 االلتزام بالكفاءة يف عمله ويف اخلدمات اليت يقدمها للمحكمة كما سيواصل ٢٠١١احملكمة يف عام 

م وسيؤدى إعادة تنظي. إدارته للعمليات اجلارية يف احملكمة بأكملها من أجل حتسني العمل يف احملكمة
 اإلستراتيجيالعمليات اإلدارية  للمحكمة إىل وفورات من حيث التكلفة وسيساهم يف حتقيق هدفها 

  .ألن تكون منوذجا لإلدارة العامة

                                                      
   الوثيقة الد األول، اجلزء الثالث، ،(ICC-ASP/7/20)٢٠٠٨...الدورة السابعة...الوثائق الرمسية) ٥(

ICC-

ASP/7/20/Res.4.  
(ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩...الدورة الثامنة...الوثائق الرمسية)  ٦(

  .٤٨ الفقرة ،١-باء، اجلزء ثاين، الد ال 
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : الربنامج الرئيسي الثالث  -٣٨اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١ملقترحة لعام امليزانية ا   

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
 قلم احملكمة

 
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 
ضياالستعرا  

املتصلة  األساسية
 اموع باحلاالت

املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

١١ ١٠٧,٨ موظفو الفئة الفنية  ٨ ٤٣٢,١  ١٩ ٥٣٩,٩   ١٩ ٥٣٩,٩  ١١ ٥٧١,٢  ٨ ٤٦٤,٠  ٢٠ ٠٣٥,٢  ٢,٥ ٤٩٥,٣ 
٨ ٣٦١,٦ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة  ٦ ٢٣٦,٦  ١٤ ٥٩٨,٢   ١٤ ٥٩٨,٢  ٨ ٤٩٤,٨  ٦ ٣٣٣,١  ١٤ ٨٢٧,٩  ١,٦ ٢٢٩,٧ 

١٧ ٠٩٢,١ اموع الفرعي، املوظفون   ١١ ٨٦٩,٨  ٢٨ ٩٦١,٩  ١٩ ٤٦٩,٤  ١٤ ٦٦٨,٧  ٣٤ ١٣٨,١   ٣٤ ١٣٨,١  ٢٠ ٠٦٦,٠  ١٤ ٧٩٧,١  ٣٤ ٨٦٣,١  ٢,١ ٧٢٥,٠ 
١ ٩٥٧,٥ املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٥٥٤,٧  ٣ ٥١٢,٢  ١ ٥٦٨,٧  ١ ٢٣٧,٦  ٢ ٨٠٦,٣   ٢ ٨٠٦,٣  ١ ٦٢٩,٩  ٣ ١٥٤,٣  ٤ ٧٨٤,٢  ١ ٩٧٧,٩  ٧٠,٥ 

للجتماعاتاملساعدة املؤقتة   ٩٣,٣ ٣٥١,٤ ٧٢٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤٣٥,٧ ٣٧٦,٨  ٣٧٦,٨ ٧١,١ ٣٠٥,٧ ٩٢٢,٢ ٢٨٤,٩ ٦٣٧,٣ 
 ١٠,٣ ٣٦,٦ ٣٩١,٢ ١٥٥,٣ ٢٣٥,٩ ٣٧١,٢ ١٦,٦ ٣٥٤,٦ ١٣٧,٢ ٢١٧,٤ ٣١٦,٧ ٧٤,٤ ٢٤٢,٣ العمل اإلضايف

 ٣٧,١ ٩٠,٠ ٣٣٢,٦ ١٨٩,٧ ١٤٢,٩ ٢٤٢,٦  ٢٤٢,٦ ٢٠٣,٦ ٣٩,٠ ٢٠١,٨ ١٣٤,٩ ٦٦,٩ اخلرباء االستشاريون
٢ ٩٠٤,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٢ ٠٤٨,٩  ٤ ٩٥٢,٩  ٢ ١٣٠,٨  ١ ٦٤٩,٥  ٣ ٧٨٠,٣  ٣ ٧٩٦,٩ ١٦,٦  ٢ ٤٤٤,٤  ٣ ٧٩١,٨  ٦ ٢٣٦,٢  ٢ ٤٥٥,٩  ٦٥,٠ 

١ ١٧٦,٨ ٢١٢,٣ السفر  ١ ٣٨٩,١  ١ ٨٠٢,٦ ٢٩٦,٨  ٢ ٠٩٩,٤  ٢ ١٧٢,٧ ٧٣,٣  ١ ٧٨٧,٣ ٢٧٧,٤  ٢ ٠٦٤,٧  ٣٤,٧-  ١,٧-  
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٦  ٨,٦ الضيافة

١ ١٦١,٧ اخلدمات التعاقدية   ١ ٦٦٤,١  ٢ ٨٢٥,٨  ١ ٥٣٧,٨  ١ ١٨٦,٥  ٢ ٧٢٤,٣   ٢ ٧٢٤,٣  ١ ٢٩٢,٧  ١ ٢٧٧,٣  ٢ ٥٧٠,٠  ١٥٤,٣-  ٥,٧-  
-١٢,٠ ٨٠٦,٩ ٤٠٣,٤ ٤٠٣,٥ ٨١٨,٩  ٨١٨,٩ ٣٩٥,٦ ٤٢٣,٣ ٨٢٤,٦ ٣١١,٩ ٥١٢,٧ التدريب  ١,٥-  
٣ ١٣٠,٨  الدفاع  ٣ ١٣٠,٨   ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢   ٢ ٧١١,٢   ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢    

٥ ٦٦٠,٢ نفقات التشغيل العامة  ٤ ٥٨٧,٦  ١٠ ٢٤٧,٨  ٥ ٩٢٥,٣  ٥ ٦٢١,٧  ١١ ٥٤٧,٠   ١١ ٥٤٧,٠  ٦ ٣١٠,٨  ٥ ٨٥١,٢  ١٢ ١٦٢,٠  ٥,٣ ٦١٥,٠ 
١ ١٠٥,٩ ٣٧٣,٨ ٧٣٢,١ اللوازم واملواد  ١ ٠٦٩,٣ ٤٠٣,٨ ٦٦٥,٥   ١ ٠٦٩,٣  ١ ١٩٢,٠ ٣٩٤,٦ ٧٩٧,٤  ١١,٥ ١٢٢,٧ 

١ ٦٦٧,٧ ٧٥٥,٥ ٩١٢,٢ األثاث واملعدات  ٤٣,٢ ٢٧٧,٧ ٩٢٠,٤ ٣٧٢,٩ ٥٤٧,٥ ٦٤٢,٧  ٦٤٢,٧ ٢٣٦,٢ ٤٠٦,٥ 
٩ ١٩٩,٩ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١٢ ٠٠٠,٥  ٢١ ٢٠٠,٤  ٩ ٢٦٥,٢  ١٢ ٣٥٧,٦  ٢١ ٦٢٢,٨  ٢١ ٦٩٦,١ ٧٣,٣  ٩ ٦٣٩,٣  ١٢ ٧٩٧,٩  ٢٢ ٤٣٧,٢  ٣,٨ ٨١٤,٤ 

٢٩ ١٩٦,٠ اموع  ٢٥ ٩١٩,٢  ٥٥ ١١٥,٢  ٣٠ ٨٦٥,٤  ٢٨ ٦٧٥,٨  ٥٩ ٥٤١,٢  ٥٩ ٦٣١,١ ٨٩,٩  ٣٢ ١٤٩,٧  ٣١ ٣٨٦,٨  ٦٣ ٥٣٦,٥  ٣ ٩٩٥,٣  ٦,٧ 
              

-٣٩٩,٧ الصيانة املوزعة  ٩٢١,٧ ٥٢٢,٠-  ٢٥٩,٦-  ٨١٧,٦-  ١ ٠٧٧,٢-   ١ ٠٧٧,٢-  ٢٩٤,٦-  ٧٥٩,٦-  ١٠٥٤,١-  ٢,١ ٢٣,٠ 
  ٢٠١١ املالك املقترح من املوظفني لعام:  الربنامج الرئيسي الثالث-٣٩اجلدول 

وكيل أمني   قلم احملكمة
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

  جمموع املوظفني

  ٢٤١  ١٣٧  ١٢٩  ٨  ١٠٤  ١  ٢٤  ٣٣  ٢٥  ١٦  ٤    ١    األساسية 
  الوظائف  ٢٣٨  ١٤٨  ١٤٠  ٨  ٩٠  ٨  ٣٤  ٣٤  ١٣  ١          املتصلة باحلاالت

  ٤٧٩  ٢٨٥  ٢٦٩  ١٦  ١٩٤  ٩  ٥٨  ٦٧  ٣٨  ١٧  ٤    ١    اموع الفرعي  احلالية
  ١        ١      ١              األساسية

الوظائف                               التاملتصلة باحلا
  ١        ١      ١              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ٥  ١  ١    ٤  ١  ١  ١    ١          األساسية
  -٥  -٣  -٣    -٢  -٤  ١  -٤  ٥            املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

    -٢  -٢    ٢  -٣  ٢  -٣  ٥  ١          اموع الفرعي
  ٤٨٠  ٢٨٣  ٢٦٧  ١٦  ١٩٧  ٦  ٦٠  ٦٥  ٤٣  ١٨  ٤    ١    اموع  
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  مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

، قام املسجل بعملية إعادة تنظيم داخلية لقلم احملكمة من أجل توفري الدعم ٢٠١٠يف عام   -٢١٣
ومشلت عملية إعادة التنظيم شعبة الضحايا والدفاع . لإلجراءات القضائية وحتسني الكفاءةاألمثل 
وقسم دعم الدفاع ، )٣٥١٠(يس الشعبة اليت كانت تتكون من مكتب رئ) ٣٥٠٠(السابقة 

، )٣٥٤٠(، ومكتب احملامي العام للدفاع )٣٥٣٠(، وقسم مشاركة وتعويض الضحايا )٣٥٢٠(
  .)٣٥٥٠ (ومكتب احملامي العام للضحايا

واحلاجة إىل ضمان ج شامل ، بالضحايافيما يتعلق والية قلم احملكمة وبالنظر إىل أمهية    -٢١٤
املسجل خضوع مجيع األقسام املتصلة بالضحايا وبالتحديد قسم مشاركة د، قرر ومتكامل يف هذا الصد

ولذلك نقل قسم مشاركة وتعويض . واحدرئيس وتعويض الضحايا ووحدة الضحايا والشهود ل
  .الضحايا من شعبة الضحايا والدفاع إىل شعبة خدمات احملكمة

، قسم ٣١٩٠فهما الربنامج الفرعي وأدمج قسم دعم الدفاع ومكتب رئيس الشعبة معا بوص   -٢١٥
، مبا يف ذلك التدريب، وبرنامج املقدمة للدفاعإدارة املساعدة بديد اجلقسم ال خيتصو. حملامنيادعم 

  .مباشرة رئيس قلم احملكمةلدفاع، ويتبع ضحايا وا من اللكاملساعدة القانونية ل

العام للضحايا إىل مكتب املسجل ونقل باملثل مكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي    -٢١٦
  .وألغيت شعبة الضحايا والدفاع. ٣١٩٢ والربنامج الفرعي ٣١٩١بوصفهما الربنامج الفرعي 

ديوان املسجل، ومكتب املراجعة : ويتضمن مكتب املسجل اآلن سبعة برامج فرعية هي -٢١٧
 والسالمة، ومكتب املباين الداخلية للحسابات، وقسم اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم األمن

  .حملامنياالدائمة بقلم احملكمة، وقسم العمليات امليدانية، وقسم دعم 

  .ويوفر ديوان املسجل التوجيه الالزم إلدارة ومراقبة قلم احملكمة بصورة فعالة   -٢١٨

لة ويكفل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احترام كافة وحدات املنظمة ملبادئ املساء   -٢١٩
  .واالستخدام الكفء للموارد

مهماً يف ضمان اإلطار القانوين السليم  قسم اخلدمات االستشارية القانونية دورا يؤدي و   -٢٢٠
  .للمحكمة حىت تتمكن من العمل بشكل كفء والتفاعل مع خمتلف أصحاب املصلحة

 ويف امليدان على حد ويوفر قسم األمن والسالمة الدعم األساسي للعمليات يف املقر الرئيسي   -٢٢١
  .سواء

  .ويساهم مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة يف اإلدارة السليمة ملشروع املباين الدائمة   -٢٢٢
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ويقدم قسم العمليات امليدانية الدعم جلميع أجهزة احملكمة واألطراف واملشاركني يف أعمال    -٢٢٣
  .احملكمة عند قيامهم ببعثات ميدانية

حملامني الدعم واملساعدة للمحامني عن الضحايا والدفاع ويدير برامج ا دعم ويقدم قسم   -٢٢٤
وخيضع مكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا يف . املساعدة القانونية للمحكمة

 .مجيع املسائل اإلدارية املتعلقة ما من خالل هذا القسم للمسجل

  األهداف

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

إرساء نظام يتصدى لكافة املخاطر األمنية، وينشط يف سبيل توفري أقصى قدر من األمن لكافة   -٢
  )٢ اإلستراتيجياهلدف . (ما األساسياملشاركني مبا يتمشى مع نظام رو

إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة   -٣
  )٤ اإلستراتيجياهلدف . (اتمعات املتأثرة ذه األنشطة  احملكمة يف 

لعمليات، وتعتمد على أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على ا  -٤
  )٨ اإلستراتيجياهلدف . (قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء
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  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

  توفري الدعم للتحقيقات وللمحاكمات -
 .اليت جتري متشياً مع اإلطار القانوين

 
م واملساعدة   ضمان التنسيق الفعال للدع-

املقدمان يف امليدان جلميع األطراف 
  .واملشاركني يف اإلجراءات

  إجراء تقييمات منتظمة مع أصحاب املصلحة -
 .وتتم على النحو املتوقع يف خطة السنتني

 

  .  عدد املبادرات اليت مت تنسيقها على حنو مرض-

)*(  
  
  
٨٠٪  
  

     ٢اهلدف 
   احلفاظ على بيئة آمنة وساملة مبقر-

  .احملكمة
  التدقيق يف هوية ما يفد من األشخاص والبنود -

  .على مباين احملكمة
١٠٠٪  
  

  قيام املوظف األمين بالتصدي لكافة حاالت -  
 .الطوارئ يف غضون دقيقتني اثنتني

١٠٠٪  

  نظام إدارة األمن امليداين وفقاً ملعايري -
  .املعايري الدولية/األمم املتحدة

امج التدريب األمين امليداين   التقيد مبحتوى بر-
أساسيات األمن واألمن (لألمم املتحدة 

  ).املتطور

١٠٠٪  

  التقيد مبعايري العمل األمنية الدنيا ومبعايري العمل -  
  . األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة

٩٥٪  

  عملية إدارة املعلومات األمنية املتسمة -
  .باالنضباط والتوافق

إىل الشبكة والتقليل من   إجراء اختبار للنفاذ -
  . مواطن الضعف فيها

)*(  

  عالمة نضج أعلى أثناء التقييم الدوري املستند -  
إىل معيار املنظمة الدولية لتوحيد القياسي 

٢٧٠٠١.  

  

     ٣ و١اهلدفان 
 .  محاية املصاحل القانونية للمحكمة-
  
  
 
  نظام فعال للمساعدة القانونية على -

  حساب احملكمة 
  

د االتفاقات اإلطارية املربمة دعماً لعمليات   عد-
 .احملكمة

 .  عدد احلاالت اليت سويت على حنو مرض-
 
  عدد طلبات املساعدة القانونية اليت متت على -

 .حساب احملكمة
  عدد احملامني الذين يتمتعون بسمعة طيبة يف -

  .أنظمتهم الوطنية

١٠  
  
٥٠  
  
  
  

٣٠٠  

      ٤اهلدف 
  النسبة املئوية للقضايا اليت حددا املراجعة -  .املالية واإلدارية  احلد من املخاطر -

الداخلية للحسابات واليت عوجلت يف خطط 
  .العمل

١٠٠٪  

  القيام مبراجعة مستقلة للحسابات لتأكيد األداء -  
 .وتوفري معلومات ومشورة موضوعية

  توفري الطلبات املتصلة مبكتب مدير مشروع -
  . التوقيت املناسباملباين الدائمة يف

)*(  
  

١٠٠٪  

.تواصل احملكمة عملها من أجل وضع خطوط أساس واقعية هلذه األهداف  )*(
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 ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٠٠الربنامج -٤٠جلدول ا
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
 مكتب املسجل

 
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
ملبلغ بدون ا

املؤمتر 
 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

٣ ٣٠٢,٣ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٥١٥,٧  ٥ ٨١٨,٠   ٥ ٨١٨,٠  ٣ ٣٧٠,٢  ٢ ٧٢٥,٤  ٦ ٠٩٥,٦  ٤,٨ ٢٧٧,٦ 
٢ ٦٧٥,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة  ١ ٩٣٤,٦  ٤ ٦١٠,٠   ٤ ٦١٠,٠  ٢ ٦٩٩,٤  ٢ ٠٨٣,١  ٤ ٧٨٢,٥  ٣,٧ ١٧٢,٥ 

رعي، املوظفون اموع الف  ٥ ١٥٠,٤  ٣ ٢٥٦,٩  ٨ ٤٠٧,٣  ٥ ٩٧٧,٧  ٤ ٤٥٠,٣  ١٠ ٤٢٨,٠   ١٠ ٤٢٨,٠  ٦ ٠٦٩,٦  ٤ ٨٠٨,٥  ١٠ ٨٧٨,١  ٤,٣ ٤٥٠,١ 
١ ٢١٥,٠ املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٧٤٠,٥ ٥٢٥,٥  ١ ١٢٩,٧  ١ ١٨٥,٩ ٥٦,٢   ١ ١٨٥,٩  ١ ١٨٥,٩  ١ ٥٩١,٥ ٤٠٥,٦  ٣٤,٢ ٤٠٥,٦ 

 ١٥,٨ ٢٨,٨ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ١٩٨,٦ ١٦,٦ ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ ١٧٦,٦ ٦٦,٢ ١١٠,٤ العمل اإلضايف
  ٩٠,٠ ٩٠,٠  ٩٠,٠      ٢٢,٠ ٨,٩ ١٣,١ اخلرباء االستشاريون

١ ٣٣٨,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٩٣٩,١ ٦٠٠,٦  ١ ٢٥٤,١  ١ ٣٦٧,٩ ١١٣,٨  ١ ٣٨٤,٥ ١٦,٦  ١ ٤٠٠,٣  ١ ٨٩٢,٣ ٤٩٢,٠  ٣٨,٣ ٥٢٤,٤ 
-٦٠,٦ ٦١٣,٣ ٥٣٠,٠ ٨٣,٣ ٧٣٩,٨ ٦٥,٩ ٦٧٣,٩ ٥١٣,٣ ١٦٠,٦ ٤٧٨,٧ ٣٧٦,٣ ١٠٢,٤ السفر  ٩,٠-  
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٦  ٨,٦ الضيافة

 ٣,٨ ٢١,٩ ٥٩٥,٤ ٣١٥,١ ٢٨٠,٣ ٥٧٣,٥  ٥٧٣,٥ ٣٠٧,٩ ٢٦٥,٦ ٤٤٠,٢ ٢٨٨,٠ ١٥٢,٢ اخلدمات التعاقدية 
 ٩,٦ ٢٥,٥ ٢٩١,٧ ١٣٦,٩ ١٥٤,٨ ٢٦٦,٢  ٢٦٦,٢ ١٣٢,١ ١٣٤,١ ٢٦٧,٥ ١٥٥,٠ ١١٢,٥ التدريب
٣ ١٣٠,٨  الدفاع  ٣ ١٣٠,٨   ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢   ٢ ٧١١,٢   ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢    

 ٦,٢ ٤٩,٦ ٨٤٥,٣ ٦٤٧,٣ ١٩٨,٠ ٧٩٥,٧  ٧٩٥,٧ ٦٧٤,٢ ١٢١,٥ ٨٢٥,٢ ٦٨٣,٢ ١٤٢,٠ نفقات التشغيل العامة
 ٢,٨ ٩,٥ ٣٥٢,٨ ٢٦٨,٨ ٨٤,٠ ٣٤٣,٣  ٣٤٣,٣ ٢٧٢,٨ ٧٠,٥ ٣٣٨,٩ ٢٦٨,٨ ٧٠,١ اللوازم واملواد

 ٣٧١,٢ ١٣٧,٧ ١٧٤,٨ ١٦٣,٨ ١١,٠ ٣٧,١  ٣٧,١ ٢٧,١ ١٠,٠ ١٤٨,١ ١٣٢,٢ ١٥,٩ األثاث واملعدات
٥ ٠٣٤,٣ ٦٠٣,٧ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٥ ٦٣٨,٠  ٤ ٦٣٨,٦ ٧٧٢,٣  ٥ ٤١٠,٩  ٥ ٤٧٦,٨ ٦٥,٩  ٤ ٧٧٣,١ ٨٢١,٤  ٥ ٥٩٤,٥  ٣,٤ ١٨٣,٦ 

٧ ٠٩٢,٦ اموع  ٨ ٨٩١,٨  ١٥ ٩٨٤,٤  ٨ ٠٠٤,١  ٩ ٢٠٢,٧  ١٧ ٢٠٦,٨  ١٧ ٢٨٩,٣ ٨٢,٥  ٨ ٢٩١,٣  ١٠ ٠٧٣,٦  ١٨ ٣٦٤,٩  ١ ١٥٨,١  ٦,٧ 
              

 ١,٨ ٩,٢ ٥١٠,٥ ٣٠٨,٧ ٢٠١,٩ ٥١٩,٨  ٥١٩,٨ ٣٣٧,٨ ١٨٢,٠ ٤٨٣,٧ ١٩٦,٥ ٢٨٧,٢ الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠الربنامج -٤١اجلدول 

كيل أمني و  مكتب املسجل
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

  جمموع املوظفني

  ٧٣  ٤٤  ٤٢  ٢  ٢٩    ٦  ٦  ٦  ٨  ٢    ١    األساسية 
  الوظائف  ٧٦  ٥١  ٥٠  ١  ٢٥  ٣  ٥  ٩  ٧  ١          صلة باحلاالتاملت

  ١٤٩  ٩٥  ٩٢  ٣  ٥٤  ٣  ١١  ١٥  ١٣  ٩  ٢    ١    اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ١        ١  ١                  األساسية
    -١    -١  ١      -٣  ٤            املتصلة باحلاالت

  الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  ١  -١    -١  ٢  ١    -٣  ٤            اموع الفرعي
  ١٥٠  ٩٤  ٩٢  ٢  ٥٦  ٤  ١١  ١٢  ١٧  ٩  ٢    ١    اموع  
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 ديوان املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي         )أ(

احملكمة، والتمثيل يقوم املسجل مبجموعة واسعة من األعمال اليت تتراوح بني إدارة اخلدمات ب   -٢٢٥
  .القانوين للمتهمني والضحايا، واحلماية واألمن، واإلعالم، والتوعية

وتنفذ هذه اموعة الواسعة من األعمال عن طريق الشعب واألقسام واملكاتب والوحدات    -٢٢٦
 بيد أن من الضروري أن يتمتع املسجل يكل قوي وفعال للدعم يف. املختلفة التابعة لقلم احملكمة

ويكفل ديوان . ديوانه لتنسيق هذه املهام املختلفة بصورة جيدة داخل قلم احملكمة ومع األجهزة األخرى
املسجل أيضاً حصول قلم احملكمة على الدعم والتعاون الالزمني من أصحاب املصلحة اخلارجيني مثل 

  .املدين واألكادمييالدول األطراف وأجهزا الفرعية، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واتمع 

وعالوة على ذلك، أنشأت مجعية الدول األطراف مكاتب خمتلفة تابعة لقلم احملكمة لألغراض    -٢٢٧
اإلدارية مثل أمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة الصندوق االستثماين للضحايا، ومكتب مدير املشروع 

املسجل على انتظام واتساق العمل مع هذه ويعمل ديوان . ، وآلية الرقابة املستقلة)املباين الدائمة(
  .املكاتب

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

  .اعتماد عام حتت البند املتعلق بديوان املسجل للدعم اخلاص حسب االقتضاء. نفقات متكررة -٢٢٨

  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

سفر املسجل يف مساعيه لتعزيز مهامه، أي لعقد االجتماعات يف األمم املتحدة . نفقات متكررة -٢٢٩
ومع املوظفني احلكوميني واجلهات املاحنة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ذات العالقة باملوضوع 

 .من أجل التعاون مع احملكمة
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  ٢٠١١ترحة لعام امليزانية املق: ٣١١٠الربنامج الفرعي   -٤٢اجلدول 

٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
 ديوان املسجل

املتصلة  األساسية
 اموع باحلاالت

 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
تباحلاال  

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

-٥,٦ ٩٠٢,٧  ٩٠٢,٧ ٩٠٨,٣  ٩٠٨,٣  ٩٠٨,٣ موظفو الفئة الفنية  ٠,٦-  
 ٤٤,٠ ٦٠,٦ ١٩٨,٣  ١٩٨,٣ ١٣٧,٧  ١٣٧,٧  ١٣٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

١ ٠٤٦,٠ ٧٩٧,٧ ٢١,٣ ٧٧٦,٤ اموع الفرعي، املوظفون    ١ ٠٤٦,٠   ١ ٠٤٦,٠  ١ ١٠١,٠   ١ ١٠١,٠  ٥,٣ ٥٥,٠ 

-٣,٠ ٩٥,٢  ٩٥,٢ ٩٨,٢  ٩٨,٢  ٩٨,٢ ٠,١  ٠,١ املساعدة املؤقتة العامة  ٣,١-  

           ٠,٩  ٠,٩ العمل اإلضايف
           ٦,٣  ٦,٣ اخلرباء االستشاريون

-٣,٠ ٩٥,٢  ٩٥,٢ ٩٨,٢  ٩٨,٢  ٩٨,٢ ٧,٣  ٧,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣,١-  

-٢,٥ ٤٦,٦ ١٨,٦ ٢٨,٠ ٦٧,٦ ١٨,٥ ٤٩,١ ٢٤,٩ ٢٤,٢ ٦٩,٨ ٢٩,٦ ٤٠,٢ السفر  ٥,١-  

   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠ ٨,٦  ٨,٦ الضيافة
           ٢٥,٤  ٢٥,٤ اخلدمات التعاقدية 

-٢,٥ ٥٦,٦ ١٨,٦ ٣٨,٠ ٧٧,٦ ١٨,٥ ٥٩,١ ٢٤,٩ ٣٤,٢ ١٠٣,٨ ٢٩,٦ ٧٤,٢ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٥,١-  

١ ١٧٨,٤ ٩٠٨,٨ ٥٠,٩ ٨٥٧,٩ اموع  ١ ٢٠٣,٣ ٢٤,٩  ١ ٢٢١,٨ ١٨,٥  ١ ٢٣٤,٢  ١ ٢٥٢,٨ ١٨,٦  ٤,١ ٤٩,٥ 

              
 ١٩,٠ ٤,٨ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٢٥,٢  ٢٥,٢  ٢٥,٢ ٣١,٠  ٣١,٠ الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١١٠الربنامج الفرعي   -٤٣اجلدول 

وكيل أمني   ديوان املسجل
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -عامةال

  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع موظفي 
  جمموع املوظفني  اخلدمات العامة

  ١٠  ٢  ١  ١  ٨    ١  ٣    ٢  ١    ١    األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ١٠  ٢  ١  ١  ٨    ١  ٣    ٢  ١    ١    اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

  ١  ١  ١                        األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

  ١  ١  ١                        اموع الفرعي
  ١١  ٣  ٢  ١  ٨    ١  ٣    ٢  ١    ١    اموع  
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  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠ الربنامج الفرعي  )ب(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات االستشارية

تشمل التكاليف مبلغا . لتوفري األعضاء اخلارجيني للجنة مراجعة احلسابات. نفقات متكررة   -٢٣٠
  .إمجاليا لألتعاب والسفر

  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  السفر

يرجع التخفيض إىل نقل التكاليف املتعلقة بلجنة مراجعة احلسابات إىل . متكررةنفقات    -٢٣١
  ".اخلدمات االستشارية"

  التدريب

للوفاء باملتطلبات التدريبية املهنية الدنيا اليت أوصى ا تقرير استعراض النظراء . نفقات متكررة -٢٣٢
  .احدا للتدريب الفين لكل موظفوتشمل املوارد برناجما و. اخلارجيني الذي أمرت به احملكمة

. 
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٤٤اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  واردالنمو يف امل  )بآالف اليورو(
  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

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

  -١,٢  -٤,٦  ٣٧١,٩    ٣٧١,٩  ٣٧٦,٥    ٣٧٦,٥  موظفو الفئة الفنية
  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  -٠,٩  -٤,٠  ٤٣٢,٥    ٤٣٢,٥  ٤٣٦,٥    ٤٣٦,٥  ٣٩٧,٤    ٣٩٧,٤  املوظفوناموع الفرعي، 
                  ٢٣,٤    ٢٣,٤  املساعدة املؤقتة العامة
    ٩٠,٠  ٩٠,٠    ٩٠,٠        ٦,٨    ٦,٨  اخلرباء االستشاريون

    ٩٠,٠  ٩٠,٠    ٩٠,٠        ٣٠,٢    ٣٠,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  -٧٣,٥  -٨٧,٠  ٣١,٣  ٢٢,٢  ٩,١  ١١٨,٣  ٢٥,٥  ٩٢,٨  ٣,٥  ٣,٥    السفر

      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  اخلدمات التعاقدية
  -٠,٥  -٠,١  ٢٠,٦    ٢٠,٦  ٢٠,٧    ٢٠,٧  ٠,٧    ٠,٧  التدريب

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٥٤,٨  -٨٧,١  ٧١,٩  ٢٢,٢  ٤٩,٧  ١٥٩,٠  ٢٥,٥  ١٣٣,٥  ٢٤,٢  ٣,٥  ٢٠,٧-  

  -٠,٢  -١,١  ٥٩٤,٤  ٢٢,٢  ٥٧٢,٢  ٥٩٥,٥  ٢٥,٥  ٥٧٠,٠  ٤٥١,٨  ٣,٥  ٤٤٨,٣  اموع
  

  ٨,٢  ٠,٨  ١٠,٩    ١٠,٩  ١٠,١    ١٠,١  ١٥,٥    ١٥,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٢٠الربنامج الفرعي   -٤٥اجلدول 

وكيل أمني   مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
  عام

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

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ١  ١    ٣      ١  ١    ١        األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٤  ١  ١    ٣      ١  ١    ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ٤  ١  ١    ٣      ١  ١    ١        اموع  
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 قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي   ) ج(

  املوارد غري املتصلة باملوظفني

  السفر

  .للدعم القانوين املقدم للمكاتب امليدانية واملسائل ذات الصلة. نفقات متكررة   -٢٣٣

  اخلدمات التعاقدية 

ية نفقات اخلدمات االستشارية تبقى اخلدمات التعاقدية األخرى لتغط. نفقات متكررة   -٢٣٤
  .واملشورة املتعلقة بالقوانني الوطنية والقواعد الواجبة التطبيق، واملساعدة يف اإلجراءات القانونية

  التدريب

 .للوفاء باملتطلبات التدريبية املهنية الدنيا ألداء واجبات القسم. نفقات جديدة -٢٣٥
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 ٢٠١١ املقترحة لعام امليزانية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي   -٤٦اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

الستشارية دمات ااخلقسم  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية القانونية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية عامو باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 -٠,٤ -٢,٢ ٥٤٩,١  ٥٤٩,١ ٥٥١,٣  ٥٥١,٣ موظفو الفئة الفنية
 ١,٠ ١,٢ ١٢١,٢  ١٢١,٢ ١٢٠,٠  ١٢٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 -٠,١ -١,٠ ٦٧٠,٣  ٦٧٠,٣ ٦٧١,٣  ٦٧١,٣ ٦١٥,١  ٦١٥,١  اموع الفرعي، املوظفون
         ١٧,٦  ١٧,٦ ؤقتة العامةاملساعدة امل

         ١٧,٦  ١٧,٦  اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٩,٦ ١,٥ ١٧,١ ١٥,٤ ١,٧ ١٥,٦ ١٥,٦  ١١,٠ ٢,٧ ١١,٠  السفر

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠     اخلدمات التعاقدية
  ١٠,٩ ١٠,٩  ١٠,٩        التدريب

         ٠,٤  ٠,٤  اللوازم واملواد
  الفرعي، التكاليف غرياموع 

  املتصلة باملوظفني
٤٠,٥ ١٢,٤ ٤٣,٠ ١٥,٤ ٢٧,٦ ٣٠,٦ ١٥,٦ ١٥,٠ ١٤,١ ٢,٧ ١١,٤ 

 ١,٦ ١١,٤ ٧١٣,٣ ١٥,٤ ٦٩٧,٩ ٧٠١,٩ ١٥,٦ ٦٨٦,٣ ٦٤٦,٨ ٢,٧ ٦٤٤,١  اموع
             

 ٨,٢ ١,٥ ١٩,١  ١٩,١ ١٧,٦  ١٧,٦ ٢٧,٢  ٢٧,٢  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٣٠فرعي  الربنامج ال -٤٧اجلدول 

وكيل أمني  القانونية االستشارية دماتاخلقسم 
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
 فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 عامةال

جمموع 
 املوظفني

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     األساسية 
  الوظائف               املتصلة باحلاالت

 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     اموع الفرعي احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

لوظائف املعاد ا               األساسية
               املتصلة باحلاالت تصنيفها/توزيعها

               اموع الفرعي 
2 ٧ ٢ ٢  ٥  ١ ١ ٢ ١     اموع 

0
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 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي        )د(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  امةاعدة املؤقتة العاملس

 شهراً لكل ١٢( الرتب األخرى – مساعداً للدعم األمين من فئة اخلدمات العامة ٢٢يلزم    -٢٣٦
للقيام بعمليات التدقيق األمين، والدوريات العامة باملباين، واالستقبال يف مبىن اآلرك، ) منهم، متواصلة

  . واالستجابة األولية يف حاالت الطوارئ

   العمل الليليالعمل اإلضايف، مبا يف ذلك بدل

يتطلب الوجود األمين على مدار الساعة تزويد عدد من املراكز بشكل دائم . نفقات متكررة   -٢٣٧
والعمل اإلضايف . ويدفع أجر العمل الليلي وفقاً ملا ينص عليه النظام اإلداري للموظفني. ببعض املوظفني

 وقد خفضت التكاليف لتعويض .حيدث بانتظام بسبب العطالت الرمسية والنقص يف عدد املوظفني
  .الزيادة يف تكاليف العمل اإلضايف املتصل باحلاالت

  املوارد املتصلة باحلاالت

  إعادة التصنيف

 على ثالث وظائف جديدة ملوظفي تنسيق األمن امليدانيني ٢٠٠٨عند املوافقة يف ميزانية عام    -٢٣٨
األمن امليداين املوجود باملكتب امليداين ، مل يتم بسبب السهو إعادة تصنيف وظيفة منسق ٣-برتبة ف
وملا كانت مجيع الوظائف تؤدي نفس الواجبات وتتحمل نفس القدر من املسؤولية، فإنه . بأوغندا

 لتصحيح هذا ٣- إىل الرتبة ف٢-يطلب مرة أخرى إعادة تصنيف وظيفة منسق األمن امليداين برتبة ف
  .السهو

  املساعدة املؤقتة العامة

 أشهر لكل منهم، ٦( الرتب األخرى –ن للدعم األمين من فئة اخلدمات العامة عشرة مساعدي -٢٣٩
، ألداء اخلدمات األمنية املطلوبة لدعم احملاكمات )بناء على الطلب املقدم إىل صندوق الطوارئ

  .املتزامنة
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  العمل اإلضايف

لتغطية ساعات العمل ملواصلة اخلدمات األمنية باملقر، يلزم أجر عمل إضايف . نفقات متكررة   -٢٤٠
  .املتطاولة جللسات احملكمة

  املوارد من غري املوظفني

  .فيما يتعلق باألمن بوجه خاص، يؤدي إجراء حماكمات متزامنة إىل أنشطة إضافية   -٢٤١

  املوارد األساسية

  السفر

 حلضور اجتماعات اإلحاطة اإلعالمية والتنسيق اليت تعقد مع الشركاء يف. نفقات متكررة   -٢٤٢
املنظمات الدولية األخرى مثل إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة، والشبكة املشتركة بني 

وميثل االخنفاض التكاليف املتصلة باملؤمتر . الوكاالت إلدارة املسائل األمنية، واالنتربول، وما إىل ذلك
  . ٢٠١٠االستعراضي يف كمباال يف عام 

  اخلدمات التعاقدية 

تشمل اخلدمات التعاقدية خدمات احلجز واالستجابة الرئيسية ألماكن إقامة . ات متكررةنفق   -٢٤٣
وزادت تكاليف . والعضوية يف الرابطة األوروبية للشركات األمنية والتدقيق األمين كبار املسؤولني

  .التدقيق األمين بسبب الزيادة يف أنشطة احملكمة

  التدريب

 األمنيني التابعني للمحكمة حيتاجون إىل التدريب األساسي مجيع املوظفني. نفقات متكررة   -٢٤٤
والتدريب املستمر على تقدمي اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق واستخدام األسلحة النارية بغية 

وتشمل التكاليف أيضاً التدريب على إدارة املعلومات واإلدارة . احلفاظ على املؤهالت والتصاريح
  . ى احلماية املباشرةاألمنية، والتدريب عل

  نفقات التشغيل العامة

لصيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق األمين والتدريب واختبار نظم أمن . نفقات متكررة   -٢٤٥
ويتضمن هذا البند أيضاً تكاليف العضوية يف نظام األمم . املعلومات واملرافق األساسية ألمن املعلومات

  . زادت بدرجة كبريةاملتحدة لإلدارة األمنية اليت
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  اللوازم واملواد

 اللوازم املكتبية لتوفري تصاريح املرور وبطاقات اهلوية تشمل اللوازم واملواد. نفقات متكررة -٢٤٦
  .واألزياء الرمسية للموظفني األمنيني والبنود الالزمة للتدريب على األسلحة النارية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

تشمل السفر حلضور االجتماعات وحلقات التدريب اليت تعقدها األمم . نفقات متكررة -٢٤٧
املتحدة لتنسيق األمن امليداين، وتوفري احلماية املباشرة لكبار املسؤولني باحملكمة يف امليدان، وغري ذلك 

ومن املتوقع أن يقوم كل موظف دائم من موظفي األمن امليداين بالسفر إىل . من بعثات الدعم األمين
  .ملقر حلضور حلقات اإلحاطة اإلعالمية والتدريب ومواصلة التأهيلا

  اخلدمات التعاقدية 

تتعلق بتكاليف االستعانة باملوارد اخلارجية ألعمال احلراسة يف امليدان وتكاليف . نفقات متكررة -٢٤٨
  .موردي خدمات األمن احملليني

  التدريب

ني امليدانيني على نفس مستوى التدريب الذي يلزم حصول املوظفني األمني. نفقات متكررة   -٢٤٩
حيصل عليه املوظفون األمنيون باملقر من حيث التدريب على اإلسعافات األولية ومكافحة احلرائق 
واستخدام األسلحة النارية، فضالً عن التدريب التخصصي يف املسائل ذات الصلة باألمن امليداين مثل 

  .تدريب على احلماية املباشرةقيادة العربات ذات الدفع الرباعي وال

   العامةالتشغيلنفقات 

لتقاسم تكاليف الترتيبات احمللية مع نظام األمم املتحدة إلدارة األمن ومعايري . نفقات متكررة -٢٥٠
  .٢٠١٠العمل األمنية الدنيا ألماكن إقامة موظفي احملكمة يف امليدان املدرجة يف امليزانية منذ عام 

  اللوازم واملواد

 األخرى وادتشمل توفري األزياء الرمسية وأدوات احلماية املباشرة واللوازم وامل. نفقات متكررة -٢٥١
  .ألداء املهام األمنية يف امليدان



 

  

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٤٠الربنامج الفرعي   -٤٨اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١زانية املقترحة لعام املي   

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)

 قسم األمن والسالمة
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

الستعراضيا  
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

١ ٠٣٩,٢ ٤٨٧,٩ ٥٥١,٣ موظفو الفئة الفنية   ١ ٠٣٩,٢  ١ ٠٨٢,٨ ٥٣٣,٧ ٥٤٩,١  ٤,٢ ٤٣,٦ 
٢ ٠٥٧,٧ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة  ١ ٣٦٣,٧  ٣ ٤٢١,٤   ٣ ٤٢١,٤  ٢ ٠٧٦,٩  ١ ٥٣٤,١  ٣ ٦١١,٠  ٥,٥ ١٨٩,٦ 

٢ ٣١٤,٧ اموع الفرعي، املوظفون   ١ ٣٦١,٧  ٣ ٦٧٦,٤  ٢ ٦٠٩,٠  ١ ٨٥١,٦  ٤ ٤٦٠,٦   ٤ ٤٦٠,٦  ٢ ٦٢٦,٠  ٢ ٠٦٧,٨  ٤ ٦٩٣,٨  ٥,٢ ٢٣٣,٢ 

١ ١٣٤,٧ املساعدة املؤقتة العامة  ١,٣-  ١ ١٣٣,٤  ١ ٠٣١,٥   ١ ٠٣١,٥   ١ ٠٣١,٥  ١ ٠٩٠,٧  ١ ٤٢٦,٧ ٣٣٦,٠  ٣٨,٣ ٣٩٥,٢ 
ضايفالعمل اإل  ١٥,٨ ٢٨,٨ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ١٩٨,٦ ١٦,٦ ١٨٢,٠ ٥٧,٦ ١٢٤,٤ ١٧٥,٧ ٦٦,٢ ١٠٩,٥ 

١ ٢٤٤,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٣٠٩,١ ٦٤,٩  ١ ١٥٥,٩  ١ ٢١٣,٥ ٥٧,٦   ١ ٢١٣,٥  ١ ٢١٥,١  ١ ٦٣٧,٥ ٤٢٢,٤  ٣٤,٩ ٤٢٤,٠ 

 ١٠,٨ ٢٨,٤ ٢٩٢,٠ ٢٧٦,٩ ١٥,١ ٣١١,٠ ٤٧,٤ ٢٦٣,٦ ٢٤٩,١ ١٤,٥ ١٩٥,٥ ١٦٦,٦ ٢٨,٩ السفر
 ٩,٢ ٢٧,٧ ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥ ٣٠٠,٨  ٣٠٠,٨ ٢٤٢,٠ ٥٨,٨ ٢٧٠,٠ ٢١٤,٨ ٥٥,٢ اخلدمات التعاقدية

 ١٠,٠ ١٧,٩ ١٩٧,٢ ٧٨,٧ ١١٨,٥ ١٧٩,٣  ١٧٩,٣ ٧٠,٧ ١٠٨,٦ ١٧٥,٤ ٦٤,٧ ١١٠,٧ التدريب
 ٤١,١ ٧٦,٥ ٢٦٢,٥ ٦٩,٥ ١٩٣,٠ ١٨٦,٠  ١٨٦,٠ ٦٩,٥ ١١٦,٥ ١٨٦,٤ ٤٤,٦ ١٤١,٨ نفقات التشغيل العامة

 ٣٧,٩ ٣٧,٠ ١٣٤,٥ ٥٠,٥ ٨٤,٠ ٩٧,٥  ٩٧,٥ ٢٧,٠ ٧٠,٥ ٩٥,١ ٢٧,٨ ٦٧,٣ اللوازم واملواد
   ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠  ١,٠ ١٤,٥ ١٠,٧ ٣,٨ األثاث واملعدات

١ ٠٢٨,٢ ٦٥٨,٣ ٣٦٩,٩ ٩٣٦,٩ ٥٢٩,٢ ٤٠٧,٧ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ٠٧٥,٦ ٤٧,٤  ١ ٢١٥,٧ ٧٣٠,٦ ٤٨٥,١  ١٨,٢ ١٨٧,٥ 

٣ ٩٦٦,٦ اموع  ١ ٩٥٥,٨  ٥ ٩٢٢,٤  ٤ ١٣٤,٨  ٢ ٥٦٧,٥  ٦ ٧٠٢,٣  ٦ ٧٤٩,٧ ٤٧,٤  ٤ ٣٢٦,٢  ٣ ٢٢٠,٨  ٧ ٥٤٧,٠  ١٢,٦ ٨٤٤,٧ 
              

-٠,٥ ٢٠٣,٩ ٩٧,٥ ١٠٦,٤ ٢٠٤,٤  ٢٠٤,٤ ١٠٦,١ ٩٨,٣ ٢٢١,٦ ٥٨,٧ ١٦٣,٠ الصيانة املوزعة  ٠,٢-  

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٤٠الربنامج الفرعي   -٤٩اجلدول 

وكيل أمني   قسم األمن والسالمة
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

  جمموع املوظفني

  ٣٩  ٣٤  ٣٣  ١  ٥    ١  ١  ٢  ١          األساسية 
  الوظائف  ٢٤  ١٩  ١٩    ٥    ١  ٣  ١            املتصلة باحلاالت

  ٦٣  ٥٣  ٥٢  ١  ١٠    ٢  ٤  ٣  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
              -١  ١              املتصلة باحلاالت

ظائف املعاد الو
  تصنيفها/توزيعها

  ٦٣  ٥٣  ٥٢  ١  ١٠    ١  ٥  ٣  ١          اموع                -١  ١              اموع الفرعي
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  مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة: ٣١٦٠الربنامج الفرعي        )ه(

  املوارد من غري املوظفني

  د األساسيةاملوار

  السفر

يشمل السفر لقاءات العمل مع املهندسني املعماريني يف الدامنرك، واملؤمتر . نفقات متكررة   -٢٥٢
اخلاص بتصميم احملكمة، والتبادل الشبكي للمعلومات مع املنظمات الدولية األخرى اليت تقوم بعمليات 

 .٢٠١٠ائمة بقلم احملكمة بنفس مستواها يف عام واحتفظت امليزانية املقدمة ملكتب املباين الد. بناء مماثلة

  اخلدمات التعاقدية

دون اإلخالل باخلدمات اليت يقدمها الفريق الرئيسي املعين بإدارة املشروع . نفقات متكررة   -٢٥٣
خدمات /أو حتديدها، يلزم اخلدمات االستشارية )التابع ملكتب مدير املشروع جبمعية الدول األطراف(

  : فيما يتعلق بدور املستخدمالدعم التالية

  الرصد املستمر الحتياجات املستخدم وضمان تنفيذها بوجه مالئم؛   )أ(

مواصلة حتديث االحتياجات عند االقتضاء وحتديد الناقص منها يف جلسات اإلحاطة    )ب(
لية، بالتجهيزات الداخ) على سبيل املثال ال احلصر(املعقودة حاليا، ال سيما االحتياجات املتعلقة 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال، واألمن، وأدوات املقصف، إستراتيجيةواحلدائق، واألجهزة، و
 واللوازم األخرى حسب االقتضاء؛

توجيه اجتماعات احملكمة بوصفها املستخدم النهائي يف االجتماعات املتعلقة /إعداد    )ج(
  باملشروع؛

  ة املرافق يف املباين اجلديدة؛تقدمي املشورة بشأن اجلوانب املتعلقة بإدر   )د(

  ؛)باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة من الفريق املشار إليه أعاله(حتليل التصميمات املقترحة   )ه(

  تقدمي املشورة بشأن استراتيجيات االنتقال؛   )و(

  تقدمي املشورة والدعم بشأن مرحلة التسليم واالختبار والقبول؛   )ز(

إدارة املرافق، ) على سبيل املثال ال احلصر(ند احلاجة بشأن تقدمي املشورة الفنية ع    )ح(
، )رأي ثان عند االقتضاء(وتكنولوجيا املعلومات واالتصال، واألمن، واالستدامة، والتكاليف 

  املقصف، والصيانة؛) إستراتيجية(واستراتيجة العطاءات، و

  شروع؛تقدمي رأي ثان عام عند احلاجة بشأن القرارات املتعلقة بامل   )ط(
   وتكاليف صيانة املباين اجلديدة؛إستراتيجيةتقدمي املشورة املستمرة بشأن    )ي(
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تقدمي املشورة بشأن تنظيم وإدارة املرافق واخلدمات العامة بأكرب قدر ممكن من الكفاءة    )ك(
  يف املباين اجلديدة؛

شروع التابع جلمعية هذه اخلدمات وليس مكتب مدير امل) املستخدم(وينبغي أن تقدم حملكمة    -٢٥٤
  .الدول األطراف، ولو جزئيا فقط



 

  

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٦٠ الربنامج الفرعي -٥٠اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  مكتب املباين الدائمة   النمو يف املوارد  )الف اليوروبآ(
املتصلة   األساسية  بقلم احملكمة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٠,٥  ١,١  ٢٢٠,٤    ٢٢٠,٤  ٢١٩,٣    ٢١٩,٣  موظفو الفئة الفنية

                  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ٠,٥  ١,١  ٢٢٠,٤    ٢٢٠,٤  ٢١٩,٣    ٢١٩,٣  ١٩١,٨    ١٩١,٨  ملوظفوناموع الفرعي، ا

                  ٢,٥    ٢,٥  املساعدة املؤقتة العامة
                  ٢,٥    ٢,٥  اموع الفرعي، الرتب األخرى

      ١٣,٥    ١٣,٥  ١٣,٥    ١٣,٥  ٢,٣    ٢,٣  السفر
      ١٧١,٨    ١٧١,٨  ١٧١,٨    ١٧١,٨  ٥١,٦    ٥١,٦  اخلدمات التعاقدية
      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠  ٠,٢    ٠,٢   العامةنفقات التشغيل
                  ٠,٤    ٠,٤  اللوازم واملواد

  ١١,١  ١,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٩,٠    ٩,٠  ١٢,١    ١٢,١  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
٠,٥  ١,٠  ٢٠٠,٣    ٢٠٠,٣  ١٩٩,٣    ١٩٩,٣  ٦٦,٦    ٦٦,٦  

  ٠,٥  ٢,١  ٤٢٠,٧    ٤٢٠,٧  ٤١٨,٦    ٤١٨,٦  ٢٦٠,٩    ٢٦٠,٩  اموع
  

  -٨,٢  ٠,٤  ٥,٥    ٥,٥  ٥,٠    ٥,٠  ٧,٨    ٧,٨  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٦٠الربنامج الفرعي   -٥١اجلدول 

  مكتب املباين الدائمة
  بقلم احملكمة

وكيل أمني 
  عام

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

جمموع 
موظفي 

   الفنيةالفئة
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢        ٢    ١      ١          األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٢        ٢    ١      ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  ةاملنقول/اجلديدة

                              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ٢        ٢    ١      ١          اموع  

2
0

-A
-011

110
 

 
93

 

IC
C

-A
SP

/9/20
  



ICC-ASP/9/20 

 

94 20-A-011110 

  قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠رعي الربنامج الف    )و(

  

، اختذ قسم العمليات امليدانية اخلطوات األوىل لتنفيذ اإلجراءات احملددة لتعزيز ٢٠١٠ يف عام  -٢٥٥
قدرات القسم يف املقر ومن بينها تعيني رئيس قسم العمليات امليدانية، ورئيس وحدة دعم العمليات 

 تعزيز القدرات ٢٠١١وسيتم يف عام .  امليدايناإلستراتيجي، وإنشاء وحدة التنسيق والتخطيط امليدانية
 .املتعلقة بالتنسيق والتخطيط يف املقر

 النفقات غري املتصلة باملوظفني املتعلقة ٢٠١١وفيما يتعلق بالعمليات امليدانية، ستزيد يف عام    -٢٥٦
 يف املائة نتيجة للتضخم والدعم املتصل حبماية الشهود ٨ بنسبة باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

وستقع زيادة بسيطة يف النفقات غري املتصلة باملوظفني . ومتكينهم من املشاركة يف احملاكمات اجلارية
املدعي  يف املائة نتيجة لإلجراءات اجلارية يف قضية ١٠املتعلقة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى تبلغ 

وسيواصل املكتب امليداين يف كمباال الدعم املقدم لألنشطة اجلارية يف . عام ضد جان بيري مببا غومبوال
البلد بينما ستسخدم موارده أيضا يف دعم العمليات اجلارية يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو 

لة باملوظفني يف احلاالت وبلغ جمموع التخفيضات يف التكاليف غري املتص. الدميقراطية واحلالة يف كينيا
فيما عدا املبلغ احملدد لالستثمارات والذي  (٢٠١١يف عام ) األربع السابقة واحلالة اجلديدة(اخلمس 

  . يورو٦٨ ٠٠٠و)  يورو١٥٠ ٠٠٠يبلغ قدره 

ت املتعلقة بإغالق املكتب امليداين ا، ستنتهي اإلجراء٢٠١١ويف اية النصف األول من عام    -٢٥٧
وستتحقق . هو أحد أعلى مكتبني ميدانيني تكلفة من حيث النفقات اجلارية، بصورة ائيةيف أبيشي، و

وستسخدم الوفورات لتعزيز .  يف املائة٤٥نتيجة لذلك وفورات يف النفقات املتعلقة بغري املوظفني تبلغ 
 مكتب املدعي العام العمليات اجلارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملتصلة بالتحقيقات اليت يقوم ا
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يف مقاطعيت الكيفو، واألنشطة املتعلقة باحلالة اجلديدة يف كينيا، وضمان التدريب الالزم للموظفني 
 .نتيجة إلعادة تنظيم قسم العمليات امليدانية

وسيبقى حد أدىن من الوجود امليداين يف أبيشي بينما ستصبح اجنامينا املركز الرئيسي للدعم    -٢٥٨
ستقدم املساعدة والدعم التشغيليني لعدد حمدود جداً من البعثات املتعلقة باحلالة يف امليداين و
  .السودان/دارفور

وسيواصل قسم العمليات امليدانية الدعم امليداين جلميع العمليات املتصلة باحلالة يف كينيا، مبا    -٢٥٩
 االستئماين للضحايا، وأفرقة مكتب املدعي العام، والصندوق(يف ذلك توفري اخلدمات جلميع العمالء 

، عن طريق إعادة توزيع معظم موارده من املوظفني من املكتبني امليدانيني يف )الدفاع عند االقتضاء
وستستوعب التكاليف املتعلقة بدعم هذه األنشطة باملوارد احلالية نتيجة لتدابري الكفاءة . أبيشي وكمباال

  .مليداين يف أبيشي وإغالق املكتب ا٢٠١٠اليت اختذت يف عام 

    األقسام اليت يستخدم مبثلها يف امليدان الدعم املقدم من قسم العمليات امليدانية-٥٢اجلدول 

مجهورية 
فريقيا أ

 الوسطي

 تشاد

 جناميناا

  تشاد
 أبيشي

 

مجهورية 
 نغو والك

 الدميقراطية
  بونيا

مجهورية 
نغو والك

 الدميقراطية

 اكينشاس

 األقسام أوغندا

 ب املدعي العاممكت � � �   �

 قسم العمليات امليدانية � � � � � �

 واالتصال تكنولوجيا املعلومات � �    

 القسم الطيب �    � �

 القسم األمين � � �  � �

 وحدة الضحايا و الشهود � � �  � �

 قسم اإلعالم و الوثائق � � �  � �

 الضحاياقسم مشاركة وتعويض  � �   � �

 وق أالستئماين للضحاياالصند �  �   �

 اموع ٩ ٧ ٦ ١ ٦ ٨

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  إعادة التصنيف

وأدى ذلك إىل إعادة . أُجري استعراض للوظائف يف قسم العمليات امليدانية، ٢٠٠٩يف عام    -٢٦٠
انية يف امليزانية املقترحة لعام تصنيف عدة وظائف يف املقر على أساس أنه سيعاد النظر يف الوظائف امليد

أربعة وظائف ملديري املكاتب امليدانية من الرتبة : ويطلب اآلن إعادة تصنيف الوظائف التالية. ٢٠١١
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، ومدير مكتب أمامي واحد من اخلدمات ٤- إىل منسقني ميدانيني لقلم احملكمة برتبة ف٣-ف
  ). املهنية الوطنيةمستوى الرتبة (٢- الرتب األخرى إىل الرتبة ف-العامة

وبناء على حتليل دقيق للمخاطر املتصلة بإدارة الوجود امليداين لقلم احملكمة، سيتم التركيز يف    -٢٦١
 على ضمان الرقابة واإلدارة ادية والفعالة جلميع الوحدات التشغيلية واملوارد املادية التابعة ٢٠١١عام 

يفة جديدة هي وظيفة املنسق امليداين لقلم احملكمة بدال من لقلم احملكمة يف امليدان عن طريق إنشاء وظ
وسيمثل املنسقون امليدانيون لقلم احملكمة جمموعة قيمة من اخلرباء الذين . وظيفة مدير املكتب امليداين

وميكن توزيعهم من اآلن ملساعدة احملكمة على تنفيذ واليتها . ميكن االستفادة منهم يف السنوات القادمة
ملقر، مبا يف ذلك يف إغالق املكاتب امليدانية، والدعم واملساعدة للحاالت اجلديدة، وغري ذلك خارج ا

وترد املزايا املتصلة بإنشاء املنسقني امليدانيني . ٢٠١١من األعمال امليدانية اليت ستقوم ا احملكمة يف عام 
  .(ICC-ASP/9/CBF.1/15) "مليدانيةتقرير بشأن استعراض العمليات ا"لقلم احملكمة يف الوثيقة املعنونة 

وستستوعب هذه التكاليف بتدابري .  يورو٨٠ ٠٠٠وتبلغ التكاليف للوظائف األربع مجيعها -٢٦٢
الكفاءة املبينة أعاله ومن بينها إغالق أحد أشد املكاتب امليدانية تكلفة وهو املكتب امليداين يف أبيشي، 

ومن اجلدير بالذكر أن الوظائف املشار . القادمة بصورة فعالةوإدارة االستثمارات امليدانية يف السنوات 
  .إليها أعاله ستوفر للمحكمة القدرة على تناول احلاالت اخلمس قيد البحث بصورة فعالة

وسيتناول مدير املكتب امليداين األمامي للمكتب امليداين يف بونيا الزيادة يف حجم األنشطة    -٢٦٣
زء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية وسيكفل خدمات األمن الرفيعة امليدانية وتعقيداا يف اجل

املستوى واملناسبة من حيث التوقيت لألفرقة التابعة ملكتب املدعي العام والدفاع ووحدات قلم احملكمة 
  .املختلفة العاملة يف املنطقة

  .٢٠١١ئف يف عام وعموما، سيحتفظ قسم العمليات امليدانية بنفس العدد من الوظا   -٢٦٤

  إعادة التوزيع

سيؤدي إغالق املكتب امليداين يف أبيشي إىل إعادة توزيع الوظائف وتغيري مواقع العمل    -٢٦٥
وملا كانت احملكمة ستتناول احلاالت اخلمس مجيعها بنشاط يف عام . للموظفني، والسيما السائقني

دىن من الطاقة الالزمة لدعم األنشطة يف بلدان ، فإن اموعة احلالية من السائقني متثل احلد األ٢٠١١
  .احلاالت، دون احتساب األجازات واملتطلبات األخرى

 الرتب األخرى من تشاد لدعم – موظفني حمليني من فئة اخلدمات العامة ٤وسيعاد توزيع    -٢٦٦
  .ولن تترتب على ذلك آثار مالية. األنشطة املتعلقة باحلالة يف كينيا

  . الرتب األخرى من أبيشي إىل اجنامينا–وظفان حمليان من فئة اخلدمات العامة وسينقل م   -٢٦٧
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أوغندا لدعم / يف كمباال٤-وسيتغري مقر العمل اخلاص باملنسق ميداين لقلم احملكمة برتبة ف   -٢٦٨
 .األنشطة املتعلقة باحلالة يف كينيا

 املساعدة املؤقتة العامة

).  شهراً لكل منهم، متواصلة١٢( الرتب األخرى –لعامة  ثالثة سائقني من فئة اخلدمات ا-٢٦٩
  .واستكمال الطاقة من السائقني أثناء األجازات) الراحات(لالمتثال لقواعد األمن يف القيادة 

  شهراً لكل منهم١٢أربعة ملدة ( الرتب األخرى - من فئة اخلدمات العامة نظافةمخسة عمال    -٢٧٠
 للمكاتب امليدانية يف إطار املساعدة نظافةيستمر طلب عمال الوس ). متواصلة أشهر،٦وواحد ملدة 
يطلب عامل النظافة يف أبيشي ملدة ستة أشهر فقط، وسيستخدم لتوفري الدعم لألنشطة و .املؤقتة العامة

 .املتعلقة باحلالة يف كينيا أيضاً

غري املوظفنيمن املوارد   

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

حلضور االجتماعات مع املنظمات الالزمة للقسم تشمل تكاليف السفر . كررة نفقات مت -٢٧١
الدولية األخرى، مبا يف ذلك اجتماعات الترابط الشبكي، واجتماعات التنسيق والرقابة مع املكاتب 

لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو اخلاصة لرحالت اجلوية لجز احلامليدانية، كما تشمل 
  .قلم احملكمةلالدميقراطية 

  خلدمات التعاقديةا

اخنفض االعتماد املطلوب كثريا حيث اقتصر هذا البند اآلن على النفقات . نفقات متكررة -٢٧٢
  .املنتعلقة مبكافحة ناقالت املالريا

  التدريب

تدريبية الدورات ستركز الديدة للقسم، اجلوالية ، ونظرا لل٢٠١١ يف عام. نفقات متكررة   -٢٧٣
أداة املطلوبة للحاالت، اليت تعترب لكفاءات واملهارات الالزمة لتحديد العمليات والقدرات على بناء ا

اليت للعمليات امليدانية للسياسات الواجبة ج استراتيجي ات القسم الالزمة لوضع أساسية لتنمية قدر
وباإلضافة إىل . ماتاألزمواجهة مبا يف ذلك بينها بصورة فعالة، قلم احملكمة وضمان التنسيق يقوم ا 
التدريب ويلزم . ية بصورة فعالةز على إدارة املخاطر امليدانيتركلل تدريبية سينفذ القسم مناذجذلك، 
اخنفض االعتماد املطلوب هلذا البند و.  والصيانة، حلاالت الطوارئالقيادة العنيفةالقيادة املهنية، وعلى 

  .نتيجة للتوصل إىل مصادر حملية لتدريب السائقني
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   العامةيةنفقات التشغيلال

ستئجار وصيانة املباين وتكاليف املنافع للمكاتب ال طلوبشمل االعتماد املت.  نفقات متكررة -٢٧٤
 ورسوم العبور الالزمة ألربعة مكاتب ،التأمني على املرافق واملركبات، فضال عن تكاليف امليدانية
 أبيشي باالخنفاض يف االعتماد املطلوب الستئجار  واستوعبت التكاليف املتعلقة بإغالق مكتب.ميدانية

  .هذا املبين حيث بلغت مدة االستئجار ستة أشهر فقط

  املوادواللوازم 

ويرجع االخنفاض يف النفقات إىل إغالق مكتب . للوقود واملواد االستهالكية.  نفقات متكررة -٢٧٥
  .أبيشي

  األثاث واملعدات

ومن بني االستخدامات املتعلقة ذه . استبدال ثالث عرباتلضمان استمرارية العمل، يلزم    -٢٧٦
 كم للذهاب ١٠٠٠(العربات الرحالت الطويلة املدى إىل كينيا ورواندا ومجهورية ترتانيا املتحدة 

  .، ومل تعد آمنة أو اقتصادية يف صيانتها٢٠٠٤وتعمل هذه العربات منذ عام ). فقط
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  ٢٠١١يزانية املقترحة لعام امل: ٣١٨٠ الربنامج الفرعي -٥٣اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم العمليات امليدانية

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   ألساسيةا  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ١٩,٠  ١٦٨,١  ١ ٠٥٢,٥  ١ ٠٥٢,٥    ٨٨٤,٤  ٨٨٤,٤    موظفو الفئة الفنية
  -٤,٤  -٢٢,٥  ٤٨٨,٤  ٤٨٨,٤    ٥١٠,٩  ٥١٠,٩    بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ١٠,٤  ١٤٥,٦  ١ ٥٤٠,٩  ١ ٥٤٠,٩    ١ ٣٩٥,٣  ١ ٣٩٥,٣    ١ ١٧٢,٩  ١ ١٠٤,١  ٦٨,٨  اموع الفرعي، املوظفون
  ٢٣,٨  ١٣,٤  ٦٩,٦  ٦٩,٦    ٥٦,٢  ٥٦,٢    ٢٤٣,٥  ٢٤٣,٥    املساعدة املؤقتة العامة

                        املساعدة املؤقتة لإلجتماعات
                        العمل اإلضايف

                  ٨,٩  ٨,٩    اخلرباء االستشاريون
  ٢٣,٨  ١٣,٤  ٦٩,٦  ٦٩,٦    ٥٦,٢  ٥٦,٢    ٢٥٢,٤  ٢٥٢,٤    اموع الفرعي، الرتب األخرى

  -٤,٣  -٥,٩  ١٣٢,٠  ١٣٢,٠    ١٣٧,٩  ١٣٧,٩    ١٤٦,٤  ١٤٦,٤    السفر
  -٤٩,١  -٧,٨  ٨,١  ٨,١    ١٥,٩  ١٥,٩    ٣٣,٥  ٣٣,٥    اخلدمات التعاقدية

  -٥,٢  -٣,٢  ٥٨,٢  ٥٨,٢    ٦١,٤  ٦١,٤    ٨٢,٢  ٨٢,٢    التدريب
  -١,٧  -٩,٩  ٥٦٧,٨  ٥٦٧,٨    ٥٧٧,٧  ٥٧٧,٧    ٦٣٨,٦  ٦٣٨,٦    نفقات التشغيل العامة

  -١١,٢  -٢٧,٥  ٢١٨,٣  ٢١٨,٣    ٢٤٥,٨  ٢٤٥,٨    ٢٣٩,٨  ٢٣٩,٨    واداللوازم وامل
  ٥٠٤,٤  ١٣٦,٧  ١٦٣,٨  ١٦٣,٨    ٢٧,١  ٢٧,١    ١٢١,٥  ١٢١,٥    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

  ٧,٧  ٨٢,٤  ١ ١٤٨,٢  ١ ١٤٨,٢    ١ ٠٦٥,٨  ١ ٠٦٥,٨    ١ ٢٦٢,٠  ١ ٢٦٢,٠  

  ٩,٦  ٢٤١,٤  ٢ ٧٥٨,٧  ٢ ٧٥٨,٧    ٢ ٥١٧,٣  ٢ ٥١٧,٣    ٢ ٦٨٧,٣  ٢ ٦١٨,٥  ٦٨,٨  اموع
  

  -٨,١  ١٣,٩  ١٥٨,٤  ١٥٨,٤    ١٧٢,٣  ١٧٢,٣    ١٠٥,٦  ١٠٥,٦    الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٨٠الربنامج الفرعي   -٥٤اجلدول 

وكيل أمني   قسم العمليات امليدانية
  عام

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

  فما فوقها الفنية
-اخلدمات العامة
  الرتبة الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى
جمموع موظفي 
  اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٩  ٣١  ٣٠  ١  ٨    ١  ٤  ٢  ١          األساسية 
  الوظائف  ٣٩  ٣١  ٣٠  ١  ٨    ١  ٤  ٢  ١          املتصلة باحلاالت

                              لفرعياموع ا  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
    -١    -١  ١    ١  -٤  ٤            املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

    -١    -١  ١    ١  -٤  ٤            اموع الفرعي
  ٣٩  ٣٠  ٣٠    ٩    ٢  صفر  ٦  ١          اموع  
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  حملامنياقسم دعم : ٣١٩٠الربنامج الفرعي   )ز(

. يف أعقاب عملية إعادة التنظيم) ٣٥٠٠(، ألغيت شعبة الضحايا والدفاع ٢٠١٠يف عام    -٢٧٧
) ٣٥٢٠(وقسم دعم الدفاع ) ٣٥١٠(من مكتب رئيس الشعبة ) ٣١٩٠(حملامني اويتكون قسم دعم 

ويتواصل مع مكتب . وخيضع القسم مباشرة، مثل شعبة الضحايا والدفاع السابقة، للمسجل. السابقني
وقد نقل القسم، ألغراض امليزانية، إىل مكتب . احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا

  .املسجل

 السنوات السابقة، مبا يف ذلك وأدرجت مجيع النفقات وامليزانيات املعتمدة للقسم أعاله يف   -٢٧٨
يف البيانات املتعلقة )  السابق٣٥٣٠يف إطار قسم مشاركة وتعويض الضحايا (النفقات املتعلقة باحملامني 

  .مبكتب املسجل

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

لتكاليف عند نفس ومت احلفاظ على ا. حلضور اجتماعات رابطات احملامني. نفقات متكررة   -٢٧٩
 .املستوى



 

 

1
0

-A
-090

810
 

 
  

 
101

 

IC
C

-A
SP

/9/20
 

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٩٠ الربنامج الفرعي -٥٥اجلدول 

  ٢٠٠٩نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  حملامنياقسم دعم 
  املتصلة  األساسية  اموع  لة باحلاالتاملتص  األساسية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت

  ١٤,٦  ٧٨,٢  ٦١٢,٦  ١٩٦,١  ٤١٦,٥  ٥٣٤,٤  ١٩٧,٥  ٣٣٦,٩  موظفو الفئة الفنية
  -٢٤,٣  -٥٨,٢  ١٨١,٨  ٦٠,٦  ١٢١,٢  ٢٤٠,٠  ٦٠,٠  ١٨٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٢,٦  ٢٠,٠  ٧٩٤,٤  ٢٥٦,٧  ٥٣٧,٧  ٧٧٤,٤  ٢٥٧,٥  ٥١٦,٩  ٤٣٧,٧  ٨٧,٧  ٣٥٠,٠  عي، املوظفوناموع الفر
                  ١٥٦,٨  ١٢٠,١  ٣٦,٧  املساعدة املؤقتة العامة

                  ١٥٦,٨  ١٢٠,١  ٣٦,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى
      ٨,٨    ٨,٨  ٨,٨    ٨,٨  ١٨,٩    ١٨,٩  السفر

    ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠          ٢,٥  ٢,٥  صفر  اخلدمات التعاقدية
                  ٠,٢    ٠,٢  التدريب
      ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢    ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢    ٣ ١٣٠,٨  ٣ ١٣٠,٨    الدفاع

  -١٠٠,٠  -١٧,٠        ١٧,٠  ١٧,٠          نفقات التشغيل العامة
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
٠,٥  -١٥,٠  ٢ ٧٢٢,٠  ٧١٣,٢  ٨,٨  ٢ ٧٣٧,٠  ٢ ٧٢٨,٢  ٨,٨  ٣ ١٥٢,٤  ٣ ١٣٣,٣  ١٩,١-  

  ٠,١  ٥,٠  ٣ ٥١٦,٤  ٢ ٩٦٩,٩  ٥٤٦,٥  ٣ ٥١١,٤  ٢ ٩٨٥,٧  ٥٢٥,٧  ٣ ٧٤٦,٩  ٣,٣٤١,١  ٤٠٥,٨  اموع
  

  -٠,٩  -٠,٣  ٢٨,٦  ١٢,٢  ١٦,٤  ٢٨,٣  ١٥,٢  ١٣,١  ٢٩,٢  ٥,٩  ٢٣,٣  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٩٠الربنامج الفرعي   -٥٦اجلدول 

يل أمني وك  حملامنياقسم دعم 
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٦  ٣  ٣    ٣    ١    ١  ١          األساسية
  الوظائف  ٣  ١  ١    ٢    ١    ١            تاملتصلة باحلاال

  ٩  ٤  ٤    ٥    ٢    ٢  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

    -١  -١    ١  ١                  األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

    -١  -١    ١  ١                  اموع الفرعي
  ٩  ٣  ٣    ٦  ١  ٢    ٢  ١          اموع  
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  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج الفرعي        )ح(

 نقل مكتب احملامي العام للدفاع، ) ٣٥٠٠ (دفاعإعادة تشكيل شعبة الضحايا والبعد    -٢٨٠
وأُدرجت مجيع النفقات وامليزانيات املعتمدة . لمكتب املسج ، إىلألغراض امليزانية، ) سابقا٣٥٤٠(

  .للقسم يف السنوات السابقة يف البيانات املتعلقة مبكتب املسجل

      ٢٠١٠يف عامي املكتسبة وسيستفاد من اخلربة . ٢٠١١ومل تطلب موارد إضافية يف عام    -٢٨١
 لتلبية الطلبات املقدمة للحصول على موارد عند القيام بأي مراجعة للميزانية يف املستقبل ٢٠١١و

  .إضافية

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

يلزم هذا البند لضمان مشاركة مكتب احملامي العام للدفاع يف االجتماعات . نفقات متكررة   -٢٨٢
  .اخلارجية الرئيسية اليت تتعلق حبقوق الدفاع أمام احملكمة

  احلاالتاملوارد املتصلة ب

  السفر

ويلزم أيضا السفر يف إطار املوارد املتصلة باحلاالت لتمكني مكتب احملامي . نفقات متكررة   -٢٨٣
العام للدفاع من العمل بصفته حماميا منتدبا بتمثيل املشتبه م يف امليدان أو بتمثيل حقوق الدفاع يف 

  .مناسبة معينة من مناسبات التحقيق يف امليدان

  عاقدية اخلدمات الت

يلزم التدريب لضمان استخدام املوارد احملدودة ملكتب احملامي العام للدفاع . نفقات متكررة   -٢٨٤
بصورة فعالة وتزويد املوظفني التابعني للمكتب بالكفاءات املطلوبة يف كافة اجلوانب املتصلة 

وسيستخدم املكتب . املكتبباإلجراءات القضائية احملتمل اتصاهلا باألعمال التحضريية للدفاع ووالية 
 مبعىن أن املكتب سيقدم الدعم للتدريب يف هذه "تدريب املدربني"هذا التدريب كشكل من أشكال 
حللقة للمحامني املدرجني بالقائمة يف االتدريب املكتب أيضا يوفر و. ااالت ألفرقة الدفاع يف املستقبل

إىل حتميل الخفاق يف احلصول على املوارد املطلوبة  اؤدي وسي.اليت تنظمها احملكمة للمحامنيالدراسية 
ستضطر اىل االعتماد على مدربني خارجيني لتوفري مستوى مماثل من احملكمة نفقات إضافية حيث 

  .احللقة الدراسيةألفرقة الدفاع ويف اخلربة الفنية 
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حملامني املنتدبني سيجري املكتب أيضا حلقات تدريبية يف امليدان للمحامني وا. نفقات متكررة   -٢٨٥
احملتملني املدرجني بالقائمة وغريهم يف حالتني، من أجل إذكاء الوعي بإجراءات احملكمة ذات الصلة 
وضمان قدرة احملامني احملتملني على القيام مبسؤوليام فورا من أجل محاية مصاحل املدعي عليه يف حالة 

  .تعيينهم لتمثيل أشخاص مشتبه م يف امليدان



 

 

 

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٩١ الربنامج الفرعي -٥٧دول اجل
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  لدفاعل  العاممكتب احملامي

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

  -٠,١  -٠,٣  ٤١٦,٥  ٢٧٦,٤  ١٤٠,١  ٤١٦,٨  ٢٧٧,٤  ١٣٩,٤  موظفو الفئة الفنية
  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٦    ٦٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,١  ٠,٣  ٤٧٧,١  ٢٧٦,٤  ٢٠٠,٧  ٤٧٦,٨  ٢٧٧,٤  ١٩٩,٤  ٣٣٦,٩  ١٣٢,٧  ٢٠٤,٢  اموع الفرعي، املوظفون
                  ١٥١,١  ١٥١,١    املساعدة املؤقتة العامة

                  ١٥١,١  ١٥١,١    اموع الفرعي، الرتب األخرى
      ١٨,٣  ١٦,٠  ٢,٣  ١٨,٣  ١٦,٠  ٢,٣  ١,١    ١,١  السفر

      ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠          اخلدمات التعاقدية
      ٤,٨    ٤,٨  ٤,٨    ٤,٨  ٠,٩    ٠,٩  التدريب

      ٤,٠  ٤,٠    ٤,٠  ٤,٠          نفقات التشغيل العامة
                  ١,٢  ١,٢    األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٤٧,١  ٤٠,٠  ٧,١  ٤٧,١  ٤٠,٠  ٧,١  ٣,٢  ١,٢  ٢,٠      

  ٠,١  ٠,٣  ٥٢٤,٢  ٣١٦,٤  ٢٠٧,٨  ٥٢٣,٩  ٣١٧,٤  ٢٠٦,٥  ٤٩١,٢  ٢٨٥,٠  ٢٠٦,٢  اموع
  

  -٣,٦  -٠,٧  ١٧,٦  ١٢,٢  ٥,٥  ١٨,٣  ١٣,٣  ٥,٠  ١٣,٦  ٥,٩  ٧,٨  انة املوزعةالصي

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٩١الربنامج الفرعي   -٥٨اجلدول 

وكيل أمني   لدفاعاحملامي العام لمكتب 
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

دمات اخل
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١          ١          األساسية 
  الوظائف  ٣        ٣  ١  ١    ١            املتصلة باحلاالت

  ٥  ١  ١    ٤  ١  ١    ١  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ٥  ١  ١    ٤  ١  ١    ١  ١          اموع  
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  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢ي الربنامج الفرع       )ط(

 نقل مكتب احملامي العام للدفاع، ) ٣٥٠٠ (دفاعإعادة تشكيل شعبة الضحايا والبعد    -٢٨٦
وأدرجت مجيع النفقات وامليزانيات املعتمدة . لمكتب املسج، إىل ألغراض امليزانية، ) سابقا٣٥٥٠(

  .كتب املسجلللقسم يف السنوات السابقة يف البيانات املتعلقة مب

      ٢٠١٠يف عامي املكتسبة وسيستفاد من اخلربة . ٢٠١١ومل تطلب موارد إضافية يف عام    -٢٨٧
  .  عند القيام بأي مراجعة للميزانية يف حالة االحتياج إىل أي موارد إضافية يف املستقبل٢٠١١و

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

  .يلزم السفر للقيام ببعثات ميدانية من أجل الوفاء بوالية املكتب. تكررةنفقات م -٢٨٨

  اخلدمات التعاقدية

إلستكمال املرحلة الثانية من التصميم الذي وضعته احملكمة لقاعدة البيانات املتعلقة بالضحايا    -٢٨٩
 وسيتمكن املكتب من خالل .إدارة املساعدة القانونية املقدمة هلم وملمثليهم القانونيني ومتثيلهممن أجل 

قاعدة البيانات من مجع وتبويب وتنظيم ومراجعة وحتليل وحفظ الوثائق القانونية والبحوث واحملاضر 
واألدلة واملستندات املتعلقة بالضحايا كما سيتمكن من النفاذ إىل املواد املرجعية والوصول إىل الربامج 

من خالل واجهة واحدة، وسيتمكن أيضاً من  )Trimو Transcendو Ringtail(األخرى للمحكمة 
 وجتميع وتبسيط األعمال الرئيسية للمكتب، ومتابعة ؛تعقب املعلومات املتعلقة بكل ضحية على حدة

  .األعمال املعهود ا إىل األفرقة واحلدود الزمنية احملددة هلا، وإعداد اإلحصاءات وتقدمي التقارير

  نفقات التشغيل العامة

ومت .  الستئجار املباين الالزمة يف امليدان إلجراء مقابالت مع الضحايا.نفقات متكررة -٢٩٠
  .احلفاظ على التكاليف عند نفس املستوى
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣١٩٢  الربنامج الفرع-٥٩اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )الف اليوروبآ(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  مكتب احملامي العام للضحايا

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  -٠,١  -٠,٧  ٨٨٧,١  ٦٦٦,٧  ٢٢٠,٤  ٨٨٧,٨  ٦٦٨,٥  ٢١٩,٣  موظفو الفئة الفنية
  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٦    ٦٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  صفر  -٠,١  ٩٤٧,٧  ٦٦٦,٧  ٢٨١,٠  ٩٤٧,٨  ٦٦٨,٥  ٢٧٩,٣  ٧٨١,٤  ٥٤٩,٤  ٢٣٢,٠  اموع الفرعي، املوظفون
                  ١٢,١  ١٢,١    املساعدة املؤقتة العامة

                  ١٢,١  ١٢,١    اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٠,٠  ٤,٩  ٥٣,٧  ٤٨,٩  ٤,٨  ٤٨,٨  ٤٤,٣  ٤,٥  ٢٧,٥  ٢٧,٥    السفر

      ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٧,٢  ٣٧,٢    اخلدمات التعاقدية
                  ٨,١  ٨,١    التدريب

      ٦,٠  ٦,٠    ٦,٠  ٦,٠          نفقات التشغيل العامة
                  ٢,٠    ٢,٠  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٥,٨  ٤,٩  ٨٩,٧  ٨٤,٩  ٤,٨  ٨٤,٨  ٨٠,٣  ٤,٥  ٧٤,٨  ٧٢,٨  ٢,٠  

  ٠,٥  ٤,٨  ١ ٠٣٧,٤  ٧٥١,٦  ٢٨٥,٨  ١ ٠٣٢,٦  ٧٤٨,٨  ٢٨٣,٨  ٨٦٨,٣  ٦٣٤,٣  ٢٣٤,٠  اموع
  

  -٤,٩  -١,٩  ٣٦,٦  ٢٨,٤  ٨,٢  ٣٨,٥  ٣٠,٩  ٧,٦  ٣٢,٢  ٢٠,٥  ١١,٦  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٩٢الربنامج الفرعي   -٦٠اجلدول 

وكيل أمني   مكتب احملامي العام للضحايا
  عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢    ١      ١          األساسية 
  الوظائف  ٧        ٧  ٢  ١  ٢  ٢            املتصلة باحلاالت

  ١٠  ١  ١    ٩  ٢  ٢  ٢  ٢  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ١٠  ١  ١    ٩  ٢  ٢  ٢  ٢  ١          اموع  
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  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج       -٢

  مقدمة

وال . تقدم شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة مجيع اخلدمات غري القضائية للمحكمة بأكملها -٢٩١
 ألنشطة احملكمة بتقدمي اخلدمات التشغيلية "إدارة غري بريوقراطية" هو توفري اإلستراتيجييزال هدفها 

وتشمل . ال يف الوقت املناسب للوفاء باحتياجات العمالءواإلدارية بنوعية عالية وعلى حنو موثوق وفع
ية املسخرة لألنشطة امليدانية هذه االحتياجات اللوجستيات املكرسة فضال عن املرافق اإلدارية واإلعالم

حكمة ودف إىل االمتياز يف حتقيق  للمستراتيجيةاإلاألهداف تركز الشعبة على حتقيق و. وأنشطة املقر
النتائج املتوقعة بأقل قدر ممكن من املوارد عن طريق تبسيط اهلياكل والعمليات، واالحتفاظ يف نفس 

تهدين مع توفري بيئة مؤاتية وفرص التطوير الوظيفي الوقت باملرونة، واستخدام موظفني أكفاء وجم
  .والترقي هلم

وسيلزم . ٢٠١١احملاكمات املتزامنة وستستمر على األرجح يف عام  ٢٠١٠ عام بدأت يفو   -٢٩٢
ومن املتوقع أن يستمر . االتصالقسم تكنولوجيا املعلومات ودعم إضايف لتلك احملاكمات، السيما ل

  .يف األنشطة القضائيةزيادة مع استمرار ال الحتياج إىل هذا الدعم،ا

وعالوة على ذلك، نتيجة للقرار الذي اختذته الدائرة التمهيدية الثانية بفتح باب التحقيق يف   -٢٩٣
، سيلزم أن تقدم الشعبة خدمات إضافية فيما ٢٠١٠اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف كينيا يف عام 

  .فر، واالتصاالت، واللوجستياتيتعلق خاصة بالسفر، وتأشريات الس

ويف إطار املساعي اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق وفورات من خالل زيادة الكفاءة، قامت الشعبة    -٢٩٤
 ٢٠٠٩وأجرت الشعبة جتربة رائدة يف عام . بدور هام يف إدارة وتنفيذ مشروع إعادة هندسة العمليات
 األجهزة املختلفة للمحكمة، وقدمت يف عام بعد تشكيل أفرقة عاملة متعددة املهام مشتركة بني

وتتوقع الشعبة االستفادة من .  عدة مقترحات إلعادة هندسة العمليات القائمة وقامت بتنفيذها٢٠١٠
، مع ٢٠١١اخلربة املكتسبة من هذه األفرقة العاملة وإجراء جتارب مماثلة لعمليات جديدة يف عام 

  .يث التكلفةالتركيز على أكثر العمليات كثافة من ح

ستظل قائمة يف عام اليت  و٢٠١٠اليت بدأت يف عام اليت تواجه الشعبة، ومن التحديات    -٢٩٥
 يف البحث عن طرق ٢٠١٠وشرعت الشعبة يف عام . حتسني املساءلة التحليلية للمحكمة ،٢٠١١

ذ القرارات بناء لوضع جمموعة من أدوات وتقنيات احملاسبة اإلدارية ملساعدة احملكمة يف التخطيط واختا
وستواصل الشعبة تقييم وحتليل الوقت واملواد واملوارد الالزمة لتنفيذ أفضل . على معلومات مستنرية

  .نظام مالئم حملاسبة التكاليف يف إطار نظام ساب التابع للمحكمة

. توسطتعمل احملكمة أيضاً على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف األجل املو   -٢٩٦
وقد .  للمحكمة بأن تكون منوذجا لإلدارة العامةاإلستراتيجيباهلدف ويتصل هذا االلتزام اتصاال وثيقا 
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وستواصل . أعدت شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة خطة تفصيلية للمشروع وميزانية تقديرية للتنفيذ
للقطاع العام وستشرع يف اختاذ  تقييم نتيجة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ٢٠١١الشعبة يف عام 

  .اإلجراءات الالزمة لتنفيذها عند موافقة مجعية الدول األطراف عليها

  األهداف

أن تصبح إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد   -١
  )٨ اإلستراتيجياهلدف . (لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر

 سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار تقدمي مقترحات  -٢
  )٩ اإلستراتيجياهلدف . (املوارد املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

اهلدف  (.اجتذاب فئات متنوعة من املوظفني الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة  -٣
  )١٠ اإلستراتيجي

  ٢٠١١اهلدف يف عام   ألداءمؤشرات ا  النتائج املتوقعة
     ١اهلدف 

 مواصلة عملية إعادة هندسة -
  .املشروع وتوسيع نطاقها

العمليات اإلدارية اليت عيدت هندستها يف عدد  -
  .احملكمة

١٠  

     ٢اهلدف 
 تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة  -

  .وشفافة للميزانية
 التوزيع التخفيض أو إعادة  .ضبط املبلغ املقترح وتوزيع املوارد -

   ٪٥حبد أقصى يبلغ 

     ٣اهلدف 
اجتذاب املوظفني املختلفني   -

ورعايتهم وتوفري فرص 
  .التطوير الوظيفي هلم

وظفني احلاصلني على رتب أعلى عن عدد امل -
  .طريق املنافسة

٥  
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  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

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

  ٠,٣  ١٢,٩  ٤ ٠١٧,٣  ٥٢٢,٩  ٣ ٤٩٤,٤  ٤ ٠٠٤,٤  ٥٢٥,٦  ٣ ٤٧٨,٨  لفئة الفنيةموظفو ا
  ٠,٨  ٥٤,٠  ٦ ٤٦٤,٨  ١ ٧٦٠,٢  ٤ ٧٠٤,٦  ٦ ٤١٠,٨  ١ ٧٤٤,٦  ٤ ٦٦٦,٢  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٦  ٦٦,٩  ١٠ ٤٨٢,١  ٢ ٢٨٣,١  ٨ ١٩٩,٠  ١٠ ٤١٥,٢  ٢ ٢٧٠,٢  ٨ ١٤٥,٠  ٩ ٥١٣,٨  ٢ ١٤٦,٢  ٧ ٣٦٧,٦  اموع الفرعي، املوظفون
  ٢٥,١  ١٢١,٢  ٦٠٤,٨  ٢٦٨,٨  ٣٣٦,٠  ٤٨٣,٦  ١٣٣,٤  ٣٥٠,٢  ٥٢٤,٣    ٥٢٤,٣  املساعدة املؤقتة العامة

      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠        املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ١٩,٩  ١٨,٥  ١١١,٥    ١١١,٥  ٩٣,٠    ٩٣,٠  ١٢٥,٩  ٢,٠  ١٢٣,٩  العمل اإلضايف

      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٣٥,٠  ٢,٥  ٣٢,٥  اخلرباء االستشاريون
  ٢٢,٧  ١٣٩,٧  ٧٥٦,٣  ٢٦٨,٨  ٤٨٧,٥  ٦١٦,٦  ١٣٣,٤  ٤٨٣,٢  ٦٨٥,٢  ٤,٥  ٦٨٠,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٢٦,٩  ٣٩,٣  ١٨٥,٥  ٨٥,٦  ٩٩,٩  ١٤٦,٢  ٧١,٩  ٧٤,٣  ١٠٥,٩  ٤٦,٧  ٥٩,٢  السفر
  -٤٦,٤  -٤٠٢,٥  ٤٦٥,٥  ٦٠,٠  ٤٠٥,٥  ٨٦٨,٠  ٨٠,٠  ٧٨٨,٠  ١ ٠٠٣,٤  ٢٨٥,٤  ٧١٨,٠  اخلدمات التعاقدية

  -١٢,٠  -٥٢,٧  ٣٨٧,٤  ١٦٢,٤  ٢٢٥,٠  ٤٤٠,١  ١٧٧,٣  ٢٦٢,٨  ٤٣٨,٢  ٩٥,٢  ٣٤٣,٠  التدريب
  -٢,٢  -١٥٨,٩  ٧ ١٤٨,٦  ٢ ٩٢٧,٥  ٤ ٢٢١,١  ٧ ٣٠٧,٥  ٢ ٩١٤,٢  ٤ ٣٩٣,٣  ٦ ٨٦٣,٠  ٢ ٣٨٢,٠  ٤ ٤٨١,٠  نفقات التشغيل العامة

  ٢٦,٦  ١١٨,٤  ٥٦٢,٩  ١٠,٠  ٥٥٢,٩  ٤٤٤,٥  ١٠,٠  ٤٣٤,٥  ٤٢٧,٢  ٧,٦  ٤١٩,٦  اللوازم واملواد
  ٢٥,٦  ١٤٠,٠  ٦٨٦,١  ١٨١,١  ٥٠٥,٠  ٥٤٦,١  ١٨١,١  ٣٦٥,٠  ١ ٤٦٣,٩  ٥٩٤,٤  ٨٦٩,٥  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٣,٢  -٣١٦,٤  ٩ ٤٣٦,٠  ٣ ٤٢٦,٦  ٦ ٠٠٩,٤  ٩ ٧٥٢,٤  ٣ ٤٣٤,٥  ٦ ٣١٧,٩  ١٠ ٣٠١,٦  ٣ ٤١١,٣  ٦ ٨٩٠,٣-  

  -٠,٥  -١٠٩,٨  ٢٠ ٦٧٤,٤  ٥ ٩٧٨,٥  ١٤ ٦٩٥,٩  ٢٠ ٧٨٤,٢  ٥ ٨٣٨,١  ١٤ ٩٤٦,١  ٢٠ ٥٠٠,٦  ٥ ٥٦٢,٠  ١٤ ٩٣٨,٦  اموع
                        

  صفر  -٠,٢  -٢ ٢٢٨,٠  -١ ٥٥٩,٧  -٦٦٨,٣  -٢ ٢٢٧,٨  -١ ٥٤٤,٣  -٦٨٣,٦  -١ ٩٧٧,٦  -١ ٠٧٣,٤  -٩٠٤,٢  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٠٠الربنامج   -٦٢اجلدول 

  

وكيل أمني   مات اإلدارية املشتركةشعبة اخلد
  عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١١٠  ٧٦  ٧٠  ٦  ٣٤    ٩  ١٥  ٥  ٤  ١        األساسية
  الوظائف  ٣٦  ٣١  ٣٠  ١  ٥      ٣  ٢            املتصلة باحلاالت

  ١٤٦  ١٠٧  ١٠٠  ٧  ٣٩    ٩  ١٨  ٧  ٤  ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

              -١  ١              ساسية األ
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

              -١  ١              اموع الفرعي
  ١٤٦  ١٠٧  ١٠٠  ٧  ٣٩    ٨  ١٩  ٧  ٤  ١        اموع  
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  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من غري املوظفني

 املوارد األساسية

  السفر

مع ممثلى الدول األطراف وأصحاب املصلحة اخلارجيني لالجتماعات . نفقات متكررة   -٢٩٧
  .التعاون الالزمنيواآلخرين من أجل احلصول على الدعم 

  اخلدمات التعاقدية

التكاليف التقديرية للخرباء االستشاريني يف مشروع إدارة املخاطر وحتقيق الوفورات عن    -٢٩٨
وخفضت التكالف مبا  .٢٠١١ واملقرر أن يستمر يف عام ٢٠٠٩أ يف عام طريق زيادة الكفاءة الذي بد

  .يتفق مع مرحلة املشروع

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

  .لتغطية سفر املدير املتعلق بالعمليات امليدانية.  متكررةنفقات   -٢٩٩
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٢١٠الربنامج الفرعي   -٦٣اجلدول  9/20/

  ٢٠٠٩نفقات عام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
    النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  يرمكتب املد
  )شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة(

املتصلة   األساسية  
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

صلة املت  األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٠,٧  -٢,٥  ٣٥٣,٢    ٣٥٣,٢  ٣٥٥,٧    ٣٥٥,٧  موظفو الفئة الفنية
  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٦    ٦٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٥  -١,٩  ٤١٣,٨    ٤١٣,٨  ٤١٥,٧    ٤١٥,٧  ٣٣٦,٥    ٣٣٦,٥  اموع الفرعي، املوظفون
      ٢٣,٤  ٨,١  ١٥,٣  ٢٣,٤  ٧,٣  ١٦,١  ١١,٦  ١,٥  ١٠,١  السفر

  -٦٠,٠  -٣٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٥٠,٠    ٥٠,٠  ٧٢,١    ٧٢,١  اخلدمات التعاقدية
                  -١,٤    -١,٤  نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٤٠,٩  ٣٠,٠  ٤٣,٤  ٨,١  ٣٥,٣  ٧٣,٤  ٧,٣  ٦٦,١  ٨٢,٣  ١,٥  ٨٠,٨-  

  -٦,٥  -٣١,٩  ٤٥٧,٢  ٨,١  ٤٤٩,١  ٤٨٩,١  ٧,٣  ٤٨١,٨  ٤١٨,٨  ١,٥  ٤١٧,٣  اموع
  

  ٨,٢  ٠,٨  ١٠,٩    ١٠,٩  ١٠,١    ١٠,١  ١٥,٥    ١٥,٥  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢١٠ الربنامج الفرعي -٦٤اجلدول 

  مكتب املدير
  )شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة(

وكيل أمني 
  عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ١  ١    ٣      ٢      ١        األساسية
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٤  ١  ١    ٣      ٢      ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ٤  ١  ١    ٣      ٢      ١        اموع  
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  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي       )ب(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  إعادة التصنيف

ويرجع . ٢٠٠٧كثريا منذ حتديد رتبته يف عام  ٢-توظيف برتبة فالأخصائي تغريت مهام    -٣٠٠
ال كثرية خمتلفة خالف أعماهلا األصلية توسيع مهام وحدة التوظيف ككل وقيامها اآلن بأعمإىل ذلك 

 للمهام املتعلقة ذه ٣-، وافق اخلبري اخلارجي على الرتبة ف٢٠٠٩ويف عام . املتعلقة بتعيني املوظفني
 ويعاد اآلن الطلب املقدم إلعادة تصنيف هذه .ومل توافق جلنة امليزانية واملالية على ذلك. الوظيفة
  .الوظيفة

  مةاملساعدة املؤقتة العا

 شهراً، ١٢( الرتب األخرى –مساعد معين باملوارد البشرية من فئة اخلدمات العامة    -٣٠١
أثبتت التجربة يف السنوات القليلة السابقة االحتياج إىل هذه الوظيفة من املساعدة املؤقتة  .)متواصلة

  .وظيف باحملكمةالعامة ملواجهة الزيادة يف حجم العمل اإلداري الناجتة عن الزيادة يف عملية الت

 شهراً، ١٢( الرتب األخرى -كاتب دعم معلومايت للموارد البشرية من فئة اخلدمات العامة   -٣٠٢
بالنظر إىل الطلب املتزايد على وحدة اخلدمات املعلوماتية للموارد البشرية لتوفري الدعم، ). متواصلة

 املوارد البشرية أيضاً، فإن هذا  فحسب ولكن إلدارة املعلومات وتقدمي تقارير بشأنسابليس لنظام 
  .٢٠١١املورد سيظل مطلوباً يف عام 

 شهراً، ١٢( الرتب األخرى –مساعد معين باملوارد البشرية من فئة اخلدمات العامة    -٣٠٣
 لتعزيز اجلهود املبذولة يف سبيل تعيني املوظفني وخاصة يف جمال االنتقال إىل التعيني .)متواصلة

داً إىل اخلربة املكتسبة وحاملا يصبح التوظيف اإللكتروين عامالً بصورة تامة، سيعاد واستنا. اإللكتروين
  .النظر يف هذا املورد

  اخلرباء االستشاريون

ال تزال احملكمة يف حاجة إىل مشورة اخلرباء للمشاريع املتعلقة باملوارد البشرية اجلاري تنفيذها   -٣٠٤
  .ثل املشاريع املتعلقة برسم السياسات والتطوير الوظيفي املوارد البشرية مإستراتيجيةيف إطار 
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

لتمكني املديرين املعنيني باملوارد البشرية من املشاركة يف االجتماعات . نفقات متكررة   -٣٠٥
ئدة املستديرة السنوية تخصصة ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك شبكات املوارد البشرية، واملاامل

  .املكرسة للتطوير الوظيفي، واملنتدى السنوي اخلاص بتثقيف املديرين

  التدريب

لتغطية التدريب يف جمال اللغات واملهارات األساسية فضالً عن التدريب . نفقات متكررة   -٣٠٦
  .فنينيالتخصصي للموظفني الطبيني وموظفي الرعاية االجتماعية ملواصلة تسجيل العاملني ال

  اللوازم واملواد

  .لوحدة الطبيةالالزمة للتغطية اإلمدادات الطبية والصيدالنية . نفقات متكررة   -٣٠٧

  صلة باحلاالتتاملوارد امل

  السفر

وهي الزمة لسفر املوظف الطيب وموظف الرعاية االجتماعية إىل املكاتب . نفقات متكررة   -٣٠٨
  .امليدانية

  التدريب

أما .  لتغطية التدريب على املهارات األساسية، مبا يف ذلك للمكاتب امليدانية.نفقات متكررة   -٣٠٩
.التدريب اللغوي، فتغطيته واردة يف إطار امليزانية األساسية
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  -٦٥اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠تمدة لعام امليزانية املع
  )بآالف اليورو(

   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(

  قسم املوارد البشرية
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٢,٠  ١٥,٢  ٧٦٠,١    ٧٦٠,١  ٧٤٤,٩    ٧٤٤,٩  موظفو الفئة الفنية

  ٠,٧  ٦,٦  ٩٤٢,٠  ١٨١,٨  ٧٦٠,٢  ٩٣٥,٤  ١٨٠,٠  ٧٥٥,٤  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة
  ١,٣  ٢١,٨  ١ ٧٠٢,١  ١٨١,٨  ١ ٥٢٠,٣  ١ ٦٨٠,٣  ١٨٠,٠  ١ ٥٠٠,٣  ١ ٧٥٩,٤  ٢٧٩,٣  ١ ٤٨٠,١  اموع الفرعي، املوظفون

  ٠,٧  ١,٥  ٢٠١,٦    ٢٠١,٦  ٢٠٠,١    ٢٠٠,١  ٢٣١,٥    ٢٣١,٥  املساعدة املؤقتة العامة
      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٣٥,٠  ٢,٥  ٣٢,٥  اخلرباء االستشاريون

  ٠,٧  ١,٥  ٢٢١,٦    ٢٢١,٦  ٢٢٠,١    ٢٢٠,١  ٢٦٦,٥  ٢,٥  ٢٦٤,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٣٠,٧  ٧,٥  ٣١,٩  ١٦,٧  ١٥,٢  ٢٤,٤  ١٠,٨  ١٣,٦  ٢٨,٥  ١١,٦  ١٦,٩  السفر

  -٨٣,٦  -٥٨,٥  ١١,٥    ١١,٥  ٧٠,٠  ٢٠,٠  ٥٠,٠  ١٧٠,٠  ٩٩,٦  ٧٠,٤  اخلدمات التعاقدية
      ٣١٠,٠  ١٦٢,٤  ١٤٧,٦  ٣١٠,٠  ١٦٢,٤  ١٤٧,٦  ٣٣٥,٢  ٨٦,٦  ٢٤٨,٦  التدريب

      ٥٢,٠    ٥٢,٠  ٥٢,٠    ٥٢,٠  ٤,٩    ٤,٩  اللوازم واملواد
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
١١,٢  -٥١,٠  ٤٠٥,٤  ١٧٩,١  ٢٢٦,٣  ٤٥٦,٤  ١٩٣,٢  ٢٦٣,٢  ٥٣٨,٦  ١٩٧,٨  ٣٤٠,٨-  

  -١,٢  -٢٧,٧  ٢ ٣٢٩,١  ٣٦٠,٩  ١ ٩٦٨,٢  ٢ ٣٥٦,٨  ٣٧٣,٢  ١ ٩٨٣,٦  ٢ ٥٦٤,٥  ٤٧٩,٦  ٢ ٠٨٤,٩  اموع
  

  ٤,٧  ٢,٩  ٦٤,٠  ١٢,٢  ٥١,٨  ٦١,١  ١٣,٣  ٤٧,٩  ٧٨,٧  ٨,٨  ٦٩,٩  الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٢٠ الربنامج الفرعي -٦٦اجلدول 

وكيل أمني   قسم املوارد البشرية
  عام

مساعد 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  مني عامأ

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٩  ١٢  ١٠  ٢  ٧    ١  ٣  ٢  ١          األساسية
  الوظائف  ٣  ٣  ٣                        املتصلة باحلاالت

  ٢٢  ١٥  ١٣  ٢  ٧    ١  ٣  ٢  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

              -١  ١              األساسية
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

              -١  ١              موع الفرعيا
  ٢٢  ١٥  ١٣  ٢  ٧      ٤  ٢  ١          اموع  
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  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   )ج(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

لدعم ) ةمتواصل شهراً، ١٢( الرتب األخرى –مساعد مايل من فئة اخلدمات العامة يطلب    -٣١٠
القسم عند إعداد احلسابات اخلتامية، واملراجعة اخلارجية للحسابات، وإعداد امليزانية، وجتهيز حسابات 

وستستخدم املساعدة املؤقتة لتوفري خدمات الدعم . اية العام املتعلقة بالسفر يف وحدة املدفوعات
  .الكافية ملواجهة األنشطة املتزايدة للمحاكمات

  املوظفنياملوارد من غري 

  املوارد األساسية

  السفر

للسفر إىل املكاتب امليدانية لتدريب املوظفني على استخدام منوذج السفر يف نظام ساب    -٣١١
  .وتنفيذ منوذج كشوف املرتبات

  اخلدمات التعاقدية 

  .تعلق باتكاليف املراجع اخلارجي للحسابات. تنفقات متكررة   -٣١٢

  التدريب

 . ملواصلة التأهيلتخصص يف القسمتدريب املالغطية تكاليف تل. نفقات متكررة   -٣١٣

  نفقات التشغيل العامة

 .زادت التكاليف املصرفية نتيجة للزيادة احلالية يف النفقات. نفقات متكررة -٣١٤
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٤٠ الربنامج الفرعي -٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )ف اليوروبآال(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم امليزانية واملالية

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٠,١  ٠,٦  ٧٠٧,٨    ٧٠٧,٨  ٧٠٧,٢    ٧٠٧,٢  موظفو الفئة الفنية
  ٠,٩  ٩,٠  ١ ٠٤٦,٧  ٣١٩,٥  ٧٢٧,٢  ١ ٠٣٧,٧  ٣١٧,٧  ٧٢٠,٠  سيمبدون تق  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٦  ٩,٦  ١ ٧٥٤,٥  ٣١٩,٥  ١ ٤٣٥,٠  ١ ٧٤٤,٩  ٣١٧,٧  ١ ٤٢٧,٢  ١ ٣٢٨,٨  ٢٤٧,٨  ١ ٠٨١,٠  اموع الفرعي، املوظفون
  ٣٤,٤  ١٧,٢  ٦٧,٢    ٦٧,٢  ٥٠,٠    ٥٠,٠  ١٠٨,٨    ١٠٨,٨  املساعدة املؤقتة العامة

  ١٠٠,٠  ٢,٥  ٥,٠    ٥,٠  ٢,٥    ٢,٥  ٦,٣    ٦,٣  العمل اإلضايف
  ٣٧,٥  ١٩,٧  ٧٢,٢    ٧٢,٢  ٥٢,٥    ٥٢,٥  ١١٥,١    ١١٥,١  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٨٥,٧  ١٦,٩  ٢٦,٠    ٢٦,٠  ٩,١    ٩,١  ٤,٧  ٠,١  ٤,٦  السفر
  ٦,٧  ٤,٠  ٦٤,٠    ٦٤,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٦٣,٠    ٦٣,٠  اخلدمات التعاقدية

  ٦٤,٥  ٤,٩  ١٢,٥    ١٢,٥  ٧,٦    ٧,٦  ٢١,٠    ٢١,٠  التدريب
  ٥٣,٨  ٣٥,٠  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠  ٦٥,٠    ٦٥,٠  ١٢٨,٨    ١٢٨,٨  نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

٤٢,٩  ٦٠,٨  ٢٠٢,٥    ٢٠٢,٥  ١٤١,٧    ١٤١,٧  ٢١٧,٥  ٠,١  ٢١٧,٤  

  ٤,٦  ٩٠,١  ٢ ٠٢٩,٢  ٣١٩,٥  ١ ٧٠٩,٧  ١ ٩٣٩,١  ٣١٧,٧  ١ ٦٢١,٤  ١ ٦٦١,٤  ٢٤٧,٩  ١ ٤١٣,٥  اموع
  

  ٣,١  ٢,١  ٧٢,١  ٢٠,٣  ٥١,٨  ٧٠,٠  ٢٢,١  ٤٧,٩  ٨٨,٤  ١٤,٧  ٧٣,٧  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٤٠ الربنامج الفرعي -٦٨اجلدول 

وكيل أمني   قسم امليزانية واملالية
  عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٩  ١٢  ١٢    ٧    ٢  ٣  ١  ١          األساسية 
  الوظائف  ٥  ٥  ٤  ١                      املتصلة باحلاالت

  ٢٤  ١٧  ١٦  ١  ٧    ٢  ٣  ١  ١          رعياموع الف  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ٢٤  ١٧  ١٦  ١  ٧    ٢  ٣  ١  ١          اموع  
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  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )د(

  املوارد من املوظفني

 املوارد األساسية 

  ساعدة املؤقتة العامةامل

 شهراً، ١٢ ( الرتب األخرى–من فئة اخلدمات العامة واحد متعدد التخصصات عامل    -٣١٥
 ات املختلفة،اإلصالح مثل  خارجيةاتيتعاقد عليها عادة مع جهل اليت كان للقيام باألعما) متواصلة

. ١هاغس فست مبىن املطلوبة يف ألعمال باالضافة إىل ا، السباكة اخلفيفةواألشغال الكهربائية، و
التكاليف يض ختف يف ةري فعالية كب ذات٢٠١٠ يف عام ذه القدرة داخل احملكمةكانت االستعانة و

  .اخلدمات التعاقديةاملتعلقة ب

  العمل اإلضايف

يف حدود معينة عن العمل اإلضايف مستوى لى حفاظ عتتواصل اجلهود لل. نفقات متكررة   -٣١٦
، على الرغم من الزيادة املطلوبة وفقاً للتجربة السابقة وإجراء وتضافر املساعيطريق املراقبة الصارمة 

السياقة يف وحدة الضحايا والشهود  املتعلقة بومع ذلك، قد تؤثر االحتياجات. حماكمات متزامنة
  .لعمل اإلضايفواحملاكمات املتزامنة على نفقات ا

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

 أشهر لكل منهما، متواصلة من صندوق ٦( الرتب األخرى -سائقان من اخلدمات العامة   -٣١٧
  .لدعم احملاكمات املتزامنة). الطوارئ

  ملوارد من غري املوظفنيا

 ١هاغس فست اآلرك ومبباين تكاليف للحفاظ على نفس املستوى املعتمد للذلت جهود ب   -٣١٨
 بعمليات املراجعة وحتديد ٢٠١٠باستيعاب بعض أنشطة الصيانة واالستبدال يف ميزانية عام 

ضت املوارد املطلوبة لغري  فقط، اخنف٢٠١١وفيما يتعلق بامليزانية املقترحة لعام ، عموما و.األولويات
، سيجرى استعراض دقيق للموارد ٢٠١٢وفيما يتعلق بامليزانية املقترحة لعام . املوظفني بدرجة كبرية

وقد يستمر تأجيل بعض مشاريع الصيانة . من غري املوظفني وستحدد املوارد املطلوبة بناء على ذلك
ىواستبدال التجهيزات، بقدر اإلمكان، إىل أجل غري مسم.  
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  املوارد األساسية

  السفر

تعقدها الشبكة املشتركة بني الوكاالت ملديري اليت تماعات االجضور حل. نفقات متكررة   -٣١٩
  .املكاتب امليدانيةوجودات ب وجرد املات،املرافق وشبكة اللوجستي

  اخلدمات التعاقدية

اليت يتم احلصول عليها خفضت التكاليف املتعلقة مبعظم اخلدمات األساسية . نفقات متكررة   -٣٢٠
  .اإلنترنتمن اخلارج مثل التنظيف العميق للمقاصف وعمليات الشراء ب

  التدريب

  .الالزم لوحدات قسم اخلدمات العامة املختلفةتدريب لل. نفقات متكررة -٣٢١

  نفقات التشغيل العامة

  .املطلوبعلى أساسها االعتماد احتسب ترد أدناه أهم البنود اليت . نفقات متكررة   -٣٢٢

 اختبار و، اإلنذار باحلرائقةجهزأ واختبار ،تشمل التنظيف املنتظم للمكاتباليت صيانة املباين    -٣٢٣
عة، ووحدات اإلمداد لسراملانعة لبوابات مثل ال وصيانة املنشآت ،للحرائقة صلاجهزة الفاألوإصالح 

 حني إجراء استعراض آخر وإىل. ١هاغس فست ىن اآلرك وباميف من األونظم املتواصل بالطاقة، 
للمواد اليت تدخل يف إطار هذا البند من بنود امليزانية، من املتوقع حتقيق وفورات أخرى، وتنعكس هذه 

  .الوفرات يف االخنفاض الكبري يف االعتماد املطلوب يف هذا الشأن

وساتورنسترات اآلرك يف مباين ستهالك الفعلي استنادا إىل االتكاليف املنافع مببىن اآلرك    -٣٢٤
  .هاغس فست يف الوقت احلايلو

املتصلة املكتبية غري األجهزة  و، واملطابخ الصغرية،العربات واملعدات وصيانة األثاث   -٣٢٥
وقد حتقق . يةألمنالتجهيزات اوتشمل أيضاً صيانة .  وإصالحات متنوعة،تكنولوجيا االتصاالتب

 –من فئة اخلدمات العامة ملتعدد التخصصات اعامل ال إىل وجود، ويرجع ذلك جزئيا آخراخنفاض 
  . داخل احملكمةالرتب األخرى

مثال، التأمني والشحن، من املواقع امليدانية وإليها مبا يف ذلك تكاليف التشغيل املتنوعة األخرى    -٣٢٦
 ٢٠١١ومت احلفاظ على التكاليف التقديرية مليزانية عام .  املتصلة ااألماكنو احملكمة قاعاتوتنظيف 

  .٢٠١٠عند مستوى عام 
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  اللوازم واملواد

ومت احلفاظ على . ملكتبيةللوازم ا اثليشمل هذا البند املواد املستهلكة م. نفقات متكررة  -٣٢٧
  .٢٠١٠التكاليف عند مستوى عام 

  املعداتاألثاث و

نتيجة لالنفاق بناء على نظام حمدد    ٢٠١٠مت احلفاظ على التكاليف عند مستوى عام    -٣٢٨
  .لألولويات

  املوارد املتصلة باحلاالت

  نفقات التشغيل العامة

 نتيجة الستخدام قاعات احملكمة واألماكن افةظنلالالزمة لتشمل التكاليف . نفقات متكررة   -٣٢٩
  .امليدانية وإليهاتكاليف الشحن من املكاتب ، وا طوال العاماملتصلة 
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  ٢٠١١ املقترحة لعام امليزانية: ٣٢٥٠ الربنامج الفرعي -٦٩اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم اخلدمات العامة

  املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٪  املبلغ  اموع  تصلة باحلاالتامل  األساسية  اموع  باحلاالت

  صفر  ٠,٣  ٦١٠,٧    ٦١٠,٧  ٦١٠,٤    ٦١٠,٤  موظفو الفئة الفنية
  ٠,٨  ١٨,٠  ٢ ٢٣١,١  ٣٠٣,٠  ١ ٩٢٨,١  ٢ ٢١٣,١  ٣٠٠,٠  ١ ٩١٣,١  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٦  ١٨,٣  ٢ ٨٤١,٨  ٣٠٣,٠  ٢ ٥٣٨,٨  ٢ ٨٢٣,٥  ٣٠٠,٠  ٢ ٥٢٣,٥  ٢ ٥٢٨,٥  ٢٥٦,٢  ٢ ٢٧٢,٣  اموع الفرعي، املوظفون
  ١٠١,٥  ٦٧,٧  ١٣٤,٤  ٦٧,٢  ٦٧,٢  ٦٦,٧    ٦٦,٧  ٦,٧    ٦,٧  املساعدة املؤقتة العامة

  ٢٦,٤  ١٦,٠  ٧٦,٥    ٧٦,٥  ٦٠,٥    ٦٠,٥  ٧٠,٢  ٢,٠  ٦٨,٢  العمل اإلضايف
  ٦٥,٨  ٨٣,٧  ٢١٠,٩  ٦٧,٢  ١٤٣,٧  ١٢٧,٢    ١٢٧,٢  ٧٦,٩  ٢,٠  ٧٤,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٩٧,٦  ٨,٢  ١٦,٦    ١٦,٦  ٨,٤    ٨,٤  ٦,٠    ٦,٠  السفر
  -٨١,١  -١٧٦,٠  ٤١,٠    ٤١,٠  ٢١٧,٠    ٢١٧,٠  ٢٧٨,١  ١,٠  ٢٧٧,١  اخلدمات التعاقدية

  ١١,١  ٢,٤  ٢٤,٠    ٢٤,٠  ٢١,٦    ٢١,٦  ١٥,٤    ١٥,٤  التدريب
  -١٠,٤  -٣١٤,٢  ٢ ٦٩٣,٧  ١٠١,٠  ٢ ٥٩٢,٧  ٣ ٠٠٧,٩  ١٠٠,٠  ٢ ٩٠٧,٩  ٢ ٨٤٨,٠    ٢ ٨٤٨,٠  نفقات التشغيل العامة

  ١,٢  ٣,٤  ٢٩٠,٩    ٢٩٠,٩  ٢٨٧,٥    ٢٨٧,٥  ٣٢٣,٧  ٠,١  ٣٢٣,٦  اداللوازم واملو
      ١٣٩,٦    ١٣٩,٦  ١٣٩,٦    ١٣٩,٦  ٣٨٨,٦  ٧٦,٠  ٣١٢,٦  املعدات مبا فيه األثات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

١٢,٩  -٤٧٦,٢  ٣ ٢٠٥,٨  ١٠١,٠  ٣ ١٠٤,٨  ٣ ٦٨٢,٠  ١٠٠,٠  ٣ ٥٨٢,٠  ٣ ٨٥٩,٨  ٧٧,١  ٣ ٧٨٢,٧-  

  -٥,٦  -٣٧٤,٢  ٦ ٢٥٨,٥  ٤٧١,٢  ٥ ٧٨٧,٣  ٦ ٦٣٢,٧  ٤٠٠,٠  ٦ ٢٣٢,٧  ٦ ٤٦٥,٢  ٣٣٥,٣  ٦ ١٢٩,٩  اموع
                        

  ٥,١  ٥,٨  ١٢١,٢  ٢٠,٣  ١٠٠,٩  ١١٥,٤  ٢٢,١  ٩٣,٣  ١٥٨,٣  ١٤,٧  ١٤٣,٦  الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٥٠ الربنامج الفرعي -٧٠اجلدول 

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-دم  مساعد أمني عام  وكيل أمني عام  قسم اخلدمات العامة
جمموع 

موظفي الفئة 
  الفنية

  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٧  ٣١  ٢٨  ٣  ٦    ٢  ٢  ١  ١          األساسية 
  الوظائف  ٥  ٥  ٥                        ة باحلاالتاملتصل

  ٤٢  ٣٦  ٣٣  ٣  ٦    ٢  ٢  ١  ١          اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
                              تاملتصلة باحلاال

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                              اموع الفرعي
  ٤٢  ٣٦  ٣٣  ٣  ٦    ٢  ٢  ١  ١          اموع  
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 قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

الرتب  -يا املعلومات من فئة اخلدمات العامةتكنولوجكتب خدمات ملتقين واحد  وظفم   -٣٣٠
تكنولوجيا املعلومات من فئة كتب خدمات ملوظف تقين واحد م و)واصلة مت شهراً،١٢(األخرى 

وال يزال الدعم باملساعدة املؤقتة العامة مطلوبا . )واصلةمت أشهر، ٦(األخرى  الرتب -اخلدمات العامة
كانت هاتان الوظيفتان مدرجتان يف املساعدة املؤقتة العامة و. بسبب الزيادة املستمرة يف حجم العمل

 حتويل هاتني الوظيفتني إىل وظيفتني ثابتتني إذا استمر ٢٠١٢وقد يطلب يف عام . ملدة أربع سنوات
  .حجم العمل مبستواه احلايل أوا زاد عن ذلك

 ١٢(ب األخرى الرت -من فئة اخلدمات العامةتقين واحد للمحكمة االلكترونية مساعد    -٣٣١
       األخرى  الرتب -من فئة اخلدمات العامةتقين واحد للمحكمة االلكترونية مساعد  و)واصلة متشهراً،

وفريق احملكمة االلكترونية مسؤول عن إدارة التكنولوجيا ). واصلة من صندوق الطوارئمت أشهر، ٦(
ركني القانونيني إىل جلسات الالزمة جللسات االستماع، وضمان الوصول املأمون ملختلف املشا

االستماع املختلفة، وتوفري الدعم للمشاركني يف القضايا لتمكينهم من إدارة معلومام املتصلة 
وال ميكن توفري هذه االحتياجات بعمليات إعادة التوزيع الداخلية أو باملكاسب يف . باحلاالت
 اخلارج يف احملكمة االلكترونية دون وال يزال الدعم الالزم للمشاركني القانونيني من. الكفاءات

  .املستوى املطلوب ولذلك ال تزال االعتمادات املطلوبة مرتفعة وعاجلة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

لتغطية االجتماعات األساسية واجتماعات املستعملني املتعلقة بالنظم اليت . نفقات متكررة -٣٣٢
  .تستخدمها احملكمة

  دمات التعاقدية اخل

 أو بالتعاقد مع اإلنترنتتتعلق معظم النفقات املتعلقة ذا البند باستضافة . نفقات متكررة -٣٣٣
شركات خارجية لدعم املشاريع الرئيسية اليت تفتقر إىل موظفني ميلكون اخلربات الالزمة يف جمال 
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 األولويات بني األنشطة يف عام واخنفضت التكاليف التقديرية نتيجة لتحديد. تكنولوجيا املعلومات
٢٠١٠.  

  التدريب

على الرغم من أمهية تدريب املوظفني يف جمال تكنولوجيا املعلومات . نفقات متكررة   -٣٣٤
لالستفادة إىل أقصى حد من التكنولوجيات املتصلة ذا اال، اخنفضت التكاليف اإلمجالية املتعلقة ذا 

  .املتوقعةالبند بسبب ضغوط العمل احلالية و

  نفقات التشغيل العامة

تشمل هذه التكاليف االستخدام السنوي لتراخيص برامج التطبيقات وقواعد .  نفقات متكررة-٣٣٥
 ونظم TRIM  ترمي، ونظامSAP  سابالبيانات بالنظم اإلدارية اإللكترونية للمحكمة شاملة نظام

وتشمل كذلك استضافة تكاليف . روين، والتشغيل اآليل للمكاتب، ونظام الربيد االلكتاإلنترنت
االتصاالت اهلاتفية احمللية وباهلاتف املتنقل والربط املأمون بني شىت املواقع يف الهاي و صيانة شبكة 

وتعتمد احملكمة أيضا شبكة ستايل كبرية تربط بني املكاتب . االتصاالت العاملية والبيانات للمحكمة
  .امليدانية ومكاتب املقر

  ملواداللوازم و ا

ترجع الزيادة يف التكاليف إىل انتقال املسؤولية عن أجهزة النسخ اآليل . نفقات متكررة   -٣٣٦
والطابعات ذات السرعة العالية من قسم اخلدمات العامة إىل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال، يف 

املعدات الطرفية وقطع الغيار  ويتضمن هذا البند أيضاً. أطار اجلهود املبذولة لتحسني الكفاءة يف احملكمة
  .والبطاقات الالزمة للشبكة وكابالت البيانات وأجهزة البيانات املتنقلة وما إيل ذلك

   و املعداتألثاثا

مبا فيها يف كل من املقر وامليدان، صيانة املعدات احليوية للمحكمة الالزمة لكس التكاليف ع ت   -٣٣٧
التشغيل اآليل لألجهزة املكتبية اليت تشمل و ،انات باحملكمةشبكة االتصاالت العاملية والبيمكونات 

 وتعكس الزيادة املطلوبة .طابعات والربجميات، وبرنامج استبدال معدات اخلادومالواسيب واحلواتف واهل
  .احلاجة إىل استبدال األجهزة والشبكات الالسلكية البالية يف امليدان

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

للتنسيق وصيانة أجهزة االتصال يف هذا البند بالزيارات اليت تتم يتصل . نفقات متكررة   -٣٣٨
  .امليدان
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  نفقات التشغيل العامة 

يغطي هذا البند الصيانة السنوية لقاعات احملكمة وتكاليف األجهزة . نفقات متكررة   -٣٣٩
 هذا البند استئجار الروابط الساتلية ويندرج يف. والرباجميات ذات الصلة بصيانة نظم احملكمة االلكترونية

 يف كل ميدان والربط عن بعد للمكاتب امليدانية بنظم اإلنترنتمن األمم املتحدة والقدرة اخلاصة ب
كما أن تكاليف االتصاالت عن طريق اهلاتف الثابت واملتنقل تغطيها . احملكمة اإللكترونية يف املقر

  .بصورة حصرية ميزانية احملكمة
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٦٠ الربنامج الفرعي -٧١ اجلدول
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  موعا  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  صفر  -٠,٧  ١ ٥٨٥,٥  ٥٢٢,٩  ١ ٠٦٢,٦  ١ ٥٨٦,٢  ٥٢٥,٦  ١ ٠٦٠,٦  موظفو الفئة الفنية
  ٠,٩  ١٩,٨  ٢ ١٨٤,٤  ٩٥٥,٩  ١ ٢٢٨,٥  ٢ ١٦٤,٦  ٩٤٦,٩  ١ ٢١٧,٧  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٠,٥  ١٩,١  ٣ ٧٦٩,٩  ١ ٤٧٨,٨  ٢ ٢٩١,١  ٣ ٧٥٠,٨  ١ ٤٧٢,٥  ٢ ٢٧٨,٣  ٣ ٥٦٠,٦  ١ ٣٦٢,٩  ٢ ١٩٧,٧  ، املوظفوناموع الفرعي
  ٢٠,٩  ٣٤,٨  ٢٠١,٦  ٢٠١,٦    ١٦٦,٨  ١٣٣,٤  ٣٣,٤  ١٧٧,٣    ١٧٧,٣  املساعدة املؤقتة العامة

      ٢٠,٠    ٢٠,٠  ٢٠,٠    ٢٠,٠        املساعدة املؤقتة لإلجتماعات
      ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٤٩,٤    ٤٩,٤  العمل اإلضايف

  ١٦,١  ٣٤,٨  ٢٥١,٦  ٢٠١,٦  ٥٠,٠  ٢١٦,٨  ١٣٣,٤  ٨٣,٤  ٢٢٦,٧    ٢٢٦,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٨,٣  ٦,٧  ٨٧,٦  ٦٠,٨  ٢٦,٨  ٨٠,٩  ٥٣,٨  ٢٧,١  ٥٥,١  ٣٣,٥  ٢١,٦  السفر

  -٣٠,١  -١٤٢,٠  ٣٢٩,٠  ٦٠,٠  ٢٦٩,٠  ٤٧١,٠  ٦٠,٠  ٤١١,٠  ٤٢٠,٢  ١٨٤,٨  ٢٣٥,٤  اخلدمات التعاقدية
  -٥٩,٥  -٦٠,٠  ٤٠,٩    ٤٠,٩  ١٠٠,٩  ١٤,٩  ٨٦,٠  ٦٦,٦  ٨,٦  ٥٨,٠  ريبالتد

  ٢,٨  ١٢٠,٣  ٤ ٣٥٤,٩  ٢ ٨٢٦,٥  ١ ٥٢٨,٤  ٤ ٢٣٤,٦  ٢ ٨١٤,٢  ١ ٤٢٠,٤  ٣ ٨٨٧,٦  ٢ ٣٨٢,٠  ١ ٥٠٥,٦  نفقات التشغيل العامة
  ١٠٩,٥  ١١٥,٠  ٢٢٠,٠  ١٠,٠  ٢١٠,٠  ١٠٥,٠  ١٠,٠  ٩٥,٠  ٩٨,٦  ٧,٥  ٩١,١  اللوازم واملوارد

  ٣٤,٤  ١٤٠,٠  ٥٤٦,٥  ١ ١٨١  ٣٦٥,٤  ٤٠٦,٥  ١٨١,١  ٢٢٥,٤  ١ ٠٧٥,٣  ٥١٨,٤  ٥٥٦,٩  األثاث و املعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٣,٣  ١٨٠,٠  ٥ ٥٧٨,٩  ٣ ١٣٨,٤  ٢ ٤٤٠,٥  ٥ ٣٩٨,٩  ٣ ١٣٤,٠  ٢ ٢٦٤,٩  ٥ ٦٠٣,٤  ٣ ١٣٤,٨  ٢ ٤٦٨,٦  

  ٢,٥  ٢٣٣,٩  ٩ ٦٠٠,٤  ٤ ٨١٨,٨  ٤ ٧٨١,٦  ٩ ٣٦٦,٥  ٤ ٧٣٩,٩  ٤ ٦٢٦,٦  ٩ ٣٩٠,٧  ٤ ٤٩٧,٧  ٤ ٨٩٣,٠  اموع
  

  -٠,٥  -١١,٩  -٢ ٤٩٦,٣  -١ ٦١٢,٥  -٨٨٣,٨  -٢ ٤٨٤,٤  -١ ٦٠١,٧  -٨٨٢,٧  -٢ ٣١٨,٤  -١ ١١١,٥  -١ ٢٠٦,٩  الصيانة املوزعة
 ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٢٦٠ الربنامج الفرعي -٧٢اجلدول 

وكيل أمني   واالتصال قسم تكنولوجيا املعلومات
  عام

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

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٣١ ٢٠ ١٩ ١ ١١  ٤ ٥ ١ ١          األساسية 
  الوظائف ٢٣ ١٨ ١٨  ٥   ٣ ٢           املتصلة باحلاالت

 ٥٤ ٣٨ ٣٧ ١ ١٦  ٤ ٨ ٣ ١          اموع الفرعي  احلالية
                    األساسية

الوظائف                     املتصلة باحلاالت
                    اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                    اموع  
                    األساسية

                    املتصلة باحلاالت
الوظائف املعاد 

  تصنيفها/توزيعها
                    اموع الفرعي

 ٥٤ ٣٨ ٣٧ ١ ١٦  ٤ ٨ ٣ ١          اموع  
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 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

 مقدمة

عقب التغيريات اهليكلية اليت أُجريت داخل قلم احملكمة، أصبح قسم مشاركة وتعويض    -٣٤٠
أما األقسام اليت تعمل مع . ٢٠١٠مارس / احملكمة منذ شهر آذارالضحايا جزءاً من شعبة خدمات

فقد أُدجمت داخل نفس الشعبة، ) وحدة الضحايا والشهود وقسم مشاركة وتعويض الشهود(الضحايا 
  .مما يسمح باستعمال املوارد املوجودة أحسن استعمال يف تنفيذ والية قلم احملكمة

احملكمة تكريس جهودها يف دعم احملاكمات ، ستواصل شعبة خدمات ٢٠١١يف عام    -٣٤١
  .املتزامنة

وستقوم الشعبة بتوفري اخلدمات املختصة، من قبيل اخلدمات العالية اجلودة للمحكمة  -٣٤٢
لغيت العمل، وهي مسامهة ممتازة لإلجراء حماكمات نزيهة  اإللكترونية، وخاصة منها توفري احملاضر يف

ة الفورية بالفرنسية واإلنكليزية، فضالً عن اللغات اليت يتحدث وستواصل دعم الترمج. وفعالة وسريعة
وستكون مكلّفة أيضا .  سيقبض عليهم أو سوف يسلّمون إىل احملكمةا الشهود واألشخاص الذين

  .األشخاص احملتجزين مع ما مييز ذلك من صعوبة تتعلق بتيسري الزيارات األسريةبرفاه 

 الضحايا وتيسري معاجلة مجيع طلبات املشاركة إستراتيجيةنفيذ وسوف يوىل اهتمام خاص لت   -٣٤٣
  .اليت يتم تقدميها

باإلضافة إىل ذلك، سوف تركّز الشعبة على دعم الشهود الذين سوف يدلون شهادام أثناء  -٣٤٤
  .احملاكمة، وعلى متابعة مرحلة ما بعد اإلدالء بالشهادة

مكتب املدعي العام، اإلسهام يف هدف احملكمة بإجراء وأخريا، ستواصل الشعبة، بالتعاون مع    -٣٤٥
عمليات التحقيق، باملساعدة يف تنسيق عمليات القبض على األشخاص الذين تصدر حبقهم أوامر 
بالقبض أو باملثول أمام احملكمة عن طريق إعداد طلبات التعاون واختاذ الترتيبات الالزمة للحصول على 

لقضائي مع الدول األطراف، والدول غري األطراف يف نظام روما الدعم الدبلوماسي والتنفيذي وا
  .األساسي ومع وشركائها من املؤسسات، وذلك يف امليدان ويف الهاي

  األهداف

إجراء أربعة إىل مخسة حتقيقات جديدة يف القضايا، يف إطار احلاالت القائمة أو احلاالت اجلديدة،   -١
 )٨()١ اإلستراتيجياهلدف . (ؤمن من التعاون اخلارجيوأربع حماكمات على األقل، رهناً مبا ي

                                                      
  .املدعي العام ضد جان بيري مببا رهنا باعتماد التهم النهائية يف قضية )٧(
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إرساء وتطوير نظام يتصدى جلميع املخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن   -٢
  )٩()٢ اإلستراتيجياهلدف . (كافة املشاركني متشياً مع نظام روما األساسي

يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها   -٣
وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة 

  )٣ اإلستراتيجياهلدف . (احملكمة على حنو حيترم التنوع

استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله وخاصة يف   -٤
 )٥ اإلستراتيجياهلدف (جمال القبض على األشخاص وتسليمهم، 

                                                      
تنطوي عمليات احملكمة على خطر مالزم، وجتري حتت نوع من القيود، ناهيك عن احلالة األمنية العامة املوجودة يف  )٨(

وبالتايل ستظل هناك دوماً درجة . ااجلهات اليت جتري فيها العمليات، وكوا ال متلك جهازا للشرطة وال جيشاً تابعاً هل
إال أنه ميكن للمحكمة أن تضع نظام للتقليل من املخاطر األمنية والتخفيف من حدا لكي تصل إىل درجة . من املخاطر

  .مقبولة بواسطة جمموعة من التدابري، تدافع عن أمن مجيع املشاركني متاشيا مع نظام روما األساسي
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 ٢٠١١اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
   ١اهلدف 

توفري الدعم جللسات احملكمة وفقاً لالئحة احملكمة  -
 يوم ٢٠٠ويلزم الدعم ملا يعادل . والئحة قلم احملكمة

 .٢٠١١احملكمة يف عام  العمل بمن أيام

 ٪ ١٠٠ .دد أيام احملاكمات اليت متت بنجاحع -

تدمي خدمات تتميز بالكفاءة واجلدوى لألطراف اليت  -
 .تطلبها والدوائر

 ٪٩٠ .عدد الطلبات اليت يستجاب هلا يف األسبوع -

   ٢اهلدف 

دائرة احتجاز تتميز بالتنظيم احملكم، يشعر فيها احملتجزون  -
 .باألمن، ويكونوا حقيقة يف أمان

عدد احلوادث اليت أدت إىل جروح خطرية تعزى  -
 .إىل إدارة تتميز باإلمهال

  صفر٪
 

اللوجستية /توفري الدعم واحلماية واخلدمات التنفيذية -
ادية والفعالة للضحايا والشهود وغريهم من الفئات 
املعرضة للخطر بغض النظر عن املوقع الذي يوجدون 

  .فيه وقابلية هذا الدعم للتقييم

عدد الشهود والضحايا الذين متت محايتهم  -
 .بنجاح

١٠٠ ٪ 

   ٣اهلدف 

دقة املصطلحات وتوحيدها لتأمني الترمجة التحريرية  -
 .والترمجة الفورية جبميع اللغات املستعملة

عدد البحوث املتعلقة باألدوات اللغوية من جانب  -
 .املستعملني الفعليني يف الشهر الواحد

 )على األقل (٢٠٠

االستفادة من مجيع خدمات الترمجة التحريرية بصورة  -
 .كاملة وفعالة

عدد طلبات الترمجة املزدوجة يف السياق   العادي  -
 .للعمل

 صفر٪

عدد مناسب من املوظفني واملترمجني الفوريني املستقلني  -
 .وامليدانيني املتاحني للعمل

يت عدد طلبات الترمجة الفورية العادية وامليدانية ال -
 .استجيب هلا

٩٠٪ 

 ٪١٠٠ .عدد عمليات االستعراض اإلجيابية - .رفع مستوى أوضاع االحتجاز وإدارة مركز االحتجاز -

   ٤اهلدف 

عدد اإلجراءات اليت اختذا الدول بناء على  - .القبض على األشخاص ونقلهم بنجاح -
 .طلب احملكمة

٨٠٪ 

د طلبات الضحايا اليت تلقّتها احملكمة عد -  .نظم فعالة ملعاجلة طلبات الضحايا -
وسجلتها وأقرت ا خالل سبعة أيام من 

  .تلقّيها

٩٥٪ 

عدد طلبات الضحايا اليت سجلت يف قاعدة  -  
 . يوم من تلقّيها٣٠البيانات خالل 

٩٥٪  
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 ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٠٠الربنامج  -٧٣اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
 شعبة خدمات احملكمة

املتصلة  األساسية
 اموع باحلاالت

 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
ؤمتر للم

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

٣ ٤٩٨,٠ موظفو الفئة الفنية  ٤ ٨٧٠,٤  ٨ ٣٦٨,٤   ٨ ٣٦٨,٤  ٣ ٨٨١,١  ٤ ٦٩٤,٥  ٨ ٥٧٥,٦  ٢,٥ ٢٠٧,٢ 
٢ ٣٦٠,٥ ٥٤٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٩٠٠,٥   ٢ ٩٠٠,٥  ٢ ٢٨٢,٩ ٦٠٦,٠  ٢ ٨٨٨,٩  ١١,٦-  ٠,٤-  

٣ ٥٣٢,٠ اموع الفرعي، املوظفون   ٥ ٨٢٨,٨  ٩ ٣٦٠,٨  ٤ ٠٣٨,٠  ٧ ٢٣٠,٩  ١١ ٢٦٨,٩   ١١ ٢٦٨,٩  ٤ ٤٨٧,١  ٦ ٩٧٧,٤  ١١ ٤٦٤,٥  ١,٧ ١٩٥,٦ 
١ ٠٢٣,١ ٩٤٤,١ ٧٩,٠ املساعدة املؤقتة العامة   ١ ٠١٤,٦  ١ ٠١٤,٦   ١ ٠١٤,٦   ٢ ٢٧٨,٣  ٢ ٢٧٨,٣  ١ ٢٦٣,٧  ١٢٤,٦ 

 ٩٨,٥ ٣٥١,٤ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٣٥٦,٨  ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٩٢٢,٢ ٢٨٤,٩ ٦٣٧,٣ املساعدة املؤقتة لإلجتماعات
-١٠,٧ ٦٨,٩ ٦٨,٩  ٧٩,٦  ٧٩,٦ ٧٩,٦  ١٤,٢ ٦,٢ ٨,٠ العمل اإلضايف  ١٣,٤-  

   ٢٢٢,٦ ١٨٩,٧ ٣٢,٩ ٢٢٢,٦  ٢٢٢,٦ ٢٠٣,٦ ١٩,٠ ١٤٤,٨ ١٢٣,٥ ٢١,٣ اخلرباء االستشاريون
١ ٣٥٨,٧ ٧٤٥,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٢ ١٠٤,٣  ١ ٣٦٨,٩ ٣٠٤,٧  ١ ٦٧٣,٦   ١ ٦٧٣,٦  ٢ ٨٢٩,٤ ٤٤٨,٦  ٣ ٢٧٨,٠  ١ ٦٠٤,٤  ٩٥,٩ 

١ ١٥٧,٣ ٣٣,١ ٧١٩,٨ ٦٧٢,٧ ٤٧,١ السفر  ١ ١٩٠,٤  ١ ١٩٣,٩ ٣,٥  ١ ١١٠,٠ ٦٣,٠  ١ ١٧٣,٠  ١٧,٤-  ١,٥-  
 ٤٦,١ ٢٠٩,٥ ٦٦٤,٢ ٣٠٣,٣ ٣٦٠,٩ ٤٥٤,٧  ٤٥٤,٧ ١٧٨,٨ ٢٧٥,٩ ٦٧٩,٦ ٤٤٤,٨ ٢٣٤,٨ اخلدمات التعاقدية

 ١٢,١ ١٣,٤ ١٢٤,٠ ١٠٤,١ ١٩,٩ ١١٠,٦  ١١٠,٦ ٨٦,٢ ٢٤,٤ ٨٦,٥ ٦١,٧ ٢٤,٨ التدريب
١ ٥٢٢,٤ ٩٨٠,٤ نفقات التشغيل العامة  ٢ ٥٠٢,٨  ١ ٣٣٢,٥  ٢ ٠٣٣,٣  ٣ ٣٦٥,٨   ٣ ٣٦٥,٨  ١ ٨٠٩,٧  ٢ ٢٦٢,٩  ٤ ٠٧٢,٦  ٢١,٠ ٧٠٦,٨ 

لوازم واملوادال  ٥,٢ ١٤٦,٣ ١١٥,٨ ٣٠,٥ ١٥١,٥  ١٥١,٥ ١٢١,٠ ٣٠,٥ ١٢٣,٩ ٩٧,٤ ٢٦,٥-  ٣,٤-  
   ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥ ٥٩,٥  ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥ ٥٥,٧ ٢٨,٩ ٢٦,٨ األثاث واملعدات

١ ٣٤٠,٤ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٨٢٧,٩  ٤ ١٦٨,٣  ١ ٧٢٧,٩  ٣ ٦٠٤,٦  ٥ ٣٣٢,٥  ٥ ٣٣٦,٠ ٣,٥  ٢ ٣١٥,٥  ٣ ٩٢٤,١  ٦ ٢٣٩,٦  ١٧,٠ ٩٠٧,١ 
٥ ٦١٨,٠ اموع  ١٠ ٠١٥,٤   ٦ ٠٧٠,٦  ١٢ ٢٠٤,٤  ١٨ ٢٧٥,٠  ١٨ ٢٧٨,٥ ٣,٥  ٧ ٢٥١,٢  ١٣ ٧٣٠,٩  ٢٠ ٩٨٢,١  ٢ ٧٠٧,١  ١٤,٨ 

              
 ٦,٨ ٣٥,٢ ٥٥٠,٦ ٤٢٢,٤ ١٢٨,٢ ٥١٥,٤  ٥١٥,٤ ٣١٣,٨ ٢٠١,٧ ٤٦٤,١ ٣٠٥,٦ ١٥٩,١ الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٠٠الربنامج  -٧٤اجلدول 

وكيل أمني  شعبة خدمات احملكمة
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى
جمموع موظفي 
  املوظفنيجمموع اخلدمات العامة

 ٤٢ ٩ ٩  ٣٣ ١ ٦ ١١ ١١ ٣ ١    األساسية
  الوظائف ١٠٩ ٥٥ ٥٢ ٣ ٥٤ ٥ ٢٣ ٢٢ ٤      املتصلة باحلاالت

 ١٥١ ٦٤ ٦١ ٣ ٨٧ ٦ ٢٩ ٣٣ ١٥ ٣ ١    اموع الفرعي احلالية
 ١    ١   ١       األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ١    ١   ١       ع الفرعيامو املنقولة/اجلديدة

 ٤ ١ ١  ٣  ٢   ١     األساسية
الوظائف املعاد  -٥ -٢ -٣ ١ -٣ -٤ ١ -١ ١      املتصلة باحلاالت

 -١ -١ -٢ ١  -٤ ٣ -١ ١ ١     اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ١٥١ ٦٣ ٥٩ ٤ ٨٨ ٢ ٣٢ ٣٣ ١٦ ٤ ١    اموع 
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   مدير شعبة خدمات احملكمةمكتب: ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

 اخلرباء االستشاريون

خلبري مستشار واحد يتحلى باملعرفة واملهارات الضرورية لتقييم الطلبات الواردة من اخلرباء أربع  -٣٤٦
  .مرات يف السنة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

يلزم هذا املورد ملواجهة األنشطة القضائية ).  شهراً، متواصلة١٢ (٢-ن فئة فمساعد قانوين م -٣٤٧
، من املتوقع أن يرتفع ) أشهر٦، تكون اثنان منها متزامنة ملدة ٢٠١١ثالث حماكمات يف (اإلضافية 

عدد الطلبات، فيلزم هذا املوظف ملراجعة مجيع امللفات واإلسهام بذلك يف حتسني نوعية امللفات 
 ).شعبة خدمات احملكمة( بقلم احملكمة وتنسيقها، وحتمل عبء العمل داخل مكتب املدير اخلاصة

يلزم هذا املورد ).  أشهر، متواصلة٦( الرتب األخرى -مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة   -٣٤٨
كما سبق ذكر ذلك يف  ،)شعبة خدمات احملكمة(ملواجهة الزيادة يف عبء العمل داخل مكتب املدير 

   .لفقرة أعالها

  اخلرباء االستشاريون

، وعلى صعيد أكرب، )شعبة خدمات احملكمة( تلزم اخلربة االستشارية لكي تقدم ملكتب املدير -٣٤٩
للقيام مبهامها، مثالً، قائمة بأمساء اخلرباء، تراعي  املتخصصة الالزمةلشعبة خدمات احملكمة، املعرفة 

كما جيب مراعاة أتعاب اخلرباء . توجد حاليا أمام احملكمةخصوصيات ميزة كل حالة من احلاالت اليت 
  .الشهود الذين حيضرون احملكمة بناء على طلب القضاة
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   غري املوظفنيمن املوارد

  املوارد األساسية

  السفر

والغرض منه حضور االجتماعات العادية مع ممثلي خمتلف املنظمات الدولية . نفقات متكررة   -٣٥٠
كومية األخرى، ومواكبة التطورات اجلارية، وتعد هذه االجتماعات ضرورية لإلدارة واملنظمات غري احل

وتلزم هذه املوارد لتنفيذ والية قلم احملكمة، خاصة منها يف . السليمة للشعبة ويلزم حضور موظف أقدم
  ).من نظام روما األساسي) ٦(٤٣املادة (ااالت من قبيل محاية الضحايا 

  التدريب

واملهارات ) التكلم والكتابة( التدريب يف جماالت حمددة مثل املهارات اللغوية الدبلوماسية يلزم   -٣٥١
، إذ تعد هذه املهارات أدوات ضرورية وقيمة يف تنفيذ مهام )خاصة فيما يتعلق باإلخطار(التفاوضية 

  ).شعبة خدمات احملكمة(مكتب املدير 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

عملية اإلخطار، وهي عملية معقدة نسبياً، تشهد تطورا كبريا وتتطلب إدارة . متكررةنفقات    -٣٥٢
ويلزم السفر أيضا لالجتماع مع السلطات احمللية وللتحضري لعمليات إلقاء . وحضور موظفني أقدمني

 من القبض وملتابعة املشاريع اليت يتم تنفيذها يف امليدان من طرف خمتلف أقسام شعبة خدمات احملكمة،
  .قبيل شبكات الطعن للضحايا والشهود وإلقامة وسائل االتصال بني احملتجزين وأفراد أسرهم

  نفقات التشغيل العامة

من أجل استئجار مرافق لألنشطة امليدانية املتعلقة بعمليات إلقاء القبض . نفقات متكررة -٣٥٣
 .ودعم الشهود التابعني للدوائر
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٣١٠ الربنامج الفرعي -٧٥اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)

)شعبة خدمات احملكمة(مكتب املدير   
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
 األساسية
ر بدون املؤمت
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

-٢,١ ٤٣٣,٥ ٢٧٤,٥ ١٥٩,٠ ٤٣٥,٦  ٤٣٥,٦ ٢٧٣,٥ ١٦٢,١ موظفو الفئة الفنية  ٠,٥-  
 ١,٠ ٠,٦ ٦٠,٦  ٦٠,٦ ٦٠,٠  ٦٠,٠  ٦٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

-١,٥ ٤٩٤,١ ٢٧٤,٥ ٢١٩,٦ ٤٩٥,٦  ٤٩٥,٦ ٢٧٣,٥ ٢٢٢,١ ٤٨٣,٢ ٢٦٥,٢ ٢١٨,٠ اموع الفرعي، املوظفون   ٠,٣-  

-٣,١ ١٢٢,٤ ١٢٢,٤  ١٢٥,٥  ١٢٥,٥ ١٢٥,٥  ٢٢,٦ ٢٢,٦  املساعدة املؤقتة العامة  ٢,٥-  
   ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩ ٨١,٩  ٨١,٩ ٨١,٩  ٤٢,٧ ٤٢,٧  اخلرباء االستشاريون

-٣,١ ٢٠٤,٣ ١٩٠,٤ ١٣,٩ ٢٠٧,٤  ٢٠٧,٤ ٢٠٧,٤  ٦٥,٣ ٦٥,٣  اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١,٥-  

-١٢,٨ ٥٥,٥ ٤٨,٦ ٦,٩ ٧١,٨ ٣,٥ ٦٨,٣ ٥٨,٢ ١٠,١ ١٦,٨ ١٥,٥ ١,٣ السفر  ١٨,٧-  
عاقديةاخلدمات الت   ٦,٤ ٦,٤           
 ١٥,٧ ٢,٥ ١٨,٤  ١٨,٤ ١٥,٩  ١٥,٩  ١٥,٩ ١١,١  ١١,١ التدريب

   ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٧,٨ ٧,٨  نفقات التشغيل العامة
-١٠,٣ ٧٨,٩ ٥٣,٦ ٢٥,٣ ٩٢,٧ ٣,٥ ٨٩,٢ ٦٣,٢ ٢٦,٠ ٤٢,١ ٢٩,٧ ١٢,٤ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١١,٥-  

١٤,٩ ٧٧٧,٣ ٥١٨,٥ ٢٥٨,٨ ٧٩٥,٧ ٣,٥ ٧٩٢,٢ ٥٤٤,١ ٢٤٨,١ ٥٩٠,٦ ٣٦٠,٢ ٢٣٠,٤ موعا-  ١,٩ 
              

-٠,٧ ١٧,٦ ١٢,٢ ٥,٥ ١٨,٣  ١٨,٣ ١٣,٣ ٥,٠ ١٦,٦ ٨,٨ ٧,٨ الصيانة املوزعة  ٣,٦-  

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣١٠ الربنامج الفرعي -٧٦اجلدول 

وكيل أمني  ) خدمات احملكمةشعبة(مكتب املدير 
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

 جمموع املوظفني

 ٢ ١ ١  ١      ١    األساسية 
  الوظائف ٣    ٣  ١ ٢       املتصلة باحلاالت

 ٥ ١ ١  ٤  ١ ٢   ١    اموع الفرعي احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد                حلاالتاملتصلة با

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
  ٥ ١ ١  ٤  ١ ٢   ١    اموع 
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  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  املوارد األساسية

  املوارد من باملوظفني

  اخلرباء االستشاريون

يما بالنظر إىل  الس احملكمةحماضرإعداد عملية يلزم املزيد من اخلربة االستشارية لتحسني  -٣٥٤
 أا اخلربة االستشاريةوقد بينت مثل هذه .  جديدة لدعم االستنساخاستخدام برجمياتاالنتقال إىل 

 .مفيدة يف األعوام األخرية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

راً لكل واحد  شه١٢الفرنسية واالنكليزية،  (٢-اثنان من خمتزيل حماضر احملكمة برتبة ف   -٣٥٥
الستكمال احلد األدىن املطلوب يف هيكلة اختزال حماضر احملكمة أي فريق واحد من ). منهما، متواصلة

مخسة من خمتزيل حماضر احملكمة للغة االنكليزية واللغة الفرنسية، أربعة منها تكون ثابتة، لتفادي أي 
ة اإلضافية أي مجيع اجللسات املتعلقة مشاكل ناجتة عن مرض، أو إجازة وما إىل ذلك، ولطلبات اإلدار

بالقضايا األخرى خارج مرحلة احملاكمة واجللسات العامة اليت يعقدها القضاة يف احللقات الدراسية وما 
  .إىل ذلك

كما أُدرج ذلك سابقاً يف صندوق الطوارئ، يلزم فريق للدعم املتواصل أثناء احملاكمات    -٣٥٦
، وخمتزل حماضر ٢-كاتب حمكمة من فئة ف/ن مساعد قانويناملتزامنة، ويتكون هذا الفريق م

 الرتب األخرى، وستة موظفني من فئة اخلدمات -، وكاتب حمكمة من فئة اخلدمات العامة)الفرنسية(
 الرتب األخرى ملعاجلة النصوص الفرنسية، ومساعد العمليات السمعية البصرية، ملدة ستة -العامة
  .أشهر

  العمل اإلضايف

يف اجللسات املمتدة أحيانا يف احملاكم وشهادة الشهود اليت تؤخذ عن بعد . ات متكررةنفق   -٣٥٧
وسيلزم العمل اإلضايف أيضا لتسجيل . واليت تقتضي بقاء املوظفني بقاعات احملكمة وقتا إضافيا للعمل

 على وسوف يوزع هذا الوقت اإلضايف بنفس النسبة. الطلبات العاجلة اليت تقدم بعد ساعات العمل
  .عدد أيام احملكمة اخلاصة بكل حماكمة
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  اخلرباء االستشاريون

، سوف تلزم اخلربة االستشارية من ٢٠١١ يف جمرى املتوقع لوبنغاقضية  إجراءاتاء نظراً إل   -٣٥٨
أجل دراسة وختطيط السياسة املتعلقة بترحيل األدلة املخزونة حاليا يف نظام إدارة األدلة، إىل نظام حفظ 

 ١٠يلزم خرباء استشاريون ملدة . إضافة إىل هذا الترحيل، يلزم إدماج البيانات دجماً سليماً. تالسجال
ويلزم املزيد من اخلربة االستشارية يف جمال سياسات إدارة احملفوظات واخلطط واإلجراءات . أيام تقريبا

  . يوما٢٠وقد يلزم خرباء استشاريون ملدة حوايل . املتعلقة باحلفاظ على املدى الطويل

   املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية

  التدريب

يشمل هذا البند التدريب واملشاركة يف دورات تعليمية بشأن أساليب . نفقات متكررة   -٣٥٩
 يإذ إنه من األساس. التسجيل املعاصرة وإدارة احملاكم فضال عن املسائل املتعلقة باحملكمة اإللكترونية

مواكبة التطورات يف هذه الوظائف الرئيسية للقسم من أجل إدارة القسم واملوارد املخصصة له بصورة 
  .فعالة

  التكاليف التشغيلية العامة

يشمل هذا البند صيانة معدات اختزال حماضر احملكمة وتكييف ألواح . نفقات متكررة   -٣٦٠
ني اإلضافيتني الختزال حماضر احملكمة املطلوبتني ويلزم زيادة عدد األجهزة لكي تشمل الوظيفت. املفاتيح

  .كما يلزم رخصتني حىت ميكن اختزال حماضر اجللسات يف الوقت احلقيقي

  اللوازم واملواد

األشرطة السمعية البصرية وأقراص تسجيل اإلجراءات بقاعات احملكمة . نفقات متكررة -٣٦١
  .الت احملكمةوطلبات االستنساخ واملواد واملستهلكات الالزمة ملكتب سج

  األثاث واملعدات

تشمل النفقات توفري املزيد من املعدات الالزمة ملكتب سجالت احملكمة وتزويده مثال  -٣٦٢
يشمل هذا البند أيضا . مباسحات ضوئية إضافية وشاشات مزدوجة إضافية واملعدات البديلة الضرورية

لتنقيل املكتب من أرشفة ) وازية مثالللتشهري باألعمدة املت(الربماجيات واملعدات الالزمة للمحفوظات 
  .األدلة وأشرطة تسجيل جلسات االستماع بالكفاءة املطلوبة
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

دعما للشهادات اليت يديل ا الشهود عن بعد باستخدام الفيديو، يلزم وجود . نفقات متكررة   -٣٦٣
يتوقع ان تدىل نسبة . مساعد يف املناطق النائيةموظف دعم يف اال السمعي البصري وموظف قانوين 

  .  يف املائة من الشهادات عرب الفيديو، أي ستة شهود وست بعثات١٥

  اخلدمات التعاقدية

يلزم مواصلة تعزيز وذيب نظام إدارة احملكمة اإللكترونية فيما خيص النماذج القائمة من أجل  -٣٦٤
زم تعزيز وحتقيق أقصى قدر من الكفاءة يف العمل خاصة يف ويل. إدراج االحتياجات اجلديدة للمحكمة

مناذج نظام إدارة احملكمة اإللكترونية املتعلقة بدعم مواقيت اجللسات ومعاجلة سجالت وحماضر احملكمة 
  ).مبا يف ذلك إخطار املشاركني يف اإلجراءات املعنية(

كما (اضر بالنسبة للمحاكمات املتزامنة تلزم موارد إضافية للعمل اخلارجي املتعلق باختزال احمل -٣٦٥
  ).طُلب ذلك يف بند صندوق الطوارئ

  التدريب

يلزم تدريب خاص ملختزيل حماضر احملكمة باللغة الفرنسية يف الوقت احلقيقي . نفقات متكررة -٣٦٦
وللموظفني العاملني يف اال السمعي البصري لتمكينهم من استخدام أحدث ما توصلت إليه 

وضمان مواكبة املوظفني للتطورات األخرية يف ااالت . جيا من أجهزة بطريقة صحيحةالتكنولو
  . املعنية

  اللوازم واملواد

تشمل أشرطة التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية العالية اجلودة وأدوات الدعم . نفقات متكررة -٣٦٧
لكات الالزمة لتوفري وتوزيع السمعية البصرية األخرى الالزمة جللسات االجتماع للمحكمة، واملسته

ويلزم عالوة على ذلك . األدلة املستخدمة، وتزويد قاعات احملكمة باملواد الالزمة للصحافة واجلمهور
  .ثالث رخص الختزال حماضر اجللسات يف الوقت احلقيقي من طرف فريق خمتزيل احملاضر

  األثاث واملعدات

لسمعية البصرية يف قاعات احملكمة وحتسينها يلزم هذا االعتماد لالستخدام األمثل لألجهزة ا -٣٦٨
  .وحتديثها
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٢٠ الربنامج الفرعي - ٧٧اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
 مو يف املواردالن

 احملكمةقسم إدارة 
 األساسية اموع املتصلة باحلاالت األساسية

  املتصلة
 باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع املتصلة باحلاالت األساسية اموع

 ٠,٥ ٥,٣ ١ ١٣٧,٣ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨ ١ ١٣٢,٠ ٨١٥,٩ ٣١٦,١ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 ٠,٨ ٦,٦ ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢ ٧٩٧,٧ ٦٧٧,٧ ١٢٠,٠ بدون تقسيم
 ٠,٦ ١١,٩ ١ ٩٤١,٦ ١ ٤٢٢,٦ ٥١٩,٠ ١ ٩٢٩,٧ ١ ٤٩٣,٦ ٤٣٦,١ ١ ٤٦٦,٢ ١ ١٢٠,٤ ٣٤٥,٨ اموع الفرعي، املوظفون

 ٢٠١,٤ ٣٥٧,٦ ٥٣٥,٢ ٥٣٥,٢  ١٧٧,٦ ١٧٧,٦  ١٧٦,٥ ١٣٨,٥ ٣٨,٠ املساعدة املؤقتة العامة
 -٨,٣ -٢,٥ ٢٧,٥ ٢٧,٥  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٦,٥ ٦,٢ ٠,٣  العمل اإلضايف

   ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٣,١  ٣,١ اخلرباء االستشاريون
 ١٤٢,٨ ٣٥٥,١ ٦٠٣,٧ ٥٩٢,٧ ١١,٠ ٢٤٨,٦ ٢٣٧,٦ ١١,٠ ١٨٦,١ ١٤٤,٧ ٤١,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 -١٣,٢ -٥,٧ ٣٧,٤ ٣٧,٤  ٤٣,١ ٤٣,١  ١٢,٧ ١٠,٦ ٢,١ السفر
 ٢٨٦,٣ ١١٤,٥ ١٥٤,٥ ١٥٤,٥  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ١٦٤,٩ ١٥٧,٩ ٧,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٢٠,٦ ٦,٤ ٣٧,٤ ٣٧,٤  ٣١,٠ ٢٧,١ ٣,٩ ٦,٠  ٦,٠  التدريب
 -٤٩,٧ -٧,٧ ٧,٨  ٧,٨ ١٥,٥  ١٥,٥ ١٢,٧ ١٠,٤ ٢,٣ نفقات التشغيل العامة

 -٧,٦ -٩,٠ ١٠٩,٠ ٩٦,٠ ١٣,٠ ١١٨,٠ ١٠٥,٠ ١٣,٠ ٩١,٠ ٧٨,٦ ١٢,٤ اللوازم واملواد
   ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥ ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥ ٣١,٩ ١٠,٥ ٢١,٤ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٣٢,٧ ٩٨,٥ ٣٩٩,٦ ٣٥٣,٣ ٤٦,٣ ٣٠١,١ ٢٤٣,٢ ٥٧,٩ ٣١٩,٢ ٢٦٨,٠ ٥١,٢ 

 ١٨,٨ ٤٦٥,٥ ٢ ٩٤٤,٩ ٢ ٣٦٨,٦ ٥٧٦,٣ ٢ ٤٧٩,٤ ١ ٩٧٤,٤ ٥٠٥,٠ ١ ٩٧١,٥ ١ ٥٣٣,١ ٤٣٨,٤ اموع
                        

 -٧,٤ -٧,٨ ٩٧,٦ ٨١,٢ ١٦,٤ ١٠٥,٤ ٩٢,٨ ١٢,٦ ٧٢,٢ ٥٢,٨ ١٩,٤ الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٢٠ الربنامج الفرعي -٧٨اجلدول 

 قسم إدارة احملكمة
وكيل أمني 

 عام
مساعد أمني 

 عام
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
 الرتبة-العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥ ٢ ٢  ٣  ١ ١  ١     األساسية
 ٢١ ١١ ١٠ ١ ١٠  ٩ ١       املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 ٢٦ ١٣ ١٢ ١ ١٣  ١٠ ٢  ١     اموع الفرعي احلالية

               األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ١    ١  ١        األساسية
 -١    -١  -١        املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٢٦ ١٣ ١٢ ١ ١٣  ١٠ ٢  ١     اموع 
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  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠عي الربنامج الفر  )ج(

  املوارد من املوظفني

  املوارد املتصلة باحلاالت

  اخلرباء االستشاريون

أو أخصائي يف العالج النفسي لتوفري العالج الالزم /يلزم أخصائي نفساين و. نفقات متكررة -٣٦٩
  .لألشخاص قيد االحتجاز على أساس كل حالة على حدة

  املوارد من غري املوظفني

  ةاملوارد األساسي

  نفقات التشغيل العامة

 زنزانة، مبا يف ذلك ١٢حددت املبالغ املتعلقة باستئجار الزنزانات على أساس . نفقات متكررة  -٣٧٠
ومبغادرة احملكمة اخلاصة بسرياليون، سوف تتحمل احملكمة مجيع . االحتجاز االحتياطي واملوظفني

حتجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ونتيجة تقليص حجم جناح اال. التكاليف املتعلقة بالزنزانات
ليوغوسالفيا السابقة، من املتوقع أن تتحمل احملكمة جزءها من الوظائف املشتركة، وهو ما يعادل 

وتشمل هذه الوظائف املشتركة دورات مراقبة على مدار الساعة . ثالث وظائف على أساس التفرغ
وما تزال املفاوضات . ركة أخرى كل أربعة أيام، وتوفري خدمات مشت٤على مركز املراقبة والوحدة 

 .جارية مع السلطات اهلولندية بشأن تكاليف االستئجار

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

أدرجت تكاليف الزيارات اليت تؤديها أسر احملتجزين، استنادا إىل القرار الذي أصدرته الرئاسة   -٣٧١
الشخصية لألشخاص احملتجزين وتشكيل  مع مراعاة الظروف )١٠(،٢٠٠٩مارس / آذار١٠يف 

وتشمل هذه التكاليف مجيع نفقات السفر .  ريثما تتخذ اجلمعية العامة قرارا بشأن املسألة )١١(،أسرهم

                                                      
 . بوصفها وثيقة عامة٢٠٠٩مارس / آذار٢٤اليت أعيد تصنيفها يف   ICC-RoR-217-02/08نظر الوثيقةا )٩(
 .٩الفقرة ، ICC-ASP/8/9  نظر الوثيقةا )١٠(
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واملأوى داخل بلد اإلقامة والتكاليف املتعلقة بإجراءات طلب التأشرية والتأمني والنفقات املتعلقة 
  .بإقامتهم يف هولندا

  التدريب

تشمل التدريب املتخصص يف جمال االحتجاز وإدارة السجون فضال عن . ررةنفقات متك -٣٧٢
  .حقوق اإلنسان يف السياق الدويل

  نفقات التشغيل العامة

تشمل التكاليف التشغيلية املتنوعة األخرى اخلاصة برفاه األشخاص احملتجزين فيما يتعلق  -٣٧٣
 من الئحة قلم ١٩٩ئحة احملكمة والقاعدة  من ال١٠٢وفقا للقاعدة (باحترام خلفيام الدينية والثقافية 

 ).احملكمة



 

 

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٣٠ الربنامج الفرعي -٧٩اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠ ٠امليزانية املعتمدة لعام

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 ملواردالنمو يف ا )بآالف اليورو(
 قسم االحتجاز

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية اموع باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 -٠,٤ -١,٠ ٢٧٦,٤ ٨٠,٣ ١٩٦,١ ٢٧٧,٤ ٧٩,٩ ١٩٧,٥ موظفو الفئة الفنية
 موظفو اخلدمات العامة

 ١,٠ ١,٢ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢٠,٠ ٦٠,٠ ٦٠,٠ بدون تقسيم
 ٠,١ ٠,٢ ٣٩٧,٦ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٧ ٣٩٧,٤ ١٣٩,٩ ٢٥٧,٥ ٣٤١,٩ ١١٢,٢ ٢٢٩,٧ اموع الفرعي، املوظفون

   ٦,٠ ٦,٠  ٦,٠ ٦,٠     اخلرباء االستشاريون
   ٦,٠ ٦,٠  ٦,٠ ٦,٠  ١٨,٤ ٦,٩ ١١,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 ٠,٧ ٠,٦ ٨٤,٥ ٨١,٥ ٣,٠ ٨٣,٩ ٨١,٥ ٢,٤ ٢٧,١ ٢٣,٣ ٣,٨ السفر
 -٨٧,٧ -١٥,٠ ٢,١ ٢,١  ١٧,١ ٢,١ ١٥,٠ ١,٦ ١,٠ ٠,٦ اخلدمات التعاقدية

 ٦,٣ ١,١ ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥ ١٧,٤ ١٦,٠ ١,٤ ١٩,٦ ١٨,٧ ٠,٩  التدريب
 ٣٤,٤ ٤٨٤,٩ ١ ٨٩٥,٩ ٩٤,٠ ١ ٨٠١,٩ ١ ٤١١,٠ ٩٤,٠ ١ ٣١٧,٠ ٩٨٣,٣ ٥,٢ ٩٧٨,١ نفقات التشغيل العامة

   ٧,٥  ٧,٥ ٧,٥  ٧,٥ ١٢,٠ ٤,٧ ٧,٣ اللوازم واملواد
   ٦,٠  ٦,٠ ٦,٠  ٦,٠ ٥,٤  ٥,٤ األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٣٠,٦ ٤٧١,٦ ٢ ٠١٤,٥ ١٩٤,٦ ١ ٨١٩,٩ ١ ٥٤٢,٩ ١٩٣,٦ ١ ٣٤٩,٣ ١ ٠٤٩,٠ ٥٢,٩ ٩٩٦,١ 

 ٢٤,٢ ٤٧١,٨ ٢ ٤١٨,١ ٣٤١,٥ ٢ ٠٧٦,٦ ١ ٩٤٦,٣ ٣٣٩,٥ ١ ٦٠٦,٨ ١ ٤٠٩,٣ ١٧٢,٠ ١ ٢٣٧,٣ اموع
  

 -٠,٦ -٠,١ ١٦,٣ ٨,١ ٨,٢ ١٦,٤ ٨,٨ ٧,٦ ١٧,٥ ٥,٩ ١١,٦ الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٣٠ الربنامج الفرعي -٨٠اجلدول 

وكيل أمني  قسم االحتجاز
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

دمات اخل
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٣ ١ ١  ٢  ١  ١      األساسية 
  الوظائف ٢ ١ ١  ١  ١        املتصلة باحلاالت

 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع الفرعي احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

               األساسية
الوظائف املعاد                املتصلة باحلاالت

               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٥ ٢ ٢  ٣  ٢  ١      اموع 
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  ترمجة الفورية والترمجة التحريرية يف احملكمةقسم ال: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   ) د(

 املوارد من املوظفني

  إعادة التوزيع

أو زيادة طلبات الترمجة، قدمت الوظائف التالية للنظر يف إعادة /نظرا الزدياد املسؤوليات و -٣٧٤
 من )اللينغاال/السواحيلي(مترجم فوري : تصنيفها واستنادا إىل االستنتاج، تقدم اليوم إلعادة التصنيف

، ٢- إىل ف١-من فئة ف) السواحيلي(املصطلحات /، ومساعد يف الترمجة٤- إىل ف٣-فئة ف
 .٢- إىل ف١-من فئة من ف) اللينغاال/السواحيلي(ومترمجني فوريني 

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

ليت يتعذر على املوارد  يوما من أيام الترمجة الفورية باللغات ا٢٥٠ملا جمموعه . نفقات متكررة   -٣٧٥
الداخلية للمحكمة الوفاء ا للزيارات الدبلوماسية واملؤمترات الصحافية أو غريها من االجتماعات غري 

وتستند هذه الزيادة إىل اإلشارات اليت يرسلها العمالء داخل . )١٢(القضائية أو االجتماعات القضائية
  .احملكمة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ؤقتة العامةاملساعدة امل

سيواصل القسم االعتماد على املساعدة املؤقتة العامة لتغطية خدمات الترمجة الفورية والترمجة    -٣٧٦
لكن، بسبب ضرورة تغطية احملاكمات املتزامنة، زادت متطلبات املوارد بشكل كبري مما . التحريرية

 من أشهر العمل ١٥٥,٩وسيلزم ما جمموعه . ٢٠١٠يتماشى مع طلبات صندوق الطوارئ لعام 
  :وتوزع على النحو التايل

للتدريب املتخصص ال ). تواصلة أشهر م٦اللغة االنكليزية،  (٤-مراجع برتبة ف  ) أ(
. التحرير واملراجعة للمترمجني التحريريني وتدريب املترمجني الفورين، واملترمجني الفوريني غري احملترفني

 .توالتدريب اخلاص بالقضاة؛ ومراقبة التسجيال

ومترجم فوري ) تواصلة أشهر م١٢السواحيلي؛  (٣-مترجم فوري للمحكمة برتبة ف  ) ب(
لتغطية احتياجات الترمجة الفورية بالنسبة للمحاكمات  ) أشهر متواصلة٦السواحيلي؛  (٣-برتبة ف
 .اجلارية

                                                      
  . من الئحة قلم احملكمة٦٥ و٦٤ أيام الترمجة الفورية كما هي حمددة يف البندين )١١(
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 لكل واحد منهما، من تواصلة أشهر م٦الفرنسية؛  (٣-مترمجان فوريان برتبة ف   ) ج(
 . لدعم احملاكمات املتزامنة).صندوق الطوارئ

وقد جاء هذا الطلب نتيجة ). تواصلة أشهر م١٢( العربية، ٢-مترجم مساعد من ف    )د(
 .حلالتني اُستعملت فيها العربية

ملساعدة ).  شهراً، متواصلة١٢ (٢-منسق ميداين مساعد معين بالترمجة الفورية برتبة ف    )ه(
م وختطيط واقتراحات البعثات يف امليدان وإعادة صياغة التدريب منسق الترمجة الفورية امليدانية يف تنظي

 .للمترمجني الفوريني الذين يعينون يف مهام جديدة

جلسات ). واصلة أشهر مت١٢اللينغاال؛  ( ١-مترجم فوري غري حمترف برتبة ف    )و(
 .االجتماع اجلارية

 من صندوق تواصلةهر م أش٩السانغو؛  ( ١- مترمجني فوريني غري حمترفني برتبة ف٤    )ز(
 .احملاكمات املتزامنة اجلارية). الطوارئ

الرتب - شهراً من الترمجة الفورية يف امليدان من فئة اخلدمات العامة٢٨,٩ما جمموعه    )ح(
ويعين املترمجون الفوريون امليدانيون إضافة إىل ذلك . الرئيسية يف حاالت مجهورية الكونغو الدميقراطية

  .)١٤(السمعية  وتسجيل األدوات )١٣( الشهودكجزء من تعيني

الرتب - شهراً من الترمجة الفورية يف امليدان من فئة اخلدمات العامة١٩ما جمموعه    )ط(
  . أشهر حلالة مجهورية أفريقيا الوسطى١٠,٢الرئيسية، مبا فيها 

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

. القيام ا ميكن ملوظفي احملكمة الثابتني خلدمات الترمجة الفورية اليت ال. نفقات متكررة -٣٧٧
وتعكس هذه . ويشمل ذلك االستعانة بالترمجة الفورية للمحاكمات املتزامنة ولألحداث غري القضائية

 .٢٠١٠الزيادة االحتياجات يف الترمجة الفورية، استناداً لطلب صندوق الطوارئ لعام 

  اخلرباء االستشاريون

قضايا /ة اخلرباء اللغويني املعنيني باملصطلحات القانونية يف حاالتألفرق. نفقات متكررة    -٣٧٨
معينة من أجل وضع مصطلحات قانونية وقضائية للغات األقل شيوعا اليت تفتقر إىل هذه املصطلحات 

  .وأفرقة االختبار املعنية بالترمجة الفورية
                                                      

                    ،٢٠٠٨مايو / أيار٢٣م الصادر يف انظر قرارات الدوائر، الدائرة االبتدائية األوىل، القرار العا) ١٢(
ICC-01/04-01/06-1351 :"قرار بشأن الربوتوكول املتعلق باملمارسات الواجب إتباعها إلعداد الشهود للمحاكمة" ،

  .٣٨الفقرة 
  . من لوائح قلم احملكمة١٧٥ و١٧٤ القاعدتان )١٣(
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية

لتطوير نظام إدارة احملكمة اإللكترونية للترمجة التحريرية والترمجة الفورية . ات متكررةنفق -٣٧٩
وسيحسن منوذج الترمجة لكي يشمل آلية عامة لإلبالغ لتمكني القسم من . والترمجة الفورية امليدانية

ترمجة الفورية  منوذج الترمجة الفورية وال٢٠١١وسينفذ يف عام . االستجابة ملختلف طلبات اإلبالغ
، وسيقوم املستخدمون بتجربته وحتديد ٢٠٠٩امليدانية الذي كان يف مرحلته األولية والتجريبية منذ 

  .  التحسينات الالزمة

  اللوازم واملواد

القتناء قواميس وأدوات مرجعية جديدة يف لغات العمل واللغات الرمسية . نفقات متكررة -٣٨٠
 يف قواعد البيانات املرجعية والقواميس اإللكترونية اليت وكذلك لتسديد االشتراكات اإللكترونية

  .حيتاجها املترمجون، واملراجعون واملترمجون الفوريون وواضعو املصطلحات

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

للترمجة الفورية يف إطار العمل، مبا يف ذلك التعريف بالشهود ومراقبة . نفقات متكررة -٣٨١
امليدانية وتسهيلها ومواصلتها، إذ إن عدد املترمجني الفوريني امليدانيني املؤهلني طلبات الترمجة الفورية 

وللحفاظ على عدد كاف من املترمجني الفوريني امليدانيني املعتمدين الناطقني باللغات . احملليني قليل جدا
عتماد مبشاركة وحدة ، ويلزم عدد من املترمجني الفوريني من أجل بعثات اال)املتعلقة باحلاالت(املطلوبة 

  .وقد اخنفضت التكاليف. اخلدمات اللغوية التابعة ملكتب املدعي العام

  اخلدمات التعاقدية 

يشمل هذا االعتماد االستعانة مبصادر خارجية للترمجة، واخلدمات املتعلقة . نفقات متكررة -٣٨٢
و يف جمال املصطلحات ومراقبة باملصطلحات، واخلدمات التعاقدية املتعلقة باخلربة اللغوية بالنسبة للسانغ

 . التسجيالت
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  التدريب

يشمل هذا االعتماد تدريب التخصص بالنسبة للمترمجني واملراجعني واملترمجني . نفقات متكررة -٣٨٣
  .الفوريني وأخصائي املصطلحات

  اللوازم واملواد

اليت القضية /القتناء القواميس واألدوات املرجعية اجلديدة يف لغات احلالة. نفقات متكررة -٣٨٤
 .حيتاجها املترمجون، واملراجعون واملترمجون الفوريون وواضعو املصطلحات
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٤٠ الربنامج الفرعي -٨١اجلدول  
  ٢٠٠٩نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

 )يوروبآالف ال(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة  النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
املتصلة  األساسية  يف احملكمةالفورية

  املتصلة األساسية اموع باحلاالت
املتصلة  األساسية اموع باحلاالت

 ٪ املبلغ اموع باحلاالت
 ٠,٢ ٩,٢ ٤ ٠٩٧,٣ ٢ ٣٨٦,٦ ١ ٧١٠,٧ ٤ ٠٨٨,١ ٢ ٣٦٨,٠ ١ ٧٢٠,١ موظفو الفئة الفنية

 ٠,٧ ٣,٦ ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤ ٤٩٧,٧ ٣١٧,٧ ١٨٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة
 ٠,٣ ١٢,٨ ٤ ٥٩٨,٦ ٢ ٦٤٥,٥ ١ ٩٥٣,١ ٤ ٥٨٥,٨ ٢ ٦٨٥,٧ ١ ٩٠٠,١ ٣ ٧٨٥,٩ ٢ ٠٤٠,٨ ١ ٧٤٥,١ اموع الفرعي، املوظفون

 ٩٩,٣ ٥٧٧,٣ ١ ١٥٨,٩ ١ ١٥٨,٩  ٥٨١,٦ ٥٨١,٦  ٥٩٣,٦ ٥٩٣,٥ ٠,١ املساعدة املؤقتة العامة
 ٩٨,٥ ٣٥١,٤ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٩٢٢,٢ ٢٨٤,٩ ٦٣٧,٣ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

   ٦٤,٢ ٦٤,٢  ٦٤,٢ ٦٤,٢  ٦٦,١ ٦٦,١  اخلرباء االستشاريون
 ٩٢,٦ ٩٢٨,٧ ١ ٩٣١,٣ ١ ٥١٥,٦ ٤١٥,٧ ١ ٠٠٢,٦ ٧١٦,٩ ٢٨٥,٧ ١ ٥٨١,٩ ٩٤٤,٥ ٦٣٧,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى

 -١٧,٠ -٤٧,٤ ٢٣١,٢ ٢٢٠,٤ ١٠,٨ ٢٧٨,٦ ٢٦٩,٣ ٩,٣ ٢٤٨,٠ ٢٣٥,٨ ١٢,٢ السفر
 ٢,٩ ١٠,٠ ٣٥٠,٥ ٩٣,٠  ٣٤٠,٥ ٨٣,٠ ٢٥٧,٥ ٤٣٤,٤ ٢٠٧,٢ ٢٢٧,٢ اخلدمات التعاقدية

 ٩,٩ ١,٦ ١٧,٨ ١٧,٨  ١٦,٢ ١٦,٢  ١٨,٣ ١٤,٥ ٣,٨  التدريب
   ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠ ١٥,٨ ٩,٠ ٦,٨  اللوازم واملواد

         ١,٤ ١,٤  األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
٥,٥ -٣٥,٨ ٦١٩,٥ ٣٤١,٢ ٢٧٨,٣ ٦٥٥,٣ ٣٧٨,٥ ٢٧٦,٨ ٧١٧,٩ ٤٦٧,٩ ٢٥٠,٠- 

 ١٤,٥ ٩٠٥,٧ ٧ ١٤٩,٤ ٤ ٥٠٢,٣ ٢ ٦٤٧,١ ٦ ٢٤٣,٧ ٣ ٧٨١,١ ٢ ٤٦٢,٦ ٦ ٠٨٥,٧ ٣ ٤٥٣,٢ ٢ ٦٣٢,٥ اموع
                        

 -٤,٥ -٨,٢ ١٧٢,٣ ١١٧,٨ ٥٤,٦ ١٨٠,٥ ١٣٢,٦ ٤٧,٩ ١٦٤,٧ ٩٠,٩ ٧٣,٧ الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٤٠ الربنامج الفرعي -٨٢اجلدول 

قسم الترمجة التحريرية والترمجة 
  يف احملكمةالفورية

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي 
الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ١٩ ٣ ٣  ١٦  ١ ٧ ٧ ١     األساسية
  الوظائف ٣٠ ٥ ٤ ١ ٢٥ ٤ ٤ ١٣ ٤      املتصلة باحلاالت

 ٤٩ ٨ ٧ ١ ٤١ ٤ ٥ ٢٠ ١١ ١     اموع الفرعي احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ١ ١ ١            األساسية
الوظائف املعاد  -١ -١ -١   -٣ ٣ -١ ١      املتصلة باحلاالت

      -٣ ٣ -١ ١      رعياموع الف تصنيفها/توزيعها
 ٤٩ ٨ ٧ ١ ٤١ ١ ٨ ١٩ ١٢ ١     اموع 
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  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  املوارد من املوظفني

  إعادة التصنيف

 بسبب ٤- إىل رتبة ف٣-يقترح إعادة تصنيف وظيفة رئيس وحدة الدعم من الرتبة ف   -٣٨٥
وتستجيب وحدة الدعم . ادة املسؤوليات والزيادة يف عبء العملالتطور املتواصل لوحدة الدعم وزي

للطلبات املتزايدة يف املقر كما يف امليدان، خاصة يف جماالت تعريف الشهود بنظام احملكمة، واحتياجام 
والسيما الضعفاء منهم، وكذلك التعاون مع الدوائر واألقسام األخرى يف احملكمة، ومع األطراف 

  .اخلارجية

أضيف عدد من الواجبات واألهداف إىل . ٣- إىل رتبة ف٢-موظف قانوين من الرتبة ف   -٣٨٦
مسؤوليات هذا املوظف منذ التصنيف األويل هلذا املنصب بوصف مساعد قانوين، وهذا ما يتطلب 

وسيعمل هذا املوظف أيضا بصفته جهة . مستوى عالٍ من االستقاللية وقدرة على حلّ املشاكل
األنشطة املتعلقة بالتوعية، مبا يف ذلك متثيل الوحدة يف االجتماعات مع احملاكم الدولية االتصال لكافة 

  .األخرى، واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف ااالت املتعلقة بأعمال احملكمة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-خبري الصدمات النفسية برتبة ف/أخصائي نفساين

خصائي النفساين أساسياً يف توفري اخلربة املتعلقة مبقدمي الطلبات واملشاركني يف برنامج يعد األ -٣٨٧
وتشمل هذه األنشطة إلجراء . احلماية التابع للمحكمة والشهود الذين يدلون بشهادام أمام احملكمة

فري التوجيه عمليات تقييم نفساين واجتماعي ملقدمي الطلبات لربنامج احلماية التابع للمحكمة؛ وتو
 لتخطيط وتنفيذ اجلوانب املتعلقة بدعم املشاركني يف هذا الربنامج؛ وإدارة برنامج دعم اإلستراتيجي

وسيطلب أيضا إىل اخلبري النفساين إجراء . الضحايا التابع لربنامج احلماية، وما إىل ذلك/الشهود
مة وخاصة منهم الشهود الضعفاء مثل عمليات تقييم نفسانية للشهود الذين يدلون بشهادام أمام احملك

ضحايا العنف القائم على أساس اجلنس، واألطفال اندين سابقا وغريهم من األشخاص الذين يعانون 
 .من صدمات كبرية

  املساعدة املؤقتة العامة

).  شهراً متواصلة من صندوق الطوارئ١٢ (٢-مساعد ميداين معين بالعمليات برتبة ف   -٣٨٨
ذ عمليات احملاكمة يف امليدان بصورة فعالة ولإلشراف على مساعدة وحدة الضحايا لتنسيق وتنفي

والشهود للشهود املسافرين إىل مقر احملكمة، وإقامة شبكة حملية للدعم، وإسداء املشورة ألفرقة التحقيق 
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بشأن املمارسات احلسنة ووضع بروتوكوالت لدعم عمليات التحقيق اليت يقوم ا كل من مكتب 
  . دعي العام والدفاعامل

إلسداء ).  شهراً متواصلة من صندوق الطوارئ١٢ (٢-مساعد ميداين معين باحلماية برتبة ف -٣٨٩
املشورة وتدريب موظفي قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، ومكتب احملامي العام للضحايا، وكذلك 

 للحماية تتعلق بتعاملهم مع ملمثلي الضحايا القانونيني، بشأن املمارسات احلسنة ووضع بروتوكوالت
 قبل وأثناء تعامل احملكمة مع  وبعثات تقصي احلقائقوتشمل األنشطة األخرى بعثات التقييم . الضحايا

  .الضحايا من مقدمي الطلبات، وتقييم املخاطر املتعلقة بنقل الضحايا إىل احملكمة، وما إىل ذلك

 شهراً متواصلة ١٢( الرتب األخرى –ات العامة موظفان مساعدان للدعم امليداين من فئة اخلدم -٣٩٠
وتشمل هذه املهام . لتلبية حاجيات الشهود العملية لفترة إقامتهم يف هولندا). من صندوق الطوارئ

لقاء الشهود يف جهة الدخول إىل البلد، ومرافقتهم يف كل وقت، ومساعدم يف املسائل من قبيل 
  .، وتعريفهم باملسائل املتعلقة باحملكمة، وما إىل ذلكالتأشريات، واجلمارك واملواعيد الطبية

 شهراً متواصلة من ١٢( الرتب األخرى - مساعدين للدعم امليداين من فئة اخلدمات العامة٣ -٣٩١
وتشمل املهام . وذلك لدعم العمليات التمهيدية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية). صندوق الطوارئ

 الدعم، وتوفري املساعدة اللوجستية والتشغيلية، ومرافقة الشهود يف مناطق تنفيذ إجراءات الدعم، وتوفري
العمل وأثناء الرحالت الدولية كما يلزم ذلك، وضمان مراعاة حاجيات الشهود البدنية والنفسية، 

  .والتخطيط هلا ختطيطا سليماً، وما إىل ذلك

  العمل اإلضايف

لقد تكبد املوظفون كمية . يف املتعلقة باحملاكماتلتغطية ساعات العمل اإلضا. نفقات متكررة -٣٩٢
وللتخفيف من . هامة من العمل اإلضايف شهريا من جراء عبء العمل احلايل املتعلق مبختلف احملاكمات

ولكن هذا مل يشمل العمل اإلضايف . العمل اإلضايف للموظفني اُعتمد نظام مرن لساعات العمل
  .بكامله

  اخلرباء االستشاريون

وفري اخلربة التخصصية لتقييم نفساين وإجراء فحوص الطب الشرعي لشهود معينني يف إطار لت -٣٩٣
يف "  احملكمة املتعلقة بالضحاياإستراتيجية"برنامج محاية الشهود التابع للمحكمة، واملساعدة لوضع 

 نظم احلماية صيغتها النهائية، وتقدمي املساعدة للجنة اخلرباء املعنية حبماية الشهود من أجل استعراض
 .والعمليات التابعة لوحدة الضحايا والشهود القائمة حاليا
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  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

للتفاوض من أجل وضع االتفاقات إلعادة توطني الشهود وحضور مؤمتر . نفقات متكررة   -٣٩٤
  .نحلماية الشهود ومواكبة أفضل املمارسات الدولية يف هذا امليدا

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

يشمل هذا البند الرحالت العملية الالزمة لتقدمي خدمات احلماية والدعم . نفقات متكررة   -٣٩٥
للشهود مبا يف ذلك مرافقة الشهود يف رحالم حلضور احملاكمات وسفر املوظفني لتوفري خدمات 

  .احلماية والدعم للشهود

  التدريب

يشمل التدريب الالزم لوحدة الضحايا والشهود التدريب على معاملة . نفقات متكررة   -٣٩٦
الشهود املستضعفني واملصابني بصدمات وحلماية الشهود، وأساليب العناية بالنفس، والتقييم اجلسدي 

من القواعد اإلجرائية وقواعد ) د (١٨وتقييم اهلياكل األساسية األمنية، كما تنص على ذلك القاعدة 
  .اإلثبات

  فقات التشغيل العامةن

تشمل هذه النفقات التكاليف املتعلقة باحملاكمات مبا يف ذلك سفر الشهود . نفقات متكررة -٣٩٧
والضحايا لإلدالء بشهادم وإنشاء نظم لالستجابة األولية يف احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة، 

  .وتكاليف إعادة توطني الشهود وتغيري أماكنهم

  اللوازم واملواد

لتغطية تكاليف اللوازم واملواد اليت ال توفرها األقسام األخرى يف احملكمة، . نفقات متكررة   -٣٩٨
ملوظفي وحدة الضحايا والشهود الذين يعملون يف امليدان أو الذين يقومون ببعثات إىل امليدان، من 

  .أجل تيسري العمليات يف ظروف امليدان الصعبة
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٥٠ الربنامج الفرعي -٨٣اجلدول  
  ٢٠٠٩نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
  والشهودالضحاياوحدة 

املتصلة  األساسية
  املتصلة األساسية اموع باحلاالت

املتصلة  األساسية موعا باحلاالت
 ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ١٠,٦ ١٧١,١ ١ ٧٨٩,٧ ١ ٠٢٧,٧ ٧٦٢,٠ ١ ٦١٨,٦ ١ ٠٦٧,٣ ٥٥١,٣ موظفو الفئة الفنية
 ٣,١ ٣٤,٦ ١ ١٦٧,٣ ١٠٦,٧ ٦٠,٦ ١ ١٣٢,٧ ١ ٠٧٢,٧ ٦٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٧,٥ ٢٠٥,٧ ٢ ٩٥٧,٠ ٢ ١٣٤,٤ ٨٢٢,٦ ٢ ٧٥١,٣ ٢ ١٤٠,٠ ٦١١,٣ ٢ ٣٩٥,١ ١ ٩٢٠,٧ ٤٧٤,٤ اموع الفرعي، املوظفون
 ٣٢٣,٤ ٣٤٧,٧ ٤٥٥,٢ ٤٥٥,٢  ١٠٧,٥ ١٠٧,٥  ١٤٥,٠ ١٤٤,٦ ٠,٤ املساعدة املؤقتة العامة

 -١٦,٥ -٨,٢ ٤١,٤ ٤١,٤  ٤٩,٦ ٤٩,٦  ٧,٧  ٧,٧ العمل اإلضايف
   ٢١,٥ ٢١,٥  ٢١,٥ ٢١,٥  ٧,١ ٧,١  اخلرباء االستشاريون

 ١٩٠,١ ٣٣٩,٥ ٥١٨,١ ٥١٨,١  ١٧٨,٦ ١٧٨,٦  ١٥٩,٨ ١٥١,٧ ٨,١ ي، الرتب األخرىاموع الفرع
 ١,١ ٧,١ ٦٤٢,٠ ٦٠٧,٦ ٣٤,٤ ٦٣٤,٩ ٦٢٣,٦ ١١,٣ ٣٤٥,٨ ٣٢٠,٦ ٢٥,٢ السفر

      ٢٦,٩  ٢٦,٩   ٢٦,٩  ٢٦,٩   ٢٨,٥  ٢٨,٥   التدريب
 ١١,٩ ٢٢٩,٦ ٢ ١٦٣,٩ ٢ ١٦٣,٩  ١ ٩٣٤,٣ ١ ٩٣٤,٣  ١ ٤٩٩,٠ ١ ٤٩٩,٠  نفقات التشغيل العامة

 ٣٣,٣ ٢,٠ ٨,٠ ٨,٠  ٦,٠ ٦,٠  ٥,١ ٥,١  اللوازم واملواد
         ١٧,٠ ١٧,٠  األثاث واملعدات

اموع الفرعي، التكاليف غري 
 املتصلة باملوظفني

٩,٢ ٢٣٨,٧ ٢ ٨٤٠,٨ ٢ ٨٠٦,٤ ٣٤,٤ ٢ ٦٠٢,١ ٢ ٥٩٠,٨ ١١,٣ ١ ٨٩٥,٤ ١ ٨٧٠,٢ ٢٥,٢ 

 ١٤,٢ ٧٨٣,٩ ٦ ٣١٥,٩ ٥ ٤٥٨,٩ ٨٥٧,٠ ٥ ٥٣٢,٠ ٤ ٩٠٩,٤ ٦٢٢,٦ ٤ ٤٥٠,٣ ٣ ٩٤٢,٦ ٥٠٧,٧ اموع
  

 ٤٣,٠ ٥٩,١ ١٩٦,٥ ١٧٤,٧ ٢١,٨ ١٣٧,٤ ٢٦,٥ ١١٠,٩ ١٤٣,٥ ١٢٠,٢ ٢٣,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٥٠ الربنامج الفرعي -٨٤اجلدول 

وكيل أمني   والشهودالضحاياوحدة 
 عام

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

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب - العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٦ ١ ١  ٥  ١ ١ ٢ ١     األساسية 
  الوظائف ٤٤ ٣٢ ٣١ ١ ١٢  ٦ ٦       املتصلة باحلاالت

 ٥٠ ٣٣ ٣٢ ١ ١٧  ٧ ٧ ٢ ١     موع الفرعيا احلالية
 ١    ١   ١       األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
 ١    ١   ١       اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ١    ١    ١      األساسية
الوظائف املعاد  -١  -١ ١ -١  -١        املتصلة باحلاالت

   -١ ١   -١  ١      اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها
 ٥١ ٣٣ ٣١ ٢ ١٨  ٦ ٨ ٣ ١     اموع 
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  قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٣٦٠الربنامج الفرعي   )و(

، نقل قسم مشاركة )٣٥٠٠(عقب إعادة اهليكلة اليت أُجريت على شعبة الضحايا والدفاع    -٣٩٩
وأُدجمت يف بيانات هذه الشعبة مجيع . ات احملكمةإىل شعبة خدم)  سابقا٣٥٣٠ً(وتعويض الضحايا 

  .نفقات السنوات السابقة وامليزانية املعتمدة للقسم، باستثناء تكاليف الدفاع

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلرباء االستشاريون

ت والقضايا بينت التجربة أن استخدام اخلرباء االستشاريني لوضع اخلرائط التنظيمية للحاال   -٤٠٠
وقد أُدرج االعتماد رسم اخلرائط . أكفأ وأكثر فعالية من حيث التكاليف من استخدام وقت املوظفني

وكذلك االعتماد اخلاص باخلربة االستشارية ملواصلة تطوير قاعدة البيانات . التنظيمية تمعات الضحايا
  .للتطبيقات املتعلقة بقسم مشاركة وتعويض الضحايا

  تصلة باحلاالتاملوارد امل

  املساعدة املؤقتة العامة

).  أشهر متواصلة٦تشاد؛ (مساعد ميداين واحد من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى    -٤٠١
  .لدعم أنشطة قسم مشاركة وتعويض الضحايا يف امليدان

 املوارد من غري املوظفني

  األساسيةاملوارد 

  السفر

ني رئيس قسم مشاركة وتعويض الضحايا يف امليدان للقاءات الثنائية ب. نفقات متكررة   -٤٠٢
  .واملنظمات غري احلكومية

 اخلدمات التعاقدية

تلزم هذه املوارد لوضع قاعدة البيانات التابعة لنظام احملكمة اإللكترونية بشأن . نفقات متكررة -٤٠٣
  .قسم مشاركة وتعويض الضحايا
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

تعكس زيادة تكاليف السفر الزيادة يف األنشطة القضائية واالحتياجات املتوقعة . ةنفقات متكرر -٤٠٤
وقد بينت . بالنسبة للموظفني القائمني يف امليدان للقيام بأنشطتهم يف امليدان وللسفر إىل املقر ومنه
ويشمل هذا . ةالتجربة أن السفر إىل املقر مفيد بالنسبة للفعالية، من أجل التخطيط واللقاءات اإلعالمي

االعتماد أيضاً بنداً للسفر إىل أماكن أخرى الستهداف الشتات من أهل دارفور، كجزء من مشروع 
  .   مشترك مع قسم اإلعالم والوثائق للوصول إىل الالجئني من دارفور

  اخلدمات التعاقدية

لوسطاء يف يلزم هذا االعتماد لتغطية االجتماعات مع الضحايا وتدريب ا. نفقات متكررة -٤٠٥
  .امليدان

  التدريب

يلزم هذا  االعتماد للتدريب على التعامل مع التأثري الناتج عن معاملة ضحايا . نفقات متكررة -٤٠٦
إىل أقصى حد ممكن من حالة الضحايا لتمكني املوظفني من معاملة الضحايا، والتحسني : اجلرائم
  .هم وحالتهم

  



 

 

 

  ٢٠١١يزانية املقترحة لعام امل: ٣٣٦٠ الربنامج الفرعي -٨٥اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

 النمو يف املوارد )بآالف اليورو(
  وتعويض الضحاياقسم مشارك

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

 ٣,٠ ٢٤,٧ ٨٤١,٤ ١٨٥,٩ ٦٥٥,٥ ٨١٦,٧ ٢٦٥,٨ ٥٥٠,٩ موظفو الفئة الفنية
 -١٩,٩ -٥٨,٢ ٢٣٤,٢ ١٧٣,٦ ٦٠,٦ ٢٩٢,٤ ٢٣٢,٤ ٦٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 -٣,٠ -٣٣,٥ ١ ٠٧٥,٦ ٣٥٩,٥ ٧١٦,١ ١ ١٠٩,١ ٤٩٨,٢ ٦١٠,٩ ٨٨٨,٥ ٣٦٩,٥ ٥١٩,٠ اموع الفرعي، املوظفون
 -٧٠,٥ -١٥,٨ ٦,٦ ٦,٦  ٢٢,٤ ٢٢,٤  ٦٧,٠ ٣٨,٠ ٢٩,٠ املساعدة املؤقتة العامة
   ٨,٠  ٨,٠ ٨,٠  ٨,٠ ٢٥,٨ ٧,٦ ١٨,٢ اخلرباء االستشاريون

 -٥٢,٠ -١٥,٨ ١٤,٦ ٦,٦ ٨,٠ ٣٠,٤ ٢٢,٤ ٨,٠ ٩٢,٨ ٤٥,٦ ٤٧,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٥٠,٠ ٤٠,٨ ١٢٢,٤ ١١٤,٥ ٧,٩ ٨١,٦ ٨١,٦  ٦٩,٤ ٦٦,٩ ٢,٥ السفر

 ١٧٥,١ ١٠٠,٠ ١٥٧,١ ٥٣,٧ ١٠٣,٤ ٥٧,١ ٥٣,٧ ٣,٤ ٧٢,٣ ٧٢,٣  اخلدمات التعاقدية
 ٥٦,٣ ١,٨ ٥,٠ ٥,٠  ٣,٢  ٣,٢ ٣,٠  ٣,٠ التدريب

  ١,٨ ١,٨ ١,٨        اللوازم واملواد
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

 باملوظفني
١٠١,٨ ١٤٤,٤ ٢٨٦,٣ ١٧٥,٠ ١١١,٣ ١٤١,٩ ١٣٥,٣ ٦,٦ ١٤٤,٧ ١٣٩,٢ ٥,٥ 

 ٧,٤ ٩٥,١ ١ ٣٧٦,٥ ٥٤١,١ ٨٣٥,٤ ١ ٢٨١,٤ ٦٥٥,٩ ٦٢٥,٥ ١ ١٢٦,٠ ٥٥٤,٣ ٥٧١,٧ اموع
            

 ١٢,٥ ٧,١ ٥٠,٣ ٢٨,٤ ٢١,٨ ٥٧,٤ ٣٩,٨ ١٧,٦ ٤٩,٧ ٢٦,٤ ٢٣,٣ الصيانة املوزعة
  ٢٠١١قترح من املوظفني لعام املالك امل: ٣٣٦٠ الربنامج الفرعي -٨٦اجلدول 

وكيل أمني   وتعويض الضحاياقسم مشارك
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 

 فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٧ ١ ١  ٦ ١ ٢ ٢ ١      األساسية
  الوظائف ٩ ٦ ٦  ٣ ١ ٢        املتصلة باحلاالت

 ١٦ ٧ ٧  ٩ ٢ ٤ ٢ ١      اموع الفرعي احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 ١    ١  ١  -١ ١     األساسية
 -٢ -١ -١  -١ -١         املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
 صنيفهات/توزيعها

 -١ -١ -١   -١ ١  -١ ١     اموع الفرعي
2 ١٥ ٦ ٦  ٩ ١ ٥ ٢  ١     اموع 
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  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

 ستراتيجيةاإلم والوثائق اخلطة سيقدم قسم اإلعال،)١٥(تلبية لطلب مجعية الدول األطراف -٤٠٧
  .لالتصاالت يف الدورة التاسعة للجمعية

 لالتصاالت إىل مواصلة ستراتيجيةاإلومتاشيا مع أهداف احملكمة ومقاصدها، دف اخلطة    -٤٠٨
وإن كانت التوعية يف البلدان املتصلة باحلاالت ستظل . إذكاء الوعي العام باحملكمة وبواليتها وبأنشطتها

 على استخدام الشبكات االجتماعية ٢٠١١ أساسياً فإن قسم اإلعالم والوثائق سريكز يف عام أمراً
اجلديدة والوسائل الرقمية لتوعية عددا أكرب من اموعات على الصعيد الدويل وبطريقة فعالة من حيث 

موعات ذات الصلة التكلُفة، بتعزيز العالقات مع وسائط اإلعالم التقليدية، ووضع برامج حمددة تلزم ا
  . من قبيل األوساط القانونية واألكادميية بفعالية أكثر

هلذا الغرض، سوف تنتقل وحدة الشؤون العامة وخاصة منها فريق العالقات مع اإلعالم من    -٤٠٩
ويتبني حاليا أن الشبكات االجتماعية مثل . طريقة العمل التقليدية من أجل استهداف مجهور أوسع

 تشكّل أحسن سبيل للوصول إىل اآلالف من (YouTube)  ويوتيوب(Flicker) وفليكر(Twitter)تويتر
  . األشخاص بنقرة واحدة

أما الصحفيني وغريهم من اموعات األساسية بالنسبة للمحكمة، مبن فيهم األوساط    -٤١٠
يسامهون يف التعريف القانونية، واجلامعات واملدارس، فيتطلبون برامج حمددة إللزامهم بالعمل كشركاء 

إن مشروع إنشاء حمكمة صورية مبختلف اللغات وجائزة للصحافة . باحملكمة وفهمها فهما أوضح
وحلقات دراسية ودورات تدريبية حمددة، سينظّم بشراكة مع املنظمات غري احلكومية وخمتلف 

  .اجلمعيات، واملؤسسات واملنظمات، لتجنب الزيادة يف املوارد لغري املوظفني

  األهداف

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

 )٧ اإلستراتيجياهلدف (ضمان إشهار مجيع اإلجراءات بالنسبة للجمهور احمللي والعاملي  -٢

الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة زيادة  -٣
 )٦ اإلستراتيجياهلدف ( .والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

                                                      
 من القرار ٣٤الفقرة   الد األول، اجلزء الثاين،،)ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩ ...الدورة الثامنة...  الوثائق الرمسية   )١٤(

ICC-ASP/8/Res.3.  
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 ٢٠١١اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة
   ١اهلدف 

إذكاء الوعي بأنشطة احملكمة وفهمها  -  لكل حالة٦٠ .دد اجللسات التفاعليةع -
العدد التقديري من السكان الذين يتم الوصول إليهم  - .من طرف اجلمهور

 .مباشرة يف جلسات اللقاء
 لكل حالة ٪ زيادة٢٠

 ٢٠١٠باملقارنة مع عام 

زيادة عدد الطلبات املقدمة من الضحايا  -
 .للمسامهة يف اإلجراءات

ول إليهم العدد التقديري من السكان الذين يتم الوص -
 .بواسطة اإلذاعة والتلفزيون

 اسأل احملكمةعدد ساعات بث الربنامج املباشر  -

٪ من اتمعات احمللية ٨٠
  املتأثرة
  ساعة لكل حالة٥٠

  ٪٨٠ .نسبة طلبات الضحايا املعبأة بطريقة سليمة -

   ٢اهلدف 
زيادة إمكانية الوصول إىل اإلجراءات  -

 .القضائية للمحكمة
  ساعة٤٥ . السمعية- ساعات بث املوجزات البصرية عدد -

  ساعة٣٥ .عدد ساعات بث أفالم موجزة على شاشة التلفزيون -
كثر مقارنة بنسبة أ٪ ٢٠ .زيادة عدد املقابالت مع وسائط اإلعالم -

   لكل حالة٢٠١٠عام 
 ٢٥ ٠٠٠ عدد املطبوعات اليت مت توزيعها -
كثر مقارنة أ ٢ ٠٠٠ .ت القضائية يف البلدان املعنيةعدد الزائرين ملوقع اإلجراءا -

 ٢٠١٠عام بنسبة 
 ٦٠ .عدد نسخ األفالم غري النهائية املستعملة من وسائط اإلعالم - ٣اهلدف 

إذكاء الوعي العاملي املتواصل بشأن  -
 .احملكمة بواسطة اإلعالم واحلمالت

كثر مقارنة  أ١ ٠٠٠ .زيادة عدد الزوار الذين حيضرون اإلحاطات اإلعالمية -
 ٢٠١٠عام بنسبة 

زيادة عدد املقابالت اليت أجراها مسؤويل احملكمة املقيمني  - 
 .يف الهاي مع وسائط اإلعالم

  أكثر مقارنة بسنة١٠٠
 ٢٠١٠ عام

زيادة عدد احملاميات خاصة من أفريقيا، اللوايت قدمن طلبات  - 
قب اجهن يف قائمة احملامني ومساعدي احملامني عدرإل

نداء احلملة اليت قامت ا احملكمة ورابطة احملامني الدولية 
 .للمحاميات

)*( 

، وكانت قائمة املساعدين من اإلناث ٦١ م منه حماميا،٣٣٥، كانت قائمة احملامني حتتوي على ٢٠١٠مايو / أيار١٢يف  *)(
  . احملاميات األفريقيات منهم من يف املائة٤أقل من كان و.  من اإلناث٣٠م ، منهمساعدا٦٣حتتوي على 

  املوارد من املوظفني

  ةوارد األساسيامل

  املساعدة املؤقتة العامة

خيطط هذا املوظف ويقود ).  شهراً متواصلة١٢ (٢-منتج للمواد السمعية البصرية برتبة  ف  -٤١١
 عمليات البث يف اإلذاعة والتلفزيون لألفالم وغريها من الربامج، لتقدمي املعلومات بشأن احملكمة

خبربته يف االني القانوين والسمعي . وترويج فهم أوضح ألنشطتها القضائية من أجل التوعية واإلعالم
 .البصري، سريسم هذا املوظف وخيطط وينتج الربامج، وتشمل مهامه اإلشراف على املوظفني
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  املوارد املتصلة باحلاالت

  املساعدة املؤقتة العامة

، لدعم ) أشهر متواصلة١٢( الرتب األخرى -خلدمات العامةيلزم مساعد إداري من فئة ا -٤١٢
  . أنشطة التوعية

واحد ( الرتب األخرى -يلزم مساعدان إنتاج للمواد السمعية البصرية من فئة اخلدمات العامة   -٤١٣
تلزم هذه الوظيفة، ).  أشهر متواصلة من صندوق الطوارئ٦ شهراً متواصلة؛ واآلخر ملدة ١٢ملدة 

لى خربة قانونية وإعالمية، للمساعدة يف إنتاج الربامج اإلذاعية والتلفزيونية مبتابعة وهي تنطوي ع
، وكتابة املوجز اليومي ) ساعات يف اليوم٥مبعدل (إجراءات احملكمة وتسجيلها على شريط الفيديو 

ع هذه لألنشطة القضائية، وحتضري التقرير األسبوعي لألحداث الكربى إلنتاج الربامج، مع ضمان توزي
املنتجات على وسائط اإلعالم الدولية واإلقليمية ومكاتب احملكمة امليدانية، واالستجابة للطلبات 

  .الداخلية والطلبات العامة

ستة أشهر (الرتب األخرى -املراسم مساعد من فئة اخلدمات العامة/وظيفة االستقبال   -٤١٤
يف مكتب  : اثنني منها متزامنتنيلدعم تغطية ثالث حماكمات،). متواصلة، من صندوق الطوارئ

االستعالمات اجلناح دال، واستقبال الزوار، وتنظيم األحداث األخرى، ومعاجلة الطلبات املتعلقة 
  .بالوثائق

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

 يشمل هذا البند سفر رئيس القسم إلجراءات لقاءات تشاورية واالجتماعات. نفقات متكررة -٤١٥
املتعلقة بالشبكات مع املنظمات غري احلكومية، والناطق باسم احملكمة مع املسجل ورئيس احملكمة مرتني 

  .سنويا، وأمني املكتبة حلضور املؤمتر السنوي ألمناء املكتبات باألمم املتحدة

  اخلدمات التعاقدية 

الطباعة اخلارجية، يشمل هذا البند بثّ اجللسات الرئيسية بواسطة الستايل، و. نفقات متكررة -٤١٦
واخلدمات التعاقدية األخرى املتعلقة باالستعارة من املكتبات والتجليد والتعاقد على برنامج متعدد 
اللغات لتخزين املعلومات للمساعدة على ختزين النصوص احملررة باللغات اآلسيوية والعربية والروسية 

  .لدى الصحفيني األفريقيني يف الهايوتشمل رصد وسائط اإلعالم وخدمات البثّ، وبناء القدرات 
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  التدريب

تشمل تكاليف التدريب التخصصي يف الرابطة الدولية ألمناء املكتبات القانونية . نفقات متكررة -٤١٧
لتحسني معرفة ArcGIS والتدريب على برجمية آركجيس . ونظام سرسيدنكس لإلداريني الدوليني

، والعروض، ولربامج اإلنترنتئط رقمية أحسن ملوقع رسوم اخلرائط ومتكني املوظفني من رسم خرا
  .الفيديو، واخلرائط املطبوعة للمكاتب، وما إىل ذلك

  نفقات التشغيل العامة

اخنفضت تكاليف برماجيات صيانة املكتبة الالزمة للوصول إىل قواعد . نفقات متكررة -٤١٨
م احملكمة ويف مكتب املدعي العام ويشمل هذا البند أيضا قواعد البيانات يف قل. البيانات اإللكترونية

  .والتسجيالت املتعلقة بالدوائر

  اللوازم واملواد

متت إعادة تصنيف هذا البند فاخنفض شراء الكتب من أجل متويل املوارد . نفقات متكررة -٤١٩
  .اإللكترونية من قبيل الكتب واالت اإللكترونية وأشرطة األقراص املضغوطة

  التاملوارد املتصلة باحلا

  السفر

يلزم السفر الضطالع بأنشطة التوعية يف احلاالت قيد التحقيق مبا يف ذلك . نفقات متكررة -٤٢٠
السفر الداخلي إىل املناطق اليت توجد فيها بكثافة اتمعات احمللية املتأثرة، وكذلك السفر ألنشطة 

ذي يقوم به املوظفون املعنيون ويشمل هذا البند أيضا السفر ال. التوعية املتعلقة بشتات أهل دارفور
  .بالتوعية امليدانية إىل املقرات الرئيسية من أجل التدريب

  اخلدمات التعاقدية

تشمل املوارد توزيع مقتطفات أسبوعية بالوسائل السمعية البصرية على . نفقات متكررة -٤٢١
الة من احلاالت تستخدم ويف كل ح. التلفزيونات الوطنية واإلذاعات احمللية يف احلاالت ويف أفريقيا عامة

وتوفد بعثات للتوعية إىل اتمعات املتأثرة . الشبكات والتحالفات املوجودة لتعزيز زيادة تأثري األنشطة
ويشمل هذا البند أيضا رصد وسائط اإلعالم، وطباعة أدوات . وتنظّم حلقات دراسية لتبادل املعلومات

 .التوعية وما إىل ذلك

  اللوازم واملواد

خيص هذا البند شراء اآلليات، واألسالك وقطع الغيار لوحدة العمليات .  متكررةنفقات  -٤٢٢
 .السمعية البصرية



 

  

 

 

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٠٠ الربنامج -٨٧اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

ردالنمو يف املوا (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)  

 قسم اإلعالم والوثائق
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

موعا باحلاالت  
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

١ ٣٤٩,١ ٥٢٠,٤ ٨٢٨,٧ موظفو الفئة الفنية   ١ ٣٤٩,١  ١ ٣٤٦,٧ ٥٢١,٢ ٨٢٥,٥  ٢,٤-  ٠,٢-  
 ٢,٢ ١٤,٨ ٦٩١,٧ ٢٠٦,٩ ٤٨٤,٨ ٦٧٦,٩  ٦٧٦,٩ ١٩٦,٩ ٤٨٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

١ ٠٤٢,١ اموع الفرعي، املوظفون   ١ ٦٨٠,٠ ٦٣٧,٩  ١ ٣٠٨,٧  ٢ ٠٢٦,٠ ٧١٧,٣   ٢ ٠٢٦,٠  ١ ٣١٠,٣  ٢ ٠٣٨,٤ ٧٢٨,١  ٠,٦ ١٢,٤ 
 ١٥٣,٤ ١٨٧,٤ ٣٠٩,٦ ٢٠١,٦ ١٠٨,٠ ١٢٢,٢  ١٢٢,٢ ٣٣,٤ ٨٨,٨ ٢٢٤,٣ ٨٥,١ ١٣٩,٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٥٣,٤ ١٨٧,٤ ٣٠٩,٦ ٢٠١,٦ ١٠٨,٠ ١٢٢,٢  ١٢٢,٢ ٣٣,٤ ٨٨,٨ ٢٢٤,٣ ٨٥,١ ١٣٩,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ٤,٥ ٤,٠ ٩٢,٩ ٦١,٧ ٣١,٢ ٩٢,٨ ٣,٩ ٨٨,٩ ٦٠,١ ٢٨,٨ ٨٤,٧ ٨١,١ ٣,٦ السفر

 ٢,٠ ١٦,٨ ٨٤٤,٩ ٥٩٨,٩ ٢٤٦,٠ ٨٢٨,١  ٨٢٨,١ ٦١٩,٨ ٢٠٨,٣ ٧٠٢,٦ ٦٤٥,٩ ٥٦,٧ اخلدمات التعاقدية
 ٩٠,٠ ١,٨ ٣,٨  ٣,٨ ٢,٠  ٢,٠  ٢,٠ ٣٢,٤  ٣٢,٤ التدريب

 ٢٢,٤ ١٧,٥ ٩٥,٥ ١٣,٥ ٨٢,٠ ٧٨,٠  ٧٨,٠  ٧٨,٠ ٥٦,٨  ٥٦,٨ نفقات التشغيل العامة
   ١٣٠,٠  ١٣٠,٠ ١٣٠,٠  ١٣٠,٠  ١٣٠,٠ ٢١٥,٩  ٢١٥,٩ اللوازم واملواد

١ ٠٩٢,٤ ٧٢٧,٠ ٣٦٥,٤ اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٢٧,٠ ٦٧٩,٩ ٤٤٧,١  ١ ١٣٠,٩ ٣,٩  ١ ١٦٧,١ ٦٧٤,١ ٤٩٣,٠  ٣,٦ ٤٠,١ 
١ ٥٤٦,٧ اموع  ١ ٤٥٠,١  ٢ ٩٩٦,٧  ١ ٨٤٤,٦  ١ ٤٣٠,٦  ٣ ٢٧٥,٢  ٣ ٢٧٩,١ ٣,٩  ١ ٩١١,٣  ١ ٦٠٣,٨  ٣ ٥١٥,١  ٧,٣ ٢٣٩,٩ 

              
-٢,٨ ١١٢,٧ ٦٩,٠ ٤٣,٦ ١١٥,٥  ١١٥,٥ ٧٥,١ ٤٠,٣ ١٠٨,١ ٤٩,٩ ٥٨,٢ الصيانة املوزعة  ٢,٤-  

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٤٠٠ الربنامج -٨٨اجلدول 

وكيل أمني  إلعالم والوثائققسم ا
 عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

 فوقها
-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

الرتب -اخلدمات العامة
 األخرى

جمموع موظفي اخلدمات 
 جمموع املوظفني العامة

 ١٦ ٨ ٨  ٨  ٣ ١ ٣ ١     األساسية
  الوظائف ١٧ ١١ ٨ ٣ ٦  ٦        املتصلة باحلاالت

 ٣٣ ١٩ ١٦ ٣ ١٤  ٩ ١ ٣ ١     اموع الفرعي احلالية
               األساسية

الوظائف                املتصلة باحلاالت
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

الوظائف املعاد 
 تصنيفها/ توزيعها

  األساسية
 االتاملتصلة باحل

              

               اموع الفرعي 
 ٣٣ ١٩ ١٦ ٣ ١٤  ٩ ١ ٣ ١     اموع 
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  أمانة مجعية الدول األطراف: لربنامج الرئيسي الرابعا-دال

  مقدمة

توفر األمانة جلمعية الدول األطراف ومكتبها وهيئاا الفرعية املساعدة اإلدارية والتقنية يف أداء   -٤٢٣
وتشمل مهام األمانة يف جمال خدمة املؤمترات وضع اخلطط . مبوجب النظام األساسيمهامها 

الجتماعات مجعية الدول األطراف وهيئاا الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها، واستالم وحترير وترمجة 
  .رعيةوإصدار واستنساخ وتوزيع الوثائق الرمسية والتقارير والقرارات الصادرة عن اجلمعية وهيئاا الف

وتشمل مهام . باإلضافة إىل ذلك، توفر األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعية  -٤٢٤
اخلدمة املوضوعية توفري خدمات األمانة القانونية واملوضوعية مثل إتاحة الوثائق والتقارير وامللخصات 

. وضوعية املتصلة بأعمال اجلمعيةالتحليلية وإسداء املشورة داخل األمانة بشأن املسائل القانونية وامل
وتشمل املهام األخرى تقدمي املشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية وإعداد مشاريع القرارات بشأن 

  .املسائل املالية واالحتياجات املتعلقة بامليزانية

لرابع زيادة بعد ثالث سنوات من التخفيضات، تتوخى امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي ا -٤٢٥
وتسمح امليزانية املقترحة لألمانة باالضطالع بواليتها بواسطة اإلجراءات املتعلقة بالفعالية، . صغرية

وخاصة يف جمال الترمجة واستنساخ الوثائق، واملرونة اليت توفرها اجلمعية يف استخدامها وظائف 
  .املساعدة املؤقتة العامة لالستجابة لالحتياجات القصرية املدى

  األهداف

توفري مؤمترات عالية اجلودة لتنظيم الدورة العاشرة للجمعية يف الهاي فضالً عن الدورتني   -١
ـُعقدان يف الهاي باإلضافة إىل ذلك، ستوفر األمانة اخلدمات . للجنة امليزانية واملالية ت

لتابع الجتماعات عدد من اهليئات الفرعية التابعة للجمعية منها باخلصوص الفريق العامل ا
  .للمكتب وجلنة املراقبة اخلاصة باملباين الدائمة

: متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ واليتها على حنو أكثر فعالية من خالل ما يلي  -٢
تزويدها خبدمات أوجه دعم عالية اجلودة كخدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد 

تلف أجهزة احملكمة للوائح اليت حتكم إعداد الوثائق وتنسيقها وتقدميها؛ ورصد امتثال خم
الوثائق يف موعدها؛ وحتديد املوارد اإلضافية وحيازا لتمكني األمانة من تنفيذ واليتها على 
حنو فعال وكفؤ؛ وكفالة حصول الدول األطراف على اخلدمات املؤمترية ووثائق املؤمترات 

انة أيضاً مساعدة اجلمعية يف حتقيق كما عهِدت لألم. وفقا ملا يقتضيه النظام األساسي
  .األهداف املنصوص عليها يف خطة العمل

إجراء البحوث وإعداد الدراسات التحليلية بشأن تطبيق وتفسري أحكام النظام األساسي املتعلقة   -٣
 .باجلمعية وهيئاا الفرعية
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ملنظمات املهتمة، املساعدة يف توزيع الوثائق واملعلومات على الدول األطراف وغريها من ا  -٤
  .اإلنترنتوذلك عن طريق قنوات منها 

 ٢٠١١اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

حسن سري العمل يف اجللسات والفروغ منها يف الوقت   - .انعقاد املؤمترات وفقاً للخطة املوضوعة هلا  -
 .املخصص هلا واعتماد التقارير

 غري وارد

  . ر يف كافة البنود املدرجة يف جدول األعمالالنظ  - 

تقدمي الدعم املوضوعي واللوجسيت للمشاركني يف   - 
اجللسات مبا يف ذلك التسجيل وتوفري الوثائق 

 .واخلدمات اللغوية

 

ارتياح املشاركني يف الدورات للترتيبات واملعلومات   - 
 .املقدمة

 

   ٢اهلدف 

دة وتنقيحها إعداد وثائق عالية اجلو  -
وترمجتها مث إصدارها من أجل معاجلتها 
 .وإنتاجها وتعميمها يف األوقات احملددة هلا

تزويد الدول خبدمات مؤمترية تتميز جبودا وتنقيح   -
الوثائق وترمجتها وإصدارها يف املوعد احملدد هلا باللغات 

 .الرمسية الست دعماً ألعماهلا

 غري وارد

سب االقتضاء، السيما يف توفري مساعدة الدول ح  - 
 .املعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية واحملكمة

 

   ٣اهلدف 

تقدمي مشورة قانونية عالية اجلودة للجمعية   -
 .وهيئاا الفرعية

تزويد الدول خبدمات قانونية موضوعية، وخاصة يف   -
 .شكل وثائق مما يسهل ويدعم عملها

 غري وارد

  .ضاء اجلمعية واهليئات ذات الصلة للدوراتارتياح أع  - 

   ٤اهلدف 

التعميم الفعال للوثائق واملعلومات على   -
، يف اإلنترنتالدول األطراف عن طريق 

 .مجلة قنوات

 اإلنترنتاالستعمال املألوف ملوقع اجلمعية على   -
  .واإلكسترانت

 .  احلصول دون تأخري على املعلومات والوثائق-

 غري وارد

   

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  ٢-مساعدة خاصة للمدير من فئة ف

، ميكن أن على النحو املالئم بينت التجربة خالل السنوات الثالث املاضية أنه، بإشراف وتوجيه -٤٢٦
يقوم موظف من رتبة أقلّ باملهام األساسية اليت يقوم ا املوظف املكلف بشؤون املؤمترات 

وبالنظر إىل ذلك وإىل احتياج األمانة إىل مساعدة خاصة للمدير من فئة . ٤-وكالت من فئة فوالربوت
  .٢-، وتطلب بدهلا الوظيفة من فئة ف٤-، تقترح األمانة إرجاع الوظيفة من فئة ف٢-ف
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   ٢-موظف قانوين مساعد برتبة ف

 منذ إنشاء األمانة عام  زاد عبء اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعية زيادة كبرية-٤٢٧
فهناك هيئات مل يتصور أبداً وجودها يف إطار العمل األصلي الذي درسته اللجنة التحضريية . ٢٠٠٤
وتشمل هذه اهليئات . ، وزاد عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة أكرب مما كان يتوقّع٢٠٠٣عام 

كما زادت . راقبة اخلاصة باملباين الدائمةاملكتب، وأفرقة العمل يف الهاي ويف نيويورك، وكذلك جلنة امل
إضافة إىل ذلك، عقدت اجلمعية أيضا دورات مستأنفة مل تكُن متوقّعة . فترة دورات جلنة امليزانية واملالية

وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة، وإن كان مقرها الهاي، فهي توفر . يف اهليكل التنظيمي األصلي لألمانة
اسة اجلمعية، واملكتب وفريقه العامل بنيويورك، بواسطة حتضري الوثائق السابقة اخلدمة املوضوعية لرئ

  .والالحقة للدورة

   االجتماعات الرمسية اليت توفر هلا اخلدمة أمانة مجعية الدول األطراف– ٨٩اجلدول 

٢٠٠٩ رت هلا اخلدمة يفاالجتماعات الرمسية اليت وفّ  

 ١٨ املكتب
 ٢٧ الفريق العامل يف الهاي
 ٩ الفريق العامل يف نيويورك

 ٢٠ اللجنة املعنية باملراقبة 

 سوف تسمح لألمانة بتوفري دعم أحسن للجمعية ٢- إن إنشاء وظيفة قانوين مساعد برتبة ف-٤٢٨
وظيفة موظف وسوف يعوض متويل هذه الوظيفة بكثري من الوفورات الناجتة عن حتويل . وهيئاا

، املقترح أعاله وباملزيد من الفعالية يف جماالت أخرى، ٤- من فئة فشؤون املؤمترات والربوتوكالت
ونتيجة لذلك لن تزيد امليزانية العامة املخصصة للربنامج الرئيسي . باخلصوص منها فيما يتعلق بالوثائق

 ةيالرابع، يف حني يتم تعزيز األمانة يف القيام بوظيفتها األساسية اليت تتمثل يف توفري اخلدمات املوضوع
  .للجمعية

هذه وستتطلب .  بالنسبة للدورة العاشرة للجمعيةأقل وثائقتتوقع أمانة مجعية الدول األطراف    -٤٢٩
 وعدد )١٦(الوثائق حترير وترمجة ومراجعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية

وستسعى األمانة . )١٧()مترجم ومراجع(الوظائف اليت تكافئ العمل على أساس التفرغ هو وظيفتان 
  .لتحقيق املزيد من الكفاءة بسبل منها االعتماد على مصادر خارجية يف الترمجة

                                                      
 .٩٦، الد الثاين اجلزء باء، الفقرة )ICC-ASP/7/20 (٢٠٠٨ .... الدورة السابعة...الوثائق الرمسية  )١٥(
قف على ما حيدث من تداخل وما يتحقق من تنظيم  إن إصدار أمانة اجلمعية للوثائق الرمسية يف موعدها احملدد هلا متو)١٦(

ـُعده األمانة عمالً بدليل اإلجراءات الذي  يف تقدمي مشاريع الوثائق من قبل احملكمة وفقاً للجدول الزمين السنوي الذي ت
  .اعتمده مكتب اجلمعية
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 مؤشرات عبء العمل ألمانة مجعية الدول األطراف  -٩٠اجلدول 

 البند
عدد الصفحات يف 

 )١(٢٠٠٩عام 

عبء العمل 
املتوقع لعام 

٢٠١٠ 

النسبة املئوية 
املتوقعة للزيادة 

 ٢٠١٠ عام يف

عبء العمل 
املتوقع لعام 
٢٠١١ 

النسبة املئوية املتوقعة 
 ٢٠١١للزيادة يف عام 

عدد الوظائف اليت 
تكافئ العمل على 

 )٢(أساس التفرغ
  ٢٠١٠لعام

عدد الوظائف 
اليت تكافئ 
العمل على 
 )٢(أساس التفرغ

  ٢٠١١لعام 

الواردة للتحرير والترمجة ) اإلنكليزية(الوثائق الرمسية 
 أو املراجعة/و

٢ ٢١٢  ١ ٦٠٠  -٢٧,٧  ١ ٤٤٠  -١٠,٠  ٢ ٢ 

الوثائق الرمسية واألدوات الواردة للتحرير، والترمجة 
العربية، (أو املراجعة يف اللغات الرمسية اخلمس /و

 )٣()والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية

  

٩ ٤٤٧  ٥ ١٠٠  -٤٦,٢  ٤ ٥٩٠  -١٠,٠  ١٠ ١٠ 

للتحرير والترمجة ) اإلنكليزية ()٤(منشورات أخرى
 أو املراجعة/و
  

٧٤,٥- ١٥٠ ٥٨٨  - - صفر ١٥٠ 

أو /الواردة للتحرير والترمجة و) ٤(املنشورات األخرى
 )العربية والفرنسية واإلسبانية(املراجعة 

١ ٧٦٤  ٧٤,٥- ٤٥٠  - - صفر ٤٥٠ 

١٤ ٠١١ اموع  ٧ ٣٠٠  -٤٧,٩  ٦ ٦٣٠  -٩,٢  ١٢ ١٢ 
  . كلمة٣٠٠  عدد الكلمات للصفحة الواحدة هو)١(
  . يونيه على االستعانة مبصادر خارجية/يناير إىل حزيران /وتعتمد األمانة ابتداء من كانون الثاين. نوفمرب من كل عام/يوليه إىل تشرين الثاين/ مترجم ومراجع لكل لغة يعمالن على أساس التفرغ من متوز)٢(
  .)١٨(فرنسية واإلسبانية فقط، ستترجم معظم الوثائق إىل العربية، وال٢٠٠٩ ابتداء من )٣(
 .ورسالة اجلمعية، وصحيفة الوقائع للجمعية. الطبعة الثالثة من اخلالصة:  إضافة إىل الوثائق املتعلقة بالدورة، والوثائق الرمسية، متت صياغة وطباعة عدد من املنشورات، منها)٤(

  املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة العامة أساساً عن استخدام بند امليزانية الذي كان ينتج االخنفاض يف ميزانية املساعدة    -٤٣٠
، لوظيفتني ملساعد ٣-قد خصص ملوظف من املساعدة املؤقتة العامة مكلف باملؤمترات من فئة ف 

 للمساعدة املؤقتة العامة، مما ضاعف عدد األشخاص الذين يعملون يف املسائل ١-خاص من فئة ف
 بعدها، واليت ال ميكن للموظفني الدائمني االضطالع ا، وقلّص يف نفس املتعلقة مبا قبل الدورات وما

  .الوقت من املتطلبات املتعلقة بامليزانية

حتتاج األمانة إىل مساعدين خاصني وذلك لفترة الدورة السنوية للجمعية واألشهر اليت تسبق  -٤٣١
ب اللوجستية املتعلقة باجتماعات وسيساعد هؤالء املساعدون اخلاصون املدير يف اجلوان. هذه الفترة

اجلمعية مبا يف ذلك حتديد االحتياجات املتعلقة باحليز املكتيب واملعدات وتسجيل ممثلي املنظمات غري 
  .احلكومية والوفود واالتصال ا

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

  .٢٠١٠بقي مستوى هذا البند على ما كان عليه يف  -٤٣٢

  
                                                      

-ICCرين ا الثالث، القراجلزء، الد األول، )ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨ .... الدورة السابع ... الوثائق الرمسية)١٧(

ASP/7/Res.6 وICC-ASP/7/Res.7  
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  العمل اإلضايف

ومبلغ العمل . ٢٠١٠بقي مستوى العمل اإلضايف على ما كان عليه يف .  متكررةنفقات   -٤٣٣
  .اإلضايف هذا يتكبد جراء الدعم املقدم للمؤمترات من قبل املوظفني والطابعني كافة

 املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

 السفر

 للسفر الناتج عن انعقاد الدورة  لختصيص مبالغ أقتعكس التغيريات الواردة يف ميزانية السفر    -٤٣٤
  .العاشرة للجمعية يف الهاي، وليس يف مقر األمم املتحدة

 اخلدمات التعاقدية

 يف املائة يف اخلدمات التعاقدية أساساً التكاليف احلقيقية ١٧تعكس زيادة . نفقات متكررة   -٤٣٥
كلة التكاليف عن السنة املاضية إذ وختتلف هي. لتنظيم الدورة العاشرة للجمعية، واليت ستعقد يف الهاي

عقدت دورات اجلمعية يف مقر األمم املتحدة، حيث ال ضرورة الستئجار قاعات املؤمترات، وتسديد 
  .وتقابل هذه الزيادة اخنفاضات يف خمتلف بنود امليزانية األخرى. مثن األجهزة األمنية وبطاقات اهلوية

 اللوازم واملواد

، ٢٠١٠ يف املائة يف اللوازم واملواد باملقارنة مع امليزانية املعتمدة لسنة ٢٠ة هناك اخنفاض بنسب   -٤٣٦
  .نتج عن حتقيق املزيد من الكفاءة، مبا يف ذلك ج أكثر مالءمة للبيئة فيما خيص خدمات املؤمتر

. 



 

  

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام :  الربنامج الرئيسي الرابع-٩١اجلدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
ألطرافأمانة مجعية الدول ا  

املتصلة  األساسية
 اموع باحلاالت

 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 

تعراضياالس  

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

 ٦,٠ ٣٦,٦ ٦٤٨,٣  ٦٤٨,٣ ٦١١,٧  ٦١١,٧  ٦١١,٧ موظفو الفئة الفنية
   ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

 ٤,١ ٣٦,٦ ٩٢٣،٧  ٩٢٣,٧ ٨٨٧,١  ٨٨٧,١  ٨٨٧,١ ٤١٠,٥  ٤١٠,٥ اموع الفرعي، املوظفون 
١ ٠٩٤,٥ ٦٧٠,٢ ٤٢٤,٣  ٤٢٤,٣ ٥٤٢,٧  ٥٤٢,٧ املساعدة املؤقتة العامة  ٧٤,٣ ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠-  ١٧,٥-  

-٧٤,٠ ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠ ٧٧٤,٠  ٧٧٤,٠  ٧٧٤,٠ ٧٢٠,٤  ٧٢٠,٤ املساعدة املؤقت لإلجتماعات   ٩,٦-  
 ٩٠,٠ ١٨,٠ ٣٨,٠  ٣٨,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٤٥,٣  ٤٥,٣ العمل اإلضايف

١ ٣٠٨,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى   ١ ٣٠٨,٤  ١ ٢١٨,٣   ١ ٢١٨,٣  ١ ٨٨٨,٥ ٦٧٠,٢  ١ ٠٨٨,٠   ١ ٠٨٨,٠  ١٣٠,٣-  ١٠,٧-  
 ٢٤,٣ ٦٠,٠ ٣٠٦,٩  ٣٠٦,٩ ٣٩٨,٦ ١٥١,٧ ٢٤٦,٩  ٢٤٦,٩ ٢١٠,٣  ٢١٠,٣ السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠ ١١,١  ١١,١ الضيافة

١ ٠٦٥,٩ اخلدمات التعاقدية   ١ ٠٦٥,٩  ٢١,٣ ١٢١,٥ ٦٩٣,٠  ٦٩٣,٠ ٩١٢,٥ ٣٤١,٠ ٥٧١,٥  ٥٧١,٥ 
   ٩,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٩,٠  ٩,٠    التدريب

 ٣,٤ ١,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٢٩,٠ ٧٦,٧ ٢٩,٠  ٢٩,٠ ٣٤,٢  ٣٤,٢ نفقات التشغيل العامة
-٥,٠ ٢٥,٠  ٢٥,٠ ٣٠,٠ ١١,٤ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٢٠,١  ٢٠,١ اللوازم واملواد  ١٦,٧-  

-١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٣١,٢  ٣١,٢ األثاث واملعدات  ٥٠,٠-  
١ ٣٧٢,٨ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني   ١ ٣٧٢,٨  ١ ٤٩٧,٢ ٥٨٠,٨ ٩١٦,٤  ٩١٦,٤  ١ ٠٨٣,٩   ١ ٠٨٣,٩  ١٨,٣ ١٦٧,٥ 

٣ ٠٩١,٧ اموع   ٣ ٠٩١,٧  ٣ ٠٢١,٨   ٣ ٠٢١,٨  ١ ٢٥١,٠  ٤ ٢٧٢,٨  ٣ ٠٩٥,٦   ٣ ٠٩٥,٦  ٢,٤ ٧٣,٨ 
              

 ٢٠,٣ ٤,٦ ٢٧,٣  ٢٧,٣ ٢٢,٧  ٢٢,٧  ٢٢,٧ ٣٤,٩  ٣٤,٩ الصيانة املوزعة
٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام :  الربنامج الرئيس الرابع-٩٢اجلدول   

مساعد أمني  وكيل أمني عام ية الدول األطرافأمانة مجع
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد عام

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
 فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

-اخلدمات العامة
 الرتب األخرى

جمموع موظفي 
 جمموع املوظفني اخلدمات العامة

 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    األساسية 

               املتصلة باحلاالت
  الوظائف
 ٩ ٤ ٢ ٢ ٥   ١ ٣  ١    اموع الفرعي احلالية

 ٢    ٢  ٢        األساسية
الوظائف                املتصلة باحلاالت

 ٢    ٢  ٢        اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 -١    -١    -١      األساسية  املعادالوظائف

               املتصلة باحلاالت اتصنيفه/توزيعها

 -١    -١    -١      اموع الفرعي 
 ١٠ ٤ ٢ ٢ ٦  ٢ ١ ٢  ١    اموع 
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  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا:  الربنامج الرئيسي السادس-هاء
  

  
 

  مقدمة

الربامج اليت تتصدى لألضرار النامجة عن ) "الصندوق"(يدعم الصندوق االستئماين للضحايا  -٤٣٧
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وذلك من خالل مساعدة الضحايا على العودة إىل العيش 

) ١: (ويضطلع الصندوق بواليتني. بكرامة و اإلسهام بدورهم يف اتمعات احمللية اليت ينتمون إليها
استخدام ) ٢( و،)١٩(ة على األشخاص احملكوم عليهمإدارة أوامر التعويضات اليت تصدرها احملكم

وتوفر  )٢٠( من نظام روما األساسي٧٩مصادر أخرى لفائدة الضحايا املنصوص عليهم يف املادة 

                                                      
  .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٤(، )٣(، )٢ (٩٨ القاعدة )١٨(
للمزيد من املعلومات بشأن الصندوق، املرجو االطالع . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٥ (٩٨القاعدة  )١٩(

  http://trustfundforvictims.org/legal-basis: وان التايل يف العناإلنترنتعلى موقع 

 جملس اإلدارة
   للضحاياالصندوق االستئماين

 
 

  ١-        مد         مدير تنفيذي١

  أ ر-     خ ع      يذيتنف  مساعد١

  ٤-قانوين ف  موظف١

يف  قدمت التمويل احلكومة األملانية واعتمده الس(
 )٢٠٠٩يونيه / حزيران٣ اجتماعه السنوي يف

  ٥-ف                                               موظف برنامج رئيسي١
   ر أ-خ ع                                                     مساعد برنامج١

  الربنامج

  ٣-ف      )الوسطى.  أفريقيا–الكونغو( اإلقليمي  موظف ميداين مسؤول عن الربنامج١
 ٣- ف                 )أوغندا وكينيا( موظف ميداين مسؤول عن الرنامج اإلقليمي ١
    أ. ر-خ ع                  )أفريقيا الوسطى(مساعد ميداين من املساعدة املؤقتة العامة ١
  أ. ز-ع.خ                       )الكونغو( مساعد ميداين من املساعدة املؤقتة العامة ٢

  الرصد والتقييم

  ٣-ف                                               موظف للرصد والتقييم -١
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            الواليتان الدعم لضحايا اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد البشرية وجرائم احلرب املرتكبة منذ
  .)٢١(٢٠٠٢يوليه / متوز١

تكثيف جهود حشد األموال، وتقييم احلالة : ٢٠١١شمل أولويات الصندوق الرئيسية لعام ت   و-٤٣٨
يف كينيا، والشروع يف أنشطة مجهورية أفريقيا الوسطى، وتقييم األنشطة وتوسيعها يف مجهورية 

  .الكونغو الدميقراطية ويف مشال أوغندا

ات وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة يجياإلسترات، سنة تطوير ٢٠١١أيضا أن تكون سنة ويتوخى    -٤٣٩
  .بإدارة أوامر التعويضات اليت تصدرها احملكمة

، حيث ٢٠١٠مارس /وعقد جملس اإلدارة اجلديدة أول اجتماع له يف نيويورك يف شهر آذار   -٤٤٠
واستناداً إىل الواقع . ، وكذلك مالك املوظفني يف األمانة٢٠١١استعرض واعتمد مشروع امليزانية لعام 

تشغيلي وإىل الدروس املستخلصة من تنفيذ الدعم للضحايا يف امليدان، سوف حتتفظ األمانة بسبع ال
  ). يف امليدان٢ منها يف املقر، و٥(وظائف معتمدة وثابتة 

وإن عدم منح هذا . ويلتمس جملس اإلدارة إعفاء األمانة من تطبيق أي نسبة تتعلق بالشواغر   -٤٤١
إىل تقييد ملء إحدى حمالة يف تنفيذ الربنامج إذ أن األمانة ستضطر اإلعفاء سوف يؤثر سلباً ال 

 . نقص األموالالوظائف السبع بسبب

  األهداف

ألشد حتياجات ذات األولوية الا تلبية إىل بلوغه هوصندوق سعى الياهلدف العام الذي و   -٤٤٢
أو منحهم /لية والضحايا ضعفاً، والذين خيضعون الختصاص احملكمة، مبنحهم املساعدة التأهي

 للمحكمة لعام ستراتيجيةاإلوحتديداً، يتفرع اهلدف العام للصندوق حسب األهداف . تعويضات
  : كالتايل٢٠١١

استحداث آليات لتقدمي كل التعاون الضروري، وخاصة منه إلقاء القبض على األشخاص     -١
  )٥ اإلستراتيجياهلدف . (وتسليمهم، ومحاية الشهود وتنفيذ األحكام

عم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة الد   -٢
  )٦ اإلستراتيجياهلدف . (والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

أن تصبح غري بريوقراطية تركز على النتائج ليس على العمليات وتعتمد على اللوائح عند     -٣
 )٨ اإلستراتيجياهلدف . (ملخاطراالقتضاء لضمان احلقوق والتخفيف من ا

                                                      
  . من نظام روما األساسي٨ و٧ و٦كما هي معرفة يف املواد  )٢٠(
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 ٢٠١١اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

   ١اهلدف 

التعويضات املدفوعة للضحايا  -
وأسرهم وجمتمعام، حيثما حكمت 

 .الدوائر بذلك

 اآلليات األساسية املوجودة للدفع يف الوقت احملدد، -
 .تواملراقبة وتقدمي التقارير عن دفع التعويضا

  ٪ من معدل التنفيذ٩٥

   ٢اهلدف 

حتسني االتصاالت مع جملس اإلدارة،  -
والدول األطراف، واملديرين 

األقدمني وغريهم من أصحاب 
 .املصلحة

 التعليقات اإلجيابية الواردة من أصحاب املصلحة -
 واملوظفني اخلارجيني بشأن نوعية االتصاالت

التقارير والتحاليل اليت جتري يف 
 احملدد املقدمة ألصحاب الوقت

 .املصلحة وللموظفني اخلارجيني

  الزيادة من فهم دور الصندوق -
  .وجملس إدارته واألمانة وأنشطتها

   زيادة استخدام مواد االتصاالت من طرف املنظمات-
  . الشريكة، والوسطاء وغريهم من أصحاب املصلحة

٪ يف عدد ١٠زيادة أكثر من > 
 على الزيارات ملوقع الصندوق

 . بنهاية السنةاإلنترنت

 ٣اهلدف 

هيكلة وعمليات إدارية فعالة وقائمة   -
 .مبا يالئم اللوائح والقواعد املطبقة

  
 تقرير مرض من مكتب املراجعة الداخلية واخلارجية -

 .للحسابات

  
مل يقدم مكتب مراجعة 

احلسابات اخلارجية والداخلية 
أي مالحظة بشأن األمانة يف 

  املراقبة واإلدارةجمال ممارسات

زيادة فعالية الوظائف، مبا فيها إدارة   -
املنح، وإخطار الدوائر وتقدمي 

 .العطاءات

 اخنفاض كبري يف وقت املعاجلة باملقارنة مع السنة -
 .املنصرمة

 ٪٢٥اخنفضت أكثر من > 

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  اخلرباء االستشاريون

 بشأن عدد كبري من املسائل التقنية، وكذلك كاتب حمترف للمساعدة يف رباءإسداء مشورة اخل -٤٤٣
نصف السنوي العام املتعلق بالربامج، ويف حتضري وضع األدوات اخلاصة بتجميع األموال وبالتقرير 

  .كُتيب الصندوق واملواد اخلاصة باالجتماع السنوي للمجلس

  املوارد املتصلة باحلاالت

  املوظفون

ناطق ) (مجهورية الكونغو الدميقراطية (٣-ينقل موظف الربامج امليدانية من فئة فسوف  -٤٤٤
، بسبب زيادة املخاطر ٣-من بونيا إىل كامبال بصفة موظف برامج إقليمية من فئة ف) بالفرنسية

األمنية على شركاء الصندوق وعلى املوظفني الذين يعملون يف امليدان يف شرق الكونغو، والطابع 
.  يف عنتييببعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةمي الذي تكتسيه طائرات اإلقلي
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 بصفة مسؤول إقليمي، ويراقب األنشطة يف ٣-موظف الربامج امليدانية من فئة فومن كامبال سيعمل 
ة اخلدمات العامة وستوفر هذه الوظيفة مراقبة املساعدين امليدانيني من فئ. البلدان الناطقة بالفرنسية

انظر الفقرة (والرتب األخرى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكذلك يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
باإلشراف على إدارة جمموعة من املشاريع، وأنشطة التعويض، والعالقات مع الوسطاء )  أدناه٤٤٦

  .واملاحنني

، كامبال، إىل وظيفة برامج )أوغندا (٣- فسوف تنقل أيضا وظيفة الربامج امليدانية من فئة و-٤٤٥
 اإلشراف على إدارة جمموعة من  شاغل الوظيفةوسيواصل). باإلنكليزية(، ٣-إقليمية من فئة ف

املشاريع، وأنشطة التعويض، والعالقات مع الوسطاء واملاحنني يف مشال أوغندا، والشروع يف برامج 
  .جديدة يف كينيا

  املساعدة املؤقتة العامة

 شهراً، ١٢ مجهورية أفريقيا الوسطى؛(مساعد ميداين من فئة اخلدمات العامة والرتب األخرى  -٤٤٦
لضمان املراقبة ). مجهورية أفريقيا الوسطى (٣-، بدل موظف الربامج امليدانية من فئة ف)متواصلة

ك جملس والدعم التقين املباشرين ملشاريع الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كما طلب ذل
  .اإلدارة

مجهورية ( الرتب األخرى –موظفان مساعدان للدعم امليداين من فئة اخلدمات العامة ويلزم  -٤٤٧
لدعم تصميم وتنفيذ مشاريع الصندوق يف مجهورية ).  شهراً، متواصلة١٢ الكونغو الدميقراطية؛

  .واإلداريالكونغو الدميقراطية، بتركيز خاص على متابعة املشاريع والدعم اللوجسيت 

 اخلرباء االستشاريون

مراجعة اخلرباء االستشاريون أيضا يف بدء برنامج احلالة يف كينيا، ويف دعم سوف يساعد  -٤٤٨
كما سيستخدم اخلرباء االستشاريون أيضاً . مجهورية الكونغو الدميقراطية يف املشاريعإدارة حسابات 

  .ة الكونغو الدميقراطيةلدعم تنفيذ التعويضات اليت تأمر ا احملكمة يف مجهوري

  موارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

لغرض سفر أعضاء الس، ولألنشطة املتعلقة جبمع األموال واالجتماعات مع . نفقات متكررة -٤٤٩
 .املاحنني والشركاء
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  الضيافة

د للمراسيم والضيافات اليت ترمي إىل التعريف بالصندوق، وملبادرات حش. نفقات متكررة -٤٥٠
  .املوارد

 اخلدمات التعاقدية

يشمل هذا االعتماد التكاليف املتعلقة باالجتماع السنوي لس إدارة . نفقات متكررة -٤٥١
الصندوق، وأتعاب املراقبني اخلارجيني، وأدوات الطباعة واالتصال لس اإلدارة وللدول األطراف 

  .وغري ذلك من أصحاب املصلحة

  نفقات التشغيل العامة

  .لتغطية نفقات االتصاالت وخمتلف النفقات.  متكررةنفقات -٤٥٢

  اللوازم واملواد

تستخدم للوفاء باللوازم املكتبية األساسية وغريها من املواد االستهالكية . نفقات متكررة -٤٥٣
  .الالزمة للمكتب

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

ا، والبعثات  واإلبالغ بشأا وتقييمهاملشاريعورصد أُدرج هذا االعتماد لدعم . نفقات متكررة -٤٥٤
مجهورية أفريقيا (املتعلقة بالتعويضات، وحشد املوارد، والدفاع وتطوير الربامج يف أربع حاالت 

وقد زيد يف االعتماد املخصص بسبب ). الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وكينيا وأوغندا
  . اصة للتعويضات، وتوسيع نطاق األنشطة إىل كينيااملبادرات الرامية إىل حشد أكثر من املوارد، خ

  اخلدمات التعاقدية

الستئجار السيارات يف املناطق النائية، وللطباعة اخلارجية للمواد املتعلقة . نفقات متكررة -٤٥٥
  .بأنشطة حشد املوارد، ولتوعية الضحايا

  التدريب

الربامج واملشاريع باستعمال لتدريب املوظفني على صياغة التقارير بشأن . نفقات متكررة   -٤٥٦
  .دارة املعلومات املتعلق باإلنظام
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  نفقات التشغيل العامة

لتغطية النفقات اللوجستية ألن موظفي الصندوق يعملون يف مواقع نائية وعالية . نفقات متكررة -٤٥٧
  .املخاطر حيث تنعدم أبسط املرافق األساسية أو تكون معيبة
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  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : سادس الربنامج الرئيسي ال-٩٣جدول 
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
  أمانة الصندوق االستئماين

 للضحايا
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
يةاألساس  

بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

-٤٠,١ ٥٨١,٤ ٤٢٢,٤ ١٥٩,٠ ٦٢١,٥  ٦٢١,٥ ٤٥٩,٤ ١٦٢,١ موظفو الفئة الفنية  ٦,٥-  
 ١,٠ ١,٢ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢٠,٠  ١٢٠,٠ ٦٠,٠ ٦٠,٠ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة

-٣٨,٩ ٧٠٢,٦ ٤٨٣,٠ ٢١٩,٦ ٧٤١,٥  ٧٤١,٥ ٥١٩,٤ ٢٢٢,١ ٦٤٠,٦ ٣٤٢,٩ ٢٩٧,٧ اموع الفرعي، املوظفون   ٥,٢-  
-٦٩,١ ٦١,٢ ٦١,٢  ١٣٠,٣  ١٣٠,٣ ١٣٠,٣  ٣٩٦,٣ ٣٦٣,٤ ٣٢,٩ املساعدة املؤقتة العامة  ٥٣,٠-  

           ٧,٥ ٣,٤ ٤,١ العمل اإلضايف
 ١١٠,٥ ٣١,٥ ٦٠,٠ ٤٠,٠ ٢٠,٠ ٢٨,٥  ٢٨,٥  ٢٨,٥ ٢٠,٥ ٢٠,٥  اخلرباء االستشاريون

-٣٧,٦ ١٢١,٢ ١٠١,٢ ٢٠,٠ ١٥٨,٨  ١٥٨,٨ ١٣٠,٣ ٢٨,٥ ٤٢٤,٣ ٣٨٧,٣ ٣٧,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٢٣,٧-  
 ٥٧,٥ ٨٦,٨ ٢٣٧,٨ ١٢٩,٤ ١٠٨,٤ ١٥٥,٠ ٤,٠ ١٥١,٠ ٨٢,٥ ٦٨,٥ ٨٢,٥ ٣١,٨ ٥٠,٧ السفر
   ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠ ١,٦  ١,٦ الضيافة

 ٢٠,٧ ٢٥,٠ ١٤٥,٥ ٦٢,٠ ٨٣,٥ ١٢٠,٥  ١٢٠,٥ ٥٥,٠ ٦٥,٥ ٥٦,١  ٥٦,١ اخلدمات التعاقدية
 ٦٠,٧ ١٠,٢ ٢٧,٠ ٢٤,٤ ٢,٦ ١٦,٨  ١٦,٨ ٥,٤ ١١,٤ ٣٨,٤ ٢٦,٦ ١١,٨ التدريب

   ١٩,٠ ١٤,٠ ٥,٠ ١٩,٠  ١٩,٠ ١٤,٠ ٥,٠ ١٠,١ ٠,٥ ٩,٦ نفقات التشغيل العامة
-٢,٠ ٣,٠  ٣,٠ ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠ ٠,١  ٠,١ اللوازم واملواد  ٤٠,٠-  

           ١٠,٤ ١,١ ٩,٣ األثاث واملعدات
 ٣٧,٨ ١٢٠,٠ ٤٣٧,٣ ٢٢٩,٨ ٢٠٧,٥ ٣٢١,٣ ٤,٠ ٣١٧,٣ ١٥٦,٩ ١٦٠,٤ ١٩٩,٢ ٦٠,٠ ١٣٩,٢ اموع الفرعي،التكاليف غري املتصلة باملوظفني

١ ٢٦٤,٠ ٧٩٠,١ ٤٧٣,٩ اموع  ١ ٢١٧,٦ ٨٠٦,٦ ٤١١,٠  ١ ٢٢١,٦ ٤,٠  ١ ٢٦١,١ ٨١٤,٠ ٤٤٧,١  ٣,٦ ٤٣,٥ 
              

-١,٣ ٢٥,٨ ٢٠,٣ ٥,٥ ٢٧,١  ٢٧,١ ٢٢,١ ٥,٠ ٢٩,١ ٥,٩ ٢٣,٣ الصيانة املوزعة  ٥,١-  

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : لرئيسي السادس الربنامج ا-٩٤اجلدول 

  أمانة الصندوق االستئماين
 للضحايا

وكيل 
 أمني عام

مساعد أمني 
 عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد
جمموع موظفي 
الفئة الفنية فما 

 فوقها

-اخلدمات العامة
 الرتبة الرئيسية

الرتب -اخلدمات العامة
 األخرى

جمموع موظفي 
 ت العامةاخلدما

 جمموع املوظفني

 ٣ ٢ ٢  ١      ١    األساسية
 ٤    ٤   ٣ ١ ١     املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 ٧ ٢ ٢  ٥   ٣ ١ ١ ١    اموع الفرعي احلالية

               األساسية
               املتصلة باحلاالت

الوظائف 
               اموع الفرعي املنقولة/اجلديدة

 -١ -١ -١            األساسية
 ١ ١ ١            املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
               اموع الفرعي تصنيفها/توزيعها

 ٧ ٢ ٢  ٥   ٣  ١ ١    اموع 
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  )املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع : ١-الربنامج الرئيسي السابع  -واو

  مقدمة

يف عام . هو أن تتوفر للمحكمة املباين الدائمة الالزمة  مدير املشروع اهلدف من مكتب-٤٥٨
. بإطالق املنافسة واالختيار يف جمال التصميم املعماري ، شرعت أنشطة مكتب مدير املشروع٢٠٠٩

 مواصلة مرحلة تصميم املشروع، وخاصة وضع التخطيط يف صيغته النهائية ٢٠١١وستشهد سنة 
  .ات للمقاولني العامنيوالشروع يف عملية العطاء

  ٢٠١١اهلدف يف عام   مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  ١اهلدف 

أن تتوفر للمحكمة املباين   -
الدائمة لتحقيق الغايات 

واألهداف اليت تتوخاها هذه 
  املنظمة

  
 يؤدي املشروع وفقا للميزانية املعتمدة  -
وضع التصميم للمباين الدائمة يف صيغته  -

 النهائية
منح (عملية العطاءات الختيار مقاول عام   -

  )٢٠١٢العقود سيتبع يف عام 

  
١٠٠٪  
١٠٠٪  
  
٥٠٪  

  املوارد من املوظفني

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

ثالثة أشهر، (الرتب األخرى - اخلدمات العامةفئةمساعد واحد يف معاجلة الوثائق من  -٤٥٩
  .حضري نظام الوثائق الورقية ملرحلة تنفيذ املشروعلتوفري الدعم اخلاص بت). متواصلة

ثالثة أشهر، وظيفة ( الرتب األخرى -اخلدمات العامة من فئة مساعد واحد يف االتصاالت  -٤٦٠
  .لتحضري األعمال والوثائق املتعلقة باالتصاالت). جديدة

  املوارد من غري املوظفني

  املوارد األساسية

  السفر

  .تماع بأعضاء اجلمعية، وشركة التصميم وموردي املعدات واخلدماتلالج. نفقات متكررة -٤٦١
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  اخلدمات التعاقدية

تشمل هذه التكاليف ترمجة وطباعة الطلبات من أجل الرخص والوثائق . نفقات متكررة  -٤٦٢
  .التقنية من قبيل اخلرائط والرسوم والتقارير، واخلدمات االستشارية

  التدريب

ذه التكاليف حضور املؤمترات املتعلقة بإدارة املشاريع، واملسائل تشمل ه. نفقات متكررة -٤٦٣
  . املتعلقة باالختصاصيني

  نفقات التشغيل العامة

  .تتعلق هذه التكاليف بنفقات خمتلفة، والتكاليف الربيدية وبعرض للتصميم. نفقات متكررة -٤٦٤

  األثاث واملعدات

ية مبساعدة الكمبيوتر إلدارة املشاريع تصاميم يتعلق هذا البند برباجميات وضع التصاميم املعمار -٤٦٥
  .أوتوكاد، أعمال فكتور، وما إىل ذلك

  

  

  



 

 

 

  ٢٠١١ امليزانية املقترحة لعام ١- الربنامج الرئيسي السابع-٩٥اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )وروبآالف الي(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

   املشروع مديرمكتب  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
املتصلة   األساسية  )املباين الدائمة(

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  -١,٨  -٤,٩  ٢٧٤,٨    ٢٧٤,٨  ٢٧٩,٧    ٢٧٩,٧  موظفو الفئة الفنية

  ١,٠  ٠,٦  ٦٠,٦    ٦٠,٦  ٦٠,٠    ٦٠,٠  بدون تقسيم  دمات العامةموظفو اخل
  -١,٣  -٤,٣  ٣٣٥,٤    ٣٣٥,٤  ٣٣٩,٧    ٣٣٩,٧  ٢٦٦,٦    ٢٦٦,٦  اموع الفرعي، املوظفون

  ٥١,٤  ١١,٤  ٣٣,٦    ٣٣,٦  ٢٢,٢    ٢٢,٢  ١٦,٨    ١٦,٨  املساعدة املؤقتة العامة
  ٥١,٤  ١١,٤  ٣٣,٦    ٣٣,٦  ٢٢,٢    ٢٢,٢  ١٦,٨    ١٦,٨  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٥٥,٦  ١٠,٤  ٢٩,١    ٢٩,١  ١٨,٧    ١٨,٧  ٤,٤    ٤,٤  السفر
      ٥,٠    ٥,٠  ٥,٠    ٥,٠  ٥,٧    ٥,٧  الضيافة

  ٣٥,٨  ٢٩,٠  ١١٠,٠    ١١٠,٠  ٨١,٠    ٨١,٠  ٢,١    ٢,١  اخلدمات التعاقدية
    ١٢,٣  ١٢,٣    ١٢,٣              التدريب

  -٩٠,٦  -٩٦,٦  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠٦,٦    ١٠٦,٦  ٩,٩    ٩,٩  نفقات التشغيل العامة
  ١٠٠,٠  ١,٠  ٢,٠    ٢,٠  ١,٠    ١,٠        زم واملواداللوا
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ١١,٩    ١١,٩  ألثاث واملعدات ا

اموع الفرعي، التكاليف غري 
  املتصلة باملوظفني

١٩,٧  -٤٣,٩  ١٧٨,٤    ١٧٨,٤  ٢٢٢,٣    ٢٢٢,٣  ٣٤,٠    ٣٤,٠-  
  -٦,٣  -٣٦,٨  ٥٤٧,٤    ٥٤٧,٤  ٥٨٤,٢    ٥٨٤,٢  ٣١٧,٤    ٣١٧,٤  اموع

  

  ٦٣,٧  ٣,٢  ٨,٢    ٨,٢  ٥,٠    ٥,٠  ١١,٦    ١١,٦  يانة املوزعةالص
  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام :١- الربنامج الرئيسي السابع-٩٦اجلدول 

  مكتب مدير املشروع
مساعد   وكيل أمني عام  )املباين الدائمة(

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام
جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوقها

اخلدمات 
- العامة
الرتبة 
  الرئيسية

اخلدمات 
- العامة
الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١        األساسية 
  الوظائف                              املتصلة باحلاالت

  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١        اموع الفرعي  احلالية
                              األساسية

الوظائف                               املتصلة باحلاالت
                              اموع الفرعي  املنقولة/اجلديدة

                              األساسية 
الوظائف املعاد                               املتصلة باحلاالت

                              اموع الفرعي  تصنيفها/توزيعها
  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١        اموع  
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  )الفوائد(مشروع املباين الدائمة : ٢-الربنامج الرئيسي السابع  - زاي

  مقدمة

بناًء على طلب جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف، أنشئ برنامج رئيسي جديد ال    -٤٦٦
مشروع خيص إال اإلبالغ عن الفوائد املتوقع دفعها عن القروض اليت استفادت منها احملكمة بشأن 

  .املباين الدائمة

  وظفنياملوارد من غري امل

  املوارد األساسية

  نفقات التشغيل العامة

القروض اليت  عن فوائد ٢٠١١أثناء حتضري مشروع امليزانية، يقدر املبلغ الواجب دفعه يف    -٤٦٧
  . يورو٣٥ ٦٠٠ هو مشروع املباين الدائمةاستفادت منها احملكمة بشأن 
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  ٢٠١١ لعام امليزانية املقترحة :٢- الربنامج الرئيسي السابع -٩٧اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
  الفوائد - مشروع املباين الدائمة

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

    ٣٥,٦  ٣٥,٦    ٣٥,٦              نفقات التشغيل العامة
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
            ٣٥,٦  ٣٥,٦    ٣٥,٦    

    ٣٥,٦  ٣٥,٦    ٣٥,٦              اموع
  

                        الصيانة املوزعة
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  راقبة املستقلةآلية امل: ٥-الربنامج الرئيسي السابع      -حاء

  مقدمة

آلية املراقبة املستقلة  )٢٢(.ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف، مبوجب القرار -٤٦٨
وتوجد هذه اآللية يف مكتب املراجعة الداخلية يف مقر احملكمة يف . بصفة برنامج رئيسي جديد

  .الهاي، لكنها ليست مدجمة فيه وال تابعة له

  فنياملوارد من غري املوظ

  املوارد األساسية

 يورو، ١٠ ٠٠٠السفر : ٢٠١٠ظلّت املوارد يف املستوى الذي مت اعتماده يف ميزانية  -٤٦٩
 يورو، ٤٠ ٠٠٠نفقات التشغيل العامة :  يورو، وزعت كالتايل١٠٠ ٠٠٠والتكاليف األخرى 

  . يورو٤٠ ٠٠٠املعدات  األثاث و يورو،٢٠ ٠٠٠اللوازم واملواد 

                                                      
-ICC اجلزء الثاين، ،األولالد (ICC-ASP/8/20)  األولالد ٢٠٠٩  ... الدورة الثامنة... الوثائق الرمسية )٢١(

ASP/8/Res.1. 
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  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام : ٥-نامج الرئيسي السابع الرب-٩٨اجلدول 
  ٢٠٠٩نفقات عام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 

  النمو يف املوارد  )بآالف اليورو(
 آلية املراقبة املستقلة

املتصلة   األساسية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

املتصلة   األساسية  اموع  باحلاالت
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

 -١٥,٣ -٣٥,٥ ١٩٦,١  ١٩٦,١ ٢٣١,٦  ٢٣١,٦  موظفو الفئة الفنية
                 بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

 -١٥,٣ -٣٥,٥ ١٩٦,١  ١٩٦,١ ٢٣١,٦  ٢٣١,٦     اموع الفرعي، املوظفون
     ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠     السفر

   ٤٠,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠     نفقات التشغيل العامة
      ٢٠,٠   ٢٠,٠  ٢٠,٠   ٢٠,٠     اللوازم واملواد

   ٤٠,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠     و املعدات  األثاث
اموع الفرعي، التكاليف غري 

   ١١٠,٠  ١١٠,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠     املتصلة باملوظفني
 -١٠,٤ -٣٥,٥ ٣٠٦,١  ٣٠٦,١ ٣٤١,٦  ٣٤١,٦     اموع

             
  ٨,٢ ٠,٥ ٥,٥  ٥,٥ ٥,٠  ٥,٠     الصيانة املوزعة

  ٢٠١١املالك املقترح من املوظفني لعام : ٥- الربنامج الرئيسي السابع-٩٩اجلدول 

وكيل أمني   آلية املراقبة املستقلة
  عام

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

جمموع موظفي 
  لفئة الفنيةا

  فما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

  الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة

  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

 ٢    ٢  ١  ١          األساسية
                   املتصلة باحلاالت

  الوظائف
 ٢    ٢  ١  ١          اموع الفرعي  احلالية

                   األساسية
                   املتصلة باحلاالت

الوظائف 
                   اموع الفرعي  قولةاملن/اجلديدة

                   األساسية
                      املتصلة باحلاالت

الوظائف املعاد 
  تصنيفها/توزيعها

                      اموع الفرعي
  ٢     ٢   ١  ١          اموع  
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  املرفقات

  ق األولاملرف

مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
، وجدول األنصبة لتوزيع ٢٠١١وصندوق رأس املال العامل لعام  ،٢٠١١

، وصندوق ٢٠١١نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 
  الطوارئ

  ،إن مجعية الدول األطراف

 للمحكمة اجلنائية الدولية ويف ٢٠١١ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وقد نظرت يف        
االستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا 

  اخلامسة عشرة،

  ٢٠١١امليزانية الربناجمية لعام  –ألف 

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية١٠٧ ٠٢٢ ٧٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على   -١ 

  بآالف اليورو بآالف اليورو باب االعتماد
 ١١ ٤٦٢,٤  اهليئة القضائية- الربنامج الرئيسي األول 

 ٢٦ ٧٧٨,٠  مكتب املدعي العام- الربنامج الرئيسي الثاين

 ٦٣ ٥٣٦,٥  قلم احملكمة- الربنامج الرئيسي الثالث

 ٣ ٠٩٥,٦  أمانة مجعية الدول األطراف- عالربنامج الرئيسي الراب

 ١ ٢٦١,١  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا- الربنامج الرئيسي السادس

 ٥٤٧,٤ )املباين الدائمة( مكتب مدير املشروع - ١ - الربنامج الرئيسي السابع

 ٣٥,٦  الفوائد- مشروع املباين الدائمة -  ٢ - الربنامج الرئيسي السابع

  ٣٠٦,١   آلية املراقبة املستقلة-  ٥- الرئيسي السابعالربنامج
 ١٠٧ ٠٢٢,٧  اموع
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  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعالهتوافق أيضاً    -٢

مكتب املدعي  اهليئة القضائية 
أمانة مجعية الدول  قلم احملكمة العام

 األطراف
أمانة الصندوق 

 االستئماين للضحايا
وع مشر

 املباين الدائمة

آلية 
املراقبة 
  املستقلة

 اموع

 ١      ١  وكيل أمني عام
 ٢     ١ ١  أمني عام مساعد

 صفر        ٢-مد

 ١١  ١ ١ ١ ٤ ٣ ١ ١-مد

 ٣٣   ١  ١٨ ١١ ٣ ٥-ف

 ٧٩ ١ ١  ٢ ٤٣ ٢٩ ٣ ٤-ف

 ١٤٠   ٣ ١ ٦٥ ٤٩ ٢٢  ٣-ف
 ١١٥ ١   ٢ ٦٠ ٤٧ ٥ ٢-ف

 ٢٣     ٦ ١٧  ١-ف
٤٠٤ ٢ ٢ ٥ ٦ ١٩٧ ١٥٨ ٣٤ موع الفرعي ا 

 ٢٠    ٢ ١٦ ١ ١ الرتبة الرئيسية-اخلدمات العامة

 ٣٥١  ١ ٢ ٢ ٢٦٧ ٦٣ ١٦  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

 ٣٧١  ١ ٢ ٤ ٢٨٣ ٦٤ ١٧ اموع الفرعي
 ٧٧٥ ٢ ٣ ٧ ١٠ ٤٨٠ ٢٢٢ ٥١ اموع

   ٢٠١١صندوق رأس املال العامل لعام    –باء

  ل األطراف،إن مجعية الدو

 وتأذن يورو، ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠١١ إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام تقرر
للمسجل بتقدمي سلف من الصندوق وفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية 

  .للمحكمة

  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية  -جيم

  راف،إن مجعية الدول األط

، جدول األنصبة الذي تعتمده ٢٠١١ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر
 اليت يستند إليها ئ، مع إجراء التسويات الالزمة وفقا للمباد٢٠١١األمم املتحدة مليزانيتها العادية لعام 

  )٢٣(.ذلك اجلدول

صبة للمحكمة اجلنائية الدولية أي أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنتالحظ 
  .حد أقصى مقرر بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

                                                      
  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١١٧ املادة )٢٢(
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  ٢٠١١متويل االعتمادات لعام   -دال

  إن مجعية الدول األطراف،

                  ، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها٢٠١١فيما يتعلق بعام تقرر، 
 يورو، اللذين ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ يورو، ورصيد صندوق رأس املال العامل البالغ قدره ١٠٧ ٠٢٢ ٧٠٠

 من اجلزء ألف واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا ١وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة 
  . من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥للقواعد 

  صندوق الطوارئ      -هاء

  إن مجعية الدول األطراف،

 ماليني ١٠ الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ /Res.4  ICC-ASP/3 إىل قرارهاإذ شري
الذي طلبت فيه إىل املكتب النظر يف إمكانيات جتديد موارد  /Res.4 ICC-ASP/7يورو، والقرار 

  صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،

  ،١٣ و١١ توصية جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن أعمال الدورتني  االعتباروإذ تأخذ يف

  .، إبقاء صندوق الطوارئ يف املستوى الذي هو عليه حاليا٢٠١١ فيما يتعلق بعام تقرر  -١

 ماليني يورو بنهاية السنة، ينبغي أن تقرر ٧وتقرر، يف حالة ما وصل الصندوق إىل أقل من        -٢
   ماليني يورو؛٧عادة جتديد موارده باملبالغ املناسبة، لكن ليس أقل من اجلمعية إ

 ماليني يورو قيد النظر، يف ضوء املزيد من اخلربة يف جمال ٧تطلب إىل املكتب إبقاء عتبة مبلغ        -٣
  .تشغيل صندوق الطوارئ
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 املرفق الثالث

  ٢٠١١الفتراضات املتعلقة بامليزانية الربناجمية لعام ا
 اموع البند

 ٢٠٠ ................احملكمة يف اثين عشر شهراً العمل بعدد أيام 
 ٤٢ ...........................................عدد الشهود 

 ٥ ............................عدد الشهود من أهل  اخلربة 
 ٤ ....................................عدد أشخاص الدعم

 ١٥ .....................املدة القصوى اليت يبقاها كل شاهد 
 ٤ ..........................................عدد املتهمني 

 ٤ ......................................عدد أفرقة الدفاع 
 ٨ ....................................دد ممثلي الضحايا ع

 ١٢ .................................عدد الزنزانات املطلوبة 
 صفر .................عدد الزيارات املوقعية اليت يؤديها القضاة 

 ٧ ...................................عدد املكاتب امليدانية 

  عاملرفق الراب

 للمحكمة اجلنائية الدولية، لفترة تتراوح من سنة واحدة إىل ثالث ستراتيجيةاإلاألهداف والغايات  قائمة
  سنوات

  :١اهلدف 
  منوذج للعدالة اجلنائية الدولية

االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة 
وفقاً لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية 

مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة مع كفالة ممارسة 
 .تامة

  :٢اهلدف 
  مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم

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

  :٣اهلدف 
  منوذج لإلدارة العامة

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام 
قدر من املوارد عن طريق هياكل وعمليات أدىن 

رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة 
وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على عدد كاف من 
املوظفني األكفاء وذوي اهلمة العالية ويف بيئة مستها 

 .احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية

 حتقيقات يف القضايا املتعلقة ٥ إىل ٤ إجراء - ١
باحلاالت املوجودة وحماكمة أربع على األقل رهناً مبا 

 .يؤمّن من التعاون اخلارجي

 إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم -٤ 
هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة 

 .يف اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

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

 .لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

 إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية والسعي - ٢
اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني 

 .متاشيا مع نظام روما األساسي

 استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة - ٥
تيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال ت

توقيف األشخاص وتسليمهم، ومحاية الشهود وتنفيذ 
 .األحكام

 تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية - ٩
تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد 

 .املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

عايري اجلودة املنصوص  وضع سياسات لتنفيذ م- ٣
عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية 
وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركة يف 
اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة 

 .على حنو حيترم التنوع

 زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز - ٦
اب املصلحة االتصال والتفاهم املتبادل مع أصح
 .والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 جذب خمتلف املوظفني من ذوي الكفاءات -١٠
العالية، ورعايتهم وتوفري التطوير الوظيفي وفرص 

 .التقدم

 ضمان إشهار مجيع اإلجراءات بالنسبة للجماهري - ٧ 
 .احمللية والعاملية

 . مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة-١١
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  )أ( اخلامس املرفق

  املالك املقترح من املوظفني للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي

  اموع الكلي
 للمحكمة

  وكيل أمني
 عام

مساعد 
 أمني عام

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد

جمموع موظفي 
  الفئة الفنية
 وما فوقها

اخلدمات 
الرتبة -العامة

 الرئيسية

اخلدمات 
الرتب -العامة
 خرىاأل

جمموع موظفي 
 اخلدمات العامة

  جمموع

 املوظفني

  الربنامج
 الرئيسي األول

      ٥١ ١٧ ١٦ ١ ٣٤   ٥ ٢٢ ٣ ٣ ١ 

  الربنامج

 الرئيسي الثاين
٢٢٢ ٦٤ ٦٣ ١ ١٥٨ ١٧ ٤٧ ٤٩ ٢٩ ١١ ٣  ١ ١ 

  الربنامج

 الرئيسي الثالث
  ٤٨٠ ٢٨٣ ٢٦٧ ١٦ ١٩٧ ٦ ٦٠ ٦٥ ٤٣ ١٨ ٤  ١ 

  الربنامج

 الرئيسي الرابع
    ١٠ ٤ ٢ ٢ ٦  ٢ ١ ٢  ١ 

  الربنامج

 الرئيسي السادس
    ٧ ٢ ٢  ٥   ٣  ١ ١ 

  الربنامج

 ١-الرئيسي السابع
    ٣ ١ ١  ٢    ١  ١ 

  الربنامج

 ٥-الرئيسي السابع
         ٢       ٢  ١  ١ 

 ٧٧٥ ٣٧١ ٣٥١ ٢٠ ٤٠٤ ٢٣ ١١٥ ١٤٠ ٧٩ ٣٣ ١١ صفر ٢ ١ اموع العام
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  )ب(املرفق اخلامس 
  لتغيريات يف جدول مالك املوظفنيا

 ٢٠١١  لعامقترحةإىل امليزانية امل  املعتمدة٢٠١٠من ميزانية عام  الرتبة عدد الوظائف

 مكتب املدعي العام
    األساسية

 حذفت أفرقة التحقيق أمني عام مساعد  ١
١     

    املتصلة باحلاالت

١دم  إىل٥-ف ١ اءمنسق االدع )أساسية( منسق االدعاء   
 أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات ٥-ف إىل ٤-ف ١
 أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات ٤-ف ١

 أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات ٣-ف ١

 أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات ٢-ف ١
  قسم التخطيط والعمليات  أفرقة التحقيق  ٣-ف  ١
٦    
٧    
 قلم احملكمة

     اسيةاألس

 قسم املوارد البشرية قسم املوارد البشرية ٣-ف إىل ٢-ف ١

  وحدة الضحايا والشهود  وحدة الضحايا والشهود  ٤-ف إىل ٣-ف ١
  حملامنياقسم دعم   قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ١-ف ١
  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ٥-ف إىل ٤-ف ١
  قسم مشاركة وتعويض الضحايا   مشاركة وتعويض الضحاياقسم  ٢-ف إىل ١-ف ١
١-فالرتب األخرى إىل -اخلدمات العامة ١   قسم مشاركة وتعويض الضحايا  قسم مشاركة وتعويض الضحايا 
الرتب األخرى-اخلدمات العامة ١ مكتب رئيس شعبة  الدفاع عن الضحايا     لديوان املسج  
٥-ف ١ حايامكتب رئيس شعبة الدفاع عن الض  حملامنياقسم دعم    
٨    

باحلاالت - املتصلة       
٣-ف إىل ٢-ف ١ قسم األمن والسالمة     قسم األمن والسالمة 
٤-ف إىل ٣-ف ٤ قسم العمليات امليدانية     قسم العمليات امليدانية 
٢-ف الرتبة األخرى إىل -اخلدمات العامة ١ قسم العمليات امليدانية    يةقسم العمليات امليدان   
٤-ف إىل ٣-ف ١ قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية     قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية 
٢-ف إىل ١-ف ٣ قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية     قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية 
٣-ف إىل ٢-ف ١ وحدة الضحايا والشهود     وحدة الضحايا والشهود 
٤-ف ١ مكتب رئيس شعبة الدفاع عن الضحايا    حملامنياقسم دعم    
مكتب رئيس شعبة الدفاع عن الضحايا    الرتبة األخرى-اخلدمات العامة ١ امنياحملقسم دعم    
١٣    

٢١    

 أمانة مجعية الدول األطراف
    األساسية

٤-ف ١ أمانة مجعية الدول األطراف    حذفت 

١    

٢٩=  اموع     
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 )ج(املرفق اخلامس 

  ٢٠١٠قائمة الوظائف من فئة اخلدمات العامة املعاد تصنيفها يف عام 

 عدد املناصب الرتبة

 اجلديد، املعتمد القدمي

 املنصب القسم

   قلم احملكمة

٥ -خ ع  ١ ٦ -خ ع    موظف التخطيط والتنسيق  قسم األمن والسالمة  
٤ -خ ع  ١ ٥ -خ ع   ةقسم األمن والسالم   موظف دعم أمن املوظفني 
٤ -خ ع  ١ ٥ -خ ع    مساعد إداري قسم املوارد البشرية 
٣ -خ ع  ٢ ٤ -خ ع    كاتب احملكمة قسم إدارة احملكمة 
 ٥= اموع

  )د(املرفق اخلامس 

  الوظائف احملولة من املساعدة املؤقتة العامة

 عنوان الوظيفة الربنامج الفرعي الرتبة عدد الوظائف

 القضائيةاهليئة 

    األساسية

٣-ف ١  موظف قانوين الرئاسة 
١    

 مكتب املدعي العام

    باحلاالت -  املتصلة

 مترجم قسم اخلدمات ٣-ف ٥

٥    

 قلم احملكمة

    األساسية

 خبري نفساين وحدة الضحايا والشهود ٣-ف ١

١    

    ٧= اموع 
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  )ه(املرفق اخلامس 

  )بآالف اليورو(  القضاة– ٢٠١١ات لعام املرتبات واالستحقاق
  

 التكاليف  قضاة٣: هيئة الرئاسة

 ٥٤٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات

 ٢٨,٠ البدالت اخلاصة للرئيس ونواب الرئيس
 ٥٤,٠  ) من املرتب٪ ١٠(التكاليف املشتركة 

 ٤٢٧,٩ املعاشات التقاعدية للقضاة

١ ٠٤٩,٩ اموع الفرعي هليئة الرئاسة  

    قاضيا١٥: الدوائر

٢ ٧٠٠,٠ التكاليف القياسية للمرتبات  

 ٢٧٠,٠  ) ٪ من املرتب١٠(التكاليف املشتركة 

١ ٧٢٧,٨ املعاشات التقاعدية للقضاة  

 ١٠٤,٥  موارد خاصة لقاض واحد انتهت واليته
٤ ٨٠٢,٣ اموع الفرعي للدوائر  

٥ ٨٥٢,٢  جمموع اهليئة القضائية  
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  )و(املرفق اخلامس 

  - ٢٠١١التكاليف القياسية للمرتبات لعام 
  )بآالف اليورو( )املقر(موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

  

  التكاليف املشتركة صايف املرتبات رتبة الوظيفة
 اخلاصة باملوظفني

 اموع بدل التمثيل

 ]٤[=]٣[+]٢[+]١[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٢٤٠,٩ ٤,٠ ٧٦,٣ ١٦٠,٦ وكيل أمني عام
 ٢١٠,٠ ٣,٠ ٦٦,٧ ١٤٠,٤  عام مساعدأمني
 ١٧٦,٧  ٥٦,٩ ١١٩,٨ ١-مد
 ١٥٥,٦  ٥٠,١ ١٠٥,٥ ٥-ف
 ١٢٨,٧  ٤١,٤ ٨٧,٣ ٤-ف
 ١٠٧,٩  ٣٤,٧ ٧٣,١ ٣-ف
 ٨٩,٢  ٢٨,٧ ٦٠,٥ ٢-ف

 ٨٩,٢  ٢٨,٧ ٦٠,٥ ١-ف

 ٨٥,٧  ٢٧,٦ ٥٨,١ الرتبة الرئيسية-اخلدمات العامة

 ٦٧,٣   ٢١,٧ ٤٥,٦  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

 :عوامل تأخري التعيني

 :الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربنامج الرئيسي الثاين)     أ(
 الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربامج الرئيسية األخرى)   ب(

٨٪  
١٠٪ 

 

 عوامل تأخري التعيني

 ]٪ ١٠[ ]٪ ٨[ ]صفر٪[ رتبة الوظيفة

 ٢١٦,٨ ٢٢١,٧ ٢٤٠,٩ وكيل أمني عام
 ١٨٩,٠ ١٩٣,٢ ٢١٠,٠ أمني عام مساعد

 ١٥٩,٠ ١٦٢,٥ ١٧٦,٧ ١-مد
 ١٤٠,١ ١٤٣,٢ ١٥٥,٦ ٥-ف
 ١١٥,٨ ١١٨,٤ ١٢٨,٧ ٤-ف
 ٩٧,١ ٩٩,٢ ١٠٧,٩ ٣-ف
 ٨٠,٣ ٨٢,١ ٨٩,٢ ٢-ف
 ٨٠,٣ ٨٢,١ ٨٩,٢ ١-ف

 ٧٧,١ ٧٨,٩ ٨٥,٧ الرتبة الرئيسة-اخلدمات العامة 
 ٦٠,٦ ٦١,٩ ٦٧,٣ الرتب األخرى-دمات العامة اخل
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  املرفق السادس

  جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق
٢٠٠٩نفقات عام  ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام   ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام    

 النمو يف املوارد (بآالف اليورو) (بآالف اليورو) (بآالف اليورو)
 اموع الكلي للمحكمة

سيةاألسا املتصلة  
 اموع باحلاالت

 األساسية
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

املتصلة 
 باحلاالت

 اموع
بدون املؤمتر 
 االستعراضي

األساسية 
للمؤمتر 

 االستعراضي

اموع مع 
املؤمتر 

 االستعراضي
املتصلة  األساسية

 اموع باحلاالت
املبلغ بدون 
املؤمتر 

 االستعراضي

٪ 
بدون املؤمتر 

اضياالستعر  
٥ ٥١٦,٦ القضاة    ٥ ٥١٦,٦  ٥ ٦٣٤,٠   ٥ ٦٣٤,٠   ٥ ٦٣٤,٠  ٥ ٨٥٢,٢   ٥ ٨٥٢,٢  ٣,٩ ٢١٨,٢ 

١٨ ٩٨١,٠ موظفو الفئة الفنية  ٢١ ١٥٢,٤  ٤٠ ١٣٣,٤   ٤٠ ١٣٣,٤  ١٩ ٥٦٣,١  ٢١ ٦٦٥,٤  ٤١ ٢٢٨,٥  ١ ٠٩٥,١  ٢,٧ 
١٠ ٦١٥,١ بدون تقسيم موظفو اخلدمات العامة  ٩ ٤٢٣,٨  ٢٠ ٠٣٨,٩   ٢٠ ٠٣٨,٩  ١٠ ٧٦٣,٧  ٩ ٥١٥,٧  ٢٠ ٢٧٩,٤  ١,٢ ٢٤٠,٥ 

٢٤ ٨٦٢,٧ اموع الفرعي، املوظفون   ٢٥ ٧٤٦,٠  ٥٠ ٦٠٨,٧  ٢٩ ٥٩٦,١  ٣٠ ٥٧٦,٢  ٦٠ ١٧٢,٣   ٦٠ ١٧٢,٣  ٣٠ ٣٢٦,٨  ٣١ ١٨١,١  ٦١ ٥٠٧,٩  ١ ٣٣٥,٦  ٢,٢ 
٣ ٧٤٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة  ٥ ٦٤٤,٢  ٩ ٣٨٩,٠  ٢ ٣١٠,٩  ٥ ٥٥٣,٦  ٧ ٨٦٤,٥  ٨ ٥٣٤,٧ ٦٧٠,٢  ٢ ٣٧١,١  ٧ ١٣٤,٥  ٩ ٥٠٥,٦  ١ ٦٤١,١  ٢٠,٩ 

١ ٣٥٧,٧ املساعدة املؤقتة لإلجتماعات  ١ ٦٤٩,٣ ٢٩١,٦  ١ ٠٧٩,٧  ١ ١٥٠,٨ ٧١,١   ١ ١٥٠,٨  ١ ١٣٥,٧  ١ ٤٢٨,٢ ٢٩٢,٥  ٢٤,١ ٢٧٧,٤ 
 ١٤,٠ ٥٤,٦ ٤٤٤,٢ ١٥٥,٣ ٢٨٨,٩ ٤٠٦,٢ ١٦,٦ ٣٨٩,٦ ١٣٧,٢ ٢٥٢,٤ ٣٧٠,٠ ٧٧,٨ ٢٩٢,٢ العمل اإلضايف

 ٣١,٠ ١٢١,٥ ٥١٤,٠ ٣٣٥,٧ ١٧٨,٣ ٣٩٢,٥  ٣٩٢,٥ ٣٠٨,٨ ٨٣,٧ ٢٨٧,٣ ٢٢٠,٤ ٦٦,٩ اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي، الرتب 

٥ ٤٦١,٦ األخرى  ٦ ٢٣٤,٠  ١١ ٦٩٥,٦  ٣ ٧٢٦,٧  ٦ ٠٧٠,٧  ٩ ٧٩٧,٤  ١٠ ٤٨٤,٢ ٦٨٦,٨  ٣ ٩٧٤,٠  ٧ ٩١٨,٠  ١١ ٨٩٢,٠  ٢ ٠٩٤,٦  ٢١,٤ 

٢ ٩٨٦,٠ ٨٨٤,٠ السفر  ٣ ٨٧٠,٠  ١ ٠١١,٩  ٣ ٩٨٥,٧  ٤ ٩٩٧,٦  ٥ ٢٥١,١ ٢٥٣,٥  ١ ٢١٧,٩  ٣ ٨٥٣,٢  ٥ ٠٧١,١  ١,٥ ٧٣,٥ 
   ٥٨,٠  ٥٨,٠ ٥٨,٠  ٥٨,٠  ٥٨,٠ ٣٩,٦  ٣٩,٦ الضيافة

٢ ٣٠٦,٠ اخلدمات التعاقدية   ١ ٧٥٠,٠  ٤ ٠٥٦,٠  ٢ ٢٩٦,٤  ١ ٤٩٤,٠  ٣ ٧٩٠,٤  ٤ ١٣١,٤ ٣٤١,٠  ٢ ٢١٩,٨  ١ ٥٩١,٨  ٣ ٨١١,٦  ٠,٦ ٢١,٢ 
١ ٠١٨,٤ ٤٧٩,٩ ٥٣٨,٥ التدريب  ١,٢ ١١,٣ ٩٥٥,٩ ٤٨٣,٣ ٤٧٢,٦ ٩٤٤,٦  ٩٤٤,٦ ٤٥٦,٨ ٤٨٧,٨ 
٣ ١٣٠,٨  الدفاع  ٣ ١٣٠,٨   ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢   ٢ ٧١١,٢   ٢ ٧١١,٢  ٢ ٧١١,٢    

٥ ٧٤٧,٧ نفقات التشغيل العامة  ٤ ٨٥٢,٠  ١٠ ٥٩٩,٧  ٦ ٢١١,٤  ٥ ٩١٠,٣  ١٢ ١٢١,٧  ١٢ ١٩٨,٤ ٧٦,٧  ٦ ٥٣٦,٩  ٦ ٢١٤,٨  ١٢ ٧٥١,٧  ٥,٢ ٦٣٠,٠ 
١ ١٦٧,٥ ٣٩٤,٦ ٧٧٢,٩ اللوازم واملواد  ١ ٢٣٦,٣ ٤٥١,٨ ٧٨٤,٥  ١ ٢٤٧,٧ ١١,٤  ١ ٣٥٣,٠ ٤٤٢,٦ ٩١٠,٤  ٩,٤ ١١٦,٧ 

١ ٧٨٩,٣ ٨٢٤,٧ ٩٦٤,٦ األثاث واملعدات  ١ ٠٥٨,١ ٤٠٢,٩ ٦٥٥,٢ ٧٩٠,٤  ٧٩٠,٤ ٢٦٦,٢ ٥٢٤,٤  ٣٣,٩ ٢٦٧,٧ 
اموع الفرعي،التكاليف غري 

١١ ٢٥٣,٣ املتصلة باملوظفني  ١٤ ٤١٨,٠  ٢٥ ٦٧١,٤  ١١ ٣٧٤,٢  ١٥ ٢٧٦,٠  ٢٦ ٦٥٠,٢  ٢٧ ٣٣٢,٨ ٦٨٢,٦  ١٢ ٠٧٠,٨  ١٥ ٦٩٩,٨  ٢٧ ٧٧٠,٦  ١ ١٢٠,٤  ٤,٢ 

٤٧ ٠٩٤,٢ اموع  ٤٦ ٣٩٨,٠  ٩٣ ٤٩٢,٢  ٥٠ ٣٣١,٠  ٥١ ٩٢٢,٩  ١٠٢ ٢٥٣,٩  ١ ٣٦٩,٤  ١٠٣ ٦٢٣,٣  ٥٢ ٢٢٣,٨  ٥٤ ٧٩٨,٩  ١٠٧ ٠٢٢,٧  ٤ ٧٦٨,٨  ٤,٧ 
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  املرفق السابع

  )اليورومباليني ( ٢٠١١ -٢٠٠٩اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات يف الفترة 
  

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ الوصف

 ١٠٧,٠ ١٠٣,٦ ١٠١,٢ )*(االشتراكات املقررة 

 ١,٠ ١,٠ ٣,٥ الفوائد املكتسبة

 ١٠٨,٠ ١٠٤,٦ ١٠٤,٧ اموع

  
  

 
  

   ٢٠٠٩  مليون يورو، بينما بلغت االشتراكات املقررة لعام١٠١,٢ حنو ٢٠٠٩ بلغت امليزانية املعتمدة لعام (*)
  . مليون يورو٩٦,٢حنو 

  
  

 

  ) اليورومباليني( ٢٠١١-٢٠٠٩يف الفترة اإلسقاطات املتعلقة باإليرادات 

��� 

٢٠
٠ 

٤٠
٠ 

٦٠
٠ 

٨٠
٠ 

١٠٠
٠ 

١٢٠
٠ 

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

  (*)ا����اآ�ت ا����رة
� ا��$ا#" ا��!� �



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-011110 188 

 

  املرفق الثامن

  ٢٠١١بيانات االيرادات املقدرة لعام 

  برنامج املتدربني واملهنيني الزائرين

 يورو البند

  ٢٠١١اإليرادات املقدرة لعام 

١ ٠٩٦ ٧٠٠ تربعات اجلهات املاحنة  

١ ٠٩٦ ٧٠٠ اموع الفرعي لإليرادات  

  ٢٠١١النفقات املقدرة لعام 

٧٥٦ ١٥٠ املتدربني واملهنيني الزائرين  

١٤١ ٠٠٠ السفر  

١٠٥ ٥٠٠ نفقات التشغيل العامة  

٢٢ ٣٠٠ اللوازم واملواد  

٧١ ٧٥٠ التكاليف اإلدارية  

١ ٠٩٦ ٧٠٠ اموع الفرعي للنفقات  

 صفر ٢٠١١اإليرادات الصافية لعام 

  الصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً

 يورو البند

  ٢٠١١إليرادات املقدرة لعام ا

٥٠ ٠٠٠ تربعات اجلهات املاحنة  

٥٠ ٠٠٠ اموع الفرعي  

  ٢٠١١النفقات املقدرة لعام 

٤٣ ٥٠٠ السفر  

٦ ٥٠٠ التكاليف اإلدارية  

٥٠ ٠٠٠ اموع الفرعي للنفقات  

 صفر ٢٠١١اإليرادات الصافية لعام 
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  املرفق التاسع

  لربامج الفرعيةمدخل إىل وظائف الربامج وا

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول -ألف

  هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -١

  .إدارة احملكمة والتنسيق فيما بني األجهزة: وظيفة إدارية    )أ(

دعم الدوائر، تنفيذ األحكام وغري ذلك من الوظائف املنوطة يئة : وظيفة قضائية  )ب(
 .ألساسي والنصوص الفرعيةالرئاسة وفقاً لنظام روما ا

توسيع دائرة الفهم للعمل الذي تقوم به احملكمة وتنسيق : وظيفة عالقات خارجية  )ج(
 .أنشطة االتصال اخلارجي اليت تضطلع ا احملكمة

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  الشعبة التمهيدية   )أ(

 الشعبة االبتدائية   )ب(

 شعبة االستئناف   )ج(

  مكاتب االتصال : ١٣٠٠الربنامج   -٣

 .تعزيز التفاعل وتيسري التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة: مكتب االتصال يف نيويورك  ) أ(

تعزيز التفاعل وتيسري التعاون بني االحتاد : مكتب االتصال التابع لالحتاد األفريقي  ) ب(
  .األفريقي واحملكمة

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين -باء

  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   ) أ(

ات الداعمة؛ تقييم املعايري والسياسات اإلستراتيجيإدارة : إستراتيجيةوظيفة   ‘١‘
 . توزيع املوارد البشريةإستراتيجيةالقانونية؛ 

تقدمي املشورة القانونية للشعب التنفيذية التابعة للمكتب : وظيفة املشورة  ‘٢‘
 .نسيق شبكة املؤسسات األكادميية القانونيةوت

 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   ) ب(
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مسائل امليزانية واملسائل املالية، إدارة املوارد البشرية، مبا يف : وحدة اإلدارة العامة  ‘١‘
 .ذلك التدريب والتطوير والدعم التشغيلي لألفرقة املشتركة وللشعب

مجة التحريرية والترمجة الفورية امليدانية للعمليات اليت التر: وحدة اخلدمات اللغوية  ‘٢‘
 .يضلع ا مكتب املدعي العام

خدمات تكنولوجية األساس خيتص ا مكتب املدعي : وحدة قاعدة املعارف  ‘ ٣‘
 .العام

األدلة املادية، إدارة األدلة ذات الصلة باحملاكمات : وحدة املعلومات واألدلة  ‘٤‘
 .تملةوعمليات اإلحالة احمل

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج -٢

  التحليل املوقعي  )أ(

من منظور ) اجلديدة والقائمة(حتليل احلاالت اليت حتظى باالهتمام : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
مصاحل العدالة وقضايا التكامل واملقبولية؛ التحليالت اليت تتناول البالغات الوافدة 

توفر قدرة .  من نظام روما األساسي٥٣ و١٥ادتني واإلحاالت مبوجب امل
  .مكرسة لتحليل احلاالت حتظى ا األفرقة املشتركة بالنسبة لكلّ حالة

 .تقارير وتوصيات ترفع إىل اللجنة التنفيذية: وظيفة املشورة   ‘٢‘

 التعاون الدويل  )ب(

ن اتفاقات بناء شبكة دولية، إجراء املفاوضات بشأ: وظيفة عالقات خارجية  ‘١‘
 .ينسق طلبات املساعدة. التعاون والتعاون ذو الصلة باحلاالت

 .تنسق املساعدة القضائية: وحدة التعاون القضائي  ‘ ٢‘

تنفذ استراتيجيات التعاون : وحدة التعاون الدويل والقبض على األشخاص  ‘٣‘
 .الدويل، تعزز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل بشأن قضايا القبض

 .وفر قدرة املشورة يف جمال التعاون الدويل لكلّ فريق من األفرقة املشتركة  ‘٤‘

 شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣

  أفرقة التحقيق: ٢٣١٠الربنامج الفرعي   ) أ(

تشتمل على قدرة إلجراء التحقيقات واالضطالع بالعمليات : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
االت حمددة واملسؤولة عن مجع األدلة امليدانية املنوطة باألفرقة املشتركة املعنية حب

 .يف امليدان وتنفيذ استراتيجيات وخطط التحقيق

 .موارد مكرسة للتعاون مع فريق احملاكمة أثناء مرحليت احملاكمة واالستئناف  ‘٢‘
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 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   ) ب(

دانية وإجراءات تدعم وترصد العمليات املي: وحدة دعم العمليات والتحقيق  ‘١‘
توفر املشورة املتصلة بالطب الشرعي والنسخ بلغيت العمل وفهارس . األمن

 .البيانات الشرحية

توفر املشورة والدعم املتصلني بالقضايا اليت م : الوحدة املعنية باملرأة والطفولة  ‘٢‘
 .الشهود/الضحايا

 للتحقيق وجتري تطور استراتيجيات: وحدة استراتيجيات التحقيق والتحليل  ‘٣‘
تطور معايري التشغيل يف جمال التحليل والتحقيق وتعمل على . حتليالت للجرائم

 .تنمية وتطوير الشبكات اليت تربطها بالوكاالت الوطنية وهيئات إنفاذ القوانني

 شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  االدعاء  )أ(

لدائرة التميهدية والدائرة الترافع يف القضايا املطروحة على ا: وظيفة قضائية  ‘١‘
 ٦١االبتدائية، ويتوىل القسم صياغة املستند املتضمن للمتهم مبوجب املادة 

 .من نظام روما األساسي ويعد املذكرات القانونية) أ) (٣(الفقرة 

تقدمي املشورة القانونية لألفرقة املشتركة أثناء وضع : وظيفة املشورة  ‘٢‘
 .د للقضايااستراتيجيات التحقيق واإلعدا

 االستئناف   )ب(

الترافع أثناء إجراءات االستئناف؛ يعد املذكرات القانونية املتعلقة : وظيفة قضائية  ‘١‘
 .بالطعن التمهيدي والطعن النهائي ويعرض احلجج الشفوية أثناء االستئناف

 .تقدمي املشورة القانونية ملكتب االستئناف والطعون احملتملة: وظيفة املشورة  ‘٢‘

 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -يمج

  لمكتب املسج: ٣١٠٠الربنامج   -١

  لديوان املسج: ٣١١٠الربنامج الفرعي   ) أ(

يعد الصكوك . يسدي املشورة للمسجل ولسائر أجهزة احملكمة: وظيفة املشورة  ‘١‘
 .القانونية والسياسات الداخلية واملبادئ التوجيهية ويتفاوض بشأا ويستعرضها

. ينسق مع الدولة املضيفة عملية تنفيذ اتفاق املقر: وظيفة عالقات خارجية  ‘٢‘
 .ويرصد تعاون الدول األطراف ويسن التشريعات
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 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي   ) ب(

حيدد ما إذا كانت التعامالت املالية جتري بشكل مقتصد وكفء : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
 .ع التقيد بالسند التشريعي املنطبق واللوائح والقواعدوفعال وم

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي   ) ج(

 .مسؤول عن األمن املادي للمحكمة: وظيفة تنفيذية  ‘١‘

 .يسدي املشورة بشأن السالمة عموما: وظيفة املشورة  ‘٢‘

 مكتب املباين الدائمة لقلم احملكمة: ٣١٦٠الربنامج الفرعي   ) د(

يضمن االستجابة ملتطلبات احملكمة مبا يف ذلك النوعية، : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
 .والتوقيت، واملراقبة املالية

يسدي املشورة بشأن اجلوانب املعمارية والتقنية للمباين : وظيفة املشورة  ‘٢‘
 .اجلديدة

 قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي   )ه(

 .املكاتب امليدانية ورصد إداراينسق أنشطة : وظيفة تنفيذية  ‘١‘

  .يسدي املشورة بشأن أنشطة العمليات امليدانية: وظيفة املشورة  ‘٢‘

  حملامنياقسم دعم : ٣١٩٠الربنامج الفرعي   ) و(

يساعد األشخاص امللتمسني ملساعدة قانونية ويساعد كذلك : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
مع سائر أجهزة احملكمة أفرقة الدفاع ويؤمن استقاللية أفرقة الدفاع ويتواصل 

  .واجلهات اخلارجية اليت تتحاور معها احملكمة

 مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج الفرعي   ) ز(

يوفر الدعم واملساعدة للمدعى عليهم وألفرقة الدفاع وللدوائر : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
 .كذلك

‘٢‘  لاملكتب مستقل عن املسج.  

  احملامي العام للضحايامكتب: ٣١٩٢     الربنامج الفرعي  ) ح(

يوفر الدعم واملساعدة للضحايا وللممثلني القانونيني هلؤالء : ظيفة تنفيذية و‘ ١‘
 .الضحايا

‘٢ ‘لاملكتب مستقل عن املسج  
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 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

  مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   ) أ(

 بشريةقسم املوارد ال: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   ) ب(

 وحدة التوظيف  ‘ ١‘

 وحدة إدارة ومتابعة شؤون املوظفني  ‘٢‘

 وحدة التدريب والتطوير  ‘٣‘

 وحدة الصحة والرفاه  ‘ ٤‘

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   ) ج(

 اإلدارة املالية: وحدة احلسابات  ‘ ١‘

 وحدة املرتبات  ‘ ٢‘

 وحدة املدفوعات  ‘ ٣‘

 وحدة اخلزانة  ‘ ٤‘

 حدة االشتراكاتو  ‘ ٥‘

  إعداد وإدارة امليزيانية: وحدة امليزانية  ‘ ٦‘
 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي    )د(

 وحدة السفر    ‘ ١‘
 وحدة إدارة املرافق  ‘٢‘
 وحدة العمليات اللوجستية والنقل    ‘ ٣‘
 وحدة املشتريات    ‘ ٤‘

 لومات واالتصالقسم تكنولوجيات املع: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي    )ه(
. توفر املعدات والربامج والتطبيقات والبنية التحتية لالتصال: وحدة العمليات  ‘١‘

 .تؤمن دعم العمالء
 .تطور وتدعم نظم املعلومات والتطبيقات: وحدة خدمات املعلومات  ‘٢‘

  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج   -٣

  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   ) أ(
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. تنظم جلسات االستماع، وتوفر قاعات احملكمة اجلاهزة متاما: ظيفة تنفيذيةو  ‘١‘
تدير املعلومات املتعلقة جبلسات االستماع اليت تعقدها . تدعم الربط الفيديوي

 .احملكمة

 قسم االحتجاز: ٣٣٣٠: الربنامج الفرعي   )ب(
روف مسؤول عن أمن وسالمة احملتجزين واحتجازهم يف ظ: وظيفة تنفيذية  ‘١‘

 .إنسانية يف ظل السلطة املخولة للمحكمة

 قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   ) ج(
مسؤول عن الترمجة التحريرية والترمجة الفورية خدمة جللسات : وظيفة تنفيذية  ‘١‘

قلم االستماع اليت تعقدها احملكمة، وألنشطتها والبعثات امليدانية التابعة ل
 .احملكمة والدوائر وهيئة الرئاسة

 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   ) د(
 .تسهل عملية تفاعل الشهود والضحايا مع احملكمة: وظيفة تنفيذية  ‘١‘
تسدي املشورة للمحكمة بشأن التدابري احلمائية املالئمة : وظيفة املشورة  ‘٢‘

 .والترتيبات األمنية والنصح واملساعدة

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٣٦٠الربنامج الفرعي   )ه(

يرفع مستوى وعي . يساعد الضحايا وجمموعات الضحايا: وظيفة تنفيذية  ‘١‘
ينسق مع أمانة الصندوق . الضحايا حبقوقهم مبوجب نظام روما األساسي

 .االستئماين للضحايا املسائل املتعلقة بتنفيذ أوامر التعويض

 سم اإلعالم والوثائقق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  املكتبة ومركز الوثائق  )أ(

يشرف على موارد املعلومات القانونية املطبوعة وغري املطبوعة : وظيفة تنفيذية  ‘١‘
 .واإللكترونية

 اإلعالم    ) ب(
تعزز الفهم . تتوىل الدعاية لألنشطة اليت تضطلع ا احملكمة: وظيفة تنفيذية  ‘١‘

وار مع اتمعات احمللية يف املناطق اليت تنشط تقيم احل. األفضل ملبادئ احملكمة
 .فيها احملكمة

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

توفر املساعدة اإلدارية والتقنية فضال عن خدمات السكرتارية القانونية : وظيفة تنفيذية  ) أ(
  .واملوضوعية جلمعية الدول األطراف وملكتبها وهيئاا الفرعية
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تساعد يف جمال وضع النصوص والبيانات املتعلقة باملسائل املالية ومسائل : وظيفة املشورة  ) ب(
 .امليزانية وتعد هذه النصوص والبيانات

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس  -ءها

  .يوفر املساعدة لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا: وظيفة تنفيذية  ) أ(

 .ضع األمانة للسلطة الكاملة لس اإلدارة وهو ملحق بقلم احملكمة لألغراض اإلداريةخت  ) ب(

 )املباين الدائمة(مكتب مشروع : ١-الربنامج الرئيسي السابع  -اوو

يوفر أفضل اإلسكان املمكن الطويل األجل للمحكمة بأقل تكاليف : وظيفة تنفيذية  ) أ(
 .ممكنة
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 املرفق العاشر

 نية مصطلحات امليزامسرد

املبلغ الذي تصوت عليه مجعية الدول األطراف ألغراض حمددة لفترة مالية ما وميكن تكبد  االعتماد
 .التزامات مقابل هذا املبلغ أو لتلك األغراض مبا ال يتجاوز املبالغ اليت متّ التصويت عليها

اء عمليات نقل أموال أكرب تقسيم فرعي مليزانية أي منظمة وميكن يف داخل الباب إجر باب االعتماد
 .دون موافقة مسبقة من مجعية الدول األطراف

التكاليف املطلوبة إلنشاء وتشغيل احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة تتمتع بطاقة أساسية  التكاليف األساسية
وتشمل التكاليف األساسية . كي تكون مستعدة للتصرف يف احلاالت قبل فتح التحقيق

املنتخبني ودعمهم واخلدمات اجلوهرية لتسيري الوظائف اإلدارية القضاة واملوظفني 
األساسية للمحكمة وأماكنها والطاقة الالزمة ألداء التحليل األويل وأداء مهام التحقيق 

 .واالدعاء والقضاء قبل فتح أي حتقيق
 .خطة بتعبريات مالية للقيام بربنامج أنشطة لفترة حمددة امليزانية

مراقبة املنظمة أو إدارا وفقا مليزانية معتمدة بغرض إبقاء النفقات يف حدود االعتمادات  ةمراقبة امليزاني
 .املتاحة واإليرادات املتاحة

التكاليف املشتركة اخلاصة 
 باملوظفني

 .أي تكاليف خالف تكاليف املرتبات تنشأ عن شروط استخدام املوظفني

 .توقعةصندوق لتمويل النفقات غري امل صندوق الطوارئ
 .مجيع املوارد اليت تديرها املنظمة، خالف موارد امليزانية العادية املوارد اخلارجة عن امليزانية

 .ديسمرب وتشمل هذين التارخيني/ كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من  السنة املالية
 . هلامهمة رئيسية للمنظمة وميكن حتديد هدف أو أكثر الربنامج الرئيسي
 .البنود اجلديدة املدرجة يف امليزانية نتيجة ألنشطة جديدة أو زيادة يف األنشطة القائمة املتطلبات اجلديدة

 .حالة يرجى الوصول إليها أو استمرارها من خالل نشاط أو أكثر اهلدف
 .تصريح بتعيني شخص أو سلسلة من األشخاص ألداء العمل املطلوب من املنظمة الوظيفة

االلتزام الذي ال يتحقق فيه التأثري الكامل للقرار الذي يرتب آثاراً مالية إال يف السنة  لتزام السابقاال
 .القادمة أو السنوات التالية

  .جمموعة من األنشطة املوجهة إلحراز هدف حمدد أو أكثر الربنامج
نامج رئيسي يف هيكل الربامج يكون الربنامج هو التقسيم الفرعي األقل والتايل يف بر

 .ويساهم يف هدف أو أهداف ذلك الربنامج الرئيسي
: ميزانية تركز على العمل الذي يتعني القيام به واألهداف املرسومة من خالل ذلك العمل امليزانية الربناجمية

وهي تؤكد على األهداف اليت يتعني حتقيقها وتترجم ذلك إىل تكاليف مطلوبة لتنفيذها؛ 
 .ستويات املوارد وبالنتائج اليت يتعني حتقيقها على السواءوتتصل القرارات مب

مثال الربامج الرئيسية، فالربامج، فالربامج الفرعية، فالعناصر (هو ترتيب هرمي للربامج  هيكل الربامج
 )الربناجمية

  :عملية لوضع امليزانية تتسم مبا يلي امليزانية على أساس النتائج
يزانيات على أساس جمموعة من األهداف والنتائج املتوقعة تضع الوحدات التنظيمية امل) أ(

  احملددة سلفا؛
تربر النتائج املتوقعة متطلبات املوارد املستمدة من نواتج مطلوبة إلحراز هذه النتائج ) ب(

  ومرتبطة ذه النواتج؛
  .يقاس األداء الفعلي إلحراز النتائج املتوقعة مبؤشرات األداء) ج(
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املبالغ املستعملة ألغراض وضع امليزانية ومراقبة امليزانية وهي متثل إما األهداف أو املتوسط  اريةالتكاليف املعي

 .التقديري لتكاليف الوحدة
سواء من (التكاليف املتولدة عن األنشطة عند اختاذ قرار بفتح حتقيق يف إحدى احلاالت  التكاليف املتصلة باحلاالت

 أو من جانب دائرة احملاكمة التمهيدية مبوجب ٥٣ة جانب املدعي العام مبوجب املاد
 ). من نظام روما األساسي١٥ من املادة ٤الفقرة 

يف هيكل الربامج هو التقسيم الفرعي األقل التايل يف أحد الربامج ويساهم يف حتقيق  الربنامج الفرعي
 .هدف أو أهداف ذلك الربنامج

ليها السلطة املالئمة يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية هلذا وظائف ملدة حمددة توافق ع الوظائف املؤقتة
 .الغرض

حساب ينشأ باختصاصات حمددة ومبوجب اتفاقات حمددة لتسجيل إيرادات ونفقات  الصندوق االستئماين
التربعات بغرض متويل تكلفة أنشطة كليا أو جزئيا مبا يتمشى مع أهداف وسياسات 

 .املنظمة
صندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املالئم لتمويل اعتمادات امليزانية انتظارا الستالم  ل العاملصندوق رأس املا

 .املسامهات من الدول األطراف وألي أغرض أخرى يتم التصريح ا
وال . طبقا لتعريف جلنة امليزانية واملالية، ال يوجد تغيري يف القيمة العددية للبند أو امليزانية النمو الصفري

 .ويعرف هذا أحياناً بالنمو الصفري االمسي. اف التضخميض
تعزى الزيادة يف امليزانية املعتمدة للعام احلايل إىل التضخم أو زيادات أخرى يف أسعار  النمو الصفري احلقيقي

  .السنة القادمة فقط مع بقاء العناصر األساسية األخرى ثابتة
  

___________  
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  اجلزء باء
  زانية واملالية تقريرا جلنة املي

  *٢٠١٠مايو /تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الرابعة عشرة، أيار    -١
 احملتويات
 الصفحة الفقرات 
 ١٩٩ ٧-١  ......................................................................................مقدمة  -أوال
 ١٩٩ ٦-١ -ألف 
 -باء 

 ........................ وإقرار جدول األعمالاب أعضاء املكتبوانتخافتتاح الدورة 
 ٢٠٠ ٧ .................................................................مشاركة املراقبني

 ٢٠٠ ٩٤-٨ .......................... عشرةالرابعةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا  -ثانيا
 ٢٠٠ ١٣-٨ ...........................................................استعراض القضايا املالية -ألف 
 ٢٠٠  ٩-٨ ................................................حالة تسديد االشتراكات  -١  
 ٢٠١ ٩-٨ .......................................................املوجودات النقدية -٢  
 ٢٠١ ١٣- ١١ ..................................................استثمار األموال السائلة -٣  
 ٢٠٢ ١٤ ..................................................املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات -باء 
 ٢٠٢ ٣٤- ١٥ ..........................................................ة املسائل املتعلقة بامليزاني -جيم 
 ٢٠٢ ٢٧- ١٥ ........................................٢٠٠٩ األداء الربناجمي مليزانية عام -١  
 ٢٠٤ ٣٠- ٢٨ ............................).........الربع األول( ٢٠١٠ أداء ميزانية عام -٢  
  ٢٠٤  ٣٤- ٣١  ............................. واألعوام التالية٢٠١١افتراضات امليزانية لعام   -٣  
 ٢٠٥ ٤٢- ٣٥ ..................................................................املسائل اإلدارية -دال 
 ٢٠٥ ٣٦- ٣٥ .....................................................تدابري زيادة الكفاءة -١  
 ٢٠٦ ٣٨- ٣٧ ........................................................احملاسبة التحليلية -٢  
 ٢٠٦ ٤٢- ٣٩ ......................................املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام -٣  
 ٢٠٧  ٤٥- ٤٣ ..............................................................املشتريات -٤  
 ٢٠٧ ٤٨- ٤٦ ..........................................................................اإلدارة -هاء 
 ٢٠٨ ٦٦- ٤٩ ...................................................................املوارد البشرية -واو 
 ٢١٠ ٧٤- ٦٧ .........................................انية واملكتب امليداين يف كمباالاملكاتب امليد -زاي 
 ٢١٢ ٧٧- ٧٥ ...............................................................املساعدة القانونية  -حاء 
 ٢١٢ ٨١- ٧٨ ...............................................................الزيارات األسرية  -طاء 
 ٢١٣ ٨٢ ...............................................................املؤمتر االستعراضي -ياء 
 ٢١٣ ٩٠- ٨٣ .................................. .................................مباين احملكمة  -كاف 
 ٢١٣ ٨٧- ٨٣ ...........................................................املباين الدائمة -١  
 ٢١٤ ٩٠- ٨٨ ............................................................املباين املؤقتة -٢  
 ٢١٤ ٩٤- ٩١ ..................................................................مسائل أخرى  -الم 
  ٢١٤  ٩١  ...........................................تصال يف أديس أبابامكتب اال  -١  
 ٢١٥ ٩٣- ٩٢ ................................................وثائق جلنة امليزانية واملالية -٢  
 ٢١٥ ٩٤ ................................مواعيد انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للجنة -٣  

  ٢١٦...............................................….. ……٢٠١٠ مارس/آذار ٣١حالة تسديد االشتراكات حىت  األول املرفق 
  ٢١٩..........................................................................................جداول املوارد البشرية  الثاين املرفق 
 ٢٣٧..................................................................................................قائمة الوثائق  الثالثاملرفق 

__________  
  . ICC-ASP/9/5صدر سابقا بوصفه الوثيقة*
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  مقدمة -أوال

  وإقرار جدول األعمالوانتخاب أعضاء املكتب افتتاح الدورة   -ألف

، اليت مشلت اثنيت عشرة جلسة، يف ")اللجنة(" عشرة للجنة امليزانية واملالية ابعةالر الدورة عقدت  -١
 وألقى رئيس احملكمة، السيد .)١(٢٠١٠مايو / أيار٥ إىل ٣ يف الفترة من مقر احملكمة يف الهاي، 

  . الدورةهيون سونغ، كلمة ترحيب مبناسبة افتتاح -سانغ

) أوروغواي(للجنة بإعادة انتخاب السيد سانتياغو ويرت ومن أجل الدورة الرابعة عبشرة، قامت ا  -٢
نائبة للرئيس بتوافق اآلراء، وفقاً للمادة ) أوغندا(رئيساً، وانتخاب السيدة روزيت نريينكيندي كاتونغي 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للنائب السابق للرئيس، السيد أوغو سيسي .  من نظامها الداخلي١٠
  .مقرراً) كندا(، عينت اللجنة السيد مسعود حسني ١٣دة ووفقاً للما). إيطاليا(

 السيد ،اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها") األمانة("وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٣
  .، أميناً للجنةسرينان فيالسي

 :)ICC-ASP/9/CBF.1/L.1(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل   -٤

  الدورة احافتت -١
  انتخاب أعضاء املكتب  -٢
 األعمال جدول إقرار -٣

 بنياملراق مشاركة -٤

 العمل تنظيم -٥

  ٢٠٠٩األداء الربناجمي مليزانية عام   -٦
  الربع األول: ٢٠١٠األداء الربناجمي مليزانية عام   -٧
 احلسابات مبراجعة املتعلقة املسائل -٨

 املوارد البشرية -٩

  حملكمةا مباين -١٠
 القانونية املساعدة -١١

 الزيارات األسرية -١٢

 املؤمتر االستعراضي -١٣

 أخرى مسائل -١٤

                                                      
، اضطرت اللجنة إىل إعادة حتديد املوعد ٢٠١٠أبريل / نظراً إىل إغالق اال اجلوي األورويب يف أواسط نيسان)١(

 حسبما ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣ إىل ١٩صالً االنعقاد يف الفترة من الزمين لدورا الرابعة عشرة، اليت كان مقرراً هلا أ
 .٢٠٠٩نوفمرب /قررته مجعية الدول األطراف يف دورا الثامنة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين
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  : للجنة عشرةالرابعةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة   -٥

 )بوروندي (بانيانكا دافيد -١

 )املكسيك (أوباسو نانديسريف ماريا كارولينا -٢

 )افرنس (تاينشنكليف جيل -٣

 )األردن (غرايبه.أ فوزي -٤

 )كندا(مسعود حسني  -٥

 )اليابان(يدا يشينيشي  -٦

 )استونيا(ميك يجوهاين ل -٧

 )أوغندا(نكيندي كاتونغيي يت نيريزيرو -٨

 )أملانيا (سوب غريد -٩

 )إيطاليا (سيسي أوغو -١٠

 )سلوفاكيا (سوبكوفا إيلينا -١١

 )أوروغواي (ويرت سانتياغو -١٢

٦-  هيئة :  التقاريربغية عرضلمحكمة إىل املشاركة يف جلسات اللجنة التالية التابعة لجهزة األعيت ود
  .الرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

  بنيمشاركة املراق  -باء

 قررت اللجنة قبول الطلب املقدم من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام  -٧
وباإلضافة إىل ذلك، . ودعت اللجنة هذا االئتالف إىل اإلدالء ببيان مماثل أمام دورا القادمة. اللجنة

  .دعت اللجنة جملس موظفي احملكمة إىل اإلدالء ببيان

   عشرةالرابعةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا   -ثانيا

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  الة تسديد االشتراكاتح  -١

). األولاملرفق  (٢٠١٠مارس / آذار٣١استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -٨
 قد ازدادت إىل مبلغ جمموعه الفترات املالية السابقةمن الشتراكات غري املسددة والحظت اللجنة أن ا

وباإلضافة إىل ذلك، . ٢٠٠٩مارس / يورو يف آذار٤٨٤٠٠٠ يورو باملقارنة مع مبلغ قدره ٦١٥٠٠٠
 يف املائة من ٤٨، سوى نسبة ٢٠١٠مارس / آذار٣١أعربت اللجنة عن قلقها من أنه مل تدفع، حىت 

 دولة فقط قد ٢١، وأن ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٥٥,٨، باملقارنة مع نسبة ٢٠١٠اشتراكات عام 
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 قصارى جهدها لضمان وشجعت اللجنة مجيع الدول األطراف على بذل. دفعت اشتراكاا بالكامل
  . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥أن يكون لدى احملكمة أموال كافية طوال العام، وفقاً للقاعدة 

ويف ضوء املؤمتر االستعراض لنظام روما األساسي الذي سيعقد قريباً، وافقت اللجنة على النظر يف   -٩
 كانت ٢٠١٠مايو / أيار٨حظت اللجنة أنه بتاريخ وال. حالة املتأخرات املستحقة على الدول األطراف

 ٨عشر دول أطراف ما زال عليها متأخرات ولذلك فلن تتمكن من التصويت يف املؤمتر، وفقاً للفقرة 
والحظت اللجنة كذلك أن األمانة قد أبلغت مرتني الدول .  من نظام روما األساسي١١٢من املادة 

يناير / واألخرى يف كانون الثاين٢٠٠٩ديسمرب /انون األولاألطراف اليت عليها متأخرات، مرة يف ك
 من النظام ١١٢ من املادة ٨، باحلد األدىن للمدفوعات املطلوب دفعه لتجنب تطبيق الفقرة ٢٠١٠

وطلبت اللجنة من األمانة . األساسي كما أبلغتها بإجراءات طلب اإلعفاء من فقدان حقوق التصويت
وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل أمهية . ل األطراف اليت عليها متأخراتأن تقوم مرة أخرى بإخطار الدو

ضمان وجود مشاركة واسعة النطاق يف املؤمتر االستعراضي، فإن اللجنة قد أوصت بأن تقوم مجيع 
  .الدول اليت عليها متأخرات بتسوية حساباا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن

  املوجودات النقدية     -٢

 حنو ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩لجنة بأن املوجودات النقدية للمحكمة بلغت حىت تاريخ الأُبلغت  -١٠
 ماليني ٧,٤(ويشمل ذلك املبالغ النقدية املخصصة لصندوق رأس املال العامل .  مليون يورو٦٢,٨
  ). ماليني يورو٩,٢(، وصندوق الطوارئ )يورو

  استثمار األموال السائلة     -٣

والحظت اللجنة أن . )٢(ة تقرير احملكمة عن استثمارات أمواهلا السائلةكان معروضاً على اللجن -١١
 مليون يورو، مودعة حالياً يف أربعة مصارف تقع يف ثالثة بلدان ٦٢,٨أموال احملكمة، اليت تبلغ قيمتها 

وفضالً عن ذلك فإن اللجنة، يف ضوء كون . خمتلفة، األمر الذي أسهم يف التنويع الفعال للمخاطر
املايل ما زال هشاً، قد رحبت بأن احملكمة تواصل التركيز على احلفاظ على رأس املال بدالً من الوضع 

  .السعي إىل حتقيق عائدات مرتفعة

وأوصت اللجنة بأن تقوم احملكمة يف أقرب وقت ممكن بإعادة تنشيط وتشغيل جلنة استعراض  -١٢
 ورئيس قسم امليزانية واملالية وأمني  املشتركةشعبة اخلدمات اإلداريةاالستثمارات، اليت تتكون من مدير 

بت جلنة امليزانية واملالية بالفرصة املتاحة ملواصلة املشاركة بصفة مراقب على أساس ما ورح. اخلزانة
أوصت اللجنة كذلك بأن تنظر احملكمة يف احلد من إشراك خرباء  ،)٣(اتفق عليه يف الدورة الثانية عشرة

ورة روتينية التماساً ملشورم على أساس كل حالة بعينها، وخباصة بالنظر إىل استشاريني خارجيني بص
  . حمافظة بشأن االستثمارإستراتيجيةأن احملكمة تنتهج 

                                                      
  .ICC-ASP/9/CBF.1/2 الوثيقة )٢(
  .٣٥، الفقرة ١-زء باء الد الثاين، اجل،(ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩...الدورة الثامنة... الوثائق الرمسية )٣(
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الذي ينظم استثمار فائض ، ICC/AI/2004/007 والحظت اللجنة كذلك أن األمر اإلداري -١٣
أن جتري احملكمة دراسة استعراضية هلذا وأوصت اللجنة ب. ٢٠٠٤األموال، يعود يف تارخيه إىل عام 

األمر اإلداري لضمان أن يتوافق مع أوضاع السوق املالية اآلخذة يف التطور وأن يتفق مع تطور 
  .احملكمة

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات    -باء

عة رحبت اللجنة باملعلومات املقدمة من املراجع الداخلي للحسابات ومفادها أن جلنة مراج -١٤
ومتشياً مع املالحظات اليت . احلسابات قد أصبحت تعمل بالكامل وأا تضم أربعة أعضاء خارجيني

ا طلبت إىل احملكمة أن تعرض عليها يف دورا أ) ٤(ةأبدا جلنة امليزانية واملالية يف الدورة الثالثة عشر
  .)٥(القادمة االختصاصات املنقحة للجنة مراجعة احلسابات

  سائل املتعلقة بامليزانيةامل    -جيم

  ٢٠٠٩ األداء الربناجمي مليزانية عام    -١

. )٦(٢٠٠٩نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  -١٥
، )٧( مليون يورو٩٣,٦ يف املائة من جمموع قدره ٩٢,٥والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ اإلمجايل بلغ 

  . مليون يورو٩٦,٣ مليون يورو واشتراكات مقررة تبلغ ١٠١,٢٣زانية معتمدة قدرها مقابل مي

 ٢٠٠٩وأشارت احملكمة إىل أن العوامل الرئيسية اليت أثرت على قدرا على تنفيذ ميزانيتها لعام  -١٦
  . املستأجرةزنزانات االحتجازبالكامل قد مشلت حدوث تأخري يف احملاكمات واخنفاض يف عدد 

. ورحبت اللجنة بصورة عامة بتحسن معدل اإلنفاق ومبستوى تفصيل البيانات يف التقرير -١٧
وقدمت اللجنة توصيات وأبدت مالحظات ترمي إىل املساعدة يف توجيه احملكمة يف إعداد التقارير اليت 

  .تقدم مستقبالً

 القانونية للضحايا، والحظت اللجنة أن اإلنفاق على املساعدة القانونية للدفاع، واملساعدة -١٨
وأشارت ". اخلدمات التعاقدية، مبا يف ذلك التدريب"والتدريب ما زالت تجمع حتت البند املعنون 

اللجنة إىل أا كانت قد أوصت بإيراد كل بند من هذه البنود على حدة بغية التمكني من مراجعة هذه 

                                                      
  .٢٣، الفقرة ٢- املرجع نفسه، اجلزء باء)٤(
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١١ملؤرخ   ICC/PRESD/G/2009/1 التوجيه الرئاسي )٥(
)٦ (

ICC-ASP/9/7.  
  .رهنا باملراجعة النهائية من جانب املراجع اخلارجي للحسابات )٧(
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 يف مجيع التقارير اليت تقدم يف النفقات مراجعةً أدق وأوصت بأن تعتمد احملكمة هذا الشكل
  .)٨(املستقبل

بيد أن اللجنة قد . ورحبت اللجنة أيضاً بإدراج القسم املتعلق باإلجنازات يف مرفقات التقرير -١٩
أوصت بأن جيري يف بعض احلاالت، مثل جلسات اإلحاطة الدبلوماسية، تدعيم قياس التأثريات املتعلقة 

  .باجلودة

 يورو من تكاليف ٢٥٠٠٠٠ شيء من القلق أن احملكمة قد حولت مبلغ والحظت اللجنة مع -٢٠
املوظفني إىل املساعدة املؤقتة يف ميزانية احملكمة املخصصة لقسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية بغية 

يني تغطية تكلفة املترمجني الشفويني املستقلني بسبب عدم شغل وظائف شاغرة تتعلق مبترمجني شفو
  .وأوصت اللجنة بأن تويل احملكمة أولوية لشغل هذه الوظائف. ني للغة اإلنكليزيةداخلي

 يف أمانة مجعية ٣-والحظت اللجنة أيضاً أنه مل جير حىت اآلن تعيني املوظف القانوين برتبة ف -٢١
ه وقد طلبت اللجنة أن تقدم األمانة ما استجد من معلومات بشأن حالة التعيني يف هذ. الدول األطراف

  . يف دورا القادمة٢٠١١الوظيفة يف سياق االنظر يف مشروع ميزانية عام 

والحظت اللجنة أنه قد أُدرج يف التقرير شطب بسبب التقادم أو التلف أو الفقدان أو السرقة  -٢٢
وقد طلبت اللجنة أن يقدم يف دورا القادمة مزيد من املعلومات عن هذا .  مليون يورو٠,٤يبلغ 

  .الشطب

والحظت اللجنة أن احملكمة قد أفرطت يف اإلنفاق على األثاث واألجهزة بسبب مشتريات   -٢٣
وذكَّرت اللجنة بأا كانت، يف دورا الثالثة عشرة، قد . أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بشأن لتجهيزات وإعداد خطط اأوصت بأن تواصل احملكمة حتسني التقرير املتعلق بعمليات استبدال 
ونظراً إىل أن احملكمة كانت تقوم بشراء . املشتريات واستهالك األصول، واإلدارة النقدية، وخطط مالية
،  فإن اللجنة قد أوصت بأن حتدث ٢٠٠٩أجهزة وأثاث، على النحو الذي يستدل عليه مبيزانية عام 

سبان فيه املشتريات احلالية فيما احملكمة التقرير املتعلق بعمليات استبدال التجهيزات لكي تؤخذ يف احل
  .يتصل بتطوير خططها املتعلقة بالشراء واالستهالك وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورا القادمة

وفيما يتعلق بزنزانات االحتجاز، رحبت اللجنة باالخنفاض يف تكاليف االستئجار وهو ما حتقق  -٢٤
للجنة قد الحظت أن تكاليف زنزانات االحتجاز قد بيد أن ا. باالتفاق بني احملكمة والدولة املضيفة

ظلت غري متسقة على مر الوقت ويبدو أا تتباين تبعاً لعدة عوامل مثل عدد الزنزانات اليت تعني على 
والحظت اللجنة أن من املهم حتديد . احملكمة استئجارها كمجموعة وهي مزودة باخلدمات لكل زنزانة

وطلبت اللجنة قيام احملكمة بتقدمي . رتكز على حمددات قابلة للتنبؤ اسعر ثابت لزنزانات االحتجاز ي
مزيد من املعلومات عن حتديد سعر استئجار زنزانات االحتجاز وعن حالة املفاوضات مع الدولة 

  .املضيفة بشأن حتديد السعر يف دورا القادمة

                                                      
  .٣٧ و٣٦، الفقرتان ٢- الد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩...الدورة الثامنة... الوثائق الرمسية )٨(
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 ١١٣أجل احملكمة قد بلغت نسبته والحظت اللجنة أن اإلنفاق على املساعدة املؤقتة العامة من  -٢٥
.  يف املائة٩٤يف املائة من امليزانية املعتمدة، باستثناء مكتب املدعي العام الذي كان معدل التنفيذ بشأنه 

ات فيما يتعلق مبا إذا كانت أي من وظائف املساعدة املؤقتة العامة حيضاإلوطلبت اللجنة مزيداً من ا
إذا كان احلال كذلك، قد ووفق عليها وفقاً لإلجراءات املبينة يف السبع غري متوقعة وما إذا كانت، 

  .)٩(التقرير املتعلق باملوارد البشرية

وفيما يتعلق مبيزانية املساعدة القانونية، الحظت اللجنة وجود نقص إمجايل يف اإلنفاق قدره  -٢٦
  .٢٠٠٩ يورو فيما يتعلق باملساعدة القانونية يف عام ٤٤١٣٤٦

 يورو قد نقل من ميزانية املساعدة القانونية للضحايا ٢٧١٣٥٠للجنة كذلك أن مبلغ والحظت ا -٢٧
وقد . إىل ميزانية املساعدة القانونية للدفاع، من أجل تغطية النفقات املتصلة بالظروف غري املتوقعة
ة عند أوصت اللجنة بأن تأخذ احملكمة يف احلسبان اجتاهات اإلنفاق يف ميزانييت املساعدة القانوني

  .٢٠١١اإلعداد للميزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  )الربع األول( ٢٠١٠ أداء ميزانية عام  -٢

مارس /ذارآ ٣١كان معروضاً على اللجنة التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  -٢٨
١٠(٢٠١٠(.  

 افتراض إجراء ثالث حماكمات متتابعة  على٢٠١٠والحظت اللجنة أنه بينما ترتكز ميزانية عام  -٢٩
فإا قد مشلت بالفعل إخطاراً مفاده أن احملكمة قد حتتاج إىل استخدام صندوق الطوارئ إذا أصبح من 

  .الضروري عقد حماكمة موازية

 وظيفة يف احملكمة إما قد جرى اإلعالن عنها ولكنها ال جيري التعيني ٣٠والحظت اللجنة أن  -٣٠
ا شاغرة دون أن يعلن عنها، والتمست اللجنة معلومات عن خطط احملكمة فيما يتعلق بشأا وإما أ

وأوضحت . ذه الفئة األخرية من الوظائف، أي ما إذا كان سيجري التخلي عن هذه الوظائف
احملكمة أن هذا التوصيف ال يعين بالضرورة أنه لن جيري شغل هذه الوظائف بالنظر إىل أن عدداً من 

وأوضح مكتب املدعي العام أنه توجد ثالث وظائف ميدانية . ف قد شغر يف اآلونة األخريةالوظائ
  .٢٠١١شاغرة يفكر يف نقلها إىل موقع آخر لتجنب أي زيادة يف املوظفني يف ميزانية عام 

   واألعوام التالية٢٠١١افتراضات امليزانية لعام   -٣

وأُبلغت اللجنة بأن مكتب املدعي . ٢٠١١ية لعام تلقت اللجنة عرضاً شفوياً الفتراضات امليزان -٣١
 وأنه إذا نشأت احلاجة إىل ذلك ٢٠١١العام ال يعتزم فتح أي حتقيقات يف حاالت جديدة يف عام 

                                                      
)٩(

 ICC-SP/9/8.  
)١٠( ICC-SP/9/6.  
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وتوقعت احملكمة االستمرار يف حماكمتني اثنتني مع إمكانية . فسيقدم طلب للجوء إىل صندوق الطوارئ
  . لفترة تبلغ زهاء ستة أشهرإجراء حماكمة ثالثة على حنو موازٍ

وأبلغت احملكمة اللجنة بأن امليزانية الربناجمية املقترحة ستتضمن، باإلضافة إىل تكلفة عقد  -٣٢
احملاكمات املوازية، زيادةً يف تكاليف املوظفني ناجتة عن عالوات سنوية حادة يف املرتبات وتعديل 

 يف املائة ١ يف احلسبان معدل تضخم قدره وفضالً عن ذلك، سيؤخذ. معدالت الوظائف الشاغرة
  . تقريباً فيما يتعلق بالتكاليف غري املتعلقة باملوظفني

وأعربت اللجنة عن أسفها ألن احملكمة ليست يف وضع ميكنها من تقدمي تقديرات فيما يتعلق  -٣٣
. أبريل/عقد يف نيسان، كما هو معتاد يف دورة اللجنة اليت ت٢٠١١بامليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

وذكرت اللجنة احملكمة . وطلبت اللجنة إىل احملكمة تزويدها باملعلومات املطلوبة يف أقرب وقت ممكن
كذلك بأن تنقل امليزانية املتعلقة باملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي من حساب األساس مليزانية 

 وبأن تأخذ يف احلسبان إنفاقها الفعلي يف عام  بالنظر إىل أن املؤمتر ليس حدثاً معتادا٢٠١٠ًعام 
٢٠٠٩.  

والحظت اللجنة أن احملكمة قد قامت، فيما يتعلق بشروط اخلدمة، بتحسني االستحقاقات اليت  -٣٤
والحظت . متكنت احملكمة من استيعاب تكاليفها املباشرة أثناء سنة امليزانية اليت اتخذت فيها هذا القرار

ينات سيكون هلا آثار طويلة األجل على امليزانية تتعدى السنة الذي اتخذ فيها اللجنة أن هذه التحس
مثالً يف حالة الزيادات يف املرتبات وترتيبات الضمان االجتماعي وشروط اخلدمة للموظفني (القرار 

 أن وقد أكدت اللجنة من جديد أن أي قرارات هلا آثار مالية طويلة األجل ينبغي). العاملني يف امليدان
  .تنظر فيها اللجنة وأن توافق عليها اجلمعية قبل تنفيذها

  املسائل اإلدارية  -دال

  تدابري زيادة الكفاءة  -١

نظرت اللجنة يف التقرير املرحلي الثالث عن التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما يتعلق بالتدابري  -٣٥
اليت بذلتها احملكمة ملراجعة عملياا ورحبت اللجنة باجلهود املخلصة . )١١(الرامية إىل زيادة الكفاءة

اإلدارية وعملياا األخرى من أجل تطوير أوجه الكفاءة وشجعت اللجنة احملكمة بقوة على مواصلة 
  .السري يف هذا املضمار

  :ومن أجل تقدمي مزيد من التوجيه اإلجيايب إىل احملكمة، قدمت اللجنة التوصيات التالية -٣٦

ويف هذا .  احملكمة تقدمي تقارير مرحلية عن جهودها إىل اللجنة أوصت اللجنة بأن تواصل ) أ(
الصدد، ومبا أن احملكمة قد قدمت اآلن السياق اإلمجايل للوضع يف التقرير املرحلي الثالث، فإنه كان من 

                                                      
)١١ ( 

ICC-ASP/9/CBF.1/13.  
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رأي اللجنة أن التقارير اليت تقدم مستقبالً ينبغي أن تكون أقصر بكثري وأن تركز بصورة أدق على 
 الفعلية املتخذة؛التدابري 

أوصت اللجنة، كما طُلب يف تقرير دورا الثانية عشرة، بأن تقوم احملكمة، قدر   ) ب(
اإلمكان، بالتحديد الكمي للوفورات املتحققة عن طريق تدابريها الرامية إىل حتقيق الكفاءة وأن تنظر يف 

إعداد مستويات هذا الصدد يف وضع مؤشرات لقياس املكاسب املتحققة يف اإلنتاجية يف سياق 
 .التوظيف اليت تعرض يف مشروع امليزانية السنوية

  احملاسبة التحليلية  -٢

، عمالً بطلب مقدم من اللجنة بأن تسعى احملكمة )١٢(قدمت احملكمة تقريراً عن احملاسبة التحليلية -٣٧
املتأصلة اليت والحظت احملكمة الصعوبة . إىل تتبع التكاليف حسب احملاكمة وليس حسب احلالة املعنية

ينطوي عليها تتبع التكاليف لكل حماكمة بالنظر إىل حمدودية نظام برناجمها احلاسويب احلايل، واملهام 
والحظت .  قد تتصل باحملاكمة، وحقيقة أن كثرياً من املوظفني يعملون يف قضايا خمتلفةاملختلفة اليت

. ائية اليت ال تشكل حماكمات يف حد ذاااحملكمة أيضاً أنه يوجد عدد من العمليات واإلجراءات القض
وأفادت احملكمةُ أا تقوم حالياً مبخاطبة مؤسسات قضائية دولية أخرى بغية الوقوف على الكيفية اليت 

  .ختصص ا هذه املؤسسات تكاليف احملاكمات

كاليف وأشارت اللجنة إىل أمهية أن تكون احملكمة قادرة على أن تتبع تدرجيياً بدقة أكرب ت -٣٨
وشجعت اللجنة احملكمة على أن تواصل . حماكماا وعملياا كجزء من عملية تنبؤها بامليزانية

مناقشاا مع املؤسسات القضائية األخرى وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اللجنة يف دورا اخلامسة 
  .عشرة

  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  -٣

، )١٣( العاماملعايري احملاسبية الدولية للقطاعر احملكمة عن تقييمها لتنفيذ نظرت اللجنة يف تقري -٣٩
والذي قُدم عمالً بطلب اللجنة يف دورا الثالثة عشرة ومفاده أن تنظر احملكمة يف اخلربة املكتسبة لدى 

  .عايرياملنظمات الدولية األخرى قبل أن تتخذ قراراً ائياً بشأن حتديد جدول زمين لتنفيذ هذه امل

 تتباين، املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموالحظت اللجنة أن نطاق التكاليف املتعلقة بتنفيذ  -٤٠
فيما يبدو، فيما بني املنظمات املختلفة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، إذ تكون يف بعض احلاالت أدىن 

ن بعض املنظمات قد خفّضت  أيضاً أوالحظت اللجنة. بكثري من التقديرات اليت وضعتها احملكمة
التكاليف املتعلقة بالتدريب على تطبيق هذه املعايري وذلك عن طريق تقدمي التدريب على شبكة 

  .اإلنترنت

                                                      
)١٢ ( CBF/15/12.  
)١٣ ( ICC-ASP/9/3.  
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الحظت احملكمة أا، بالنظر إىل هيكلها الفريد املكون من تكاليف أساسية وتكاليف متصلة  -٤١
ح لديها هيكل موظفني أكثر تعقيداً وتدفقات رأمسالية باحلاالت وما هلا من وجود ميداين كبري، أصب

  .املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاميؤثران على تنفيذ 

وأوصت اللجنة بأن تراجع احملكمة تقديراا للتكلفة املتعلقة بتنفيذ هذه املعايري يف ضوء مواالة  -٤٢
دم تقريراً أمشل يتضمن جدوالً زمنياً مقترحاً النظر يف اخلربة اليت اكتسبتها املنظمات األخرى وأن تق

  .للتنفيذ إىل جانب مقترحها املتعلق بامليزانية من أجل النظر فيهما يف دورا اخلامسة عشرة

  املشتريات  -٤

والحظت أن احملكمة قد أحرزت تقدماً كبرياً يف  )١٤(رحبت اللجنة بتقرير احملكمة عن املشتريات -٤٣
ة ممارساا املتعلقة باملشتريات وذلك، يف مجلة أمور، عن طريق التعاون مع النهوض بكفاءة وشفافي

. املنظمات الدولية األخرى وعن طريق وضع املعلومات ذات الصلة على املوقع الشبكي للمحكمة
عت اللجنة احملكمة إىل زيادة حتسني إبراز أنشطة املشتريات لديها دوفيما يتعلق ذه النقطة األخرية، 

يق إضافة معلومات إضافية ونشر هذه املعلومات على حنو أبرز على موقعها الشبكي بغية ضمان عن طر
  .وصول املوردين إليها على نطاق أوسع وبشكل أيسر

وأوصت اللجنة بأن تنفذ احملكمة تدابري ملموسة لضمان التدقيق يف املوردين على النحو املناسب  -٤٤
وأوصت . نشطة املوظفني احلاليني والسابقني يف ميدان املشترياتوأن تعتمد مبادئ توجيهية حتكم أ

كذلك بأن تنظر احملكمة، كتدبري من تدابري املراقبة اإلضافية، يف مطالبة مجيع موظفي التصديق  اللجنة
  .باالستمرار يف تقدمي إقرار عن أصوهلم وممتلكام

جراءات واملمارسات املتعلقة وبصورة عامة، أوصت اللجنة بأن تكفل احملكمة تطبيق اإل -٤٥
 .باملشتريات تطبيقاً شفافاً، مبا يف ذلك مشروع املباين الدائمة

  اإلدارة  -هاء

كان معروضاً على اللجنة تقرير احملكمة عن التدابري املتخذة لزيادة الوضوح بشأن مسؤوليات  -٤٦
الدورة الثالثة عشرة حتديد جمالني ويف البداية، أشارت اللجنة إىل أنه قد جرى يف . )١٥( املختلفةاألجهزة

رة احملكمة، أال ومها االنقسامات احلالية فيما بني األجهزة واالفتقار إىل ااثنني من جماالت اخلطورة يف إد
  .دوارالوضوح بشأن األ

وتضمن التقرير معلومات عن التدابري اليت اختذا احملكمة يف هذا الصدد وحدد ااالت اليت ميكن  -٤٧
ورحبت اللجنة بالعمل املضطلع به فيما يتعلق بتعزيز إطار اإلدارة اجلماعية للمحكمة .  حتسينهازيادة

                                                      
)١٤ ( 

ICC-ASP/9/CBF.1/3.  
)١٥ ( 

ICC-ASP/9/CBF.1/12.  
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الذي يهدف إىل توضيح أدوار " بيان اإلدارة اجلماعية"أي، يف مجلة أمور، عن طريق اعتماد 
  .ومسؤوليات األجهزة املختلفة على مستوى عام

 ١١٢من املادة ) ب (٢طراف قد كُلفت، وفقاً للفقرة وإذ أشارت اللجنة إىل أن مجعية الدول األ -٤٨
من نظام روما األساسي، مبهمة تقدمي اإلشراف اإلداري إىل هيئة رئاسة احملكمة ومكتب املدعي العام 
وقلم احملكمة فيما يتعلق بإدارة احملكمة، فإن اللجنة قد شجعت احملكمة على مواصلة بذل جهودها من 

رة وإىل أن تقدم إليها يف دورا السادسة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذه الترتيبات أجل تعزيز ترتيبات اإلدا
  .والعمل ا

  املوارد البشرية  -واو

  .)١٦(كان معروضاً على اللجنة تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية -٤٩

  .م تقييم األداءورحبت اللجنة بالتقدم احملرز يف جمال املوارد البشرية، وخاصة فيما يتعلق نظا -٥٠

ولتحسني مساعدة احملكمة واللجنة بشكل أفضل يف استعراضها ملسألة املوارد البشرية، طلبت  -٥١
اللجنة أن تقدم احملكمة من تلقاء نفسها يف التقارير املستقبلية التكلفة املقدرة للزيادات يف مرتبات 

 املعتمدة وعري املعتمدة، وكذلك معلومات ةاملساعدة املؤقتة العاماملوظفني ومزيداً من املعلومات عن 
  .تفصيلية عن استخدام اخلرباء االستشاريني

ورأت اللجنة أن احملكمة ينبغي أن تكون ذات قدرة أفضل على أن حتدد بدرجة أكرب من إمكانية  -٥٢
للمحكمة التنبؤ االحتياجات األساسية وما يقابلها من موظفني، وذلك بالنظر إىل أن املرحلة اإلنشائية 

  .يف طور االنتهاء

وقد أُبلغت اللجنة يف هذا الصدد بأن احملكمة مل تتمكن من أن تقدم عمليات إعادة التصنيف  -٥٣
وفيما يتعلق باملستقبل، . املقترحة للوظائف إىل الدورة الرابعة عشرة للجنة كما طلبت هذه األخرية

ا املتعلقة بإعادة التصنيف لعرضها على دورة أكدت اللجنة من جديد طلبها بأن تقدم احملكمة مقترحا
  .أبريل بغية التمكني من النظر فيها بدقة يف ضوء تأثريها على امليزانية/اللجنة اليت تعقد يف نيسان

وحتت بند التعيني، قدمت احملكمة إضافة حتديثية بشأن التقدم احملرز يف التعجيل بعملية التعيني وما  -٥٤
 ٩,٨معدل تبدل املوظفني لديها قد بلغ وأفادت احملكمة أن . ظائف الشاغرةيقابلها من خفض يف الو

يف املائة وهو ما يعترب تقدماً كبرياً من حيث االحتفاظ باملوظفني، يف الوقت الذي يسمح فيه بتجديد 
  .املوظفني وهو أمر صحي

 وفوائد إجياد آليات والحظت اللجنة حتسن معدل التعيني وأوصت بأن تنظر احملكمة يف تكاليف -٥٥
لضمان شفافية عمليات التعيني ا مثل استحداث جملس إلقرار التعيينات يشمل ممثلني للموظفني سرياً 

                                                      
)١٦ ( 

ICC-ASP/9/8. 
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وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخذ احملكمة خطوات . على املمارسة املتبعة يف منظمات دولية أخرى
  .مكنلضمان التمثيل اجلغرايف العادل يف جمالس التعيني إىل احلد امل

وأوصت اللجنة أيضاً بقيام احملكمة، يف حالة بقاء وظائف من الوظائف الثابتة شاغرة ملدة عامني  -٥٦
أو أكثر، بتقدمي  مربرات جديدة بشأن هذه الوظائف إىل اللجنة كجزء من مشروعها السنوي 

  .للميزانية

البلدان غري املمثَّلة أو البلدان ورحبت اللجنة باملبادرة اليت اختذا احملكمة بتنظيم بعثات إىل  -٥٧
الناقصة التمثيل بغية زيادة وعيها لفرص العمالة املتاحة وشجعت احملكمة على مواصلة جهودها يف هذا 

  .الصدد

، املقترح، رحبت اللجنة بصورة عامة بعزم احملكمة ربنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيوفيما يتعلق ب -٥٨
ر إىل أنه سيتيح فرصة جيدة للمهنيني القادرين من الشباب وسيساعد يف ظلنعلى إنشاء هذا الربنامج با

  .أنشطة احملكمة يف جمال التوعية

 من نظام روما ٤٤ من املادة ٤بيد أن اللجنة قد الحظت أنه ال جيوز للمحكمة، وفقاً للفقرة  -٥٩
ة تقررها مجعية الدول ملبادئ توجيهي وفقاًإال  دون مقابل نيم مقدنيستخدم موظفتن األساسي، أ
املوظفني الفنيني  ومن رأي اللجنة أن املبادئ التوجيهية احلالية ال يبدو أا تنطبق على .األطراف

  ."الوظائف املتخصصة"املبتدئني إذ أا تنطبق فقط على 

ولذلك فقد أوصت اللجنة بأن تضع احملكمة مقترحاً خاصاً بشأن برنامج املوظفني الفنيني  -٦٠
وأكدت . تدئني، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية جديدة تقدم إىل اللجنة يف دورا السادسة عشرةاملب

اللجنة أيضاً على أن تنفيذ برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني ال ينبغي حبال من األحوال أن يكون له أثر 
  .سليب على مبدأ التمثيل اجلغرايف يف الوظائف العادية من الفئة الفنية

وفيما يتعلق بشروط اخلدمة، أوصت اللجنة بأن حتدد بوضوح شروط اخلدمة املنطبقة على  -٦١
وطلبت اللجنة كذلك أن تضع . املوظفني وأن تطبق هذه الشروط على قدم املساواة يف مجيع األجهزة

  .احملكمة مبادئ توجيهية من أجل ضمان تطبيق مزايا اخلدمة تطبيقاً مالئماً

 يتعلق بالترتيبات التعاقدية، أبلغت احملكمة اللجنة أا تنظر يف مسألة منح موظفيها عقوداً وفيما -٦٢
وأحاطت اللجنة . العقود احلالية القابلة للتجديد واليت تبلغ ثالث سنوات كحد أقصىأطول أجالً من 

مبا فيها ربط ذلك علماً ذا االعتبار ولكنها أوصت بأن توضع قبل التنفيذ معايري وضمانات واضحة ، 
  .بنظام التقييم

وللبناء . وفيما يتعلق بعمليات تقييم األداء، الحظت اللجنة التقدم الكبري الذي أحرزته احملكمة -٦٣
على هذا التقدم، أوصت اللجنة بأن جيري على نطاق أوسع تعميم املعايري العامة للتقييم، وتعزيز النظام 

م يف احملكمة بأكملها تطبيقاً متسقاً وموحداً، وبأن جيري تقوية املتبع بغية ضمان تطبيق نظام التقيي
  . وعملية جتديد العقودإلستراتيجيةعملية مراجعة التقييم وزيادة ربط عمليات تقييم األداء باألهداف ا
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.  بشأن التعلّمإستراتيجيةوخبصوص التدريب، أبلغت احملكمة اللجنة بأا قد أعدت خططاً  -٦٤
 ٢٠١٠تمكن احملكمة من امتصاص التخفيضات يف ميزانية التدريب من ميزانية عام ورحبت اللجنة ب
  .ستراتيجي أكثر تركيزاً بشأن التدريبإتباع ج إوذلك عن طريق 

وأشارت اللجنة إىل أن مجعية الدول األطراف كانت قد وافقت يف دورا الثامنة، باعتمادها  -٦٥
خبري /نفساينالألخصائي اللجنة بعدم حتويل الوظيفة اخلاصة با، على توصية )ICC-ASP/8/Res.7 (القرار

وقد طلبت اجلمعية إىل .  من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة ثابتة٣-فبرتبة الصدمات النفسية 
املسجل أن يقدم مجيع املعلومات ذات الصلة باملوضوع إىل اللجنة وأسندت إىل اللجنة مهمة فحص 

  .مربرات التحويل

نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن حتويل وظيفة األخصائي النفساين من املساعدة املؤقتة العامة و -٦٦
، ورأت أنه تلزم معلومات إضافية تتعلق، يف مجلة أمور، بالنهج املتبع واملمارسة )١٧(إىل وظيفة دائمة

ة أن تفحص مزايا وطلبت اللجنة كذلك إىل احملكم. املطبقة يف املؤسسات القضائية الدولية األخرى
ومثالب اخليارات األخرى، مثل وضع قائمة باخلرباء وتقدمي تقرير عن النتائج اليت تتوصل إليها قبل 

  .دورا القادمة يف سياق مشروعها للميزانية

  املكاتب امليدانية واملكتب امليداين يف كمباال  - زاي

 والتقرير املتعلق )١٨(اين يف كمباالكان معروضاً على اللجنة تقرير احملكمة عن املكتب امليد -٦٧
  .)١٩(باستعراض العمليات امليدانية

 من أجل املكاتب إستراتيجيةوقدمت احملكمة إضافة حتديثية عن التقدم احملرز يف وضع رؤية  -٦٨
- وأخطرت احملكمة اللجنة بأنه جيري حالياً تعيني رئيس التنسيق والتخطيط امليدانيني برتبة ف. امليدانية

وأشارت احملكمة إىل أنه .  للمساعدة يف مرحلة التخطيط٣-املسجل قد انتدب موظفاً برتبة ف وأن ٤
جيري النظر يف عدد من املسائل، مثل أشكال املكتب امليداين أثناء املراحل املختلفة للقضية، وأنه سيتعني 

  . واملسائل املتقية يف اية األمر اخلروجإستراتيجيةتناول مسائل أخرى مثل 

والحظت اللجنة أن احملكمة قد أحرزت تقدماً يف تركيز أعمال املكاتب امليدانية يف اجتاه أكثر  -٦٩
، مبا يف ذلك يف املقر، وشجعت اللجنة احملكمة على أن تباشر بسرعة عملية ملء وظائف إستراتيجية

  .املقر بغية مواصلة اإلعداد لتوجهها االستراتيجي

  دري النظر يف عدد من املسائل السياساتية اهلامة املتعلقة باملكاتب والحظت اللجنة أنه ما زال جي -٧٠

                                                      
)١٧(

  ICC-ASP/9/CBF.1/16.  
األنشطة والتحديات واستعراض مستويات املوظفني؛ وبشأن مذكرات : قرير احملكمة عن املكتب امليداين يف كمباالت ) ١٨(

  .(ICC-ASP/9/11)التفاهم مع بلدان احلاالت  املوظفني 
)١٩ (

ICC-ASP/9/12.  
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ما (وهذه املسائل تشمل طبيعة املكتب امليداين . )٢٠(امليدانية واليت كانت قد حددت يف تقريرها السابق
قية عند ، ومدة املكتب، وكيفية تناول املسائل املتب)إذا كان يتعني أن يكون تنفيذياً أو متثيلياً أو رمزياً

إقفال حالة من احلاالت، وعالقة املكاتب امليدانية باحلالة املعنية أو بالبلد املضيف، وما إذا كان املكتب 
ورأت اللجنة أن الكثري من هذه املسائل هي ذات طبيعة . امليداين ينبغي أن يصبح مركزاً إقليمياً

ة أيضاً أنه توجد على حنو حمتمل والحظت اللجن. سياساتية ستستفيد من توجيهات تصدر عن اجلمعية
اعتبارات هامة خاصة بالتكاليف ترتبط باخليارات املتعلقة بتناول املسائل املتبقية أو بإنشاء مراكز 

  .إقليمية

وأكدت اللجنة من جديد طلبها الداعي إىل أن تعد احملكمة حتليالً أفضل لتكلفة وفوائد علمياا  -٧١
بفضل املكاتب ) مثل خفض ميزانية السفر املركزية( الكفاءة املتحققة على أن تظهر وحتدد كمياً أوجه

وعلى سبيل املثال، . امليدانية وأن تقدم حتليالً مقارناً للخيارات املختلفة من أجل حتقيق نتائج يف امليدان
د أشارت اللجنة إىل أنه ميكن للمحكمة أن تقدم ختصيصاً افتراضياً للتكاليف اإلدارية لكل قسم موجو

يف املكتب امليداين لكي ميكن هلذه األقسام أن جتري حتليالً أفضل لقيمة املكتب امليداين باملقارنة مع أي 
واقترحت اللجنة أن تنظر احملكمة فيما إذا كان ال ميكنها جتميع أنشطة معينة . ترتيبات ممكنة أخرى

  .الوفوراتداخل أنشطة قلم احملكمة يف املكتب امليداين بغية تعزيز الكفاءة و

وأوصت اللجنة أيضاً بإجراء استعراض متعمق ملذكرات التفاهم اليت عقدا احملكمة مع بلدان  -٧٢
  .احلاالت بغية حتديد احملتوى املطلوب واخلطوات الالزمة لتنفيذها على الوجه السليم

ء حجم وفيما يتعلق مبكتب كمباال، أشارت اللجنة إىل أا كانت قد أعربت عن قلقها إزا -٧٣
وكانت اللجنة قد طلبت أيضاً قيام . املكتب بالقياس إىل حجم األنشطة القضائية وأنشطة اإلدعاء العام

األقسام املختلفة يف احملكمة اليت هلا وجود يف املكتب امليداين باستعراض مواردها بالنسبة إىل حجم 
لمساعدة يف دعم األنشطة اليت وأبلغت احملكمة اللجنة بأنه جيري استخدام مكتب كمباال ل. األنشطة

يضطلع ا يف حاالت أخرى وذلك بسبب االحتياجات التشغيلية وبسبب املوقع االستراتيجي 
وهلذا السبب، مل تباشر احملكمة عملية نقل السائقني واملوظفني إىل مكاتب ميدانية أخرى . للمكتب

د أن احملكمة قد أشارت إىل أا مل بي. على النحو الذي أوصت به اللجنة ووافقت عليه مجعية الدول
  .تزد املوظفني يف املكاتب امليدانية األخرى

وأحاطت اللجنة علماً بالشرح املقدم وأعربت عن القلق من أن مكتب كمباال يستخدم فيما  -٧٤
وأعلنت اللجنة أن .  واضحة يف هذا الصددإستراتيجيةيبدو كمركز إقليمي يف ظل عدم وجود أي 

  . سيزورون مكتب كمباال أثناء املؤمتر االستعراضيبعض األعضاء

  

  

                                                      
  .٨٣- ٨٠، الفقرات ٢-باء الد الثاين، اجلزء ،(ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩...الدورة الثامنة... الوثائق الرمسية)  ٢٠(
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  املساعدة القانونية  -حاء

  )للضحايا(املساعدة القانونية 

: تقرير حمدث للمحكمة عن املساعدة القانونية"كان معروضاً على اللجنة الوثيقة املعنونة  -٧٥
حملكمة، واملقارنة بني احملامني الداخليني اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام ا

  .)٢١("واحملامني اخلارجيني

ورحبت اللجنة بتقديرات التكاليف املنقحة املتعلقة بالتمثيل القانوين للضحايا واليت أُعدت على  -٧٦
  .أساس احملددات املشتركة

داخليني وآخرين والحظت اللجنة أن احملكمة لديها حالياً فرق خمتلطة تتألف من حمامني  -٧٧
خارجيني من أجل متثيل الضحايا، وأا قد اقترحت مواصلة هذه املمارسة إىل حني اختتام الدورة 

وبينما تسلم اللجنة بأن استعمال حمامني خارجيني قد تكون له مزايا من . الكاملة إلجراءات احملاكمات
ميثل فيه فقط حمامون داخليون الضحايا حيث اخلربة الفنية، فإا أبدت مالحظة مفادها أن اختيار نظام 

  .هو أمر يبدو أنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة

  الزيارات اُألسرية  -طاء

عرضت احملكمة تقرير قلم احملكمة عن جدوى وشروط إنشاء نظام طوعي لتمويل الزيارات  -٧٨
 املسألة مثل استمرارية وأوضحت احملكمة عدداً من املبادئ اليت استرشدت ا يف النظر يف  .)٢٢(األسرية

التمويل، والتكاليف اإلدارية، واملعاملة املتساوية للمحتجزين، واقترحت نظاماً مزدوجاً ميكن أن يعتمد 
  .على امليزانية الربناجمية

وكان فهم اللجنة هو أن الوالية املمنوحة من اجلمعية هي أن تقدم احملكمة تقريراً عن جدوى  -٧٩
وكان من رأي اللجنة أن التقرير مل يقطع شوطاً كافياً يف استكشاف . وشروط إنشاء نظام طوعي

وعلى سبيل املثال، كان من . احللول املمكنة داخل نظام طوعي إزاء التحديات املختلفة اليت حددت
غري الواضح للجنة ما هي األسباب اليت جتعل من غري املمكن إعفاء هذا الصندوق من الرسم اإلداري 

 املائة كما كان احلال مع الصندوق االستئماين للضحايا وما هي األنشطة اليت تستحق هذا  يف١٣البالغ 
  .الرسم

وبالنظر إىل أن اجلمعية قد ذكرت بوضوح أنه ال يوجد حق قانوين يف الزيارات املمولة، وأن  -٨٠
 أجل مجيع إنشاء صندوق طوعي ميكن أن يؤدي حقاً إىل وضع قد ال تتوافر يف ظله أموال كافية من

احملتجزين املعوزين يف سنة ما، فإن اللجنة كانت تتوقع أن ترى اخليارات املختلفة قد جرى استكشافها 
من أجل تناول مسألة املعاملة املتساوية، مثل وضع قائمة تسمح بالقيام بالزيارات يف إطار قائمة حتدد 

                                                      
)٢١(

  ICC-ASP/9/9.  
)٢٢(

  ICC-ASP/9/CBF.1/9.  
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ة أطول أو العمل عن طريق مؤسسات األولويات عندما تصبح األموال متوافرة على امتداد فترة زمني
  .أخرى لكي ال تصبح احملكمة مسؤولة عن القرار املتعلق باعتماد أموال التربعات

وأوصت اللجنة بأن توايل احملكمة حبث هذه املسائل ، مبا يف ذلك خربات احملاكم الدولية  -٨١
ةً أخرى خبصوص نظام طوعي حمض األخرى فيما يتعلق بتناول املعاملة املتساوية وأن تقترح حلوالً ممكن

  .من أجل النظر فيها يف دورا القادمة

  املؤمتر االستعراضي  -ياء

  .أشارت اللجنة إىل أن عدداً من أعضائها سيحضر املؤمتر االستعراضي يف كمباال -٨٢

  مباين احملكمة  -كاف

  املباين الدائمة  -١

 واستمعت .)٢٣(نشطة جلنة الرقابة الداخليةكان معروضاً على اللجنة التقرير املؤقت املتعلق بأ -٨٣
، أشار فيه إىل بعض النطورات )سويسرا(اللجنة إىل عرض من رئيس اللجنة، السيد مارتن شتروب 

الرئيسية اليت حدثت منذ الدورة الثامنة للجمعية، واليت مشلت اختيار مهندس معماري من أجل 
  .املشروع

ة الدول عي من املرفق الثاين من قرار مج١٤ وفقاً للفقرة ويف البداية، أشارت اللجنة إىل أنه -٨٤
، ستقدم جلنة الرقابة الداخلية تقريراً مرحلياً إىل جلنة امليزانية واملالية قبل )ICC-ASP/6/Res.1 (األطراف

  .دورا كما ستقدم إىل اجلمعية من أجل التماس املشورة أي مشاريع تترتب عليها آثار مالية

جنة يف هذا الصدد أن جلنة الرقابة الداخلية قد نقلت إليها تقريرين ماليني لكي تنظر والحظت الل -٨٥
وطُلب إىل جلنة امليزانية واملالية . ، على التوايل٢٠١٠ والربع األول من عام ٢٠٠٩فيهما، يغطيان عام 

د أي عناصر أن تقدم املشورة بشأن مستوى التفصيل املطلوب يف التقارير املالية وأن تساعد يف حتدي
  .غائبة تستحق اإلدراج يف التقارير املستقبلية

وأوصت . الة املعلومات املقدمةحوالحظت اللجنة أنه يصعب فهم التقارير املالية بالنظر إىل  -٨٦
اللجنة، بصفتها االستشارية، أن حتتوي التقارير املالية على مزيد من املعلومات األساسية وأن تكون 

أن تذكر املراجع اليت يستند إليها يف حتديد خماطر املشروع، فضالً عن ذكر ذات نظرة مستقبلية و
وأوصت اللجنة كذلك بأن حتتوي التقارير على معلومات عن . التدابري اليت اتخذت بغية التغلب عليها

الوفورات املالية، وعلى سبيل املثال الوفورات الناجتة عن اخنفاض معدل التضخم عما كان متوقعاً يف 
  .بادئ األمر

                                                      
)٢٣(

  ICC-ASP/9/CBF.1/5.  
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وفضالً عن ذلك، سلمت اللجنة بأمهية إجياد سجل باملخاطر للمشروع وأوصت بأن تواصل جلنة  -٨٧
  .الرقابة الداخلية على سبيل األولوية نظرها يف هذه املسألة

  املباين املؤقتة  -٢

 أنه سيقدم وأوضحت احملكمة. تلقت اللجنة معلومات حمدثة من احملكمة عن حالة املباين املؤقتة -٨٨
إىل اللجنة يف دورا القادمة تقرير يورد تفاصيل اآلثار املالية املترتبة على انتهاء فترة اإلجيار ااين 

ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تقوم احملكمة، بالتشاور . ٢٠١٢يونيه /للمباين املؤقتة يف حزيران
 مبا يف ذلك متديد فترة اإلجيار ااين، من أجل مع الدولة املضيفة، باستكشاف مجيع السبل املمكنة،

  .ختفيض اآلثار املالية اليت تتحملها الدول األطراف

والحظت اللجنة مع القلق أن احملكمة ليست يف وضع ميكنها من ضمان توافر احليز املكتيب يف  -٨٩
لدول األطراف يف عام من أجل فرق الترمجة التحريرية العاملة يف أمانة مجعية ا" هاغسي فيست"مبين 

وأشارت اللجنة إىل أا كانت قد أعربت يف دورا الثالثة عشرة عن توقعها بأن تواصل . ٢٠١٢
  .احملكمة توفري احليز املكتيب إىل أن تنتقل األمانة إىل املباين الدائمة

وظفي وأعربت اللجنة عن توقعها أن جيري تطبيق معايري موحدة يف ختصيص احليز املكتيب مل -٩٠
األجهزة الثالثة للمحكمة، مبا يف ذلك أمانة اجلمعية، وفقاً للمعايري املقبولة بصورة عامة واملطبقة على 

  .املنظمات الدولية اليت يوجد مقرها يف هولندا

  مسائل أخرى  -الم

 مكتب االتصال يف أديس أبابا  -١

 مكتب االتصال يف أديس أبابا مدير وأشارت اللجنة إىل قرار اجلمعية يف دورا الثامنة بأن يترأس -٩١
وأبلغت احملكمة اللجنة بأا تتخذ تدابري لضمان اعتماد مكتب االتصال من جانب . )٢٤(١-برتبة مد

. االحتاد األفريقي وأا تعتزم يف هذا الصدد إيفاد موظف قانوين أقدم يف بعثة على أساس شهري
، مما سيسمح ١-ظيفة رئيس املكتب من الرتبة مدوسيتأتى متويل هذه البعثة من األموال املخصصة لو

وطلبت . للمسجل مبلء هذه وظيفة املوظف القانوين األقدم أثناء وجود يف بعثة، حسب الضرورة
ا اخلامسة عشرة، مبا يف ذلك تقدمي تفاصيل وراللجنة إىل احملكمة تزويدها بتقرير حتديثي مرحلي يف د

  .عن األموال املستخدمة

  

  

                                                      
 

                  الثاين، القرار، اجلزء األول الد ،)ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩ ...الثامنة الدورة ...الوثائق الرمسية )٢٤(

ICC-ASP/8/Res.7 ،القسم حاء.  
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  نة امليزانية واملاليةوثائق جل  -٢

بينما الحظت اللجنة التحسن يف االلتزام باملواعيد الزمنية املتعلقة بإعداد وتسليم الوثائق فإا قد  -٩٢
أعربت عن القلق إزاء عدم القيام يف الوقت املناسب بتلبية طلبات املعلومات اإلضافية قبل الدورة 

  .وأثناءها

لكي تتاح له ’ االئتالف املناصر حملكمة جنائية دولية‘دم من ونظرت اللجنة كذلك يف طلب مق -٩٣
وبينما . إمكانية االطالع على الوثائق اليت تعدها احملكمة لكي تنظر فيها اللجنة وذلك قبل اجتماعاا

تفهمت اللجنة هذا الطلب، فإا أشارت إىل أا هيئة من اخلرباء الفنيني املستقلني جتتمع يف جلسات 
أت اللجنة أن من غري املناسب االطالع مسبقاً على وثائق مقدمة من الدول ومنظمات ور. مغلقة

وأشارت اللجنة إىل املمارسة اليت درجت عليها اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة . أخرى وأفراد
لجنة اخلامسة وامليزانية، التابعة للجمعة العامة لألمم املتحدة، اليت ال تتيح إال جمموعة خمتارة من الوثائق ل

، وهي اللجنة اليت تقدم عن طريقها املشورة إىل اجلمعية العامة بشأن أي )شؤون اإلدارة وامليزانية(
 قررت اللجنة عدم إتاحة ويف ظل هذه الظروف،. مسألة من مسائل اإلدارة وامليزانية حتال إليها

  .قبل دوراااالطالع على الوثائق املعدة من أجل اجتماعاا لغري أعضاء اللجنة 

  مواعيد انعقاد الدورة اخلامسة عشرة للجنة  -٣

أغسطس / آب٣١ إىل ٢٣قررت اللجنة عقد دورا اخلامسة عشرة يف الهاي يف الفترة من  -٩٤
٢٠١٠.  
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 األول املرفق

  ٢٠١٠مارس /آذار ٣١ حىت االشتراكات تسديد حالة

 

األطراف الدول  

 االشتراكات
 للعام املقررة

 السابق

 العام متحصالت
 السابق

 غري االشتراكات
 العام عن املسددة
 السابق

 االشتراكات
 لعام املقررة
٢٠١٠ 

 متحصالت
 عن االشتراكات

٢٠١٠ عام  

 غري االشتراكات
 عام عن املسددة
٢٠١٠ 

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

١٠ ٤٢١ ٨٤٢ ١٢ أفغانستان ١  ٢ ٤٢١  ٨ ٥٧٦ ١٥٥ ٦ - ١٥٥ ٦  

١٥ ٣٨٨ - ٦٩٨ ٤٧ ٦٩٨ ٤٧ ألبانيا ٢   ١ ٢٦٦  ١٤ ١٢٢  ١٤ ١٢٢  

٥٧ ٨٩٢ أندورا ٣  ٥٧ ٨٩٢  - ١٠ ٧٧١  ٢ ٣٩٢  ٨ ٣٧٩  ٨ ٣٧٩  

٢ ٥٠٧ ٥٧١ ٠٧٨ ٣ - ٢٣٠ ٢٢ ٢٣٠ ٢٢ وبربودا أنتيغوا ٤  ٢ ٥٠٧  

٤٤١ ٦٢٥ - ٥٩٤ ٩٥١ ٥ ٥٩٤ ٩٥١ ٥ األرجنتني ٥  ٢٤٦ ٦٤٥  ١٩٤ ٩٨٠  ١٩٤ ٩٨٠  

٢ ٩٧٤ ٤٢٧ - ٨٦٩ ٣٢٤ ١٥ ٨٦٩ ٣٢٤ ١٥ أستراليا ٦  ٢ ٩٧٤ ٤٢٧  - - 

١ ٣٠٩ ٤٨٦ - ٥٥٢ ٩٧٣ ٧ ٥٥٢ ٩٧٣ ٧ النمسا ٧  ١ ٣٠٩ ٤٨٦  - - 

٨٣ ٦٤٠ برببادوس ٨  ٨٣ ٦٤٠  - ١٢ ٣١٠  ٢ ٦٧٦  ٩ ٦٣٤  ٩ ٦٣٤  

٩ ٨٨٤ ٢٢٦ بلجيكا ٩  ٩ ٨٨٤ ٢٢٦  - ١ ٦٥٤ ١٦٩  ٣١٧ ٣٠٩  ١ ٣٣٦ ٨٦٠  ١ ٣٣٦ ٨٦٠  

 ٩٥٦ ١ ٥٣٩ ١ - ٥٣٩ ١ ٤١٧ ٦٥٨ ٨ ٠٧٥ ٩ بليز ١٠

 - - ٦١٦ ٤ ٦١٦ ٤ - ٧٧٢ ١٣ ٧٧٢ ١٣ بنن ١١

١٢ 

 –مجهوريــة  (بوليفيــا
٧ ٣٤٧ ٥٧٨ ٦٠ ٩٢٥ ٦٧  )املتعددة القوميات  ١٠ ٧٧١  - ١٠ ٧٧١  ١٨ ١١٨  

٤٠ ٩٧٧ واهلرسك البوسنة ١٣  ٤٠ ٩٧٧  - ٢١ ٥٤٣  ٢٠ ٧١٢ ٨٣١  ٢٠ ٧١٢  

١١٦ ٤٢٢ بوتسوانا ١٤  ١١٦ ٤٢٢  - ٣ ٥٥٢ ٦٩٨ ٢٧  ١٤٦ ٢٤ ١٤٦ ٢٤ 

١١ ٤٧٧ ٥٩٧ الربازيل ١٥  ١١ ٤٧٧ ٥٩٧  - ٢ ٤٧٨ ٩٤٥  ٢ ٣٧٨ ١٨٢  ١٠٠ ٧٦٣  ٢ ٣٧٨ ١٨٢  

٥٨ ٤٧٣ - ٩٣٧ ١٦٤ ٩٣٧ ١٦٤ بلغاريا ١٦  ٥٨ ٤٧٣  - - 

٣ ٨٩٨ ٧١٨ ٦١٦ ٤ - ٨١٦ ١٥ ٨١٦ ١٥ فاسو بوركينا ١٧  ٣ ٨٩٨  

٧ ٤٥١ بوروندي ١٨  ٢ ٠٣٨  ٥ ٤١٣  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٦ ٩٥٢  

١٣ ٧٧٢ كمبوديا ١٩  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٥٥٢ ٦٤  ٤ ٥٥٢  

٢٦ ٠٩١ ٩٢٩ كندا ٢٠  ٢٦ ٠٩١ ٩٢٩  - ٤ ٩٣٤ ٨٠٨  ٤ ٩٣٤ ٨٠٨  - - 

٩ ٠٧٥ الوسطى أفريقيا مجهورية ٢١  ٢ ٨٧٤  ٦ ٢٠١  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٧ ٧٤٠  

٤ ٣٧٨ تشاد ٢٢  ١ ٦٠٥  ٢ ٧٧٣  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ٥ ٨٥١  

 ٣٦٣ ١٤٧ ٣٦٣ ١٤٧ - ٣٦٣ ١٤٧  - ٧٦ ٦٩٨ ٧٦ ٦٩٨  شيلي  ٢٣

١ ١٩٧ ٨٧٢ كولومبيا ٢٤  ١ ١٩٧ ٨٧٢  - ٢٢١ ٥٨٢  ١٠٦ ٨٠٧  ١١٤ ٧٧٥  ١١٤ ٧٧٥  

٤ ٦٤٤ القمر جزر ٢٥  ٤ ١٢٨ ٥١٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٦٦٧  

٧ ٨١٧ الكونغو ٢٦  ٦ ٠٥٥  ١ ٧٦٢  ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٦ ٣٧٨  

١ ٧٦٦ كوك جزر ٢٧  - ١ ٧٦٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٣٠٥  

٢٧٤ ٨٢٩ كوستاريكا ٢٨  ٢٧٤ ٨٢٩  - ٥٢ ٣١٨  ٥١ ٨٥٧ ٤٦١  ٥١ ٨٥٧  

٣٩٣ ٩٢٣ كرواتيا ٢٩  ٣٩٣ ٩٢٣  - ١٤٩ ٢٦٠  ٩ ٠٩٢  ١٤٠ ١٦٨  ١٤٠ ١٦٨  

٣٧٥ ١٩٨ قربص ٣٠  ٣٧٥ ١٩٨  - ٧٠ ٧٨٣  ٨ ٩٠٢  ٦١ ٨٨١  ٦١ ٨٨١  

١٠٠ ٣٩٨  اجلمهورية التشيكية  ٣١  ١٠٠ ٣٩٨  -  ٥٣٧ ٠٢٨  ٥٣٧ ٠٢٨  -  -  
ــة ٣٢ ــو مجهوري  الكونغ

 الدميقراطية

٢٧ ٨٤٤  ٢٧ ٨٤٤  - ٤ ٦١٦  

 

٤ ٠٠٧ ٦٠٩  

 

٤ ٠٠٧  

 

٦ ٦٢٧ ٩٤٦ الدامنرك ٣٣  ٦ ٦٢٧ ٩٤٦  - ١ ١٣٢ ٥٢٩  ٢١١ ١٢٩  ٩٢١ ٤٠٠  ٩٢١ ٤٠٠  
٨ ٨٧٩ جيبويت ٣٤  ٥ ١٥٨  ٣ ٧٢١  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٢٦٠  

٩ ٠٧٥ دومينيكا ٣٥  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٦ ٢٠٣  ١ ٣٣٦  

١٨١ ٢٠٣ الدومينيكية اجلمهورية ٣٦  ١١٧ ٥٦٠  ٦٣ ٦٤٣  ٦٤ ٦٢٨  - ٦٤ ٦٢٨  ١٢٨ ٢٧١  
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األطراف الدول  

 االشتراكات
 للعام املقررة

 السابق

 العام متحصالت
 السابق

 غري االشتراكات
 العام عن املسددة
 السابق

 االشتراكات
 لعام املقررة
٢٠١٠ 

 متحصالت
 عن االشتراكات

٢٠١٠ عام  

 غري االشتراكات
 عام عن املسددة
٢٠١٠ 

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

١٨٤ ٨٨٩ إكوادور ٣٧  ١٦٦ ٤٤٤  ١٨ ٤٤٥  ٦١ ٥٥٠  - ٦١ ٥٥٠  ٧٩ ٩٩٥  

١٢٥ ١٧٧ إستونيا ٣٨  ١٢٥ ١٧٧  - ٦١ ٥٥٠  ٤٠ ٣٠٠  ٢١ ٢٥٠  ٢١ ٢٥٠  

٣١ ٩٢٣ فيجي ٣٩  ٢٢ ٩٨٦  ٨ ٩٣٧  ٦ ١٥٥  - ٦ ١٥٥  ١٥ ٠٩٢  

٤ ٩٦٦ ٥٦٥ فنلندا ٤٠  ٤ ٩٦٦ ٥٦٥  - ٨٧٠ ٩٣٩  ٨٧٠ ٩٣٩  - - 

٥٦ ١٨٦ ٤١٧ فرنسا ٤١  ٥٦ ١٨٦ ٤١٧  - ٩ ٤٢١ ٨٣٩  ٥ ٨١٦ ٩٠٨  ٣ ٦٠٤ ٩٣١  ٣ ٦٠٤ ٩٣١  

٨٠ ٣٨٦ غابون ٤٢  ٥٠ ٦٠٨  ٢٩ ٧٧٨  ٢١ ٥٤٣  - ٢١ ٥٤٣  ٥١ ٣٢١  

٩ ٠٧٥ غامبيا ٤٣  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٢ ٢٠٧  ١ ٣٣٢  

٢٥ ٥٦٣ جورجيا ٤٤  ٢٥ ٥٦٣  - ٩ ٢٣٣  ٨ ٧٠٧ ٥٢٦  ٨ ٧٠٧  

٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥ أملانيا ٤٥  ٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥  - ١٢ ٣٣٧ ٧٩٢  ٧ ٥٠٨ ٠٣٢  ٤ ٨٢٩ ٧٦٠  ٤ ٨٢٩ ٧٦٠  

٣٦ ٩١٨ غانا ٤٦  ٣٦ ٩١٨  - ٩ ٢٣٣  ٣ ٤٠١  ٥ ٨٣٢  ٥ ٨٣٢  

٥ ١٠٤ ٩١٧ اليونان ٤٧  ٥ ١٠٤ ٩١٧  - ١ ٠٦٣ ٢٨٤  ١٥٩ ٥٥٨  ٩٠٣ ٧٢٦  ٩٠٣ ٧٢٦  

١٧ ٧٦٤ غينيا ٤٨  ٤ ٣٠٨  ١٣ ٤٥٦  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ١٦ ٥٣٤  

٧ ٤٥١ غيانا  ٤٩  ٧ ٤٥١  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 

٤٥ ٢١٨ هندوراس  ٥٠  ٣١ ٩٦١  ١٣ ٢٥٧  ١٢ ٣١٠  - ١٢ ٣١٠  ٢٥ ٥٦٧  

١ ٦٥٦ ٤٨١ هنغاريا  ٥١  ١ ٦٥٦ ٤٨١  - ٤٤٧ ٧٨٠  ٤٤ ٣٦٢  ٤٠٣ ٤١٨  ٤٠٣ ٤١٨  

٣٢١ ٠٦٨ آيسلندا  ٥٢  ٣٢١ ٠٦٨  - ٦٤ ٦٢٨  ٦ ٩٦١  ٥٧ ٦٦٧  ٥٧ ٦٦٧  

٣ ٥٥٨ ٠٣٥ آيرلندا  ٥٣  ٣ ٥٥٨ ٠٣٥  - ٧٦٦ ٣٠٣  ٧٦٦ ٣٠٣  - - 

٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥ إيطاليا ٥٤  ٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥  - ٧ ٦٩٢ ٢٧٠  ٥ ٤٢٥ ٥٣٥  ٢ ٢٦٦ ٧٣٥  ٢ ٢٦٦ ٧٣٥  

٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨ اليابان ٥٥  ٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨  - ١٩ ٢٨٠ ٦٨٦  ٤ ٣١٦ ٤٤٤  ١٤ ٩٦٤ ٢٤٢  ١٤ ٩٦٤ ٢٤٢  

١٠٢ ٣٥٠ األردن ٥٦  ١٠٢ ٣٥٠  - ٢١ ٥٤٣  ٣ ٢٠٥  ١٨ ٣٣٨  ١٨ ٣٣٨  

٦٥ ٤٢٩ كينيا ٥٧  ٦٥ ٤٢٩  - ١٨ ٤٦٥  ٥ ٣١٥  ١٣ ١٥٠  ١٣ ١٥٠  

١٤٦ ١٧١ التفيا ٥٨  ١٤٦ ١٧١  - ٥٨ ٤٧٣  ٢٤ ٢٦٩  ٣٤ ٢٠٤  ٣٤ ٢٠٤  

٩ ٠٧٥ ليسوتو ٥٩  ٧ ٥٧٩  ١ ٤٩٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٠٣٥  

٧ ٤٥١ برييالي ٦٠  ٥ ٦٨٩  ١ ٧٦٢  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٣٠١  

٦٧ ٨٨٢ ليختنشتاين ٦١  ٦٧ ٨٨٢  - ١٣ ٨٤٩  ٢ ٦٩٠  ١٠ ٨٨٩  ١٠ ٨٨٩  

٢٣٦ ٨٧١ ليتوانيا ٦٢  ٢٣٦ ٨٧١  - ١٠٠ ٠٢٠  ٥ ١٠٤  ٩٤ ٩١٦  ٩٤ ٩١٦  

٧٣٥ ٦٥٧ لكسمربغ ٦٣  ٧٣٥ ٦٥٧  - ١٣٨ ٤٨٩  ١٣٨ ٤٨٩  - - 

٤ ٤٢٨ مدغشقر ٦٤  ١ ٧٦٦  ٢ ٦٦٢  ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٧ ٢٧٨  

٩ ٤٥٦ مالوي ٦٥  ٩ ٣٥٩  ١ ٥٣٩ ٩٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٦٣٦  

١٣ ٧٧٢ مايل ٦٦  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 

١٣٧ ٨٥١ مالطة ٦٧  ١٣٧ ٨٥١  - ٢٦ ١٥٩  ٢٦ ١٥٩  - - 

٩ ٠٧٥ مارشال جزر ٦٨  ٥ ٣٠٦  ٣ ٧٦٩  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٣٠٨  

٩٩ ٨٢٦ موريشيوس ٦٩  ٩٩ ٨٢٦  - ١٦ ٩٢٦  ٣ ١٣٨  ١٣ ٧٨٨  ١٣ ٧٨٨  

١٢ ٨٩١ ٨٠٨ املكسيك ٧٠  ١٢ ٨٩١ ٨٠٨  - ٣ ٦٢٥ ٣٢٣  ٤٤٧ ٢٧٨  ٣ ١٧٨ ٠٤٥  ٣ ١٧٨ ٠٤٥  

٩ ٠٧٥ منغوليا ٧١  ٩ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٨  ٢ ٩٠٣ ١٧٥  ٢ ٩٠٣  

٥ ٣١١ األسود اجلبل ٧٢  ٥ ٣١١  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٣٤  ٢١ ٢١ 

٥٥ ٠٦٨ ناميبيا ٧٣  ٥٥ ٠٦٨  - ١٢ ٣١٠  ١ ٤٩٣  ١٠ ٨١٧  ١٠ ٨١٧  

٩ ٠٧٥ ناورو ٧٤  ٥ ٢٦٧  ٣ ٨٠٨  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٣٤٧  

١٦ ١٦٩ ٧٢٦ هولندا ٧٥  ١٦ ١٦٩ ٧٢٦  - ٢ ٨٥٤ ٤٠٣  ٢ ٨٥٤ ٤٠٣  - - 

٢ ١٧١ ٤٨٧ نيوزيلندا ٧٦  ٢ ١٧١ ٤٨٧  - ٤٢٠ ٠٨٢  ٤٢٠ ٠٨٢  - - 

٩ ٠٧٥ النيجر ٧٧  ٧ ٩٠١  ١ ١٧٤  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ٤ ٢٥٢  

٤٢١ ٥٨٢ نيجرييا ٧٨  ٣٧٠ ٩٠٣  ٥٠ ٦٧٩  ١٢٠ ٠٢٣  - ١٢٠ ٠٢٣  ١٧٠ ٧٠٢  

٦ ٥٩٣ ٤٤٦ النرويج ٧٩  ٦ ٥٩٣ ٤٤٦  - ١ ٣٤٠ ٢٦٢  ٢١٣ ٢٧٤  ١ ١٢٦ ٩٨٨  ١ ١٢٦ ٩٨٨  
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األطراف الدول  

 االشتراكات
 للعام املقررة

 السابق

 العام متحصالت
 السابق

 غري االشتراكات
 العام عن املسددة
 السابق

 االشتراكات
 لعام املقررة
٢٠١٠ 

 متحصالت
 عن االشتراكات

٢٠١٠ عام  

 غري االشتراكات
 عام عن املسددة
٢٠١٠ 

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

١٨٩ ٣٢٠ بنما ٨٠  ١٨٩ ٣٢٠  - ٣٣ ٨٥٣  ٨ ٦١١  ٢٥ ٢٤٢  ٢٥ ٢٤٢  

٨٠ ٧٢٨ باراغواي ٨١  ٧٥ ٩١٨  ٤ ٨١٠  ١٠ ٧٧١  - ١٥ ٥٨١  ١٠ ٧٧١  

٧٨٩ ٨٤٣ بريو ٨٢  ٦٠٤ ٥٠٥  ١٨٥ ٣٣٨  ١٣٨ ٤٨٩  - ١٣٨ ٤٨٩  ٣٢٣ ٨٢٧  

٤ ٢٩٨ ٠٩١ بولندا ٨٣  ٤ ٢٩٨ ٠٩١  - ١ ٢٧٤ ٠٩٤  ٨٥٠ ١٤٥  ٤٢٣ ٩٤٩  ٤٢٣ ٩٤٩  

٤ ٥١٠ ٥٠٩ الربتغال ٨٤  ٤ ٥١٠ ٥٠٩  - ٧٨٦ ٣٠٧  ٧٨٦ ٣٠٧  - - 

١٧ ٦١٩ ٠٥٥ كوريا مجهورية ٨٥  ١٧ ٦١٩ ٠٥٥  - ٣ ٤٧٧ ٦٠٢  ٤٤٠ ٨٩٥  ٣ ٠٣٦ ٧٠٧  ٣ ٠٣٦ ٧٠٧  

٥٨٧ ٢٠٥ رومانيا ٨٦  ٥٨٧ ٢٠٥  - ٢٧٢ ٣٦١  ٨ ٢٠٠  ٢٦٤ ١٦١  ٢٦٤ ١٦١  

٤ ٦٤٤ ونيفيس كيتس سانت ٨٧  ٤ ٦٤٤  - ١ ٥٣٩  ١ ٢٥٤ ٢٨٥  ١ ٢٥٤  

٨ ٨٧٩ وغرينادين فنسنت سان ٨٨  ٨ ٨٧٩  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٥٠ ١٨٩  ١ ٣٥٠  

٨ ٩٥٧ ساموا ٨٩  ٨ ٩٥٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٢٥٦ ٢٨٣  ١ ٢٥٦  

٢٦ ٦٠٧ مارينو سان ٩٠  ٢٦ ٦٠٧  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٥  ١ ١ 

٤٠ ٩٩٨ السنغال ٩١  ٣٩ ٦٥٩  ١ ٣٣٩  ٩ ٢٣٣  - ٩ ٢٣٣  ١٠ ٥٧٢  

١٨١ ٨٠٠ صربيا ٩٢  ١٨١ ٨٠٠  - ٥٦ ٩٣٤  ٤ ٢٣١  ٥٢ ٧٠٣  ٥٢ ٧٠٣  

٩ ٠٧٥ سرياليون ٩٣  ٣ ٢٧٩  ٥ ٧٩٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٧ ٣٣٥  

٥١٠ ٤١٨ سلوفاكيا ٩٤  ٥١٠ ٤١٨  - ٢١٨ ٥٠٤  ٢١٨ ٥٠٤  - - 

٨٠٤ ٨٢٧ سلوفينيا ٩٥  ٨٠٤ ٨٢٧  - ١٥٨ ٤٩٢  ٢٦ ٦١٤  ١٣١ ٨٧٨  ١٣١ ٨٧٨  

٢ ٧١٣ ٣١٦ أفريقيا جنوب ٩٦  ٢ ٧١٣ ٣١٦  - ٥٩٢ ٤٢٣  ٥٩٢ ٤٢٣  - - 

٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧ إسبانيا ٩٧  ٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧  - ٤ ٨٨٨ ٦٤٥  ٨٢٣ ٦٢٨  ٤ ٠٦٥ ٠١٧  ٤ ٠٦٥ ٠١٧  

١ ٧٦٦ سورينام ٩٨  ١ ٧٦٦  - ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  

٩ ٣٩٥ ٥٧٥ السويد ٩٩  ٩ ٣٩٥ ٥٧٥  - ١ ٦٣٧ ٢٤٣  ١ ٦٣٧ ٢٤٣  - - 

١٠ ٩٩٣ ٦٢٦ سويسرا ١٠٠  ١٠ ٩٩٣ ٦٢٦  - ١ ٧٣٨ ٨٠١  ١ ٧٣٨ ٨٠١  - - 

٩ ٠٧٥ طاجيكستان ١٠١  ٩ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٨  ١ ٦٢٣  ١ ٤٥٥  ١ ٤٥٥  

ــة ١٠٢ ــدونيا مجهوري  مق
 السابقة اليوغوسالفية

٥٠ ٠٧٢  ٥٠ ٠٧٢  - ١٠ ٧٧١  ١ ٢٠٧  ٩ ٥٦٤  ٩ ٥٦٤  

٨ ٩٥٧ ليشيت - تيمور ١٠٣  ٨ ٩٥٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٤٧٨ ٦١  ١ ٤٧٨  

٢١٧ ٨٣٣ وتوباغو ترينيداد ١٠٤  ٢١٧ ٨٣٣  - ٦٧ ٧٠٦  ٦٧ ٧٠٥  ١ ١ 

 ٥ ٠٧٥ ٥ ٠٧٥ ٤ ١٥٨ ٩ ٢٣٣ - ٤٠ ٦٩٩ ٤٠ ٦٩٩ أوغندا ١٠٥

٥٧ ٤٩٩ ٢١٨ املتحدة اململكة ١٠٦  ٥٧ ٤٩٩ ٢١٨  - ١٠ ١٦١ ٩٨٢  ٢ ٥٤٠ ٤٠٤  ٧ ٦٢١ ٥٧٨  ٧ ٦٢١ ٥٧٨  

٥٢ ٨٩٨ املتحدة ترتانيا مجهورية ١٠٧  ٤٧ ٦٤٨  ٥ ٢٥٠  ١٢ ٣١٠  - ١٢ ٣١٠  ١٧ ٥٦٠  

٣٦٣ ٦٠٢ أوروغواي ١٠٨  ٣٦٣ ٦٠٢  - ٤١ ٥٤٧  ١٨ ٠٤٨  ٢٣ ٤٩٩  ٢٣ ٤٩٩  

١٠٩ 

 –هورية مج (فرتويال
١ ٧٠١ ٩٧٠ )البوليفارية  ١ ٥٣٧ ٨١٠  ١٦٤ ١٦٠  ٤٨٣ ١٧٠  - ٤٨٣ ١٧٠  ٦٤٧ ٣٣٠  

١٣ ٣٧٨ زامبيا ١١٠  ١٣ ٣٧٨  - ٦ ١٥٥  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  

٥٠٦ ٧٥٧ ٥٤٦ اموع   ٥٠٦ ١٤١ ٩٤١  ٦١٥ ٦٠٥  ١٠٣ ٦٢٣ ٣٠٠  ٤٩ ٧٢٤ ١١٦  ٥٣ ٨٩٩ ١٨٤  ٥٤ ٥١٤ ٧٨٩  
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 املرفق الثاين
  جداول املوارد البشرية

  التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني باحملكمة: ١اجلدول 
  ٢٠١٠مارس / آذار٣١احلالة يف 

  ∗٣١٨: جمموع عدد املوظفني الفنيني
  ٧٤: جمموع عدد اجلنسيات
  :التوزيع حبسب املنطقة

 اموع اجلنسية املنطقة
 ١ بنن

 ١ بوركينا فاسو
 ١ الكامريون

 ١ تشاد
 ٢ طيةمجهورية الكونغو الدميقرا

 ٣ مصر
 ٣ غامبيا
 ٢ ناغا

  ١  غينيا
 ٣ كينيا

 ١ ليسوتو
 ٢ مايل

 ٢ النيجر
 ٧ نيجريا
  ١  رواندا
 ٣ السنغال
 ٤ سرياليون

 ٧ جنوب أفريقيا
 ١ توغو
  ١  تونس
 ١ أوغندا

 أفريقيا

 ٢ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٥٠ جمموع أفريقيا

                                                      
 .من موظفي اللغات  موظفا٣٣ مع استثناء ∗
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 اموع اجلنسية املنطقة
  ١  قربص
 ٤ )اإلسالمية -مجهورية (إيران 
 ٥ اليابان
 ١ األردن
 ٢ لبنان

 ١ منغوليا
 ١ األراضي الفلسطينية احملتلة

 ١ الفلبني
 ٢ مجهورية كوريا

 ٢ سنغافورة

 آسيا

 ١ النكا سري
 

  اموع  اجلنسية  املنطقة
 ٢١ جمموع آسيا

 ١ ألبانيا
 ١ بيالروس

 ١ البوسنة واهلرسك
 ٢ بلغاريا
 ٥ كرواتيا
 ١ جورجيا
  ١  بولندا
 ٦ رومانيا

 ١ االحتاد الروسي
 ٣ صربيا

 ١ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 ةأوروبا الشرقي

 ١ أوكرانيا
  ٢٤  جمموع أوروبا الشرقية

 
  اموع  اجلنسية  املنطقة

 ٣ األرجنتني
 ٣ الربازيل
 ١ شيلي
 ٥ ولومبياك

 ٣ كوستاريكا
 ٢ إكوادور
 ٢ املكسيك

 ٣ بريو
 ٤ ترينيداد وتوباغو

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية 

 والكارييب

 ٢ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال 
  ٢٨  جمموع جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب
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  اموع  اجلنسية  املنطقة
 ١٨ أستراليا
 ٣ النمسا
 ١٠ بلجيكا
 ١٤ كندا

 ١ الدامنرك
 ٣ فنلندا
 ٤٥ فرنسا
 ١٦ أملانيا
 ٢ اليونان
 ٤ آيرلندا
 ٩ إيطاليا
 ١٧ هولندا

 ٣ نيوزيلندا
 ٢ الربتغال
 ٩ أسبانيا
 ٢ السويد
 ٢ سويسرا

 ٢٤ اململكة املتحدة

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 ١١ مريكيةاألالواليات املتحدة 
 ١٩٥  ودول أخرىجمموع جمموعة دول أوروبا الغربية
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  ∗∗∗∗لوظيفة واملنطقةالتمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني حبسب ا: ٢اجلدول 
   ٢٠١٠مارس / آذار٣١احلالة يف 

 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
جمموعة دول أمريكا الالتينية  ١-مد

 والكارييب
 ١ إكوادور

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

 ١ الكارييب

  
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 ٢ بلجيكا أخرى
 ٢ فرنسا    
 ١ هولندا    
 ٥ اموع اخلاص مبجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٦   ١-جمموع مد
 

 

                                                      
 .من موظفي اللغات موظفا ٣٣ مع استثناء ∗

  اموع  اجلنسية  املنطقة  الرتبة
 ١ غامبيا أفريقيا ٥-ف
 ١ كينيا    
 ١ ليسوتو  
 ١ مايل  
 ١ السنغال  
 ٢ جنوب أفريقيا    
 ٧ جمموع أفريقيا   
 ١ الفلبني آسيا  
  ١  جمموع آسيا   
  ١  سربيا أوروبا الشرقية 
  ١  جمموع أوروبا الشرقية   

  
جمموعة دول أمريكا الالتينية 

 ١ األرجنتني والكارييب
 ١ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب   
 ١ استراليا  
  

ة ودول جمموعة دول أوروبا الغربي
 ١ كندا  أخرى

  ١  فنلندا  
 ١ فرنسا  
 ٥ أملانيا  
 ١ أيرلندا  
 ٢ ايطاليا  
  ١  إسبانيا  
  ١  هولندا  
 ١ اململكة املتحدة  
 ١ الواليات املتحدة األمريكية  

  
اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 أخرى
١٦ 

 ٢٦  ٥-جمموع ف
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 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية أفريقيا ٤-ف
 ١ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٣ جمموع أفريقيا   
 ٢ )اجلمهورية اإلسالمية(إيران  آسيا  
 ١ اليابان  
 ١ األردن  
 ٤ جمموع آسيا   
 ١ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١ جمموع أوروبا الشرقية   
 ١ كولومبيا  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ إكوادور  والكارييب

 ١ بريو    
 ٣ ترينيداد وتوباغو  
 ٦ اموع اخلاص مبجموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب    
 ٤ أستراليا  دول أوروبا الغربية ودول أخرى  
 ١ بلجيكا  
 ٤ كندا   
 ١ الدامنرك    
 ٢ فنلندا  
 ٧ فرنسا  
 ٤ أملانيا  
 ٢ إيطاليا    
 ٥ هولندا  
 ٢ سبانياا    
 ١ السويد    
 ٦ اململكة املتحدة    
 ٢ الواليات املتحدة األمريكية    
 ٤١ اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى  

 ٥٥  ٤-جمموع ف
 

 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بنن أفريقيا ٣-ف
  ١  بوركينا فاسو  
 ١ تشاد  
 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 ١ مصر  
 ١ كينيا    
 ١ مايل  
 ٢ النيجر    
 ٤ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ جنوب أفريقيا    
 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة    
 ١٩ جمموع أفريقيا   
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 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  آسيا  
 ١ اليابان  
 ١ مجهورية كوريا    
 ٢ سنغافورة  
 ٥ جمموع آسيا   
 ١ ألبانيا أوروبا الشرقية  
 ١ بيالروس  
 ١ بولندا    
  ١  رومانيا  
  ١  صربيا  
  ١  أوكرانيا  
 ٦ موع أوروبا الشرقيةجم   
 ١ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ الربازيل والكارييب

 ٤ كولومبيا  
 ٢ كوستاريكا    
 ١ املكسيك  
 ١ ترينيداد وتوباغو    
 ١ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال     
 ١١ جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   
 ٨ أستراليا  
 ٢ مساالن  
 ٥ بلجيكا 
  

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 
   أخرى

 ٣ كندا
 ١١ فرنسا    
 ٣ أملانيا    
  ١  اليونان  
 ٣ أيرلندا    
 ٣ إيطاليا  
 ٣ هولندا  
 ٣ نيوزيلندا    
 ١ الربتغال  
 ٤ أسبانيا    
 ٢ سويسرا  
 ٧ اململكة املتحدة    
 ٣ الواليات املتحدة األمريكية  
 ٦٢ روبا الغربية ودول أخرىاموع اخلاص مبجموعة دول أو   

 ١٠٣   ٣-جمموع ف
 

 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ مصر أفريقيا ٢-ف
 ٢ غامبيا    
 ١ غانا    
 ٢ كينيا    
 ١ نيجرييا    
  ١  رواندا  
  ٢  السنغال  
 ٢ سرياليون    
  ١  جنوب أفريقيا  
 ١ توغو    
  ١  تونس  
 ١ دةمجهورية ترتانيا املتح    
 ١٦ جمموع أفريقيا    
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 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة
  ١  قربص  آسيا 
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران    
 ٢ اليابان   
 ٢ لبنان  
 ١ منغوليا    
 ١ األراضي الفلسطينية احملتلة    
 ١ مجهورية كوريا    
 ١ النكا سري    
 ١٠ جمموع آسيا  
 ١ غاريابل أوروبا الشرقية  
 ٣ كرواتيا   
 ١ جورجيا    
 ٣ رومانيا  
 ١ صربيا    
 ٩  جمموع منطقة أوروبا الشرقية    
 ١ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ الربازيل  والكارييب

 ١ كوستاريكا  
  ١  املكسيك  
  ١  بريو  
 ٥ ييباموع اخلاص مبجموعة دول أمريكا الالتينية والكار  

 
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 

 ٥ أستراليا  أخرى
 ١ النمسا   
 ١ بلجيكا  
 ٥ كندا   
 ٢١ فرنسا    
 ٤ أملانيا    
 ١ اليونان    
 ٢ إيطاليا    
 ٦ هولندا  
 ١ الربتغال    
 ١ أسبانيا    
 ١ السويد    
 ٩ اململكة املتحدة  
 ٥ ريكيةالواليات املتحدة األم    
 ٦٣ اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

 ١٠٣  ٢-جمموع ف
 ١ الكامريون أفريقيا ١-ف
 ١ غامبيا  
  ١  غينيا  
 ١ نيجرييا  
 ١ أوغندا  
 ٥ جمموع أفريقيا   
 ١ اليابان آسيا 
 ١ جمموع آسيا  
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 اموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ البوسنة واهلرسك يةأوروبا الشرق  
 ١ بلغاريا    
 ١ كرواتيا  
 ٢ رومانيا  
 ١ االحتاد الروسي  
 ١ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  
 ٧ جمموع أوروبا الشرقية   
 ١ الربازيل  
  

جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ١ شيلي  والكارييب

 ١ بريو  
 ١ )ة البوليفاري–مجهورية (فرتويال   
 ٤  اموع اخلاص مبجموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب   
 ١ بلجيكا  
  

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 
 ١ كندا  أخرى

 ٣ فرنسا    
  ١  هولندا  
 ١ إسبانيا    
 ١ اململكة املتحدة    
 ٨ اموع اخلاص مبجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٢٥   ١-جمموع ف
 

  ٣١٨     اموع الكلي
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 النسبة املئوية للموظفني حبسب الوظيفة وحبسب املنطقة

  ١- للوظائف من فئة مداملئويةالنسبة  -١الشكل البياين 

  .رجوع إىل األرقام املضبوطة املذكورة يف اجلدول الوارد أعاله فقط، ميكن أن تكون اإلحصاءات والرسوم البيانية مضللة، وعليه يرجى ال وظائفبالنظر إىل العدد احملدود للوظائف املعنية وقدره ست

  ٥- الوظائف ف- النسبة املئوية -٢الشكل البياين 

  

٠M٠٠٪  
 

٠M٠٠٪  
 

٠M٠٠٪  
٣M٨٥٪  

٥٠M٠٠٪  

12.77% 

١٩M٥٣٪  

٧M٣٧٪  
١٣M٠٥٪  

٤٧M٢٨٪  

٠M٠٠٪  

١٠M٠٠٪  

٢٠M٠٠٪  

٣٠M٠٠٪  

٤٠M٠٠٪  

٥٠M٠٠٪  

٦٠M٠٠٪  
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  ٤- الوظائف ف- النسبة املئوية -٣الشكل البياين 

  
  ٣- الوظائف ف- النسبة املئوية -٤الشكل البياين 

  

٠M٠٠٪  ٠M٠٠٪  ٠M٠٠٪  

١٠M٩١٪  

٧٤M٥٥٪  

١٢M٧٧٪  
١٩M٥٣٪  

٧M٣٧٪  
١٣M٠٥٪  

٤٧M٢٨٪  

٠M٠٠٪  

١٠M٠٠٪  

٢٠M٠٠٪  

٣٠M٠٠٪  

٤٠M٠٠٪  

٥٠M٠٠٪  

٦٠M٠٠٪  

٧٠M٠٠٪  

٨٠M٠٠٪  

 ا	���">� ا���#<�� 
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١٠M٦٨٪  

٦٠M١٩٪  

١٢M٧٧٪  
١٩M٥٣٪  

٧M٣٧٪  
١٣M٠٥٪  

٤٧M٢٨٪  

٠M٠٠٪  

١٠M٠٠٪  

٢٠M٠٠٪  

٣٠M٠٠٪  

٤٠M٠٠٪  

٥٠M٠٠٪  

٦٠M٠٠٪  

٧٠M٠٠٪  

 ا	���">� ا���#<�� 
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  ١- الوظائف ف- النسبة املئوية -٦الشكل البياين 

  
  

٠M٠٠٪  ٠M٠٠٪  
 

٠M٠٠٪  
 

٤M٨٥٪  
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   التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني :٣اجلدول 
 موظفاً آخر من ٣٢و. الوظائف الفنية الثابتة، باستبعاد املسؤولني املنتخبني وموظفي اللغات. ٢٠١٠مارس / آذار٣١احلالة يف 

  .املوظفني الفنيني هم رعايا دول غري أطراف

 البلد املنطقة
  تقييم
٢٠٠٩ 

 نقطة الوسط النطاق املستصوب
عدد 
 املوظفني

     
 ١ ١,٣٠ ١,٤٩ - ١,١٠ ٪ ٠,٠٠١٤٨ بنن

  ١,٢٧ ١,٤٦ - ١,٠٨ ٪ ٠,٠٢٠٦٧ بوتسوانا
 ١ ١,٣٥ ١,٥٥ - ١,١٥ ٪ ٠,٠٠٢٩٥ بوركينا فاسو

  ١,٢٩ ١,٤٩ - ١,١٠ ٪ ٠,٠٠١٤٨ بوروندي
  ١,٢٦ ١,٤٤ - ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠١٤٨ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١ ١,٣١ ١,٥١ - ١,١٢ ٪ ٠,٠٠١٤٨ تشاد
  ١,٢٢ ١,٤١ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ جزر القمر
  ١,٢٥ ١,٤٤ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٨ الكونغو

 ٢ ١,٢٣ ١,٤١ -  ١,٠٥ ٪ ٠,٠٠٤٤٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ١,٧٨ ٢,٠٤ - ١,٥١ ٪ ٠,٠٠١٤٨ جيبويت
  ١,٢٥ ١,٤٤ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠١١٨١ غابون
 ٣ ١,٢٣ ١,٤٢ - ١,٠٥ ٪ ٠,٠٠١٤٨ غامبيا
 ٢ ١,٤٣ ١,٦٥ - ١,٢٢ ٪ ٠,٠٠٥٩٠ ناغا

 ١ ١,٣٠ ١,٥٠ - ١,١١ ٪ ٠,٠٠١٤٨ غينيا
 ٣ ١,٢٤ ١,٤٣ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠١٤٧٦ كينيا

 ١ ١,٢٤ ١,٤٢ - ١,٠٥ ٪ ٠,٠٠١٤٨ ليسوتو
  ١,٢٥ ١,٤٤ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠١٤٨ ليبرييا

  ١,٤٠ ١,٦٠ - ١,١٩ ٪ ٠,٠٠٢٩٥ مدغشقر
  ١,٣٤ ١,٥٤ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ مالوي
 ٢ ١,٣٣ ١,٥٣ - ١,١٣ ٪ ٠,٠٠١٤٨ مايل

  ١,٢٦ ١,٤٤ - ١,٠٧ ٪ ٠,٠١٦٢٤ موريشيوس
  ١,٢٥ ١,٤٤ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠٨٨٦ ناميبيا
 ٢ ١,٣٤ ١,٥٥ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ النيجر
 ٧ ٢,٦٧ ٣,٠٧ - ٢,٢٧ ٪ ٠,٠٧٠٨٦ نيجريا
 ٣ ١,٣٤ ١,٥٤ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٠٥٩٠ السنغال
 ٤ ١,٢٧ ١,٤٦ - ١,٠٨ ٪ ٠,٠٠١٤٨ سرياليون

 ٧ ٢,٤٣ ٢,٨٠ - ٢,٠٧ ٪ ٠,٤٢٨١٠ جنوب أفريقيا
 ١ ١,٥٠ ١,٧٢ - ١,٢٧ ٪ ٠,٠٠٤٤٣ اأوغند

 ٢ ١,٥٩ ١,٨٣ - ١,٣٥ ٪ ٠,٠٠٨٨٦ مجهورية ترتانيا املتحدة

  األفريقية

  ١,٣٢ ١,٥٢ - ١,١٣ ٪ ٠,٠٠١٤٨ زامبيا
     

  ١,٤٦ ١,٦٨ - ١,٢٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ أفغانستان
  ١,٣٥ ١,٥٥ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ كمبوديا

  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٣ ٪ ٠,٠٠١٤٨ جزر كوك
 ١ ١,٣٤ ١,٥٤ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٦٤٩٥ قربص

  ١,٢٣ ١,٤١ - ١,٠٥ ٪ ٠,٠٠٤٤٣  جيفي
 ٥    ٤٢,٢٧ ٤٩,١٩ - ٣٦,٣٥ ٪ ٢٢,٠٠٠٠٠ اليابان

 اآلسيوية

 ١ ١,٣٠ ١,٤٩ - ١,١٠ ٪ ٠,٠١٧٧١ األردن
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 البلد املنطقة
  تقييم
٢٠٠٩ 

 نقطة الوسط النطاق املستصوب
عدد 
 املوظفني

  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ جزر مارشال
 ١ ١,٢٤ ١,٤٣ - ١,٠٥ ٪ ٠,٠٠١٤٨ منغوليا
  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٣ ٪ ٠,٠٠١٤٨ ناورو

 ٢ ٧,٥٤ ٨,٦٧ - ٦,٤١ ٪ ٣,٢٠٧٨٠ مجهورية كوريا
  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ ساموا

  ١,٢٨ ١,٤٧ - ١,٠٩ ٪ ٠,٠٠١٤٨ طاجيكستان
  ١,٢٣ ١,٤١ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ ليشيت-تيمور

       
 ١ ١,٢٦ ١,٤٥ - ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠٨٨٦ ألبانيا

 ١ ١,٢٧ ١,٤٦ - ١,٠٨ ٪ ٠,٠٠٨٨٦ البوسنة واهلرسك
 ٢ ١,٣٤ ١,٥٤ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٢٩٥٢ بلغاريا
 ٥ ١,٣٩ ١,٦٠ - ١,١٨ ٪ ٠,٠٧٣٨١ كرواتيا

    ٢,٠٧  ٢,٣٨  -  ١,٧٦ ٪ ٠,٤١٤٨٢  اجلمهورية التشيكية
  ١,٢٧ ١,٤٦ - ١,٠٨ ٪ ٠,٠٢٣٦٢ إستونيا
 ١ ١,٢٦ ١,٤٥ - ١,٠٧ ٪ ٠,٠٠٤٤٣ جورجيا
  ١,٩٧ ٢,٢٦ - ١,٦٧ ٪ ٠,٣٦٠٢٠ هنغاريا
  ١,٢٨ ١,٤٨ - ١,٠٩ ٪ ٠,٠٢٦٥٧ التفيا
  ١,٣٣ ١,٥٣ - ١,١٣ ٪ ٠,٠٤٥٧٦ ليتوانيا

  ١,٢٢ ١,٤١ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ اجلبل األسود
 ١ ٢,٩١ ٣,٣٥ - ٢,٤٨ ٪ ٠,٧٣٩٥٨ بولندا
 ٦ ١,٦٠ ١,٨٤ - ١,٣٦ ٪ ٠,١٠٣٣٣ رومانيا
 ٣ ١,٣٦ ١,٥٦ - ١,١٦ ٪ ٠,٠٣١٠٠ صربيا

  ١,٤٣ ١,٦٥ - ١,٢٢ ٪ ٠,٠٩٣٠٠ اسلوفاكي
  ١,٤٩ ١,٧٢ - ١,٢٧ ٪ ٠,١٤١٧٢ سلوفينيا

 الشرقيةأوروبا 

 ١ ١,٢٥ ١,٤٣ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠٠٧٣٨ مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
     

  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠٢٩٥ أنتيغوا وبربودا
 ٣ ٢,٤٥ ٢,٨٢ - ٢,٠٨ ٪ ٠,٤٧٩٧٧ األرجنتني
  ١,٢٤ ١,٤٣ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠١٣٢٩ بربادوس

  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ بليز
  ١,٣٢ ١,٥١ - ١,١٢ ٪ ٠,٠٠٨٨٦ ) املتعددة القوميات–مجهورية (بوليفيا 
 ٣ ٥,٣٠ ٦,١٠ - ٤,٥١ ٪ ١,٢٩٣١٦ الربازيل
  ١  ١,٨٠  ٢,٠٧  -  ١,٥٣   ٪٠,٢٣٧٦٧  شيلي

 ٥ ١,٩١ ٢,٢٠ - ١,٦٢ ٪ ٠,١٥٥٠٠ كولومبيا
 ٣ ١,٣٤ ١,٥٤ - ١,١٤ ٪ ٠,٠٤٧٢٤ كوستاريكا
  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ دومينيكا

  ١,٣٦ ١,٥٦ - ١,١٦ ٪ ٠,٠٣٥٤٣ اجلمهورية الدومينيكية
 ٢ ١,٣٩ ١,٦٠ - ١,١٨ ٪ ٠,٠٣١٠٠ إكوادور
  ١,٢٢ ١,٤١ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ غيانا

  ١,٢٩ ١,٤٩ - ١,١٠ ٪ ٠,٠٠٧٣٨ هندوراس
 ٢ ٨,٢٩ ٩,٥٣ - ٧,٠٤ ٪ ٣,٣٣١٨١ املكسيك

  ١,٣١ ١,٥٠ - ١,١١ ٪ ٠,٠٣٣٩٥ بنما

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية 

 والكارييب

  ١,٢٨ ١,٤٨ - ١,٠٩ ٪ ٠,٠٠٧٣٨ باراغواي
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 البلد املنطقة
  تقييم
٢٠٠٩ 

 نقطة الوسط النطاق املستصوب
عدد 
 املوظفني

 ٣ ١,٦٨ ١,٩٣ - ١,٤٢ ٪ ٠,١١٥١٤ بريو
  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ سانت كيتس ونفيس

  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١,٢٢ ١,٤٠ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠١٤٨ ينامسور

 ٤ ١,٣٠ ١,٤٩ - ١,١٠ ٪ ٠,٠٣٩٨٦ ترينيداد وتوباغو
  ١,٣٢ ١,٥٢ - ١,١٢ ٪ ٠,٠٣٩٨٦ أوروغواي
 ٢ ٢,٠٠ ٢,٣٠ - ١,٧٠ ٪ ٠,٢٩٥٢٤ ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال 

     
  ١,٢٤ ١,٤٢ - ١,٠٥ ٪ ٠,٠١١٨١ أندورا
 ١٨ ٦,٢٨ ٧,٢٢ - ٥,٣٣ ٪ ٢,٦٣٧٩٩ أستراليا
 ٣ ٣,٦٩ ٤,٢٥ - ٣,١٤ ٪ ١,٣٠٩٤٠ النمسا
 ١٠ ٤,٣٠ ٤,٩٤ - ٣,٦٥ ٪ ١,٦٢٦٧٨ بلجيكا
 ١٤ ٩,٥٨ ١١,٠٢ - ٨,١٤ ٪ ٤,٣٩٤٦٨ كندا

 ١ ٣,٣١ ٣,٨١ - ٢,٨١ ٪ ١,٠٩٠٩٢ الدامنرك
 ٣ ٢,٧٩ ٣,٢١ - ٢,٣٧ ٪ ٠,٨٣٢٥٨ فنلندا
 ٤٥ ١٨,٨٥ ٢١,٦٨ - ١٦,٠٢ ٪ ٩,٣٠١٦٠ فرنسا
 ١٦ ٢٥,٢١ ٢٨,٩٩ - ٢١,٤٣ ٪ ١٢,٦٦١٤٦ أملانيا
 ٢ ٢,٩٣ ٣,٣٧ - ٢,٤٩ ٪ ٠,٨٧٩٨٢ اليونان
  ١,٣٢ ١,٥٢ - ١,١٢ ٪ ٠,٠٥٤٦٢ آيسلندا
 ٤ ٢,٤٦ ٢,٨٣ - ٢,٠٩ ٪ ٠,٦٥٦٩١ آيرلندا
 ٩ ١٥,٥١ ١٧,٨٤ - ١٣,١٩ ٪ ٧,٤٩٧٦٧ إيطاليا

  ١,٢٤ ١,٤٣ - ١,٠٦ ٪ ٠,٠١٤٧٦ ليختنشتاين
  ١,٤٥ ١,٦٧ - ١,٢٣ ٪ ٠,١٢٥٤٨ لكسمربغ

  ١,٢٦ ١,٤٥ - ١,٠٧ ٪ ٠,٠٢٥١٠ مالطة
 ١٧ ٦,٤٤ ٧,٤١ - ٥,٤٧ ٪ ٢,٧٦٤٩٤ هولندا

 ٣ ١,٩٥ ٢,٢٤ - ١,٦٥ ٪ ٠,٣٧٧٩١ نيوزيلندا
  ٣,٣٨ ٣,٨٨ - ٢,٨٧ ٪ ١,١٥٤٤٠ النرويج
 ٢ ٢,٧٤ ٣,١٥ - ٢,٣٣ ٪ ٠,٧٧٧٩٦ الربتغال

  ١,٢٢ ١,٤١ - ١,٠٤ ٪ ٠,٠٠٤٤٣ سان مارينو
 ٩ ٩,٦٥ ١١,٠٩ - ٨,٢٠ ٪ ٤,٣٨١٣٩ إسبانيا
 ٢ ٤,٢٠ ٤,٨٣ - ٣,٥٧ ٪ ١,٥٨١٠٢ السويد
 ٢ ٤,٥٨ ٥,٢٧ - ٣,٨٩ ٪ ١,٧٩٥٠٧ سويسرا

 ٢٤ ١٩,٧٧ ٢٢,٧٣ - ١٦,٨٠ ٪ ٩,٨٠٤٩٩ اململكة املتحدة

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 ٢٨٦ ٣٣٤,٠٠  ٪١٠٠,٠٠ اموع
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  ∗∗∗∗ يف صفوف املوظفني الفنينيالتوازن بني اجلنسني: ٤اجلدول 
  ٢٠١٠مارس / آذار٣١احلالة يف 

  اهليئة القضائية

 اموع ذكور إناث الرتبة
 ٣ ١ ٢ ٥-ف
 ٣ ٢ ١ ٤-ف
 ١٨ ٩ ٩ ٣-ف
 ٦ صفر ٦ ٢-ف

  مكتب املدعي العام
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١ ١  وكيل األمني العام
 ١  ١ أمني عام مساعد 

 ٢ ١ ١ ١- مد
 ٩ ٦ ٣ ٥-ف
 ٢٧ ١٦ ١١ ٤-ف
 ٤١ ٢٤ ١٧ ٣-ف
 ٤٤ ١٩ ٢٥ ٢-ف
 ٢٠ ٧ ١٣ ١-ف

  قلم احملكمة
 اموع ذكور إناث الرتبة

 ١  ١ أمني عام مساعد 
 ٣ ٢ ١ ١- مد
 ١٣ ٧ ٦ ٥-ف
 ٣١ ١٤ ١٧ ٤-ف
 ٥٧ ٣٣ ٢٤ ٣-ف
 ٥٦ ٢٣ ٣٣ ٢-ف
 ١١ ٦ ٥ ١-ف

  أمانة مجعية الدول األطراف
 اموع ذكور إناث الرتبة
 ١ ١  ١- مد
 ٢ ١ ١ ٤-ف

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
 اموع ذكور إناث الرتبة
 ١  ١ ٥-ف
 ٢ ١ ١ ٣-ف

  مكتب مشروع املباين الدائمة
 اموع ذكور إناث الرتبة
 ١ ١  ١- مد
 ١  ١ ٤-ف

  اموع الكلي
  الكلياموع ذكور إناث
٣٥٥ ١٧٥ ١٨٠ 

                                                      
  .موظفو اللغاتمبن يف ذلك  ∗



ICC-ASP/9/20 

20-A-011110  234 

  تعداد املوظفني، فعلي: ٥اجلدول 
  :، كانت احلالة الفعلية فيما يتعلق بتعداد موظفي احملكمة كما يلي٢٠١٠مارس /آذار ٣١يف 

 تعداد املوظفني

 ٦٨٦ الوظائف الثابتة

 ١٦٥ املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة

 ٩٠ املتدربون الداخليون

 ١ الفنيون الزائرون

 ٦٢ اخلرباء االستشاريون

 ٢٣ القضاة/املسؤولون املنتخبون

١ ٠٢٧ موعا 

  ٢٠١٠تعداد املوظفني باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام : ٦اجلدول 
 وإىل متوسط أعداد املتدربني الداخليني والفنيني الزائرين واخلرباء ٢٠١٠استناداً إىل امليزانية املعتمدة لعام 

  : كما يلي٢٠١٠ام االستشاريني يف السنوات املاضية، سيكون تعداد أفراد احملكمة حبلول اية ع

 تعداد املوظفني

 ٧٦٣ الوظائف الثابتة

 ١٧٢ املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة

 ٩٠  )١(املتدربون الداخليون

 ١٢ الفنيون الزائرون

 ٤٠ اخلرباء االستشاريون

 ٢٣ القضاة/املسؤولون املنتخبون

 ١ ١٠٠ اموع

  

                                                      
  .عدد املتدربني الداخليني متقلب ويضم املتدربني الداخليني من االحتاد األورويب فضال عن املتدربني الداخليني بال أجر )١(
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 املوظفون الفنيون-الوظائف الشاغرة: ٧اجلدول 
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٧احلالة يف 

مشغولة باملساعدة العامة  اموع مسمى الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
 املؤقتة

  ١ )١(مساعد إداري الرتب األخرى/اخلدمات العامة  أبابايسمكتب االتصال يف أد مكاتب االتصال الربنامج الرئيسي األول
  ١ )٢ (مساعد لشؤون العمليات امليدانية  الرتب األخرى/خدمات عامة قسم التخطيط والعمليات شعبة التحقيقات ج الرئيسي الثاينالربنام
  ٢ )٢(منسق العمليات امليدانية   الرتب األخرى- اخلدمات العامة   

  ١ )١(ف لشؤون جملس املوظفنيموظ ٣- ف املكتب املباشر للمسجل املكتب املباشر للمسجل الربنامج الرئيسي الثالث
  ٥ )٢( مساعد أمن حملي  الرتب األخرى- اخلدمات العامة قسم السالمة واألمن  
           
  ١ )٣( موظف املراقبة واجلرد واملطالبات ٢- ف قسم اخلدمات العامة شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة 
            
  ١ )٢( تقين دعم إدارة السجالت   الرتب األخرى- ت العامةاخلدما قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  
          شعبة خدمات احملكمة 
  ١ )٤(  موظف ميداين معين بالشهود ٣- ف وحدة الضحايا والشهود  
  ١ العمليات/مساعد لشؤون احلماية امليدانية  الرتب األخرى- اخلدمات العامة   
  ١ )١(شؤون الدعم امليداين مساعد ل  الرتب األخرى- اخلدمات العامة   
   ١  )٤( مساعد إداري    الرتب األخرى- اخلدمات العامة   
قسم اإلعالم رئيس / املتحدث الرمسي ٤- ف وحدة الشؤون العامة قسم اإلعالم والوثائق 

 )٤(والوثائق
١  

  ١ )٢(موظف رصد وتقييم  ٣- ف  للضحاياأمانة الصندوق االستئماين أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الربنامج الرئيسي السادس
   ١  )١(يحدد فيما بعد   ٤- ف    آلية الرقابة املستقلة  ٥- الربنامج الرئيسي السابع

     )١(يحدد فيما بعد   ٢- ف      
  *)٢٤(٢٠  اوع الكلي

___________________________  
  . وظيفة أخرى حاليا قيد التعيني أو معلن عنها٥٧توجد 

  .رتبة األمني العام املساعد املدرجة يف الربنامج الرئيسي الثاين ليست قيد التعيني حالياًالوظيفة من 
  :٢٠١٠أبريل / نيسان٧حالة التعيني يف 

  .٢٠١٠وظيفة جديدة يف عام  )١(
  ستبدأ إجراءات التعيني قريباً )٢(
  .وظيفة شاغرة بسبب التنقالت الداخلية مؤخراً )٣(
  .وظيفة شاغرة بسبب االستقالة مؤخراً )٤(
  .فة واحدة قيد التعينيوظيو. ثالث وظائف يف مرحلة اإلعالن عنها: ومنذ ذلك احلني. ٢٠١٠مارس / آذار٣١عدد الوظائف املبلغ عنها يف  *
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  الوظائف املعتمدة مقابل الوظائف الشاغرة: شغل الوظائف: ٨اجلدول 

 قيد التعيني الوظائف املشغولة الوظائف املعتمدة 
معلن عنها وليست قيد 

ينيالتع   شاغرة وغري معلن عنها  
الثابتة ا٪ من الوظائف 
  الشاغرة

٪ من : معدل الشغور
 الوظائف الثابتة

 [٢] [٣] [٤] [٥] [٦] [ )٢)/٣-٢ ] [ ٢)/٢-)٣(املتوسط ] 

         اهليئة القضائية
 ١٠,٠٠ ٨,٠٠ ١ ١ ٢ ٤٦ ٥٠ الربنامج الرئيسي األول

         مكتب املدعي العام
 ٥,١٢ ٥,٥٨ ٣ ٢ ٧ ٢٠٣ ٢١٥ الثاينالربنامج الرئيسي 

        قلم احملكمة
 ١٠,٤٨ ١٠,٤٨ ١٧ ٣ ٣٠ ٤٢٧ ٤٧٧ الربنامج الرئيسي الثالث

        أمانة مجعية الدول األطراف
 ٦٦,٦٧ ٦٦,٦٧ صفر صفر ٦ ٣ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

        أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
 ٤٢,٨٦ ٤٢,٨٦ ١ صفر ٢ ٤ ٧ الربنامج الرئيسي السادس

        مكتب مشروع املباين الدائمة
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ صفر صفر صفر ٣ ٣ ١-الربنامج الرئيسي السابع

       آلية الرقابة املستقلة
 ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢ صفر صفر صفر ٢ ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٩,٩٦ ١٠,٠٩ ٢٤ ٦ ٤٧ ٦٨٦ ٧٦٣ جمموع احملكمة اجلنائية الدولية
 

       ٧٧ التعيني املستهدف
       ٤٧ قيد التعيني

       ٦١,٠ النسبة املئوية للمستهدف
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 ملرفق الثالثا

  قائمة الوثائق
  جلنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/9/CBF.1/L.1  جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/9/CBF.1/L.2/Rev.1  ل املؤقتالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعما 

ICC-ASP/9/CBF.1/1   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتقرير احملكمة عن تقييمها لتنفيذ  

ICC-ASP/9/CBF.1/2  تقرير احملكمة عن استثمارات أمواهلا السائلة 

ICC-ASP/9/CBF.1/3  تقرير احملكمة عن املشتريات  

ICC-ASP/9/CBF.1/4  التحليليةتقرير احملكمة عن احملاسبة  

ICC-ASP/9/CBF.1/5  تقرير مؤقت عن أنشطة آلية الرقابة 

ICC-ASP/9/CBF.1/6   ٢٠١٠مارس / آذار٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت 

ICC-ASP/9/CBF.1/6/Add.1   إضافة- ٢٠١٠مارس / آذار٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

ICC-ASP/9/CBF.1/7   تقرير املسجل عن التأمني الطيب على احملتجزين وعن آثاره على امليزانية 

ICC-ASP/9/CBF.1/8   ٢٠٠٩تقرير عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/9/CBF.1/8/Add.1   إضافة-  ٢٠٠٩تقرير عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   

ICC-ASP/9/CBF.1/9   املسجل عن جدوى وشروط إنشاء نظام طوعي لتمويل الزيارات األسريةتقرير  

ICC-ASP/9/CBF.1/10  تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية 

ICC-ASP/9/CBF.1/11 
 

تمثيل اجلوانب القانونية واملالية لتمويل ال: تقرير حمدث للمحكمة عن املساعدة القانونية
  القانوين للضحايا أمام احملكمة، واملقارنة بني احملامني الداخليني واحملامني اخلارجيني

ICC-ASP/9/CBF.1/12   املتخذة لزيادة الوضوح بشأن مسؤوليات األجهزة املختلفةاإلجراءات تقرير احملكمة عن 

ICC-ASP/9/CBF.1/13 
 

 احملكمة فيما يتعلق بالتدابري الرامية إىل زيادة التقرير املرحلي الثالث عن التقدم الذي أحرزته
  الكفاءة

ICC-ASP/9/CBF.1/15  التقرير املتعلق باستعراض العمليات امليدانية  

ICC-ASP/9/CBF.1/14 
 

األنشطة والتحديات واستعراض مستويات : تقرير احملكمة عن املكتب امليداين يف كمباال
  ة مع بلدان احلاالتالتوظيف، وعن مذكرات التفاهم املعقود

ICC-ASP/9/CBF.1/16 
 

تقرير احملكمة عن حتويل وظيفة األخصائي النفساين من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة 
  دائمة

 

____________  
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 *٢٠١٠أغسطس / جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة عشرة، آبتقرير  -٢

 الصفحة الفقرات احملتويات

 ٢٤٠ ٦- ١ ...........................................................................................مقدمة  -أوال

  ٢٤٠  ٥- ١  ....................................................افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال   -ألف  

 ٢٤١ ٦ ......................................................................مشاركة املراقبني  -باء 

 ٢٤١ ١٤٢- ٧ ............................ النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا اخلامسة عشرة -ثانيا
 ٢٤١ ١٠- ٧ ................................................................ استعراض القضايا املالية -ألف 
 ٢٤١ ٧ .....................................................حالة تسديد االشتراكات  -١  
 ٢٤٢ ٩- ٨ .......................................... اشتراكاا تسديد عن املتأخرة الدول -٢  
 ٢٤٢ ١٠ ....................................................................الفوائض  -٣  
 ٢٤٢ ٣٣-١١ ...................................................... املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات -باء 

 ٢٤٢ ٢١-١١ .....................................................تقارير مراجعة احلسابات  -١  

 ٣١يناير إىل /لثاينا كانون ١ املتعلقة باحملكمة للفترة من البيانات املالية )أ(   
 ..................................... ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  
 ٢٤٢ 

 كانون ١البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من  )ب(   
 ٢٤٢ ١٤-١١ ....................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

 ٢٤٣ ١٩-١٥ .......................... تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات )ج(   

 ٢٤٣ ٢١-٢٠ ......................................تقرير جلنة مراجعة احلسابات  )د(   

 ٢٤٤ ٣٣-٢٢ ......................................................................إلدارة ا -٢  

  ٢٤٥  ٢٥  ..............................................بيان املراقبة الداخلية   )أ(    

  ٢٤٥  ٢٩-٢٦  ............................جلنة امليزانية واملالية وآلية الرقابة املستقلة   )ب(    

  ٢٤٦  ٣٣-٣٠  ...............عالقتها باحملكمة املراقبة اإلدارية اليت متارسها اجلمعية و  )ج(    

 ٢٤٧ ٨٢-٣٤ ................................................................املسائل املتعلقة بامليزانية  -جيم 

يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠١٠بيانات األداء املايل مليزانية عام  -١  
٢٠١٠. ..................................................................... 

٢٤٧ ٤٤-٣٤ 

 ٢٤٧ ٤٣-٣٥ .................................................صندوق الطوارئ  )أ(   

  ٢٤٨  ٤٤  .........................................صندوق رأس املال العامل   )ب(   
 ٢٤٨ ٧٣-٤٥ ............................. .....٢٠١١عام النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة ل -٢  

________________  
 .ICC-ASP/9/15 صدر سابقا بوصفه الوثيقة
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 ٢٤٨ ٥٠-٤٥ .................................................... عرض امليزانية )أ(   

 ٢٥٠ ٥٩-٥١ ................................. ٢٠١١االفتراضات واألنشطة لعام  )ب(   

 ٢٥١ ٦٩-٦٠ ....................................................ي التحليل الكلّ )ج(   

  ٢٥٣  ٧٣-٧٠  ................ .....................التضخم/النظام املوحدتكاليف   )د(   

  ٢٥٤  ٨٢-٧٤  .................. ...................٢٠١١وصيات الشاملة حول ميزانية عام الت -٣  

 ٢٥٤ ٧٤ ................................................احملاكمات املتزامنة  )أ(   

 ٢٥٤ ٧٥ ............................................................السفر  )ب(   

 ٢٥٥ ٧٦ ............................................. التشغيل العامةنفقات  )ج(   

 ٢٥٥ ٧٧ .....................................................اللوازم واملواد  )د(   

 ٢٥٥ ٨٢-٧٨ ............................... معدالت الشغور ومستويات املوظفني )ه(   

  ٢٥٦  ١٣٣-٨٣  ........................................................................الربامج الرئيسية  -دال 

 ٢٥٦ ٩٠-٨٣ .........................................اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول -١  

 ٢٥٧ ٩٥-٩١ .....................................مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين -٢  

 ٢٥٨ ١١٩-٩٦ ...........................................قلم احملكمة : ثالثالربنامج الرئيسي ال -٣  

 ٢٦١ ١٢٢-١٢٠ ............................. أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع -٤  

 ٢٦١ ١٢٨-١٢٣ ....................للضحايا أمانة الصندوق االستئماين : الربنامج الرئيسي السادس -٥  

 ٢٦٢ ١٣٢-١٢٩ ...............) املباين الدائمة(شروع مكتب مدير امل: ١-بعالربنامج الرئيسي السا -٦  

 ٢٦٣ ١٣٣ ....................... الفائدة املباين الدائمةمشروع : ٢-الربنامج الرئيسي السابع -٧  
 ٢٦٣ ١٤٠-١٣٤ ..........................................................................مباين احملكمة  -هاء 
  ٢٦٣  ١٣٧-١٣٤ .................................................................املباين الدائمة   -١   
 ٢٦٤ ١٤٠-١٣٨ ..................................................................املباين املؤقتة  -٢  
 ٢٦٤ ١٤٢-١٤١ ................................... ......................................مسائل أخرى -واو 
 ٢٦٤ ١٤١ ..............................................................الزيارات األسرية -١  

 ٢٦٤ ١٤٢ ............................................................ االجتماعات املقبلة -٢  

  ٢٦٥    ..........................…..………………......…………قائمة الوثائق  :األولاملرفق 

  ٢٦٦    .........................……. ٢٠١٠أغسطس / آب٢٧حالة تسديد االشتراكات حىت  :الثايناملرفق 

  ٢٦٩    ......................................... والقواعد املالية  تعديل النظام املايل:مشروع قرار :الثالثاملرفق 

  ٢٧٠    ................... ....٢٠١١قائمة األخطاء والتناقضات يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   :املرفق الرابع

  ٢٧٢    ................... .........واملاليةاآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية   :املرفق اخلامس



ICC-ASP/9/20 

 

240  20-A-011110 

  مقدمة  -والأ

  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -ألف

إىل االنعقاد وفقا للمقرر الذي ) "اللجنة"(دعيت الدورة اخلامسة عشرة للجنة امليزانية واملالية       -١
 ٢٦ املعقودة يف ثامنة من دورا الثامنةيف اجللسة العامة ال) "اجلمعية"(اختذته مجعية الدول األطراف 

 مايو/ أيار٨يف تاريخ انعقاد هذه الدورة  بشأن واملقرر الذي اختذته اللجنة ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
 ١٥ ،٢٠١٠أغسطس / آب٣١ إىل ٢٣وقد ختللت الدورة، اليت عقدت يف الفترة من . ٢٠١٠
 سانغ هيون سونغ، كلمة ترحيب يف قاضي، ال)"احملكمة"(وألقى رئيس احملكمة اجلنائية الدولية . جلسة

  .اجللسة االفتتاحية للدورة

اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها السيد ) "األمانة"(وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٢
  .، أميناً للجنةسرينان فيالسي

  : للجنةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة اخلامسة عشرة  -٣

 )بوروندي (بانيانكا يدداف -١

 )املكسيك (أوباسو فرنانديس ماريا كارولينا -٢

 )فرنسا (تاينشفنكل جيل -٣

 )األردن (غرايبه .أ فوزي -٤

 )كندا(مسعود حسني  -٥

 )اليابان(يدا يشينيشي  -٦

 )استونيا(جوهاين مليك  -٧

 )أوغندا(نكيندي كاتونغيي يروسات نيري -٨

 )أملانيا (سوب غريد -٩

 )إيطاليا (سيسي أوغو -١٠

 )سلوفاكيا (سوبكوفا إيلينا -١١

 )أوروغواي (ويرت سانتياغو -١٢

 :)CBF/15/1(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل   -٤

 الدورة افتتاح -١

 األعمال جدول إقرار -٢

 املراقبني مشاركة -٣

 العمل تنظيم -٤

  يد اشتراكااالدول املتأخرة يف تسد  ٥
 ٢٠١٠ عام مليزانية املايل األداء بيانات -٦

 ٢٠١١ لعام املقترحة الربناجمية امليزانية يف النظر -٧

  املسائل اإلدارية  -٨
  اإلدارة  -٩
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  :احلسابات مبراجعة املتعلقة املسائل  ١٠
 احلسابات مبراجعة املتعلقة التقارير )أ( 

 
 يناير/الثاين كانون ١ من للفترة الدولية اجلنائية باحملكمة املتعلقة املالية البيانات ‘١’ 

 ؛٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل

 

 كانون ١ من للفترة للضحايا االستئماين بالصندوق املتعلقة املالية البيانات ‘٢’ 
 ؛٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يناير/الثاين

 .تللحسابا الداخلية املراجعة مكتب تقرير ‘٣’  

 تقرير جلنة مراجعة احلسابات )ب( 

 املكاتب امليدانية -١١

  الزيارات األسرية -١٢
 مباين احملكمة -١٣

 :أخرى مسائل -١٤
  مكتب االتصال بأديس أبابا )أ(  

٥-  هيئة : عيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لتقدمي التقاريرود
  .عي العام، وقلم احملكمةالرئاسة، ومكتب املد

  مشاركة املراقبني  -باء

قررت اللجنة قبول الطلب املقدم من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام   -٦
  .بيانوأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا ال. اللجنة

  مسة عشرةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا اخلا  -ثانيا

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

. )لثايناملرفق ا (٢٠١٠أغسطس / آب٢٧استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -٧
، أي ٢٠١٠ املالية فترة يورو عن ال٧١ ١٨٣ ٥٧٤والحظت اللجنة أن احملكمة تلقت ما جمموعه 

 يورو مازال مستحقاً ٣٢ ٩٨٧ ١٦٩ بلغ قدرهأن مبلغا يقررة، و يف املائة من االشتراكات امل٦٨,٧
وأَعربت اللجنة عن قلقها بشأن مستوى االشتراكات اليت مل تسدد بعد، . عن السنوات املالية السابقة

وأشارت . ا بالكامل يف هذه املرحلة من السنة املاليةسددت اشتراكافقط  دولة ٤٥والحظت أن 
وحثّت مجيع . ذا االجتاه أن يؤثر تأثرياً قويا على التدفق النقدي يف احملكمةاللجنة إىل أن من شأن ه

الدول األطراف على أن تبذل قصارى جهدها لضمان أن تتوافر للمحكمة األموال الكافية طوال 
  . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٥العام، وفقاً للبند 
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  اشتراكاا تسديد عن املتأخرة الدول  -٢

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن " من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨فقاً للفقرة و  -٨
سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها 

 الحظتو." زائدة عنهامساوياً لقيمة االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو 
 باالتصال ٢٠١٠يوليه / متوز٢١مايو، و/ أيار١٢ناير، وي/ كانون الثاين٢٧ األمانة قامت يف أن اللجنة

بالدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا وأبلغتها باشتراكاا املستحقة وبأدىن مبلغ يتعني تسديده لعدم 
 من مثانوأبلغت األمانة اللجنة بأن . سي عليها من نظام روما األسا١١٢ من املادة ٨تطبيق الفقرة 

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ من فقدت األهلية للتصويت اعتباراًمل تسدد اشتراكاا والدول 

بأدىن مبلغ اشتراكاا مرة أخرى ألمانة أن تبلغ الدول املتأخرة عن تسديد اطلبت اللجنة إىل و  -٩
  . للجمعيةتاسعةيتعني تسديده قبل الدورة ال

  الفوائض -٣

يناير / كانون الثاين١يبلغ الفائض النقدي التقديري الواجب إعادته إىل الدول األطراف يف  -١٠
الفائض هذا املبلغ يشمل ، ومليون يورو ٠,٤  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٤ وفقا للبند ٢٠١١

من الدول وردت ابقة اليت  واالشتراكات املقررة املتعلقة بفترات س٢٠٠٩النقدي االحتياطي لعام 
 .٢٠١٠األطراف يف عام 

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -باء

  تقارير مراجعة احلسابات  -١

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من   )أ(
٢٠٠٩  

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ماين للضحايا للفترة من البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئ  )ب(
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  بالبيانات املاليةتعلقنيأبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة، يف معرض تقدمي تقريريه امل -١١
سابات ، بأنه قد تبني له من مراجعة احل)٢(اوالصندوق االستئماين للضحاي )١(لمحكمة اجلنائية الدوليةل

عدم وجود عيوب أو أخطاء مادية، وأن البيانات املالية تقدم املوقف املايل لكل من احملكمة والصندوق 
. االستئماين للضحايا بوجه مالئم، وأن بوسعه أن يقدم رأيا بدون حتفظ بشأن حسابات احملكمة

زانية معتمدة مقارنة مبي يورو ٩٦ ٢٣٥ ٠٠٠ بلغ ٢٠٠٩والحظت اللجنة أن جمموع النفقات لعام 
  . يف املائة لتنفيذ امليزانية٩٥ يورو، مما ميثل معدالً قوامه ١٠١ ٢٣٠ ٠٠٠تبلغ 

. وأيدت توصياته ككلبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات، رحو -١٢
شروع  ملاملراجع اخلارجي للحساباتالذي قدمه عرض للعن تقديرها بوجه خاص وأعربت اللجنة 

                                                      
)١  ( ICC-ASP/9/13.  
)٢ (

ICC-ASP/9/14. 
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الدول األطراف، واملسؤولني معية التابع جلقبة، ومدير املشروع ارضور رئيس جلنة امل حبين الدائمةاملبا
ستتخذ أا  و أن اللجنة تدرس التوصيات بعنايةراقبةتأكيد رئيس جلنة املببت اللجنة ورح. احملكمةب
  .الالزمة يف هذا الشأنجراءات اإل

 بأن  اللجنة توصية املراجع اخلارجي للحساباتأيدت، ومراجعة احلساباتلجنة بفيما يتعلق و -١٣
 مثل األخرىزدواجية مع اهليئات بأن تقلل من االاختصاصاا واحلسابات النظر يف جلنة مراجعة تعيد 

  . بقدر اإلمكانشروع املباين الدائمةاملراجعة التابعة ملجلنة امليزانية واملالية وجلنة 

 اين للضحايا، أيدت اللجنة توصيات املراجع اخلارجي للحساباتالصندوق االستئمبوفيما يتعلق  -١٤
مانة الصندوق االستئماين املتعلقة بأ اعتمادات امليزانية بتبيانككل، وعلى وجه اخلصوص التوصية 

  . للصندوق على أا إيراداتبيانات املاليةالللضحايا يف 

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  )ج(

 من النظام املايل والقواعد املالية، قدم مكتب املراجعة الداخلية ١-١١٠ اعدةقعمال بال -١٥
  أنشطة املكتب يف إىل جلنة امليزانية واملالية، مبيناً)٣(التقرير السنوي عن أنشطتهإىل اللجنة للحسابات 

، وكذلك التقرير عن حالة توصيات ٢٠١٠ والنصف األول من عام ٢٠٠٩النصف الثاين من عام 
  .)٤(جع احلساباتمرا

النتائج والتوصيات  وناقشت ، مكتب املراجعة الداخلية للحساباتيونظرت اللجنة يف تقرير -١٦
  .احملكمةاملسؤولني بمع مدير املكتب واحملددة 

توصيات هامه، عند قيامه مبالداخلي، احلسابات مراجع يقدم ا أمهية أن تؤكد اللجنة جمددو -١٧
  .مستقلةواً، موثقة جيدو موضوعية،

سترعي نظر اجلمعية  اللجنة أن ت تود،١-١١٠ قاعدة اللجنة املنصوص عليها يف الواليةوعمال ب -١٨
أن ب أوصت اللجنة الصددويف هذا . إىل اخنفاض معدل التنفيذ فيما خيص بتوصيات مراجع احلسابات

  . اإلجراءات الالزمة للنظر يف توصيات مراجع احلسابات وتنفيذهااحملكمةتخذ ت

يف عدد حمدود على أساس صفري  امليزنة جاحملكمة بأن تتبع توصية البقوة أيضاً أيدت اللجنة و -١٩
يف شكل مشاريع جتريبية وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً أوليا للجدوى من القيام بذلك األقسام  من

  .يف الدورة  القادمة للجنة

  تقرير جلنة مراجعة احلسابات  )د(

أغسطس /آب ٢٤، الذي ورد يف )٥(مراجعة احلساباتوضا على اللجنة تقرير جلنة كان معر -٢٠
  التوجيه الرئاسيمبوجب، اليت أنشئت مراجعة احلساباتوالحظت اللجنة أن جلنة . ٢٠١٠

2009/G/PRESD/ICC أبريل /، عقدت أول اجتماع هلا يف نيسان٢٠٠٩ أغسطس/آب ١١ املؤرخ
تتألف من ثالثة أعضاء من الداخل وأربعة أعضاء خارجيني، وأا  بعضويتها الكاملة اليت ٢٠١٠عام 

                                                      
)٣( CBF/15/8.  
)٤( CBF/15/11. 
)٥( CBF/15/14. 
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مراجعة والحظت اللجنة أن جلنة . ٢٠١٠ عام أكتوبر/األول عقد اجتماع ثان يف تشرين اقترحت
خطة مراجعة احلسابات، وتنفيذ املعايري احملاسبية يف  نظرت يف عدد من القضايا، مبا يف ذلك احلسابات
منفصلة  وقدمت توصيات إىل اجلمعية بشأن إعداد بيانات مالية ،وإدارة املخاطر، للقطاع العامالدولية 

توصية باللجنة ذكّرت ويف هذا الصدد، . املراجع اخلارجي للحساباتتعيني وملشروع املباين الدائمة 
 لتفادي مراجعة احلساباتجلنة  ضرورة إعادة النظر يف اختصاصات بشأناملراجع اخلارجي للحسابات 

  .زدواجيةاال

  تعيني املراجع اخلارجي للحسابات

يلزم ، وأنه س٢٠١٠تنتهي يف عام سلحسابات اخلارجي لراجع فترة تعيني املالحظت اللجنة أن  -٢١
والية املراجع لتجديد القواعد املالية قرار من اجلمعية، إما من النظام املايل و ١-١٢ البندعمال بأحكام 

وأشارت اللجنة إىل . ٢٠١٥-٢٠١١للفترة مراجع حسابات جديد احلايل للحسابات، وإما الختيار 
تتخذ وأوصت اللجنة بأن .  للتجديدةغري قابلملدد تعيني مراجعي احلسابات اجلارية باملمارسة الدولية 

مع قابلية هذه دة أربع سنوات املراجع اخلارجي للحسابات مبالية اإلجراءات الالزمة لتحديد وجلمعية ا
سنوات، مثاين  نذم باحملكمة راجع اخلارجي للحساباتلوجود نفس املونظرا  .مرة واحدةاملدة للتجديد 

بأن تتخذ احملكمة اإلجراءات الالزمة لترشيح مراجع خارجي هذه السياسة، أوصت اللجنة ولتنفيذ 
 ايف دور الالزم قرارالتخذ تالنتائج إىل اجلمعية لكي بأن تقدم بني الدول األطراف، وللحسابات من 

ودعت اللجنة احملكمة أيضاً إىل أن تطلب إىل اجلمعية يف دورا التاسعة أية تعديالت تكون . التاسعة
  .الزمة للنظام املايل والقواعد املالية

  اإلدارة  -٢

دورا الرابعة عشرة، نظرت اللجنة يف التقرير اللجنة عن أعمال تقرير على النحو الوارد يف  -٢٢
بشأن التدابري الواجبة إلضفاء املزيد من الوضوح على مسؤوليات األجهزة  مةاحملكالذي أعده رئيس 
 للجنة  السادسة عشرةةوريف الدأن يقدم احملكمة  رئيس  اللجنة إىلوطلبت. )٦(املختلفة يف احملكمة

  .)٧(ةيلترتيبات اإلدارا عن متابعة تنفيذ وتشغيل تقريراً

بعض استناداً إىل هذه الدورة ئل املتعلقة باإلدارة يف املساومع ذلك، قررت اللجنة أن تنظر يف  -٢٣
 املقدمة سئلة، واأل)٨(قبة الداخليةاربيان املبفيما يتعلق اخلارجي للحسابات راجع املالشواغل اليت أثارها 

  .)٩(آلية الرقابة املستقلةووالية   امليزانية واملالية جلنةةاليفيما يتعلق بو الهاي يفالفريق العامل من 

                                                      
)٦ (

ICC-ASP/9/CBF.1/12. 

)٧ (  ICC-ASP/9/5. 

)٨(  ICC-ASP/9/13،  ١١ والتوصية ٥٣-٤٩الفقرات. 
 إىل أي مدى تغطي والية جلنة امليزانية واملالية حالياً تقييم وتفتيش األعمال اليت تقوم ا احملكمة، خالف األعمال - ١) ٩(

ة أا تغطي التقييم والتفتيش، يرجى من اللجنة أن تقدم أمثلة ملدى ونطاق عمليات التقييم القضائية؟ وإذا رأت اللجن
  . والتفتيش اليت قامت ا بالفعل

ويف غياب تعريف مقبول من الكافة للتقييم والتفتيش، ينبغي أن تستند جلنة امليزانية واملالية عند ردها على هذا السؤال 
ئق األمم املتحدة اليت أنشئت مبوجبها دوائر املراقبة الداخلية باألمم املتحدة، فضال عن تقرير إىل التعاريف الواردة يف وثا

مارس / آذار٢ من الورقة التمهيدية للميسر املؤرخة ١٥- ١٣ترد هذه التعاريف يف الفقرات ). (٧ و٦الفقرتان (احملكمة 
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عام كل قاض يف الهاي يف اليت قضاها يام األعن عدد وقد طلبت اللجنة من قبل معلومات  -٢٤
الفهم الصحيح الستقالل القضاة بالرئاسة والدوائر فيما يتعلق هيئة  مناقشة مع ممثلي طلبالذا وجرت نتيجة هل. ٢٠٠٩

ول األطراف مبوجب الفقرة مجعية الدو من نظام روما األساسي والعالقة بني احملكمة ٤٠مبوجب املادة 
  .بيد أن اللجنة مل تتلق معلومات وافية يف هذا الشأن.  من هذا النظام١١٢ من املادة )ب(٢

  بيان املراقبة الداخلية  )أ(

عند للحسابات بشأن مسؤولية املسجل راجع اخلارجي املاليت أثارها الشواغل نظرت اللجنة يف  -٢٥
لربامج الرئيسية للمحكمة، والسيما مكتب املدعي العام ومكتب ل يةاملراقبة الداخلالتوقيع على بيان 

بأن يضع املسجل إجراءات مناسبة وأوصى املراجع اخلارجي للحسابات . )١٠(ةمشروع املباين الدائم
ألن يقدم له رؤساء األجهزة واملوظفني املسؤولني عن االمتثال للقواعد والنظم تقارير كتابية عن "

املزيد من النظر يف  بت، وأوص بشدة اللجنة هذا النهجوأيدت. )١١("نظم إدارة املخاطرآليات املراقبة و
ودعت اللجنة رؤساء األجهزة الثالثة . افعالية هذا النهج لضمان حتديد املخاطر والتخفيف من حد

 من النظام املايل والقواعد ١-١٠١إىل االتفاق على وضع ترتيبات مؤسسية واضحة وفقاً للقاعدة 
  .ملاليةا

  جلنة امليزانية واملالية وآلية الرقابة املستقلة  )ب(

 ألي وثيقة تقدم تقينالفحص ال"سؤولية  إذ أا كُلِّفت مبأن واليتها واضحةإىل اللجنة أشارت  -٢٦
 املسائل ذات الطابع مالية أو أي مسألة أخرى منمن الوثائق اليت تنطوي على انعكاسات إىل اجلمعية 

 من قبل مجعية الدول هلاأو ذات الطابع اإلداري، حسب ما عهد تعلقة بامليزانية املأو املايل 
  .)١٢("األطراف

وترى اللجنة أن واليتها تشمل، حبكم الضرورة، بعض اجلوانب املتعلقة بالتفتيش والتقييم،  -٢٧
اخلارجيني السيما بتقييم امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة، وكذلك توصيات مراجعي احلسابات 

وعلى سبيل املثال، قام أعضاء من اللجنة بزيارة بعض املكاتب امليدانية إلجراء مقابالت . والداخليني
. مع املوظفني، واستعراض اإلجراءات املتعلقة مبراقبة املخزونات، ومناقشة كيفية استخدام املوارد

كمة فيما يتعلق بإعادة التصنيف، احملاالعتمادات املطلوبة من  للغاية عند النظر يف ان هذا مفيداًكو
  .املوظفنيطلبات أخرى ختص ، والتجهيزاتاستبدال و

 إذ )١٣(آلية الرقابة املستقلةهناك على ما يبدو جمال كبري للتداخل مع ويف هذه املرحلة، ليس  -٢٨
، تقدم عكسوبال.  اللجنة بهعلى وضع إجراءات التحقيق، وهو أمر ال تضطلعيركز موظفوها حاليا 

                                                                                                                                       
 من ورقة ١١ إىل ٤ التفتيش والتقييم يف الفقرات وهناك أيضا املزيد من التوجيهات فيما يتعلق باملقصود من. ٢٠١٠

  ).٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠احملكمة املؤرخة 
 ما هو موقف جلنة امليزانية واملالية بشأن العالقة بني واليتها وعملها من ناحية، ووالية جلنة الرقابة املستقلة املنصوص -٢

 .من ناحية أخرى؟) اليت تشمل التحقيق والتقييم والتفتيش( من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٤عليها يف الفقرة 
)١٠(  ICC-ASP/9/13(، ٥٣ و٥٢ الفقرتان. 
 .١١املرجع نفسه، للتوصية   )١١(
 .٣ املرفق، الفقرة ،ICC-ASP/1/Res.4 القرار )١٢(
  .ICC-ASP/8/Res.1 أنشئت آلية الرقابة املستقلة بالقرار )١٣(
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ترتيبات ال مفيدة للجنة عند النظر يف إسهاماتاالت بعض احليف آلية الرقابة املستقلة الواردة من التقرير 
غري أن اللجنة أعربت . طلبات احلصول على موارد جديدةمراجعة  واملمارسات اإلدارية ولتنظيميةا

 وظائف تفعيليف حالة رد وااملاالزدواجية وتستهلك ؤدي إىل الرقابة املفرطة اليت قد تمن عن قلقها 
  .التفتيش والتقييم يف آلية الرقابة املستقلة

مبا يف كمة، باحملجلميع آليات املراقبة احلالية وافية نظور، أوصت اللجنة بإجراء دراسة ومن هذا امل  -٢٩
 تفاديتقدمي التقارير، وذلك دف جتنب االزدواجية ويف  ا ومسؤولياهاا وجماالت نشاطاواليذلك ل

  . احملتملةالتكاليف غري الضرورية

  املراقبة اإلدارية اليت متارسها اجلمعية وعالقتها باحملكمة  )ج(

ولعدم حصوهلا . قضاة يف الهايالمعلومات بشأن وجود   الرابعة عشرةايف دورطلبت اللجنة  -٣٠
، طبقاً القضائية  اهليئةأنبالرئاسة هيئة  ردتو. يف دورا اخلامسة عشرةهذا الطلب ررت على رد، ك
الالئق بالتايل أن تسعى غري ، ومن  من نظام روما األساسي٤٠مستقلة مبوجب املادة هيئة  لتفسريها،

  .علوماتمثل هذه املحلصول على إىل اجنة للا

أن تطلب معلومات بشأن إجازات هيئة فرعية تابعة للجمعية، صفتها بأا جيوز هلا، اللجنة وترى  -٣١
ال ينبغي من ، وأنه  املنتخبني ألا مسائل تدخل يف نطاق املراقبة اإلدارية للجمعيةوأسفار املسؤولني

  .املسائل اإلداريةحيث املبدأ إعفاء أي مسؤول يف احملكمة من املساءلة عن 

زيادة املتخذة لالتدابري بشأن كمة املقدم من احملتقرير وبالنظر إىل عدم معاجلة هذه املسألة يف ال -٣٢
ترغب اجلمعية يف قد هذه املسألة، من أجل توضيح ، و)١٤( املختلفةمسؤوليات األجهزةشأن بالوضوح 

توضيح ما إذا كان املسؤولون املنتخبون قابلني للمساءلة عن املساءل اإلدارية وتوضيح الفرق بني 
غبتها ويف هذا الصدد، أعربت هيئة الرئاسة عن ر. االستقالل يف ممارسة وظائفهم واستقالهلم اإلداري

وإذا قررت اجلمعية  اجلمعية،بتفسريها لعالقة املسؤولني املنتخبني حول لجنة الإىل إضايف تقرير قدمي تيف 
تدابري اإلدارية املوجودة داخل كل جهاز اليتضمن التقرير طلب مثل هذا التقرير، توصي اللجنة بأن 

  .ات تعزيز هذه التدابريملسؤولني املنتخبني، وحتديد إمكانيملساءلة اوعلى نطاق احملكمة 

وأوصت اللجنة كذلك بأن تنظر اجلمعية يف عالقتها مع احملكمة، مبا يف ذلك يف مدى مالءمة  -٣٣
وقد ترغب . الدور الذي تقوم به الختيار املسؤولني املنتخبني الرئيسيني مثل رئيس احملكمة واملسجل

 الرأسية من السلطة املزيدئيس احملكمة لتوفري إذا كان ينبغي تعزيز مكتب ريف النظر فيما اجلمعية أيضا 
جتة عن للحد من املشاكل والتكاليف النافضال عن توزيع الدوائر عليهم لإلشراف على إدارة القضاة 

 .عدم الصالحية

 

  

                                                      
)١٤(

 ICC-ASP/9/CBF.1/12. 
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  املسائل املتعلقة بامليزانية  -جيم

  ٢٠١٠ه يوني/ حزيران٣٠ حىت ٢٠١٠بيانات األداء املايل مليزانية عام   -١

. )١٥(٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ن معروضا على اللجنة تقرير احملكمة عن أداء امليزانية حىت كا  -٣٤
 يف املائة، مبا ميثل نفقات ٥٠,٥ بلغ ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ حىت 

 ىل واستناداً إ.٢٠٠٩وهذا املعدل مماثل ملعدل التنفيذ يف عام .  يورو٥١ ٦١٨ ٠٠٠يبلغ قدرها 
 كانون ٣١يف معدل التنفيذ يورو، من املتوقع أن يبلغ  ٩٩ ١٨٦ ٠٠٠  البالغ قدرهاالنفقات املتوقعة

  . يف املائة٩٧ حنو ٢٠١٠ ديسمرب /األول

  صندوق الطوارئ  )أ(

 للحصول على مبالغ من صندوق )١٦( إىل اللجنةاتإشعارعدة أشارت احملكمة إىل أا أرسلت   -٣٥
وقد بلغ .  ودارفوركينياتني املتعلقتني باحملاكمات املتوازية والتحقيق يف احلالالطوارئ لتغطية تكاليف 

  . يورو٨ ٢٤١ ٣٠٠جمموع التكاليف االفتراضية هلذه األنشطة غري املتوقعة حنو 

يزانية ما يتعلق بامل يف املائة في٩٧  حنو٢٠١٠ يف عام تنفيذالمعدل وملا كان من املتوقع أن يبلغ   -٣٦
 صندوق  فإن املبلغ الذي سيسحب فعال منيزانية التكميلية،فيما يتعلق بامليف املائة  ٨٦العادية و
ولن يؤثر هذا املبلغ على العتبة احملددة لتجديد .  يورو١ ٩٧٥ ٠٠٠ناهز سي ٢٠١٠يف عام الطوارئ 
  . ماليني يورو٧ البالغ قدرهاصندوق الطوارئ موارد 
من املوارد الفعلية أول عمليات السحب  ٢٠١٠ام  عأن من األرجح أن يشهدوالحظت اللجنة   -٣٧
 من املتوقعةتغطية مجيع األنشطة غري من  السنوات املاضية يفاحملكمة  حيث متكنت صندوق الطوارئل

  . امليزانية العاديةمن يف اإلنفاقالوفورات 

،  يف املائة١٠٠ة نسبمن امليزانية العادية يف تنفيذ المعدل اقتراب  بالنظر إىلوالحظت اللجنة أنه   -٣٨
 ما كان عليه يف املاضيستخدام صندوق الطوارئ على الدول األطراف فوق التأثري املايل املباشر السي

إىل زيادة جتديد موارد الصندوق يف اية املطاف سيؤدي و. امليزانية العاديةبسبب قلة املرونة يف 
  .لدول األطرافاملقررة لشتراكات اال

                                                      
)١٥(  

ICC-ASP/9/16.  
 يف ٢٠١٠أرسلت احملكمة عدة إشعارات إىل اللجنة للحصول على ميزانيات تكميلية من صندوق الطوارئ يف عام )  ١٦(

  :احلاالت التالية
 يورو ٣ ٣١٦ ١٠٠، أرسل املسجل إشعارا للحصول على مبلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨برسالة مؤرخة ) أ(

  ؛٢٠١٠نة يف النصف األول من عام لتغطية احملاكمات املتزام
، أرسل املسجل إشعارا مقتضبا للحصول على ميزانية تكميلية يبلغ قدرها ٢٠١٠أبريل / نيسان١٥برسالة مؤرخة ) ب(

   يورو لتغطية بعض التكاليف اليت ال ميكن جتنبها يف احلالة يف كينيا؛١ ٩٥٧ ١٠٠
 يورو لتغطية ٢ ٩٦٨ ١٠٠ل إشعارا للحصول على مبلغ ، أرسل املسج٢٠١٠مايو / أيار١٠برسالة مؤرخة ) ج(

 .٢٠١٠احملاكمات املتزامنة يف النصف الثاين من عام 
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 وفقا هالحظت أنإذ لمحكمة واجلمعية أن تبدي نوعا من التحذير لاللجنة د و تالصدد،ويف هذا   -٣٩
لوصول إىل صندوق الطوارئ بعد ا، جيوز للمحكمة القواعد املالية من النظام املايل و٧-٦ بندلل

" ةأي تعليقات ماليمراعاة "إىل اللجنة و" إشعار مقتضب بامليزانية" قيام املسجل بإرسال أسبوعني من
  .لجنة التبديها

رأت هذه األموال،  إىل وصولمسبقني بشأن الموافقة عميق أو تدقيق وبالنظر إىل عدم وجود   -٤٠
تكون يف وضع ميكنها من أن صيل يف اإلخطارات، وازيد من التفاملحملكمة اللجنة أنه ينبغي أن تقدم ا

بأن تدخل اجلمعية وصت اللجنة ويف هذا الصدد، أ.  الفعليةانفقالزيد من التفاصيل واملربرات املتقدمي 
 بكلمة "تضباًقم"كلمة من النظام املايل والقواعد املالية لالستعاضة عن  ٧-٦ بند الال علىتعدي
  .)١٧("الًمفص"

 أقصى بتوخياحملكمة اللجنة توصي ، فإن  مسبقنيق وموافقةعممتدقيق وجود  نظرا لعدم نيا،ثاو  -٤١
رت وعلى وجه اخلصوص، حذّ. كميلية للوصول إىل الصندوقا التادرجات احلذر عند إعداد ميزاني

 الصدد،ويف هذا . مطلوبةاليت قد تكون الحتياجات احملتملة يف اختاذ ج متطرف من االلجنة احملكمة 
 ، وكذلك املعدات واألموالقدمةاملاملساعدة املؤقتة العامة  وظائفتساءلت اللجنة عما إذا كانت مجيع 

  .٢٠١٠خطارات عام إيف اردة وللتدريب، املطلوبة 

تقدير احتياجاا إىل ضرورة التأكد من عدم االستخفاف باحملكمة انتباه اللجنة استرعت ، ثالثاو  -٤٢
هذه إذ من شأن بغية الوصول إىل صندوق الطوارئ، املقترحة كجزء من امليزانية الربناجمية العادية 

  .أن ختل بسالمة عملية امليزنةاملمارسة 

ء على املمارسة اجلارية، أوصت اللجنة بأن تأذن اجلمعية للمحكمة بتحويل األموال بني وبنا  -٤٣
الربامج الرئيسية يف اية العام إذا تعذر استيعاب النفقات غري املتوقعة يف أحد الربامج الرئيسية بينما 

 قبل ٢٠١٠يوجد فائض يف برنامج رئيسي آخر وذلك لضمان استنفاد مجيع األموال املعتمدة لعام 
  .اللجوء إىل صندوق الطوارئ

  صندوق رأس املال العامل  )ب(

لى  ع٢٠١١حافظت يف ميزانيتها الربناجمية املقترحة لعام اللجنة علما بأن احملكمة أحاطت   -٤٤
وضع النقدي اإلجيايب البالنظر إىل و .٢٠٠٧يف عام احملدد مستوى صندوق رأس املال العامل 

  . تبقي اجلمعية صندوق رأس املال العامل يف مستواه احلايلبأنللمحكمة، أوصت اللجنة 

  ٢٠١١النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٢

  عرض امليزانية  )أ(

 ولكنها أعربت يف الوقت املناسباحملكمة بالتحسن الذي طرأ على توافر وثائق  اللجنة تحبر  -٤٥
. إىل تعقيد حتليلهاواليت أدت  )١٨( وثيقة امليزانيةيفيت وردت  إزاء األخطاء والتناقضات الاعن قلقه

إعادة تصنيف املتعلقة بتكاليف للخطأ يف حساب الوعلى وجه اخلصوص أعربت اللجنة عن قلقها 
                                                      

 . انظر املرفق الثالث)١٧(
)١٨( 

ICC-ASP/9/10.  
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وظائف املساعدة املؤقتة العامة، فضال عن إضافة بند لتغطية األجازات الطويلة  و،الوظائف، والسفر
 من هذا رابعألخطاء والتناقضات يف املرفق الل تفصيليةترد قائمة و. األمومةاألجل، مبا يف ذلك إجازات 

  .التقرير

وصاف واملربرات املقدمة يف خمتلف الربامج مالءمة األعدم ل أيضا ها اللجنة عن قلقتوأعرب  -٤٦
مل اليت الوظائف متويل وهو التوصية بعدم  اً عاماًاللجنة جاتبعت و. الفرعية للموارد احلالية واجلديدة

  .أو تقدم املربرات الالزمة هلا بدقةحتدد 

التوقعات اليت لتناقضات وعدم الدقة يف لعن قلقها وعموماً، ليس بوسع اللجنة إال أن تعرب   -٤٧
ففي املرفق الثالث من امليزانية الربناجمية املقترحة مثال، يفترض أن عدد أيام العمل . بنيت عليها امليزانية

 يوم هو عدد األيام اليت يلزم ٢٠٠وأوضحت احملكمة أن . يف إثىن عشر شهراً يوم ٢٠٠باحملكمة هو 
ومن شأن . أن تكون فيها قاعة احملكمة والفريق العامل املخصص هلا متاحني جللسات االستماع

 يوم تقريباً من أيام ٣٠٠االعتماد املطلوب لتمويل فريق إضايف لقاعة احملكمة ملدة ستة أشهر أن يتاح 
 هو سبعة مكاتب ٢٠١١كذلك، يفترض أن عدد املكاتب امليدانية يف عام . للمحاكماتاجللسات 

 ومل يتخذ بعد قرار ائي فيما يتعلق بفتح ٢٠١١بينما يؤكد املسجل أن مكتب أبيشي سيغلق يف عام 
 سيكون ٢٠١١ومن اخلطأ بالتايل افتراض أن عدد املكاتب امليدانية يف عام . مكتب ميداين يف كينيا

ويفترض أيضا أنه لن تكون . سبعة مكاتب يف حني أن عددها سيكون يف الواقع مخسة مكاتب فقط
 بينما يطلب يف امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي األول ٢٠١١هناك زيارات موقعية للقضاة يف عام 

 عن قلقهاخاصة اللجنة وتعرب  .)١٩(زيادة االعتماد املخصص للسفر من أجل متويل زيارة باملوقع
 حيث أصبح من الصعب، لمحكمةلألنشطة املتوقعة لاالفتراضات األساسية لوجود هذه التناقضات يف 

  .للمحكمةاملتعلقة بامليزانية واالحتياجات املالية ديد االحتياجات نتيجة لتكرار هذه التناقضات، حت

٤٨-  لتأخري يف العام احلايل نتيجة لة أن احملكمة واجهت حتديات كبرية يف إعداد امليزانيبت اللجنة وأقر
  .اخلدمات اإلدارية املشتركة ورئيس قسم امليزانية واملاليةشعبة يف تعيني مدير 

اخلدمات التعاقدية "العنوان السابق فصلت يف الحظت اللجنة أن احملكمة وفيما يتعلق بالعرض،   -٤٩
 ساعدة املة احملكمة مل تفصل يف ميزانيبيد أن ،واملساعدة القانونية تدريببني ال" مبا يف ذلك التدريب

 )٢٠(.من قبلطُلب منها  املساعدة القانونية للدفاع واملساعدة القانونية للضحايا كما بنيالقانونية 
يف املستقبل ملساعدة القانونية املتعلقة بامجيع بيانات امليزانية بأن تدرج احملكمة يف  طلبهاوكررت اللجنة 

  .لمساعدة القانونية للضحايااآلخر لللدفاع و لمساعدة القانونيةل أحدمهاين زومتميني منفصلبندين 

 للمحتجزين ألسريةلزيارات االنفقات املتعلقة بالسفر ل أدرجتكما الحظت اللجنة أن احملكمة   -٥٠
 رجال تدكقاعدة عامة، " هنبأ السابقةتوصيتها باللجنة وذكّرت . املعوزين يف امليزانية الربناجمية املقترحة

 اليت وفيما يتعلق مبيزانيات البنود ...ليت مل توافق عليها اجلمعية يف إطار السياسة العامة يف امليزانيةالبنود ا
ترد بوصفها " فإا ، للمحتجزين املعوزين"ألسريةالزيارات ا... مثل  ...أعدت لتنظر فيها اجلمعية،

 ٢٠١٠ميزانية عام ص ختقدت أن هذه التوصية ا اعتأبت احملكمة دور. )٢١("امليزانيةمرفقات لوثيقة 
                                                      

)١٩ ( ICC-ASP/9/10 واملرفق الثالث١٠٨ ، الفقرة . 
 ٢٠٠٩محكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة،  جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي لل الوثائق الرمسية )  ٢٠(
)ICC-ASP/8/20( ،لد الثاين، اجلزء باء٣٦، الفقرة ٢-ا. 

 .٣٩ املرجع نفسه، الفقرة   )٢١(
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ليت مل توافق عليها البنود ا  بأن ال تدرج، كقاعدة عامة،لجنةال أوصت تأكيد،زيد من الومل .فقط
  .اجلمعية يف إطار السياسة العامة، يف امليزانيات الربناجمية املقترحة

  ٢٠١١االفتراضات واألنشطة لعام   )ب(

يف  نغودجولو شوي ومببا/تنغااكولوبنغا  قضايا يف ةتواليمالث حماكمات ثافترضت احملكمة إجراء   -٥١
الوصول إىل طلبت  وبإجراء حماكمات متزامنة ٢٠١٠يف عام قراراً بيد أن احملكمة اختذت . ٢٠١٠عام 

  .يورو ٦ ٢٨٤ ٢٠٠ مبلغحدود صندوق الطوارئ يف 

، ني للمحاكمات يف وقت واحدقاعتتعين استخدام " تزامنةامل"احملاكمات وأوضحت احملكمة أن   -٥٢
 عن نيسؤولاحملاضر، واملخمتزيل واملترمجني الفوريني، (فريقني خمتلفني من موظفي احملكمة هذا تطلب وي

  ).، اخلاألمن

، مبباحماكمة ، متزامنتنيحماكمتني إجراء  على افتراض ٢٠١١  لعاموتستند امليزانية املقترحة  -٥٣
.  فقط يف النصف الثاينمببا النصف األول من العام، وحماكمة يف ،نغودجولو شوي/كاتنغاحماكمة و

ستة تبلغ فترة ل اتكمااحملفريق ثان لقاعة لتوفري  يورو ٢ ١٤٧ ٠٠٠الزيادة املطلوبة يف امليزانية وتبلغ 
  .أشهر

 لوبنغاحماكمات وأشارت اللجنة مع ذلك إىل اختالف ظروف العمل نتيجة للطعون املقدمة يف   -٥٤
 النصف يف) نغودجولو شوي ومببا/اتنغاوكوبنغا، ل(حماكمات متزامنة  وقد يلزم إجراء ثالث .ومببا

). مببانغودجولو شوي وكاتنغا و (النصف الثاين تزامنتني يف ، وحماكمتني م٢٠١١األول من عام 
  .٢٠١١جديدة يف النصف الثاين من عام حماكمات احتمال وجود باللجنة بلغت وعالوة على ذلك، أُ

  .٢٠١١يف عام التعويض ستئناف وإجراءات الاالبدء يف قضايا احتمال يضاً باللجنة أ وأبلغت  -٥٥

يف أربع من احلاالت املعروضة حاليا فعلية  ست حتقيقات جريلجنة أنه سيالاملدعي العام بلغ وأ  -٥٦
  .باقيةسبع ال التحقيقاتال يؤجلعلى احملكمة، مبا يف ذلك كينيا، وس

حماكمات إجراء  ٢٠١٠ و٢٠٠٩افتراضات امليزانية لعامي ه كان يتوقّع يف نة أنوالحظت اللج  -٥٧
وتشري . حملكمةمن أفرقة قاعات ا اً واحداًكمة وفريقواحدة من قاعات احملتتطلب قاعة متوالية 

ونظرا هلذا . تزامنتنيمتني حماكمإجراء آلن عتزم ا إىل أن احملكمة ت٢٠١١افتراضات امليزانية لعام 
 احملكمة يف اتقاعأفرقة  وةقاعات احملكملعمق االستخدام الفعلي براض اجلديد، درست اللجنة االفت
 يوم ٢٠٠مبا جمموعه تسمح للمحكمة بفريق واحد واحدة ال قاعةوأُبلغت اللجنة بأن ال. ٢٠١٠عام 
. ساتبزيادة عدد أيام اجللصندوق الطوارئ ومسحت الطاقة اإلضافية املمولة من . لساتاجلأيام من 

 ومل تتمكن )٢٢(٢٠١٠فقط من أيام اجللسات يف عام  يوما ١٤٦وتبني للجنة أن احملكمة استخدمت 
  .لوبنغا ومببابسبب التأخري يف قضييت  )٢٣(٢٠١٠ضافية يف عام من استخدام الطاقة اإل

 ٢٠١٠ام  املعينني يف عمن فئة املساعدة املؤقتة العامةوبسبب هذا الوضع، فإن العديد من املوظفني  -٥٨
وأفادت احملكمة أن العديد من . املتزامنة مل يتمكّنوا من القيام متاماً ذه الوظيفةاكمات احملللمساعدة يف 

                                                      
)٢٢(

 .٢٠١٠يوليه / متوز٣١جدول اجللسات املقدم من احملكمة يف  
 .٢٠١٠يوليه /ز متو٣١احتسبت هذه بناء على جدول اجللسات املقدم من احملكمة يف )  ٢٣(
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هي اإلضايف يف أقسام أخرى، و  املتأخرة والتخفيف من احتياجات العملئقالوثا تصفية ساعدوا يفضافيني اإلوظفني امل
ا وناقشت اللجنة أيضا مع مسؤولني يف احملكمة الطريقة اليت يتم . تخدامهم من أجلهامتّ اساألسباب اليت بظائف ال عالقة هلا و

  .التخطيط الزمين للجلسات

إىل  احملكمة ت، ودع)٢٤( بتحديد مواعيد احملاكمات املتعلقةتوصياا السابقةباللجنة ذكّرت و  -٥٩
 شعبة خدمات عززنة بأن ت هذا الصدد، أوصت اللجويف.  احملكمةاتستخدام األكفأ لطاقة قاعاال

من الرئاسة ملراجعة الطريقة اليت تحدد ا أيام جلسات االستماع هيئة  مع الدوائر وهااحملكمة حوار
بأن تكثف وأوصت اللجنة . قاعات احملكمة بطاقتها الكاملةتقليل عدد األيام اليت ال تستخدم فيها أجل 

واعيد امليفية حتديد الستفادة من خربا وأفكارها يف كلاحملكمة مناقشتها مع احملاكم الدولية األخرى 
  .ةكفاءة من حيث التكلفمبزيد من الفعالية وال

  التحليل الكلّي  )ج(

، مليون يورو ١٠٧قدرها  يبلغ ٢٠١١مقترحة لعام ميزانية ا قدمت أبأبلغت احملكمة اللجنة   -٦٠
وحددت  .٢٠١٠ يزانية املعتمدة لعاماملب يف املائة مقارنة ٤,٧ يورو أو ٤ ٧٨٢ ٩٠٠بزيادة تبلغ 

، ) مليون يورو٢,٣(املقررة ملدة ستة أشهر املتزامنة احملاكمات يف زيادة ذه الاحملكمة األسباب الرئيسية هل
نصف مليون (كينيا يف ، والتحقيقات يف احلالة )مليون يورو(والزيادات يف تكاليف النظام املوحد 

 اللجنة بأن توصيو).  مليون يورو٠,٣) (ك تكاليف االحتجازمبا يف ذل(متنوعة مصاريف ، و)يورو
بناء  وليس املنفذّة فعالًعلى امليزانية بناء  امليزانية الربناجمية املقترحة تقوم احملكمة، كقاعدة عامة، بإعداد

  . للسنة السابقةعلى امليزانية املعتمدة

 النفقات الفعلية واملتوقعة ناداً إىلاست، االتجمة عدأنه ميكن حتقيق وفورات يف اللجنة رأت و  -٦١
 حمددة اًبنودوتوصيات ختص ، طابع عامذات إىل توصيات وتنقسم توصيات اللجنة . التجربة الفعليةو

  .يف الربامج الرئيسية

  يف األجل املتوسطات املتعلقة بامليزانية التنبؤ

بالنهج علما حاطت ، وأ)٢٥(تجهيزات للمحكمة بشأن استبدال الدثنظرت اللجنة يف التقرير احمل -٦٢
ام لعيف النفقات املتوقعة املتبع يف احملكمة الحتساب النفقات املتوقعة يف عدة سنوات وبالزيادة الكبرية 

بأن و يورو، ٩ ٨٨٧ ٠٠٠ يورو إىل ٤٦٦ ٠٠٠حيث زادت من  ،٢٠١١ باملقارنة مع عام ٢٠١٢
حظت اللجنة أن وال. ثالث سنوات متتاليةملدة  ماليني يورو ٩عند مستوى اإلنفاق يظلّ من املتوقع أن 

إضافية مثل إجيار املباين املؤقتة، وتنفيذ بنود  فضال عن التجهيزات استبدالهذا الرقم يشمل تكاليف 
إذ ترحب اللجنة بتحديد العوامل و. قضاةوالية الومتديد للقطاع العام، مشروع املعايري احملاسبية الدولية 

عايري احملاسبية املوتنفيذ ،  بعدم إدراج النفقات املتعلقة بتمويل املباين الدائمةاملسببة للنفقات فإا توصي
  .، وإجيار املباين املؤقتة يف امليزانية الربناجمية املقترحة الستبدال التجهيزاتلقضاةوالية ا ومتديد ،الدولية

                                                      
، الواردان ٤٢، ودورا الثالثة عشرة، الفقرة ٤٧تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة، الفقرة ) ٢٤(

الوثائق و ،٤٧،الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/7/20)،٢٠٠٨...الدورة السابعة... الوثائق الرمسيةيف 
  .٤٢، الفقرة ٢-الد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/8/20)،٢٠٠٩... الثامنةة الدور...الرمسية

)٢٥( 
ICC-ASP/9/19. 
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  استبدال التجهيزات

العتمادات املتعلقة باملركبات واملعدات يف عام أحاطت اللجنة علماً بالزيادة الطفيفة املتوقعة يف ا  -٦٣
    ٢٠١٢قدراً املتوقعة يف هذه االعتمادات يف عام كرب األزيادة ال، و)يورو١٣٤ ٠٠٠ (٢٠١١

 سنة أو استبدال التجهيزات تأجيللوأقرت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ).  مليون يورو٥,٨( 
.  مينع الزيادة السريعة يف التكاليف املرتبطة بذلكقد الج لكنها الحظت أيضا أن هذا النهوسنتني 

ستبدال، مثل تأجري الطرق بديلة لتمويل اعن احملكمة  بأن تبحث جنةاللالتكاليف، أوصت ولتخفيف 
 استبدالاملتعلقة ب ولعدم وجود سياسة لالستهالك، ينبغي أن تنفذ احملكمة إستراتيجيتها. تجهيزاتال

يف دورا دثاً  حمقدم تقريراًتوطلبت اللجنة من احملكمة أن . رة أطول من الزمانفت على مدى التجهيزات
  .قادمةال

  للقطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية 

املعايري احملاسبية الدولية على أنه ال بد من تنفيذ املراجع اخلارجي للحسابات مع للجنة تفقت اوا  -٦٤
إىل إذ أشارت تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية، واملتعلقة بستراتيجيتها إأن تبدأ احملكمة على وللقطاع العام 

  لعاميف امليزانية الربناجمية املقترحة يورو ٣٣٢ ٦٠٠أوصت اللجنة بأن تضاف التكلفة املنقحة املقدمة، 
  . لبدء تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية٢٠١١

 النظام األبواب من للتنفيذ، مبا يف ذلك حتديد وضع خطة شاملةبوأوصت اللجنة أيضا احملكمة   -٦٥
  . وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورا املقبلةالتاليت قد تتطلب تعدياملالية املايل والقواعد 

  عوامل أخرى مسببة للتكاليف

يف العوامل األخرى ، نظرت اللجنة بعناية ٢٠١١ يف عام تزامنة حماكمات مإجراءنظرا الفتراض   -٦٦
بشأن  أعاله ٥٩وإىل جانب التوصية الواردة يف الفقرة . زيادة النشاط القضائينتيجة ل  للتكاليفاملسببة

ويف . تدابري أخرى لتعزيز الكفاءةاستكشاف أوصت اللجنة أيضا باجلدول الزمين جللسات االستماع، 
لقضاة لصة  خاية تدريبدورات تنظيميف نظر اهليئة القضائية بأن تكذلك هذا الصدد، أوصت اللجنة 

  .يف احملكمةبكل من السوابق القضائية اهلامة واملمارسة املتبعة دد من أجل تعريفهم اجل

 األمر قدوهذا .  القضاةواليةوالحظت اللجنة أيضا إمكانية زيادة التكاليف النامجة عن متديد   -٦٧
ن القضاة حلضور  كامل مبأنه يلزم فريقنظام روما األساسي  بشكل خاص إذا مت تفسريخطرياً صبح ي
اخلاصة بالتعويض، ويف هذه احلالة، بأنه يلزم اشتراك نفس القضاة الذين شاركوا يف الدعوى لسات اجل

  :انعكاسات ذات شقنيقد تكون هلذه املسألة  و.يف اجللسات اخلاصة بالتعويض

 احملاكمات وليس يفقضاة يف مرحلة التعويض، ، إذ سيعمل ثالثة  العملعبءعلى ) أ(
   ؛ىاألخر

كانت ستنتهي من القضاة الذين متّ متديد والية قاضٍ أو أكثر  امليزانية الربناجمية إذا على) ب(
  .مرحلة التعويضاتيف  تهم، وذلك لغرض مواصلة العملوالي

 يصدر ويف غياب معايري حمددة يف نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، -٦٨
 يؤدي إىل قدوالحظت اللجنة أن هذا النهج . الدائرة املعنيةمن ة القاضي مديد فترة واليالقرار بت
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أن تقدم توجيهات إىل احملكمة   يفقد ترغب اجلمعيةلذلك، و. قرارات متباينة من قبل خمتلف الدوائر
والحظت اللجنة  .تباع ج متسقإضمان بشأن هذه املسألة، عن طريق إعالن تفسريي مثال، من أجل 

ة القضاة واآلثار املالية متديد واليللنظر يف التعويضات قد يساعد على جتنب ض واحد وجود قاأن 
ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تنظر احملكمة يف إمكانية استخدام القضاة  .)٢٦(املترتبة على ذلك

مديد ملدة املكلفني بالنظر يف قضية معينة، مثل قضاة اخلصومة، من أجل جتنب احلاالت اليت يتم فيها الت
  .طويلة، وبالتايل ضمان املزيد من الفعالية

  السياسة املتعلقة باملوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة

أشارت اللجنة إىل عدم وجود سياسة معيارية لتعيني املوظفني من فئة املساعدة املؤقتة العامة يف   -٦٩
يف دورا السادسة عشرة، يف سياق بند جدول وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً إىل اللجنة احملكمة 

 كل جهاز األعمال اخلاص باملوارد البشرية، عن القواعد املتبعة يف استخدام املساعدة املؤقتة العامة يف
ملرونة يف انتهاج ا استصوابوأشارت اللجنة إىل  .من أجهزة احملكمة وعن املعايري املستخدمة يف ذلك

ومدى االحتياجات التشغيلية والفنية للمحكمة، حتديد ، واعدة املؤقتة العامةاملوظفني من فئة املستعيني 
  .االحتياج إىل املساعدة املؤقتة العامة باحملكمة ومدة االحتياج إليها

  التضخم/النظام املوحدتكاليف   )د(

د مبقدار أُبلغت اللجنة بأن تكاليف النظام املوحد مبا يف ذلك التكاليف املتعلقة باملوظفني ستزي  -٧٠
  .٢٠١١مليون يورو يف عام 

امليزانية على النحو ب سنوية ةزياد املوحد باحملكمة األمم املتحدةنتج عن نظام  هالحظت اللجنة أنو  -٧١
  :التايل

   مليون يورو١: ٢٠١٠   مليون يورو١,٤٩: ٢٠٠٧
   مليون يورو١: ٢٠١١   مليون يورو٢,٧٤: ٢٠٠٨
     مليون يورو٢,٠٠: ٢٠٠٩

أن تكون  الصادر بقرارفإن الا من النظام املوحد لألمم املتحدة، ني أن احملكمة ليست جزًءيف حو  -٧٢
جزءا من الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يتطلب استخدام جدول مرتبات 

  .األمم املتحدة

  :عة يف دورا التاسعن آرائها بشأن هذه املسألةمن قبل اللجنة أعربت و  -٧٣

بالنسبة ملنظمة مبيزانية نظاماً ناقصاً الحظت اللجنة أيضا أن هذا النظام كان فقد ومع ذلك، "
وعالوة ). باستثناء بعض املوظفني امليدانيني احملليني(باليورو املوظفني تدفع مرتبات اليورو وتقوم على 

                                                      
 رأت احملكمة أن إمكانية وجود قاضٍ واحد قد ال ميثل خياراً ألنه ال ينص عليه يف نظام روما األساسي وال يف )٢٦(

د والية القضاة، تتراوح هذه التكاليف طبقاً للتقديرات بني وفيما يتعلق بتكاليف متدي. القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ويلزم أن تؤخذ عدة عوامل يف االعتبار عند حساب التكاليف بدقة، وتتوقف .  يورو٥٧٠ ٧٩٥ يورو و ٤٠٣ ١١٧

ومع ذلك، سيبلغ املتوسط السنوي للتكاليف املتصلة بتمديد . هذه العوال على الظروف املتعلقة بكل حالة على حدة
    . يورو٤٦٠ ٠٢٣الية القضاة حنو و
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غري دقيقة، وعلى العكس من كاليف املوظفني هي بطبيعتها قدير تاملتعلقة بتالتنبؤات على ذلك، فإن 
كمة املستوى الفعلي لتكاليف ال تبني احملاألمم املتحدة وبعض املنظمات األخرى يف النظام املوحد، 

 هناك حىت اآلن خربة كافية لتقييم ما إذا كانت التكاليف مل تكنو. النظام املوحد يف اية الفترة املالية
كما الحظت اللجنة .  التكاليف العامة للموظفنيطابق معاملتالفعلية للموظفني اليت تتكبدها احملكمة 

  .)٢٧(" مجيع املوظفنيمرتبات لتسوية مقر العمل وا شهريتطلب تعدياليف ألنه النظام مكلّإدارة هذا أن 

  ٢٠١١وصيات الشاملة حول ميزانية عام الت  -٣

  احملاكمات املتزامنة  )أ(

 لتغطية ستة أشهر من احملاكمات  مليون يورو٢,١٣٤ ميزانية الربنامج الرئيسي الثالثتتضمن   -٧٤
الطاقة أعاله، أجرت اللجنة دراسة متعمقة الستخدام  ٥٧كما جاء يف الفقرة . ٢٠١١ يف عام املتزامنة
ل من  اإلضافية اليت كانت متواملساعدة املؤقتة العامة، واستخدام ٢٠١٠قاعة احملكمة يف عام الفعلية ل

ليس  املتزامنة فيما يتعلق باحملاكمات ةاملطلوبلوظائف  اللجنة أن عددا من اوالحظت. صندوق الطوارئ
منه أكثر استراتيجي ذا طابع  كاناملوظفني املتعلقة بطلبات ال من اً عددتبين أن، فمثالً.  ما يربرهله

ت ويف حاال. املتزامنةاكمات احملإجراء مع عالقة مباشرة بشكل واضح مل تكن له  وبالتايل تشغيلي
ويف حاالت . صواباً أكثر  كانلكنو ا ضروريمل يكن ؤقتة العامة املةاملساعدأخرى، فإن طلب وظائف 

ونظراً ألن . ا بدال من ستة أشهردة اثين عشر شهرمل ؤقتة العامة املةاملساعدوظائف أخرى، كان طلب 
 ٢٠١٠اكمات املتزامنة يف عام ؤقتة العامة الذين استخدموا من أجل احمل املةاملساعدالعديد من موظفي 

لقاعات احملكمة مل يقارب قطّ االستخدام الفعلي مل يستخدموا يف الواقع يف احملاكمات املتزامنة وألن 
مبا يقرب من الثلث الربنامج الرئيسي الثالث املوارد املطلوبة يف تخفيض ب أوصت اللجنة طاقة القاعات،
م احملكمة يف اجلدول الزمين التفصيلي للمحاكمات، ولعدم تدخل قل.  يورو٧٠٠ ٠٠٠أي مبقدار 
  .بأن يقرر املسجل حسبما يتراءى له كيفية تنفيذ هذا التخفيضلجنة الأوصت 

  السفر  )ب(

ومن املتوقع أن .  مليون يورو٤,٩٩٧حنو  ٢٠١٠ محكمة يف عامللالعامة املعتمدة بلغت امليزانية  -٧٥
  مليون يورو٥,٠٧١  قدرهاطلبت احملكمة ميزانية عامة للسفروقد .  يف املائة٩٠ يقارب التنفيذ نسبة

وإدراج ميزانية السفر إىل نيويورك حلضور إحدى الفعلي املتوقّع ملعدل التنفيذ ونظراً . ٢٠١١لعام 
أوصت اللجنة بأن ، الربامج الرئيسيةخطأً يف مجيع  ٢٠١١يف عام دورات مجعية الدول األطراف 

 وبالنسبة للربامج الرئيسية اليت اقترحت .يف املائة ١٠رنامج رئيسي بنسبة كل بلختفض ميزانية السفر 
التخفيض يساوي االخنفاض اإلضايف الفرق بني أوصت اللجنة بأن اخنفاضا يف ميزانياا املتعلقة بالسفر، 

 رافمجعية الدول األط، أبلغت أمانة لربنامج الرئيسي الرابعوبالنسبة ل . يف املائة١٠نسبة املقترح و
 يورو، وبأنه ميكن حذف هذا املبلغ من ١٠٩ ١٠٠اللجنة بأا بالغت يف تقدير ميزانية السفر مبقدار 

وبالتايل أوصت اللجنة بتخفيض ميزانية السفر املتعلقة بأمانة مجعية الدول األطراف . امليزانية املقترحة
  . يف املائة١٠ يورو، وليس بنسبة ١٠٩ ١٠٠مبقدار 

                                                      
 .٤٣، الفقرة ٢-الد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/6/20)،٢٠٠٧...الدورة السادسة ... الوثائق الرمسية   )٢٧(



ICC-ASP/9/20 

 

255  20-A-011110 

  ل العامةالتشغينفقات   )ج(

 يف املائة، ٥,٢العامة للمحكمة بنسبة  مجايل نفقات التشغيلعلماً مبقترح زيادة إ اللجنة أحاطت -٧٦
تكاليف زنزانات وكان العامل األساسي يف توليد هذه التكلفة الزيادة املتوقعة يف  . يورو٦٢٠ ٠٠٠أو 

وض مع الدولة املضيفة بشأن لذلك رحبت اللجنة بشروع احملكمة يف التفاو .االحتجاز يف هولندا
الشروع ، و)٢٨(لتضخماحلايل للمستوى ل  نظراً،وأوصت اللجنة. اإلجيارات املناسبة لزنزانات االحتجاز
 يف ٢,٥بنسبة نفقات التشغيل العامة لكل برنامج رئيسي تخفيض يف التفاوض مع الدولة املضيفة، ب

  .املائة

   واملواداللوازم )د(

         يف املائة أو ٩,٤واد بنسبة امللوازم والتكاليف  اقتراح زيادة يف الحظت اللجنة أنه مت -٧٧
 يف ٥ض هذا البند بنسبة يأوصت بتخفوإذ أشارات اللجنة إىل مستوى التضخم، .  يورو١١٦ ٧٠٠
  . بأكملها، لعدم وجود ما يربر الزيادة يف البنود املقدمة من احملكمةاحملكمةيف املائة 

  ومستويات املوظفنيمعدالت الشغور   )ه(

إىل وظائف  وظائف من فئة املساعدة املؤقتة العامة حتويل سبع ىلإأا تسعى بأفادت احملكمة  -٧٨
زيادة حقيقية ، وهذا ما ميثل ٢٠١١واحدة أخرى يف عام ثابتة  وظيفة إضافةدائمة، وسوف تقترح 

 يف املائة ملكتب ٨ل شغور قدره تطبق معدبأا أفادت احملكمة أيضا و.  فقطوظيفة واحدةتبلغ صافية 
  . يف املائة لبقية احملكمة١٠املدعي العام و

٧٩- املزيد ، وأنه ينبغي للمحكمة أن تبذل تانتهقد مرحلة إنشاء احملكمة  أنب رأيهارت اللجنة وكر
األنشطة ممكن من قدر أكرب هود لتحديد األولويات وختصيص املوارد الالزمة لالضطالع بمن اجل
 اليت مل  واملهامشمل حتديد األولويات حتديد الوظائفيوينبغي أن . ة يف حدود املستويات القائمةاجلاري

  .ا بالكامل أو مل تعد مستخدمة بالكامل مهامهيؤديت ال تتعد مطلوبة أو ال

 املساعدة  يف املائة يف املوارد املخصصة ملوظفي٢٠  بنسبةاملقترحةالزيادة كما الحظت اللجنة  -٨٠
وتساءلت اللجنة عما إذا كانت احملكمة ستكون قادرة على املضي على . ٢٠١١يف عام تة العامة املؤق

ملوارد بالنسبة لقسم االدائمة الشاغرة بسبب عبء العمل اإلضايف الوظائف  ملءوجه السرعة يف 
ج  يورو للربنام٥٧ ٥٠٠تخفيض هذه امليزانية مبقدار لذلك أوصت اللجنة بو. حملكمةالبشرية يف ا

 . يورو للربنامج الرئيسي الثالث١٠١ ٩٠٠الرئيسي الثاين و

عام يف املستوى الذي مت إقراره يف عدد من الوظائف الدائمة بتجميد وأوصت اللجنة احملكمة  -٨١
التوصية اليت قدمتها يف دورا ، وذكّرت بشمل مجيع الوظائف، إىل حني وجود مربر جديد ي٢٠١٠

يف حالة بقاء وظائف من الوظائف الثابتة شاغرة يلزم أن تقدم احملكمة، ، ه تفيد بأنالرابعة عشرة اليت

                                                      
:املصدر).األوروبية  يف املائة يف املنطقة١,٧( يف املائة ١,٣ يف هولندا ٢٠١٠يوليه /بلغ معدل التضخم يف متوز) ٢٨(  

Harmonized Index of Consumer Prices (HCIP), European Central Bank, 

http://www.ecb.int/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html. 
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ملدة عامني أو أكثر، مربرات جديدة بشأن هذه الوظائف إىل اللجنة كجزء من مشروعها السنوي 
  .)٢٩( للميزانية

 فكرة وكذلك اتكمااحملإلجراء  للموظفني الالزمني ا واضحاأا طلبت خمططًب اللجنة أفادتو -٨٢
حلد األدىن املطلوب من املوظفني مبوجب نظام روما األساسي يف حالة عدم وجود حماكمات عن ا

من شأن هذه املعلومات أن تساعد اللجنة و. حملكمةا "هيكل"بما يسمى أو وجلسات استماع، 
 تقريراأن تقدم برت اللجنة طلبها للمحكمة وكر. تقييم االحتياجات األساسية للمحكمةيف واجلمعية 
  .لقادمةذه املعلومات يف دورا ابشأن ه

  ربامج الرئيسيةال  -دال

  ئيةالقضااهليئة : الربنامج الرئيسي األول  -١

ع مستوى النشاط القضائي املتوقع، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبرية يف افترنظرا ال -٨٣
ميزانية تخفيض  للسفر، أوصت اللجنة بشيا مع النهج العاماومت. ميزانية السفر هلذا الربنامج الرئيسي

تنسيق أفضل، أن ، ألجل أوصت اللجنةكما .  يف املائة١٠السفر العامة للربنامج الرئيسي األول بنسبة 
وأن يرصد الرئيس تنفيذها ) رئاسةهيئة ال (١١٠٠ يف إطار الربنامج الفرعي للدوائرتدرج ميزانية السفر 

  .عن كثب

لوظيفتني برتبة اعتمادات يف امليزانية ينطوي على ذا الربنامج الرئيسي كما الحظت اللجنة أن ه -٨٤
 مبا يف ذلك اإلجازات الطويلة األجل،ملدة ستة أشهر لتغطية  من املساعدة املؤقتة العامة ٣-ف
الحظت و. يف وثيقة امليزانيةبوضوح هذه املوارد مل تحدد لكن ، واألمومةوإجازات السنوية ات جازاإل

.  الربناجمية املقترحة صراحة يف امليزانيةغري املنصوص عليهااملوارد ال تمول نه، كمبدأ عام، اللجنة أ
 كما هو احلال يف -ومعيارياً اًثابتبأن تتخذ احملكمة جاً وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة 

ولذلك . اإلنتاجيةيز  من أجل تعز–املؤسسات األخرى اليت يضطلع فيها املوظفون بعب العمل اإلضايف 
أن بو يورو، ١٣٥ ٠٠٠املساعدة املؤقتة العامة املقترحة مببلغ قدره أوصت اللجنة بتخفيض ميزانية 

  .تحقيق مكاسب يف اإلنتاجيةبهذه الوظائف األول الربنامج الرئيسي يغطّي 

 من فئة املقدم لتحويل وظيفة املوظف القانوينطلب ال، استعرضت اللجنة ١١٠٠ربنامج اليف  -٨٥
 ة مطلوبه الوظيفة ستكونعلى أساس أن هذحمول  ٣-برتبة فاملساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة دائمة 

 هذه الوظيفة ليست والحظت اللجنة أن. ملمارسة وظائفها يف جمال تنفيذ األحكامالرئاسة يف هيئة 
لمرحلة الراهنة ا لونظر .لعدم صدور أحكام واجبة التنفيذ حىت اآلنالتفرغ ضرورية بعد على أساس 

اللجنة غري مقتنعة ، فإن لمستوى احلايل من املوظفني يف الرئاسةلمن احملاكمات اجلارية يف احملكمة، و
املساعدة تظل الوظيفة ضمن ولذلك أوصت اللجنة بأن . ذا املورد على أساس دائمهلبأن هناك حاجة 

  .املؤقتة العامة

من وثيقة امليزانية ) ه(رواتب القضاة الواردة يف املرفق اخلامس  بشأنرأت اللجنة أن املعلومات  و-٨٦
بعد احلصول على توضيح من احملكمة، و.  رأي على أسس سليمةالتوصل إىل من ا كافية لتمكينهيستل
األساس املستخدم حلساب التكاليف املشتركة يف الفترات املالية السابقة وكذلك يف عام مراعاة و

                                                      
)٢٩ (

ICC-ASP/9/5( ٥٦، الفقرة. 
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أوصت اللجنة باملوافقة على ختصيص مجيع القضاة العاملني يف الدوائر،  حضور بافتراض أن ٢٠١١
 يورو الذي ٢٧٠ ٠٠٠ بدال من مبلغ  هليئة الرئاسة والدوائر يورو١٧٥ ٠٠٠  إمجايل قدرهمبلغ

العناصر ذات الصلة يف حساب أن تقدم  احملكمة إىل وإضافة إىل ذلك، طلبت اللجنة .أدرجته احملكمة
  . القادمةادوريف  التكاليف العامة

 الذي قرارال، أشارت اللجنة إىل )مكتب االتصال يف نيويورك( ١٣١٠لربنامج الفرعيبالنسبة ل -٨٧
عن وأعربت اللجنة مرة أخرى . اً حمدودههيكلبأن يكون تصال االعندما أنشأت مكتب اختذته اجلمعية 

تحليل التكاليف ل استناداه ما يربره  بأن زيادة املوارد يف مكتب االتصال يف نيويورك لهااقتناععدم 
املساعدة املؤقتة  من ٢-بعدم املوافقة على متويل الوظيفة من فوأوصت اللجنة بالتايل . والفوائد
لوظيفتني كما الحظت اللجنة أنه مت رصد اعتماد  . يورو٨٩ ٢٠٠، وبتخفيض امليزانية مبقدار العامة
ة أربعة أشهر لتغطية إجازات مرضية طويلة األجل لكنها مل ملد ٢- من فئة فاملساعدة املؤقتة العامةمن 
يف لمساعدة املؤقتة العامة لتخفيض امليزانية املقترحة بوأوصت اللجنة بناء على ذلك . حدد يف امليزانيةت

  . يورو إضافية٢٩ ٧٠٠ مبقدار ١٣١٠الربنامج الفرعي 

أحاطت اللجنة علماً ، )ألفريقياالحتاد الدى مكتب االتصال  (١٣٢٠ يف الربنامج الفرعي -٨٨
وبالعرض املقدم من قلم احملكمة ، )٣٠(الحتاد األفريقيلالتصال لدى افتح مكتب املقدم بشأن تقرير بال

 ٢٧ احملكمة أنه يف توأبلغ .أديس أباباالرئيسي يف قانوين الوظف املهمة ملالتطورات األخرية بشأن 
حنو االحتاد األفريقي االتصال لدى افتتاح مكتب بطة ، بلغت النفقات الفعلية املرتب٢٠١٠أغسطس /آب
  .)٣١( يورو٣٨ ٣٠٠

طلب ال الوقت الراهن ه يففييرفض "الذي  األفريقيبقرار االحتاد علماً أيضاً اللجنة وأحاطت  -٨٩
  .)٣٢("إثيوبيا، أبابا أديس يف األفريقيالحتاد ا لدىفتح مكتب اتصال لاحملكمة اجلنائية الدولية املقدم من 

النظر يف هذا القرار من جانب االحتاد األفريقي، أوصت انتظار يف تطورات، وهذه اليف ضوء  -٩٠
ولوضوح املوقف أمام . ٢٠١١يف ميزانية عام أديس أبابا اللجنة بعدم إدراج مبلغ ملكتب االتصال يف 

 بامليزانية الربناجمية اجلمعية بشأن اآلثار املالية املترتبة على فتح مكتب االتصال، أوصت اللجنة بأن يرفق
  .املقترحة مشروع ميزانية ملكتب االتصال

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -٢

 . تكاليف السفرباجلهود اليت بذلت يف الربنامج الرئيسي الثاين لتخفيضأحاطت اللجنة علماً  -٩١
الءمة املبلغ ممدى  عن توتساءلة  ال تزال كبريميزانية السفروالحظت اللجنة مع ذلك أن الزيادة يف 

لجهود املبذولة للحد من اً لذلك، نظرول. ةالقضائياملقبلة يف األنشطة زيادة الاملطلوب، السيما يف ضوء 
تخفيض ميزانية السفر بأوصت اللجنة  ،أعاله ٧٣ ميزانية السفر، ومتشيا مع النهج العام املبني يف الفقرة

  . يف املائة٥,٣  هذا الربنامج الرئيسي بنسبةيف

                                                      
)٣٠(

 CBF/15/7. 
 .الفرعي بالنسبة هلذا الربنامج ٢٠١٠ يورو يف ميزانية عام ٣٤٦ ٦٠٠متت املوافقة على مبلغ إمجايل قدره  )٣١(
بشأن االجتماع الوزاري الثاين  ، Assembly/AU/Dec.270(XIV،التقرير املرحلي للجنة عن تنفيذ املقرر مقرر بشأن )٣٢(

 .٨الفقرة  ،Assembly/AU/10(XV)حول نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثيقة 
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املساعدة املؤقتة العامة اعتماد لتعيني موظف مسؤول عن يف ميزانية أدرج الحظت اللجنة أنه و -٩٢
الربنامج الفرعي  الرتب األخرى ملدة سنة ونصف السنة يف -تدوين احملاضر من فئة اخلدمات العامة

 شهر يف الربنامج الفرعي ١,٣ ملدة ٣-ف، وموظف قانوين برتبة )قسم التخطيط والعمليات( ٢٣٢٠
أوصت يف امليزانية الربناجمية املقترحة، مربرات هلذه املساعدة املؤقتة العامة وإزاء عدم تقدمي . ٢٤١٠

 ميزانية يورو و٩ ٦٠٠مببلغ  ٢٣٢٠الربنامج الفرعي املساعدة املؤقتة العامة يف  ميزانيةاللجنة بتخفيض 
 . يورو١١ ٦٥٠مببلغ  ٢٤١٠رعي الربنامج الفاملساعدة املؤقتة العامة يف 

إلغاء ب، الحظت اللجنة االقتراح املقدم من املدعي العام )شعبة التحقيق (٢٣٠٠ربنامج الويف  -٩٣
 اللجنة وأشارت.  ملدة ثالث سنواتاً شاغرت ظليت، ال)٣٣(ائب املدعي العام املعين بالتحقيقاتن وظيفة
وأشارت . اليت يكون التعيني فيها باالنتخاب ظيفةمصري الوللجمعية اختاذ قرار بشأن عود أنه يإىل 

 مل يدرج يف )٣٤(ائب املدعي العام املعين بالتحقيقاتن من جانبها إىل أن املرتب املتعلق بوظيفةاللجنة 
وأنه لن تتحقق بالتايل أية وفورات  ٢٠١١ لعام يزانية املقترحة  يف املوأ ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام 

  .ه الوظيفةنتيجة إللغاء هذ

، وفيما يتعلق بطلب املدعي العام إعادة تصنيف وظيفة )شعبة االدعاء (٢٤٠٠ربنامج وبالنسبة لل -٩٤
 بإعادة ٢٠٠٩يف عام أوصت  اأب اللجنة ذكّرت ،١- الرتبة مد٥-الدعاء من الرتبة فمنسق ا

 مسؤوليات رئيس من خالل إعادة توزيعالنيابة شعبة إىل  ٥-الدعاء برتبة فختصيص وظيفة منسق ا
 ٢٠١١وأشار املدعي العام إىل أن الطلب الوارد يف امليزانية املقترحة لعام . ىالديوان إىل وظائف أخر

تقدمي يف تساق الوجود منسق لضمان اكان يستند إىل ضرورة  ١- إىل مد٥-وظيفة فالتحويل ب
يتألف هيكل مكتب املدعي العام سمع التغيريات املطلوبة، و.  االدعاءأفرقة يف مجيع احلاالت والطلبات

الختصاص الرئيسية ا  االت١- موظفني برتبة مد٣، ولمدعي العامواحد لنائب ، ومن املدعي العام
 .قاضاةالتعاون، والتحقيقات وامل: الثالث

ائب املدعي العام املعين بالتحقيقات، أوصت اللجنة ن وظيفةلى إلغاء عرهنا مبوافقة اجلمعية و -٩٥
  .٥-فظيفة منسق االدعاء برتبة ة على إعادة تصنيف واملوافقب

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -٣

بالنسبة مليزانية السفر يف الربنامج الرئيسي الثالث، أشادت اللجنة باخنفاض هذه امليزانية بنسبة   -٩٦
أعاله،  ٧٣  يف الفقرةالوارد  العامتطبيقا للمبدأو. ٢٠١٠ يف املائة بالنسبة للميزانية املعتمدة لعام ١,٧

  . املائة٨,٣بنسبة تخفيض ميزانية السفر بأوصت اللجنة 

مببلغ  الربنامج الرئيسي الثالث اعتمادوعالوة على ذلك، حيث أن اللجنة قد أوصت خبفض   -٩٧
مناصب املساعدة لن تقدم توصيات بشأن فإا ،  املتزامنةاحملاكماتبفيما يتعلق  يورو ٧٠٠ ٠٠٠
  .ة العامة املتصلة ذه الوظيفةاملؤقت
وصف ال  مناحلد األدىنمل توفر إال والحظت اللجنة مع القلق أن عددا من الربامج الفرعية   -٩٨
قسم و، الداخلية للحساباتراجعة املاملقترحة، السيما مكتب الربناجمية تربير ألنشطتها يف امليزانية الو

                                                      
)٣٣( 

ICC-ASP/9/10  ١٣٤، الفقرة. 

 . يورو٢١٠ ٠٠٠ة وكيل أمني عام مبرتب سنوي يبلغ  يتوقع تعيينه برتب)٣٤(
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رت اللجنة أمهية توفري ما يكفي من وكر. املاليةونية اخلدمات االستشارية القانونية، وقسم امليزا
  .التفاصيل واملربرات للموارد يف وثيقة امليزانية

موظف إداري ه قد مت حتويل غت اللجنة بأنل أب،)ل املسجديوان (٣١١٠لربنامج الفرعيوبالنسبة ل  -٩٩
كانت  وظيفة الههذبأن ة اللجنذكّرت و. لصندوق االستئماين للضحاياا إىل من األمانة ٥-فبرتبة 
 بقيت هذه الوظيفةوحدة، البعد إعادة تنظيم و. يف األصل يف مكتب املراقب املايل السابقة موجود
لصندوق االستئماين للضحايا، وافقت ااصة يف أمانة اخلالية املساعدة الحتياجات امللكن نظرا . شاغرة

إىل حني الفترة هذه  ومتديدمانة ملدة سنة واحدة  إىل األوظيفة الههذبتحويل لجنة الاجلمعية على توصية 
  ).ألمانةلمدير تنفيذي تعيني 
 قلم إىلعود يف اية املطاف تسالوظيفة  مؤقت، وأن حتويلل أن هذا سيكون جمرد فهم املسجو -١٠٠

بالقدر ذا الشأن يف حني أن نصوص التقارير السابقة مل تكن واضحة .  خمتلفةمهمةاحملكمة يف 
تتمثل املمارسة املعتادة يف وعالوة على ذلك، .  ينبغي إلغاء كل وظيفة شاغرةأنه اللجنةترى ، سباملنا

 يف الربنامج الفرعي ال يشار هوالحظت اللجنة أن. اإلشارة بوضوح إىل إعادة التوزيع يف وثيقة امليزانية
حتديد الوظائف وب دت اللجنة على وجوشد. إعادة التوزيع وال إىل مهام هذه الوظيفة إىل ٣١١٠

ولذلك أوصت اللجنة بأن يتم  .وتربيرها، مبا يف ذلك إعادة التوزيع، وخاصة منها الوظائف العليا
وأوصت .  يورو١٥٥ ٦٠٠مبقدار وظفي الفئة الفنية يف هذا الربنامج الفرعي  املتعلقة مبيزانيةاملختفيض 

ستخدم املوارد املتاحة يف يأن ب، ظيفةالو هرغب يف احلفاظ على هذيل املسجإذا كان اللجنة كذلك، 
 يف امليزانية الربناجمية وظيفة الهالتربير الكامل هلذأن يقدم  و٢٠١١إطار الربنامج الرئيسي الثالث يف عام 

  .٢٠١٢عام لاملقترحة 

، نظرت اللجنة يف طلب إعادة تصنيف )قسم األمن والسالمة (٣١٤٠يف الربنامج الفرعي  -١٠١
واستعرضت اللجنة اهلياكل القائمة، . )٣٥(٣- إىل ف٢-فرتبة من ن امليداين منسق األموظيفة 

عدم ولذلك أوصت اللجنة ب .٣-يف الرتبة فليسوا كلهم  تنسيق األمن امليداين موظفيووجدت أن 
  .إعادة تصنيف هذه الوظيفة

ة تصنيف ، نظرت اللجنة يف طلب إعاد)قسم العمليات امليدانية (٣١٨٠يف الربنامج الفرعي  -١٠٢
تابعني لقلم احملكمة برتبة    منسقني ميدانيني إىل  ٣-فمن رتبة مديري املكاتب امليدانية من أربعة 
  .٤-ف

تصنيف يف هذا الوقت ال إعادة  علىوأوصت بعدم املوافقةدرست اللجنة هذه املسألة بعناية و -١٠٣
  .وذلك لألسباب املبينة يف الفقرة أدناه

بإعادة تصنيف وظيفتني يف الثالثة عشرة  ايف دوركانت قد أوصت  اأوأشارت اللجنة إىل  -١٠٤
تقييم أثر هذه التصنيفات رأت اللجنة أن من املهم أن يتم يف مرحلة أوىل  و.)٣٦(هذا الربنامج الفرعي

  .من حيث حتسني التنسيق بني املكاتب امليدانية قبل النظر يف إعادة تصنيف الوظائف اإلضافية
كمباال يف لمكاتب امليدانية ل ا خمصصاتفتيشأجرى أربعة أعضاء من اللجنة على ذلك، وعالوة  -١٠٥

أن كل مكتب من  وتبني هلم القضايا اليت أثريت يف التقرير عن املكاتب امليدانيةيف مباشرة للنظر بونيا و

                                                      
)٣٥(  ICC-ASP/9/10 ٢٣٨، الفقرة. 

 .٨٢، الفقرة ٢- ، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/8/20)،٢٠٠٩...الدورة الثامنة... ثائق الرمسية الو )٣٦(
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مل ة من التطور، وعمل يف بيئة خاصة، وكان يف مرحلة خمتلفوي،  به اخلاصةهاحتياجاتله املكاتب امليدانية 
  .تطبيق نفس املعايري على مجيع املكاتب امليدانيةيكن بالتايل من املستصوب 

تقدم حىت اآلن مبا فيه الكفاية يملكاتب امليدانية مل ا إستراتيجيةوالحظت اللجنة أيضا أن تعزيز  -١٠٦
ة مباشرة بني مستوى أي  وأا ليست مقتنعة بوجود عالق.لتربير الزيادة الكبرية يف ميزانية املوظفني

  .وظيفة والتنسيق بوجه أفضل
أن املبلغ الالزم إلعادة ) ٣٧(كذلك، الحظت اللجنة أنه ذكر يف نص امليزانية الربناجمية املقترحة -١٠٧

املبلغ ليس صحيحاً  قد تبني بعد ذلك أن هذاو. ألربع وظائف يورو ١٥ ٠٠٠ ال يتجاوزالتصنيف 
  . يورو٨٠ ٠٠٠لعملية والذي يتجاوز يف الواقع حسب التقديرات ويقل عن املبلغ الالزم هلذه ا

 ت العملية املقترحة إلعادة التصنيف، وطلببشأن بعض املخاوف ت أيضاًوكانت اللجنة قد أثار -١٠٨
هذه إتاحة تم حىت اآلن تمل و. عملية يف دورا األخريةذه الإعادة النظر يف األسس القانونية هل

  .املعلومات
مدير مكتب وظيفة إعادة تصنيف عدم املوافقة على سباب نفسها، أوصت اللجنة أيضا بولأل -١٠٩

  .٢- الرتب األخرى إىل الرتبة ف-أمامي واحد من اخلدمات العامة
 بفصل )٣٨(رت اللجنة توصيتها، كر)يستشارقسم الدعم اال (٣١٩٠يف الربنامج الفرعي و -١١٠

  ."املساعدة القانونية للضحايا" و"املساعدة القانونية للدفاع": بنود امليزانيةلدفاع يف بندين من تكاليف ا
مهام كبري يف اللتغري بااللجنة مل تقتنع ، )قسم املوارد البشرية (٣٢٢٠يف الربنامج الفرعي و -١١١

هذه إعادة تصنيف عدم  أوصت اللجنة بولذلك،.  على أساس املعلومات املقدمةتوظيفالأخصائي 
  .الوظيفة
 يف قسم املوارد البشرية شاغرة منذ مدة ٤- اللجنة أيضاً أن إحدى الوظائف برتبة فوالحظت -١١٢

وعمال بالتوصية الصادرة بتجميد الوظائف الثابتة، توصي اللجنة بعدم ختصيص . تزيد على سنتني
لوجودها  إىل حني تقدمي املربرات الالزمة ٢٠١١اعتمادات يف الربنامج الفرعي هلذه الوظيفة يف عام 

 املنقحة للموارد البشرية، وفقاً للتوصيات الصادرة بشأن جتميد الوظائف ومعدل ستراتيجية سياق اإليف
  .الشغور احملدد للوظائف الشاغرة

 أوصت اللجنة أعاله، ٥٠، كما ورد يف الفقرة )القسم االحتجاز (٣٣٣٠يف الربنامج الفرعيو  -١١٣
  .تلك الوثيقةليف مرفق إدراجها ناجمية املقترحة ومن امليزانية الربنقل متويل الزيارات األسرية ب

، استعرضت )قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية باحملكمة (٣٣٤٠ويف الربنامج الفرعي   -١١٤
 شهراً، ١٢ ملدة ٣-برتبة ف) اللنغواال/السواحيلي(اللجنة املربرات املقدمة لوظيفة املترجم الشفوي 

ومل تقتنع اللجنة باحلاجة إىل املهام املتصلة .  ملدة ستة أشهر٣-رتبة فب) السواحيلي(ومترجم شفوي 
  . ولذلك توصي اللجنة بعدم املوافقة على هاتني الوظيفتني.اتني الوظيفتني

ربرات املقدمة ، استعرضت اللجنة امل)اين عليهم والشهود وحدة (٣٣٥٠يف الربنامج الفرعي و -١١٥
، ووظيفة املوظف القانوين ٤-فإىل الرتبة  ٣-فم الدعم من الرتبة يفة رئيس قسعادة تصنيف وظإل

                                                      
)٣٧(   ICC-ASP/9/10 ٢٦٢، الفقرة.  
 .٣٦، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩..  ..ثامنةالدورة ال...  الوثائق الرمسية ) ٣٨(



ICC-ASP/9/20 

 

261  20-A-011110 

يكفي املتصلة اتني الوظيفتني مبا هام بزيادة املومل تقتنع اللجنة . ٣-إىل الرتبة ف ٢ -فمن الرتبة 
 .عدم املوافقة على إعادة تصنيف هاتني الوظيفتنيولذلك أوصت اللجنة ب. التصنيفإعادة لتربير 

 وظائف أخرى من املساعدة املؤقتة العامة مسةخلميزانية خصصت اللجنة أن احملكمة والحظت  -١١٦
 أعاله أوصت اللجنة بتخفيض ٤٦وبناء على الفقرة . يف وحدة الضحايا والشهود يف وثيقة امليزانية

  . يورو٢٧٦ ٢٠٠مبا يبلغ قدره  ميزانية املساعدة املؤقتة العامة
، الحظت اللجنة أن احملكمة )ضحايا التعويضوسم مشاركة ق (٣٣٦٠يف الربنامج الفرعي و -١١٧

  الرتبة إىل١-فمن الرتبة  و٥-الرتبة ف إىل ٤-فمن الرتبة  (وظيفتنيعادة تصنيف إلاعتمدت مبلغاً 
ولذلك أوصت . إلعادة التصنيفات مربر ودون أن تقدم  امليزانيةوثيقةدون طلب حمدد يف ) ٢-ف

 . تصنيف هاتني الوظيفتنيعدم املوافقة على إعادةاللجنة ب

السنوات الثالث ه خالل ، الحظت اللجنة أن)وثائققسم اإلعالم وال (٣٤٠٠يف الربنامج و -١١٨
ال أنه  رأت اللجنة لذلكو. لفترات قصرية نسبياإال  املتحدث باسم احملكمة مل يشغل وظيفةاملاضية 
  .٢٠١١يف ميزانية عام وظيفة الاعتماد هلذه  إدراجينبغي 
 يف الدورة التاسعة ستراتيجيةإلأن احملكمة تنوي تقدمي خطة االتصاالت اومبراعاة ومع ذلك،  -١١٩

أسباب تتناول  على أساس أن احملكمة ستدرس ووظيفةلهذه اواصلة متويل مبأوصت اللجنة للجمعية، 
سنة املالية إذا مل تشغل هذه الوظيفة بشكلٍ مرضٍ خالل ال ذلك،  إضافة إىل.ه باستمراراستخدامقلة 

  .وظيفة الهلغاء هذبإتوصية اللجنة يف الستنظر املقبلة، 

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -٤

على النحو  يورو ١٠٩ ١٠٠بلغ وفيما يتعلق مبيزانية السفر، أوصت اللجنة خبفض امليزانية مب -١٢٠
  . أعاله٧٣ الفقرة  يفبينامل

املراسم، وطلب مساعد خاص و من خدمة املؤمترات ٤-لب إلغاء وظيفة فوفيما يتعلق بط -١٢١
 اليت مل الوظائفبت اللجنة مببادرة إلغاء ، رح٢-فبرتبة يد مساعد قانوين جد و٢-فبرتبة للمدير 

ي ذل مثاال على االستخدام املرن للموارد الوكان من رأي اللجنة أن هذا اإللغاء يشكّ. تعد مطلوبة
  . بهيأن حيتذينبغي 

مساعد وإنشاء وظيفة املراسم، و من خدمة املؤمترات ٤-إلغاء وظيفة فوأوصت اللجنة ب -١٢٢
  .شهرأ ١٠ملدة  ٢ -فبرتبة يد مساعد قانوين جدلوظيفة ، وتوفري األموال ٢-فبرتبة خاص للمدير 

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس  -٥

١٢٣- ضور رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، السيدة بت اللجنة حبورح       
أن املدير التنفيذي اجلديد ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ب اللجنة ت أبلغيتليزابيث رين، الإ

وظيفة  الهوالحظت اللجنة أن هذ. ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١سيباشر العمل يف ، نباالسيد بيتر دي 
  .سنة ألكثر من ة شاغرتظلاألساسية قد 

عاملني  تستخدماحملكمة يف دورا الرابعة عشرة، قد أبلغت أا مل  وأشارت اللجنة إىل أن -١٢٤
  .اتاحلكوم ممول من إحدى قانوينوظيفة موظف اهليكل التنظيمي، إىل أُشري يف لكن . دون مقابلب
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يف نطاق قانوين الوظف مل يدخل امل، الجنة أنه، يف رأيهاللصندوق االستئماين اوأبلغت أمانة  -١٢٥
 من نظام ٤، الفقرة ٤٤وهكذا فإن املادة . ، وإمنا كان مموال بتربعات خمصصةنظام املوظفني دون مقابل

روما األساسي، واملبادئ التوجيهية الختيار املوظفني املقدمني دون مقابل يف احملكمة اجلنائية الدولية 
  .)٣٩(ه احلالةينطبق يف هذال  معهم والتعاقد

مقابل، دون وأعربت اللجنة عن عزمها على العودة إىل سياسة احملكمة بشأن املوظفني املقدمني  -١٢٦
 السادسة عشرة يف سياق بند جدول الصندوق االستئماين للضحايا، يف دورامبا يف ذلك أمانة 

ن املوارد البشرية مسألة تطبيق وطلبت من احملكمة أن تعاجل يف تقريرها عاملوارد البشرية، حول األعمال 
 .على موظفي األمانة العامة للصندوق االستئمايننظام ال

ورأت .  يف املائة١١٠,٥ بنسبةستشاريني خرباء االونظرت اللجنة يف طلب زيادة األموال لل -١٢٧
ألمانة بدال الفئة الفنية يف اأن يقوم ا موظفون من من األنسب من الفئة الفنية اللجنة أن مهمة الكاتب 

املوظفني امليدانيني من كفي ي ماألمانة ل هوعالوة على ذلك، رأت اللجنة أن. من خبري استشاري
خرباء ولذلك، أوصت اللجنة بإبقاء األموال الالزمة لل. كينيايف للشروع يف أنشطة فيما يتعلق باحلالة 

  .٢٠١٠مستوى عام يف ستشاريني اال

  . أعاله٧٥ لفقرةاملبين يف ا،  يف املائة١٠ للتخفيض العام بنسبة ستخضعية السفر أن ميزانإىل اللجنة وأشارت  -١٢٨

  )املباين الدائمة(مكتب مدير املشروع : ١-بعالربنامج الرئيسي السا  -٦

 ت اللجنةبورح )٤٠("التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة املراقبة"اللجنة على كان معروضاً  -١٢٩
 على رد، الذي  هيمروداقبة، السيد مارتن شتروب، ومدير املشروع، السيد هانزحبضور رئيس جلنة املر

التكاليف واهليكل اإلداري للمشروع، فضال عن التوصيات عن ، مبا يف ذلك نيخمتلفين استفسار
  . للحساباتراجع اخلارجياملالصادرة عن 

وبناء عليه، .  يف هذا الربنامج الرئيسيملبلغ املرصود يف امليزانية للتدريبلزوم اومل تقتنع اللجنة ب -١٣٠
  . يف املائة٥٠ امليزانية املخصصة للتدريب بنسبة خفيضتبأوصت اللجنة 

 ال ينبغي أن توضع يف  بنوداًشملياخلدمات التعاقدية ب املتعلقورأت اللجنة أيضا أن الطلب  -١٣١
خلدمات التعاقدية على مستوى عام ال  متويإبقاءأوصت اللجنة بوبالتايل، . )٤١(امليزانية العادية للمحكمة

٢٠١٠.  

إلعداد إجراءات  الرتب األخرى -اخلدمات العامةمن فئة وفيما يتعلق بطلب مساعد جديد  -١٣٢
ولذلك أوصت . االتصال والوثائق، فإن اللجنة ترى أنه ميكن إعداد مثل هذه املنتجات داخل املكتب

  . الطلبهذاعدم متويل اللجنة ب

  

                                                      
 .، املرفق الثاينICC-ASP/4/Res.4 اجلزء الثالث،) ICC-ASP/4/32 (٢٠٠٥... الدورة الرابعة ...  الوثائق الرمسية )٣٩(
)٤٠(  

CBF/15/10. 
بات املتعلقة بالتصاريح، فضال عن اخلدمات على سبيل املثال، ترمجة الوثائق املتعلقة بالعطاءات وطباعة الطل) ٤١(

  .االستشارية
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  الفائدة-مشروع املباين الدائمة: ٢-بعلرئيسي الساالربنامج ا  -٧

١٣٣- حبت من قروض  وضعت ترتيبات لسداد األموال اليت كانت قد اأفادت احملكمة اللجنة أس
ذف وبناء عليه، أوصت اللجنة حب. ٢٠١١يف عام وهكذا، لن تدفع أموال عن الفوائد .  املضيفةالدولة
  .يةمن امليزان يورو ٣٥ ٦٠٠قدره مبلغ 

  مباين احملكمة  -هاء

  املباين الدائمة  -١

إىل جانب التقرير املايل  أنشطة جلنة املراقبةعن الثاين املؤقت التقرير كان معروضاً على اللجنة  -١٣٤
يف تقرير الواردة  على توصيات املراجع اخلارجي للحسابات ت أيضالعاطّو.)٤٢(شروعمكتب اململدير 

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن نتائج مراجعة . )٤٣(٢٠٠٩ لحسابات لعام اخلارجي لراجعامل
احلسابات اليت يقوم ا مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، مع التركيز على القضايا اإلدارية، سيكون 

  .متاحا يف وقت قريب

 عددا من ا واملراجع اخلارجي للحسابات قد أبرزراقبةوالحظت اللجنة أن كال من جلنة امل -١٣٥
 تأخريات وتكاليف إىل، وختطيط املشاريع ومراقبة امليزانية مما قد يؤدي  اإلدارةملخاطر بالنسبة ملشروعا

  .اليت وقعت بالفعلتوقعة تتجاوز تلك غري م

 أن هناك عدم اتفاق بشأن أدوار ومسؤوليات كل من مدير املشروع واحملكمة اًيبدو خصوصو -١٣٦
يبدو أن و. تكاليف إضافيةإىل تصميم املشروع يف  غري املتوقعة التعديالتقد أدت و. وجلنة املراقبة

 يف ١٠ بالفعل ما يقرب من استخدموقد . داخل احملكمة لتحديد التعديالتدقيقة هناك إجراءات غري 
 املراجع اخلارجي وكما أشار إىل ذلكوعالوة على ذلك، . املائة من صندوق الطوارئ هلذا املشروع

فإن خطة إجناز متفق عليها ومع ذلك، . اك خطة إجناز رمسية ومتفق عليهامل تكن هنللحسابات، 
املنفعة أنه مت حتقيق بتقدمي ضمانات للجمعية لللداللة على أن املشروع سيحقق أهدافه، وة ضروري

  .مقابل التكلفة

التأخري، غم ر  العناصر الالزمة لبناء املشروع ال تزال،أن بلجنةلمدير املشروع ضمانات وقدم  -١٣٧
يف التوقيت وأشارت اللجنة إىل أمهية متابعة توصيات املراجع اخلارجي للحسابات . امليزانيةيف حدود 
ت جملس إدارة املشروع على بذل كل جهد ممكن الستكمال املشروع يف الوقت احملدد وحثّاملناسب 

تكاليف غري الحتديد  علىت اللجنة مكتب مدير املشروع ويف هذا الصدد، حثّ. ويف حدود امليزانية
 باعتزام جلنة تبورح. يف حتديد الوفورات املقابلةعلى املساعدة توقعة نتيجة للتأخريات اليت حدثت وامل

 . املقبلهايف اجتماعاإلدارة املراقبة معاجلة ترتيبات 

 

  

                                                      
)٤٢(

 CBF/15/10. 
)٤٣(  ICC-ASP/9/13 ٣٤ و٢٦، الفقرتان. 
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  املباين املؤقتة  -٢

أبلغت اللجنة بأن  وابعة عشرة الر)٤٤(احملكمة إىل التوصية اليت قدمتها اللجنة يف دوراأشارت   -١٣٨
لمباين املؤقتة إىل ل من دون مقابلرمسية مع الدولة املضيفة حول احتمال متديد فترة اإلجيار الناقشات امل

سيتعني على والحظت اللجنة أنه . ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٢ ستبدأ يف ٢٠١٢ هيولي/متوزما بعد 
 ماليني ٧من  يقارب مام وجود مثل هذا التمديد، يف حالة عد، ٢٠١٣اجلمعية أن توفر ابتداء من عام 

سيلزم ؛ وةدائمال املباينإىل إىل حني االنتقال ؤقتة املباين امللدفع تكاليف استئجار وصيانة يورو سنوياً 
الستئجار وصيانة املباين املؤقتة خالل النصف الثاين من عام  يورو مليون ٣,٤٧٠أيضا ما يقرب من 

٤٥(٢٠١٢(.  
 بدون جياراإلتمديد فترة بتكثيف اجلهود املبذولة لذه الظروف، أوصت اللجنة احملكمة هلنظراً و -١٣٩
  .مقابل
١٤٠-  ةالترمجة التابعفرقة ألتيب املكاحليز احملكمة توفري تواصل  السابقة بأن اأشارت اللجنة إىل توقعا 

تطبيق معايري موحدة يف ضرورة  و،أن تنتقل األمانة إىل املباين الدائمةإىل ألمانة مجعية الدول األطراف 
  .)٤٦( احليز املكتيبختصيص

  مسائل أخرى  -واو

  الزيارات األسرية  -١

نظرت اللجنة يف تقرير قلم احملكمة بشأن جدوى إنشاء نظام متويل طوعي للزيارات  -١٤١
مكانيات  اإلعن يقدم تقييما موضوعيا التقرير مل ورأت اللجنة أن هذا .لهلشروط الالزمة او )٤٧(ألسريةا

ومبا أن موقف قلم . لقلم احملكمةن موقف معيعزيز تمنه  كان املقصود بلإلنشاء مثل هذا الصندوق 
يف آليات بديلة إلعداد  اجلمعيةتنظر أن أوصت اللجنة ب كان واضحا يف عدد من التقارير، احملكمة

  . لهمعلومات عن جدوى إنشاء صندوق للتربعات والشروط الالزمة

  ت املقبلةاالجتماعا  -٢

 إىل ١١والسابعة عشرة يف الفترة من  السادسة عشرة اهيعقد دورتأن تقررت اللجنة، مبدئيا،  -١٤٢
  .يف الهاي، على التوايل، ٢٠١١أغسطس /آب ٣٠ إىل ٢٢من  و٢٠١١أبريل / نيسان١٥
  

                                                      
)٤٤(  

ICC-ASP/9/5 ٨٨، الفقرة.  
)٤٥(  

ICC-ASP/9/19 ، ١٩ إىل ١٦ الفقرات.  
)٤٦(   ICC-ASP/9/5 ٩٠ و٨٩، الفقرتان. 
)٤٧(   CBF/15/9.  
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  املرفق األول
  قائمة الوثائق

  واملاليةجلنة امليزانية

ICC-ASP/9/2 ل األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفترة تقرير إىل مجعية الدو
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه / متوز١من 

ICC-ASP/9/5  اعشرةالرابعةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  

ICC-ASP/9/10  ة اجلنائية الدولية للمحكم٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

ICC-ASP/9/10/Corr.1  تصويب -  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  

ICC-ASP/9/13 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من  البيانات املالية للفترة  

ICC-ASP/9/14  ،ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من  ت املالية للفترةالبياناالصندوق االستئماين للضحايا
٢٠٠٩  

ICC-ASP/9/15  اعشرةاخلامسة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/9/16  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت 

CBF/15/1 ملؤقتجدول األعمال ا 

CBF/15/1/Add.1  جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف 

CBF/15/2  الدراسة التقييمية للوظائف من الفئة الفنيةتقرير عن 

CBF/15/3  تقرير احملكمة بشأن الربنامج الزمين وامليزانية املقترحني لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

CBF/15/4 من احملكمة عن استبدال التجهيزاتتقرير مستكمل  

CBF/15/5 تقرير احملكمة بشأن ضرورة إنشاء وظيفة خبري نفسي يعىن بالصدمات النفسية داخل وحدة الضحايا والشهود 

CBF/15/6 از تقرير احملكمة عن التفاوض حول االتفاق بني احملكمة والدولة املضيفة بشأن خدمات ومرافق االحتج
 ")االتفاق بشأن حتديد أسعار اخلدمات("

CBF/15/7 تقرير عن فتح مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

CBF/15/8 التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

CBF/15/9 تقرير قلم احملكمة عن جدوى وشروط إنشاء نظام للتربعات من أجل متويل الزيارات األسرية 

CBF/15/10 التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة املراقبة 

CBF/15/11 تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن حالة توصيات مراجع احلسابات 

CBF/15/12  تقرير أعدته احملكمة بشأن احملاسبة التحليلية 

CBF/15/13 تقرير عن تدابري الكفاءة 

CBF/15/14 تقرير جلنة مراجعة احلسابات 
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 الثاين املرفق
  ٢٠١٠ أغسطس/آب ٢٧ حىت االشتراكات تسديد حالة

األطراف الدول   

 االشتراكات
  املقررة

 للسنوات 
 السابقة

 

 متحصالت
السابقة السنوات  

 االشتراكات
 املسددة غري
 السنوات عن

 السابقة
 االشتراكات

٢٠٠٩ لعام املقررة  

 متحصالت
 عن االشتراكات

٢٠٠٩ عام  

 غري االشتراكات
 عام عن سددةامل

٢٠٠٩ 

 جمموع
 االشتراكات

املسددة غري  

١٠ ٤٢١ ٨٤٢ ١٢ أفغانستان ١  ٢ ٤٢١  ٦ ١٥٥  - ٦ ١٥٥  ٨ ٥٧٦  
٤٧ ٦٩٨ ألبانيا ٢  ٤٧ ٦٩٨  -  ١٥ ٣٨٨  ١٥ ٣٧٩  ٩ ٩ 
٥٧ ٨٩٢ أندورا ٣  ٥٧ ٨٩٢  -  ١٠ ٧٧١  ٢ ٣٩٣  ٨ ٣٧٨  ٨ ٣٧٨  
٢٢ ٢٣٠ وبربودا أنتيغوا ٤  ٢٢ ٢٣٠  -  ٣ ٠٧٨  ٢ ٥٠٦ ٥٧٢  ٢ ٥٠٦  
٥ ٩٥١ ٥٩٤ ألرجنتنيا ٥  ٥ ٩٥١ ٥٩٤  -  ٤٤١ ٦٢٥  ٤٤١ ٦٢٥  - - 
١٥ ٣٢٤ ٨٦٩ أستراليا ٦  ١٥ ٣٢٤ ٨٦٩  - ٢ ٩٧٤ ٤٢٧  ٢ ٩٧٤ ٤٢٧  - - 
٧ ٩٧٣ ٥٥٢ النمسا ٧  ٧ ٩٧٣ ٥٥٢  - ١ ٣٠٩ ٤٨٦  ١ ٣٠٩ ٤٨٦  - - 
٨ ٩٧٥  - - -  بنغالديش ٨  - ٨ ٩٧٥  ٨ ٩٧٥  
٨٣ ٦٤٠ باربادوس ٩  ٨٣ ٦٤٠  - ١٢ ٣١٠  ٢ ٦٧٧  ٩ ٦٣٣  ٩ ٦٣٣  
٩ ٨٨٤ ٢٢٦ بلجيكا ١٠  ٩ ٨٨٤ ٢٢٦  - ١ ٦٥٤ ١٦٩  ١ ٦٥٤ ١٦٩  - - 
٩ ٠٧٥ بليز ١١  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 
١٣ ٧٧٢ بنن ١٢  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٦٧ ٩٢٥ بوليفيا ١٣  ٦٧ ٩٢٥  - ١٠ ٧٧١  ١ ١٠٩  ٩ ٦٦٢  ٩ ٦٦٢  
 البوسنة ١٤

 واهلرسك

٤٠ ٩٧٧  ٤٠ ٩٧٧  
- 

٢١ ٥٤٣  ٢١ ٥٤٣  - - 

١١٦ ٤٢٢ ابوتسوان ١٥  ١١٦ ٤٢٢  - ٢٧ ٦٩٨  ٣ ٥٥٥  ٢٤ ١٤٣  ٢٤ ١٤٣  
١١ ٤٧٧ ٥٩٧ الربازيل ١٦  ١١ ٤٧٧ ٥٩٧  - ٢ ٤٧٨ ٩٤٥  ١٠١ ٠٠٤  ٢ ٣٧٧ ٩٤١  ٢ ٣٧٧ ٩٤١  
١٦٤ ٩٣٧ بلغاريا ١٧  ١٦٤ ٩٣٧  - ٥٨ ٤٧٣  ٥٨ ٤٧٣  - - 
١٥ ٨١٦ فاسو بوركينا ١٨  ١٥ ٨١٦  - ٤ ٦١٦  ٣ ٨٩٨ ٧١٨  ٣ ٨٩٨  
٧ ٤٥١ بوروندي ١٩  ٢ ٠٣٨  ٥ ٤١٣  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٦ ٩٥٢  
١٣ ٧٧٢ كمبوديا ٢٠  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٢٦ ٠٩١ ٩٢٩ كندا ٢١  ٢٦ ٠٩١ ٩٢٩  - ٤ ٩٣٤ ٨٠٨  ٤ ٩٣٤ ٨٠٨  - - 
 أفريقيا مجهورية ٢٢

 الوسطى

٩ ٠٧٥  ٢ ٨٧٤  ٦ ٢٠١  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٧ ٧٤٠  

٤ ٣٧٨ تشاد ٢٣  ١ ٦٠٦  ٢ ٧٧٢  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ٥ ٨٥٠  
٧٦ ٦٩٨ شيلي ٢٤  ٧٦ ٦٩٨  - ٣٦٣ ١٤٧  ٣٦٣ ١٤٧  - - 
١ ١٩٧ ٨٧٢  كولومبيا ٢٥  ١ ١٩٧ ٨٧٢  -  ٢٢١ ٥٨٢  ٢٢١ ٥٨٢  - - 
٤ ٦٤٤ القمر جزر ٢٦  ٤ ١٢٨ ٥١٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٦٦٧  
٧ ٨١٧ الكونغو ٢٧  ٦ ٠٥٥  ١ ٧٦٢  ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٦ ٣٧٨  
١ ٧٦٦ كوك جزر ٢٨  - ١ ٧٦٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٣٠٥  
٢٧٤ ٨٢٩ كوستاريكا ٢٩  ٢٧٤ ٨٢٩  - ٥٢ ٣١٨  ٤٠ ٨٤٤  ١١ ٤٧٤  ١١ ٤٧٤  
٣٩٣ ٩٢٣ كرواتيا ٣٠  ٣٩٣ ٩٢٣  - ١٤٩ ٢٦٠  ١٤٩ ٢٦٠  - - 
٣٧٥ ١٩٨ قربص ٣١  ٣٧٥ ١٩٨  - ٧٠ ٧٨٣  ٧٠ ٧٨٣  - - 
اجلمهورية  ٣٢

  التشيكية
١٠٠ ٣٩٨  ١٠٠ ٣٩٨  

-  
٥٣٧ ٠٢٨  ٥٣٧ ٠٢٨  - - 

 مجهورية ٣٣
 لكونغوا

 الدميقراطية

٢٧ ٨٤٤  ٢٧ ٨٤٤  - ٤ ٦١٦  ٤ ٠٠٧ ٦٠٩  ٤ ٠٠٧  

٦ ٦٢٧ ٩٤٦ الدامنرك ٣٤  ٦ ٦٢٧ ٩٤٦  - ١ ١٣٢ ٥٢٩  ١ ١٣٢ ٥٢٩  - - 
٨ ٨٧٩ جيبويت ٣٥  ٥ ١٥٨  ٣ ٧٢١  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٢٦٠  
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األطراف الدول   

 االشتراكات
  املقررة

 للسنوات 
 السابقة

 

 متحصالت
السابقة السنوات  

 االشتراكات
 املسددة غري
 السنوات عن

 السابقة
 االشتراكات

٢٠٠٩ لعام املقررة  

 التمتحص
 عن االشتراكات

٢٠٠٩ عام  

 غري االشتراكات
 عام عن املسددة
٢٠٠٩ 

 جمموع
 االشتراكات

املسددة غري  

٩ ٠٧٥ دومينيكا ٣٦  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٦ ٢٠٣  ١ ٣٣٦  
 اجلمهورية ٣٧

 الدومينيكية

١٨١ ٢٠٣  ١٤٣ ٦١٤  ٣٧ ٥٨٩  ٦٤ ٦٢٨  - ٦٤ ٦٢٨  ١٠٢ ٢١٧  

١٨٤ ٨٨٩ إكوادور ٣٨  ١٨٤ ٨٨٩  - ٦١ ٥٥٠  ٦١ ٥٥٠  - - 
١٢٥ ١٧٧ إستونيا ٣٩  ١٢٥ ١٧٧  - ٦١ ٥٥٠  ٤٠ ٣٠٦  ٢١ ٢٤٤  ٢١ ٢٤٤  
٣١ ٩٢٣ فيجي ٤٠  ٣١ ٩٢٣  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  - - 
٤ ٩٦٦ ٥٦٥ فنلندا ٤١  ٤ ٩٦٦ ٥٦٥  - ٨٧٠ ٩٣٩  ٨٧٠ ٩٣٩  - - 
٥٦ ١٨٦ ٤١٧ فرنسا ٤٢  ٥٦ ١٨٦ ٤١٧  - ٩ ٤٢١ ٨٣٩  ٥ ٨١٧ ٨٢٥  ٣ ٦٠٤ ٠١٤  ٣ ٦٠٤ ٠١٤  
٨٠ ٣٨٦ غابون ٤٣  ٥٠ ٦١٠  ٢٩ ٧٧٦  ٢١ ٥٤٣  - ٢١ ٥٤٣  ٥١ ٣١٩  
٩ ٠٧٥ غامبيا ٤٤  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٢ ٢٠٧  ١ ٣٣٢  
٢٥ ٥٦٣ جورجيا ٤٥  ٢٥ ٥٦٣  - ٩ ٢٣٣  ٩ ٢٣٣  - - 
٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥ أملانيا ٤٦  ٧٨ ٩٣٢ ٢٧٥  - ١٢ ٣٣٧ ٧٩٢  ١٢ ٣٣٧ ٧٩٢  - - 
٣٦ ٩١٨ غانا ٤٧  ٣٦ ٩١٨  - ٩ ٢٣٣  ٣ ٤٠٣  ٥ ٨٣٠  ٥ ٨٣٠  
٥ ١٠٤ ٩١٧ اليونان ٤٨  ٥ ١٠٤ ٩١٧  - ١ ٠٦٣ ٢٨٤  ١٥٩ ٦٦١  ٩٠٣ ٦٢٣  ٩٠٣ ٦٢٣  
١٧ ٧٦٤ غينيا ٤٩  ٤ ٣٠٩  ١٣ ٤٥٥  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ١٦ ٥٣٣  

٧ ٤٥١ غيانا ٥٠  ٧ ٤٥١  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 
٤٥ ٢١٨ هندوراس ٥١  ٣١ ٩٦٢  ١٣ ٢٥٦  ١٢ ٣١٠  - ١٢ ٣١٠  ٢٥ ٥٦٦  
١ ٦٥٦ ٤٨١ هنغاريا ٥٢  ١ ٦٥٦ ٤٨١  - ٤٤٧ ٧٨٠  ٢٤٦ ١١٥  ٢٠١ ٦٦٥  ٢٠١ ٦٦٥  
٣٢١ ٠٦٨ آيسلندا ٥٣  ٣٢١ ٠٦٨  - ٦٤ ٦٢٨  ٦٤ ٦٢٨  - - 
٣ ٥٥٨ ٠٣٥ آيرلندا ٥٤  ٣ ٥٥٨ ٠٣٥  - ٧٦٦ ٣٠٣  ٧٦٦ ٣٠٣  - - 
٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥ إيطاليا ٥٥  ٤٥ ٢٩٨ ٣٣٥  - ٧ ٦٩٢ ٢٧٠  ٥ ٤٢٦ ٢٨٢  ٢ ٢٦٥ ٩٨٨  ٢ ٢٦٥ ٩٨٨  
٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨ اليابان ٥٦  ٤٥ ٩٤٢ ٥٨٨  - ١٩ ٢٨٠ ٦٨٦  ٤ ٣١٨ ٣١٨  ١٤ ٩٦٢ ٣٦٨  ١٤ ٩٦٢ ٣٦٨  
١٠٢ ٣٥٠ األردن ٥٧  ١٠٢ ٣٥٠  - ٢١ ٥٤٣  ٢١ ٥٤٣  - - 
٦٥ ٤٢٩ كينيا ٥٨  ٦٥ ٤٢٩  - ١٨ ٤٦٥  ١٨ ٤٦٥  - - 
١٤٦ ١٧١ التفيا ٥٩  ١٤٦ ١٧١  - ٥٨ ٤٧٣  ٢٤ ٢٧٤  ٣٤ ١٩٩  ٣٤ ١٩٩  
٩ ٠٧٥ ليسوتو ٦٠  ٧ ٥٧٩  ١ ٤٩٦  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٠٣٥  
٧ ٤٥١ ليبرييا ٦١  ٥ ٦٨٩  ١ ٧٦٢  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٣ ٣٠١  
٦٧ ٨٨٢ شتاينليختن ٦٢  ٦٧ ٨٨٢  - ١٣ ٨٤٩  ١٣ ٦٦٣  ١٨٦ ١٨٦ 
٢٣٦ ٨٧١ ليتوانيا ٦٣  ٢٣٦ ٨٧١  - ١٠٠ ٠٢٠  ٥ ١١٤  ٩٤ ٩٠٦  ٩٤ ٩٠٦  
٧٣٥ ٦٥٧ لكسمربغ ٦٤  ٧٣٥ ٦٥٧  - ١٣٨ ٤٨٩  ١٣٨ ٤٨٩  - - 
٤ ٤٢٨ مدغشقر ٦٥  ١ ٧٦٦  ٢ ٦٦٢  ٤ ٦١٦  - ٤ ٦١٦  ٧ ٢٧٨  
٩ ٤٥٦ مالوي ٦٦  ٩ ٣٥٩  ١ ٥٣٩ ٩٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٦٣٦  
١٣ ٧٧٢ مايل ٦٧  ١٣ ٧٧٢  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
١٣٧ ٨٥١ مالطة ٦٨  ١٣٧ ٨٥١  - ٢٦ ١٥٩  ٢٦ ١٥٩  - - 
٩ ٠٧٥ مارشال جزر ٦٩  ٥ ٣٠٦  ٣ ٧٦٩  ١ ٥٣٩  - ١ ٥٣٩  ٥ ٣٠٨  
٩٩ ٨٢٦ موريشيوس ٧٠  ٩٩ ٨٢٦  - ١٦ ٩٢٦  ١٦ ٠٦٩  ٨٥٧ ٨٥٧ 
١٢ ٨٩١ ٨٠٨ املكسيك ٧١  ١٢ ٨٩١ ٨٠٨  - ٣ ٦٢٥ ٣٢٣  ٤٤٧ ٦٣١  ٣ ١٧٧ ٦٩٢  ٣ ١٧٧ ٦٩٢  
٩ ٠٧٥ منغوليا ٧٢  ٩ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٨  ٣ ٠٧٨  - - 
٥ ٣١١ األسود اجلبل ٧٣  ٥ ٣١١  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  - - 
٥٥ ٠٦٨ ناميبيا ٧٤  ٥٥ ٠٦٨  - ١٢ ٣١٠  ١ ٤٩٤  ١٠ ٨١٦  ١٠ ٨١٦  
٩ ٠٧٥ ناورو ٧٥  ٥ ٢٦٧  ١ ٥٣٩ ٣ ٨٠٨  - ١ ٥٣٩  ٥ ٣٤٧  
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األطراف الدول   

 االشتراكات
  املقررة

 للسنوات 
 السابقة

 

 متحصالت
السابقة لسنواتا  

 االشتراكات
 املسددة غري
 السنوات عن

 السابقة
 االشتراكات

٢٠٠٩ لعام املقررة  

 متحصالت
 عن االشتراكات

٢٠٠٩ عام  

 غري االشتراكات
 عام عن املسددة
٢٠٠٩ 

 جمموع
 االشتراكات

املسددة غري  

١٦ ١٦٩ ٧٢٦ هولندا ٧٦  ١٦ ١٦٩ ٧٢٦  - ٢ ٨٥٤ ٤٠٣  ٢ ٨٥٤ ٤٠٣  - - 
٢ ١٧١ ٤٨٧ نيوزيلندا ٧٧  ٢ ١٧١ ٤٨٧  - ٤٢٠ ٠٨٢  ٤٢٠ ٠٨٢  - - 
٩ ٠٧٥ النيجر ٧٨  ٧ ٩٠٢  ١ ١٧٣  ٣ ٠٧٨  - ٣ ٠٧٨  ٤ ٢٥١  
٤٢١ ٥٨٢ نيجرييا ٧٩  ٣٧٠ ٩١٤  ٥٠ ٦٦٨  ١٢٠ ٠٢٣  - ١٢٠ ٠٢٣  ١٧٠ ٦٩١  
٦ ٥٩٣ ٤٤٦ النرويج ٨٠  ٦ ٥٩٣ ٤٤٦  - ١ ٣٤٠ ٢٦٢  ١ ٣٤٠ ٢٦٢  - - 
١٨٩ ٣٢٠ بنما ٨١  ١٨٩ ٣٢٠  - ٣٣ ٨٥٣  ٨ ٦١٤  ٢٥ ٢٣٩  ٢٥ ٢٣٩  
٨٠ ٧٢٨ باراغواي ٨٢  ٨٠ ٧٢٨  - ١٠ ٧٧١  ١٠ ٧٦٥  ٦ ٦ 
٧٨٩ ٨٤٣ بريو ٨٣  ٦٠٤ ٥١٨  ١٨٥ ٣٢٥  ١٣٨ ٤٨٩  - ١٣٨ ٤٨٩  ٣٢٣ ٨١٤  
٤ ٢٩٨ ٠٩١ بولندا ٨٤  ٤ ٢٩٨ ٠٩١  - ١ ٢٧٤ ٠٩٤  ٨٥٠ ٢٧٠  ٤٢٣ ٨٢٤  ٤٢٣ ٨٢٤  
٤ ٥١٠ ٥٠٩ الربتغال ٨٥  ٤ ٥١٠ ٥٠٩  - ٧٨٦ ٣٠٧  ٧٨٦ ٣٠٧  - - 
 مجهورية ٨٦

 كوريا

١٧ ٦١٩ ٠٥٥  ١٧ ٦١٩ ٠٥٥  - ٣ ٤٧٧ ٦٠٢  ٤٤٤ ٣٥١  ٣ ٠٣٣ ٢٥١  ٣ ٠٣٣ ٢٥١  

٥٨٧ ٢٠٥ رومانيا ٨٧  ٥٨٧ ٢٠٥  - ٢٧٢ ٣٦١  ٨ ٢٢٧  ٢٦٤ ١٣٤  ٢٦٤ ١٣٤  
 كيـتس  سانت ٨٨

 ونيفيس

٤ ٦٤٤  ٤ ٦٤٤  - ١ ٥٣٩  ١ ٢٥٤ ٢٨٥  ١ ٢٥٤  

 فنـسنت  سان ٨٩
 وغرينادين

٨ ٨٧٩  ٨ ٨٧٩  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٥٠ ١٨٩  ١ ٣٥٠  

٨ ٩٥٧ ساموا ٩٠  ٨ ٩٥٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٥٣٩  - - 
٢٦ ٦٠٧ مارينو سان ٩١  ٢٦ ٦٠٧  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٤٠ ٩٩٨ السنغال ٩٢  ٣٩ ٦٦١  ١ ٣٣٧  ٩ ٢٣٣  - ٩ ٢٣٣  ١٠ ٥٧٠  
١٨١ ٨٠٠ صربيا ٩٣  ١٨١ ٨٠٠  - ٥٦ ٩٣٤  ١٥ ٨٤٠  ٤١ ٠٩٤  ٤١ ٠٩٤  
٩ ٠٧٥ سرياليون ٩٤  ٩ ٠٧٥  - ١ ٥٣٩  ١ ٣٣٧ ٢٠٢  ١ ٣٣٧  
٥١٠ ٤١٨ سلوفاكيا ٩٥  ٥١٠ ٤١٨  - ٢١٨ ٥٠٤  ٢١٨ ٥٠٤  - - 
٨٠٤ ٨٢٧ سلوفينيا ٩٦  ٨٠٤ ٨٢٧  - ١٥٨ ٤٩٢  ١٥٨ ٤٩٢  - - 
٢ ٧١٣ ٣١٦ أفريقيا جنوب ٩٧  ٢ ٧١٣ ٣١٦  - ٥٩٢ ٤٢٣  ٥٩٢ ٤٢٣  - - 
٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧ إسبانيا ٩٨  ٢٤ ٨٣٢ ٨٥٧  - ٤ ٨٨٨ ٦٤٥  ٤ ٨٨٨ ٦٤٥  - - 
١ ٧٦٦ سورينام ٩٩  ١ ٧٦٦  - ٤ ٦١٦  ٤ ٦١٦  - - 
٩ ٣٩٥ ٥٧٥ السويد ١٠٠  ٩ ٣٩٥ ٥٧٥  - ١ ٦٣٧ ٢٤٣  ١ ٦٣٧ ٢٤٣  - - 
١٠ ٩٩٣ ٦٢٦ سويسرا ١٠١  ١٠ ٩٩٣ ٦٢٦  - ١ ٧٣٨ ٨٠١  ١ ٧٣٨ ٨٠١  - - 
٩ ٠٧٥ طاجيكستان ١٠٢  ٩ ٠٧٥  - ٣ ٠٧٨  ١ ٦٢٤  ١ ٤٥٤  ١ ٤٥٤  
 مجهورية ١٠٣

 مقدونيا
  اليوغوسالفية

٥٠ ٠٧٢  ٥٠ ٠٧٢  - ١٠ ٧٧١  ١ ٢٠٨  ٩ ٥٦٣  ٩ ٥٦٣  

٨ ٩٥٧ ليشيت - تيمور ١٠٤  ٨ ٩٥٧  - ١ ٥٣٩  ١ ٤٧٨ ٦١  ١ ٤٧٨  
 ترينيداد ١٠٥

 وتوباغو

٢١٧ ٨٣٣  ٢١٧ ٨٣٣  - ٦٧ ٧٠٦  ٦٧ ٧٠٦  - - 

٤٠ ٦٩٩ أوغندا ١٠٦  ٤٠ ٦٩٩  - ٩ ٢٣٣  ٥ ١٣٨  ٢ ٣٩٤  ٢ ٣٩٤  
٥٧ ٤٩٩ ٢١٨ املتحدة اململكة ١٠٧  ٥٧ ٤٩٩ ٢١٨  - ١٠ ١٦١ ٩٨٢  ١٠ ١٦١ ٩٨٢  - - 
 ترتانيا مجهورية ١٠٨

 املتحدة

٥٢ ٨٩٨  ٥٢ ٨٩٨  - ١٢ ٣١٠  ١٢ ٢٣٢  ٧٨ ٧٨ 

٣٦٣ ٦٠٢ أوروغواي ١٠٩  ٣٦٣ ٦٠٢  - ٤١ ٥٤٧  ٤١ ٥٤٧  - - 
١ ٧٠١ ٩٧٠ فرتويال ١١٠  ١ ٥٣٧ ٨٥٧  ٤٨٣ ١٧٠ ١٦٤ ١١٣  - ٤٨٣ ١٧٠  ٦٤٧ ٢٨٣  
١٣ ٣٧٨ زامبيا ١١١  ١٣ ٣٧٨  - ٦ ١٥٥  - ٦ ١٥٥  ٦ ١٥٥  

 ١٦٩ ٩٨٧ ٣٢ ٧٠١ ٤٤٨ ٣٢ ٥٧٤ ١٨٣ ٧١ ٢٧٥ ٦٣٢ ١٠٣ ٥٣٨ ٤٦٨ ٠٧٨ ٢١٩ ٥٠٦ ٥٤٦ ٧٥٧ ٥٠٦ اموع 
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  املرفق الثالث

 :مشروع قرار
  تعديل النظام املايل والقواعد املالية

  إن مجعية الدول األطراف،

 اللذين اعتمدما اجلمعية يف دورا األوىل بتاريخ                 )۱( إىل النظام املايل والقواعد املاليةإذ تشري
  ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩

واملالية يف دورا اخلامسة عشرة بشأن التدقيق واملوافقة على  آراء جلنة امليزانية وإذ تؤيد
الوصول إىل صندوق الطوارئ، فضال عن املستوى املرغوب فيه من التفصيل واملربرات هلذا 

  ،)۲(ولصالو

 من النظام املايل والقواعد املالية عن كلمة ٧-٦لبند االستعاضة يف اجلملة الثانية من اتقرر 
  ".فصالًًم"بكلمة " مقتضباً"

                                                      
 . دال-، اجلزء الثاين)Corr.1 و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢...  الدورة األوىل...الوثائق الرمسية  )۱(
)٢(  ICC-ASP/9/15 ، ٤٠الفقرة.  
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  رابعاملرفق ال

  )١(٢٠١١قائمة األخطاء والتناقضات يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

يف املرفق الثالث من امليزانية الربناجمية املقترحة، يفترض أن عدد أيام : عدد أيام العمل باحملكمة  -١
لزم يوم هو عدد األيام اليت ي ٢٠٠وأوضحت احملكمة أن .  شهرا١٢ً يوم يف ٢٠٠العمل باحملكمة يبلغ 

ومن شأن .  االستماعجللساتاحني  متةقاعة احملكمالعامل بفريق ة والقاعة احملكمفيها ن تكون أ
 أن يكون عدد األيام املتاحة  ملدة ستة أشهركمةقاعة احملإضايف لمويل فريق االعتماد املطلوب لت

  . يوم٣٠٠للجلسات 

 بينما سبعة مكاتب هو ٢٠١١يف عام أن عدد املكاتب امليدانية فترض ي: عدد املكاتب امليدانية   -٢
بفتح  فيما يتعلق قرار ائي ومل يتخذ بعد ٢٠١١يف عام سيغلق أن مكتب أبيشي يؤكد املسجل 

سيكون  ٢٠١١ عدد املكاتب امليدانية يف عام افتراض أنبالتايل ومن اخلطأ . مكتب ميداين يف كينيا
  ).٢٥٧ و٢٠٨الفقرتان  (سة مكاتب فقطمخ  يف الواقعسيكونها يف حني أن عددسبعة مكاتب 

موقعية أنه لن تكون هناك زيارات يف املرفق الثالث، يفترض : عدد الزيارات املوقعية للقضاة  -٣
زيادة ) ١٠٨الفقرة (امليزانية املقترحة للربنامج الرئيسي األول بينما يطلب يف  ٢٠١١يف عام للقضاة 

  .)٢(ة باملوقعزيارمن أجل متويل لسفر االعتماد املخصص ل

تتوخي امليزانية املقترحة . السفر حلضور دورة مجعية الدول األطراف يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة  -٤
 ٢٠٠٩رحالت حلضور دورة اجلمعية اليت ستعقد يف مقر األمم املتحدة بنيويورك بينما تقرر منذ عام 

  .)٣(أن تعقد هذه الدورة يف الهاي

 ال يوجد اتساق بني االفتراضات املتعلقة باملدة اليت ستستغرقها :املدة اليت ستستغرقها احملاكمات  -٥
وال ). ٣٥٨، و١٠٢، و٩٦، و)٢اجلدول  (٥٠، و١٧الفقرات ( يف وثيقة امليزانية بأكملها لوبنغاقضية 

 ٢يفترض اجلدول و). ١٩٧ و٢١الفقرتان  (نغودجولو/كاتنغايوجد باملثل اتساق فيما يتعلق بقضية 
يف حني يتعلق هذا الرقم على ) لوبنغا( مليون يورو للقضية األوىل ٣,٩ أنه يلزم ٥٠الوارد بعد الفقرة 

  .ما يبدو مبرحليت االستئناف والتعويض يف هذه القضية

  مت تقريب بعض األرقام يف وثيقة امليزانية املقترحة بينما مت تقريب نفس األرقام يف:تقريب األرقام  -٦
 ٢١٦ ٤٠٠ (٣١واجلدول )  يورو٢١٦ ٥٠٠ (١٨٠علي سبيل املثال، الفقرة . أماكن أخرى

  ). يورو٥٥ ٧٠٠ (٣٣واجلدول )  يورو٥٥ ٦٠٠ (١٨٨، والفقرة ) )يورو

                                                      
)١ (

ICC-ASP/9/10و  Corr.1 )باالنكليزية والفرنسية فقط(.  
)٢( ICC-ASP/9/10،  واملرفق الثالث١٠٨الفقرة .  

 

الفقرة ، ICC-ASP/8/Res.3  الد األول، اجلزء الثاين،،)ICC-ASP8/20(٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية   )٣(
٥٨. 
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 يف عدة جداول من وثيقة امليزانية األصلية باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، :اخلطأ يف بنود امليزانية  -٧
، أدرجت بعض الزيادات السلبية بوصفها )٪النمو يف املوارد (، يف عامود "الصيانة املوزعة"حتت 

  .)٤(درجت بعض الزيادات اإلجيابية بوصفها زيادات سلبيةأزيادات إجيابية كما 

ما كان ينبغي أن يتضمن هذا البند إجيار املباين املؤقتة، واملعايري احملاسبية : تجهيزاتلاستبدال ا  -٨
  .)٥(م، ومتديد والية القضاةالدولية للقطاع العا

 تربير الطلب املقدم لتحويل وظيفة من املساعدة ٨٢ حتاول الفقرة :هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -٩
املؤقتة العامة على أساس احلاجة إىل قيام هذا املوظف باملهام املتصلة بوحدة التنفيذ بينما تشري 

ستعهد إىل هذا املوظف، عالوة على املهام املتصلة التوضيحات الشفوية املقدمة من احملكمة إىل أنه 
  .بوحدة التنفيذ، جمموعة من املهام األخرى

 خطأ إىل تكاليف سفر القضاة العاملني يئة ٨٢ تشري الفقرة :هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج  -١٠
  .حلضور الدورة اليت ستعقدها اجلمعية يف نيويورك) باجلمع(الرئاسة 

وفقاً . ٩ مع اجلدول ١٠٨عدم اتساق الفقرة : سفر القضاة: الدوائر: ١٢٠٠الربنامج  -١١
)  يورو١١٠ ٨٢٧أي  (١٠٨للمحكمة، الرقم الصحيح للزيارات باملوقع هو الرقم املبني بالفقرة 

  .٩ الوارد يف اجلدول ١٢٥ ٩٠٠وليس الرقم 

مبقدار " انية السفرختفيض ميز" تشري إىل ١٥٧الفقرة : قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي  -١٢
  . إىل زيادا بنفس القدر٢٥ يورو بينما يشري اجلدول املقابل ٥٥ ٢٠٠

أفادت احملكمة بأن التكاليف : إعادة التصنيف: قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي  -١٣
 تبلغ ٤-رتبة ف إىل ال٣-املتعلقة بإعادة تصنيف وظائف مديري املكاتب امليدانية األربعة من الرتبة ف

  . يورو٨٠ ٠٠٠يف حني أا تتجاوز يف الواقع ) ٢٦٢الفقرة ( يورو ١٥ ٠٠٠

بناء على قرار مجعية الدول األطراف بشأن الزيارات : قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي  -١٤
     رهاألسرية للمحتجزين املعوزين، ما كان ينبغي إدراج االعتماد املقترح هلذه الزيارات البالغ قد

  .نية الربناجمية املقترحةا يورو يف هذا القسم ولكن يف مرفق امليز٨١ ٥٠٠

نة أن احملكمة طلبت عدة جالحظت الل: وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي  -١٥
مساعد ميداين معين ( شهراً ١٢وظائف من فئة املساعدة املؤقتة العامة لوحدة الضحايا والشهود ملدة 

، وموظفان مساعدان للدعم امليداين ٢-، ومساعد ميداين معين باحلماية برتبة ف٢-ات برتبة فبالعملي
 الرتب األخرى، وثالثة موظفني مساعدين للدعم امليداين من فئة اخلدمات -من فئة  اخلدمات العامة

 الوظائف يف حني أا أفادت بأا يف حاجة إىل هذه) ٣٩١ إىل ٣٨٨ الرتب األخرى، الفقرات -العامة
  .حقاً ملدة ستة أشهر فقط

ال ينبغي أن تتضمن امليزانية اعتمادا للفوائد املستحقة للبلد املضيف : ٢-الربنامج الرئيسي السابع -١٦
  .لعدم احلاجة إىل السحب من القرض مع وجود املدفوعات املسددة دفعة واحدة)  يورو٣٥ ٠٠٠(

                                                      
  .ICC-ASP/9/10/Corr.1  بوصفه الوثيقة٢٠١٠أغسطس / آب١٨ صدر تصويب للنسختني اإلنكليزية والفرنسية يف )٤(
)٥(

 ICC-ASP/9/19. 
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  املرفق اخلامس

  )ورويبآالف ال( ة على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملاليةاآلثار املترتبة يف امليزاني

  مقارنة للميزانية املقترحة وتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  الربامج الرئيسيةمجيع جمموع : ١اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 الفارق لجنةبعد توصيات ال

 جمموع احملكمة اجلنائية الدولية
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٥ ٨٥٢,٢ القضاة   ٥ ٨٥٢,٢  ٥ ٧٥٧,٢   ٥ ٧٥٧,٢  -٩٥,٠ ٩٥,٠- صفر   
١٩ ٥٦٣,١ موظفو الفئة الفنية  ٢١ ٦٦٥,٤  ٤١ ٢٢٨,٥  ١٨ ٧٨٥,٣  ٢٠ ٩٠٣,٠  ٣٩ ٦٨٨,٣  -٧٧٧,٨  -٧٦٢,٤  -١ ٥٤٠,٢  

١٠ ٧٦٣,٧  موظفو اخلدمات العامة  ٩ ٥١٥,٧  ١٠ ٢٧٩,٤  ١٠ ٦٨٨,٤  ٩ ٤٨٩,٢  ٢٠ ١٧٧,٦  -٧٥,٣  -٢٦,٥  -١٠١,٨  
٣٠ ٣٢٦,٨ اموع الفرعي، املوظفون  ٣١ ١٨١,١  ٦١ ٥٠٧,٩  ٢٩ ٤٧٣,٧  ٣٠ ٣٩٢,١  ٥٩ ٨٦٥,٩  -٨٥٣,١  -٧٨٩,٠  -١ ٦٤٢,٠  

٢ ٣٧١,١  املساعدة املؤقتة العامة  ٧ ١٣٤,٥  ٩ ٥٠٥,٦  ٢ ٢١٥,٧  ٦ ٧٣٤,٤  ٨ ٩٥٠,١  -١٥٥,٤  -٤٠٠,١  -٥٥٥,٥  
١ ١٣٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات  ١ ٤٢٨,٢ ٢٩٢,٥  ١ ١٣٥,٧  ١ ٤٢٨,٢ ٢٩٢,٥  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٤٤٤,٢ ١٥٥,٣ ٢٨٨,٩ ٤٤٤,٢ ١٥٥,٣ ٢٨٨,٩  العمل اإلضايف
٣٢,٠- ٠,٥ ٤٨٢,٥ ٣٠٣,٧ ١٧٨,٨ ٥١٤,٠ ٣٣٥,٧ ١٧٨,٣  اخلرباء االستشاريون  -٣١,٥  

٣ ٩٧٤,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٧ ٩١٨,٠  ١١ ٨٩٢,٠  ٣ ٨١٩,١  ٧ ٤٨٥,٩  ١١ ٣٠٥,٠  -١٥٤,٩  -٤٣٢,١  -٥٨٧,٠  
١ ٢١٧,٩  السفر  ٣ ٨٥٣,٢  ٥ ٠٧١,١  ١ ٠٢٠,٠  ٣ ٥١٣,١  ٤ ٥٣٣,٣  -١٩٧,٧  -٣٤٠,١  -٥٣٧,٨  
١,٠- ٥٧,٠  ٥٧,٠ ٥٨,٠  ٥٨,٠  الضيافة ١,٠- صفر   

٢ ٢١٩,٨  خلدمات التعاقديةا  ١ ٥٩١,٨  ٣ ٨١١,٦  ٢ ١٧٥,٢  ١ ٥٩١,٨  ٣ ٧٦٧,٠  -٤٤,٦ ٤٤,٦- صفر   
٦,٢- ٩٤٩,٨ ٤٨٣,٣ ٤٦٦,٥ ٩٥٥,٩ ٤٨٣,٣ ٤٧٢,٦  التدريب ٦,١- صفر   
٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 

٦ ٥٣٦,٩  نفقات التشغيل العامة  ٦ ٢١٤,٨  ١٢ ٧٥١,٧  ٦ ٤٧٦,٧  ٦ ٢٠٥,٧  ١٢ ٦٨٢,٤  -٦٠,٢  -٩,١  -٦٩,٣  
١ ٣٥٣,٠ ٤٤٢,٦ ٩١٠,٤  اللوازم واملواد  ١ ٢٨٠,٦ ٤٢٠,٥ ٨٦٠,١  -٥٠,٣  -٢٢,١  -٧٢,٥  

١ ٠٥٨,١ ٤٠٢,٩ ٦٥٥,٢  األثاث واملعدات  ١ ٠١٠,٤ ٤٠٢,٩ ٦٠٧,٥  -٤٧,٧ ٤٧,٧- صفر   
١٢ ٠٧٠,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١٥ ٦٩٩,٨  ٢٧ ٧٧٠,٦  ١١ ٦٦٣,١  ١٥ ٣٢٨,٥  ٢٦ ٩٩١,٦  -٤٠٧,٧  -٣٧١,٣  -٧٧٩,٠  

٥٢ ٢٢٣,٨ اموع  ٥٤ ٧٩٨,٩  ١٠٧ ٠٢٢,٧  ٥٠ ٧١٣,١  ٥٣ ٢٠٦,٦  ١٠٣ ٩١٩,٦  -١ ٥١٠,٧  -١ ٥٩٢,٣  -٣ ١٠٣,١  
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  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول: ٢اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 الربنامج الرئيسي األول الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية اهليئة القضائية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٥ ٨٥٢,٢ القضاة ٥ ٨٥٢,٢ صفر   ٥ ٧٥٧,٢ ٥ ٧٥٧,٢ صفر   -٩٥,٠ ٩٥,٠- صفر   

٣ ٠١٢,٤  الفنيةموظفو الفئة  ٣ ٤٦٤,٤ ٤٥٢,٠  ٢ ٧٥٦,٣  ٣ ٢٠٨,٣ ٤٥٢,٠  -٢٥٦,١ ٢٥٦,١- صفر   
١ ٠٤٦,٧ ١٨١,٨ ٨٦٤,٩  موظفو اخلدمات العامة  ٦٠,٦- ٩٨٦,١ ١٨١,٨ ٨٠٤,٣ ٦٠,٦- صفر   

٣ ٨٧٧,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ٥١١,١ ٦٣٣,٨  ٣ ٥٦٠,٦  ٤ ١٩٤,٤ ٦٣٣,٨  -٣١٦,٧ ٣١٦,٧- صفر   
٢١٢,٦- ٣٧٨,٨ ٢٧٠,٨ ١٠٨,٠ ٥٩١,٤ ٢٧٠,٨ ٣٢٠,٦  مةاملساعدة املؤقتة العا ٢١٢,٦- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ١٥,٤ صفر ١٥,٤ ١٥,٤ صفر ١٥,٤  اخلرباء االستشاريون
٢١٢,٦- ٣٩٤,٢ ٢٧٠,٨ ١٢٣,٤ ٦٠٦,٨ ٢٧٠,٨ ٣٣٦,٠  األخرىاموع الفرعي، الرتب ٢١٢,٦- صفر   

٣٨,١- ٢٣٣,١ ٢٦,٩ ٢٠٦,٢ ٢٧٤,٢ ٢٩,٩ ٢٤٤,٣  السفر  -٣,٠  -٤١,١  
١,٠- ١٧,٠ صفر ١٧,٠ ١٨,٠ صفر ١٨,٠  الضيافة ١,٠- صفر   

١٥,٦- صفر صفر صفر ١٥,٦ صفر ١٥,٦  اخلدمات التعاقدية ١٥,٦- صفر   
 صفر صفر صفر ٢١,٣ صفر ٢١,٣ ٢١,٣ صفر ٢١,٣  التدريب

٥١,٠- ٥٤,٥ صفر ٥٤,٥ ١٠٥,٥ صفر ١٠٥,٥  نفقات التشغيل العامة ٥١,٠- صفر   
٥,٣- ٤,٨ صفر ٤,٨ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  اللوازم واملواد ٥,٣- صفر   

٤٧,٧- صفر صفر صفر ٤٧,٧ صفر ٤٧,٧  األثاث واملعدات ٤٧,٧- صفر   
١٥٨,٧- ٣٣٠,٧ ٢٦,٩ ٣٠٣,٧ ٤٩٢,٣ ٢٩,٩ ٤٦٢,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٣,٠  -١٦١,٦  

١٠ ٥٢٧,٩ اموع  ١١ ٤٦٢,٤ ٩٣٤,٥  ٩ ٧٤٤,٩  ١٠ ٦٧٦,٥ ٩٣١,٥  -٧٨٣,٠  -٣,٠  -٧٨٥,٩  
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  هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج : ٣اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١لعام امليزانية املقترحة 
 ١١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية هيئة الرئاسة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

١ ٠٤٩,٩ القضاة ١ ٠٤٩,٩ صفر   ١ ٠٤٩,٩ ١ ٠٤٩,٩ صفر   صفر صفر صفر 
٩٧,١- ٧٠٧,٨ صفر ٧٠٧,٨ ٨٠٤,٩ صفر ٨٠٤,٩ موظفو الفئة الفنية ٩٧,١- صفر   

 صفر صفر صفر ٢٥٨,٩ صفر ٢٥٨,٩ ٢٥٨,٩ صفر ٢٥٨,٩  موظفو اخلدمات العامة
١ ٠٦٣,٨ اموع الفرعي، املوظفون ١ ٠٦٣,٨ صفر  ٩٧,١- ٩٦٦,٧ صفر ٩٦٦,٧  ٩٧,١- صفر   

 ٤٠,٥ صفر ٤٠,٥ ١٠٨,٠ صفر ١٠٨,٠ ٦٧,٥ صفر ٦٧,٥  املساعدة املؤقتة العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر ١٥,٤ صفر ١٥,٤ ١٥,٤ صفر ١٥,٤  اخلرباء االستشاريون

 ٤٠,٥ صفر ٤٠,٥ ١٢٣,٤ صفر ١٢٣,٤ ٨٢,٩ صفر ٨٢,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى
 ١٠٠,٩ ٢٦,٩ ٧٤,٠ ٢٢٥,٢ ٢٦,٩ ١٩٨,٣ ١٢٤,٣ صفر ١٢٤,٣  السفر
 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٥,٥ صفر ٥,٥ ٥,٥ صفر ٥,٥  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
فرص صفر صفر صفر  اللوازم واملواد  صفر صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
 ١٠٠,٩ ٢٦,٩ ٧٤,٠ ٢٤٥,٧ ٢٦,٩ ٢١٨,٨ ١٤٤,٨ صفر ١٤٤,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

٢ ٣٤١,٤ اموع ٢ ٣٤١,٤ صفر   ٢ ٣٥٨,٨  ٢ ٣٨٥,٧ ٢٦,٩  ٤٤,٣ ٢٦,٩ ١٧,٤ 
  

 

 

  

274 
 

2
0

-A
-011

110
 

IC
C

-A
SP

/9/20 

 



 

 

IC
C

-A
SP

/9/20
 

 

  الدوائر: ١٢٠٠ربنامج ال: ٤اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ١٢٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية الدوائر
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٤ ٨٠٢,٣ القضاة فرص   ٤ ٨٠٢,٣  ٤ ٧٠٧,٣ ٤ ٧٠٧,٣ صفر   -٩٥,٠ ٩٥,٠- صفر   
١ ٩٠٨,٤ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٣٦٠,٤ ٤٥٢,٠  ١ ٩٠٨,٤  ٢ ٣٦٠,٤ ٤٥٢,٠  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٦٦٦,٦ ١٨١,٨ ٤٨٤,٨ ٦٦٦,٦ ١٨١,٨ ٤٨٤,٨  موظفو اخلدمات العامة
٢ ٣٩٣,٢ اموع الفرعي، املوظفون  ٣ ٠٢٧,٠ ٦٣٣,٨  ٢ ٣٩٣,٢  ٣ ٠٢٧,٠ ٦٣٣,٨  صفر صفر صفر 

٦٧,٥- ٢٧٠,٨ ٢٧٠,٨ صفر ٣٣٨,٣ ٢٧٠,٨ ٦٧,٥  املساعدة املؤقتة العامة ٦٧,٥- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف
رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون  صفر صفر 

٦٧,٥- ٢٧٠,٨ ٢٧٠,٨ صفر ٣٣٨,٣ ٢٧٠,٨ ٦٧,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٧,٥- صفر   
٩٦,٠- صفر صفر صفر ١٢٥,٩ ٢٩,٩ ٩٦,٠  السفر  -٢٩,٩  -١٢٥,٩  
 صفر صفر صفر ١,٠ صفر ١,٠ ١,٠ صفر ١,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٥,٨ صفر ١٥,٨ ١٥,٨ صفر ١٥,٨  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٩٦,٠- ١٦,٨ صفر ١٦,٨ ١٤٢,٧ ٢٩,٩ ١١٢,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٢٩,٩  -١٢٥,٩  

٧ ٣٧٥,٨ اموع  ٨ ٣١٠,٣ ٩٣٤,٥  ٧ ١١٧,٣  ٨ ٠٢١,٩ ٩٠٤,٦  -٢٥٨,٥  -٢٩,٩  -٢٨٨,٤  
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  مكتب االتصال يف نيويورك: ١٣١٠الربنامج الفرعي: ٥اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١نية املقترحة لعام امليزا

 ١٣١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب االتصال يف نيويورك

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

 صفر صفر صفر       القضاة
 صفر صفر صفر ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ موظفو الفئة الفنية
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦   العامةموظفو اخلدمات

 صفر صفر صفر ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون
١١٨,٤- صفر صفر صفر ١١٨,٤ صفر ١١٨,٤  املساعدة املؤقتة العامة ١١٨,٤- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  لعمل اإلضايفا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١١٨,٤- صفر صفر صفر ١١٨,٤ صفر ١١٨,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى ١١٨,٤- صفر   

٠,٩- ٧,٩ صفر ٧,٩ ٨,٨ صفر ٨,٨  السفر ٠,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ١,٠ صفر ١,٠ ١,٠ صفر ١,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

١,٤- ٥٤,٥ صفر ٥٤,٥ ٥٥,٩ صفر ٥٥,٩  نفقات التشغيل العامة ١,٤- صفر   
٠,٣- ٤,٨ صفر ٤,٨ ٥,٠ صفر ٥,٠  اللوازم واملواد ٠,٣- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢,٥- ٦٨,٢ صفر ٦٨,٢ ٧٠,٧ صفر ٧٠,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢,٥- صفر   

١٢٠,٩- ٢٦٨,٩ صفر ٢٦٨,٩ ٣٨٩,٨ صفر ٣٨٩,٨ اموع ١٢٠,٩- صفر   
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  مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي: ١٣٢٠ الربنامج الفرعي: ٦اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ١٣٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

فرص       القضاة  صفر صفر 
١٥٩,٠- صفر  صفر ١٥٩,٠  ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية ١٥٩,٠- صفر   

٦٠,٦- صفر  صفر ٦٠,٦  ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة ٦٠,٦- صفر   
٢١٩,٦- صفر  صفر ٢١٩,٦  ٢١٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون ٢١٩,٦- صفر   

٦٧,٢- صفر  صفر ٦٧,٢  ٦٧,٢  املساعدة املؤقتة العامة ٦٧,٢- صفر   
 صفر صفر صفر        املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 صفر صفر صفر        العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر        اخلرباء االستشاريون

٦٧,٢- صفر  صفر ٦٧,٢  ٦٧,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٧,٢- صفر   
١٥,٢- صفر  صفر ١٥,٢  ١٥,٢  السفر ١٥,٢- صفر   
١,٠- صفر  صفر ١,٠  ١,٠  الضيافة ١,٠- صفر   

١٥,٦- صفر صفر صفر ١٥,٦ صفر ١٥,٦  اخلدمات التعاقدية ١٥,٦- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

٤٩,٦- صفر  صفر ٤٩,٦  ٤٩,٦  نفقات التشغيل العامة ٤٩,٦- صفر   
٥,٠- صفر  صفر ٥,٠  ٥,٠  اللوازم واملواد ٥,٠- صفر   

رصف ٤٧,٧  ٤٧,٧  األثاث واملعدات ٤٧,٧- صفر   ٤٧,٧- صفر   
١٣٤,١- صفر  صفر ١٣٤,١  ١٣٤,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٣٤,١- صفر   

٤٢٠,٩- صفر  صفر ٤٢٠,٩  ٤٢٠,٩ اموع ٤٢٠,٩- صفر   
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  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين: ٧اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة نيةامليزا

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 الربنامج الثاين الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية مكتب املدعي العام
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٣ ٧٠١,٣ موظفو الفئة الفنية  ١٢ ٣٢٧,٠  ١٦ ٠٢٨,٣  ٣ ٧١٤,٣  ١١ ٧٧٤,٨  ١٥ ٤٨٩,١  ٥٥٢,٢- ١٣,٠  -٥٣٩,٢  
١ ٠٠٧,٤  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٩٤٠,٢  ٣ ٩٤٧,٦  ٢ ٩٣٧,٦ ٩٩٧,٢  ٣ ٩٣٤,٨  -١٠,٢  -٢,٦  -١٢,٨  

٤ ٧٠٨,٧ اموع الفرعي، املوظفون  ١٥ ٢٦٧,٢  ١٩ ٩٧٥,٩  ٤ ٧١١,٥  ١٤ ٧١٢,٤  ١٩ ٤٢٣,٩  ٥٥٤,٨- ٢,٨  -٥٥٢,٠  
٣ ٦٤٨,٢ ٣٧,٠  املساعدة املؤقتة العامة  ٣ ٦٨٥,٢  ٤ ١٦٤,٥ ٣٧,٠  ٤ ٢٠١,٥  ٥١٦,٣ ٥١٦,٣ صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر  اخلرباء االستشاريون
٣ ٧٥٤,٢ ٥٢,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣ ٨٠٦,٢  ٤ ٢٧٠,٥ ٥٢,٠  ٤ ٣٢٢,٥  ٥١٦,٣ ٥١٦,٣ صفر 

١ ٩٠٦,٦ ٢٤١,٨  السفر  ٢ ١٤٨,٤  ١ ٨٠٥,٦ ٢٢٩,٠  ٢ ٠٣٤,٦  -١٢,٨  -١٠١,٠  -١١٣,٨  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٧٧,٥ ٢٥٢,٥ ٢٥,٠ ٢٧٧,٥ ٢٥٢,٥ ٢٥,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩  التدريب

٨,٧- صفر ٣٤٠,٩ ٣٤٠,٩ صفر ٣٤٩,٦ ٣٤٩,٦ صفر  نفقات التشغيل العامة  -٨,٧  
٢,٧- ٩٥,٩ ٤٥,٦ ٥٠,٣ ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠  اللوازم واملواد  -٢,٤  -٥,١  

 صفر صفر صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر  األثاث واملعدات
املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري   ٢ ٦٤٢,٢ ٣٥٣,٧  ٢ ٩٩٥,٩  ٢ ٥٣٠,٠ ٣٣٨,٢  ٢ ٨٦٨,٢  -١٥,٥  -١١٢,٢  -١٢٧,٧  

٥ ١١٤,٤ اموع  ٢١ ٦٦٣,٦  ٢٦ ٧٧٨,٠  ٥ ١٠١,٧  ٢١ ٥١٢,٩  ٢٦ ٦١٤,٦  -١٢,٧  -١٥٠,٧  -١٦٣,٤  
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  ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي : ٨جلدول ا
  ٢٠١١ لعام قترحةامل امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٢١١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية  ديوان املدعي العام
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

 ١,٦ صفر ١,٦ ٩٩٤,٦ صفر ٩٩٤,٦ ٩٩٣,٠ صفر ٩٩٣,٠ موظفو الفئة الفنية
٢,٥- ٣٢٤,٠ صفر ٣٢٤,٠ ٣٢٦,٥ صفر ٣٢٦,٥  موظفو اخلدمات العامة ٢,٥- صفر   

١ ٣١٩,٥ اموع الفرعي، املوظفون ١ ٣١٩,٥ صفر   ١ ٣١٨,٦ ١ ٣١٨,٦ صفر   -٠,٩ ٠,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ٣٧,٠ صفر ٣٧,٠ ٣٧,٠ صفر ٣٧,٠  املساعدة املؤقتة العامة

رصف صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات  صفر صفر صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر ١٠٦,٠ ١٠٦,٠ صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ١٥٨,٠ ١٠٦,٠ ٥٢,٠ ١٥٨,٠ ١٠٦,٠ ٥٢,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٣,١- ١٤٦,٧ ٩١,٨ ٥٤,٩ ١٥٤,٩ ٩٦,٩ ٥٨,٠  السفر  -٥,١  -٨,٢  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٥,٠ ٢٥,٠ صفر ٢٥,٠ ٢٥,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩ ٧٩,٤ ٥٥,٥ ٢٣,٩  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
رصف صفر  اللوازم واملواد  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٣,١- ٢٦١,١ ١٧٢,٣ ٨٨,٨ ٢٦٩,٣ ١٧٧,٤ ٩١,٩ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٥,١  -٨,٢  

١ ٤٦٣,٤ اموع  ١ ٧٤٦,٨ ٢٨٣,٤  ١ ٤٥٩,٤  ١ ٧٣٧,٧ ٢٧٨,٣  -٤,٠  -٥,١  -٩,١  
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  قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي : ٩ل اجلدو
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٢١٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم اخلدمات
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 موعا  باحلاالت

١ ٠٦١,٥ موظفو الفئة الفنية  ١ ٩٨٥,١ ٩٢٣,٦  ١ ٠٦٣,٤  ١ ٤٨٨,٠ ٤٢٤,٦  ٤٩٩,٠- ١,٩  -٤٩٧,١  
٣,٥- ٩٧٩,٢ ٦٧٣,٢ ٣٠٦,٠ ٩٩٠,٤ ٦٨٠,٩ ٣٠٩,٥  موظفو اخلدمات العامة  -٧,٧  -١١,٢  

١ ٣٧١,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٦٠٤,٥  ٢ ٩٧٥,٥  ١ ٣٦٩,٤  ١ ٠٩٧,٨  ٢ ٤٦٧,٢  -١,٦  -٥٠٦,٧  -٥٠٨,٣  
١ ٥٣٣,٨ صفر ٩٧٣,١ ٩٧٣,١ صفر  ملساعدة املؤقتة العامةا  ١ ٥٣٣,٨  ٥٦٠,٧ ٥٦٠,٧ صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١ ٥٣٣,٨ صفر ٩٧٣,١ ٩٧٣,١ صفر  الفرعي، الرتب األخرىاموع  ١ ٥٣٣,٨  ٥٦٠,٧ ٥٦٠,٧ صفر 
١,٠- ٣٦٨,٢ ٣٥٠,٦ ١٧,٦ ٣٨٨,٨ ٣٧٠,٢ ١٨,٦  السفر  -١٩,٦  -٢٠,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠ ١٩٢,٥ ١٦٧,٥ ٢٥,٠  اخلدمات التعاقدية
فرص صفر  التدريب  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 

٠,٣- صفر ٩,٨ ٩,٨ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر  نفقات التشغيل العامة  -٠,٣  
٢,٧- ٧٦,٩ ٢٦,٦ ٥٠,٣ ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠  اللوازم واملواد  -١,٤  -٤,١  

 صفر صفر صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر  األثاث واملعدات
نياموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظف  ٣,٧- ٦٧٧,٣ ٥٨٤,٤ ٩٢,٩ ٧٠٢,٣ ٦٠٥,٧ ٩٦,٦  -٢١,٣  -٢٥,٠  

١ ٤٦٧,٦ اموع  ٣ ١٨٣,٣  ٤ ٦٥٠,٩  ١ ٤٦٢,٣  ٣ ٢١٦,٠  ٤ ٦٧٨,٣  -٥,٣  ٢٧,٤ ٣٢,٧ 
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  مكتب الرئيس: ٢٢١٠الربنامج الفرعي : ١٠اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١حة لعام امليزانية املقتر

 ٢٢١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال
  املتصلة  األساسية مكتب الرئيس

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٦٢٢,٩ ٨٩٩,١ ٧٢٣,٨ موظفو الفئة الفنية  ١ ٦٢٧,٢ ٩٠٠,٠ ٧٢٧,٢  ٤,٣ ٠,٩ ٣,٤ 
١,٤- ١٢٢,٤ صفر ١٢٢,٤ ١٢٣,٨ صفر ١٢٣,٨  موظفو اخلدمات العامة ١,٤- صفر   

١ ٧٤٦,٧ ٨٩٩,١ ٨٤٧,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٤٩,٦ ٩٠٠,٠ ٨٤٩,٦  ٢,٩ ٠,٩ ٢,٠ 
٣,٧- صفر ٧٠,٣ ٧٠,٣ صفر ٧٤,٠ ٧٤,٠ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٣,٧  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
فرص صفر  العمل اإلضايف  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٣,٧- صفر ٧٠,٣ ٧٠,٣ صفر ٧٤,٠ ٧٤,٠ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣,٧  

٧,١- ٣٨٤,٧ ٢٥٧,٢ ١٢٧,٥ ٤٠٦,٢ ٢٧١,٦ ١٣٤,٦  السفر  -١٤,٤  -٢١,٥  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٧,١- ٣٨٤,٧ ٢٥٧,٢ ١٢٧,٥ ٤٠٦,٢ ٢٧١,٦ ١٣٤,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١٤,٤  -٢١,٥  

١ ٢٤٤,٧ ٩٨٢,٢ اموع  ٢ ٢٢٦,٩  ١ ٢٢٧,٥ ٩٧٧,١  ٢ ٢٠٤,٦  -٥,١  -١٧,٢  -٢٢,٣  
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  قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠ الربنامج الفرعي: ١١اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٢٣٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

لتخطيط والعملياتقسم ا   املتصلة  األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٣ ١٧٨,٣ ٢٨٠,٩ موظفو الفئة الفنية  ٣ ٤٥٩,٢  ٣ ٠٧٠,٥ ٢٨٥,١  ٣ ٣٥٥,٦  ١٠٧,٨- ٤,٢  -١٠٣,٦  
١ ٤٥٤,٦ ١٢٣,٨  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٥٧٨,٤  ١ ٤٦٨,٨ ١٢٢,٤  ١ ٥٩١,٢  -١,٤  ١٢,٨ ١٤,٢ 

٤ ٦٣٢,٩ ٤٠٤,٧ اموع الفرعي، املوظفون  ٥ ٠٣٧,٦  ٤ ٥٣٩,٣ ٤٠٧,٥  ٤ ٩٤٦,٨  ٩٣,٦- ٢,٨  -٩٠,٨  
١ ٦٧١,٤ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٦٧١,٤ ١ ٦٤٢,٥ صفر   ١ ٦٤٢,٥ ٢٨,٩- صفر   -٢٨,٩  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١ ٦٧١,٤ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٦٧١,٤ ١ ٦٤٢,٥ صفر   ١ ٦٤٢,٥ ٢٨,٩- صفر   -٢٨,٩  

١٨,٤- صفر ٣٢٨,٠ ٣٢٨,٠ صفر ٣٤٦,٤ ٣٤٦,٤ صفر  السفر  -١٨,٤  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٦٠,٠ ٦٠,٠ صفر ٦٠,٠ ٦٠,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  تشغيل العامةنفقات ال

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات

١٨,٤- صفر صفر ٣٨٨,٠ ٣٨٨,٠ صفر ٤٠٦,٤ ٤٠٦,٤ صفر اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  
٦ ٧١٠,٧ ٤٠٤,٧ اموع  ٧ ١١٥,٤  ٦ ٥٦٩,٨ ٤٠٧,٥  ٦ ٩٧٧,٣  ١٤٠,٩- ٢,٨  -١٣٨,١  
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  أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي: ١٢اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٢٣٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية أفرقة التحقيق
  املتصلة  األساسية  اموع  االتباحل

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٤ ٣٦٨,٨ صفر موظفو الفئة الفنية  ٤ ٣٦٨,٨ ٤ ٤٢٤,٦ صفر   ٤ ٤٢٤,٦  ٥٥,٨ ٥٥,٨ صفر 
٤,٢- صفر ٣٦٧,٢ ٣٦٧,٢ صفر ٣٧١,٤ ٣٧١,٤ صفر  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٢  

٤ ٧٤٠,٢ صفر اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ٧٤٠,٢ ٤ ٧٩١,٨ صفر   ٤ ٧٩١,٨  ٥١,٦ ٥١,٦ صفر 
٠,٢- صفر ١٧٠,٦ ١٧٠,٦ صفر ١٧٠,٨ ١٧٠,٨ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٠,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

فرص  اخلرباء االستشاريون  صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 
٠,٢- صفر ١٧٠,٦ ١٧٠,٦ صفر ١٧٠,٨ ١٧٠,٨ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٠,٢  

٣٤,٢- صفر ٦١١,٠ ٦١١,٠ صفر ٦٤٥,٢ ٦٤٥,٢ صفر  السفر  -٣٤,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

رصف صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية  صفر صفر 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

٨,٥- صفر ٣٣١,١ ٣٣١,١ صفر ٣٣٩,٦ ٣٣٩,٦ صفر  نفقات التشغيل العامة  -٨,٥  
١,٠- صفر ١٩,٠ ١٩,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر  اللوازم واملواد  -١,٠  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
ليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكا ١ ٠٠٤,٨ صفر   ١ ٠٠٤,٨ ٤٣,٧- صفر ٩٦١,١ ٩٦١,١ صفر   -٤٣,٧  

٥ ٩١٥,٨ صفر اموع  ٥ ٩١٥,٨ ٥ ٩٢٣,٥ صفر   ٥ ٩٢٣,٥  ٧,٧ ٧,٧ صفر 
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  نائب املدعي العام للتحقيقات: ٢٤١٠الربنامج الفرعي : ١٣اجلدول 
  ٢٠١١عام  لاملقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٢٤١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية نائب املدعي العام للتحقيقات
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٢ ٩٥٧,٢ ٦٤٢,١ موظفو الفئة الفنية  ٣ ٥٩٩,٣  ٢ ٩٥٥,١ ٦٤٤,٠  ٣ ٥٩٩,١  ٢,١- ١,٩  -٠,٢  
١,٤- ٥٥٠,٨ ٤٢٨,٤ ١٢٢,٤ ٥٥٧,١ ٤٣٣,٣ ١٢٣,٨  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٩  -٦,٣  

٣ ٣٩٠,٥ ٧٦٥,٩ اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ١٥٦,٤  ٣ ٣٨٣,٥ ٧٦٦,٤  ٤ ١٤٩,٩  ٧,٠- ٠,٥  -٦,٥  
١١,٦- صفر ٧٤٧,٣ ٧٤٧,٣ صفر ٧٥٨,٩ ٧٥٨,٩ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -١١,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الجتماعاتاملساعدة املؤقتة ل
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١١,٦- صفر ٧٤٧,٣ ٧٤٧,٣ صفر ٧٥٨,٩ ٧٥٨,٩ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -١١,٦  

١,٦- ١٩٦,٠ ١٦٧,٠ ٢٩,٠ ٢٠٦,٩ ١٧٦,٣ ٣٠,٦  السفر  -٩,٣  -١٠,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٦- ١٩٦,٠ ١٦٧,٠ ٢٩,٠ ٢٠٦,٩ ١٧٦,٣ ٣٠,٦ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٩,٣  -١٠,٩  

٤ ٣٢٥,٧ ٧٩٦,٥ اموع  ٥ ١٢٢,٢  ٤ ٢٩٧,٨ ٧٩٥,٤  ٥ ٠٩٣,٢  -١,١  -٢٧,٩  -٢٩,٠  
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  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث: ١٤اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 الربنامج الثالث الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قلم احملكمة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  ةاألساسي  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

١١ ٥٧١,٢ موظفو الفئة الفنية  ٨ ٤٦٤,٠  ٢٠ ٠٣٥,٢  ١١ ١١٦,٨  ٨ ٢٥٣,٨  ١٩ ٣٧٠,٦  -٤٥٤,٤  -٢١٠,٢  -٦٦٤,٦  
٨ ٤٩٤,٨  موظفو اخلدمات العامة  ٦ ٣٣٣,١  ١٤ ٨٢٧,٩  ٨ ٤٩٠,٣  ٦ ٣٠٩,٢  ١٤ ٧٩٩,٥  -٤,٥  -٢٣,٩  -٢٨,٤  

٢٠ ٠٦٦,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ١٤ ٧٩٧,١  ٣٤ ٨٦٣,١  ١٩ ٦٠٧,١  ١٤ ٥٦٢,٩  ٣٤ ١٧٠,١  -٤٥٨,٩  ٦٩٣,٠- ٢٣٤,٢  
١ ٦٢٩,٩  املساعدة املؤقتة العامة  ٣ ١٥٤,٣  ٤ ٧٨٤,٢  ١ ٦٢٩,٩  ٢ ٢٣٧,٩  ٣ ٨٦٧,٨ ٩١٦,٤- صفر   -٩١٦,٤  

 صفر صفر صفر ٧٢٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤٣٥,٧ ٧٢٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤٣٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٣٩١,٢ ١٥٥,٣ ٢٣٥,٩ ٣٩١,٢ ١٥٥,٣ ٢٣٥,٩  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٣٣٢,٦ ١٨٩,٧ ١٤٢,٩ ٣٣٢,٦ ١٨٩,٧ ١٤٢,٩  اخلرباء االستشاريون
٢ ٤٤٤,٤ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣ ٧٩١,٨  ٦ ٢٣٦,٢  ٢ ٤٤٤,٤  ٢ ٨٧٥,٤  ٥ ٣١٩,٨ ٩١٦,٤- صفر   -٩١٦,٤  

١ ٧٨٧,٣ ٢٧٧,٤  السفر  ٢ ٠٦٤,٧  ١ ٥٦٤,٢ ٢٥٤,٤  ١ ٨١٨,٦  -٢٣,٠  -٢٢٣,١  -٢٤٦,١  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

١ ٢٩٢,٧  اخلدمات التعاقدية  ١ ٢٧٧,٣  ٢ ٥٧٠,٠  ١ ٢٩٢,٧  ١ ٢٧٧,٣  ٢ ٥٧٠,٠  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر ٨٠٦,٩ ٤٠٣,٤ ٤٠٣,٥ ٨٠٦,٩ ٤٠٣,٥ ٤٠٣,٥  التدريب
٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 

٦ ٣١٠,٨  قات التشغيل العامةنف  ٥ ٨٥١,٢  ١٢ ١٦٢,٠  ٦ ٣٣٩,٣  ٥ ٨٥١,٢  ١٢ ١٩٠,٥  ٢٨,٥ صفر ٢٨,٥ 
١ ١٩٢,٠ ٣٩٤,٦ ٧٩٧,٤  اللوازم واملواد  ١ ١٣٢,٤ ٣٧٤,٩ ٧٥٧,٥  -٣٩,٩  -١٩,٧  -٥٩,٧  

 صفر صفر صفر ٩٢٠,٤ ٣٧٢,٩ ٥٤٧,٥ ٩٢٠,٤ ٣٧٢,٩ ٥٤٧,٥  األثاث واملعدات
صلة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري املت  ٩ ٦٣٩,٣  ١٢ ٧٩٧,٩  ٢٢ ٤٣٧,٢  ٩ ٦٠٥,٠  ١٢ ٥٥٥,١  ٢٢ ١٦٠,٠  -٣٤,٣  -٢٤٢,٨  -٢٧٧,٢  

٣٢ ١٤٩,٧ اموع  ٣١ ٣٨٦,٨  ٦٣ ٥٣٦,٥  ٣١ ٦٥٦,٥  ٢٩ ٩٩٣,٤  ٦١ ٦٤٩,٩  -٤٩٣,٢  -١ ٣٩٣,٤  -١ ٨٨٦,٦  
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  مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج : ١٥اجلدول 

  ٢٠١١لعام  املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 مكتب املسجل
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣ ٣٧٠,٢ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٧٢٥,٤  ٦ ٠٩٥,٦  ٣ ٢١٥,٥  ٢ ٥٣٤,٧  ٥ ٧٥٠,٢  -١٥٤,٧  -١٩٠,٧  -٣٤٥,٤  
٢ ٦٩٩,٤  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٠٨٣,١  ٤ ٧٨٢,٥  ٢ ٦٩٤,٩  ٢ ٠٨١,٦  ٤ ٧٧٦,٥  -٤,٥  -١,٥  -٦,٠  

٦ ٠٦٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ٤ ٨٠٨,٥  ١٠ ٨٧٨,١  ٥ ٩١٠,٤  ٤ ٦١٦,٣  ١٠ ٥٢٦,٧  -١٥٩,٢  -١٩٢,٢  -٣٥١,٤  
١ ١٨٥,٩  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٥٩١,٥ ٤٠٥,٦  ١ ١٨٥,٩  ١ ٣٨٩,٩ ٢٠٤,٠ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠  اخلرباء االستشاريون
١ ٤٠٠,٣ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٨٩٢,٣ ٤٩٢,٠  ١ ٤٠٠,٣  ١ ٦٩٠,٧ ٢٩٠,٤ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

٦,٩- ٥٦٢,٤ ٤٨٦,٠ ٧٦,٤ ٦١٣,٣ ٥٣٠,٠ ٨٣,٣  السفر  -٤٤,٠  -٥٠,٩  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر ٥٩٥,٤ ٣١٥,١ ٢٨٠,٣ ٥٩٥,٤ ٣١٥,١ ٢٨٠,٣  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٩١,٧ ١٣٦,٩ ١٥٤,٨ ٢٩١,٧ ١٣٦,٩ ١٥٤,٨  التدريب
٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٨٤٥,٣ ٦٤٧,٣ ١٩٨,٠ ٨٤٥,٣ ٦٤٧,٣ ١٩٨,٠  نفقات التشغيل العامة
٤,٢- ٣٣٥,٢ ٢٥٥,٤ ٧٩,٨ ٣٥٢,٨ ٢٦٨,٨ ٨٤,٠  اللوازم واملواد  -١٣,٤  -١٧,٦  

 صفر صفر صفر ١٧٤,٨ ١٦٣,٨ ١١,٠ ١٧٤,٨ ١٦٣,٨ ١١,٠  األثاث واملعدات
٤ ٧٧٣,١ ٨٢١,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٥ ٥٩٤,٥  ٤ ٧١٥,٧ ٨١٠,٣  ٥ ٥٢٦,٠  -١١,١  -٥٧,٤  -٦٨,٥  

٨ ٢٩١,٣ اموع  ١٠ ٠٧٣,٦  ١٨ ٣٦٤,٩  ٨ ١٢١,٠  ٩ ٦٢٢,٤  ١٧ ٧٤٣,٤  -١٧٠,٣  -٤٥١,٢  -٦٢١,٥  
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  ديوان املسجل: ٣١١٠ الربنامج الفرعي: ١٦اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 ديوان املسجل
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

ة الفنيةموظفو الفئ ١٤٣,١- ٧٥٩,٧ صفر ٧٥٩,٧ ٩٠٢,٧ صفر ٩٠٢,٧  ١٤٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ١٩٨,٣ صفر ١٩٨,٣ ١٩٨,٣ صفر ١٩٨,٣  موظفو اخلدمات العامة

١ ١٠١,٠ اموع الفرعي، املوظفون ١ ١٠١,٠ صفر  ١٤٣,١- ٩٥٨,٠ صفر ٩٥٨,٠  ١٤٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢ ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢ ٩٥,٢ صفر ٩٥,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٢,٣- ٤٢,٧ ١٧,١ ٢٥,٧ ٤٦,٦ ١٨,٦ ٢٨,٠  السفر  -١,٥  -٣,٩  
 صفر صفر صفر ١٠,٠ صفر ١٠,٠ ١٠,٠ صفر ١٠,٠  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢,٣- ٥٢,٧ ١٧,١ ٣٥,٧ ٥٦,٦ ١٨,٦ ٣٨,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٥  -٣,٩  

١ ٢٣٤,٢ اموع  ١ ٢٥٢,٨ ١٨,٦  ١ ٠٨٨,٨  ١ ١٠٥,٩ ١٧,١  -١٤٥,٤  -١,٥  -١٤٦,٩  
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  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي : ١٧اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  موعا  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣,٤- ٣٦٨,٥ صفر ٣٦٨,٥ ٣٧١,٩ صفر ٣٧١,٩ موظفو الفئة الفنية ٣,٤- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٣,٤- ٤٢٩,١ صفر ٤٢٩,١ ٤٣٢,٥ صفر ٤٣٢,٥ اموع الفرعي، املوظفون ٣,٤- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ ٩٠,٠ صفر ٩٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٨- ٢٨,٧ ٢٠,٤ ٨,٣ ٣١,٣ ٢٢,٢ ٩,١  السفر  -١,٨  -٢,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٠,٦ صفر ٢٠,٦ ٢٠,٦ صفر ٢٠,٦  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,٨- ٦٩,٣ ٢٠,٤ ٤٨,٩ ٧١,٩ ٢٢,٢ ٤٩,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٨  -٢,٦  

٤,٢- ٥٨٨,٤ ٢٠,٤ ٥٦٨,٠ ٥٩٤,٤ ٢٢,٢ ٥٧٢,٢ اموع  -١,٨  -٦,٠  
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  قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي : ١٨اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١ امليزانية املقترحة لعام
 ٣١٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 قسم اخلدمات االستشارية القانونية
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٩- ٥٤٨,٢ صفر ٥٤٨,٢ ٥٤٩,١ صفر ٥٤٩,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٩- صفر   
فرص ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢ ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة  صفر صفر 

٠,٩- ٦٦٩,٤ صفر ٦٦٩,٤ ٦٧٠,٣ صفر ٦٧٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٩- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,١- ١٥,٧ ١٤,١ ١,٦ ١٧,١ ١٥,٤ ١,٧  السفر  -١,٣  -١,٤  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٥,٠ صفر ١٥,٠ ١٥,٠ صفر ١٥,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٠,٩ صفر ١٠,٩ ١٠,٩ صفر ١٠,٩  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
تكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي لل  ٠,١- ٤١,٦ ١٤,١ ٢٧,٥ ٤٣,٠ ١٥,٤ ٢٧,٦  -١,٣  -١,٤  

١,١- ٧١١,٠ ١٤,١ ٦٩٦,٨ ٧١٣,٣ ١٥,٤ ٦٩٧,٧ اموع  -١,٣  -٢,٣  
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  قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي : ١٩اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 لجنةقبل توصيات ال

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 قسم األمن والسالمة
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٠٨٢,٨ ٥٣٣,٧ ٥٤٩,١ موظفو الفئة الفنية  ١ ٠٥٨,٧ ٥١٦,٤ ٥٤٢,٢  -٦,٩  -١٧,٣  -٢٤,١  
٢ ٠٧٦,٩  لعامةموظفو اخلدمات ا  ١ ٥٣٤,١  ٣ ٦١١,٠  ٢ ٠٧٢,٤  ١ ٥٠٧,٢  ٣ ٥٧٩,٦  -٤,٥  -٢٦,٩  -٣١,٤  

٢ ٦٢٦,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٠٦٧,٨  ٤ ٦٩٣,٨  ٢ ٦١٤,٦  ٢ ٠٢٣,٦  ٤ ٦٣٨,٣  -١١,٤  -٤٤,٢  -٥٥,٥  
١ ٠٩٠,٧  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٤٢٦,٧ ٣٣٦,٠  ١ ٠٩٠,٧  ١ ٢٢٥,١ ١٣٤,٤ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  عدة املؤقتة لالجتماعاتاملسا
 صفر صفر صفر ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤ ٢١٠,٨ ٨٦,٤ ١٢٤,٤  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
١ ٢١٥,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٦٣٧,٥ ٤٢٢,٤  ١ ٢١٥,١  ١ ٤٣٥,٩ ٢٢٠,٨ ٢٠١,٦- صفر   -٢٠١,٦  

١,٣- ٢٦٧,٨ ٢٥٣,٩ ١٣,٨ ٢٩٢,٠ ٢٧٦,٩ ١٥,١  السفر  -٢٣,٠  -٢٤,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥ ٣٢٨,٥ ٢٥٥,٠ ٧٣,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٩٧,٢ ٧٨,٧ ١١٨,٥ ١٩٧,٢ ٧٨,٧ ١١٨,٥  التدريب

 صفر صفر صفر ٢٦٢,٥ ٦٩,٥ ١٩٣,٠ ٢٦٢,٥ ٦٩,٥ ١٩٣,٠  ةنفقات التشغيل العام
٤,٢- ١٢٧,٨ ٤٨,٠ ٧٩,٨ ١٣٤,٥ ٥٠,٥ ٨٤,٠  اللوازم واملواد  -٢,٥  -٦,٧  

 صفر صفر صفر ١,٠ صفر ١,٠ ١,٠ صفر ١,٠  األثاث واملعدات
١ ٢١٥,٧ ٧٣٠,٦ ٤٨٥,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٨٤,٧ ٧٠٥,١ ٤٧٩,٦  -٥,٥  -٢٥,٥  -٣١,٠  

٤ ٣٢٦,٢ اموع  ٣ ٢٢٠,٨  ٧ ٥٤٧,٠  ٤ ٣٠٩,٤  ٢ ٩٤٩,٥  ٧ ٢٥٨,٩  -١٦,٨  -٢٧١,٣  -٢٨٨,١  
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  مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة: ٣١٦٠الربنامج الفرعي : ٢٠اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١ة املقترحة لعام امليزاني
 ٣١٦٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية مكتب املباين الدائمة بقلم احملكمة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

 صفر صفر صفر ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ موظفو الفئة الفنية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  موظفو اخلدمات العامة

 صفر صفر صفر ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ ٢٢٠,٤ صفر ٢٢٠,٤ اموع الفرعي، املوظفون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
فرص صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف  صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,١- ١٢,٤ صفر ١٢,٤ ١٣,٥ صفر ١٣,٥  السفر ١,١- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٧١,٨ صفر ١٧١,٨ ١٧١,٨ صفر ١٧١,٨  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي  ١,١- ١٩٩,٢ صفر ١٩٩,٢ ٢٠٠,٣ صفر ٢٠٠,٣  ١,١- صفر   

١,١- ٤١٩,٦ صفر ٤١٩,٦ ٤٢٠,٧ صفر ٤٢٠,٧ اموع ١,١- صفر   
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  قسم العمليات امليدانية: ٣١٨٠الربنامج الفرعي : ٢١اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 صيات اللجنةقبل تو

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١٨٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم العمليات امليدانية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

١ ٠٥٢,٥ صفر موظفو الفئة الفنية  ١ ٠٥٢,٥ ١٧١,٥- صفر ٨٨١,٠ ٨٨١,٠ صفر   -١٧١,٥  
 ٢٥,٤ ٢٥,٤ صفر ٥١٣,٨ ٥١٣,٨ صفر ٤٨٨,٤ ٤٨٨,٤ صفر  ات العامةموظفو اخلدم

١ ٥٤٠,٩ صفر اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٥٤٠,٩ ١ ٣٩٤,٨ صفر   ١ ٣٩٤,٨ ١٤٦,١- صفر   -١٤٦,١  
 صفر صفر صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر  املساعدة املؤقتة العامة

رصف صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر ٦٩,٦ ٦٩,٦ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

١١,٠- صفر ١٢١,٠ ١٢١,٠ صفر ١٣٢,٠ ١٣٢,٠ صفر  السفر  -١١,٠  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٨,١ ٨,١ صفر ٨,١ ٨,١ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٥٨,٢ ٥٨,٢ صفر ٥٨,٢ ٥٨,٢ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ٥٦٧,٨ ٥٦٧,٨ صفر ٥٦٧,٨ ٥٦٧,٨ صفر  نفقات التشغيل العامة
فرص ٢٠٧,٤ ٢٠٧,٤ صفر ٢١٨,٣ ٢١٨,٣ صفر  اللوازم واملواد  -١٠,٩  -١٠,٩  

 صفر صفر صفر ١٦٣,٨ ١٦٣,٨ صفر ١٦٣,٨ ١٦٣,٨ صفر  األثاث واملعدات
١ ١٤٨,٢ صفر اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٤٨,٢ ١ ١٢٦,٣ صفر   ١ ١٢٦,٣ ٢١,٩- صفر   -٢١,٩  

٢ ٧٥٨,٧ صفر اموع  ٢ ٧٥٨,٧ ٢ ٥٩٠,٧ صفر   ٢ ٥٩٠,٧ ١٦٨,٠- صفر   -١٦٨,٠  
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  قسم دعم احملامني: ٣١٩٠الربنامج الفرعي : ٢٢ل اجلدو

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١٩٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم دعم احملامني
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  احلاالتب

٠,٥- ٦١١,٧ ١٩٥,٦ ٤١٦,٠ ٦١٢,٦ ١٩٦,١ ٤١٦,٥ موظفو الفئة الفنية  -٠,٥  -٠,٩  
 صفر صفر صفر ١٨١,٨ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ١٨١,٨ ٦٠,٦ ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٧٩٣,٥ ٢٥٦,٢ ٥٣٧,٢ ٧٩٤,٤ ٢٥٦,٧ ٥٣٧,٧ اموع الفرعي، املوظفون  -٠,٥  -٠,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٧- ٨,١ صفر ٨,١ ٨,٨ صفر ٨,٨  السفر ٠,٧- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢,٠ ٢,٠ صفر ٢,٠ ٢,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب
٢ ٧١١,٢ صفر  الدفاع  ٢ ٧١١,٢ ٢ ٧١١,٢ صفر   ٢ ٧١١,٢  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢ ٧١٣,٢ ٨,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٧٢٢,٠  ٢ ٧١٣,٢ ٨,١  ٢ ٧٢١,٣  -٠,٧ ٠,٧- صفر   

٢ ٩٦٩,٩ ٥٤٦,٥ اموع  ٣ ٥١٦,٤  ٢ ٩٦٩,٤ ٥٤٥,٣  ٣ ٥١٤,٨  -١,٢  -٠,٥  -١,٦  
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  مكتب احملامي العام للدفاع: ٣١٩١الربنامج الفرعي : ٢٣اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١م امليزانية املقترحة لعا
 ٣١٩١ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 مكتب احملامي العام للدفاع
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠٥.- صفر ٤١٦,٠ ٢٧٥,٩ ١٤٠,١ ٤١٦,٥ ٢٧٦,٤ ١٤٠,١ موظفو الفئة الفنية  -٠,٥  
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- صفر ٤٧٦,٦ ٢٧٥,٩ ٢٠٠,٧ ٤٧٧,١ ٢٧٦,٤ ٢٠٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون  -٠,٥  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٢- ١٦,٨ ١٤,٧ ٢,١ ١٨,٣ ١٦,٠ ٢,٣  السفر  -١,٣  -١,٥  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٤,٨ صفر ٤,٨ ٤,٨ صفر ٤,٨  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
لتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي ل  ٠,٢- ٤٥,٦ ٣٨,٧ ٦,٩ ٤٧,١ ٤٠,٠ ٧,١  -١,٣  -١,٥  

٠,٢- ٥٢٢,٢ ٣١٤,٦ ٢٠٧,٦ ٥٢٣,٢ ٣١٦,٤ ٢٠٧,٨ اموع  -١,٨  -٢,٠  
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  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣١٩٢الربنامج الفرعي : ٢٤اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣١٩٢ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 مكتب احملامي العام للضحايا
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٩- صفر ٨٨٦,٢ ٦٦٥,٨ ٢٢٠,٤ ٨٨٧,١ ٦٦٦,٧ ٢٢٠,٤ موظفو الفئة الفنية  -٠,٩  
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  اخلدمات العامةموظفو 

٠,٩- صفر ٩٤٦,٨ ٦٦٥,٨ ٢٨١,٠ ٩٤٧,٧ ٦٦٦,٧ ٢٨١,٠ اموع الفرعي، املوظفون  -٠,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٤- ٤٩,٢ ٤٤,٨ ٤,٤ ٥٣,٧ ٤٨,٩ ٤,٨  السفر  -٤,١  -٤,٥  
رصف صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة  صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

رصف صفر صفر  األثاث واملعدات  صفر صفر صفر صفر صفر صفر 
٠,٤- ٨٥,٢ ٨٠,٨ ٤,٤ ٨٩,٧ ٨٤,٩ ٤,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٤,١  -٤,٥  

١ ٠٣٧,٤ ٧٥١,٦ ٢٨٥,٨ اموع  ١ ٠٣٢,٠ ٧٤٦,٦ ٢٨٥,٤  -٠,٤  -٥,٠  -٥,٤  
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  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج : ٢٥اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٢٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

دمات اإلدارية املشتركةشعبة اخل  
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٣ ٤٩٤,٤ موظفو الفئة الفنية  ٤ ٠١٧,٣ ٥٢٢,٩  ٣ ٣٥١,٠  ٣ ٨٧٣,٠ ٥٢٢,٠  -١٤٣,٤  -٠,٩  -١٤٤,٣  
٤ ٧٠٤,٦  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٧٦٠,٢  ٦ ٤٦٤,٨  ٤ ٧٠٤,٦  ١ ٧٥٥,٧  ٦ ٤٦٠,٣ ٤,٥- صفر   -٤,٥  

٨ ١٩٩,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٢٨٣,١  ١٠ ٤٨٢,١  ٨ ٠٥٥,٦  ٢ ٢٧٧,٧  ١٠ ٣٣٣,٣  -١٤٣,٤  -٤,٥  -١٤٨,٨  
١٠٠,٨- صفر ٥٠٤,٠ ١٦٨,٠ ٣٣٦,٠ ٦٠٤,٨ ٢٦٨,٨ ٣٣٦,٠  مةاملساعدة املؤقتة العا  -١٠٠,٨  

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ١١١,٥ صفر ١١١,٥ ١١١,٥ صفر ١١١,٥  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلرباء االستشاريون
لفرعي، الرتب األخرىاموع ا ١٠٠,٨- صفر ٦٥٥,٥ ١٦٨,٠ ٤٨٧,٥ ٧٥٦,٣ ٢٦٨,٨ ٤٨٧,٥   -١٠٠,٨  
٨,٣- ١٧٠,١ ٧٨,٥ ٩١,٦ ١٨٥,٥ ٨٥,٦ ٩٩,٩  السفر  -٧,١  -١٥,٤  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٤٦٥,٥ ٦٠,٠ ٤٠٥,٥ ٤٦٥,٥ ٦٠,٠ ٤٠٥,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣٨٧,٤ ١٦٢,٤ ٢٢٥,٠ ٣٨٧,٤ ١٦٢,٤ ٢٢٥,٠  التدريب

٤ ٢٢١,١  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٩٢٧,٥  ٧ ١٤٨,٦  ٤ ٥٥٣,٧  ٢ ٩٢٧,٥  ٧ ٤٨١,٢  ٣٣٢,٦ صفر ٣٣٢,٦ 
٢٧,٦- ٥٣٤,٨ ٩,٥ ٥٢٥,٣ ٥٦٢,٩ ١٠,٠ ٥٥٢,٩  اللوازم واملواد  -٠,٥  -٢٨,١  

رصف صفر صفر ٦٨٦,١ ١٨١,١ ٥٠٥,٠ ٦٨٦,١ ١٨١,١ ٥٠٥,٠  األثاث واملعدات  
٦ ٠٠٩,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ٤٢٦,٦  ٩ ٤٣٦,٠  ٦ ٣٠٦,١  ٣ ٤١٩,٠  ٩ ٧٢٥,١  ٧,٦- ٢٩٦,٧  ٢٨٩,١ 

 اموع
٦٩٥,٩ 

١٤ 
٥ ٩٧٨,٥  ٢٠ ٦٧٤,٤  ١٤ ٨٤٩,٢  ٥ ٨٦٤,٧  

٧١٣,٩ 
٢٠ 

١١٣,٨- ١٥٣,٣  ٣٩,٥ 
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   اإلداريةمكتب مدير شعبة اخلدمات: ٣٢١٠الربنامج الرئيسي : ٢٦اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٢١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

فو الفئة الفنيةموظ ٢,٩- ٣٥٠,٣ صفر ٣٥٠,٣ ٣٥٣,٢ صفر ٣٥٣,٢  ٢,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٢,٩- ٤١٠,٩ صفر ٤١٠,٩ ٤١٣,٨ صفر ٤١٣,٨ اموع الفرعي، املوظفون ٢,٩- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,٣- ٢١,٥ ٧,٤ ١٤,٠ ٢٣,٤ ٨,١ ١٥,٣  السفر  -٠,٧  -١,٩  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  داللوازم واملوا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٣- ٤١,٥ ٧,٤ ٣٤,٠ ٤٣,٤ ٨,١ ٣٥,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٠,٧  -٢,٠  

٤,٢- ٤٥٢,٣ ٧,٤ ٤٤٤,٩ ٤٥٧,٢ ٨,١ ٤٤٩,١ اموع  -٠,٧  -٤,٩  
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  قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠لربنامج الفرعي ا: ٢٧اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٢٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 قسم املوارد البشرية
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  حلاالتبا

١٣٣,١- ٦٢٧,٠ صفر ٦٢٧,٠ ٧٦٠,١ صفر ٧٦٠,١ موظفو الفئة الفنية ١٣٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ٩٤٢,٠ ١٨١,٨ ٧٦٠,٢ ٩٤٢,٠ ١٨١,٨ ٧٦٠,٢  موظفو اخلدمات العامة

١ ٥٢٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٠٢,١ ١٨١,٨  ١ ٣٨٧,٢  ١ ٥٦٩,٠ ١٨١,٨  -١٣٣,١ ١٣٣,١- صفر   
 صفر صفر صفر ٢٠١,٦ صفر ٢٠١,٦ ٢٠١,٦ صفر ٢٠١,٦  ؤقتة العامةاملساعدة امل

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  اخلرباء االستشاريون
األخرىاموع الفرعي، الرتب   صفر صفر صفر ٢٢١,٦ صفر ٢٢١,٦ ٢٢١,٦ صفر ٢٢١,٦ 

١,٣- ٢٩,٣ ١٥,٣ ٣١,٩ ٣١,٩ ١٦,٧ ١٥,٢  السفر  -١,٤  -٢,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١١,٥ صفر ١١,٥ ١١,٥ صفر ١١,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣١٠,٠ ١٦٢,٤ ١٤٧,٦ ٣١٠,٠ ١٦٢,٤ ١٤٧,٦  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
٢,٦- ٤٩,٤ صفر ٤٩,٤ ٥٢,٠ صفر ٥٢,٠  اللوازم واملواد ٢,٦- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٣,٩- ٤٠٠,٢ ١٧٧,٧ ٢٢٢,٤ ٤٠٥,٤ ١٧٩,١ ٢٢٦,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١,٤  -٥,٢  

١ ٩٦٨,٢ اموع  ٢ ٣٢٩,١ ٣٦٠,٩  ١ ٨٣١,٣  ٢ ١٩٠,٨ ٣٥٩,٥  -١٣٦,٩  -١,٤  -١٣٨,٣  
  
  
  

298 
 

2
0

-A
-011

110 



 

 

IC
C

-A
SP

/9/20
 

 

  
  قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي : ٢٨اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٢٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم امليزانية واملالية
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٧٠٧,٣ صفر ٧٠٧,٣ ٧٠٧,٨ صفر ٧٠٧,٨ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
١ ٠٤٦,٧ ٣١٩,٥ ٧٢٧,٢  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٠٤٦,٧ ٣١٩,٥ ٧٢٧,٢  صفر صفر صفر 

١ ٤٣٥,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٥٤,٥ ٣١٩,٥  ١ ٤٣٤,٥  ١ ٧٥٤,٠ ٣١٩,٥  -٠,٥ ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٧,٢ صفر ٦٧,٢ ٦٧,٢ صفر ٦٧,٢  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٥,٠ صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر ٥,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٧٢,٢ صفر ٧٢,٢ ٧٢,٢ صفر ٧٢,٢ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٢,٢- ٢٣,٨ صفر ٢٣,٨ ٢٦,٠ صفر ٢٦,٠  السفر ٢,٢- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٦٤,٠ صفر ٦٤,٠ ٦٤,٠ صفر ٦٤,٠  لتعاقديةاخلدمات ا
 صفر صفر صفر ١٢,٥ صفر ١٢,٥ ١٢,٥ صفر ١٢,٥  التدريب

 ٣٣٢,٦ صفر ٣٣٢,٦ ٤٣٢,٦ صفر ٤٣٢,٦ ١٠٠,٠ صفر ١٠٠,٠  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

رصف صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات  صفر صفر صفر صفر 
٢,٢- ٥٣٢,٩ صفر ٥٣٢,٩ ٢٠٢,٥ صفر ٢٠٢,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢,٢- صفر   

١ ٧٠٩,٧ اموع  ٢ ٠٢٩,٢ ٣١٩,٥  ٢ ٠٣٩,٧  ٢ ٣٥٩,٢ ٣١٩,٥  ٣٣٠,٠ صفر ٣٣٠,٠ 
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  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي : ٢٩اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٢٥٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

العامةقسم اخلدمات    املتصلة  األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

رصف ٦٠٤,٣ ٦١٠,٧ صفر ٦١٠,٧ موظفو الفئة الفنية  ٦,٤- ٦٠٤,٣ ٦,٤- صفر   
١ ٩٢٨,١  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٢٣١,١ ٣٠٣,٠  ١ ٩٢٨,١  ٢ ٢٣١,١ ٣٠٣,٠  صفر صفر صفر 

٢ ٥٣٨,٨ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٨٤١,٨ ٣٠٣,٠  ٢ ٥٣٢,٤  ٢ ٨٣٥,٤ ٣٠٣,٠  -٦,٤ ٦,٤- صفر   
٦٧,٢- صفر ٦٧,٢ صفر ٦٧,٢ ١٣٤,٤ ٦٧,٢ ٦٧,٢  املساعدة املؤقتة العامة  -٦٧,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صف صفر ٧٦,٥ صفر ٧٦,٥ ٧٦,٥ صفر ٧٦,٥  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٦٧,٢- صفر ١٤٣,٧ صفر ١٤٣,٧ ٢١٠,٩ ٦٧,٢ ١٤٣,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٦٧,٢  

١,٤- ١٥,٢ صفر ١٥,٢ ١٦,٦ صفر ١٦,٦  لسفرا ١,٤- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٤١,٠ صفر ٤١,٠ ٤١,٠ صفر ٤١,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٤,٠ صفر ٢٤,٠ ٢٤,٠ صفر ٢٤,٠  التدريب

٢ ٥٩٢,٧  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٦٩٣,٧ ١٠١,٠  ٢ ٥٩٢,٧  ٢ ٦٩٣,٧ ١٠١,٠  صفر صفر صفر 
١٤,٥- ٢٧٦,٤ صفر ٢٧٦,٤ ٢٩٠,٩ صفر ٢٩٠,٩  اللوازم واملواد ١٤,٥- صفر   

 صفر صفر صفر ١٣٩,٦ صفر ١٣٩,٦ ١٣٩,٦ صفر ١٣٩,٦  األثاث واملعدات
٣ ١٠٤,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ٢٠٥,٨ ١٠١,٠  ٣ ٠٨٨,٩  ٣ ١٨٩,٩ ١٠١,٠  -١٥,٩ ١٥,٩- صفر   

٥ ٧٨٧,٣ اموع  ٦ ٢٥٨,٥ ٤٧١,٢  ٥ ٧٦٥,٠  ٦ ١٦٩,٠ ٤٠٤,٠  -٢٢,٣  -٦٧,٢  -٨٩,٥  
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  قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي : ٣٠اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٢٦٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

١ ٠٦٢,٦ موظفو الفئة الفنية  ١ ٥٨٥,٥ ٥٢٢,٩  ١ ٠٦٢,١  ١ ٥٨٤,١ ٥٢٢,٠  -٠,٥  -٠,٩  -١,٤  
١ ٢٢٨,٥  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ١٨٤,٤ ٩٥٥,٩  ١ ٢٢٨,٥  ٢ ١٧٩,٩ ٩٥١,٤ ٤,٥- صفر   -٤,٥  

٢ ٢٩١,١ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٤٧٨,٨  ٣ ٧٦٩,٩  ٢ ٢٩٠,٦  ١ ٤٧٣,٤  ٣ ٧٦٤,٠  -٠,٥  -٥,٤  -٥,٩  
٣٣,٦- صفر ١٦٨,٠ ١٦٨,٠ صفر ٢٠١,٦ ٢٠١,٦ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٣٣,٦  

 صفر صفر صفر ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠ ٢٠,٠ صفر ٢٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠ ٣٠,٠ صفر ٣٠,٠  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٣٣,٦- صفر ٢١٨,٠ ١٦٨,٠ ٥٠,٠ ٢٥١,٦ ٢٠١,٦ ٥٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣٣,٦  

٢,٢- ٨٠,٣ ٥٥,٨ ٢٤,٦ ٨٧,٦ ٦٠,٨ ٢٦,٨  السفر  -٥,٠  -٧,٣  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  يافةالض

 صفر صفر صفر ٣٢٩,٠ ٦٠,٠ ٢٦٩,٠ ٣٢٩,٠ ٦٠,٠ ٢٦٩,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٤٠,٩ صفر ٤٠,٩ ٤٠,٩ صفر ٤٠,٩  التدريب

١ ٥٢٨,٤  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٨٢٦,٥  ٤ ٣٥٤,٩  ١ ٥٢٨,٤  ٢ ٨٢٦,٥  ٤ ٣٥٤,٩  صفر صفر صفر 
١٠,٥- ٢٠٩,٠ ٩,٥ ١٩٩,٥ ٢٢٠,٠ ١٠,٠ ٢١٠,٠  اللوازم واملواد  -٠,٥  -١١,٠  

 صفر صفر صفر ٥٤٦,٥ ١٨١,١ ٣٦٥,٤ ٥٤٦,٥ ١٨١,١ ٣٦٥,٤  األثاث واملعدات
٢ ٤٤٠,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ١٣٨,٤  ٥ ٥٧٨,٩  ٢ ٤٢٧,٨  ٣ ١٣٢,٩  ٥ ٥٦٠,٦  -١٢,٧  -٥,٥  -١٨,٣  

٤ ٧٨١,٦ اموع  ٤ ٨١٨,٨  ٩ ٦٠٠,٤  ٤ ٧٦٨,٤  ٤ ٧٧٤,٢  ٩ ٥٤٢,٧  -١٣,٢  -٤٤,٦  -٥٧,٧  
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  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج : ٣١اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية شعبة خدمات احملكمة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٣ ٨٨١,١ موظفو الفئة الفنية  ٤ ٦٩٤,٥  ٨ ٥٧٥,٦  ٣ ٧٢٦,٢  ٤ ٦٧٥,٨  ٨ ٤٠٢,٠  -١٥٤,٩  -١٨,٧  -١٧٣,٦  
٢ ٢٨٢,٩ ٦٠٦,٠  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٨٨٨,٩  ٢ ٢٦٩,٥ ٦٠٦,٠  ٢ ٨٧٥,٥ ١٣,٤- صفر   -١٣,٤  

املوظفوناموع الفرعي،   ٤ ٤٨٧,١  ٦ ٩٧٧,٤  ١١ ٤٦٤,٥  ٤ ٣٣٢,٢  ٦ ٩٤٥,٣  ١١ ٢٧٧,٥  -١٥٤,٩  -٣٢,١  -١٨٧,٠  
٢ ٢٧٨,٣ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ٢ ٢٧٨,٣ ١ ٦٩٧,٩ صفر   ١ ٦٩٧,٩ ٥٨٠,٤- صفر   -٥٨٠,٤  

 صفر صفر صفر ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
رصف  العمل اإلضايف  صفر صفر صفر ٦٨,٩ ٦٨,٩ صفر ٦٨,٩ ٦٨,٩ 

 صفر صفر صفر ٢٢٢,٦ ١٨٩,٧ ٣٢,٩ ٢٢٢,٦ ١٨٩,٧ ٣٢,٩  اخلرباء االستشاريون
٢ ٨٢٩,٤ ٤٤٨,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣ ٢٧٨,٠  ٢ ٢٤٩,٠ ٤٤٨,٦  ٢ ٦٩٧,٦ ٥٨٠,٤- صفر   -٥٨٠,٤  

١ ١١٠,٠ ٦٣,٠  السفر  ١ ١٧٣,٠  ١ ٠٠٠,٩ ٩٤٣,١ ٥٧,٨  -٥,٢  -١٦٦,٩  -١٧٢,١  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٦٦٤,٢ ٣٠٣,٣ ٣٦٠,٩ ٦٦٤,٢ ٣٠٣,٣ ٣٦٠,٩  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٢٤,٠ ١٠٤,١ ١٩,٩ ١٢٤,٠ ١٠٤,١ ١٩,٩  التدريب
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الدفاع

١ ٨٠٩,٧  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٢٦٢,٩  ٤ ٠٧٢,٦  ١ ٥٠٥,٦  ٢ ٢٦٢,٩  ٣ ٧٦٨,٥  -٣٠٤,١ ٣٠٤,١- صفر   
١,٥- ١٣٩,٠ ١١٠,٠ ٢٩,٠ ١٤٦,٣ ١١٥,٨ ٣٠,٥  اللوازم واملواد  -٥,٨  -٧,٣  

 صفر صفر صفر ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥ ٥٩,٥ ٢٨,٠ ٣١,٥  األثاث واملعدات
٢ ٣١٥,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٣ ٩٢٤,١  ٦ ٢٣٩,٦  ٢ ٠٠٤,٦  ٣ ٧٥١,٤  ٥ ٧٥٦,٤  -٣١٠,٩  -١٧٢,٧  -٤٨٣,٥  

٧ ٢٥١,٢ اموع  ١٣ ٧٣٠,٩  ٢٠ ٩٨٢,١  ٦ ٧٨٥,٤  ١٢ ٩٤٥,٧  ١٩ ٧٣١,٢  -٤٦٥,٨  -٧٨٥,٢  -١ ٢٥٠,٩  
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  مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة: ٣٣١٠الربنامج الفرعي : ٣٢اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 صيات اللجنةقبل تو

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٢,٩- ٤٣٠,٦ ٢٧٤,٥ ١٥٦,١ ٤٣٣,٥ ٢٧٤,٥ ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية ٢,٩- صفر   
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  لعامةموظفو اخلدمات ا

٢,٩- ٤٩١,٢ ٢٧٤,٥ ٢١٦,٧ ٤٩٤,١ ٢٧٤,٥ ٢١٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون ٣,٠- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢٢,٤ ١٢٢,٤ صفر ١٢٢,٤ ١٢٢,٤ صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩ ٨١,٩ ٦٨,٠ ١٣,٩  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٢٠٤,٣ ١٩٠,٤ ١٣,٩ ٢٠٤,٣ ١٩٠,٤ ١٣,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٦- ٥٠,٩ ٤٤,٦ ٦,٣ ٥٥,٥ ٤٨,٦ ٦,٩  السفر  -٤,٠  -٤,٦  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٨,٤ صفر ١٨,٤ ١٨,٤ صفر ١٨,٤  التدريب

 صفر صفر صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  عداتاألثاث وامل

٠,٦- ٧٤,٣ ٤٩,٦ ٢٤,٧ ٧٨,٩ ٥٣,٦ ٢٥,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٤,٠  -٤,٦  
٣,٥- ٧٦٩,٥ ٥١٤,٥ ٢٥٥,٣ ٧٧٧,٣ ٥١٨,٥ ٢٥٨,٨ اموع  -٤,٠  -٧,٦  
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  قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي : ٣٣اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 قسم إدارة احملكمة
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ١٣٧,٣ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨ موظفو الفئة الفنية  ١ ١٣٧,٣ ٧٣٩,٥ ٣٩٧,٨  صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢ ٨٠٤,٣ ٦٨٣,١ ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

١ ٤٢٢,٦ ٥١٩,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٩٤١,٧  ١ ٤٢٢,٦ ٥١٩,٠  ١ ٩٤١,٦  صفر صفر صفر 
١٠٤,٤- صفر ٤٣٠,٨ ٤٣٠,٨ صفر ٥٣٥,٢ ٥٣٥,٢ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -١٠٤,٤  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر ٢٧,٥ ٢٧,٥ صفر ٢٧,٥ ٢٧,٥ صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠ ٤١,٠ ٣٠,٠ ١١,٠  اخلرباء االستشاريون
١٠٤,٤- صفر ٤٩٩,٣ ٤٨٨,٣ ١١,٠ ٦٠٣,٧ ٥٩٢,٧ ١١,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -١٠٤,٤  

٣,١- صفر ٣٤,٣ ٣٤,٣ صفر ٣٧,٤ ٣٧,٤ صفر  السفر  -٣,١  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ١٥٤,٥ ١٥٤,٥ صفر ١٥٤,٥ ١٥٤,٥ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣٧,٤ ٣٧,٤ صفر ٣٧,٤ ٣٧,٤ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ٧,٨ صفر ٧,٨ ٧,٨ صفر ٧,٨  نفقات التشغيل العامة
٠,٧- ١٠٣,٦ ٩١,٢ ١٢,٤ ١٠٩,٠ ٩٦,٠ ١٣,٠  اللوازم واملواد  -٤,٨  -٥,٥  

 صفر صفر صفر ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥ ٥٣,٥ ٢٨,٠ ٢٥,٥  األثاث واملعدات
٠,٦- ٣٩١,٠ ٣٤٥,٤ ٤٥,٧ ٣٩٩,٦ ٣٥٣,٣ ٤٦,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٧,٩  -٨,٦  

٢ ٣٦٨,٦ ٥٧٦,٣ اموع  ٢ ٩٤٤,٩  ٢ ٢٥٦,٣ ٥٧٥,٧  ٢ ٨٣١,٩  -٠,٦  -١١٢,٣  -١١٣,٠  
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  قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي : ٣٤اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم االحتجاز
  املتصلة  األساسية  اموع  االتباحل

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٢٧٥,٩ ٨٠,٣ ١٩٥,٦ ٢٧٦,٤ ٨٠,٣ ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٣٩٧,١ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٢ ٣٩٧,٦ ١٤٠,٩ ٢٥٦,٧ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٢- ٢,٨ صفر ٢,٨ ٨٤,٥ ٨١,٥ ٣,٠  السفر  -٨١,٥  -٨١,٧  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢,١ ٢,١ صفر ٢,١ ٢,١ صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥ ١٨,٥ ١٧,٠ ١,٥  التدريب

١ ٨٠١,٩  نفقات التشغيل العامة  ١ ٨٩٥,٩ ٩٤,٠  ١ ٤٩٧,٨  ١ ٥٩١,٨ ٩٤,٠  -٣٠٤,١ ٣٠٤,١- صفر   
٠,٤- ٧,١ صفر ٧,١ ٧,٥ صفر ٧,٥  اللوازم واملواد ٠,٤- صفر   

 صفر صفر صفر ٦,٠ صفر ٦,٠ ٦,٠ صفر ٦,٠  األثاث واملعدات
فنياموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظ  ١ ٨١٩,٩  ٢ ٠١٤,٥ ١٩٤,٦  ١ ٥١٥,٢  ١ ٦٢٨,٣ ١١٣,١  -٣٠٤,٧  -٨١,٥  -٣٨٦,٢  

٢ ٠٧٦,٦ اموع  ٢ ٤١٨,١ ٣٤١,٥  ١ ٧٧١,٤  ٢ ٠٣١,٤ ٢٦٠,٠  -٣٠٥,٢  -٨١,٥  -٣٨٦,٧  
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  قسم الترمجة التحريرية والترمجة الفورية يف احملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي : ٣٥اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

ة والترمجة الفورية يف قسم الترمجة التحريري
  املتصلة  األساسية احملكمة

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٧١٠,٧ موظفو الفئة الفنية  ٢ ٣٨٦,٦  ٤ ٠٩٧,٣  ١ ٧٠٠,٧  ٢ ٣٨٤,٧  ٤ ٠٨٥,٥  -١٠,٠  -١,٩  -١١,٩  
 صفر صفر صفر ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤ ٥٠١,٣ ٢٥٨,٩ ٢٤٢,٤  موظفو اخلدمات العامة

١ ٩٥٣,١ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٦٤٥,٥  ٤ ٥٩٨,٦  ١ ٩٤٣,١  ٢ ٦٤٣,٦  ٤ ٥٨٦,٨  -١٠,٠  -١,٩  -١١,٩  
١ ١٥٨,٩ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ١٥٨,٩ ٢٤٩,٨- صفر ٩٠٩,١ ٩٠٩,١ صفر   -٢٤٩,٨  

 صفر صفر صفر ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧ ٧٠٨,٢ ٢٩٢,٥ ٤١٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر ٦٤,٢ ٦٤,٢ صفر ٦٤,٢ ٦٤,٢ صفر  اخلرباء االستشاريون
رتب األخرىاموع الفرعي، ال  ١ ٥١٥,٦ ٤١٥,٧  ١ ٩٣١,٣  ١ ٢٦٥,٨ ٤١٥,٧  ١ ٦٨١,٥ ٢٤٩,٨- صفر   -٢٤٩,٨  

٠,٩- ٢١٢,٠ ٢٠٢,١ ٩,٩ ٢٣١,٢ ٢٢٠,٤ ١٠,٨  السفر  -١٨,٣  -١٩,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٣٥٠,٥ ٩٣,٠ ٢٥٧,٥ ٣٥٠,٥ ٩٣,٠ ٢٥٧,٥  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١٧,٨ ١٧,٨ صفر ١٧,٨ ١٧,٨ صفر  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
٠,٥- ١٩,٠ ٩,٥ ٩,٥ ٢٠,٠ ١٠,٠ ١٠,٠  اللوازم واملواد  -٠,٥  -١,٠  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٤- ٥٩٩,٣ ٣٢٢,٤ ٢٧٦,٩ ٦١٩,٥ ٣٤١,٢ ٢٧٨,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١٨,٨  -٢٠,٢  

٢ ٦٤٧,١ اموع  ٤ ٥٠٢,٣  ٧ ١٤٩,٤  ٢ ٦٣٥,٧  ٤ ٢٣١,٨  ٦ ٨٦٧,٦  -١١,٤  -٢٧٠,٥  -٢٨١,٨  
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  وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي : ٣٦اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 نةقبل توصيات اللج

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٥٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية وحدة الضحايا والشهود
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

١ ٠٢٧,٧ ٧٦٢,٠ موظفو الفئة الفنية  ١ ٧٨٩,٧  ١ ٠١٠,٩ ٦٤٥,٣  ١ ٦٥٦,٢  -١١٦,٧  -١٦,٨  -١٣٣,٥  
١ ١٠٦,٧ ٦٠,٦  مات العامةموظفو اخلد  ١ ١٦٧,٣  ١ ٠٩٧,٧ ٦٠,٦  ١ ١٥٨,٣ ٩,٠- صفر   -٩,٠  

٢ ١٣٤,٤ ٨٢٢,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٩٥٧,٠  ٢ ١٠٨,٦ ٧٠٥,٩  ٢ ٨١٤,٥  -١١٦,٧  -٢٥,٨  -١٤٢,٥  
٢٢٤,٠- صفر ٢٣١,٢ ٢٣١,٢ صفر ٤٥٥,٢ ٤٥٥,٢ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٢٢٤,٠  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اعاتاملساعدة املؤقتة لالجتم

 صفر صفر صفر ٤١,٤ ٤١,٤ صفر ٤١,٤ ٤١,٤ صفر  العمل اإلضايف
 صفر صفر صفر ٢١,٥ ٢١,٥ صفر ٢١,٥ ٢١,٥ صفر  اخلرباء االستشاريون

٢٢٤,٠- صفر ٢٩٤,١ ٢٩٤,١ صفر ٥١٨,١ ٥١٨,١ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٢٢٤,٠  
٢,٩- ٥٨٨,٧ ٥٥٧,٢ ٣١,٥ ٦٤٢,٠ ٦٠٧,٦ ٣٤,٤  السفر  -٥٠,٤  -٥٣,٣  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢٦,٩ ٢٦,٩ صفر ٢٦,٩ ٢٦,٩ صفر  التدريب

٢ ١٦٣,٩ صفر  نفقات التشغيل العامة  ٢ ١٦٣,٩ ٢ ١٦٣,٩ صفر   ٢ ١٦٣,٩ رصف صفر   صفر 
٠,٤- صفر ٧,٦ ٧,٦ صفر ٨,٠ ٨,٠ صفر  اللوازم واملواد  -٠,٤  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٢ ٨٠٦,٤ ٣٤,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ٢ ٨٤٠,٩  ٢ ٧٥٥,٦ ٣١,٥  ٢ ٧٨٧,١  -٢,٩  -٥٠,٨  -٥٣,٧  

٥ ٤٥٨,٩ ٨٥٧,٠ اموع  ٦ ٣١٥,٩  ٥ ١٥٨,٣ ٧٣٧,٤  ٥ ٨٩٥,٧  -١١٩,٦  -٣٠٠,٦  -٤٢٠,٢  
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  قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٣٦٠الربنامج الفرعي : ٣٧اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٣٦٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية قسم مشاركة وتعويض الضحايا
  املتصلة  األساسية  اموع  االتباحل

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٢٤,٨- ٨١٦,٦ ١٨٥,٩ ٦٣٠,٧ ٨٤١,٤ ١٨٥,٩ ٦٥٥,٥ موظفو الفئة الفنية ٢٤,٨- صفر   
٤,٥- صفر ٢٢٩,٧ ١٦٩,١ ٦٠,٦ ٢٤٣,٢ ١٧٣,٦ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٥  

١ ٠٧٥,٦ ٣٥٩,٥ ٧١٦,١ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٠٤٦,٤ ٣٥٥,٠ ٦٩١,٣  -٢٤,٨  -٤,٥  -٢٩,٢  
٢,٢- صفر ٤,٤ ٤,٤ صفر ٦,٦ ٦,٦ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -٢,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

فرص ٨,٠  اخلرباء االستشاريون  صفر صفر صفر ٨,٠ صفر ٨,٠ ٨,٠ 
٢,٢- صفر ١٢,٤ ٤,٤ ٨,٠ ١٤,٦ ٦,٦ ٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٢,٢  

٠,٧- ١١٢,٢ ١٠٥,٠ ٧,٢ ١٢٢,٤ ١١٤,٥ ٧,٩  السفر  -٩,٥  -١٠,٢  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

رصف ١٥٧,١ ٥٣,٧ ١٠٣,٤ ١٥٧,١ ٥٣,٧ ١٠٣,٤  اخلدمات التعاقدية  صفر صفر 
 صفر صفر صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر ٥,٠ ٥,٠ صفر  التدريب
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الدفاع

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
٠,١- صفر ١,٧ ١,٧ صفر ١,٨ ١,٨ صفر  اللوازم واملواد  -٠,١  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٠,٧- ٢٧٦,١ ١٦٥,٤ ١١٠,٦ ٢٨٦,٣ ١٧٥,٠ ١١١,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٩,٦  -١٠,٢  

١ ٣٧٦,٥ ٥٤١,١ ٨٣٥,٤ اموع  ١ ٣٣٤,٨ ٥٢٤,٨ ٨١٠,٠  -٢٥,٤  -١٦,٣  -٤١,٧  
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  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج : ٣٨اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة يزانيةامل
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٤٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 قسم اإلعالم والوثائق
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

١ ٣٤٦,٧ ٥٢١,٢ ٨٢٥,٥ موظفو الفئة الفنية  ١ ٣٤٥,٣ ٥٢١,٢ ٨٢٤,١  -١,٤ ١,٤- صفر   
٤,٥- صفر ٦٨٧,٢ ٢٠٢,٤ ٤٨٤,٨ ٦٩١,٧ ٢٠٦,٨ ٤٨٤,٨  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٥  

١ ٣١٠,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٠٣٨,٤ ٧٢٨,١  ١ ٣٠٨,٩  ٢ ٠٣٢,٥ ٧٢٣,٦  -١,٤  -٤,٥  -٥,٩  
٣٣,٦- صفر ٢٧٦,٠ ١٦٨,٠ ١٠٨,٠ ٣٠٩,٦ ٢٠١,٦ ١٠٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة  -٣٣,٦  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  ملساعدة املؤقتة لالجتماعاتا
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٣٣,٦- صفر ٢٧٦,٠ ١٦٨,٠ ١٠٨,٠ ٣٠٩,٦ ٢٠١,٦ ١٠٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣٣,٦  

٢,٦- ٨٥,٢ ٥٦,٦ ٢٨,٦ ٩٢,٩ ٦١,٧ ٣١,٢  سفرال  -٥,١  -٧,٧  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٨٤٤,٩ ٥٩٨,٩ ٢٤٦,٠ ٨٤٤,٩ ٥٩٨,٩ ٢٤٦,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٣,٨ صفر ٣,٨ ٣,٨ صفر ٣,٨  التدريب

 صفر صفر صفر ٩٥,٥ ١٣,٥ ٨٢,٠ ٩٥,٥ ١٣,٥ ٨٢,٠  نفقات التشغيل العامة
٦,٥- ١٢٣,٥ صفر ١٢٣,٥ ١٣٠,٠ صفر ١٣٠,٠  اللوازم واملواد ٦,٥- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١ ١٦٧,١ ٦٧٤,١ ٤٩٣,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  ١ ١٥٢,٩ ٦٦٩,٠ ٤٨٣,٩  -٩,١  -٥,١  -١٤,٢  

١ ٩١١,٣ اموع  ١ ٦٠٣,٨  ٣ ٥١٥,١  ١ ٩٠٠,٨  ١ ٥٦٠,٦  ٣ ٤٦١,٤  -١٠,٥  -٤٣,٢  -٥٣,٧  
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  مكتب رئيس قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤١٠الربنامج الفرعي : ٣٩اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٤١٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية مكتب رئيس قسم اإلعالم والوثائق
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

 صفر صفر صفر ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ ١٤٠,١ صفر ١٤٠,١ موظفو الفئة الفنية
 صفر صفر صفر ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦ ٦٠,٦ صفر ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

 صفر صفر صفر ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ ٢٠٠,٧ صفر ٢٠٠,٧ اموع الفرعي، املوظفون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

فرص صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون  صفر صفر صفر صفر صفر 
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,٣- ١٤,٨ صفر ١٤,٨ ١٦,١ صفر ١٦,١  السفر ١,٣- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلدمات التعاقدية
فرص صفر صفر  التدريب  صفر صفر صفر صفر صفر صفر 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
١,٣- ١٤,٨ صفر ١٤,٨ ١٦,١ صفر ١٦,١ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١,٣- صفر   

١,٣- ٢١٥,٥ صفر ٢١٥,٥ ٢١٦,٨ صفر ٢١٦,٨ اموع ١,٣- صفر   
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  املكتبة: ٣٤٢٠الربنامج الفرعي : ٤٠اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٤٢٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية املكتبة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٠,٥- ١٩٥,٦ صفر ١٩٥,٦ ١٩٦,١ صفر ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢ ١٢١,٢ صفر ١٢١,٢  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٣١٦,٨ صفر ٣١٦,٨ ٣١٧,٣ صفر ٣١٧,٣ اموع الفرعي، املوظفون ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة العامة

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى

٠,٢- ٢,٣ صفر ٢,٣ ٢,٥ صفر ٢,٥  السفر ٠,٢- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٤٦,٠ صفر ٤٦,٠ ٤٦,٠ صفر ٤٦,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ٢,٢ صفر ٢,٢ ٢,٢ صفر ٢,٢  التدريب

 صفر صفر صفر ٨٢,٠ صفر ٨٢,٠ ٨٢,٠ صفر ٨٢,٠  نفقات التشغيل العامة
٦,٥- ١٢٣,٥ صفر ١٢٣,٥ ١٣٠,٠ صفر ١٣٠,٠  اللوازم واملواد ٦,٥- صفر   

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٦,٧- ٢٥٦,٠ صفر ٢٥٦,٠ ٢٦٢,٧ صفر ٢٦٢,٧ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٦,٧- صفر   

٧,٢- ٥٧٢,٨ صفر ٥٧٢,٨ ٥٨٠,٠ صفر ٥٨٠,٠ اموع ٧,٢- صفر   
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  وحدة الشؤون العامة: ٣٤٣٠الربنامج الفرعي : ٤١اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٤٣٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية وحدة الشؤون العامة
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٢٩٢,٧ صفر ٢٩٢,٧ ٢٩٣,٢ صفر ٢٩٣,٢ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
 صفر صفر صفر ٢٤٢,٤ صفر ٢٤٢,٤ ٢٤٢,٤ صفر ٢٤٢,٤  موظفو اخلدمات العامة

٠,٥- ٥٣٥,١ صفر ٥٣٥,١ ٥٣٥,٦ صفر ٥٣٥,٦  الفرعي، املوظفوناموع ٠,٥- صفر   
١١,٢- صفر ٨٩,٦ ٨٩,٦ صفر ١٠٠,٨ ١٠٠,٨ صفر  املساعدة املؤقتة العامة  -١١,٢  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اء االستشاريوناخلرب
١١,٢- صفر ٨٩,٦ ٨٩,٦ صفر ١٠٠,٨ ١٠٠,٨ صفر اموع الفرعي، الرتب األخرى  -١١,٢  

١,٠- ١١,٦ صفر ١١,٦ ١٢,٦ صفر ١٢,٦  السفر ١,٠- صفر   
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٢١٠,٠ ٧٠,٠ ١٤٠,٠ ٢١٠,٠ ٧٠,٠ ١٤٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر ١,٦ صفر ١,٦ ١,٦ صفر ١,٦  التدريب

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي   ١,٠- ٢٢٣,٢ ٧٠,٠ ١٥٣,٢ ٢٢٤,٢ ٧٠,٠ ١٥٤,٢ ١,٠- صفر   

١,٥- ٨٤٧,٩ ١٥٩,٦ ٦٨٨,٣ ٨٦٠,٦ ١٧٠,٨ ٦٨٩,٨ اموع  -١١,٢  -١٢,٧  
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  وحدة التوعية: ٣٤٤٠الربنامج الفرعي : ٤٢اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٣٤٤٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 وحدة التوعية
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٠,٥- ٧١٦,٨ ٥٢١,٢ ١٩٥,٦ ٧١٧,٣ ٥٢١,١ ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية ٠,٥- صفر   
٤,٥- صفر ٢٦٣,٠ ٢٠٢,٤ ٦٠,٦ ٢٦٧,٥ ٢٠٦,٩ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة  -٤,٥  

٠,٥- ٩٧٩,٩ ٧٢٣,٦ ٢٥٦,٢ ٩٨٤,٨ ٧٢٨,١ ٢٥٦,٧ اموع الفرعي، املوظفون  -٤,٥  -٤,٩  
٢٢,٤- صفر ١٨٦,٤ ٧٨,٤ ١٠٨,٠ ٢٠٨,٨ ١٠٠,٨ ١٠٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة  -٢٢,٤  

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  العمل اإلضايف

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اخلرباء االستشاريون
٢٢,٤- صفر ١٨٦,٤ ٧٨,٤ ١٠٨,٠ ٢٠٨,٨ ١٠٠,٨ ١٠٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٢٢,٤  

٥,١- صفر ٥٦,٦ ٥٦,٦ صفر ٦١,٧ ٦١,٧ صفر  السفر  -٥,١  
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  الضيافة

 صفر صفر صفر ٥٨٨,٩ ٥٢٨,٩ ٦٠,٠ ٥٨٨,٩ ٥٢٨,٩ ٦٠,٠  اخلدمات التعاقدية
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  التدريب

 صفر صفر صفر ١٣,٥ ١٣,٥ صفر ١٣,٥ ١٣,٥ صفر  نفقات التشغيل العامة
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  اللوازم واملواد

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر  األثاث واملعدات
٥,١- صفر ٦٥٩,٠ ٥٩٩,٠ ٦٠,٠ ٦٦٤,١ ٦٠٤,١ ٦٠,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -٥,١  

١ ٤٣٣,٠ ٤٢٤,٧ اموع  ١ ٨٥٧,٧  ١ ٤٠١,٠ ٤٢٤,٢  ١ ٨٢٥,٢  -٠,٥  -٣٢,٠  -٣٢,٥  
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  أمانة مجعية الدول األطراف: ابعالربنامج الرئيسي الر: ٤٣اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 الربنامج الرابع الفارق لجنةبعد توصيات ال

 أمانة مجعية الدول األطراف
  املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  تصلةامل  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٨٠,٣- ٥٦٨,٠  ٥٦٨,٠ ٦٤٨,٣  ٦٤٨,٣ موظفو الفئة الفنية   -٨٠,٣  
    ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤  موظفو اخلدمات العامة

٨٠,٣- ٨٤٣,٤  ٨٤٣,٤ ٩٢٣,٧  ٩٢٣,٧ اموع الفرعي، املوظفون   -٨٠,٣  
    ٤٢٤,٠  ٤٢٤,٠ ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة

    ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠ ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠  ساعدة املؤقتة لالجتماعاتامل
    ٣٨,٠  ٣٨,٠ ٣٨,٠  ٣٨,٠  العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
١ ٠٨٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى   ١ ٠٨٨,٠  ١ ١٦٢,٠   ١ ١٦٢,٠  ٧٤,٠  ٧٤,٠ 

١٠٩,١- ١٩٧,٨  ١٩٧,٨ ٣٠٦,٩  ٣٠٦,٩  السفر   -١٠٩,١  
    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

    ٦٩٣,٠  ٦٩٣,٠ ٦٩٣,٠  ٦٩٣,٠  اخلدمات التعاقدية
    ٩,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٩,٠  التدريب

٠,٨- ٢٩,٣  ٢٩,٣ ٣٠,٠  ٣٠,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,٨  
١,٣- ٢٣,٨  ٢٣,٨ ٢٥,٠  ٢٥,٠  اللوازم واملواد   -١,٣  

    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات
وع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيام  ١ ٠٨٣,٩   ١ ٠٨٣,٩  ١١١,١- ٩٧٢,٨  ٩٧٢,٨   -١١١,١  

٣ ٠٩٥,٦ اموع   ٣ ٠٩٥,٦  ٢ ٩٧٨,٢   ٢ ٩٧٨,٢  -١١٧,٤   -١١٧,٤  
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  املؤمترات: ٤١٠٠الربنامج : ٤٤اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١ية املقترحة لعام امليزان
 ٤١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 املؤمترات
  املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

          موظفو الفئة الفنية
           موظفو اخلدمات العامة

          اموع الفرعي، املوظفون
    ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠ ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠  املؤقتة العامةاملساعدة 

    ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠ ٧٠٠,٠  ٧٠٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
    ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
١ ٠٧٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى   ١ ٠٧٠,٠  ١ ٠٧٠,٠   ١ ٠٧٠,٠     

١٠٩,١- ٩٨,٨  ٩٨,٨ ٢٠٧,٩  ٢٠٧,٩  السفر   -١٠٩,١  
           الضيافة

    ٦٨١,٠  ٦٨١,٠ ٦٨١,٠  ٦٨١,٠  اخلدمات التعاقدية
           التدريب

٠,٦- ٢٤,٤  ٢٤,٤ ٢٥,٠  ٢٥,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,٦  
١,٠- ١٩,٠  ١٩,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  اللوازم واملواد   -١,٠  

           األثاث واملعدات
رعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الف  ١١٠,٧- ٨٢٣,٢  ٨٢٣,٢ ٩٣٣,٩  ٩٣٣,٩   -١١٠,٧  

٢ ٠٠٣,٩ اموع   ٢ ٠٠٣,٩  ١ ٨٩٣,٢   ١ ٨٩٣,٢  -١١٠,٧   -١١٠,٧  
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  أمانة مجعية الدول األطراف: ٤٢٠٠الربنامج : ٤٥اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
  توصيات اللجنةقبل

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٤٢٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 أمانة مجعية الدول األطراف
  املتصلة  األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

٨٠,٣- ٥٦٨,٠  ٥٦٨,٠ ٦٤٨,٣  ٦٤٨,٣ موظفو الفئة الفنية   -٨٠,٣  
    ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤ ٢٧٥,٤  ٢٧٥,٤  موظفو اخلدمات العامة

٨٠,٣- ٨٤٣,٤  ٨٤٣,٤ ٩٢٣,٧  ٩٢٣,٧ اموع الفرعي، املوظفون   -٨٠,٣  
 ٧٤,٠  ٧٤,٠ ٧٤,٠  ٧٤,٠     املساعدة املؤقتة العامة

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
    ١٨,٠  ١٨,٠ ١٨,٠  ١٨,٠  العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
وع الفرعي، الرتب األخرىام  ٧٤,٠  ٧٤,٠ ٩٢,٠  ٩٢,٠ ١٨,٠  ١٨,٠ 
    ٩٩,٠  ٩٩,٠ ٩٩,٠  ٩٩,٠  السفر
    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

    ١٢,٠  ١٢,٠ ١٢,٠  ١٢,٠  اخلدمات التعاقدية
    ٩,٠  ٩,٠ ٩,٠  ٩,٠  التدريب

٠,١- ٤,٩  ٤,٩ ٥,٠  ٥,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,١  
٠,٣- ٤,٨  ٤,٨ ٥,٠  ٥,٠   واملواداللوازم   -٠,٣  

    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات
٠,٤- ١٤٩,٦  ١٤٩,٦ ١٥٠,٠  ١٥٠,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -٠,٤  

١ ٠٩١,٧ اموع   ١ ٠٩١,٧  ١ ٠٨٥,٠   ١ ٠٨٥,٠  -٦,٧   -٦,٧  
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  الصندوق االستئماين للضحاياأمانة : ٦١٠٠الربنامج : ٤٦اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٦١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

  املتصلة  األساسية أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  االتباحل

    ٥٨١,٤ ٤٢٢,٤ ١٥٩,٠ ٥٨١,٤ ٤٢٢,٤ ١٥٩,٠ موظفو الفئة الفنية
    ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦ ١٢١,٢ ٦٠,٦ ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

    ٧٠٢,٦ ٤٨٣,٠ ٢١٩,٦ ٧٠٢,٦ ٤٨٣,٠ ٢١٩,٦ اموع الفرعي، املوظفون
    ٦١,٢ ٦١,٢  ٦١,٢ ٦١,٢   املساعدة املؤقتة العامة

           ملؤقتة لالجتماعاتاملساعدة ا
           العمل اإلضايف

٣٢,٠- ٠,٥ ٢٨,٥ ٨,٠ ٢٠,٥ ٦٠,٠ ٤٠,٠ ٢٠,٠  اخلرباء االستشاريون  -٣١,٥  
٣٢,٠- ٠,٥ ٨٩,٧ ٦٩,٢ ٢٠,٥ ١٢١,٢ ١٠١,٢ ٢٠,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى  -٣١,٥  

١٠,٨- ٢١٤,٠ ١١٦,٥ ٩٧,٦ ٢٣٧,٨ ١٢٩,٤ ١٠٨,٤  السفر  -١٢,٩  -٢٣,٨  
    ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  الضيافة

    ١٤٥,٥ ٦٢,٠ ٨٣,٥ ١٤٥,٥ ٦٢,٠ ٨٣,٥  اخلدمات التعاقدية
    ٢٧,٠ ٢٤,٤ ٢,٦ ٢٧,٠ ٢٤,٤ ٢,٦  التدريب

٠,١- ١٨,٥ ١٣,٧ ٤,٩ ١٩,٠ ١٤,٠ ٥,٠  نفقات التشغيل العامة  -٠,٤  -٠,٥  
٠,٢- ٢,٩  ٢,٩ ٣,٠  ٣,٠  اللوازم واملواد   -٠,٢  

           األثاث واملعدات
١١,١- ٤١٢,٩ ٢١٦,٥ ١٩٦,٤ ٤٣٧,٣ ٢٢٩,٨ ٢٠٧,٥ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  -١٣,٣  -٢٤,٤  

١ ٢٦١,١ ٨١٤,٠ ٤٤٧,١ اموع  ١ ٢٠٥,٢ ٧٦٨,٧ ٤٣٦,٥  -١٠,٦  -٤٥,٣  -٥٥,٩  
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  مكتب مشروع املباين الدائمة: ٧١٠٠الربنامج  : ٤٧اجلدول 

  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية
 قبل توصيات اللجنة

  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٧١٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

الدائمةمكتب مشروع املباين    املتصلة  األساسية 
  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
 اموع  باحلاالت

    ٢٧٤,٨  ٢٧٤,٨ ٢٧٤,٨  ٢٧٤,٨ موظفو الفئة الفنية
    ٦٠,٦  ٦٠,٦ ٦٠,٦  ٦٠,٦  موظفو اخلدمات العامة

    ٣٣٥,٤  ٣٣٥,٤ ٣٣٥,٤  ٣٣٥,٤ اموع الفرعي، املوظفون
١٦,٨- ١٦,٨  ١٦,٨ ٣٣,٦  ٣٣,٦  املساعدة املؤقتة العامة   -١٦,٨  

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
           العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
١٦,٨- ١٦,٨  ١٦,٨ ٣٣,٦  ٣٣,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى   -١٦,٨  

٢,٩- ٢٦,٢  ٢٦,٢ ٢٩,١  ٢٩,١  السفر   -٢,٩  
    ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  الضيافة

٢٩,٠- ٨١,٠  ٨١,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠  اخلدمات التعاقدية   -٢٩,٠  
٦,٢- ٦,٢  ٦,٢ ١٢,٣  ١٢,٣  التدريب   -٦,٢  

٠,٣- ٩,٨  ٩,٨ ١٠,٠  ١٠,٠  نفقات التشغيل العامة   -٠,٣  
٠,١- ١,٩  ١,٩ ٢,٠  ٢,٠  اللوازم واملواد   -٠,١  

    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات
٣٨,٤- ١٤٠,٠  ١٤٠,٠ ١٧٨,٤  ١٧٨,٤ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -٣٨,٤  

٥٥,٢- ٤٩٢,٢  ٤٩٢,٢ ٥٤٧,٤  ٥٤٧,٤ اموع   -٥٥,٢  
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  آلية املراقبة املستقلة: ٧٥٠٠الربنامج : ٤٨اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة امليزانية

 قبل توصيات اللجنة
  ٢٠١١امليزانية املقترحة لعام 
 ٧٥٠٠ الفارق لجنةبعد توصيات ال

 آلية املراقبة املستقلة
  املتصلة  األساسية 

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
  املتصلة  ساسيةاأل  اموع  باحلاالت

 اموع  باحلاالت

    ١٩٦,١  ١٩٦,١ ١٩٦,١  ١٩٦,١ موظفو الفئة الفنية
           موظفو اخلدمات العامة

    ١٩٦,١  ١٩٦,١ ١٩٦,١  ١٩٦,١ اموع الفرعي، املوظفون
           املساعدة املؤقتة العامة

           املساعدة املؤقتة لالجتماعات
           العمل اإلضايف

           اخلرباء االستشاريون
          اموع الفرعي، الرتب األخرى

١,٠- ٩,٠  ٩,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  السفر   -١,٠  
           الضيافة

           اخلدمات التعاقدية
           التدريب

١,٠- ٣٩,٠  ٣٩,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠  نفقات التشغيل العامة   -١,٠  
١,٠- ١٩,٠  ١٩,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  اللوازم واملواد   -١,٠  

    ٤٠,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ٤٠,٠  األثاث واملعدات
٣,٠- ١٠٧,٠  ١٠٧,٠ ١١٠,٠  ١١٠,٠ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني   -٣,٠  

٣,٠- ٣٠٣,١  ٣٠٣,١ ٣٠٦,١  ٣٠٦,١ اموع   -٣,٠  
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  جلزء جيما
 الوثائق ذات الصلة

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل يناير/ كانون الثاين١ من لبيانات املالية للفترةا  -١
 الصفحة احملتويات

 ٣٢١ ..............................................................................................خطاب اإلحالة 
 ٣٢٢   ..................................................٢٠٠٩بيان املراقبة الداخلية وتقرير بشأن بيئة املراقبة املالية لعام 

   البيانات
ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف  :البيان األول

٢٠٠٩................................................................ ....................... 
٣٥٣  

 ٣٥٤ .....٢٠٠٩ديسمرب / كانون   األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف  :البيان الثاين
 ٣٥٥ ........................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف  :البيان الثالث
 ٣٥٦ .............٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١عتمادات للفترة من بيان اال :البيان الرابع
 ٣٥٧  ................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت  :١اجلدول 
 ٣٦٠  ............................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف  :٢اجلدول 
 ٣٦١  ...........٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف  :٣اجلدول 
 ٣٦٣  ......................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف  :٤اجلدول 
 ٣٦٤  .........................................٢٠٠٨ الدول األطراف من الفائض النقدي لعام أنصبة :٥اجلدول 
 ٣٦٦  ............................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف  :٦اجلدول 
 ٣٦٧  .................................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية يف  :٧اجلدول 

  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية
 ٣٦٨ ....................................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  -١
 ٣٦٩ ....................................................موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢
 ٣٧٥ ) ................................................البيانات من األول إىل الرابع(احملكمة اجلنائية الدولية  -٣
 ٣٧٦ ........................................الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ  -٤
 ٣٧٦ ..............................................................تفاصيل اإليرادات املتنوعة : ١اجلدول  
 ٣٧٧ .......................................................................تفاصيل النفقات : ٢اجلدول  
 ٣٧٩ ................................................تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل : ٣اجلدول  
 ٣٨٠ ...............................................تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع : ٤اجلدول  
 ٣٨١ ..............................................................................الصناديق االستئمانية  -٥
 ٣٨١ ..........................................................................املمتلكات غري املستهلكة  -٦
 ٣٨٢ .......................................................ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٥اجلدول  
 ٣٨٢ ................................لة من مصادر أخرى ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمو: ٦اجلدول  
 ٣٨٢ .......................................شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات  -٧
 ٣٨٢ .................................................................................مدفوعات ااملة  -٨
 ٣٨٣ ..............................................................................العاملون بدون مقابل -٩
 ٣٨٣ ................................................................................االلتزامات احملتملة  -١٠
 ٣٨٣ ................................................................................اإلصابة أثناء اخلدمة -١١
 ٣٨٣ ...................................................................................التربعات العينية -١٢
 ٣٨٣  .............................................................التربعات للصندوق االستئماين للضحايا  -١٣
 ٣٨٤  .................................................................وصف عام : مشروع املباين الدائمة  -١٤
 ٣٨٤  .........................................السياسة احملاسبية وإعداد التقارير املالية: مشروع املباين الدائمة  -١٥
 ٣٨٥  ).........................................ثالثا-أوال(مالحظات بشأن البيانات : مشروع املباين الدائمة  -١٦

________________________  
.ICC-ASP/9/13صدر سابقا بوصفه الوثيقة * 
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  خطاب اإلحالة

     ٢٠١٠يوليه / متوز٥

  

رف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية من النظام املايل، أتش ١-١١وفقاً للمادة 
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١عن الفترة من 

 
 
 
 
 
 
  سلفانا أربيا) التوقيع(

 املسجل

  

   

   

 
 
 

 السيد داميان برويت
 مدير

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace road 

London SW1W 9SP 

  اململكة املتحدة
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  بيان املراقبة الداخلية

  املسجلمسؤوليات 

ة سؤولأنا امل املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمة، وبصفيت، ١-١٠١عمال بالقاعدة املالية 
 إدارة النظام املايل والقواعد املالية على حنو مترابط من جانب مجيع أجهزة ضمانعن والقابلة للمساءلة 

املسؤولة عن البيانات املالية، وقمت بتحديد ومتابعة أنا ، ١-١١١ومبوجب القاعدة . كمةاحمل
مجيع اإلجراءات احملاسبية كما قمت بوضع ، ة واحملافظة عليهاالسجالت املالية الرئيسية والفرعي

  .تسمية املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبيةبللمحكمة و

  بيان املراجعة الداخلية

لدعم األعمال اليت يقوم ا قلم   وجود نظام سليم للمراقبة الداخلية عن، أنا املسؤولةاملسجلبصفيت   
حملكمة وحتقيق أهداف احملكمة، وعن عمل هذا النظام كأداة من أدوات تعزيز البيئة اإلدارية واحملاسبية ا

  .للمحكمة

حتقيق اليت ميكن أن تؤثر على خاطر الرئيسية حتديد املهو دف منها عملية جارية اهل الداخلية قبةواملرا  
ال وفقط للفاعلية معقولة فإا توفر ضمانات ، ولذلك وتنفيذ الضوابط اجلوهرية ستراتيجيةاألهداف اإل

  .توفر ضمانات مطلقة هلا

  تقييم املخاطر

 حققت احملكمة، على الرغم من عدم وجود عملية منهجية إلدارة املخاطر خالل الفترة، تقدما
وقامت احملكمة يف إطار هذه العملية بالتعرف على . ملحوظاً يف وضع نظام إلدارة املخاطر يف املؤسسة

 خماطر ٢٢وحددت احملكمة .  الرئيسية اليت تواجهها ووضعت أولويات هلاستراتيجيةاملخاطر اإل
ثال لنظمها الداخلية،  يف سبعة جماالت رئيسية لنشاطها هي التعاون، واملوارد البشرية، واالمتإستراتيجية

وتقوم احملكمة حالياَ بتحويل هذه . واالتصال اخلارجي، واألمن، وإدارة العمليات، واملباين الدائمة
وأنشأت يف إطار هذه العملية أفرقة عاملة .  إىل سجالت للمخاطر العمليةستراتيجيةاملخاطر اإل

م احملكمة تقريراً إىل جملس التنسيق وعند انتهاء أعمال هذه األفرقة، ستقد. مشتركة بني األجهزة
الستعراض املخاطر التشغيلية، ومدى اجتذاب املنظمة للمخاطر، واختيار إستراتيجيات احلد من 

  .املخاطر، والتصدي للمخاطر املتبقية

وأنشأت احملكمة أيضاً جلنة مراجعة احلسابات اليت تضم أربعة أعضاء من اخلارج واليت اجتمعت 
ووفقا الختصاصات اللجنة، خيتص أعضاء اللجنة بالتحقق من . ٢٠١٠مارس / آذارللمرة األوىل يف

وينبغي هلم أيضاً . وجود آلية مناسبة لتحديد املخاطر واإلبالغ عنها وإدارا وبتقدمي املشورة بشأا
حرز تقدم أُو. احملكمة للتصدي هلذه املخاطروضعتها يف مدى كفاية الضوابط الداخلية اليت النظر 
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لبيئة شورة واإلرشادات الالزمة ل يف تقدمي املنشاء هذه اللجنة اليت ستسهم إسهاما كبرياًلحوظ يف إم
  .القادمةالسنة  طوال  الداخليةمراقبةالعامة لل

  استعراض فعالية نظام املراقبة الداخلية

حكمة على العمل تعتمد فعالية نظام املراقبة الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية للم
ومل يتم بعد تنظيم التأكد من امتثال املسؤولني عن . الذي يقوم به املديرون التنفيذيون بقلم احملكمة

  .امليزانية يف األجهزة األخرى

ويتم احلصول على الضمانات من أداء مراجعة احلسابات واملعلومات اليت يقدمها مكتب 
لومات اليت تقدمها أعمال وتقارير املراجع اخلارجي املراجعة الداخلية للحسابات، فضال عن املع

  .للحسابات

ويف الفترة قيد البحث، قام مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بعدة مهام ملراجعة احلسابات 
واستعرض مكتب املراجعة . وتقدمي الضمانات، وعرضت نتائج هذه األعمال على جملس التنسيق

 االستئمانية للمحكمة، وإعداد ميزانية احملكمة، وعمليات اإلنفاق الداخلية للحسابات إدارة الصناديق
وعموما، حصلت املراجعة الداخلية . من ميزانية احملكمة، مبا يف ذلك الضوابط يف نظام ساب

  .للحسابات على ضمانات جوهرية لفعالية املراقبة يف هذه األنشطة

لداخلية للحسابات كل عام املراجعة امكتب يقوم وباإلضافة إىل مراجعة احلسابات، 
 املشتريات والتمويل نطاق هذا االستعراض جمايلويشمل . باستعراض بيئة الضوابط املالية باحملكمة

لكل من لتقييم الذايت ل اًاستبياننظم املكتب وي. الضوابط املاليةالعليا من دارة اإلوقف ويتضمن تقييما مل
يقوم عليه اختبار املكتب وتشكل هذه الوثائق األساس الذي . التااه العليا واملديرين يف هذاإلدارة 

  .الت ااهلضوابط الرئيسية يف هذل

  :، استعرضت الضوابط وفقا لإلطار التايل٢٠٠٩ويف عام 

اإلدارة الرشيدة، مبا يف ذلك جلنة مراجعة احلسابات، وأنظمة تفويض : البيئة الداخلية    )أ(
  ؛)األخالقيات(، وتضارب املصاحل السلطات، وأساليب التشغيل اإلدارية

  تقييم املخاطر؛   )ب(

  ؛)املراقبة يف نظام ساب والفصل بني الواجبات داخل النظام(أنشطة املراقبة     )ج(

  نظم املعلومات واالتصال؛   )د(

  .رصد الضوابط   )ه(
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  :امةنقاط الضعف اهليات التحقق اليت متت عن وجود بعض عملوكشفت 

إجراءات وضوابط يف بط املتعلقة بنظام ساب عن وجود ثغرات كشف حتليل مناذج الضوا
. نظام احملاسيبيف الالواجبات الوصول إىل هذا النظام وأن هذه الثغرات قد تؤثر على الفصل بني 

بالتصدي تكنولوجيا املعلومات تعهد املسؤولون عن لترتيبات واحتسني هذه من أجل وقدمت توصيات 
  .٢٠١١لهم لعام هلذه املسألة يف برنامج عم

واختذت مبادرات . استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث خطةومل تنفذ احملكمة حىت اآلن 
جاري إعداد هذه و. اًكبرييكون فيها تأثري األعطال على النظم اليت وااالت لتحديد املخاطر الرئيسية 

  .وافر املوارد، رهنا بت٢٠١١عام أواخر  ومن املتوقع االنتهاء من ذلك يف. اخلطة

 خطط عمل حللها وهناك خطط ملواصلة تعزيز ناوضعاملذكورة أعاله، للقضايا واستجابة 
  . املالية وحتسني املمارسةراقبةنظم امل

االستنتاج فإن أنشطة مراجعة احلسابات بعض التحسن يف نطاق الضوابط ينما أظهرت وب
 الداخلية خالل الفترة مراقبةللإطار مناسب ا كان لديه االستعراض هو أن احملكمة االعام من نتائج هذ

ضعف كبرية من شأا أن تؤثر على تشغيل إطار املراقبة الداخلية ا مل توجد ا نقاط وأقيد البحث 
وجود إطار مناسب للرقابة الداخلية ل كافيةضمانات وأعرب عن ارتياحي للحصول على . خالل الفترة
  .لبيانوحىت تاريخ توقيع هذا اهذا العام 

  أربيا سلفانا )التوقيع(
  املسجل
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  ٢٠٠٩تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام 

 مراجعة حسابات البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 

  احملتويات

    ملخص تنفيذي
  الفقرات  :النتائج التفصيلية

  ٥-١  ..................................................النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات    -
  ١٥-٦  .....................................................................املسائل املالية    -
  ٣٤-١٦  ..............................................................مشروع املباين الدائمة   -
  ٤٥-٣٥  ...........................................قطاع العامتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية لل   -
  ٤٨-٤٦  ............................................................جلنة مراجعة احلسابات    -
  ٥٣-٤٩ ...............................................................املراقبة الداخلية بيان    -
  ٥٧-٥٤  .………....…..………………………التخطيط الستمرارية األعمال    -
  ٦٢-٥٨  .……........…….…………........كافحة االحتيال   السلوك األخالقي وم -
  ٦٤-٦٣  .................. ...................…متابعة توصيات املراجعة السابقة للحسابات   -

  ٦٥  .........................................................................شكر وتقدير 
    ملخص توصيات مراجعة احلسابات: املرفق ألف
    ٢٠٠٨متابعة توصيات املراجعة لعام : املرفق باء
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  ملخص تنفيذي

اليت تعطي صورة صادقة من  -٢٠٠٩ات املالية لعام بدون حتفظ فيما يتعلق بالبيانقدمنا رأياً 
ؤكد أن ن، و٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١مجيع اجلوانب املادية للمركز املايل للمحكمة يف 

  . دقة واكتمال وصحة البيانات املاليةتؤثر علىكشف عن نقاط ضعف أو أخطاء تمراجعتنا مل 

، يركز تقريرنا ملراجعة احلسابات على ما حكمةوباإلضافة إىل التعليقات على األداء املايل للم
  :يلي

إلدارة على مستوى عال بعض املسائل يل لاألو حدد استعراضنا –مشروع املباين الدائمة      )أ(
التابع جلمعية  بني مكتب املشروع ياتاملسؤولتوزيع لنتيجة وترتيبات املساءلة املتعلقة بتقدمي التقارير 

ما يتعلق الغموض فيوأدى ذلك إىل بعض . التابع لقلم احملكمةروع ومكتب املشالدول األطراف 
أبريل / نيسانواستخدم حىت . تدفق املعلوماتبفيما يتعلق السيما ، املسجلسؤوليات مدير املشروع ومب

  على الرغم من عدم االنتهاء من مرحلة التصميماملبلغ املرصود للمشروع،ئة من ايف امل ١٠ حنو ٢٠١٠
خطة عدم وجود والحظنا أيضا . يلزم مراقبة هذا املبلغ بدقة والتحكم يف استخدامهس، وحىت اآلن

، األمر الذي سيجعل من الصعب على الدول األطراف قياس مدى جناح لتحقيق فوائد املشروع
  .مقابل التكلفةاملشروع وقيمته 

الرئيسية اليت وانب جلاسلّطنا الضوء على  -تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    )ب(
طنا وسلّ.  على اعتمادها اليت ما زلنا نشجع،العتماد هذه املعايريعند التخطيط احملكمة ينبغي أن تراعيها 

النظام املايل والقواعد استعراض يلزم اختاذ إجراءات بشأا ومن بينها الضوء على ااالت الرئيسية اليت 
النتقال إىل املعايري احملاسبية التخطيط لبدء يف ة يف وضع مالئم للواحملكم. والسياسات احملاسبيةاملالية 
السياسات احملاسبية بني هذه املعايري وااالت الرئيسية لالختالف حددنا ، و للقطاع العامالدولية
  .احلالية

 مراقبة احلسابات اليت نثين على احملكمة إلنشاء جلنة -املتعلقة باإلدارة الرشيدةسائل امل     )ج(
الالزمة لتعزيز قاعدة بشأن اإلجراءات زيد من التعليقات املنقدم وس. ستقلنياملعضاء  من األغلبيةتضم أ

راقبة املعدد من ااالت اليت ميكن حتسني ، وسنسلط الضوء على بة الداخليةاقراألدلة املؤيدة لبيان امل
  .فيها

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

لقواعد املالية للمحكمة ووفقاً لانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقاً قمنا مبراجعة البي    -١
  .للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات

مراجعة احلسابات خلوها من العيوب أو األخطاء اليت نعتربها مؤثرة يف دقة واكتمال من وتبني     -٢
، من مجيع اجلوانب املادية، وجه مالئم تعكس بالبيانات املاليةهذه أن ويف رأينا . وصحة البيانات املالية
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ونتائج العمليات والتدفقات النقدية املنتهية يف ذلك ، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املوقف املايل يف 
 متت املعامالت، منو  وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةوقد أعدت البيانات املالية. التاريخ

  .للقواعد املالية ولألغراض املنشودةدية، وفقا مجيع النواحي املا

 كما تضمنت تقييماً لمحكمةل لإلجراءات احملاسبية  عاماًمراجعة احلسابات استعراضاًوتضمنت     -٣
للسجالت احملاسبية وغريها اليت اعتربناها ضرورية يف الظروف القائمة  واالختبارات ،لضوابط الداخليةل

  .من األدلة الداعمة

 بشأن مراجعة رأي الغرض األساسي من إجراءات املراجعة اليت قمنا ا هو تكوين وكان    -٤
نظم املعلومات املالية، املتصلة بوانب اجل جلميع  تفصيلياًاستعراضاًعملنا تضمن ي ولذلك، مل. احلسابات

ت املالية تعكس ، أجري فحص للتأكد من أن البياناوأخرياً. بشأا الً شاماًبيانال ينبغي اعتبار النتائج و
  .من تقدميها بشكل مناسبلمحكمة ولبدقة السجالت احملاسبية 

. يف املرفق ألف نالتوصياتكما يرد ملخص أدناه للمراجعة اليت قمنا ا وترد املالحظات الرئيسية     -٥
  .املرفق باء يف ٢٠٠٨اليت قدمناها يف عام لتوصيات لاإلجراءات اليت اختذا اإلدارة استجابة وترد 

  املسائل املالية

  األداء املايل الشامل

 حتليل إليرادات ونفقات احملكمة مع إجراء مقارنة هلا بإيرادات ونفقات ١دول يرد يف اجل    -٦
  .السنوات املاضية، ويغطي هذا التحليل الصندوق العام ورأس املال العامل والصناديق االستئمانية

  إليرادات والنفقاتاحتليل : ١ دولاجل

  ٢٠٠٩  
  بآالف اليورو

٢٠٠٨  
  بآالف اليورو

٢٠٠٧  
  بآالف اليورو

٢٠٠٦  
  بآالف اليورو

  ٨٠ ٤١٧  ٨٨ ٨٧٢  ٩٠ ٣٨٢  ٩٦ ٢٣٠  االشتراكات املقررة
  ١ ٦٤١  ١ ٣٣٩  ١ ٢١٦  ١ ٦٥٢  التربعات

  ١ ٧٠٣  ٣ ١٢٨  ٤ ٥٨٢  ١ ٢٩٧  إيرادات الفائدة
  ١٠٤  ٢٠٤  ٣٣٨  ٢٩٤  إيرادات متنوعة

  ٨٣ ٨٦٥  ٩٣ ٥٤٣  ٩٦ ٥١٨  ٩٩ ٤٧٣  جمموع اإليرادات
  )٦٦ ٤٣١(  )٧٨ ٧٣٨(  )٨٤ ٨٥٤(  )٩٦ ٢٣٥(  جمموع النفقات

  ١٧ ٤٣٤  ١٤ ٨٠٥  ١١ ٦٦٤  ٣ ٢٣٨  يف الدخل مقارنة بالنفقات) النقص/(الفائض
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  اإليرادات والنفقات

 مليون يورو، ٣,٣ فائضاً يف اإليرادات مقارنة بالنفقات يبلغ ٢٠٠٩حققت احملكمة يف عام     -٧
وتشمل النقاط األخرى اجلديرة .  يف املائة من املخصصات املعتمدة٩٢ حنو وميثل جمموع النفقات

  :بالذكر ما يلي

 مليون يورو لتمويل النمو املستمر للمحكمة حيث ٥,٨زادت االشتراكات املقررة مبقدار    )أ(
  تتم ا يف الوقت احلايل اإلجراءات املتعلقة بأربع حماكمات؛

 حنو ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ة غري املسددة حىت بلغ جمموع االشتراكات املقرر  )ب(
 يف املائة ٩٩,٢ومجعت احملكمة .  مليون يورو متصلة بسنوات سابقة٠,٣٣ مليون يورو، منها ١,٠٩

  من االشتراكات املقررة، ويعكس ذلك الكفاءة املستمرة لإلدارة املالية للمحكمة يف مجع االشتراكات؛

   مليون يورو نتيجة لزيادة األنشطة املتعلقة جبمع التربعات؛٠,٤٤زادت التربعات مبقدار    )ج(

 ٢٠٠٨ مليون يورو عن عام ٣,٣وجد اخنفاض كبري يف الدخل من الفائدة وقل مبقدار     )د(
  نتيجة الخنفاض أسعار الفائدة اليت تقدمها املصارف التجارية؛

يون يورو، ويرجع  مل٩٦,٢ مليون يورو إىل ٨٤,٩زادت النفقات بشكل ملحوظ من     )ه(
ومحلت أيضاً النفقات املتصلة مبشروع . ذلك أساساً إىل زيادة األنشطة املتصلة باحملاكمات والتحقيقات

  .٢٠٠٩ مليون يورو يف عام ١,٣املباين الدائمة على املخصصات وبلغ جمموعها 

  األصول واخلصوم

 ٣٤ البحث ووصوله اآلن إىل جمموع األصول خالل الفترة قيديف  العام خنفاض االعلى الرغم من -٨
وفر يو، فإن موقف صحيفة امليزانية يف احملكمة ال يزال قوياً، ) مليون يورو٤٧,٨: ٢٠٠٨(مليون يورو 
 يف ذات األمهية اخلاصة للدول األطرافوانب وهناك عدد من اجل. الصحة املاليةبشأن ضمانات 

  :البيانات املالية

 مليون يورو، ٥١,٩ مليون يورو إىل ٦٧,٨ع ألجل من اخنفضت الودائع النقدية والودائ   )أ(
ويرجع ذلك أساساً إىل االخنفاض الكبري يف االشتراكات املقررة املدفوعة مسبقاً من الدول األطراف 

، وإىل الزيادة ٢٠٠٩ مليون يورو يف عام ٣,٧ إىل ٢٠٠٨ مليون يورو يف عام ١٣حيث اخنفضت من 
  رو؛ مليون يو١٢يف النفقات اليت بلغت 

 ماليني ٧ إىل ٢٠٠٨ مليون يورو يف عام ١٣,٣اخنفضت التربعات املدفوعة مقدماً من   )ب(
   نتيجة لالتفاق بني الدول األطراف على ختفيض مقدار التربعات املدفوعة مقدماً؛٢٠٠٩يورو يف عام 

دارية ا املطروحة على احملكمة اإلزاد االحتياطي للمدفوعات احملتملة فيما يتعلق بالقضاي   )ج(
   يورو؛٢٤٠ ٠٠٠ يورو إىل ٣٥ ٠٠٠ة من ملنظمة العمل الدولي
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 مليون يورو ٧,٩ مليون يورو إىل ٩,٢استمر االخنفاض يف االلتزامات غري املصفاة من     )د(
وواصلنا الدراسة التفصيلية اليت نقوم ا لضمان استعمال . ، مما يعترب حتسنا يف املوقف٢٠٠٩يف عام 

 اية العام األموال امللتزم العقود أو أوامر (ا يف األغراض املقصودة ودعمها بالتزامات قانونية سارية يف
  ؛)الشراء

 مليون يورو ومل تلجأ احملكمة إىل صندوق ٧,٤ظل صندوق رأس املال العامل عند     )ه(
  . مليون يورو٩,٢الطوارئ وال يزال رصيده هو 

  النقديةدارة اإل

ويف . للحصول على عائدات من فوائضها املاليةتياطيات نقدية كبرية احتواصل احملكمة استثمار   -٩
كيفية تطبيق سياسة جلنة االستثمار وأعمال  قمنا مبراجعة ،٢٠٠٨يف عام الذي مت لعمل أعقاب ا

 ٢٠٠٩ عام رمسية للجنة يفاجتماعات وعلى الرغم من عدم وجود . لنقديةإدارة ااحملكمة املتعلقة ب
موقف  املوقف النقدي احلايل و، ونظر هذا االجتماع يف٢٠١٠ مارس/يف آذار اً اجتماعتعقدولكنها 
  .االستثمار

 ٢٠٠٤ يف عام لأن التعليمات اإلدارية الصادرة عن املسجألرصدة النقدية وقد تبني من فحصنا ل -١٠
 تنص على عدم جواز أن حتتفظ احملكمة بأكثر من ثلث أرصدا النقدية يف مؤسسة واحدة ملاليت و

 يف املائة من املوجودات النقدية للمحكمة يف ٩٣كانت على سبيل املثال، و. تنفذ تنفيذاً كامال
وأحرزت احملكمة تقدماً منذ ذلك احلني، ولكن كانت . ABN Amro يف بنك ٢٠٠٩أغسطس /آب

أثرنا لتعليمات اإلدارية، و ال تزال خمالفة لديسمرب/ كانون األول٣١حىت املوجودات النقدية للمحكمة 
 .٢٠١٠أبريل /هذا املوضوع مرة أخرى عند مراجعتنا للحسابات يف نيسان

  النسبة املئوية للموجودات النقدية حسب املؤسسة املصرفية: ٢اجلدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠١٠أبريل /نيسان  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول  املؤسسة املصرفية

ABN AMRO  ٣٢  ٪٥٦٪  

Radobank  ٣٢  ٪٤٣٪  

BNP Paribas  -  ٢٩٪  

Deutsche Bank  -  ٧٪  

  -  ٪١  مصارف أخرى
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وعلى الرغم من اإلجراءات اليت اختذت خلفض املوجودات الفردية، نشجع جلنة االستثمار على    -١١
. مراقبة االمتثال لسياسة احملكمة مبزيد من االنتظام، نظراً الستمرار عدم االستقرار يف األسواق املالية

انة باخلربة اخلارجية الستكمال اخلربات املتوافرة يف أعضاء اللجنة وحنث احملكمة مرة أخرى على االستع
إذ قد يساعد ذلك اإلدارة على حتديد الفرص املتاحة لتحقيق أقصى قدر ممكن من العائدات بقدر 

  .مقبول من املخاطر

  الضوابط الداخلية

مراجعة ألغراض كفايتها الداخلية للتأكد من الضوابط نظام باستعراض  بشكل روتيين قومن   -١٢
الحظنا التحسينات اليت أدخلت و. هانقاط ضعف هامة في أي ٢٠٠٩يف عام احلسابات، ومل جند 

املتعلقة باملراجعة الداخلية للحسابات ونواصل التأكيد على أمهية هذا الترتيبات خالل هذه الفترة على 
  .ملخاطر املالية والسيطرة عليهاالعمل للحماية من ا

دارة يف تقرير منفصل بالتحسينات اليت ميكن إدخاهلا على الضوابط الداخلية وأشرنا أبلغنا اإلو   -١٣
إىل نقاط الضعف املبينة بالتفصيل يف البيان املتعلق بالضوابط الداخلية والسيما يف جمال الفصل بني 

أن ذلك مل نا على ما يكفي من الضمانات الختاذ حلول بديلة للقول بلالواجبات يف النظام املايل، وحص
 .يؤثر على رأينا يف مراجعة احلسابات

  االحتيال واخلسائر واملدفوعات اخلاصة

 املعايري الدوليةوتتطلب منا . على قلم احملكمةاالحتيال  عن منع واكتشاف ألوليةتقع املسؤولية ا -١٤
 وتوفر ،االحتيال املفترض كجزء من إجراءات املراجعةخماطر االحتيال والنظر يف ملراجعة احلسابات 

لالحتيال يف عام واحدة حبالة بسيطة ل  املسجناوأبلغ. املاديالحتيال ابضمانات فيما يتعلق مراجعتنا 
  .حاالت أخرى لالحتيالأثناء مراجعتنا ومل نكتشف  . يورو٢ ٠٩٥تبلغ قيمتها  ٢٠٠٩

 يورو ٤٢ ٧٩٩وبلغت قيمة األصول املشطوبة طبقا لإلجراءات املعتمدة يف احملكمة هذا العام    -١٥
 يورو فيما يتعلق باملمتلكات غري ٢٩٢ ٦٤٤فيما يتعلق باملبالغ املستحقة التحصيل، وما جمموعه 

  .املستهلكة

  املباين الدائمة

  معلومات أساسية

، وافقت مجعية الدول األطراف على مشروع إقامة مبان دائمة ٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول   -١٦
 مليون يورو لتشييد املباين على مساحة من ١٩٠اجلمعية مبلغ وحددت . جديدة للمحكمة يف الهاي

 مكاناً ١٢٠٠ متراًً مربعاً، على أن تشمل املباين ثالث قاعات للمحاكمات و٤٦ ٠٠٠األرض تبلغ 
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، أجريت مسابقة لتعيني مهندس معماري للمشروع واقترح أن يتم البناء حبلول ٢٠٠٨ويف عام . للعمل
  .٢٠١٤عام 

  نطاق املراجعة

، وركزت األنشطة اليت مت االضطالع ا حىت راحله األوىلال يزال مشروع املباين الدائمة يف م   -١٧
 ٣,١حنو  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١حىت   وأنفق،على وضع الصيغة النهائية للتصميماآلن 

مادات عالوة على نفقات مشاريع أخرى ذات صلة مدرجة يف االعتعلى املشروع ، ماليني يورو فقط 
بالنسبة لنا لتكوين رأي عن التقدم احملرز يف املشروع ال يزال الوقت مبكراً  و.املخصصة لربامج أخرى

رفيع املستوى للترتيبات اإلدارية استعراض  ب٢٠١٠مايو /نا قمنا أثناء مراجعتنا للحسابات يف أيارولكن
 ملشروع اتنفيذ ؤثر علىتكن أن ميالشاملة للمشروع وأبرزنا عددا من جماالت اخلطر احملتملة اليت 

  . املقبلةناونعتزم تقدمي معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تقارير. بصورة فعالة

ت حمددة بدقة ميزانياوالة للمراقبة وخطوط واضحة للمساءلة لمشاريع الناجحة آليات فعول   -١٨
ملتابعة التقدم رتيبات آليات مهمة هذه التو. هاجناحمدى من خالهلا احلكم على  متوقعة ميكن ونتائج

سياق اإلدارة الرشيدة للمشروع وختطيطه، ركّزت مراجعتنا على ما يف و. احملرز والتكاليف املتكبدة
  :يلي

   حمددة بوضوح؛املسؤولياتما إذا كانت        )أ(

  ومالئم لتنسيق اآلراء بني اجلهات املعنية واملستخدم؛اتصال واضح وجود التأكد من     )ب(

  التأكد من وجود معايري دقيقة للنجاح وحتقيق الفوائد إلمكان تقييم النجاح بناء عليها؛   )ج(

  وجود ميزانية وخطة واقعيتني ومرصودتني رصدا جيداً؛    )د(

  .االستعانة باخلربة املناسبة    )ه(

  إدارة املشروع

   املستقلةآلية املراقبة

  :لترتيبات اإلدارية التاليةعند املوافقة على املشروع، اختذت اجلمعية ا     -١٩

والغرض . كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطرافأنشأت جلنة مراقبة للدول األطراف     )أ(
ويشمل ذلك . من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة

وختتص جلنة املراقبة باملراقبة . ني للدول األطرافاحلصول على الدعم من جلنة خمصصة من اخلرباء التابع
خيتص مدير املشروع باألعمال اإلدارية، ويقدم تقاريره مباشرة إىل مجعية   للمشروع بينماستراتيجيةاإل

  الدول األطراف عن طريق جلنة املراقبة؛
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اض على الرغم من مسؤولة مكتب املشروع مسؤولية شاملة عن املشروع وتبعيته لألغر    )ب(
وتشمل هذه األعمال . اإلدارية فقط لقلم احملكمة، خيتص املسجل بعدد كبري من األعمال التنفيذية

 .حملكمةاوتنسيق احتياجات ، وتوفري املعلومات الالزمة ملدير مشروعاملوافقة على العقود واملدفوعات، 
  مبساعدة مكتب املشروع التابع لقلم احملكمة؛لدور ويقوم املسجل ذا ا

أنشأت جملس إدارة للمشروع بغرض توفري هيكل تعاوين واستشاري لإلدارة الشاملة      )ج(
ويكون جملس اإلدارة برئاسة مدير املشروع ويضم ممثلني . ة الرئيسياجلهات املعنيةمع بني للمشروع، جي

  .الدولة املضيفة بوصفها  احملكمة واحلكومة اهلولنديةمن

  املساءلة عن املشروع

نجاح أي مشروع أن يوجد شخص حمدد بوضوح يكون مسؤوال وقابال للمساءلة عن يلزم ل   -٢٠
وقررت اجلمعية أن يقوم ذا الدور . التصميم، واملوافقة على األعمال، واالمتثال لقرارات اجلمعية

شخص من خارج اهليكل اإلداري للمحكمة وعهدت به إىل مدير مشروع منفصل يقدم تقاريره 
واجلهاز اإلداري للمشروع جهاز غري عادي إذ يتكون من .  عن طريق جلنة املراقبةمباشرة إىل اجلمعية

، )اليت تقدم املوارد وتقوم باملراقبة(اجلهات الثالث املعنية الرئيسية وهي الدولة املضيفة، واجلمعية 
 .)تنفيذ العقود لاملسؤول عن حتديد متطلبات املشروع والكيان القانوين(واملسجل 

.  وعدم االتفاق عليهامعقدة بسبب عدم وضوح األدوار واملسؤولياتيبات املشروع وترت   -٢١
على التصديق يف  هلوفاء مبسؤولياتاتمكينه من لكافية ومدخالت  أدلة املسجلتكون لدى وينبغي أن 
خطابات ضمان حمددة ميكنه االستناد إليها عند  ذلك يتطلبوقد . واملوافقة على العقودالنفقات 

قرارات، ينبغي أن يوافق املسجل عليها، وينبغي  ، عندما تتخذ جلنة املراقبةعلى سبيل املثالو. قةاملواف
فيما يتعلق ملساءلة واملسؤولية اخطوط وقد تبني من مالحظاتنا أن . بعد ذلك أن يقوم املسجل بتنفيذها

  .بصنع القرار غري واضحة

من مناقشاتنا لنا  وقد تبني.  شخص واحد حمدديفاملساءلة تنصب املمارسة اجليدة أن وتقتضي    -٢٢
ما إذا و، ليست واضحةجتاوز التكاليف أن اجلهة املسؤولة عن األولية مع املوظفني العاملني يف املشروع 

اليت لديها القدرة على اختاذ قرارات قبة راجلنة املي عن املشروع، أو كان مدير املشروع املسؤول التنفيذ
.  املسجل القابل للمساءلة عن الترخيص باملعامالت والقيمة مقابل التكلفةمولدة للتكاليف، أو 

من أجل توفري املزيد من واملساءلة احلالية لإلدارة ترتيبات راقبة على إعادة النظر يف النشجع جلنة املو
الوضوح على مسؤوليات كل من مكتب مدير املشروع التابع جلمعية الدول األطراف ومكتب مدير 

  . يف االعتبارالتجربة األولية لتشغيل هذه الترتيباتوع التابع لقلم احملكمة، مع أخذ املشر

  وسائل االتصال الفعالة

اختاذ القرارات فعاال لضمان املشروع األساسية املتعلقة بعلومات يلزم أن يكون التبليغ بامل   -٢٣
نا األولية مناقشاتواستعراضنا د تبني من وق. طريقة مناسبةع بواملشراليت تواجه خاطر  وإدارة املاملناسبة
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وأن هناك  اإلدارة،املعلومات إىل جملس أن هناك بعض نقاط الضعف يف األسلوب الذي يتم به توصيل 
ومع دخول املشروع يف مرحلة البناء، يلزم تطوير . تهاكفاياملعلومات املقدمة وتوقيت جماال لتحسني 
دارة وجلنة املراقبة بانتظام تقارير مالية مستوفاة وتقارير عن أن يتلقى جملس اإل لزموي. هذه ااالت

على حد و.  سجالت خماطر املشروعالتقدم احملرز كما يلزم إجراء مشاورات منتظمة بينهما وتبادل
  .هيولي/سجل خماطر املشروع يف متوزالالزمة إلعداد تجميع العملية علمنا، ستتم 

م احملكمة بني اجلهات اليت ستستخدم املشروع ولكن الحظنا وينسق مدير املشروع التابع لقل   -٢٤
هلم كاملة يف املشروع بسبب نقص املعلومات اليت تقدم الشاركة باملاملستخدمني ال يشعرون أن بعض 

الحتياجات  االعتبار الواجب وىلمن املهم أن ي.  عليهاردود الفعلللتعليق عليها وإحاطتهم علما ب
الالزمة تدفق منتظم للمعلومات واحلاجة بالتايل إىل مرحلة التصميم اء من ني لقرب االنتهاملستخدم

االلتزام املستمر، قد يقدم املشروع خالف ما ميكن دون وب.  املشروع من كل من مكتيبللمستخدمني
أن تتوقعه اجلهات املعنية بدرجة معقولة، وقد يؤدي إىل إدخال تعديالت على العقود يف وقت متأخر 

  .ريةبتكلفة كب

  حتقيق الفوائد

وستساعد . ملعرفة ما إذا كان املشروع حيقق أهدافه، يلزم وجود تفصيل واضح لفوائد املشروع   -٢٥
اخلطة مع الفوائد اليت  تتفق بداية املشروع، وينبغي أن ذتقييم ورصد الفوائد منخطة حتقيق الفوائد على 

قد بيان أن املشروع من وجود خطة متفق عليها لوال بد . اجلهات املعنية الرئيسية من املشروعتتوقعها 
الدول األطراف ضمانات فيما يتعلق بتحقيق مبدأ القيمة مقابل جلمعية أن تقدم حقق أهدافه، و

وتبادلنا  هذه املمارسة لتطبيقيف اختاذ اخلطوات الالزمة عملنا، شرعت اإلدارة  ونتيجة ل.التكلفة
مل يتم االتفاق متاما ، ويد أنه ال توجد اآلن خطة لتحقيق الفوائدب. اخلربات مع الفريق  املعين باملشروع

  :ويلزم لنجاح اخلطة. على النتائج أو تسجيلها

  أن تكون جزءاً ال يتجزأ من اخلطة الشاملة للمشروع؛     )أ(

  أن حتدد النتائج املتوقعة؛  )ب(

  أن تبني أين ومىت ميكن توقع فوائد املشروع؛   )ج(

  .يل املوظفني املسؤولني عن حتقيق هذه الفوائدأن تبني بالتفص    )د(

وينبغي أن يتضمن حتقيق الفوائد آلية ملتابعة التنفيذ ورصد الفوائد اليت حتققت مقارنة بالتوقعات    -٢٦
مثل التكاليف، " (املادية"وينبغي أن تكون هذه اآللية قادرة على متابعة كل من الفوائد . واألهداف

وعالوة على ذلك، ينبغي وجود دليل ). مثل املكانة والسمعة" (غري املادية"والفوائد ) عدد املوظفني
على حتقيق الفوائد، وأن يكون الدليل قابال لالحتجاج به عند الفحص من جانب طرف ثالث لتوفري 

  .االطمئنان للدول األطراف
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  :١التوصية 

رتيبات اإلدارية املتعلقة للعمليات، التولية األفترة البعد بأن تستعرض جلنة املراقبة، نوصي 
  .باملشروع، للتأكد من أا تفي بالغرض، وتوفر القدرة على املساءلة بصورة واضحة وكاملة

  :٢التوصية 

نوصي بتفويض االختصاصات وحتديد السلطات على مستوى مناسب وبتوفري املعلومات 
ترخيص يف اية األمر يف أيدي وينبغي أن يكون ال. والسلطات والرقابة الكافية هلم ألداء مسؤوليام

 .اجلهة املسؤولة عن املشروع

  :٣التوصية 

التنسيق راقبة وجملس جلنة املوجملس إدارة املشروع بني الة  فعبإقامة قنوات اتصالنوصي 
  .األجهزة داخل احملكمةباحملكمة من أجل ضمان وصول مجيع املعلومات حبرية وصراحة إىل مجيع 

  :٤التوصية 

عمل احملكمة على تعزيز االتصاالت بني فريق املشروع واملستخدمني لضمان تلبية تنوصي بأن 
وقد ينظر جملس اإلدارة يف استطالع . املشروع الحتياجام، واستجابته لتطلعام، واإلبالغ عن التقدم

  .دي شعورهم بفعالية هذه االتصاالتميف ملستخدمني الرئيسيني رأي ا

  :٥التوصية 

املشار إليها يف دليل املشروع من أجل تحقيق الفوائد ليق املشروع خطة فريضع نوصي بأن 
  .التكلفةالقيمة مقابل معرفة األهداف والفوائد املتفق عليها اليت حتققت وإمكان تقييم 

  ختطيط املشروع

  خماطر التكاليف فيما يتعلق بامليزانية

إقامة املباين الدائمة، حددت ، عندما صدر القرار اخلاص ب٢٠٠٧ديسمرب /يف كانون األول   -٢٧
مجعية الدول األطراف متطلبات املستخدم من املباين، وشكلت هذه املتطلبات االفتراضات واألساس 

  . متراً مربعا٤٥,٥٥٢ًالذي وضع بناء عليه تصميم املشروع، على مساحة إمجالية من األرض تبلغ 

 ٢٠١٤مليون يورو بأسعار عام  ١٩٠لمشروع اإلمجالية اليت رصدت لامليزانية وبلغت    -٢٨
وقد .  بسبب التأخري يف عملية التصميم٢٠١٥ومدد التاريخ احملدد للتنفيذ إىل عام  ،)٣اجلدول (

اليت يتكبدها قلم تكاليف للملكتب املشروع وللمحكمة يزانية املعتمدة املموارد إضافية يف أتيحت 
مل الحظات امللحقة بالبيانات املالية، ولكنها احملكمة فيما يتصل باملشروع، على النحو املبني يف امل
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وامليزانية الرئيسية الفصل بني هذه التكاليف وسيؤدي . صروفات يف بيان اإليرادات واملسجلت
 ونشجع احملكمة. املشروع بسهولةاملتصلة بالتكاليف للمشروع إىل عدم إمكان التعرف على جممل 

  .لة باملشروع يف البيانات املالية القادمةاملتصالتكاليف جلميع واضح بيان تقدمي على 

  ميزانية مشروع املباين الدائمة للمحكمة: ٣اجلدول 

 التكاليف
 جمموع امليزانية املعتمدة 

)مباليني اليورو(  

 ١١٥ التكاليف املتصلة بالتشييد

  :خرىاألتكاليف ال

 ٢٩  الزيادة يف األسعار-
 ١٩ )االستشاريوناملصممون، املهندسون، اخلرباء (األجور  -
 ٥  األجور املتصلة بإدارة املشروع-
 ٤ ) مبا يف ذلك تراخيص اخلرباء االستشاريني( التراخيص والرسوم -
 ١   املتكاملة التخصصية اجلوانب-
 ١٧  الطوارئ املالية-

 ١٩٠ جمموع التكاليف

ات املتعلقة باملتطلبات التقنية وال تتضمن املواصفات األصلية ملسابقة التصميم اثنتني من املواصف   -٢٩
وبدال من تأجيل املسابقة، اختذ قرار بتخفيض التكاليف التقديرية للتصميم بنسبة . واملتطلبات األمنية

وينبغي .  يف املائة ملعاجلة هذا السهو مع اإلبقاء على األموال املتبقية لتغطية املواصفات اجلديدة١٠
أدخلت إذا ظل املخاطر قائمة وست. لتأكد من أا كاملة متامال يف املستقبلبدقة العطاءات مراجعة 

  .وإن كان احتجاز األموال الالزمة هلذا الغرض سيؤدي إىل تقليل املخاطرواصفات، تعديالت على امل

إىل االفتقار إىل  املشروع اليفنهج املتبع يف حساب تكوحدنا بعض املخاوف من أن يؤدي ال    -٣٠
السيما وأنه ال يتضمن تكاليف املواصفات، هذه هذا التعقيد ومبثل ني ملشروع الدقة والتفصيل الكافي

وقد يصعب نتيجة لذلك السيطرة على . احمليط  األمين اخلارجي اليت سيلزم إضافتها يف وقت الحق
ولذلك يلزم مراقبة . التكاليف كلما تطور املشروع وقدمت طلبات إلدخال تعديالت على املواصفات

  .تصلة بالتعديالت ذات الصلة بدقةالتكاليف امل

٣١-   مل تكن ضافية إ تكاليف إىلت التأخريات يف مرحلة التصميم وعملية الشراء اليت طال أمدها وأد
 مليون يورو من احتياطي الطوارئ البالغ ١,٦ ما يقرب من ٢٠١٠مايو /وأنفق حىت أيار. يف احلسبان

ويعادل هذا املبلغ . غري املتوقعة يف مرحلة التصميم مليون يورو، ويرجع ذلك إىل النفقات ١٧قدره 
وسيلزم . من املتوقع عادة يف مرحلة التصميم يف املائة من احتياطي الطوارئ وهو أكثر ١٠نفقات تبلغ 

  .التحكم املتواصل يف احتياطي الطوارئ لضمان استيعابه ألي خماطر كبرية ستنشأ يف املستقبل
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  تعيني اخلرباء يف املشروع

دارة مشروع ذا مدير املشروع التابع جلمعية الدول األطراف بأنه صغري جداً إلأقر مكتب    -٣٢
برينك للمساعدة هي شركة ع يرااملششركة متخصصة يف إدارة وعينت احملكمة لذلك . احلجم والتعقيد

حيث يقوم  ن حىت اآلومجيع ردود الفعل الناجتة عن هذا التعيني إجيابية . يف إدارة ومراقبة املشروع
للمستخدمني ينسقون املتطلبات التشغيلية ثالث، والطرف الدور اخلرباء االستشاريون التابعون للشركة ب

 إىل أيضا  الشركةوأدى تعيني. امليزانية على أساس يومييرصدون تصميم املهندس املعماري، ومع 
نهج ملواجهة  تكييف الذلك ريسسيو. مشروعج يعتمد على دليل للتباع إمثل إجراءات جديدة 

  .لمشروعلرحب به يف جمال تعزيز الترتيبات اإلدارية نوهذا تطور . الظروف

الدول مجعية وقد وضعت . مهندس التصميم وهللخربة ومن الواضح أن املصدر الرئيسي اآلخر    -٣٣
تبني و. ٢٠٠٩ناير ييناير /كانون الثاين يفهندس امللالنتهاء من تعيني األطراف منذ البداية جدوال زمنيا 

معيار حمدد النظر إىل عدم وجود وب. عيني مسابقة التيف  كبريتأخريأنه حدث للمشروع من استعراضنا 
فإنه كان من الواجب االنتهاء من هذه العملية يف أقل من لتعيني مهندس معماري ملثل هذا املشروع 
  .الثمانية عشر شهراً اليت استغرقتها هذه العملية

٣٤-   ذات الصلةتكلفة مع البناء التقدمي اقتراح مفصل ملشروع إىل ثالثة مهندسني معماريني عي ود .
ونتيجة .  على العمليةاًاعتراضاملتسابقني حد ، أثار أتقييم العطاءات املختلفة والتوصل إىل قراروعند 
الثانية من مسابقة املرحلة يف مجيع املهندسني املعماريني الثالثة بقبول  قرار ٢٠٠٩يف صيف اختذ لذلك، 

يف و. يزانية املقررةيف حدود املينبغي أن تكون حات اقتراالأن على أن يكون من الواضح التصميم، 
، الذي شركة مشيدت هامر السنقدم من املقتراح االعلى إدارة املشروع  ، وافق جملساية املطاف

رحلة التصميم، وهناك بوضوح ملتكاليف إضافية كبرية وأدى التأخري إىل . كان يف حدود امليزانية
 هذه بنشر، ونوصي اريعبعمليات شراء املشمن املهم أن تستفيد احملكمة منها فيما يتعلق دروس 

  .عالدروس على نطاق واس

  :٦التوصية 

نوصي بأن يقوم جملس اإلدارة، بعد تعيني املهندس املعماري، باستعراض العمليات الستخالص 
  . االستفادة منها يف عمليات الشراء املقبلةالدروس املستفادة اليت ميكن

  :٧التوصية 

إعادة تقييم امليزانية واحتياطي الطوارئ املتعلقني باملشروع يف ضوء املستوى احلايل نوصي ب
  .للتأخري يف مرحلة التصميم، وبإجراء تقييم للمخاطر النامجة عن االستمرار يف جتاوز التكاليف
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  املسائل اإلدارية

  ايري احملاسبية الدولية للقطاع العامتنفيذ املع

  معلومات أساسية

ملوافقة على اعتماد املعايري احملاسبية ا، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٢٠٠٦ هيولي/متوزيف    -٣٥
ملنظومة  املعايري احملاسبية لحمهذه املعايري وستحل . لبيانات املاليةالدولية للقطاع العام كأساس إلعداد ا

 املتحدة املعمول ا حاليا، والتزمت عدة كيانات تابعة لألمم املتحدة بتنفيذ هذه املعايري يف األمم
  .القادمةات القليلة السنوغضون 

  رمسياًحملكمة قراراًتتخذ اأوصينا بأن ، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ويف تقريرينا املقدمني يف عامي   -٣٦
وعلى الرغم . إىل املعايري احملاسبية الدولية لقطاع العام عداد التقارير املاليةإلاحلايل اإلطار النتقال من با

 يتخذ قرار يف هذا الشأن، وأوصت جلنة امليزانية واملالية يف أعقاب ملمن إعداد خطة أولية لالنتقال، 
  . بتأجيل النظر يف املوضوع إىل السنة القادمة٢٠٠٩تقريرنا لعام 

 تقدمي التقاريرلوسيلة كاعتماد املعايري احملاسبية الدولية لى الفوائد املترتبة على وال نزال نؤكد ع   -٣٧
عزز ن املعايري احملاسبية الدولية ستتقد أعون. التغيريوافقة على باملوصي احملكمة ون ذات النوعية العالية

رة ؤكد أيضاً التزام احملكمة بالشفافية وبإداوست. الرقابة املالية ونوعية اإلدارة املالية واختاذ القرارات
  .الشؤون املالية بطريقة سليمة

  فوائد املعايري احملاسبية الدولية

 اًبيانستقدم الرئيسية العتماد املعايري احملاسبية الدولية أن البيانات املالية السنوية فوائد من ال   -٣٨
تعكس التكاليف احلقيقية لتنفيذ أا سكمة، واليت ختضع إلشراف احمللألصول واخلصوم الً كام
 الطويلة ستراتيجيةاختاذ القرارات اإلعلى دارة والدول األطراف اإلوستساعد هذه املعلومات . طةاألنش
احملاسبة تقتضي املعايري احملاسبية الدولية و. أكثر اكتماال وشفافيةباالستناد إىل معلومات مالية  جلاأل

تطلب وت. س عند دفعهاتكبدها وليوالنفقات عند  اإليراداتبني طابقة على أساس االستحقاق أي امل
 .تكبدها يف البيانات املاليةتاليت األصول اليت متلكها احملكمة واخلصوم يع إدراج مجأيضا 

وللوفاء ذه املتطلبات املتعلقة بتقدمي التقارير، ينبغي أن تكون النظم الكامنة وراء املعلومات    -٣٩
على دراية جيدة ن واملوظفوينبغي أن يكون لة مبا فيه الكفاية اللتقاط املعلومات ذات الصاملالية قوية 

املعايري احملاسبية الدولية على إدخال حتسينات على النظم وتعمل . باإلجراءات واألعمال اإلدارية املعنية
من فوائد و. ليس فقط يف اية العاموإلعداد التقارير املالية على أساس مستمر الداعمة املالية األساسية 
 املتعلقة شهريةالتقدمي التقارير ة لدقتواترا وأكثر  احملاسبية الدولية أيضا وجود نظام استخدام املعايري

  .سناد إىل استخدام املواردإلبا باألعمال اإلدارية 
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 تنفيذ النظر يف اآلثار املترتبة علىيف وقت مبكر مراجعة احلسابات وقد بدأت اإلدارة وجلنة  -٤٠
مساعدة اإلدارة يف التركيز على القضايا هو  تقريرنا  مندفاهل، و العامللقطاعاملعايري احملاسبية الدولية 

يل لتحديد التحديات العملية اليت ستواجه احملكمة إذا استعراض أووقمنا ب. التنفيذ احمليطة بالرئيسية
 .بنجاحاملعايري تلك لخطوات الرئيسية لتنفيذ احملاسبية الدولية ووضعنا مؤشرات لاعتمدت املعايري 

   للقطاع العام املعايري احملاسبية الدوليةتنفيذراحل الرئيسية لملا

الدوليني خربة فريدة يف مساعدة العمالء مراجعة احلسابات الوطنية باململكة املتحدة ملكتب    -٤١
 على برنامج األغذية العاملي، ساعد املكتب ٢٠٠٨، ويف عام الدوليةاحملاسبية على االنتقال إىل املعايري 

 املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ، ٢٠١٠قال إىل هذه املعايري، ويساعد املكتب اآلن، يف عام االنت
العمل مع هذه نا املكتسبة من خربتوبناء على . على االنتقال إليهاللبلدان األمريكية منظمة الصحة و

. نتقال ناجحةااللية عميلزم اختاذها لضمان النجاح ل عددا من اخلطوات الرئيسية اليت ، حددنااملنظمات
  :مبا يلياحملكمة فيلزم أن تقوم 

املعايري احملاسبية الدولية لتنفيذ  موعد متفق عليه وحتديدمشروع للوضع خطة شاملة    ) أ(
 واملوافقة عليهما؛مجعية الدول األطراف عرض على لل

عداد إلطلوبة لتوفري املعلومات املنظم املعلومات املالية وتقييم مدى مالءمتها استعراض   ) ب(
 العناصر الضرورية؛ورفع مستوى لمعايري احملاسبية الدولية الالزمة لالتقارير املالية 

  احملاسبية مع املعايريانا متوافقمالقواعد املالية للتأكد من أالنظام املايل وإعادة النظر يف    )ج(
 على أساس االستحقاق،إىل نظام احملاسبة االلتزام نظام من فيما يتعلق بالتغيري سيما الالدولية، 

  مجعية الدول األطراف؛واحلصول على موافقة 

 والتكيف إلدماج متطلبات املعايري احملاسبية الدوليةالالزمة السياسات احملاسبية يف النظر     )د(
   مراجع احلسابات اخلارجي عليها؛معيف أقرب وقت ممكن ، واالتفاق معها

لمعايري لالبيانات املالية املماثلة لشكل وتركيب ية ومهالوضع جمموعة من البيانات املالية     )ه(
على أساس اليت ستتم مراجعتها ألرصدة االفتتاحية واملتضمنة التعديالت الالزمة لاحملاسبية الدولية 

  واليت ستقدم إىل جلنة مراجعة احلسابات للعلم؛مؤقت 

احملاسبية  أساس املعايري إعداد امليزانيات علىامليزنة من أجل استعراض لعملية القيام ب    )و(
 .والتقارير املاليةاالتساق بني امليزانيات ضمان والدولية 

املشروع بصورة تسهيل تنفيذ الغرض منها طة مفصلة خلاألساس هذه املراحل تشكل أن وينبغي    -٤٢
  .يذ اخلطةوستقوم جلنة مراجعة احلسابات املنشأة حديثاً بدور نشيط يف رصد التقدم احملرز يف تنف. فعالة
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  :٨التوصية 

تقدم اقتراحات أن وللقطاع العام  املعايري احملاسبية الدولية لتنفيذخطة تضع احملكمة نوصي بأن 
  للموافقة عليها؛إىل مجعية الدول األطراف 

  :٩التوصية 

والسياسات للنظام املايل والقواعد املالية مراجعة داخلية نوصي أيضاً بأن تتضمن خطة املشروع 
فيما إذا كانت هذه املراجعة نظر توينبغي أن . اسبية باستخدام املعلومات الواردة يف هذا التقريراحمل

  . للقطاع العامالنظم املالية كافية لدعم املعايري احملاسبية الدولية

  النظر يف املسائل احملاسبية

املعايري ذات و احملاسبية سياساتاحملاسبية الدولية للقطاع العام التوفيق بني الاملعايري تتطلب س   -٤٣
هذه العملية أن تقوم احملكمة بتقييم وتتطلب . لتنفيذلالصلة، وهذه العملية مرحلة أساسية يف أي خطة 

العمليات الواجبة يف مدى مالءمة املعاجلات احملاسبية القائمة وحتديد منهجي ألعماهلا وأن تنظر 
  .تعديلال

حملكمة أن املعايري انفقات وأصول وخصوم اليرادات وإلوقد تبني من استعراضنا األويل ل   -٤٤
  :تؤدي إىل اآلثار التاليةقد احملاسبية الدولية 

لن من االشتراكات املقررة وينشأ جزء كبري من دخل احملكمة فيما يتعلق بالصندوق العام      )أ(
وليس عند لمحكمة ها لاستحقاقاإليرادات األخرى عند وستسجل املعايري احملاسبية الدولية،  ذلك بتأثري

 حلسابات؛وصوهلا إليها، وال نعتقد أن ذلك سيؤثر كثرياً على ا

استالم السلع لكن عند استحقاقها أي عند بعد ذلك عند االلتزام ا والنفقات ل لن تسج   )ب(
وارد استخدام املالقدرة على املطابقة بني لدول األطراف لاملعايري احملاسبية الدولية وستوفر . واخلدمات

 ؛تأثري كبري على مالمح اإلنفاق، وهذا على األرجح هو التغيري الذي سيكون له فترة النشاطو

ولن ختصم النفقات املتكبدة القتناء املمتلكات واملنشآت واملعدات من اإليرادات ولكن    )ج(
مهية قطعا ويتسم ذلك باأل. ستتم رمسلتها وستخصم من استهالك املوجودات على مدى العمر احملدد هلا

وسيوفر مقياساً مساعداً أكثر دقة لتقييم تكاليف ،  للمحكمةاجلديدةتكاليف املباين فيما يتعلق ب
  احملاكمات؛

البيانات املالية ولن تقدم . وسيؤثر أيضاً التغيري يف سياسة تسجيل النفقات على اخلصوم    )د(
الغ املستحقة على السلع واخلدمات اليت ولكن ستبني املبااللتزامات غري املصفاة بعد ذلك معلومات عن 

  بعد؛تدفع مت تسليمها واليت مل 
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االلتزامات املتعلقة بنهاية اخلدمة، ويشمل هذا لبعض حاليا باحتياطي احملكمة وحتتفظ     )ه(
املبالغ املستحقة نظري األخرى مثل اللتزامات  اسجلوت. العودة إىل الوطناالحتياطي املتعلق مبنحة 

مجيع هذه ينبغي تسجيل و. بيانات املاليةبيانية للمالحظة تراكمة للموظفني بوصفها األجازات امل
وستوفر املعايري . وسيلزم املزيد من املستندات لدعمهاااللتزامات بشكل كامل يف بيان الوضع املايل 

  احملاسبية الدولية نتيجة لذلك قياساً أكثر دقة اللتزامات احملكمة؛

 ن مزيد من املعلومات لإلبالغ عن أي معامالت ختص األطراف، مباوسيلزم اإلفصاح ع    )و(
  .جمموع األجور اليت حيصل عليها كبار املوظفني باإلدارةيف ذلك 

أن فإننا نرى ، أثر باملعايري احملاسبية الدوليةتسي من جماالت البيانات املالية يف حني أن عدداًو   -٤٥
ستكون كافية إذا مت تزويدها ببعض  ساب،  مثل برنامجمة،احملكببرامج احملاسبة احلالية املستخدمة 

وال يبدو أن احملكمة ستحتاج يف هذه املرحلة إىل تطويع اجلزء األعظم من نظامها .  اإلضافيةجالنماذ
  .ملوظفنياتدريب وعض التكاليف اإلضافية لتوفري تقييمات للمباين احملكمة ب بتكبدتوس. احملاسيب احلايل

  ساباتجلنة مراجعة احل

ألي الة اإلدارة الفعلوجود جلنة ملراجعة احلسابات يف إطار جيابية نتائج اإللأكدنا دائما على ا -٤٦
ومن دواعي سرورنا . املعنية مبراجعة احلساباتستقلة اخلرباء املبإنشاء جلنة بالتايل ب نرحمنظمة دولية و

أسلوبنا يف مراجعة احلسابات حملة عن منا دوقاملاضي أبريل /يف نيسانللجنة  االجتماع األول ناحضرأننا 
  .والتقييم الشامل لإلدارة وإعداد التقارير املالية

  وإدارة املخاطراملراقبة الداخليةرصد فعالية وستتمكن اللجنة من اإلسهام بصورة فعالة يف    -٤٧
يؤدي التدقيق الذي  وس. بفضل التجارب العملية ألعضائها واختصاصهم املختلفةوإعداد التقارير املالية

ستقوم به اللجنة واالستعراض الذي ستقوم به ألعمال املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات إىل 
الدول األطراف سيساعد إلدارة ولوسيوفر ذلك دعما قيما . تعزيز الضمانات املقدمة لإلدارة الرشيدة

  :ما يليفية يف غضون السنة القادمة ومن املهم أن تنظر اللجن. اإلداريةاالضطالع مبسؤولياا على 

وسنقدم الدعم  – مع أفضل املمارسات اواليتهاتفاق إعادة النظر يف اختصاصاا لضمان      )أ(
  ؛ منظمات دولية أخرىاملتبعة يف أفضل املمارسات بادلتوفري أدوات التقييم وتالالزم لذلك عن طريق 

وضع لجلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة املالية وجلنة امليزانية وهام موقفها فيما يتعلق مب    )ب(
 ؛الزدواجية يف اجلهودلحد 

للقطاع العام املعايري احملاسبية الدولية باالنتقال احملتمل إىل املشورة فيما يتعلق إسداء      )ج(
  باالستناد إىل التقارير املالية؛

 التعليق على إلمكانحلسابات دورة مراجعة االجتماعاا مبا يتماشى مع التخطيط       )د(
مراجعة للحسابات من أجل ارجية اخللداخلية وعن املراجعة اراجعة وتقدمي تقارير سنوية املخطط 
   املقدمة من اإلدارة؛البيانات املاليةمشاريع 
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  .التعليق واملوافقة على مضمون بيان املراقبة الداخلية    )ه(

وقد . الة إلدارة املخاطروضع ترتيبات فععلى اإلدارة ة  مساعديفبدور هام أيضاً لجنة الوستقوم  -٤٨
أشري يف بيان املراقبة الداخلية إىل التقدم احملرز يف هذا اال، ولكن يلزم بذل املزيد من اجلهود إلضفاء 

  .الطابع املنهجي على ترتيبات إدارة املخاطر واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من احملكمة

 الداخلية املراقبةبيان 

 بياناً بشأن املراقبة ٢٠٠٨عندما أضافت ألول مرة يف عام أفضل املمارسات ب احملكمة أخذت   -٤٩
، تهاعن فعاليمعلومات مفصلة تقدمي ، وملراقبةاعلى أنظمة بالتعليق علناً لتزام اللبيان اوميثل ا. الداخلية

  .الة ضوابط داخلية فع عن تطبيقدارةمسؤولية اإلو

لبيان املقدم يف العام احلايل على ضوء املراجعة اليت قمنا ا للحسابات، قدمنا وبعد النظر يف ا   -٥٠
 عملية الكشف عن املعلومات، ونعرب عن امتناننا للبيان احلايل الذي  من االقتراحات لتحسنيعدداً

لتأكد من لتطوير البيان وانعتقد أن هناك جماال بيد أننا . ملراقبة بوجه عامبيئة ايعكس يف رأينا بأمانة 
جلنة مراجعة احلسابات اليت إنشاء بعد و. صحة الضمانات اليت يتلقاها املسجلً دعماً هلذه املعلومات

وصف فيما يتعلق بالسيما تضم جمموعة من اخلرباء، نرى أن هناك جماال أوسع إلدخال حتسينات، 
. ات اليت تقع على عاتقهم اآلخرين واملسؤولي ورؤساء األجهزةاملسجلاليت يقوم ا دوار األمضمون 
اإلدارية للمحكمة، اليت تعمل يوما بعد الترتيبات وصف احلاجة إىل ضمان ببشكل خاص هذا ويتعلق 

  .يوم، بصورة كاملة ودقيقة

٥١-   االت بعض التقدم هذا العام وأُحرز حسني احملتملة،  من جماالت التاًعددنا دوحدفيما يتعلق با
  :التالية

 على نظام سليم  عن احلفاظاملسجلؤولية يفصح اجلزء من البيان املتعلق مبس ينبغي أن     )أ(
أن يعتمد عليها للتأكد من صحة املعلومات املقدمة من رؤساء ينبغي اجلهة اليت  عن املاليةمراقبة لل

   املباين الدائمة؛ةأو األعمال املطلوبة من جلن األجهزة اآلخرين

 الغرض من نظام املراقبة الداخلية وأن يوضح دقة مبزيد من الينبغي أن يصف بيان املراقبة    )ب(
  ؛العام طوالاملراقبة اخللل احملتمل يف نظام أنه وضع ملواجهة 

راقبة إطار امللعمل كل من الرئيسية ينبغي أن يصف إطار املخاطر واملراقبة العناصر      )ج(
، وكيفية خاطردرة احملكمة على مواجهة امل من الناحية العملية، وأن يبني قر إدارة املخاطإستراتيجيةو

  جتهيز احملكمة إلدارة املالمح املتغرية للمخاطر؛

الضمانات اليت ميكن االعتماد عليها لتكوين رأي فعالية وحتديد الاستعراض ينبغي       )د(
  ا؛املراجعة الداخلية للحسابات، والضمانات املقدمة من اإلدارة العليمكتب ائي، مبا يف ذلك رأي 

  .شارة، باختصار، إىل أي نقط ضعف كبرية يف املراقبة وكيف ستتم معاجلتهاإلا      )ه(



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-011110  342 

لدعم للحصول على الضمانات الالزمة أن ميتلك املسجل أدوات كافية أمهية لإلدارة دنا أكّو     -٥٢
رة العليا من مجيع موظفي اإلداضمانات  املسجليلتمس بغي أن وين. املعلومات الواردة يف بيان املراقبة

  .احملكمةاألنشطة الرئيسية بعن ني املسؤول

تكون املراقبة ،  املباين الدائمةعومثل مكتب املدعي العام ومكتب مشرحلاالت، يف بعض او     -٥٣
على ولذلك ينبغي أن يعتمد املسجل . املتصلة ا حمدودةوالقرارات اليت يقوم ا املسجل ألعماهلا 

املعنيون ن واملديرتؤكد الضمانات اليت يقدمها وينبغي أن . االت هلذه ادارةاإلإلجراءات اليت وضعتها ا
أنه ال توجد على حد علمهم نقاط ضعف يف املراقبة، أو ينبغي أن يسلطوا الضوء على نقاط الضعف 

. يالء االعتبار الواجباوينبغي تعزيز هذه الضمانات مبا يدل على . املوجودة وكيفية معاجلتهم هلا
خلية للحسابات ومكتب التحقيقات ابغي أيضا احلصول على ضمانات من رئيس مكتب املراجعة الدوين

  .كجزء من ضمانام السنوية وعملية اإلبالغ

  :١٠التوصية 

نوصي بأن يعيد املسجل النظر، يف سياق الضمانات املقدمة وأعمال جلنة مراجعة احلسابات 
  .ن املراقبة الداخلية، من أجل ضمان وجود أدلة كافية لتأييدهااجلديدة، يف اإلجراءات املتبعة لوضع بيا

  :١١التوصية 

إجراءات مناسبة ألن يقدم له رؤساء األجهزة واملوظفني املسؤولني  املسجل يضعنوصي بأن 
  .عن االمتثال للقواعد والنظم تقارير كتابية عن آليات املراقبة ونظم إدارة املخاطر

  ال األعميةتمرارسالتخطيط ال

عالية وسيتم احلكم على جناحها من خالل قدرا على حتقيق العدالة عامة للمحكمة مكانة    -٥٤
 احملكمة القدرة على ختفيف لك يلزم أن مت،لذلكنتيجة و. بكفاءة وفعالية وفقا لنظام روما األساسي

الرغم من وعلى . تجهيزاتلأعطال ااآلثار الناجتة عن توقف أنشطتها نتيجة لألضرار مادية أو 
، مل حتقق احملكمة إال تقدماً حمدوداً فيما يتعلق بتطوير عاجلة اجلوانب األمنيةاإلجراءات اليت اختذت مل

  . واختبارهااستمرارية األعمالاملتعلقة بطط اخل

واضحة وموثقة وموارد إجراءات وتقتضي فعالية التخطيط الستمرارية األعمال وجود    -٥٥
تقتضي أيضاً و. وقوع حوادث أو كوارث أو أعطال للتجهيزات الرئيسية حالة األعمال يف ستمرارال

سيوفر التخطيط و. واستعراض املخاطراإلجهاد اختبار عن طريق ة ءتقييمات منتظمة للكفاالقيام ب
 بطريقة إجيابية ووضع توقعةاملألحداث غري الواضح الستمرارية األعمال باحملكمة القدرة على مواجهة ا

  .ادثة معينةعمال عند وقوع ححد لتوقف األ
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وينبغي أن يكون التخطيط الستمرارية األعمال عملية مستمرة وجزءاً ال يتجزأ من العمليات    -٥٦
تية هلذا التخطيط على لدورة احليالوعادة ما تكون هناك مخس مراحل . اإلدارية والتشغيلية للمحكمة

 ويتم استمرارية العملاليت دد تحليل أويل للمخاطر بة العمليوتبدأ . النحو املبني يف الشكل البياين أدناه
بشكل هذا التحليل عن طريق خطة متواصلة للصيانة لضمان اختبار الترتيبات املتعلقة باالستمرارية 

، ونظراً لوجود عدة قضايا اآلن أمام تحليل األعمالاألولية لاحملكمة يف هذه املرحلة وال تزال . منتظم
  .يدعو إىل القلقاحملكمة، فإن ذلك 

احملتمل على املعلومات وعلى الرغم من قيام احملكمة بصورة غري رمسية ببعض التقييم للتأثري    -٥٧
ة، فإن التأثري احملتمل مل خيضع للفحص من جانب جهة مستقلة أو متفق األساسية والنظم التكنولوجي

  . لالستجابةونتيجة لذلك، مل توضع خطة تفصيلية واستراتيجيات مناسبة .عليها

  :١٢التوصية 

جدوالً زمنياً واضحاً للتخطيط الستمرارية األعمال يف مجيع العمليات نوصي بأن تضع احملكمة 
وااالت اليت تعترب جزءاً من تقييم تأثري األعمال مع تركيز املوارد على املهام والنظم اليت تعترب حامسة 

  .ألعمال احملكمة

  السلوك األخالقي

من أجل رتاهة  من ال عال جداًمؤسسة قانونية، ينبغي أن تعمل احملكمة على مستوىبوصفها    -٥٨
زال ت القانونية ولكن ال اد وضعت احملكمة آليات ملراجعة وضمان جودة عملياقو. احلفاظ على مسعتها

جماالت ال تستويف أفضل املمارسات احلالية فيما يتعلق بالسلوك األخالقي مراجعة احلسابات حتدد 
  .منظمات غري الرامية إىل حتقيق الربحلل

تضمن ذلك و. وقد أحرز بعض التقدم يف تعزيز ثقافة السلوك األخالقي ومنع وكشف االحتيال   -٥٩
. اشتباه يبلغ عنه للسلوك غري الالئق أو االحتيايلتابعة أي ه هو مسيكون دورطبقا للخطة تعيني حمقق 

 ا�'���ر وا���$ل

�(�,ا ا��+*()      -�  
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توقعات لتحديد مناسبة إجراءات نظم ووجدت الة إال إذا ميكن أن تكون فعال وظيفة غري أن هذه ال
  .اإلبالغ عن االشتباه يف وقوع سلوك غري الئق، وثقافة تؤكد على أمهية  بوضوحاإلدارة

 عدم التسامحا بالتزامهأن تضع احملكمة سياسة واضحة وشاملة لالحتيال لتعزيز وينبغي    -٦٠
وينبغي . غري الئقسلوك احتيال أو وقوع اذها يف حالة اإلجراءات اليت سيتم اختعن بوضوح واإلعالن 
 للمحكمة وأن حياط مجيع املوظفني علما ا عن طريق  على املوقع اإللكتروينةهذه السياسأن تعرض 

االحتيال  احلماية من هاحدوللسياسة وال ميكن . الدورات التمهيدية للموظفني اجلددعمليات مثل 
املعنية مجيع األطراف معرفة ضمان االحتيال بز ثقافة مكافحة ساعد يف تعزيت أن ها ميكنولكن

  .باإلجراءات اليت ستتخذها احملكمة وموقفها يف حالة وقوع سلوك غري الئق

ن معظم حاالت االحتيال يتم اكتشافها عن طريق املوظفني الذين يعربون ونعلم من جتربتنا أ   -٦١
علما بأم جيوز املوظفني إحاطة مجيع وينبغي . اتعن شكوكهم لإلدارات املعنية أو مراجعي احلساب

م لن يتعرضوا ألعمال وأ املباشر،هلم اإلبالغ عن شكوكهم دون اللجوء إىل التسلسل اإلداري 
ومبزيد من . نيةال ةحسنانتقامية أو إساءة معاملة إذا كانت شكوكهم مبنية على أسس سليمة و

 جيوز من خالهلا للموظفني أو لألطراف اخلارجيني ة إجراءاتالسياستضمن ينبغي أن تالتحديد، 
من شأن مثل هذه و. اإلبالغ عن شكوكهم أو عن حاالت االحتيال دون الكشف عن هويتهم

ن واملوظفوقد يلجأ .  السمعةمنع إساءةخالفات واإلجراءات أن توفر احلماية للمحكمة بالكشف عن امل
اإلعراب عن وسائل أخرى مثل إىل الداخلية ءات إلجراعلى استخدام االذين يشعرون بعدم قدرم 

  .خارجية مثل وسائل اإلعالمشكوكهم ألطراف 

الذين يشغلون واملوظفني املوظفني كبار أن يقدم يف السنوات السابقة أكدنا على أمهية و   -٦٢
ا يذكر يف الحظنا أن احملكمة مل حترز تقدمبانتظام إقرارات سنوية للذمة املالية ومثل املشتريات وظائف 
بدون عملية منهجية ولن تتمكن احملكمة من ضمان عدم وجود مصاحل متعارضة للموظفني . هذا اال

ومن املهم أيضاً وجود سجلّ شامل ومنتظم إلقرارات الذمة املالية لتوليد ثقافة فعالة . اللتقاط املعلومات
 .منتظمملكافحة االحتيال وضمان التزام املوظفني بواجبام على أساس 

  :١٣التوصية 

 سياسة واضحة ملكافحة االحتيال تعيني موظف التحقيقات بعدوتنفذ نوصي بأن تضع احملكمة 
  .تتضمن هذه السياسة إجراءات معتمدة لتمكني املوظفني من اإلبالغ عن شكوكهمأن بو

  :١٤التوصية 

ر املوظفني واملوظفني نوصي بأن تضع احملكمة نظاماً لتسجيل إقرارات الذمة املالية اخلاصة بكبا
  .على أساس سنويوينبغي استيفاء هذه السجالت . املسؤولني عن اختاذ القرارات املتعلقة باملشتريات
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  متابعة توصيات املراجعة السابقة

 وقمنا يف إطار .اإلدارية من التوصيات بشأن املسائل املالية وعدداً ٢٠٠٨قدمنا يف تقريرنا لعام    -٦٣
 مبا يف ذلكوترد تفاصيل املتابعة، . التوصياتيف تنفيذ هذه ته احملكمة تقدم الذي أحرزالمبتابعة عملنا 

  .املرفق باءيف الردود ومالحظاتنا على هذه الردود الواردة من احملكمة 

 وسيوفر. ومل ينفذ عدد من هذه التوصيات حىت اآلن إال جزئيا فقط وجاري تنفيذها حاليا   -٦٤
فرصة الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات مبزيد من الاجعة اجلديدة إدخال ترتيبات جلنة املر

  .تحديد األولويات يف تنفيذهاالتوجيهات الالزمة للإلدارة سيقدم التفصيل، و

 شكر وتقدير

٦٥-   لر عن امتناننا للمساعدة والتعاون اللذين أبدامها نعبوموظفو احملكمة اجلنائية الدولية أثناء املسج 
  .امنا مبراجعة احلساباتقي

  

  مورس. ه. أمياس ج) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة
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  املرفق ألف

  ملخص توصيات مراجعة احلسابات

  :١التوصية 

للعمليات، الترتيبات اإلدارية املتعلقة ولية األفترة البعد بأن تستعرض جلنة املراقبة، نوصي 
  .للتأكد من أا تفي بالغرض، وتوفر القدرة على املساءلة بصورة واضحة وكاملةباملشروع، 

  :٢التوصية 

نوصي بتفويض االختصاصات وحتديد السلطات على مستوى مناسب وبتوفري املعلومات 
وينبغي أن يكون الترخيص يف اية األمر يف أيدي . والسلطات والرقابة الكافية هلم ألداء مسؤوليام

 .املسؤولة عن املشروعاجلهة 

  :٣التوصية 

التنسيق راقبة وجملس جلنة املوجملس إدارة املشروع بني الة  فعبإقامة قنوات اتصالنوصي 
  .األجهزة داخل احملكمةباحملكمة من أجل ضمان وصول مجيع املعلومات حبرية وصراحة إىل مجيع 

  :٤التوصية 

 فريق املشروع واملستخدمني لضمان تلبية تعمل احملكمة على تعزيز االتصاالت بنينوصي بأن 
وقد ينظر جملس اإلدارة يف استطالع . املشروع الحتياجام، واستجابته لتطلعام، واإلبالغ عن التقدم

  .دي شعورهم بفعالية هذه االتصاالتميف ملستخدمني الرئيسيني رأي ا

  :٥التوصية 

ر إليها يف دليل املشروع من أجل املشاتحقيق الفوائد لفريق املشروع خطة يضع نوصي بأن 
  .التكلفةالقيمة مقابل معرفة األهداف والفوائد املتفق عليها اليت حتققت وإمكان تقييم 

  :٦التوصية 

نوصي بأن يقوم جملس اإلدارة، بعد تعيني املهندس املعماري، باستعراض العمليات الستخالص 
  .ات الشراء املقبلةالدروس املستفادة اليت ميكن االستفادة منها يف عملي

  :٧التوصية 

إعادة تقييم امليزانية واحتياطي الطوارئ املتعلقني باملشروع يف ضوء املستوى احلايل نوصي ب
  .للتأخري يف مرحلة التصميم، وبإجراء تقييم للمخاطر النامجة عن االستمرار يف جتاوز التكاليف
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  :٨التوصية 

تقدم اقتراحات أن وللقطاع العام احملاسبية الدولية  املعايري لتنفيذخطة تضع احملكمة نوصي بأن 
  .للموافقة عليهاإىل مجعية الدول األطراف 

  :٩التوصية 

والسياسات للنظام املايل والقواعد املالية مراجعة داخلية نوصي أيضاً بأن تتضمن خطة املشروع 
فيما إذا كانت هذه املراجعة نظر توينبغي أن . احملاسبية باستخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير

  . للقطاع العامالنظم املالية كافية لدعم املعايري احملاسبية الدولية

  :١٠التوصية 

نوصي بأن يعيد املسجل النظر، يف سياق الضمانات املقدمة وأعمال جلنة مراجعة احلسابات 
  .ن وجود أدلة كافية لتأييدهااجلديدة، يف اإلجراءات املتبعة لوضع بيان املراقبة الداخلية، من أجل ضما

  :١١التوصية 

إجراءات مناسبة ألن يقدم له رؤساء األجهزة واملوظفني املسؤولني  املسجل يضعنوصي بأن 
  .عن االمتثال للقواعد والنظم تقارير كتابية عن آليات املراقبة ونظم إدارة املخاطر

  :١٢التوصية 

لتخطيط الستمرارية األعمال يف مجيع العمليات جدوالً زمنياً واضحاً لنوصي بأن تضع احملكمة 
وااالت اليت تعترب جزءاً من تقييم تأثري األعمال مع تركيز املوارد على املهام والنظم اليت تعترب حامسة 

  .ألعمال احملكمة

  :١٣التوصية 

 سياسة واضحة ملكافحة االحتيال تعيني موظف التحقيقات بعدوتنفذ نوصي بأن تضع احملكمة 
  .تتضمن هذه السياسة إجراءات معتمدة لتمكني املوظفني من اإلبالغ عن شكوكهمأن بو

  :١٤التوصية 

نوصي بأن تضع احملكمة نظاماً لتسجيل إقرارات الذمة املالية اخلاصة بكبار املوظفني واملوظفني 
  .ساس سنويعلى أوينبغي استيفاء هذه السجالت . املسؤولني عن اختاذ القرارات املتعلقة باملشتريات



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-011110  348 

  املرفق باء

  ٢٠٠٨متابعة توصيات املراجعة لعام 

 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة توصية املراجعة
نوصي بأن يطالب املوظفون، بصورة 
دورية، بتأكيد الوعي والتقيد بالسياسة 

  .األمنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات

جيري إطالع املوظفني على أوجه الرقابة مثل 
ة السر وما إىل ذلك يف التدريب التمهيدي كلم

الذي يعقد هلم عند تعيينهم باحملكمة ويعلم 
مجيع املوظفني اجلدد اآلن املخاطر املرتبطة 

. تكنولوجيا املعلوماتباستخدام املعلومات و
يف كل ممر ملصق عرض ي، ٢٠٠٩عام منذ و

 أيضا، ٢٠٠٩ويف عام  .وعيةأسبوعي للت
 برنامجيف تنفيذ   وحدة أمن املعلوماتشرعت
 بدءاً(تدريب على نطاق احملكمة لل دوري

مرة ويتناول هذا الربنامج ) كتب املدعي العاممب
 املعلومات ر املرتبطة باستخداماملخاطأخرى 

نفذت ضوابط  و.تكنولوجيا املعلوماتو
لتذكري املستخدمني الدخول إىل نظام ويندوز 

 وهناك اآلن. بالنظام املعمول به يف احملكمة
حواجز للرسائل املوجهة بالربيد االلكتروين إىل 
اخلارج ومتنع املواقع اليت يكون مضموا غري 

  .مالئم

نرحب باإلجراءات اإلجيابية اليت 
  .اختذت لتنفيذ توصيتنا

نوصي احملكمة بأن تنظر يف التكاليف 
ب على مدفوعات العجز تاحملتمل أن تتر

الواجب تسديدها للقضاة الذين تزيد 
 سنة إذا  ما أُصيبوا ٦٥رهم على أعما

بعجز ما، وما إذا كان سيتوجب توفري 
  .أي تغطية مالية هلذه املسؤولية

أجرت احملكمة اتصاالت للتأمني على هذه 
املخاطر ولكن مل تبد أي شركة يف هولندا 

  .استعدادها للتأمني عليها

حنيط علماً بالتعليقات وسنبحث 
أي اعتماد خيصص ملدفوعات 

  . املستقبلالعجز يف

ينبغي للمحكمة أن تستخدم سجل 
املخاطر املتضمن للمعلومات احملددة 
أعاله بوصف هذا السجل أداة تشخيص 
فاعلة إلدارة املخاطر على أساس 

وينبغي استعراض سجل . متواصل
املخاطر من قبل جلنة املراقبة وأن تقدم 
مذكرة سنوية إىل إدارة احملكمة السترعاء 

  .طرنظرها إىل املخا

وجاري وضع . وضع فعال سجل للمخاطر
ومن .  لتحليل املخاطر واحلد منهاإستراتيجية

 احلد من املخاطر يف إستراتيجيةاملتوقع اجناز 
وستنفذ . ٢٠١٠الربع الثاين أو الثالث من عام 

يف حينه، مبا يف ذلك املقترحات املتعلقة بعملية 
  .االستعراض

نوصي باستكمال سجل املخاطر 
 احلد من املخاطر يجيةإستراتو

باعتبارمها من املسائل ذات 
األولوية مع مشاركة جلنة مراجعة 
احلسابات يف هذه العملية 

  .للمراجعة والنظر
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  تعليقات املراجع اخلارجي  رد اإلدارة  توصية املراجعة
نوصي بأن ينفذ قسم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال التوصيات املقدمة 

بشأن العطل الذي من اجلهات اخلارجية 
 وذلك على سبيل سابطرأ على نظام 

االستعجال وبأن تتأكد بوجه خاص من 
وجود خطط للطوارئ ألي عطل حيدث 
يف النظم املماثلة لضمان عدم تأثري ذلك 

وقد تساعد هذه . العملعلى استمرارية 
اخلطط على التقليل من احتمال فقدان 
معلومات مالية أساسية بسبب عطل 

  .النظام

تتضمن التوصية سلسلة من املسائل التقنية اليت 
  :ميكن تقسيمها إىل فئات على النحو التايل

 سابحتسني اهلياكل األساسية لنظام ) أ(
ومت تركيب جمموعة . مت ذلك فعال: احلالة(

  ؛) وتشغيلهاسابجديدة لنظام 
: احلالة(حتسني اهلياكل األساسية الداعمة ) ب(

 بنوعية برامج الدعم ومت االرتقاء. مت ذلك فعال
ومت اختبار ما استعيد . مثلما مت حتسني األجهزة

. )من البيانات وتكلل هذا االختبار بالنجاح
ووضع حد اآلن الحتمال فقدان املعلومات 

وجاري تنفيذ . املالية بسبب عطل النظام
مشروع لوضع خطة كاملة الستعادة القدرة 
على العمل بعد الكوارث جلميع نظم 

  .يا املعلومات يف حالة احلريقتكنولوج

. نرحب باإلجراءات اليت اختذت
وترد يف تقرير العام احلايل تعليقاتنا 
على احلاجة إىل اختاذ إجراءات 

ال الستعادة عاجلة لوضع نظام فع
  .القدرة على العمل بعد الكوارث

نوصي أيضاً بأن تكفل احملكمة أن تعكس 
إستراتيجيتها لتكنولوجيا املعلومات 

لترتيبات اليت وضعت يف خطة استعادة ا
القدرة على العمل بعد الكوارث يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات حاملا توضع هذه 

 إستراتيجيةوينبغي أن تبني . ستراتيجيةاإل
تكنولوجيا املعلومات كيفية تنفيذ الترتيبات 

  .اخلاصة بالطوارئ واحلفاظ عليها

 لقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال خطة
وتقوم .  وافقت عليها هيئته اإلداريةإستراتيجية

املنظمة حالياً باستعراض أهدافها وغاياا 
وقد عرضت اخلطة على اهليئة . ستراتيجيةاإل

 ٢٠٠٩اإلدارية للقسم يف الربع األول من عام 
وال تزال خطة . جارى التنفيذ. ووافقت عليها

استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث يف 
واطلع القسم . حتليل األثر على األعمالمرحلة 

على آراء مجيع رؤساء األجهزة وتقاريرهم 
وقدم اخلرباء االستشاريون . بشأن املشروع

اخلارجيون تقريرهم بشأن حتليل األثر على 
وسيعرض القسم التقرير على هيئته . األعمال

  .اإلدارية واإلدارة العليا للمشورة النهائية

حلايل تعليقاتنا ترد يف تقرير العام ا
على احلاجة إىل اختاذ إجراءات 
عاجلة لوضع نظام فعال الستعادة 

  .القدرة على العمل بعد الكوارث

نوصي بأن تكفل احملكمة االستعراض 
الدقيق للتقرير الذي سيقدمه مستقبالً 
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 
بشأن اإلجازات السنوية ويضمن تنفيذ 

 ا سعياً وراء أن التحسينات املوصى
جازة السنوية ألتكون كافة أرصد ا

للموظفني حمسوبة بدقة ومشول ومتاحة 
وينبغي أن تجمع هذه . يف اية العام

األرقام وتستعرض وتتاح للمراجعة 
للتأكد من أن هذه األرقام هلا ما يدعمها 
بالكامل عندما ستصبح حساباً ختامياً 

راجعة لالستحقاق عند اعتماد معايري امل
  .احملاسبية يف القطاع العام

 تشرين ٢٧نفذت احملكمة اعتبارا من 
 تنظيم الوقت بنظام ٢٠٠٨أكتوبر /األول
  .ساب

حدد مكتب املراجعة الداخلية 
للحسابات بعض املسائل املتعلقة 
بدقة البيانات الواردة يف النظام 

  .احلايل لتنظيم الوقت
وقد تبني من مراجعتنا لألجازات 

اليت مل تؤخذ بعد أن السنوية 
األرقام املقدمة ال تتفق  متاما 
البيانات الواردة يف سجالت 

وإذا أرادت . األجازات السنوية
احملكمة إضافة أرصدة األجازات 
السنوية يف بياناا املالية، سيلزم أن 
تتخذ املزيد من اإلجراءات لضمان 

  .تأييد األرصدة املقدمة بأدلة قوية



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-011110  350 

  تعليقات املراجع اخلارجي   اإلدارةرد  توصية املراجعة
نوصي احملكمة بأن تنظر يف التبعات املالية 
واملخاطر املترتبة على سحب أموال من 
صندوق رأس املال العامل لتمويل نفقات 
مدرجة يف امليزانية بدالً من األخذ 
. مبتطلبات التشغيل القصرية األجل

وينبغي للمحكمة يف قيامها بذلك أن 
راءات التنبؤ بالتدفقات تضمن كون إج

النقدية إجراءات مالئمة لتبني مىت وألي 
مدة ستدعو احلاجة إىل سلف من 

  .صندوق رأس املال العامل
ونوصي كذلك بأن توسع احملكمة يف 
نطاق التنبؤ بالتدفقات النقدية حبيث 
يشمل األجلني املتوسط والطويل وأن 

 التمويلية يف ستراتيجيةتوفر املعلومات لإل
نوات املقبلة، حيثما كان مستوى الس

االشتراكات املقررة أدىن من امليزانيات 
املعتمدة واملوارد البديلة للتمويل تقتضي 

  .الوفاء مبعدالت تنفيذ أعلى للميزانية

تقوم األنشطة اليت التنبؤ بالتدفقات النقدية من 
وسنقترح املزيد . ا جلنة االستثمار يف احملكمة

جتماع املقبل للجنة  بعد االمن اإلجراءات
مار الذي سيعقد يف الربع األول من عام االستث
 .وافظ املصرفيةاحلنويع توجاري فعال . ٢٠١٠

  

حنيط علما بالتعليقات واإلجراءات 
  .احملددة

ويشري تقريرنا إىل عدة حاالت يف 
 يتجاوز فيها الرصيد ٢٠٠٩عام 

  . التوجيهات الصادرة عن املسجل
 مقترحات ومل ننظر حىت اآلن يف

احملكمة بشأن وضع نظام أشد 
صرامة إلدارة التدفقات النقدية 

  .للمحكمة

نوصي بأن تستخدم جلنة لالستثمار، 
جتتمع بانتظام، لتوفري املراقبة املتواصلة 

 االستثمارات املالية إستراتيجيةحلالة و
وينبغي أن توثق املناقشات . للمحكمة

 اليت تدور أثناء االجتماعات لدعم أية
ونوصي .  يلزم اختاذهاإستراتيجيةقرارات 

كذلك بأن تضم اللجنة أعضاء خارجيني 
  .ذوي خربة وجتارب هلا عالقة باملوضوع

 مرة واحدة تنة االستثمار واجتمعأنشئت جل
واجتمعت اللجنة مرة أخرى . ٢٠٠٩يف عام 

على أن ت واتفق ٢٠١٠مارس /آذار ٢٩ يف
ر اجلديد املدي بعد تعيني  القادمهاعقد اجتماعت
شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة والرئيس ل

  .مليزانية واملاليةاجلديد لقسم ا

حنيط علما بالتعليقات واإلجراءات 
وسنواصل الرصد رغم . احملددة

اعتقادنا أن جلنة االستثمار ينبغي أن 
جتتمع مبزيد من التواتر يف فترة عدم 
االستقرار املايل وأن تستفيد احملكمة 

 اخلارجية لضمان أفضل من اخلربة
  .العائدات يف سياق املخاطر احلالية

إلبراز أفضل املمارسات يف تشغيل جلان 
مراجعة احلسابات نوصي احملكمة بأن 

  :تويل النظر فيما يلي
 العضوية يف جلنة تتألف أساساً من -

أعضاء غري تنفيذيني مستقلني مع حضور 
رؤساء األجهزة كل اجتماع متشياً مع 

  يات التنفيذية املنوطة م؛املسؤول
 رئاسة جلنة مراجعة احلسابات من قبل -

عضو مستقل غري تنفيذي تابع للجنة، 
دون املساس بالسلطة اليت يتمتع ا 

  الرئيس واملدعي العام؛
 أن يعقد ما ال يقل عـن اجتماعني -

اثنني للجان مراجعة احلسابات للنظر يف 
لقي مشروع البيانات املالية للمحكمة ولت

خطط ونتائج مراجعة احلسابات اليت 
يقوم ا املراجع اخلارجي ومكتب املراقبة 

  .الداخلية

 تعيني أربعة أنشئت جلنة مراجعة احلسابات ومت
ويرأس جلنة . غري تنفيذيني مستقلنيأعضاء 

هؤالء األعضاء مراجعة احلسابات أحد 
 االجتماع من املقرر أن يعقد و. نياخلارجي

  يفارجينياخلعضاء األ األول للجنة مع
  .٢٠١٠بريل أ/نيسان

اليت اختذت اإلجراءات بب نرح
 ناحضروميكننا أن نؤكد أننا 
عضاء األاالجتماع الذي عقد مع 

  ٢٠١٠أبريل /ارجيني يف نيساناخل
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 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة  توصية املراجعة
نوصي باملضي قُدماً وعلى سبيل األولوية 

رتيبات احملسنة لتقييم املخاطر يف وضع الت
وإدارا، ضماناً إلبقاء احملكمة على 
الزخم احملرز يف هذا اجلانب املهم من 
اإلدارة وقدرا على اإلدارة النشطة 
للمخاطر الكبرية وضمان التعرف على 
املخاطر اخلارجية والداخلية على السواء 

  .ووضع أولويات هلا
واملفروض أن يفضي هذا إىل وضع 

جل للمخاطر ينطوي على املخاطر س
املترتبة حبسب أولويتها وتعيني اجلهات 
اآليلة إليها املخاطر والتدابري الرامية إىل 
التخفيف من املخاطر الرئيسية، وقيام 
كبار املسؤولني اإلداريني بشكل منتظم 
باستعراضها وحتديثها وعرضها على 
جلنة مراجعة احلسابات لتنظر فيها 

  . املزيد من التدابريولتتخذ بشأا

 املرحلة ٢٠٠٩يف الربع الثاين من عام بدأت 
، وهي مرحلة وضع خطة الثالثة من املشروع

بتعيني جهات تنسيق  ، وتنفيذهاملعاجلة املخاطر
تعمل معا يف لكي ربامج الرئيسية من مجيع ال

. جمموعات عمل على املخاطر املسندة إليها
هات جلع برنامج عمل ووضعت إدارة املشرو

يف و.  لضمان تنسيق األعمالالتنسيق املذكورة
 ،٢٠١٠ عام  بدايةيفأن تتم اية العملية، املقرر 

ستكون احملكمة قد أجرت استعراضا دقيقا 
ملخاطرها ووضعت أولويات هلا وحددت 

 تللتعامل مع املخاطر ونفذة ستراتيجيتها املفضلإ
 أن تبدأومن املقرر . التدابري األوىل وفقا لذلك

بتنفيذ : ٢٠١٠املرحلة النهائية للمشروع يف عام 
 .املخاطر املتبقيةرصد املشروع واستعراض 

  

باستكمال سجل املخاطر نوصي 
 باعتبارواستراتيجيات احلد منها 

 لويةاألذات ذلك من املسائل 
كما نوصي بعرضهما على اهليئة 

لمحكمة وجلنة مراجعة اإلدارية ل
اختاذ واحلسابات الستعراضهما 

املزيد من اإلجراءات عند 
 .االقتضاء

  

نوصي بأن تقوم احملكمة على سبيل 
األولوية بتعيني مراجع داخلي رئيسي 
للحسابات لتمكني مكتب املراجعة 
الداخلية للحسابات من العمل بكامل 
طاقته وإعداد كافة التقارير املزمع 

  .تقدميها
كما نوصي احملكمة بأن تنظر يف احلاجة 

راجعة حسابات معين إىل خبري يف م
بتكنولوجيا املعلومات لكفالة التغطية 

ال التخصصيالفعالة هلذا ا.  
  

عينت احملكمة مراجع حسابات رئيسي وبدأ 
طلبت يف و. ٢٠٠٩سبتمرب /اية أيلولعمله يف 

ثابتة ملراجع وظيفة  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
حسابات معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

كتب املراجعة الداخلية للحسابات ولكن، بناء مب
على توصية الدورة الثالثة عشرة للجنة امليزانية 

  .واملالية، رفضت هذه الوظيفة
ويعتزم مكتب املراجعة الداخلية للحسابات طلب 

يف )  يورو٤٠ ٠٠٠(خدمات تعاقدية إضافية 
 للقيام مبراجعة واحدة على ٢٠١١ميزانية عام 

الاألقل يف هذا ا.  
مكتب رئيس  ومساعدة املسجلطلب وبناء على 

املراجعة الداخلية للحسابات، قامت شركة   
Management Consulting GmbH” “  بدراسة

 اإللكترونية،احملكمة استشارية لنظم وإجراءات 
أبريل /نيساناحلصول على النتائج يف ومن املتوقع 

  .٢٠١٠ مايو / أيار–

لحسابات حددت مراجعتنا ل
باملراقبة  املسائل املتعلقة عضب

الداخلية لتكنولوجيا املعلومات 
 مثل عدم وجود واالتصال

 نيمراجعة حلق وصول املستخدم
.  للحساباتإىل نظام ساب

كتب املراجعة الداخلية وليس مل
الالزمة ملراجعة اخلربة للحسابات 

 حسابات تكنولوجيا املعلومات
كرر مرة أخرى توصيتنا نولذلك 
 بأن تعمل احملكمة ٢٠٠٨يف عام 

 الالزمة اخلربة على وجود
إلمكان إجراء مراجعة متخصصة 
  .حلسابات تكنولوجيا املعلومات
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 تعليقات املراجع اخلارجي رد اإلدارة  توصية املراجعة
نوصي بأن تقوم احملكمة يف أبكر وقت 
عملي ممكن بتنفيذ قرارها بتعيني شركة 
ة إلدارة املشروع، حىت تتيسر املسارع

بوضع اإلجراءات املتعلقة بالتبليغ املايل 
ومبا أن السحب جارٍ من . الشهري

القرض املخصص هلذا املشروع، من 
األمهية مبكان أن توضع بأسرع وقت 
ممكن ترتيبات احملاسبة على استخدام هذه 

  .األموال

 عن طريق عملية عومت اختيار شركة إلدارة املشر
حدة وتنافسية لتقدمي العروض قامت ا 

وقع عليها الشركة اليت و. باحملكمةاملشتريات 
وتعمل هذه . Brink Groepي شركة هاالختيار 
  .٢٠٠٩مارس /  منذ آذار الشركة 

وافقت وفيما يتعلق بتقدمي التقارير املالية العادية، 
القوالب املقترحة من جلنة املراقبة على جمموعة 

  .لتقارير املاليةل

اإلجراءات املتخذةبب نرح 
على  بعض املالحظات ناوقدم

مراجعتنا مستوى عال يف إطار 
  .األوىل ملشروع املباين الدائمة

  

نوصي احملكمة مبواصلة  تطوير قدرات 
 إلمكان تقدمي تقارير عن سابنظام 

ومن . التكاليف املتعلقة بكل حماكمة
شأن معلومات كهذه أن تساعد على 
إحاطة احملكمة علماً على حنو أفضل 

امليزنة يف املستقبل ولتقييم آثار ألغراض 
وهذا من . التدفقات النقدية لكل حماكمة

يف (ر عملية حتديد املخاطر شأنه أن ييس
ااالت اجلائز فيها أن يقع جتاوز 

ويساعد على دعم اإلدارة ) التكاليف
الةاملالية الكفؤة والفع.  

احملكمة يف تنفيذ وحدة ساب شرعت 
حتليال للميزانية ستوفر ليت  األعمال االستخبارات

 ومل .وحتليالً مالياً أكثر وضوحا للتنفيذ باحملكمة
يضع بعد فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة الربنامج 

ويلزم أوال . معينة‘ حماكمة’اخلاص تكاليف 
احلصول على بيان أوضح للمراحل املختلفة 

  . أجهزة احملكمةللمحاكمة يف مجيع

املقدمة لتعليقات يط علماً باحن
شجع احملكمة على مواصلة ون

  .التقدم يف هذا اال
  

نكرر توصيتنا الداعية إىل أن تتخذ مجعية 
الدول األطراف قراراً من حيث املبدأ يف 
أقرب فرصة ممكنة من أجل اعتماد 
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

 شامل هلذا االعتماد، ووضع إطار زمين
وإتاحة الوقت الكايف إلجراء التعديالت 
الالزمة يف األنظمة ويف النظام املايل 

 .والقواعد املالية
 

الدورة (ت احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية قدم
املترتبة املالية  بشأن اآلثار تقريراً) الثالثة عشرة

. اع العامللقطاملعايري احملاسبية الدولية نفيذ على ت
وقدم التقرير توجيهات عامة بشأن اآلثار املالية 

تأثري ال (املترتبة على تنفيذ تلك املعايري باحملكمة 
التأثري على  و؛التقارير املاليةتقدمي على احملاسبة و

امليزنة؛ والتأثري على النظم املتعلقة بتكنولوجيا 
والتأثري املايل؛ والتأثري على ؛ واالتصالاملعلومات 

عالوة على خطة ، )النظام املايل والقواعد املالية
تفصيلية للمشروع، وبرنامج زمين لالنتقال إىل 
. املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وامليزانية

ووافقت مجعية الدول األطراف على توصية جلنة 
. امليزانية واملالية بتأجيل املشروع بسبب التكلفة

الوثائق الرمسية : ملاليةجلنة امليزانية واتوصية (
جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨الهاي، 
(ICC-ASP/8/20)،لد الثاين، اجلزء باء٢-  ا ،

  ).١٣الفقرة 

إعادة النظر على نشجع احملكمة 
يري يف قرار تأجيل مشروع املعا

.  للقطاع العاماحملاسبية الدولية
منا يف تقريرنا املزيد من وقد

التعليقات بشأن أمهية املعايري 
احملاسبية الدولية للقطاع العام، 

 يف التكاليف ةأن الزيادأوضحنا و
أساسا ذات الصلة مرجعها 

احلصول على مزيد من املعلومات 
نظم التوصل إىل املفيدة، و

يف كفاءة الللمساعدة على زيادة 
  .إدارة األصول واخلصوم

 



 

 

  البيان األول
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 
  الصندوق العام وصندوق 

 رأس املال العامل
  أرقام

 املالحظات
  أرقام ئمانيةالصناديق االست

  املالحظات
  أرقام  املباين الدائمة

 املالحظات
 اموع

 )معدل(٢٠٠٨ ٢٠٠٩  ٢٠٠٩   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
           اإليرادات

 ٩٠ ٣٨٢ ٩٦ ٢٣٠  -    ٤,١ ٩٠ ٣٨٢ ٩٦ ٢٣٠ االشتراكات املقررة

 ١ ٢١٦ ١ ٦٥٢  - ٥,١  ١ ٢١٦  ١ ٦٥٢  - - التربعات

 ٤ ٥٨٢ ١ ٢٩٧  ١ ٥,٢  ٤٥  ٤ ٤,٢ ٤ ٥٣٧ ١ ٢٩٢ فيةإيرادات الفائدة املصر

 ٣٣٨ ٢٩٤  - -     ٤,٣ ٣٣٨ ٢٩٤ متنوعة/إيرادات أخرى

 ٩٦ ٥١٨ ٩٩ ٤٧٣  ١   ١ ٢٦١  ١ ٦٥٦  ٩٥ ٢٥٧ ٩٧ ٨١٦ جمموع اإليرادات
           النفقات

 ٧٤ ٧٠٧  ٨٦ ٩٦٥ ١٦,٥ ١ ٢٧٤ ٧س  ٩٩٤  ١ ٢٩٢ ٤,٤ ٧٣ ٧١٣ ٨٤ ٣٩٩ النفقات املصروفة

 ٩ ٢٠٠ ٧ ٨٩١ ١٦,٥ ٥ ٧ٍس  ٢٠٠  ١٧٢ ٤,٤ ٩ ٠٠٠ ٧ ٧١٤ مات غري املصفاةااللتزا

 - -  -   -  - ٤,٥ - -  االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية

املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات  املخصصات
  املتحدة

٧٤  ٦٠   -  -    -  ٤,٥  ٧٤  ٦٠  

  ٣٥  ٢٢٤   -  -  -  -  ٤,٦  ٣٥  ٢٢٤  االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية
املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة 

  إىل الوطن
٨٣٨  ١ ٠٩٥   -      -     ٨٣٨  ١ ٠٩٥  

 ٨٤ ٨٥٤ ٩٦ ٢٣٥  ١ ٢٧٩   ١ ١٩٤  ١ ٤٦٤  ٨٣ ٦٦٠ ٩٣ ٤٩٢ جمموع النفقات
 ١١ ٦٦٤ ٣ ٢٣٨  )١ ٢٧٨(   ٦٧  ١٩٢  ١١ ٥٩٧ ٤ ٣٢٤ اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة

 ٢ ٤٥٧ ٢ ١٧٥  -   ٢٤  ١٣ ٤,٧ ٢ ٤٣٣ ٢ ١٦٢ الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو إلغاؤها
  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(    -  -  -  - ٤,٨  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(  ئتمانات للدول األطرافا

 )٧٣( )١٩(  - ٥,٣  )٧٣(  )١٩(  - - مبالغ معادة إىل اجلهات املاحنة
 - -  -   -  - ٤,٩ - - العاملصايف الزيادة يف صندوق رأس املال 
 ٥٧ ٢٧٠ ٤٧ ٨٩٤  -   ٤٦٤  ٢٧٥  ٥٦ ٨٠٦ ٤٧ ٦١٩ أرصدة الصناديق يف بداية الفترة املالية

 ٤٨ ١٠١ ٣٤ ٠٩٣  )١ ٢٧٨(   ٤٨٢  ٤٦١  ٤٧ ٦١٩ ٣٤ ٩١٠ ديسمرب/ كانون األول٣١أرصدة الصناديق يف 
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  البيان الثاين
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 

 
الصندوق العام 

  وصندوق
 رأس املال العامل

  أرقام
 املالحظات

 الصناديق االستئمانية
  أرقام

املباين   املالحظات
  مةالدائ

  أرقام
 املالحظات

 اموع

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
 )معدل(

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٩ 
  )معدل(

 )معدل(٢٠٠٨ ٢٠٠٩  ٢٠٠٩ 

           األصول

 ٧٦٠ النقد والودائع بأجل
٤٦ 

٩٧٧ 
٦٦ 

 ٣ ١٤٤  ٨٣٥ ٢ ٠٠٥  
٩٠٩ 
٥١ 

٦٧ ٨١٢ 

االشتراكات املقررة قيد 
التحصيل من الدول 

 األطراف
٥٥٧ ١ ٠٩٣  -   -  - ٤,١٠ ٥٥٧ ١ ٠٩٣ 

 ٧٩ ٢٦  -   ٧٩  ٢٦  - - التربعات قيد التحصيل
املسامهات األخرى قيد 

 ١ -  -   -  - ٤,١١ ١ - التحصيل

األرصدة بني الصناديق قيد 
 ٥٦١ ١٤٠  -   -  - ٤,١٢ ٥٦١ ١٤٠  التحصيل

احلسابات األخرى قيد 
  ٤ ٥٩٢  ٣ ٠١٨  ١٦,٧  ٢٠٦  ٥,٤  ٨  ١  ٤,١٣  ٤ ٥٨٤  ٢ ٨١١  التحصيل

ما االستحقاقات املدفوعة مقد
 ٧٨٧ ٦٨٨  -  - - ٤,١٤ ٧٨٧ ٦٨٨   منح التعليم–

 ٤٩٢ جمموع األصول
٥١ 

٤٦٧ 
٨٧٤  ٣ ٣٥٠   ٩٢٢  ٢ ٠٣٢  ٧٣ 

٧٤ ٣٨٩ ٥٦ 

             اخلصوم

املدفوعات /املسامهات
 ٣ ٦٧٢ الواردة مقدماً

٠٩٠ 
١٣ 

٤,١٥ 
١٣ ٣٨٩ ٧ ٠٢٣ ١٦,٩ ٢ ٠٩٢ ٥,٥  ٢٩٩  ١ ٢٥٩ 

  ٩ ٢٠٠  ٧ ٨٩١  ١٦,٥  ٥    ٢٠٠  ١٧٢    ٩ ٠٠٠  ٧ ٧١٤ االلتزامات غري املصفاة
األرصدة املستحقة بني 

  ١٦٢  ١٨٠    -  ٥,٦  ١٤٨  ١٤٠    ١٤  ٤٠  الصناديق
االلتزامات املتعلقة باملعاشات 

  -  ١ ٤٢٥  ١٦,١٠  ١ ٤٢٥    -  -  ٤,٥  -  -  التقاعدية املستحقة للقضاة
املخصصات املتعلقة 
بااللتزامات الضريبية 

  للواليات املتحدة
٤,٥ ٧٤ ٦٠ 

-  -  
 -  ٧٤ ٦٠ 

االلتزامات املتعلقة بقضايا 
    -  -  ٤,٦  ٣٥  ٢٤٥  منظمة العمل الدولية

-    
٢٤٥ 

٣٥  
خمصصات اموع التراكمي 

 ٢ ٨٤٤ ٣ ٥١٢  -   -  -  ٢ ٨٤٤ ٣ ٥١٢  ملنحة اإلعادة إىل الوطن
احلسابات األخرى مستحقة 

 ٧٩١ ٢ ٤٤٥ ١٦,٨ ١ ١٠٦   -  - ٤,١٦ ٧٩١ ١ ٣٣٩  الدفع

 ٥٨٢ جمموع اخلصوم
١٦  

٨٤٨ 
٧٨١    ٤ ٦٢٨    ٦٤٧  ١ ٥٧١   ٢٥ 

٢٦ ٤٩٥  ٢٢ 

االحتياطي وأرصدة 
 الصناديق

            

 ٧ ٤٠٦ ٧ ٤٠٦  -   -  - ٤,٩ ٧ ٤٠٦ ٧ ٤٠٦ صندوق رأس املال العامل 
 ٩ ١٦٩ ٩ ١٦٩  -   -  - ٤,١٧ ٩ ١٦٩ ٩ ١٦٩  صندوق الطوارئ

احتياطي االشتراكات غري 
 ٢٥٢ ٣٣٢  -   -  - ٤,١٨ ٢٥٢ ٣٣٢ املدفوعة

 ٠٠٣  تراكميالفائض ال
١٨ 

٧٩٢ 
٣٠ 

 ٤س
٢٧٥  ٤٦١  

 )١ ٢٧٨(  
١٨٦ 
١٧ 

٣١ ٠٦٧ 

جمموع االحتياطي وأرصدة 
 الصناديق

٩١٠ 
٣٤ 

٦١٩ 
٤٧ 

 
١ ٢٧٨(   ٢٧٥  ٤٦١(  

٠٩٣ 
٣٤ 

٤٧ ٨٩٤ 

جمموع اخلصوم واالحتياطي 
 وأرصدة الصناديق

٤٩٢ 
٥١  

٤٦٧ 
٧٣ 

 
٩٢٢  ٢ ٠٣٢  

 ٨٧٤   ٣ ٣٥٠ 
٥٦ 

٧٤ ٣٨٩ 
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  البيان الثالث

  احملكمة اجلنائية الدولية

  )بآالف اليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 
الصندوق العام وصندوق رأس  

 املال العامل
  املباين الصناديق االستئمانية

  الدائمة
  اموع

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 
        التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

البيان (اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض
 )األول

٢٧٨(  ٦٧ ١٩٢ ١١ ٥٩٧ ٤ ٣٢٤ 
١( 

١١ ٦٦٤ ٣ ٢٣٨ 

 ٧ ٥٣١ )٤٨٢( -  )٧٩( ٥٣ ٧ ٦١٠ )٥٣٥( نقص املسامهات قيد التحصيل)/زيادة(
 )٥٣٥( ٤٢١ -  - - )٥٣٥( ٤٢١ نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة(
 )١٥٨( ١ ٥٧٤ )٢٠٦(  - ٧ )١٥٨( ١ ٧٧٣ نقص احلسابات األخرى قيد التحصيل)/زيادة(

 )٤٥٧( ٩٩ -  - - )٤٥٧( ٩٩ االستحقاقات املدفوعة مقدما ) نقص/(زيادة
 ٤ ٠٠٥ )٦ ٣٦٦( ٢ ٠٩٢  ٧٦ ٩٦٠ ٣ ٩٢٩ )٩ ٤١٨( املسامهات الواردة مقدما) نقص/(زيادة
 )١ ٩٠٧( )١ ٣٠٩( ٥  ٧ )٢٨( )١ ٩١٤( )١ ٢٨٦( االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة
 ١٤٠  ١٨ -  ١٢٦ )٨( ١٤ ٢٦ األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة

  - ١ ٤٢٥  ١ ٤٢٥    -  -  -  قرض الدولة املضيفة
االلتزامات املتعلقة باملعاشات ) نقص/(زيادة

 التقاعدية للقضاة
- )٩ ٧١٥(  - -  - - )٩ ٧١٥( 

املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات 
  املتحدة

)٧٤  )١٤(  -    -  ٧٤  )١٤  

 )٣٩( ٢١٠ -  - - )٣٩( ٢١٠  نقص االلتزامات املتعلقة مبنظمة العمل الدولية/زيادة
املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة 

  إىل الوطن
٥٣٢  ٦٦٨  -    -  ٥٣٢  ٦٦٨  

 )٤١٣( ١ ٦٥٤ ١ ١٠٦  - - )٤١٣( ٥٤٨ ات مستحقة الدفعاحلساب) نقص/(زيادة
 )٤ ٥٨٢( )١ ٢٩٧( )١(  )٤٥( )٤( )٤ ٥٣٧( )١ ٢٩٢( إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

 ٦ ١٤٠ )١٦١( ٣ ١٤٣  ١٥٢ ١ ١٧٢ ٥ ٩٨٨ )٤ ٤٧٦( صايف النقد من األنشطة التشغيلية

        التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
 ٤ ٥٨٢ ١ ٢٩٧ ١  ٤٥ ٤ ٤ ٥٣٧ ١ ٢٩٢ إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه

 ٤ ٥٨٢ ١ ٢٩٧ ١  ٤٥ ٤ ٤ ٥٣٧ ١ ٢٩٢ صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية

        التدفق النقدي من مصادر أخرى

 - - -  - - - - يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة
 ٢ ٤٥٧ ٢ ١٧٥ -  ٢٤ ١٣ ٢ ٤٣٣ ٢ ١٦٢ ورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤهاالوف
  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(  -    -  )٢٣ ٢١٧(  )١٩ ١٩٥(  مانات على الدول األطرافإ

  )٧٣( )١٩( -  )٧٣( )١٩( - -  املبالغ املعادة إىل اجلهات املاحنة
 )٢٠ ٨٣٣( )١٧ ٠٣٩( -  )٤٩( )٦( )٢٠ ٧٨٤( )١٧ ٠٣٣( صايف النقد من مصادر أخرى

 )١٠ ١١١( )١٥ ٩٠٣( ٣ ١٤٤  ١٤٨ ١ ١٧٠ )١٠ ٢٥٩( )٢٠ ٢١٧( يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة
 ٧٧ ٩٢٣ ٦٧ ٨١٢ -  ٦٨٧ ٨٣٥ ٧٧ ٢٣٦ ٦٦ ٩٧٧ النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية

 كانون ٣١النقد والودائع بأجل يف 
 )الثاينالبيان (ديسمرب /األول

٦٧ ٨١٢ ٥١ ٩٠٩ ٣ ١٤٤  ٨٣٥ ٢ ٠٠٥ ٦٦ ٩٧٧ ٤٦ ٧٦٠ 
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  البيان الرابع

  احملكمة اجلنائية الدولية
  )بآالف اليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 

  الربنامج الرئيسي
  االعتمادات اليت

  متت املوافقة عليها
  املصروفات

ات غري االلتزام
  املصفاة

  جمموع النفقات  االحتياطيات
األرصدة غري 

  املربوطة

  ٥٣٧  ٩ ٧٩٥  ٢٩٩  ٢٢١  ٩ ٢٧٥  ١٠ ٣٣٢  اهليئة القضائية

  ١ ٦٢٠  ٢٣ ٩٠٩  ٤٤٠  ٨٦٨  ٢٢ ٦٠١  ٢٥ ٥٢٩  مكتب املدعي العام

  ٥ ١٠٩  ٥٥ ١١٤  ٣٧٤  ٦ ٠٩٨  ٤٨ ٦٤٢  ٦٠ ٢٢٣  قلم احملكمة

  ٢٥١  ٣ ٠٩٢  ١٠  ٤٥٠  ٢ ٦٣٢  ٣ ٣٤٣  أمانة مجعية الدول األطراف

  ٣٧  ١ ٢٦٤  ٢٤٧  ٧١  ٩٤٦  ١ ٣٠١  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

  ١٨٤  ٣١٨  ٩  ٦  ٣٠٣  ٥٠٢  مكتب مشروع املباين الدائمة

  ٧ ٧٣٨  ٩٣ ٤٩٢  ١ ٣٧٩  ٧ ٧١٤  ٨٤ ٣٩٩  ١٠١ ٢٣٠  امــوع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

 )باليورو( ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 

  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٩ 

 املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
االشتراكات 

  املقررة
ئتمانات من إ

٢٠٠٨ 

ب(التحصيالت
 ( 

 املبلغ الباقي
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠١٠  

            ٢٠٠٩    السنوات السابقة  
  -  -  ٢ ٦٢٥  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ١ ١٩٦  ٣ ٢٣١  ٤ ٤٢٧  أفغانستان

  ٤٨٨  -  -  -  ٦ ٢٧١  ٢ ٣٠٤  ٨ ٥٧٥  -  -  -  ألبانيا
  -  ٦٥٨  -  -  ٩ ١٢٣  ٢ ٣١٠  ١١ ٤٣٣  -  -  -  أندورا

  -  ١٦٥  -  -  ١ ٥٠٥  ١ ٣٥٣  ٢ ٨٥٨  -  -  -  أنتيغوا وباربودا
  -  ١٧٦ ٤٩١  -  -  ٣٧٣ ٦٤٧  ٩٠ ٨٣٠  ٤٦٤ ٤٧٧  -  -  -  األرجنتني
  ١٤٦ ٩٧٨  -  -  -  ١ ٨١٨ ٧٧٢  ٧٣٥ ١٣٣  ٢ ٥٥٣ ٩٠٥  -  -  -  أستراليا
  ٣ ٨١٧  -  -  -  ١ ٢٦٧ ٦١٧  ٤٥  ١ ٢٦٧ ٦٦٢  -  -  -  النمسا

  ٧٣٩  -  -  -  ١٢ ٨٦٣  -  ١٢ ٨٦٣  -  -  -  باربادوس
  -  ٩٠ ٦٣٧  -  -  ١ ٥٦٦ ٨٧٢  ٨ ٠٥٩  ١ ٥٧٤ ٩٣١  -  -  -  بلجيكا
  -  -  ٦٢١  ٦٢١  ٣٤٧  ٤٦٢  ١ ٤٣٠  -  -  -  بليز
  -  ٥ ٢١٨  -  -  -  ١ ٤٣٠  ١ ٤٣٠  -  -  -  بنن

  -  -  ٨ ٥٦٩  ٨ ٥٦٩  ٦  -  ٨ ٥٧٥  -  ٣١ ٧٠١  ٣١ ٧٠١  بوليفيا
  -  ٤٩٣  -  -  ٧ ١٩٠  ١ ٣٨٥  ٨ ٥٧٥  -  -  -  البوسنة واهلرسك

  ١ ١٥٠  -  -  -  ١٩ ٩١٨  ٩١  ٢٠ ٠٠٩  -  -  -  بوتسوانا
  -  ٣ ٧٦٩  -  -  ١ ٢٥١ ٩٤٣  -  ١ ٢٥١ ٩٤٣  -  ٧١ ٠٦٦  ٧١ ٠٦٦  الربازيل
  -  ١ ٦٤٤  -  -  ٢٨ ٤٥٥  ١٢٨  ٢٨ ٥٨٣  -  -  -  بلغاريا

  -  -  ١ ٠٩٠  ١ ٠٩٠  ١ ٧٦٨  -  ٢ ٨٥٨  -  ١ ٢٥٥  ١ ٢٥٥  بوركينا فاسو
  -  -  ٥ ٦١٧  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠  ١٨٧  ٣٤٦  ٤ ٥٣٣  بوروندي
  -  ٨٢  -  -  ١ ٤١٦  ١٤  ١ ٤٣٠  -  -  -  كمبوديا
  -  ٢٤٤ ٨٥٤  -  -  ٢ ٩٥٥ ٦٦٣  ١ ٢٩٨ ٩٤٢  ٤ ٢٥٤ ٦٠٥  -  -  -  كندا

  -  -  ٦ ٤٠٥  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠  ٤ ٩٧٥  ٣٤٦  ٥ ٣٢١  مجهورية أفريقيا الوسطى
  -  -  ٢ ٩٧٧  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ١ ٥٤٨  ١ ٤٠١  ٢ ٩٤٩  تشاد
  -  -  -  -  ٧٦ ٦٩٨  -  ٧٦ ٦٩٨  -  -  -  شيلي

  -  -  ٤١ ٣٧٦  ٤١ ٣٧٦  ٣٦ ٤٥٠  ٧٢ ٢٣٦  ١٥٠ ٠٦٢  -  -  -  كولومبيا
  -  -  ٤ ٣٣٢  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ٢ ٩٠٣  ٣١٣  ٣ ٢١٦  جزر القمر
  -  -  ١ ٩٦٧  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ٥٣٨  ٣٤٦  ٨٨٤  الكونغو

  -  -  ١ ٧٦٦  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠  ٣٣٦  -  ٣٣٦  جزر كوك
  -  -  ٥ ٨١٥  ٥ ٨١٥  ٣٧ ٢٠٤  ٢ ٧١٤  ٤٥ ٧٣٣  -  -  -  كوستاريكا

  ٤ ١١١  -  -  -  ٥٤ ٣٧٢  ١٧ ٠٨٥  ٧١ ٤٥٧  -  -  -  كرواتيا
  -  ١٩٠  -  -  ٦٢ ٥٨٨  ٢٩٥  ٦٢ ٨٨٣  -  -  -  قربص

  -  ١  -  -  ١٠٠ ٣٩٨  -  ١٠٠ ٣٩٨  -  -  -  اجلمهورية التشيكية
كونغو مجهورية ال
  الدميقراطية

-  -  -  ٢ ٦٠٠  ١ ٦٨٨  ٤ ٢٨٨  -  -  -  -  

  ٦٠ ٧٨٤  -  -  -  ٧٢٤ ٦٠٣  ٣٣١ ٥٤٥  ١ ٠٥٦ ١٤٨  -  -  -  الدامنرك
  -  -  ٣ ٩٢٦  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ٢ ٤٩٧  ١ ٢٤٦  ٣ ٧٤٣  جيبويت
  -  -  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠  -  ٣ ٨٥٧  ٣ ٨٥٧  دومينيكا

  -  -  ٩٦ ٤٧٢  ٣٤ ٢٧٨  ٢٢  -  ٣٤ ٣٠٠  ٦٢ ١٩٤  ٨ ٣٠٩  ٧٠ ٥٠٣  اجلمهورية الدومينيكية
  -  -  ٢٢ ٧٢٢  ٢٢ ٧٢٢  ٧ ٢٩٠  -  ٣٠ ٠١٢  -  -  -  إكوادور
  -  ١ ٣١٥  -  -  ١٧ ٣٢٦  ٥ ٥٤١  ٢٢ ٨٦٧  -  -  -  إستونيا
  -  -  ٩ ٥٤٩  ٤ ٢٨٥  ٣  -  ٤ ٢٨٨  ٥ ٢٦٤  ١ ٠٣٩  ٦ ٣٠٣  فيجي
  -  ٢ ٤٢٦  -  -  ٨٠٦ ٠١٦  ٣٠  ٨٠٦ ٠٤٦  -  -  -  فنلندا
  -  ٥١٨ ٢٤٧  -  -  ٧ ٦٢٦ ٩٧٩  ١ ٣٧٨ ١٥١  ٩ ٠٠٥ ١٣٠  -  -  -  فرنسا
  -  -  ٣١ ٤٠٧  ١١ ٤٢٦  ٧  -  ١١ ٤٣٣  ١٩ ٩٨١  ٢ ٧٧٠  ٢٢ ٧٥١  غابون
  -  ٤  -  -  ١ ٤٢٢  ٨  ١ ٤٣٠  -  -  -  غامبيا

  -  ٢٤٧  -  -  ٢ ٩٠٣  ١ ٣٨٥  ٤ ٢٨٨  -  -  -  جورجيا
  ٧٠٥ ٤٤٨  -  -  -  ١٢ ٢٥٧ ٤٥٨  ٤٣٩  ١٢ ٢٥٧ ٨٩٧  -  -  -  أملانيا
  ٢ ٨٠٩  -  -  -  -  ٥ ٧١٦  ٥ ٧١٦  -  -  -  غانا

  -  ٤٩ ٠١٩  -  -  ٨٤٧ ٧٨٠  ٣ ٩٩٨  ٨٥١ ٧٧٨  -  -  -  اليونان



ICC-ASP/9/20 

358  20-A-011110 

  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٩ 

 املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
االشتراكات 

  املقررة
ئتمانات من إ

٢٠٠٨ 

ب(التحصيالت
 ( 

 املبلغ الباقي
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠١٠  

            ٢٠٠٩    السنوات السابقة  
  -  -  ١٣ ٦٦١  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠  ١٢ ٢٣١  ٣٤٦  ١٢ ٥٧٧  غينيا
  ٥ ٩٤٦  -  -  -  -  ١ ٤٣٠  ١ ٤٣٠  -  -  -  غيانا

  -  -  ١٤ ٢٧٥  ٧ ١٤١  ٥  -  ٧ ١٤٦  ٧ ١٣٤  ٧ ٤٨٧  ١٤ ٦٢١  هندوراس
  -  -  ٢٠٥ ٨٢٥  ٢٠٥ ٨٢٥  ٨٤ ٧٠٣  ٥٨ ١٨٧  ٣٤٨ ٧١٥  -  -  -  هنغاريا
  -  -  -  -  ٣٧ ١٧٩  ١٥ ٧٠٠  ٥٢ ٨٧٩  -  -  -  آسيلندا
  ٣٦ ٥٩٩  -  -  -  ٤٧٤ ٣٥٥  ١٦١ ٦٢١  ٦٣٥ ٩٧٦  -  -  -  أيرلندا
  ٤١٧ ٧٤١  -  -  -  ٥ ٠٠٢ ٩٨٣  ٢ ٢٥٥ ٧١٤  ٧ ٢٥٨ ٦٩٧  -  -  -  إيطاليا
  ٦٣ ٩٢٥  -  -  -  ٢١ ١٧٠ ٥٧٧  -  ٢١ ١٧٠ ٥٧٧  -  -  -  اليابان
  -  ٩٨٩  -  -  ١٧ ١٤٨  ١  ١٧ ١٤٩  -  -  -  األردن
  ٣ ٥٠٥  -  -  -  ١٤ ٢٢٤  ٦٧  ١٤ ٢٩١  -  -  -  كينيا
  ١ ٤٨١  -  -  -  ١٨ ٧٩٨  ٦ ٩٢٧  ٢٥ ٧٢٥  -  -  -  التفيا
  -  -  ١ ٧٠١  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ٢٧٢  ٣٤٦  ٦١٨  ليسوتو
  -  -  ١ ٩٦٧  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ٥٣٨  ٣٤٦  ٨٨٤  ليبرييا

  -  ٨٢١  -  -  ١١ ٩٨٢  ٢ ٣٠٩  ١٤ ٢٩١  -  -  -  ليختنشتاين
  -  ٢ ٥٥٠  -  -  ٣٣ ٢٢٢  ١١ ٠٨٢  ٤٤ ٣٠٤  -  -  -  ليتوانيا
  ٦ ٩٩١  -  -  -  ٨٥ ٩٢٢  ٣٥ ٥٥٧  ١٢١ ٤٧٩  -  -  -  مبورغلكس

  -  -  ٢ ٨٩٩  ٢ ٨٥٦  ٢  -  ٢ ٨٥٨  ٤٣  -  ٤٣  مدغشقر
  -  -  ٣٠٢  ٣٠٢  ١ ١٢٨  -  ١ ٤٣٠  -  ٨٨٤  ٨٨٤  مالوي
  -  ٦ ٥٩٠  -  -  -  ١ ٤٣٠  ١ ٤٣٠  -  -  -  مايل
  ١ ٤٠٠  -  -  -  ١٧ ٨٣٠  ٦ ٤٦٥  ٢٤ ٢٩٥  -  -  -  مالطة

  -  -  ٣ ٩٧٣  ١ ٤٢٩  ١  -  ١ ٤٣٠  ٢ ٥٤٤  ٢ ٨٨٨  ٥ ٤٣٢  جزر مارشال
  ٩٠٥  -  -  -  ١٥ ٧٢١  -  ١٥ ٧٢١  -  -  -  موريشيوس
  -  -  -  -  ٢ ٣٥٦ ٠٩٥  ٨٦٩ ٥١٦  ٣ ٢٢٥ ٦١١  -  -  -  املكسيك
  -  ٨٢  -  -  ٩٦٨  ٤٦٢  ١ ٤٣٠  -  -  -  منغوليا

  ٨٢  -  -  -  ١ ١٦١  ٢٦٩  ١ ٤٣٠  -  -  -  اجلبل األسود
  -  ٤٩٥  -  -  ٥ ٨٠٤  ٢ ٧٧١  ٨ ٥٧٥  -  -  -  ناميبيا
  -  -  ٤ ٠١٣  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠  ٢ ٥٨٣  ٢ ٥٤٨  ٥ ١٣١  ناورو
  -  ٨ ٠٥٩  -  -  ٢ ٦٧٦ ٧١٧  ٩٦  ٢ ٦٧٦ ٨١٣  -  -  -  هولندا

  -  ٢١ ٠٥٣  -  -  ٢٦٣ ٨١٥  ١٠٢ ٠٥٠  ٣٦٥ ٨٦٥  -  -  -  نيوزيلندا
  -  -  ١ ٣٧٨  ١ ٣٧٨  ٥٢  -  ١ ٤٣٠  -  ٦ ٩١٥  ٦ ٩١٥  النيجر
  -  -  ٦٠ ٤٥٥  ٦٠ ٤٥٥  ٨ ١٤٥  -  ٦٨ ٦٠٠  -  ٤٠ ٠٦٧  ٤٠ ٠٦٧  نيجرييا
  ٦٤ ٣١٧  -  -  -  ٨٠٤ ٠٦٢  ٣١٣ ٥٤١  ١ ١١٧ ٦٠٣  -  -  -  النرويج
  -  ٣ ٨٣٢  -  -  ٣١ ٩٥٢  ٩١٨  ٣٢ ٨٧٠  -  -  -  بنما

  -  -  ٥ ٨٢٨  ٥ ٨٢٨  ١ ٣١٨  -  ٧ ١٤٦  -  ٤١٨  ٤١٨  باراغواي
    -  ٣٠٨ ٣٢٢  ١١١ ٤٠٢  ٧٢  -  ١١١ ٤٧٤  ١٩٦ ٩٢٠  ٢٧ ٠٠٥  ٢٢٣ ٩٢٥  بريو
  -  ٢ ١٥٥  -  -  ٧١٥ ٩٨٣  ٢٦  ٧١٦ ٠٠٩  -  -  -  بولندا
  ٤٣ ٣٤٦  -  -  -  ٥٣٦ ١٣٦  ٢١٧ ٠٣١  ٧٥٣ ١٦٧  -  -  -  الربتغال

  -  ٩ ٣٤٩  -  -  ٢ ٢٧٦ ٢٢٠  ٨٢٩ ٣٤٢  ٣ ١٠٥ ٥٦٢  -  -  -  مجهورية كوريا
  ٥ ٧٥٧  -  -  -  ٩٩ ٥٨٨  ٤٥٣  ١٠٠ ٠٤١  -  -  -  رومانيا

  -  ٨٢  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠  -  -  -  سانت كيتس ونيفس
  -  -  ١ ٠٩٧  ١ ٠٩٧  ٣٣٣  -  ١ ٤٣٠  -  ٩١٨  ٩١٨  سانت فنسنت وغرينادين 

  -  ٨٠  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠  -  ٢  ٢  ساموا
  -  ٢٤٧  -  -  ٢ ٩٠٣  ١ ٣٨٥  ٤ ٢٨٨  -  -  -  سان مارينو
  -  -  ٢ ١٥٣  ٢ ١٥٣  ٣ ٥٦٣  -  ٥ ٧١٦  -  ٢ ٤٨٣  ٢ ٤٨٣  السنغال
  -  ١ ٧٢٧  -  -  ٢٩ ٨٧٠  ١٤٢  ٣٠ ٠١٢  -  -  -  صربيا

  -  -  ٥ ٩٨٣  ١ ٤٣٠  -  -  ١ ٤٣٠  ٤ ٥٥٣  ٣٤٦  ٤ ٨٩٩  سرياليون
  ٥ ١٨٣  -  -  -  ٦٦ ٤٨٦  ٢٣ ٥٥١  ٩٠ ٠٣٧  -  -  -  سلوفاكيا
  -  ٧ ٨٩٦  -  -  ١٣٦ ٥٨٣  ٦١٧  ١٣٧ ٢٠٠  -  -  -  سلوفينيا

  -  ٢٣ ٨٥٠  -  -  ٢٧٩ ٦٢٣  ١٣٤ ٨٣٣  ٤١٤ ٤٥٦  -  -  -  جنوب أفريقيا
  -  ٢٤٤ ١١٦  -  -  ٣ ٠٧٨ ٠٨١  ١ ١٦٣ ٦٦١  ٤ ٢٤١ ٧٤٢  -  -  -  أسبانيا
  -  ٤  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠  -  ٣٣٦  ٣٣٦  سورينام
  -  ٨٨ ٠٨٨  -  -  ١ ٥٢٣ ١٠١  ٧ ٥٢٧  ١ ٥٣٠ ٦٢٨  -  -  -  السويد
  ٥ ٢٣١  -  -  -  ١ ٧٣٧ ٧٩٥  ٦٢  ١ ٧٣٧ ٨٥٧  -  -  -  سويسرا
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  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٩ 

 املبلغ الباقي ) أ(التحصيالت
االشتراكات 

  املقررة
ئتمانات من إ

٢٠٠٨ 

ب(التحصيالت
 ( 

 املبلغ الباقي
جمموع املبالغ 

  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 

٢٠٠٩ 

متحصالت 
متعلقة بعام 

٢٠١٠  

            ٢٠٠٩    السنوات السابقة  
  -  -  ٤٤٠  ٤٤٠  ٩٩٠  -  ١ ٤٣٠  -  ٤٥٨  ٤٥٨  طاجيكستان

مجهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة 

-  -  -  ٤١٢  -  -  -  ٣ ١٤٣  ٤ ٠٠٣  ٧ ١٤٦  

  -  -  ١٤٣  ١٤٣  ٧١٠  ٥٧٧  ١ ٤٣٠  -  -  -   ليسيت-تيمور
  -  ٢ ٢٢٠  -  -  ٣٨ ٤٢٢  ١٦٦  ٣٨ ٥٨٨  -  -  -  ترينيداد وتوباغو

  -  ٣ ٨٧٩  -  -  ٤ ٠٥٦  ٢٣٢  ٤ ٢٨٨  -  -  -  أوغندا
  ٥٤٦ ٢٩٨  -  -  -  ٦ ٦٦٣ ٢٣٧  ٢ ٨٢٩ ٢٣٧  ٩ ٤٩٢ ٤٧٤  -  -  -  اململكلة املتحدة

  -  -  ٦ ٤٧٢  ٦ ٤٧٢  ٢ ٠٨٢  ٢١  ٨ ٥٧٥  -  -  -  مجهورية ترتانيا املتحدة
  ١٢ ٥٦٧  -  -  -  -  ٣٨ ٥٨٩  ٣٨ ٥٨٩  -  -  -  أوروغواي

  -  -  ٢٠٤ ٨٨٩  ٢٠٤ ٨٨٩  ٦٩ ٤٢٨  ١١ ٥١٥  ٢٨٥ ٨٣٢  -  -  -  زويالفيني
  -  ٨٢  -  -  ١ ٤٣٠  -  ١ ٤٣٠  -  ٤ ٠٠٥  ٤ ٠٠٥  زامبيا

 دول ١١٠(اموع 
  )أطراف

٢ ١٤٨ ٠١٠  ١ ٥٢٣ ٧٠٦  ١ ٠٩٣ ٠١٢  ٧٦٠ ٥٧٥  ٨٢ ٣٩٦ ٩٢٥  ١٣ ٠٧٢ ٤٠٠  ٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠  ٣٣٢ ٤٣٧  ٢٢٥ ٠٢٤  ٥٥٧ ٤٦١  
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  ٢اجلدول 

  ةاحملكمة اجلنائية الدولي
  )باليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  ٧ ٣٨٦ ٦٢٩  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  الرصيد يف بداية الفترة املالية
      )التسديدات/(املتحصالت

  ١٨ ٧٥٣  ٣٣١  متحصالت من الدول األطراف
  -  -  مسحوبات
  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  ٧ ٤٠٥ ٧١٣  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  ٧ ٤٠٥ ٩٨٣  املستوى احملدد
  ٦٠١  ٢٧٠  )٣اجلدول (مستحق من الدول األطراف : خمصوما منه
  ٧ ٤٠٥ ٣٨٢  ٧ ٤٠٥ ٧١٣  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 
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 ٣اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية

  )وباليور( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 
  ٢٠١٠املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف

 - - ١٠٩ ١٠٩ أفغانستان
 - - ٦٥٥ ٦٥٥ ألبانيا
 - - ٨٧٤ ٨٧٤ أندورا

 - - ٢١٩ ٢١٩ غوا وباربودايأنت
 - - ٣٥ ٥٣٢ ٣٥ ٥٣٢ األرجنتني
 - - ١٩٥ ٣٧٠ ١٩٥ ٣٧٠ استراليا
 - - ٩٦ ٩٧٦ ٩٦ ٩٧٦ النمسا

 - - ٩٨٤ ٩٨٤  بربادوس
 - - ١٢٠ ٤٨٠ ١٢٠ ٤٨٠ بلجيكا
 - - ١٠٨ ١٠٨ بليز
 - - ١١٠ ١١٠ بنن

 - - ٦٥٥ ٦٥٥ بوليفيا
 - - ٦٥٥ ٦٥٥ البوسنه واهلرسك

 - - ١ ٥٣١ ١ ٥٣١ بوتسوانا
 - - ٩٥ ٧٧٢ ٩٥ ٧٧٢ الربازيل
 - - ٢ ١٨٦ ٢ ١٨٦ بلغاريا

 - -  ٢١٩  ٢١٩  اسوبوركينا ف
 - -  ١١٠  ١١٠  بوروندي
 - - ١١٠ ١١٠ كمبوديا
 - - ٣٢٥ ٤٧٠ ٣٢٥ ٤٧٠ كندا

 - ١٨ ٩١ ١٠٩  الوسطىأفريقيامجهورية 
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  تشاد
  -  -  ١٧ ٦٠٢  ١٧ ٦٠٢  شيلي

 - -  ١١ ٤٧٨  ١١ ٤٧٨  كولومبيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  جزر القمر
  -  - ١٠٩ ١٠٩  الكونغو

  -  ١٠٩  صفر  ١٠٩  جزر كوك
 - - ٣ ٤٩٨ ٣ ٤٩٨ كوستاريكا

 - - ٥ ٤٦٦ ٥ ٤٦٦ كرواتيا
 - - ٤ ٨١٠ ٤ ٨١٠ قربص

  -  -  ٣٠ ٧٢١  ٣٠ ٧٢١  اجلمهورية التشيكية
 - - ٣٢٧ ٣٢٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - ٨٠ ٧٩٤ ٨٠ ٧٩٤ الدامنرك
 - - ١٠٨ ١٠٨ جيبوتى
 - - ١٠٨ ١٠٨ دومينكا

 - - ٢ ٦٢٤ ٢ ٦٢٤  اجلمهورية الدومينيكية
 - - ٢ ٢٩٥ ٢ ٢٩٥ إكوادور
 - - ١ ٧٤٩ ١ ٧٤٩ استونيا
 - - ٣٢٨ ٣٢٨ فيجى
 - - ٦١ ٦٦٣ ٦١ ٦٦٣ فنلندا
 - - ٦٨٨ ٨٧٦ ٦٨٨ ٨٧٦ فرنسا
 - - ٨٧٥ ٨٧٥ غابون
 - - ١٠٨ ١٠٨ غامبيا

 - - ٣٢٧ ٣٢٧ جورجيا
 - - ٩٣٧ ٧٠٥ ٩٣٧ ٧٠٥ أملانيا
 - - ٤٣٧ ٤٣٧ غانا

 - - ٦٥ ١٥٩ ٦٥ ١٥٩ اليونان
 - ١٢٥ ١٥- ١١٠  *غينيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  غيانا

 - - ٥٤٦ ٥٤٦ هندوراس
 - - ٢٦ ٦٧٥ ٢٦ ٦٧٥ هنغاريا
 - - ٤ ٠٤٦ ٤ ٠٤٦ اأيسلند
 - - ٤٨ ٦٥٢ ٤٨ ٦٥٢ أيرلندا
 - - ٥٥٥ ٢٧٨ ٥٥٥ ٢٧٨ إيطاليا
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  ٢٠١٠املتحصالت املتعلقة بعام  الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق رأس املال العامل الدول األطراف

    - ١ ٦٢٩ ٣١٦ ١ ٦٢٩ ٣١٦  اليابان
 - - ١ ٣١٢ ١ ٣١٢ األردن
 - - ١ ٠٩٤ ١ ٠٩٤  كينيا
 - - ١ ٩٦٨ ١ ٩٦٨ التفيا
 - - ١٠٨ ١٠٨ ليسوتو
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  ليبرييا

 - - ١ ٠٩٣ ١ ٠٩٣ ليخنشتاين
 - - ٣ ٣٨٩ ٣ ٣٨٩ ليتوانيا

 - - ٩ ٢٩٤ ٩ ٢٩٤ لكسمبورغ
  -  -  ٢١٩  ٢١٩  مدغشقر
 - - ١٠٩ ١٠٩  مالوي
 - - ١١٠ ١١٠ مايل
 - - ١ ٨٥٨ ١ ٨٥٨  مالطة

 - - ١٠٨ ١٠٨ جزر مارشال
 - - ١ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ وسموريشي
 - - ٢٤٦ ٧٥٣ ٢٤٦ ٧٥٣ املكسيك
  -  -  ١٠٨  ١٠٨  منغوليا

  -  -  ١٠٩  ١٠٩  اجلبل األسود
 - - ٦٥٦ ٦٥٦ ناميبيا
 - - ١٠٩ ١٠٩ ناورو
 -  - ٢٠٤ ٧٧٣ ٢٠٤ ٧٧٣ هولندا

 - - ٢٧ ٩٨٨ ٢٧ ٩٨٨ نيوزيلندا
 - - ١٠٩ ١٠٩ النيجر
 - - ٥ ٢٤٩ ٥ ٢٤٩ نيجرييا
 - - ٨٥ ٤٩٦ ٨٥ ٤٩٦ النرويج

 - - ٢ ٥١٥ ٢ ٥١٥  ابنم
 - - ٥٤٦ ٥٤٦ باراغواى

 - -  ٨ ٥٢٧ ٨ ٥٢٧ بريو
 - - ٥٤ ٧٧٣ ٥٤ ٧٧٣ بولندا

 - - ٥٧ ٦١٦ ٥٧ ٦١٦ الربتغال
 - - ٢٣٧ ٥٧١ ٢٣٧ ٥٧١ مجهورية كوريا

 - - ٧ ٦٥٣ ٧ ٦٥٣ رومانيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  سانت كيتس ونيفيس

 - - ١٠٨ ١٠٨ سانت فنسنت وغرينادين
 - - ١٠٨ ١٠٨   ساموا

 - - ٣٢٨ ٣٢٨ سان مارينو
 - - ٤٣٦ ٤٣٦ السنغال
 - - ٢ ٢٩٦ ٢ ٢٩٦ صربيا

 - ١٨ ٩١ ١٠٩ سرياليون
 - - ٦ ٨٨٧ ٦ ٨٨٧ سلوفاكيا
 - - ١٠ ٤٩٥ ١٠ ٤٩٥ سلوفينيا

 - - ٣١ ٧٠٦ ٣١ ٧٠٦ جنوب أفريقيا
 - - ٣٢٤ ٤٨٧ ٣٢٤ ٤٨٧ أسبانيا
  -  -  ١٠٩  ١٠٩  سورينام
 - - ١١٧ ٠٩١ ١١٧ ٠٩١ السويد
 - - ١٣٢ ٩٤٤ ١٣٢ ٩٤٤ سويسرا

 - - ١٠٨ ١٠٨ طاجيكستان
 - - ٥٤٧ ٥٤٧ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 - - ١٠٨ ١٠٨ ليسيتتيمور 
 - - ٢ ٩٥٢ ٢ ٩٥٢ ترينيداد وتوباغو

 - - ٣٢٧ ٣٢٧ أوغندا
 - - ٧٢٦ ١٥٧ ٧٢٦ ١٥٧ اململكة املتحدة

 - - ٦٥٦ ٦٥٦ حدةمجهورية ترتانيا املت
 - - ٢ ٩٥٢ ٢ ٩٥٢ أوروغواى

 - - ٢١ ٨٦٦ ٢١ ٨٦٦ ويالفرت
 - - ١١٠ ١١٠  زامبيا

 - ٢٧٠ ٧ ٤٠٥ ٧١٣ ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ ) دول أطراف١١٠(اموع 

 يورو، وأدى ذلك إىل اخنفاض ٢٩٠البالغ قدره  ٢٠٠٥يرجع الرقم السليب للمدفوعات التراكمية لغينيا إىل استرداد اجلزء من الفائض النقدي لصندوق رأس املال العامل لعام 
  . يورو١١٠ يورو إىل ٤٠٠جمموع املدفوعات املقررة لغينيا فيما يتعلق بصندوق رأس املال العامل من 
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  ٤اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

   السنة اجلارية

 االئتمانات

 
  

 ٩٠ ٠٧٧ ١٠٣ ٩٥ ٤٦٩ ٣٢٥ متحصالت االشتراكات املقررة

 ٤ ٨٧٥ ١٧١ ١ ٥٨٦ ٠٩٧ إيرادات متنوعة

 ٩٤ ٩٥٢ ٢٧٤ ٩٧ ٠٥٥ ٤٢٢ 

 األعباء

 
  

 ٧٣ ٧١٢ ٤٤٦ ٨٤ ٣٩٨ ٨٢١ نفقات مصروفة

 ٨ ٩٩٩ ٩٢٩ ٧ ٧١٤ ٠٥٠ التزامات غري مصفاة

 ٧٣ ٩٤٥ ٦٠ ١٦١  اليات املتحدةاملخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للو

 ٣٤ ٩٤٧ ٢٢٣ ٧٠٠ االلتزامات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

 ٨٣٨ ٤١٤ ١ ٠٩٥ ٤٨٧  املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة اإلعادة إىل الوطن

 ٨٣ ٦٥٩ ٦٨١ ٩٣ ٤٩٢ ٢١٩ 

 ١١ ٢٩٢ ٥٩٣ ٣ ٥٦٣ ٢٠٣ النقدي املؤقت) العجز/(الفائض

 ٣٠٤ ٩٩٧ ٧٦٠ ٥٧٥  قيد التحصيلاالشتراكات

 ١١ ٥٩٧ ٥٩٠ ٤ ٣٢٣ ٧٧٨ )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) النقص/(زيادة

  املؤقت للسنة املاضية) العجز( /تسوية الفائض

 

  

 ٨ ٨٦٥ ٦٣٠ ١١ ٢٩٢ ٥٩٣ املؤقت للسنة املاضية) العجز/(الفائض

 ٧ ٨٩٦ ٠٦٥ ٢٢٥ ٠٢٤ ملاضيةمتحصالت االشتراكات املقررة للفترات ا: مضافاً إليه

 ٢ ٤٣٣ ١٦٩ ٢ ١٦١ ٥٠٠  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها

 ١٩ ١٩٤ ٨٦٤ ١٣ ٦٧٩ ١١٧ النقدي للسنة املاضية) العجز/(الفائض

 ٣٠ ٧٩٢ ٤٥٤ ١٨ ٠٠٢ ٨٩٥ )البيان الثاين(جمموع الفائض النقدي 
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية

 )باليورو( ٢٠٠٨ الدول األطراف من الفائض النقدي لعام أنصبة

 الفائض  ٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة يف عام    تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣مايو /أيار أفغانستان
 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٣أبريل /نيسان ألبانيا
 ١ ٦٢٩ ٠,٠١١٩١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أندورا

 ٤٠٧ ٠,٠٠٢٩٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول وباربودايغوا تأن
 ٦٦ ١٨٥ ٠,٤٨٣٨٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول األرجنتني
 ٣٦٣ ٩١٤ ٢,٦٦٠٣٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أستراليا
 ١٨٠ ٦٣٣ ١,٣٢٠٥٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النمسا

 ١ ٨٣٣ ٠,٠١٣٤٠  ٢٠٠٣مارس /آذار  بربادوس
 ٢٢٤ ٤١٧ ١,٦٤٠٥٨  ٢٠٠٢رب ديسم/كانون األول بلجيكا
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بليز
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بنن

 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بوليفيا
 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول البوسنه واهلرسك

 ٢ ٨٥١ ٠,٠٢٠٨٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بوتسوانا
 ١٧٨ ٣٩٣ ١,٣٠٤١٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الربازيل
 ٤ ٠٧٣ ٠,٠٢٩٧٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بلغاريا

 ٤٠٧ ٠,٠٠٢٩٨  ٢٠٠٤يوليه /متوز  بوركينا فاسو
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  بوروندي
 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كمبوديا
 ٦٠٦ ٢٥١ ٤,٤٣١٩٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كندا

 ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  الوسطىأفريقيامجهورية 
  ٢٠٣  ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  تشاد

 ٢١ ٣٨٣ ٠,١٥٦٣٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  كولومبيا
  ٢٠٣ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  جزر القمر
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤أغسطس /آب الكونغو

  ٥٠ ٠,٠٠٠٣٧  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  جزر كوك
 ٦ ٥١٧ ٠,٠٤٧٦٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كوستاريكا

 ١٠ ١٨٢ ٠,٠٧٤٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول كرواتيا
 ٨ ٩٦٠ ٠,٠٦٥٥٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول قربص

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ١٥٠ ٤٩٤ ١,١٠٠١٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ركالدامن

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٣فرباير /شباط جيبوتى
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول دومينكا

 ٤ ٨٨٧ ٠,٠٣٥٧٣  ٢٠٠٥أغسطس /آب اجلمهورية الدومينيكية
  ٤ ٢٧٧  ٠,٠٣١٢٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  إكوادور
 ٣ ٢٥٨ ٠,٠٢٣٨٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول استونيا
 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فيجى

 ١١٤ ٨٥٦ ٠,٨٣٩٦٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نلنداف
 ١ ٢٨٣ ١٦٧ ٩,٣٨٠٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فرنسا
 ١ ٦٢٩ ٠,٠١١٩١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غابون
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غامبيا

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /األولكانون  جورجيا
 ١ ٧٤٦ ٦٦٤ ١٢,٧٦٨٨٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أملانيا
 ٨١٥ ٠,٠٠٥٩٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غانا

 ١٢١ ٣٧٢ ٠,٨٨٧٢٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اليونان
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول غينيا
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  غيانا

 ١ ٠١٨ ٠,٠٠٧٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هندوراس
 ٤٩ ٦٨٩ ٠,٣٦٣٢٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هنغاريا
 ٧ ٥٣٥ ٠,٠٥٥٠٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اأيسلند
 ٩٠ ٦٢٢ ٠,٦٦٢٤٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أيرلندا
 ١ ٠٣٤ ٣١٣ ٧,٥٦١٢٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول إيطاليا
  ٣ ٠٠٩ ٤٠٦  ٢٢,٠٠٠٠٠  ٢٠٠٧أكتوبر /ين األولتشر  اليابان
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 الفائض  ٢٠٠٨جدول األنصبة املقررة يف عام    تاريخ االنضمام الدول األطراف

 ٢ ٤٤٤ ٠,٠١٧٨٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول األردن
  ٢ ٠٣٦  ٠,٠١٤٨٩  ٢٠٠٥يونيه /حزيران  كينيا
 ٣ ٦٦٦ ٠,٠٢٦٨٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول التفيا
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليسوتو
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول  ليبرييا

 ٢ ٠٣٦ ٠,٠١٤٨٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليختنشتاين
 ٦ ٣١٣ ٠,٠٤٦١٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ليتوانيا

 ١٧ ٣١٠ ٠,١٢٦٥٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول لكسمبورغ
  ٢٣٨ ٠,٠٠١٧٤  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  مدغشقر
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالوي
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول مايل
 ٣ ٤٦٢ ٠,٠٢٥٣١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  مالطة

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جزر مارشال
 ٢ ٢٤٠ ٠,٠١٦٣٨  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول موريشيوس
  ٤٥٩ ٦٢٧ ٣,٣٦٠٠٦  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  املكسيك
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول منغوليا

  ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  اجلبل األسود
 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ناميبيا
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ناورو
 ٣٨١ ٤٢٧ ٢,٧٨٨٣٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول هولندا

 ٥٢ ١٣٣ ٠,٣٨١١١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نيوزيلندا
 ٢٠٤    ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول النيجر
 ٩ ٧٧٥ ٠,٠٧١٤٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول نيجرييا
 ١٥٩ ٢٥٠ ١,١٦٤١٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول النرويج
 ٤ ٦٨٤ ٠,٠٣٤٢٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بنما

 ١ ٠١٨ ٠,٠٠٧٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول باراغواى
 ١٥ ٨٨٤ ٠,١١٦١٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بريو
 ١٠٢ ٠٢٦ ٠,٧٤٥٨٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول بولندا

 ١٠٧ ٣٢١ ٠,٧٨٤٥٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول الربتغال
 ٤٤٢ ٥٢١ ٣,٢٣٥٠١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية كوريا

 ١٤ ٢٥٥ ٠,١٠٤٢١  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول رومانيا
  ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  سانت كيتس ونيفيس

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سانت فنسنت وغرينادين
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ساموا

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سان مارينو
 ٨١٥ ٠,٠٠٥٩٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول السنغال
 ٤ ٢٧٧ ٠,٠٣١٢٦  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول صربيا

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /ولكانون األ سرياليون
  ١٢ ٨٣٠ ٠,٠٩٣٧٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سلوفاكيا
 ١٩ ٥٥٠ ٠,١٤٢٩٢  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سلوفينيا

 ٥٩ ٠٥٧ ٠,٤٣١٧٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول جنوب أفريقيا
 ٦٠٤ ٤١٩ ٤,٤١٨٥٥  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أسبانيا
  ٥٠ ٠,٠٠٠٣٧  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  سورينام
 ٢١٨ ١٠٤ ١,٥٩٤٤٣  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول السويد
 ٢٤٧ ٦٣٢ ١,٨١٠٣٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول سويسرا

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول طاجيكستان
 ١ ٠١٨ ٠,٠٠٧٤٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩  ٢٠٠٢ديسمرب /ولكانون األ ليشيتتيمور 
 ٥ ٤٩٨ ٠,٠٤٠٢٠  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ترينيداد وتوباغو

 ٦١١ ٠,٠٠٤٤٧  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول أوغندا
 ١ ٣٥٢ ٦١٠ ٩,٨٨٨١٤  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول اململكة املتحدة

 ١ ٢٢٢ ٠,٠٠٨٩٣ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٥ ٤٩٨ ٠,٠٤٠٢٠ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول واىأوروغ
 ٤٠ ٧٢٩ ٠,٢٩٧٧٥ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول فرتويال
 ٢٠٤ ٠,٠٠١٤٩ ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول  زامبيا

 ١٣ ٦٧٩ ١١٧ ١٠٠,٠٠٠٠٠   ) دولة أطراف١٠٨(اموع 
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  ٦اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو( ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٣١حالة التربعات يف 

ردةاالتربعات الو التربعات املعقودة املتربع املشروع  الباقي 
املتحصالت 

 للفترات املقبلة
املبالغ املعادة 
 للمتربعني

  -  ١ ١٧٠ ٠١٠  ٢٦ ١٦٦  ٨٧٦ ٦٤٨  ٨٧٩ ٠٢٠  املفوضية األوروبية
  ٧ ٣٠٢  -  -  ٧٦ ٤٩٣  ٧٦ ٤٩٣  مؤسسة ماكارثر

  -  -  -  ١٨ ٩٠٠  ١٨ ٩٠١  فنلندا
  -  ٢٠ ٠٠٠  -  ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  النرويج
  -  ١٢ ٥٠٠  -  ٣٧ ٥٠٠  ٣٧ ٥٠٠  أستراليا
  -  ٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  هولندا
  -  -    ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  بلجيكا
  -  ٣١ ٢١٨    صفر  صفر  كوريا

التدريب الداخلي وبرنامج 
  الزائرين املهنيني

  -  -  -  ٦ ٢٥٠  ٦ ٢٥٠  سويسرا

  ٧ ٣٠٢  ١ ٢٣٨ ٧٢٨  ٢٦ ١٦٦  ١ ١٣٠ ٧٩١  ١ ١٣٣ ١٦٤    اموع الفرعي
  -  -  -  ٣٥ ٠٠٠  -  أستراليا
        ١٠ ٠٠٠  -  النمسا
  -  -  -  ٣ ٠٠٠  -  كرواتيا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  فنلندا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  املانيا
  -  -  -  ٢٥ ٠٠٠  -  ايرلندا
  -  -  -  ٢٥ ٠٠٠  -  هولندا
  -  -  -  ١٠ ٠٠٠  -  بولندا

  أقل البلدان منوا

  -      ٢١ ٩٥٤  -  اململكة املتحدة
  -  -  -  ١٦٩ ٩٥٤  -    اموع الفرعي

  احللقة الدراسية يف داكار  -  -  -  ٤٦ ٧٠٠  ٤٦ ٧٠٠  فرنسا
املنظمة الدولية للبلدان الناطقة 

        ١٤ ٣٢٠  ١٤ ٣٢٠  بالفرنسية 

  -  -  -  ٦١ ٠٢٠  ٦١ ٠٢٠    اموع الفرعي
  -  -  -  ٥٩ ٥٢٨  ٥٩ ٥٢٨  كندا
  ٨٧٦  -  -  ٣٥ ٨٧٦  ٣٥ ٨٧٦  فنلندا
  ١٥  -  -  ٢٣ ٠٥٢  ٢٣ ٠٥٢  أملانيا

مشروع األدوات القانونية 
مصفوفة (التابع للمحكمة 

  )القضايا

  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  هولندا
  ٨٩١  -  -  ١٣٨ ٤٥٦  ١٣٨ ٤٥٦    اموع الفرعي

  ٦ ٤٥٩  -  -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بلجيكا  احللقة الدراسية حملامي الدفاع
  -  -  -  ٢٩ ٠٩٩  ٢٩ ٠٩٩  فنلندا

    -  -  -  ٣٨ ٢٤٧  ٣٨ ٢٤٧  ثرمؤسسة ماكار

  ٤ ٥٥١  -  -  ٣٨ ٧٦٤  ٣٨ ٧٦٤  هولندا
  ١١ ٠١٠  -  -  ١٢٦ ١١٠  ١٢٦ ١١٠    اموع الفرعي

  -  ١٠ ٥٤٩  -  -  -  النمسا  الصندوق االستئماين العام

  -  ١٠ ٠٠٠  -  -  -  كوريا  
    ٢٠ ٥٤٩          اموع الفرعي

  ١٩ ٢٠٣  ١ ٢٥٩ ٢٧٧  ٢٦ ١٦٦  ١ ٦٢٦ ٣٣٣  ١ ٤٥٨ ٧٥٠    جمموع التربعات
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  ٧اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  )باليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف حالة الصناديق االستئمانية

  الصندوق االستئماين
  األرصدة املرحلة يف

  يناير / كانون الثاين١
  املنصرف  املتحصالت

االلتزامات غري 
  املصفاة

  جمموع النفقات
إيرادات الفائدة 

  املصرفية
ت يف التزامات الوفورا

  الفترة السابقة أو إلغاؤها
املبالغ املعادة 

  للمتربعني
  األرصدة غري املربوطة

  ١ ٠٦٨  ٧ ٣٠٢-  ٤ ٣١١  ٢ ٥٢٣  ١ ٠٥٩ ٠٠٤  ٨٥ ٨٩٩  ٩٧٣ ١٠٥  ١ ١٣٠ ٧٩٣  ٧٠ ٢٥٣-  التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين

  ١٦١ ٣٤٧  -  ٨ ٢٦٦  ٥٦٩  ١٠١ ٢٨٨  ٥٧ ٤٣٦  ٤٣ ٨٥٢  ١٦٩ ٩٥٤  ٨٣ ٨٤٦  أقل البلدان منوا

مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة 

  )مصفوفة القضايا(
١٦ ٤٧٦  ٨٩١-  -  ٣٣٧  ١٣٠ ٥١٢  ١ ٩٢٢  ١٢٨ ٥٩٠  ١٣٨ ٤٥٦  ٩ ٠٨٦  

  ٢ ٦٨٠  -  ٥٤٠  ٢١  -  -  -  -  ٢ ١١٩  برنامج تعزيز القدرات القضائية

  ١ ٦٧٣-  -  -  ٢٠  ٦٢ ٧١٣  ٢٧ ٢٠٣  ٣٥ ٥١٠  ٦١ ٠٢٠  -  احللقة الدراسية يف داكار

  ١١ ٥١٨  ١١ ٠١٠-  -  ٢٢٧  ١١٠ ٧١٤  -  ١١٠ ٧١٤  ١٢٦ ١١٠  ٦ ٩٠٥  احللقة الدراسية حملامي الدفاع

  ١٩١ ٤١٦  ١٩ ٢٠٣-  ١٣ ١١٧  ٣ ٦٩٧  ١ ٤٦٤ ٢٣١  ١٧٢ ٤٦٠  ١ ٢٩١ ٧٧١  ١ ٦٢٦ ٣٣٣  ٣١ ٧٠٣  اموع
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  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

  احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  -١

ا على ة اجلنائية الدولية لتكون مؤسسة دائمة وتتمتع بسلطة ممارسة اختصاصاأنشئت احملكم   ١-١
 جرائم ادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية،اإلب(مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

 هيئة الرئاسة :وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي).  العدوان بعد تعريفها رمسياًمية جر،احلرب
 ، ومكتب املدعى العام،) والشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية،املتألفة من شعبة االستئناف(والدوائر 

املعتمد يف  ،ICC-ASP/2/Res.3وقد أنشأت مجعية الدول األطراف، يف قرارها . وقلم احملكمة
يناير /كانون الثاين ١لتبدأ عملياا يف ) األمانة(، أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 والقواعد اإلجرائية ،وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبين يف نظام روما األساسي. ٢٠٠٤
  . وغريمها من الصكوك ذات الصلة،وقواعد اإلثبات

 :وفيما يلي األهداف اليت يسعى لتحقيقها كل جهاز من أجهزة احملكمة

  هيئة الرئاسة       )أ(

إلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري كفالة ا  ‘١’
  والتنسيق والتعاون؛

’٢‘  الة وأداء مجيع مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفع
  الوظائف القضائية اخلاصة اليت تكلف ا هيئة الرئاسة؛

 اجلنائية توسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة  ‘٣’
  .الدولية بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية

 الدوائر      )ب(

 بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع اإلجراءاتكفالة سري   ‘١’
 .األطراف

  العاميمكتب املدع   )ج(

تعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد   ‘١’
  ئم احلرب واملعاقبة عليها؛اإلنسانية وجرا

 ضد اإلنسانية وجرائم احلرب م اجلماعية واجلرائاإلبادةالتحقيق يف جرائم   ‘٢’
  وتقدميها للمحاكمة؛

  .بناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي      ‘٣’
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 قلم احملكمة    )د(

الفعالية واجلودة تقدمي خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة و  ‘١’
  .إىل هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود

  أمانة مجعية الدول األطراف    )ه(

تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة  ‘١’
  امليزانية واملالية؛

ئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهلي ‘٢’
املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء 

  االجتماعات واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

متكني اجلمعية وهيئاا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها  ‘٣’
 .نة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنيةبنوعية عالية من خدمات ودعم األما

  :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا      )و(

تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم   ‘١’
ولالطالع على . الدعم اإلداري لس إدارة الصندوق واجتماعات الس

ين للضحايا، يرجى الرجوع إىل مزيد من املعلومات بشأن الصندوق االستما
  .٢٠٠٩البيانات املالية  للصندوق االستئماين للضحايا لعام 

  مكتب مشروع املباين الدائمة        )ز(

، قررت مجعية ICC-ASP/6/Res.1يف املرفقني الرابع واخلامس من القرار   ‘١’
ناجمية الدول األطراف إنشاء مكتب ملدير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الرب

السنوية املقترحة للمحكمة لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف 
ويعمل مكتب مدير . التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة

املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم تقاريره مباشرة 
لالطالع على مزيد من و. إليها عن طريق جلنة املراقبة ويساءل أمامها

 من هذا ١٤املعلومات بشأن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند 
  .التقرير

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية    -٢

متسك حسابات احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية ُ     ١-٢
.  وتعديالما٢٠٠٢سبتمرب /يت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلولالدولية ال
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 وتشكل هذه املالحظات. األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معوتتفق حسابات احملكمة حاليا 
  . ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمةجزءاً

 اخلاصة سابات أساس احلى حسابات املنظمة علمتسكُ: الصناديق اخلاصة باحلسابات     ٢-٢
وجيوز .  ألغراض عامة أو خاصةمنفصلةوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق . الصناديقب

ل إنشاء وقفل صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعاتللمسج. 

قوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف الفترة املالية للمنظمة هي سنة ت: الفترة املالية     ٣-٢
 .خالف ذلك

أدناه يتم إثبات ) ب(١٥-٢  الفرعيةباستثناء التربعات احملددة يف الفقرة: أساس االستحقاق     ٤-٢
 .ةياحملاسبباملعايري  املعدل  االستحقاقأساساإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم استنادا إىل 

لمحاسبة وال يتم ل أساس التكاليف التارخيية علىتعد احلسابات : تارخييةأساس التكاليف ال     ٥-٢
 .تغري أسعار السلع واخلدماتاملترتبة على ثار  لتعكس اآلتعديلها

ويتم . تعرض حسابات املنظمة باليورو: سعر الصرفالتقلبات يف عملة احلسابات ومعاملة      ٦-٢
 يف األمم املتحدةورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليالبيانات حتويل 

ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف . تاريخ البيان املايل
  . يف تاريخ العمليةلألمم املتحدةالتشغيلي 

  : النحو التايلعلىوتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف 

  حملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات متنوعة؛تسجل املكاسب واخلسائر ا       )أ(

 يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛    )ب(

يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من      )ج(
اية السنة يترك صايف املكسب التراكمي وىف .  يف صحيفة املوازنةاألصول واخلصوم بوصفها اعتماداً

  بوصفها نفقات؛ل لصاىف اخلسارة وتسجخاص اعتماد ضافكاعتماد يف صحيفة املوازنة يف حني ي

تسجل املكاسب واخلسائر غري احملققة املتصلة بإعادة تقييم االلتزامات غري املصفاة       )د(
  .ناظرةبوصفها نفقات ويتم تعديلها يف امليزانيات الربناجمية امل

ويشمل الصندوق العام . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةالصندوق العام      ٧-٢
 والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة األمم املتحدةاالشتراكات املقررة واألموال املقدمة من 

 .من صندوق رأس املال العامل لتمويل النفقات

 للمحكمة ملواجهة  الالزم رأس املالتوفريهو الصندوق املنشأ ل صندوق رأس املال العامل     ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ . مشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة
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ألنصبة املتفق عليه للمحكمة، طبقاً وفقا جلدول اديره صندوق رأس املال العامل لكل فترة مالية ويتم تق
 . من النظام املايل٢-٦للمادة 

ل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير يقوم املسج، الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة     ٩-٢
ويتم متويلها بالكامل . عنها إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

 . اجلهات املاحنةقا ألحكام حمددة واتفاقات معمن التربعات، وف

 من  أو جزئياًوجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كلياً
  .االشتراكات املقررة

 ٢٠٠٤بتمرب س/ هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ   ١٠-٢
 لتمكني ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ من  اعتباراًيورو والذي أصبح نافذاً ماليني ١٠برصيد يصل إىل 

  :احملكمة من تغطية ما يلي

  التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛   )أ(

النفقات اليت ال ميكن تفاديها بسبب التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل       )ب(
  ها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ ، أو مل يكن من املمكن تقييميكن من املمكن توقعها

  .التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف  )ج(

د مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو من وحتد
  .طرافالفائض النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول األ

  :االشتراكات املقررة   ١١-٢

 من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا ٢-٥وفقا للمادة      )أ(
 مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف األمم املتحدةجلدول االشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةالعضوية بني 

 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف ٨-٥ووفقا للمادة     )ب(
 يف حساب االشتراكات املستحقة ويف صندوق وتوضع بعد ذلكأوال إىل صندوق رأس املال العامل 

  الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشتراك مقرر على الدولة الطرف؛

دفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف ويتم حتويل االشتراكات امل     )ج(
  تاريخ الدفع؛

وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي يتم تقدير اشتراكها يف       )د(
صندوق رأس املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

  .ملايل من النظام ا١٠-٥

  :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عنالفوائض املستحقة للدول األطراف  ١٢-٢
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 األرصدة غري املربوطة الباقية من االعتمادات؛     )أ(

 الوفورات املتحققة عن التزامات الفترات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛    )ب(

 طراف جديدة؛االشتراكات الناشئة عن دخول دول أ     )ج(

   و مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛يتنقيح جدول االشتراكات عندما يسر      )د(

  .أدناه) د (١٥-٢اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة       )ه(

وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف اية الفترة املالية بعد 
 إىل جدول سامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفترة على الدول األطراف استناداًخصم أي م

يناير الذي يلي / كانون الثاين١وىف . االشتراكات املنطبق يف الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائض
ولة طرف السنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفترة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي د

وىف هذه احلاالت تستعمل . من الفائض إذا كانت قد دفعت اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامل
هذه االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات املستحقة لصندوق رأس املال العامل 

  .يت تتصل ا هذه الفوائضواالشتراكات املقررة املستحقة عن السنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية ال

 احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت درجي: احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة     ١٣-٢
 .ن الفائض التراكميالية السابقة يف صحيفة املوازنة كخصم مظلت غري مدفوعة عن الفترات امل

 يف صحيفة املوازنة يف عمود اردة مسبقاً الوشتراكاتتظهر اال: االشتراكات الواردة مسبقاً     ١٤-٢
وتطبق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف . اخلصوم

  .مستحقة لصندوق رأس املال العامل مث مقابل االشتراكات املقررة

  :تتألف إيرادات املنظمة مما يلي: اإليرادات     ١٥-٢

ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة مجعية : راكات املقررةاالشت      )أ(
 الدول األطراف على االشتراكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛

 إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية أثناء ل التربعات بوصفها إيرادات استناداًسجت   )ب(
وبالنسبة هلذه األموال يتم تسجيل .  املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفعالسنة
 ؛ات عند تلقي التربعات فعال من اجلهات املاحنةاإليراد

 من نظام ١١٥من املادة ) ب( للفقرة الفرعية  وفقاًاألمم املتحدةاألموال املقدمة من       )ج(
 روما األساسي؛

  :ل اإليرادات املتنوعة ما يليتشم     )د(

  مبالغ مستردة من نفقات فعلية متكبدة يف الفترات املالية السابقة؛      ‘١’

وتشمل كل الفائدة املتحققة على الودائع يف : إيرادات الفائدة املصرفية   ‘٢’
  حسابات مصرفية بفائدة وعلى الودائع بأجل؛
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عام وصندوق رأس اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق ال  ‘٣’
  املال العامل؛

يف اية الفترة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب   ‘٤’
الناشئ عن اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف 
العمالت أو إعادة تقييمها أو ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف 

صايف إىل حساب ويتم حتويل أي رصيد سليب . اإليرادات املتنوعة
  النفقات ذي الصلة؛

  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’

  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’

  :النفقات ١٦-٢

. ١-١٠٤تدرج النفقات يف حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية       )أ(
 غ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛ويشمل جمموع النفقات املبلّ

ستهالك يف ميزانية الفترة التقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة ل   )ب(
ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة . اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها

 بالتكلفة التارخيية؛

ؤجلة وفقا املعباء لألب حتمل االلتزامات املتصلة بالفترات املالية املقبلة على حسا    )ج(
  .٧-١١١للقاعدة املالية 

 اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة  هي االرتباطاتااللتزامات غري املصفاة     ١٧-٢
وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من . املالية

 ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة . ية تعترف ا احملكمة أو إىل مديونالرتباطاتأشكال ا
  . بعد اية السنة املالية اليت تتصل اشهراً

  : للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با     ١٨-٢

صت ، أو٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩  الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية املعقودة منيف
.  نظام املعاشات التقاعدية للقضاةأليانز ولندا لتأمني اللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من شركة

، ICC-ASP/5/32انظر الوثيقة (ووافقت مجعية الدول األطراف على توصية اللجنة يف دورا اخلامسة 
 وبدأ سريان العقد اعدية للقضاة،نظام املعاشات التقوعينت احملكمة شركة أليانز إلدارة ). ٣١الفقرة 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١بني احملكمة وشركة أليانز يف 

وبناء على هذه األقساط، يكون .  يورو١ ٩٧٥ ٦١١وتدفع احملكمة لشركة أليانز قسطاً سنوياً يبلغ 
  :ملزايا التاليةنظام املعاشات التقاعدية للقضاة نظاما يتم متويله باستحقاقات حمددة ويقدم ألعضائه ا
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أو ما يتناسب مع (معاشاً تقاعدياً حمدداًًً للقاضي الذي يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات     )أ(
  ؛)ذلك إذا مل يتم فترة والية تبلغ تسع سنوات

   يف املائة من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة؛٥٠   )ب(

  . من العمر أو أقل سنة٦٥معاشاً للعجز للقاضي الذين يبلغ     )ج(

 املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع بأجل تشمل األموال النقد والودائع بأجل،     ١٩-٢
  .واحلسابات حتت الطلب

التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ، تشمل اإليرادات املؤجلة     ٢٠-٢
  .ترد ولكن مل يتم بعد احلصول عليها

 أنه يتعلق يفترضالذي  منحة التعليم ة من سلف اجلزءتشمل: االستحقاقات املدفوعة مقدما     ٢١-٢
يقيد بوصفه استحقاقات مدفوعة مقدماً ألغراض   والذي تاريخ البيان املايلنتهية يفبالسنة الدراسية امل

 احملكمةبني واملسؤولني للموظفوتبقى السلفة بأكملها يف احلسابات قيد التحصيل . صحيفة املوازنة فقط
 .الالزمةتسوية إجراء العلى امليزانية وها عندئذ حتميل وستحقاقالاإىل حني تقدمي املستندات الدالة على 

وسجلت هذه االستحقاقات وباملقارنة بالعام املاضي، ضمن األعباء املؤجلة ووجد أن معاملتها بوصفها 
حية احملاسبية حيث يتم دفع املصروفات املدرسية قبل استحقاقات مدفوعة مقدماً أكثر مالءمة من النا

 لتعكس االستحقاقات ٢٠٠٨وللمقارنة بني األرقام، عدلت األرقام املتعلقة بعام . بدء السنة الدراسية
  .املدفوعة مقدما ملنحة التعليم

ون اخلدمة حيق للموظفني الدوليني الذين يترك: االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن     ٢٢-٢
كذلك حيق للقضاة الذين تنتهي مدة . احلصول على منحة العودة إىل الوطن بعد سنة واحدة من اخلدمة
  .خدمتهم احلصول على بدل انتقال بعد مخس سنوات من اخلدمة

وهذه الطريقة يف تقدير االلتزامات أكثر حصافة وتتماشى مع أفضل املمارسات احلالية الستحقاقات 
أن املبدأ األساسي هو أنه ينبغي االعتراف باستحقاقات املوظفني يف الوقت الذي املوظفني حيث 

  .يكتسبون فيه احلق يف احلصول على هذه االستحقاقات وليس عند دفعها هلم أو قابليتها للدفع

  . يتم التعبري عنها، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املاليةاخلصوم احملتملة     ٢٣-٢

مجعية الدول وفقا ملقرر : األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي      ٢٤-٢
 كانون ٢٣  املؤرخ٢٦٢/٥٨ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ICC-ASP/1/Decision 3 األطراف
 يف الصندوق املشترك للمعاشات ، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضوا٢٠٠٣ًديسمرب /األول

ويقدم الصندوق ملوظفي  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ من  اعتباراًاألمم املتحدةة ملوظفي التقاعدي
 .احملكمة استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة

مة جتاه ويتألف االلتزام املايل للمنظ. ستحقاقات حمددةنظام يتم متويله باوصندوق املعاشات التقاعدية 
 يف ١٥ر٨الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-11110  375 

املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز 
جز مستحقة وال تكون مدفوعات هذا الع.  من النظام األساسي للصندوق٢٦كتواري مبوجب املادة الا

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة ٢٦إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة الدفع 
  ومل تلجأ.إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق

 . هذا احلكم إىل إىل حني صياغة هذا التقريراجلمعية العامة لألمم املتحدة

  )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية  -٣

 ١٧ روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف  مبوجب نظاماحملكمة اجلنائية الدوليةأنشئت      ١-٣
 الدبلوماسي للمفوضني األمم املتحدةمؤمتر " دولة مشاركة يف ١٢٠ عندما قامت ١٩٩٨ هيولي/متوز
واحملكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة . باعتماد النظام األساسي"  بإنشاء حمكمة جنائية دوليةاملعىن

  :تتكون من األجهزة التالية

 لنائبني األول والثاين للرئيس؛هيئة الرئاسة، وتتألف من الرئيس وا        )أ(

. التمهيديةدوائر احملكمة، وتتكون من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة      )ب(
وتتألف شعبة االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن 

  ؛ستة قضاة مثلها مثل الشعبة التمهيدية

 من أجهزة احملكمة،  منفصالًمكتب املدعى العام، الذي يعمل مستقال بوصفه جهازاً      )ج(
  ختصاص احملكمة وتقدميها للمحاكمة؛قعة يف ااملسؤول عن التحقيق يف اجلرائم الوا

 :قلم احملكمة، املسؤول عن       )د(

  خدمات الدعم واخلدمات اإلدارية غري القضائية للمحكمة؛      ‘١’

  توفري الدعم القضائي خلدمات احملكمة؛      ‘٢’

  إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛      ‘٣’

 ؛ ومحاية حقوقهمتنفيذ آليات مساعدة الضحايا والشهود والدفاع      ‘٤’

األمانة اليت تقدم خدمات موضوعية مستقلة ومساعدة إدارية وتعزيزية إىل مجعية       )ه(
بناء ، والدول األطراف، ومكتب اجلمعية، وجلنة وثائق التفويض، والفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان

  . اجلمعيةتنشئهاعلى إقرار صريح من اجلمعية إىل أي هيئة فرعية 

وأنشأت احملكمة أيضا .  من نظام روما األساسي يف الهاي يف هولندا٣قر احملكمة وفقا للمادة ويقع م
وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، ومجهورية . ستة مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عملياا يف امليدان

 .، ومجهورية أفريقيا الوسطى)٢(، وتشاد )٢(الكونغو الدميقراطية 
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هيئة (اهليئة القضائية : ، قسمت االعتمادات إىل ستة برامج رئيسية٢٠٠٩املالية لعام وألغراض الفترة 
، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، وأمانة )الرئاسة ودوائر احملكمة

  .الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة

  . هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلكمةوالفترة املالية للمنظ   ٢-٣

 اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء البيان األولويتضمن    ٣-٣
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة . الفترة املالية

 .ادات أو النفقاتيف اإلير

  / كانون األول٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح    ٤-٣
 .)٦ملالحظة أنظر ا(وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠٠٩ديسمرب 

غري املباشر ملعيار  هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب البيان الثالثو   ٥-٣
 .احملاسبة الدولية السابع

  .عتمادات اليت متت املوافقة عليها للفترة املاليةرنة باال النفقات مقاالبيان الرابعويتضمن    ٦-٣

   وصندوق الطوارئالصندوق العام وصندوق رأس املال العامل  -٤

على ، ICC-ASP/7/Res.4 قرارها ، يفوافقت مجعية الدول األطراف: االشتراكات املقررة   ١-٤
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ املالية من الفترةتمويل ل يورو ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠رصد ما جمموعه 

، كان عدد الدول األطراف يف نظام ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ وىف .٢٠٠٩ديسمرب /األول
  .ة دول١١٠روما األساسي 

 يورو الفوائد ١ ٢٩١ ٧١٣ة املصرفية البالغ قدرها متثل الفائد: إيرادات الفائدة املصرفية   ٢-٤
املكتسبة من احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، 

  .وصندوق الطوارئ

 :يورو متثل ما يلي ٢٩٤ ٣٨٤بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة   ٣-٤

 نوعةتفاصيل اإليرادات املت: ١اجلدول 

 )باليورو(املبلغ  االيرادات املتنوعة

  ٢٢١ ٥٧٧ تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات املالية السابقة
 ٧٢ ٨٠٧ إيرادات متنوعة

 ٢٩٤ ٣٨٤ اموع

يبلغ قدرها  مصروفة مبالغيورو  ٩٣ ٤٩٢ ٢١٩يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات   ٤-٤
 خمصص  واعتماد يورو،٧ ٧١٤ ٠٥٠يبلغ قدرها  فاة مص والتزامات غري يورو،٨٤ ٣٩٨ ٨٢١

  . أدناه٢وترد تفاصيل النفقات يف اجلدول . يورو ١ ٣٧٩  ٣٤٨لتغطية املسؤولية يبلغ 
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 )باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول 

 جمموع النفقات  )أ(املخصصات االلتزامات غري املصفاة املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات

 ملرتبات والتكاليف األخرىا
 اخلاصة باملوظفني

٦٧ ٧٧٠ ٤٥٢  ١ ٣٧٩ ٣٤٨ ٩٣٣ ٥٢٩ ٦٥ ٤٥٧ ٥٧٥ ٧١ ٤٥٧ ٣٠٠ 

 ٣ ٩٦٠ ٢٠٧  - ٨٥٧ ٨٦٣ ٣ ١٠٢ ٣٤٤ ٥ ١٢٢ ٢٠٠ السفر والضيافة

 ٨ ٢٠٥ ١٧٢  - ٢ ٤١٧ ٩٨٧ ٥ ٧٨٧ ١٨٥ ٨ ٩٨٦ ٠٠٠ اخلدمات التعاقدية

 ١٠ ٥٩٩ ٥٧٥  - ٢ ٨٩٣ ٤٠٩ ٧ ٧٠٦ ١٦٦ ١٣ ٢٠٧ ٣٠٠ مصروفات التشغيل

 ٢ ٩٥٦ ٨١٣  - ٦١١ ٢٦٢ ٢ ٣٤٥ ٥٥١ ٢ ٤٥٧ ١٠٠ احليازات

 ٩٣ ٤٩٢ ٢١٩  ١ ٣٧٩ ٣٤٨ ٧ ٧١٤ ٠٥٠ ٨٤ ٣٩٨ ٨٢١ ١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠ اموع
املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة اليت يبلغ قدرها يورو  ١ ٣٧٩ ٣٤٨ تشمل املخصصات البالغ قدرها )أ(

 يورو، ٢٢٣ ٧٠٠وخمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية اليت يبلغ قدرها رو،  يو٦٠ ١٦١
على النحو الوارد يف املالحظتني  يورو، ١ ٠٩٥ ٤٨٧ اليت يبلغ قدرها واملخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن

  . أدناه٦-٤ و ٥-٤

  :ة باملعاشات التقاعديةاملتعلقالنفقات 

 بأن ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩ أوصت جلنة امليزانية واملالية يف دورا السابعة املعقودة من
. املعاشات التقاعدية للقضاةبشأن نظام  ليانز ولندا أتوافق احملكمة على العطاء املقدم من شركة
بأن تقدم تقريراً  (ICC-ASP/4/Res.9)ء على طلب اجلمعية وقدمت جلنة امليزانية واملالية هذه التوصية بنا

ويف دورا اخلامسة، . عن اخليار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
  ).٣١، الفقرة ICC-ASP/5/32انظر (وافقت اجلمعية على توصية اللجنة 

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١يف  ولنداوبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة أليانز 

ة سنوياألقساط الإىل نظام  التراكمي االستحقاقوانتقل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة من نظام 
 يورو ٢ ٢٨٠ ٢٦٣والبالغ قدره  ٢٠٠٩عن عام  ودفع القسط املستحق. أليانز شركة لالواجبة الدفع

  .هلذه الشركة وقيد يف بند النفقات املصروفة

  املخصصات     ٥-٤

قسمت املخصصات  :املخصصات املتعلقة باموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن      )أ(
املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل قسمني فرعيني أحدمها للمجموع التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن 

  ودة إىل الوطن البالغ قدرها املتعلقة مبنحة الع  يورو واآلخر لاللتزامات٣ ٥١٢ ٥٣٣البالغ قدره 
ويف هذا التقسيم، تشري االلتزامات .  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٢٨٣ ٥٤٤

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت 
ويشري اموع .  املبالغ واجبة الدفع هلمأي للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه

 كانون ٣١التراكمي ملنحة العودة إىل الوطن إىل املبالغ اليت اكتسبها املوظفون املؤهلون حىت 
ديسمرب ألم ال يزالون / كانون األول٣١ ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠٠٩ديسمرب /األول

ة العودة إىل الوطن اليت محلت على ميزانية عام وبلغت املخصصات املتعلقة مبنح. يعملون باحملكمة
  . يورو، ووزعت بني األجهزة املختلفة للمحكمة١ ٠٩٥ ٤٨٧  حنو٢٠٠٩
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ملمارسة ابناء على : واليات املتحدةيبية للراملتعلقة بااللتزامات الضخصصات امل   )ب(
ة، نظمة العمل الدولياإلدارية مل واألحكام الصادرة من احملكمة األساسية للخدمة املدنية الدوليةواملبادئ 
. واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمةرتبات ى املائب علمن الضر باحملكمة وظفنياملمجيع يعفى 

املدرجني  رائب للواليات املتحدة الدافعني للضاملستحقة للموظفنيالتقديرية وتبلغ االلتزامات الضريبية 
  . يورو٦٠ ١٦١حنو  ٢٠٠٩ موظفني يف عام ١٠ددهم بلغ عيالذين حملكمة رتبات بادول املجب

 ،٢٠٠٩ عام يف: نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملعلى ملطروحة لقضايا اخمصصات ا     ٦-٤
وقد يلزم وفقاً . رفع أحد املوظفني السابقني باحملكمة قضية أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

ونية دفع مبلغ هلذا املوظف وأدرجت احملكمة بالتايل، وفقا لتجارا السابقة لتقديرات إدارة الشؤون القان
  .٢٠٠٩يف مثل هذه احلاالت، االعتماد الالزم يف ميزانية عام 

لقة بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها     ٧-٤
ورو وذلك بفضل  ي٦ ٨٣٨ ٤٢٩يبلغ  من أصل ورو ي٨ ٩٩٩ ٩٢٩بالتزامات الفترات السابقة 

  .يورو ٢ ١٦١ ٥٠٠ ققت أو إلغاء التزامات مبقداروفورات حت

طراف د حلساب الدول األ الفائض النقدي املقيبلغ: يلة إىل الدول األطرافاآلبالغ امل     ٨-٤
مت  وقد ٢٠٠٧ويشمل هذا املبلغ الفوائض النقدية من عام . ورو ي١٩ ١٩٤ ٨٦٤املستحقة له 

كل واحدة منها عن تلك الفترة لختصيصه وتوزيعه على الدول األطراف وفقاً لالشتراكات املقررة 
إىل الدول األطراف أما املبلغ الباقي يورو من الفائض النقدي  ٣٩٦ ٣٥٧وأُعيد ما مقداره . املالية

جبة السداد حلساب االشتراكات املقررة الواحتت التحصيالت د  يورو فقد قي١٨ ٧٩٨ ٥٠٧وقدره 
  .)١اجلدول ( ٢٠٠٩يف عام 

، ICC-ASP/7/Res.4قرارها ب، أنشأت مجعية الدول األطراف: صندوق رأس املال العامل     ٩-٤
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس املال العامل للفترة املالية من 

  .الفترة املالية السابقة يورو، أي بنفس املستوى مقارنة ب٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ

 ١ ٠٩٣ ٠١٢ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :االشتراكات املقررة قيد التحصيل   ١٠-٤
 يورو مستحقة عن عام ٧٦٠ ٥٧٥و  يورو مستحقة عن الفترات املالية السابقة٣٣٢ ٤٣٧يورو منها 
لزائدة عن االشتراكات  وااالشتراكات الواردة من الدول األطرافسجلت و). ١اجلدول  (٢٠٠٩
         انظر املالحظة(وصفها اشتراكات واردة مقدماً  يورو ب١ ٥٢٣ ٧٠٦ والبالغ قدرها املستحقة

  ).أدناه) ب( ٥-٤

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس االشتراكات األخرى قيد التحصيل    ١١-٤
 ٢اجلدوالن ( يورو ٢٧٠بلغ الرصيد غري املدفوع ، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ويف  .املال العامل

  ).٣و
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األرصدة قيد   يورو١٤٠ ١٥٠ ميثل مبلغ: املشتركة بني الصناديقاألرصدة قيد التحصيل      ١٢-٤
ديسمرب / كانون األول٣١يف من الصناديق االستئمانية اليت ال توجد حسابات منفصلة هلا التحصيل 
٢٠٠٩. 

 ترد تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل البالغ لتحصيلقيد ااحلسابات األخرى      ١٣-٤
  . أدناه٣يف اجلدول  يورو ٢ ٨١١ ٢٤٧قدرها 

 تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل: ٣اجلدول 
  )يورو (٢٠٠٨املبلغ يف عام  )يورو (٢٠٠٩املبلغ يف عام  احلسابات قيد التحصيل

 ٩٨٩ ٤٩٥ ١ ١٢٧ ٢٩٧ )أ()ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

  ٦٦٥ ٥٢٣ ٢٧٧ ٦٨١ املوظفون

 ٧٧ ٨٧١ ٩ ٩٢١ البائعون

 ١ ٧١٥ ٦٢٤ ٩٧ ٤٣٩ الفائدة املستحقة

   ٤٩٥ ٣٠٦  ٥١٣ ٢٥١   )ب ()غري السلف النقدية(سلف السفر 
   ٥٠٧ ٢٦٩  ٥٦٥ ٨٤٨  )ج(سلف للبائعني عن نفقات ذات الصلة بالسفر

 ١٣٢ ٦٧٣ ٢١٩ ٨١٠ )د(حسابات أخرى

 ٤ ٥٨٣ ٧٦١ ٢ ٨١١ ٢٤٧ اموع

 يورو املقيد يف احلسابات بوصفه قيد التحصيل من احلكومات ١ ١٢٧ ٢٩٧ مبلغ تعلق ي:ضريبة القيمة املضافة )أ(
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يورو املسددة عن مشتريات متت يف أوغندا يف األعوام ٢١٥ ٠١٩لبالغ قدرها اضريبة القيمة املضافة ب
 مبلغ احملكمة سترد تأن املؤكد ليس من و. صيل من احلكومة األوغنديةوهذا املبلغ قيد التح. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧و

 ١٨ريبة القيمة املضافة يف ئية الدولية من ضاكمة اجلناحملقانون إعفاء رو بالكامل حيث مت التوقيع على  يو٢١٥ ٠١٩
ضريبة القيمة رداد الستبذل جهود وست. ٢٠٠٨يوليه / متوز١أصبح نافذاً اعتباراً من  و٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

 رمسياًاالعتراف التأخري يف وأن عملياا يف أوغندا ذ بداية اإلعفاء منتستحق املضافة بأثر رجعي على أساس أن احملكمة 
ذا احلق يرجع إىل أسباب ال يد للمحكمة فيها.  
املسافرون مطالبات واليت جيب ميثل هذا املبلغ سلف السفر اليت ال يقدم بشأا : )السلف غري النقدية(سلف السفر  )ب(

. ويستثىن من هذا املبلغ سلف السفر املقدمة يف شكل مبالغ نقدية. ٢٠٠٩تسجيلها يف احلسابات كنفقات يف عام 
، "املوظفني"پوتسجل السلف النقدية بوصفها مبالغ قيد التحصيل من املسافرين وهي تدرج يف املبالغ اإلمجالية املتعلقة 

  ."األخرى"املبالغ قيد التحصيل و، "البائعني"وأ
 ومتثل املبالغ املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر :السلف املدفوعة للبائعني عن نفقات ذات صلة بالسفر )ج(

 كانون ٣١مثل التذاكر ومصاريف الشحن اليت مل يقدم املسافرون طلبات لتسجيلها يف احلسابات بوصفها نفقات حىت 
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول

 يورو للتكاليف املتصلة مبحامي الدفاع عن أحد ١٠٩ ٢٩٣، أدرج مبلغ يف احلسابات األخرى قيد التحصيل )د(
-ICC-01/05-01/08الدائرة االبتدائية الثالثة، الرقم  (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠فبناء على قرار صادر يف . املتهمني

 إطار النفقات القانونية للتكاليف املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم  يورو يف١٧٨ ٨٧٢، دفعت احملكمة ما جمموعه )568
ومن .  يورو من األرصدة امدة٦٩ ٥٧٩وعند االنتهاء من إعداد البيانات املالية، استعادت احملكمة  . مجدت أرصدته

  .راج عن األرصدة بأكملهااحملتمل، ولكن ليس من املؤكد، أن تتمكن احملكمة من استعادة املبلغ بأكمله عند طلب اإلف

الذي  يورو ٦٨٨ ٣١٢االستحقاقات املدفوعة مقدما مبلغ  تتضمن :سلف منحة التعليم     ١٤-٤
 ديسمرب/ كانون األول٣١ يف تنياملنتهيتني الدراسيتني ميثل جزءاً من سلف منحة التعليم املتصلة بالسن

 لتعكس االستحقاقات ٢٠٠٨ة بعام  وللمقارنة بني األرقام، عدلت األرقام املتعلق.٢٠١٠ و٢٠٠٩
  . يورو٧٨٧ ٣٠٨املدفوعة مقدما ملنحة التعليم مببلغ 



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-011110  380 

 يورو ٣ ٦٧١ ٧١٦ مبلغ الدول األطرافورد من : اشتراكات أو مدفوعات واردة مقدماً   ١٥-٤
  :ويتألف هذا املبلغ مما يلي. ترة املالية القادمةبشأن الف

ت وردت مقدماً من الدول األطراف الذي ميثل مدفوعا ورو ي١ ٥٢٣ ٧٠٦مبلغ   )أ(
  ؛)١اجلدول  (٢٠٠٩لالشتراكات املقررة لعام 

 زيادة عن االشتراكات املقررة تميثل اشتراكات وردالذي ورو  ي٢ ١٤٨ ٠١٠ لغمب   )ب(
 بعد حتديد اشتراكات الدول األطراف اجلديدة أو مدفوعات زائدة أو ٢٠٠٩لعام 

  ).١دول اجل (٢٠٠٧موزعة من الفائض النقدي لعام 

احلسابات األخرى املستحقة الدفع البالغ  ترد تفاصيل مستحقة الدفعحلسابات األخرى ا     ١٦-٤
  . أدناه٤يف اجلدول  يورو ١ ٣٣٨ ٧٥٩قدرها 

 تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول 

 احلسابات مستحقة الدفع
 ٢٠٠٩املبلغ يف عام 

 )يورو(

 ٢٠٠٨املبلغ يف عام 
 )يورو(

 ٤١ ٧٨٠ ١٦١ ٥٢٠ ملوظفونا

 ١٣٠ ٣٠٤ ٤٤٧ ٠٣٤ البائعون

)أ(مدفوعات مؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون 
 ٣٥٦ ٨٧٠ ٣٨٦ ٠٣٩ 

  ١٩٧ ٤٣٣  ٢٨٣ ٥٤٤  )ب(االلتزامات املتعلقة مبنحة العودة إىل الوطن 
 ٦٤ ٥٩٦ ٥٠ ٧٤٥ حسابات أخرى

    ٩ ٨٧٧  )ج() ولنديةالقرض املقدم من وزارة اخلارجية اهل(الفائدة املستحقة 
 ٧٩٠ ٩٨٣  ١ ٣٣٨ ٧٥٩  اموع

، تلقت احملكمة طلباً من رئيس ٢٠٠٦مارس / آذار٢٩يف : املدفوعات املؤجلة من احملكمة اخلاصة لسرياليون )أ(
ملساعدة هذه احملكمة مؤقتاً بتخصيص قاعة للمحاكمات وخدمات ومرافق ) احملكمة اخلاصة(احملكمة اخلاصة لسرياليون 

وبعد التشاور مع مكتب مجعية الدول األطراف، وافقت احملكمة على . تجاز والدعم الالزم حملاكمة تشارلز تيلوراالح
واستناداً إىل هذا القرار، . توفري املرافق واخلدمات املطلوبة شريطة أن تسدد املدفوعات الكاملة مقدماً قبل تقدمي اخلدمات

 بشأن الترتيبات ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٣ اخلاصة على مذكرة تفاهم بتاريخ عت احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمةوقّ
  .اإلدارية بني احملكمتني

. وعلى أثر هذا االتفاق، قامت احملكمة اخلاصة بتسديد مدفوعات مقدمة للمحكمة اجلنائية الدولية لتغطية مصروفاا
حملكمة اخلاصة مطروحاً منه النفقات اليت تكبدا  يورو رصيد املدفوعات املسددة مقدماً من ا٣٨٦ ٠٣٩وميثل مبلغ 

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١احملكمة اخلاصة حىت 
 منحة العودة إىل الوطن تعديالت على حساب ٢٠٠٨أدخلت يف عام : نحة العودة إىل الوطنااللتزامات املتعلقة مب )ب(

 إىل قسمني فرعيني نحة العودة إىل الوطنخصصات املتعلقة مبمت املوقس. لتحقيق املزيد من الشفافية يف البيانات املالية
نحة املتعلقة مب  يورو واآلخر لاللتزامات٣ ٥١٢ ٥٣٣نحة العودة إىل الوطن البالغ قدره أحدمها للمجموع التراكمي مل

قسيم، تشري ويف هذا الت.  يورو حتت بند احلسابات األخرى املستحقة الدفع٢٨٣ ٥٤٤ البالغ قدرها العودة إىل الوطن
 أي ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ إىل املبالغ املستحقة للموظفني حىت نحة العودة إىل الوطنااللتزامات املتعلقة مب

نحة العودة إىل ويشري اموع التراكمي مل. للموظفني الذين تركوا احملكمة فعالً وأصبحت هذه املبالغ واجبة الدفع هلم
 ولكنها ليست واجبة الدفع يف ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بها املوظفون املؤهلون حىت  إىل املبالغ اليت اكتسالوطن
  . ديسمرب ألم ال يزالون يعملون باحملكمة/ كانون األول٣١

 يورو بالفائدة املستحقة عن استخدام القرض املقدم من الدولة املضيفة البالغ ٩ ٨٧٧مبلغ   يتعلق:الفائدة املستحقة )ج(
 وفقاً ٢٠١٠فرباير /وسددت هذه الفائدة لوزارة اخلارجية اهلولندية يف شباط. ٢٠٠٩ يورو يف عام ١ ٤٢٥ ٠٠٠قدره 

وتستحق هذه الفائدة سنويا اعتبارا من التاريخ الذي يستخدم فيه هذا . ICC-ASP/7/Res.1للمرفق الثاين من القرار 
عد االنتهاء من اإلجيارات احلالية أو املستقبلة للمباين وسيبدأ سداد القرض، بأقساط سنوية منتظمة، ب. القرض ألول مرة

  . من هذا التقرير١٤ولالطالع على مزيد من التفاصيل عن مشروع املباين الدائمة، يرجى الرجوع إىل البند . املؤقتة
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ميثل الفائض النقدي للفترة املالية الذي يورو  ٩ ١٦٨ ٥٦٧قيد مبلغ : صندوق الطوارئ     ١٧-٤
 ومل يستخدم .ICC-ASP/1/Res.4(b)حلساب صندوق الطوارئ وذلك وفقاً للقرار  ٢٠٠٣ -٢٠٠٢

  .٢٠٠٩الصندوق يف عام 

 ٣٣٢ ٤٣٧خيصم من الفائض التراكمي مبلغ : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة     ١٨-٤
 للحصول ،)١ول اجلد(االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن الفترات املالية السابقة يورو، الذي ميثل 

  ).٤اجلدول ( الواجب توزيعه على الدول األطراف ٢٠٠٨على الفائض النقدي لعام 

  الصناديق االستئمانية  -٥

 ملشاريع عام يورو ١ ٦٥٢ ٤٩٩تبلغ قيمتها أو وردت تربعات / عقدت و:التربعات     ١-٥
٢٠٠٩.  

ملصرفية املتأتية من احلساب  الفائدة ا يورو٣ ٦٩٧ميثل مبلغ : إيرادات الفائدة املصرفية     ٢-٥
  .املصريف للمحكمة اخلاص بالصناديق االستئمانية

 على اعتبار أنه احنة يورو إىل اجلهات امل١٩ ٢٠٣ أعيد مبلغ :جلهات املاحنةاملبالغ املعادة إىل ا     ٣-٥
  ).٧ و٦اجلدوالن (زائد عن متطلبات املشاريع احملددة املنجزة 

الفائدة املستحقة على احلساب  يورو ٧٥٤ميثل مبلغ  :تحصيلاحلسابات األخرى قيد ال     ٤-٥
  .ستئمانية ولكن مل يتم استالمه بعدالاملصريف للصناديق ا

 تلقت احملكمة اجلنائية الدولية تربعات مبا جمموعه :تربعات أو املدفوعات املتلقاة مقدماًال     ٥-٥
  ).٦اجلدول  (٢٠٠٩ديسمرب /ول كانون األ٣١ورو لصاحل املشاريع اليت تبدأ بعد  ي١ ٢٥٩ ٢٧٧

، كان الرصيد ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف : ستحقة الدفع بني الصناديقاملرصدة األ ٦-٥
  . يورو١٤٠ ١٥٠ستئماين والصندوق العام هو الاملستحق الدفع بني الصندوق ا

ديسمرب /نون األول كا٣١يف البيانات املالية للفترة املنتهية يف : ٢٠٠٨لعام البيانات تعديل      ٧-٥
 يورو ضمن التربعات املعقودة ٢٠٧ ٢٥٦ مبلغ ٦، أدرجت احملكمة بنوع اخلطأ يف اجلدول ٢٠٠٧

ولتصحيح رصيد الصندوق االستئماين، خصمت . من املفوضية األوروبية بينما ورد هذا املبلغ بالفعل
رب سنة حسابية يتم  باعتبارها أق٢٠٠٨ يورو من الرقم املقابل يف سنة ٢٠٧ ٢٥٦احملكمة مبلغ 

  .الكشف عنها يف البيانات املالية احلالية

  املمتلكات غري املستهلكة  -٦

 كانون ٣١ يف ، التارخييةوتكلفتها ، أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة٦يتضمن اجلدول      ١-٦
ات غري ، ال يتم إدراج املمتلكاحملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠٠٩ديسمرب /األول

 .املستهلكة يف األصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتمل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازا
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  )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة : ٥اجلدول 

  فئة إدارة األصول

 ١الرصيد االفتتاحي يف 
يناير /كانون الثاين
٢٠٠٩ 

  )أ(البنود املشطوبة  التسويات/احليازات
 ٣١ي يف الرصيد اخلتام
ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

معدات تكنولوجيات 
 ٧ ٢٦١ ٠١٥  )٢٥٣ ٥٥٩( ٧٠٤ ٨٢٨ ٦ ٨٠٩ ٧٤٦  االتصال/املعلومات

 ٨٢١ ٩١١  )٧٩٨( ٧ ٨٤٤ ٨١٤ ٨٦٥ معدات األمن والسالمة

 ١ ٠٧٥ ٨٣٢  )٣ ٠٤٧( ٤٩ ٤٤١ ١ ٠٢٩ ٤٣٨ معدات اخلدمات العامة

 ٨٦٤ ٥٤٣  )٢٩ ٠٥٤( ٨٢ ٤٩١ ٨١١ ١٠٦ املركبات ومعدات النقل

 ١ ٣٤٨ ٠٤١  )٦ ١٨٦( ٢٠ ٠٤٩ ١ ٣٣٤ ١٧٨ معدات مكتب املدعي العام

  ١ ٤٢٦ ٢٤٠  -  ٢٥٠ ٦١٦  ١ ١٧٥ ٦٢٤  معدات أخرى

قاعات احملكمة والدائرة 
  ١ ٣٦٢ ٩١٨  -  -  ١ ٣٦٢ ٩١٨  (*)التمهيدية

 ١٤ ١٦٠ ٥٠٠  )٢٩٢ ٦٤٤( ١ ١١٥ ٢٦٩ ١٣ ٣٣٧ ٨٧٥ اموع

 . عناصر قاعات احملكمة اليت تعترب جزءاً ال يتجزأ من املنشآت-هيديةاعات احملكمة والدائرة التم ق*

حصلت عليها املمتلكات غري املستهلكة التالية اليت احملكمة ، تشمل سجالت لف ما سإىلوباإلضافة 
  :تربعاتال من خالل حملكمةا

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري املستهلكة املمولة من مصادر أخرى : ٦اجلدول 

 دارة األصولفئة إ

 كانون ١الرصيد االفتتاحي يف 
 ٢٠٠٩يناير /الثاين

)أ(التسويات/احليازات
 

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٩ 

 ١٧ ٥٦٠ )٧١٧( ١٨ ٢٧٧  ميزانية الفريق االستطالعي

 ٣٢٨ ١٧٥ )٩١ ٣٨٢( ٤١٩ ٥٥٧ منح للمحكمة اجلنائية الدولية

 ٣٤٥ ٧٣٥ )٩٢ ٠٩٩( ٤٣٧ ٨٣٤ اموع

  .يورو ٣٨٤ ٧٤٣، بلغ اموع التقديري للبنود املشطوبة ٢٠٠٩عام  يف )أ(

  شطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قيد التحصيل واملمتلكات  -٧

   أعاله، شطب ١-٦ كما سبق بيانه يف البند ٢٠٠٩ عام يفباإلضافة إىل البنود املشطوبة    ١-٧
 يورو باعتباره حسابات غري ٥٦ ٦١٣، وما جمموعه قديةن يورو باعتباره خسارة ٢ ٠٩٥ما جمموعه 

  .٢٠٠٥قابلة للتحصيل منذ عام 

  ااملةمدفوعات   -٨

 .مل تصدر عن احملكمة أية مدفوعات جماملة أثناء الفترة املالية   ١-٨
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  العاملون بدون مقابل  -٩

  .اليةمل تتلق احملكمة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الفترة امل   ١-٩

  االلتزامات احملتملة  -١٠

، حددت احملكمة ثالث حاالت قد يلجأ فيها أحد املوظفني السابقني باحملكمة ٢٠٠٩يف عام    ١-١٠
ولو حدث ذلك، ستحاول احملكمة معرفة النتيجة املتوقعة . إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

  .سبة لذلكهلذه القضايا وستتخذ اإلجراءات احلسابية املنا

  اإلصابة أثناء اخلدمة  -١١

أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية اتفاقاً مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء   ١ -١١
. اخلدمة اليت يتعرض هلا املوظفون والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون يف احملكمة

وية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية وقسط التأمني، احملسوب كنسبة مئ
 ويظهر يف املنظمةمشاة يف حالة القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، يسدد من ميزانية 

 ألغراض هذا ٢٠٠٩ املدفوع يف عام  اإلمجايلوقد بلغ جمموع القسط. احلساب حتت بند النفقات
  . يورو٧٧١ ٢٤٤التأمني 

  التربعات العينية  -١٢

تربعات من الدولة   ورد يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقىكما   ١-١٢
 يف)  يورو٢٥ ٠٠٠قيمتها  اليت تفوق (فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقتها احملكمة و. املضيفة

  :الفترة املالية

  ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١ابتداء من ، دون إجيار ملدة تبلغ عشر سنواتمباين احملكمة ب  “١”

 مليون يورو، مبا يف ذلك ٣٣ للمحكمة مببلغ أقصاه املؤقتةالتكاليف املرتبطة باملباين   “٢”
  .تكاليف بناء قاعة للمحاكمات

  لصندوق االستئماين للضحاياالتربعات ل  -١٣

إنشاء صندوق لصاحل ، ICC-ASP/1/Res.6 قررت مجعية الدول األطراف، مبوجب قرارها ١-١٣
  .تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهمضحايا اجلرائم اليت 

أن يكون مسجل احملكمة وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار جملس إدارة للصندوق، وقررت 
أن جلس اإلدارة يف قيامه مبهمته وعمل مبلاساعدة حلسن سري املتقدمي ما يلزم من مسؤوالً عن 

  .ارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشاريةيش
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 يورو ألمانة الصندوق ١ ٣٠١ ٤٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على اعتماد مبلغ ٢٠٠٩ويف عام 
االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري لس إدارة 

قات املسجلة يف حسابات األمانة يف الفترة املالية قيد البحث وبلغت النف. الصندوق واجتماعات الس
  . يورو١ ٢٦٣ ٩٦٤

  وصف عام: مشروع املباين الدائمة  -١٤

  ICC-ASP/4/Res.2أنشأت مجعية الدول األطراف مشروع املباين الدائمة للمحكمة بقرارها ١-١٤

ه مبان دائمة ذات طابع وظيفي احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأا تتطلب بصفتها هذ"الذي أكد أن 
لتمكينها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإلفالت من 

  .، وأكدت من جديد أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة"العقاب

ف البناء تكاليإىل أن   ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف أيضاً يف قرارها وأشارت ٢-١٤
اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً، وأجور استخدام اخلرباء االستشاريني واملقاولني، والتضخم الناشئ 
قبل طرح العطاء وبعد طرحه، وأية رسوم للتصاريح، ومستحقات مالية، وصندوق خاص بالسمات 

 مليون يورو مبستويات ١٩٠املظهرية املتكاملة واملتخصصة تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز 
جلنة   ICC-ASP/6/Res.1مجعية الدول األطراف يف املرفق الثاين للقرار وأنشأت. ٢٠١٤أسعار عام 

 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤، عمال بالفقرة مراقبة للدول األطراف كهيئة فرعية تابعة للجمعية
  .األساسي

مة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين الدائمة والغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائ ٣-١٤
 للمشروع بينما خيتص مدير ستراتيجيةوختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإل. للمحكمة اجلنائية الدولية

 دول أطراف من بينهم عضو واحد ١٠وتتكون جلنة املراقبة من . املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية
  .عة إقليميةعلى األقل من كل جممو

  السياسة احملاسبية وإعداد التقارير املالية: مشروع املباين الدائمة  -١٥

 للمحكمة اجلنائية متسك حسابات مشروع املباين الدائمة وفقا للنظام املايل والقواعد املاليةُ   ١-١٥

تتفق ولذلك، .  ICC-ASP/1/Res.6الدولية اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف مرفق القرار
وتشكل هذه . األمم املتحدة معايري احملاسبة يف منظومة معحسابات مشروع املباين الدائمة حاليا 

  .املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية ملشروع املباين الدائمة

 أساس احلسابات ىحسابات مشروع املباين الدائمة علمتسك ُ: احلسابات اخلاصة بالصناديق   ٢-١٥
 .بالصناديقاخلاصة 

هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الفترة املالية ملشروع املباين الدائمة : الفترة املالية   ٣-١٥
 .الدول األطراف خالف ذلك
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لمحاسبة وال يتم ل أساس التكاليف التارخيية علىتعد احلسابات : أساس التكاليف التارخيية   ٤-١٥
 .تغري أسعار السلع واخلدماتاملترتبة على ثار  لتعكس اآلتعديلها

البيانات ويتم حتويل . باليورومشروع املباين الدائمة تعرض حسابات :  احلساباتعملة   ٥-١٥
 يف تاريخ البيان األمم املتحدةاملوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف 

لألمم ورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي ويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل الي. املايل
  . يف تاريخ العمليةاملتحدة

  :ميول مشروع املباين الدائمة عن طريق ما يلي: التمويل   ٦-١٥

وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا اليت تقدم إىل احملكمة وفقا ملا جاء يف املرفق الثاين     )أ(
 عاماً مبعدل ٣٠ مليون يورو، يسدد على فترة ٢٠٠قرضاً ال يتجاوز قدره   ICC-ASP/7/Res.1للقرار 

. وتدفع الفائدة سنوياً، بداية من أول استخدام لقرض الدولة املضيفة.  يف املائة٢,٥فائدة مقدارها 
ويبدأ سداد القرض، عن طريق دفع أقساط سنوية منتظمة، بعد انتهاء عقود إجيار املباين املؤقتة القائمة 

  واملستقبلة؛

  ICC-ASP/7/Res.1 الواردة يف املرفق الثالث للقرار بادئبة مقررة تستند إىل املأنص   )ب(

   احلصص املقررة دفعة واحدة؛بشأن سداد

التربعات اليت تقدمها احلكومات أو املنظمات الدولية أو األفراد أو الشركات أو     )ج(
دته مجعية الدول األطراف الذي اعتم  ICC-ASP/6/Res.1للقراركيانات أخرى، وفقا للمرفق السادس 

  لتشييد املباين الدائمة؛ بشأن إنشاء صندوق استئماين 

  .على النحو الذي تراه مجعية الدول األطرافموارد بديلة      )د(

 إىل التزام مكتوب بوصفها إيرادات استناداًاالشتراكات املقررة والتربعات ل سجت :اإليرادات   ٧-١٥
وبالنسبة . ة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفعبدفع مسامهات مالية أثناء السن

 .جلهات املاحنة التربعات فعال من ايهلذه األموال يتم تسجيل اإليرادات عند تلق

 املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع بأجل تشمل األموال النقد والودائع بأجل،   ٨-١٥
  .واحلسابات حتت الطلب

  )من األول إىل الثالث(مالحظات على البيانات  :مشروع املباين الدائمة  -١٦

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء يتضمن  البيان األول   ١-١٦
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة . الفترة املالية

 .اإليرادات أو النفقاتيف 

  / كانون األول٣١األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف يوضح  البيان الثاين   ٢-١٦
 .٢٠٠٩ديسمرب 
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 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالث   ٣-١٦
  .احملاسبة الدولية السابع

بلغ جمموع االشتراكات املقررة والتربعات اليت وردت من  ررة والتربعاتاالشتراكات املق   ٤-١٦
  .يورومببلغ صفر  وكيانات أخرى ماتاحلكومات واألفراد ومنظ

مبالغ مصروفة يبلغ قدرها  يورو ١ ٢٧٩ ٤٧١يشمل جمموع النفقات البالغ قدره : النفقات ٥-١٦
  . يورو٥ ٣٨٩ يورو والتزامات غري مصفاة يبلغ قدرها ١ ٢٧٤ ٠٨٢

لقة املصروفات الفعلية املتعمتثلت  :الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها   ٦-١٦
ققت ورو وذلك بفضل وفورات حت يقدره صفربلغ ممن أصل يورو يف صفر بالتزامات الفترات السابقة 
  .يورو صفر أو إلغاء التزامات مبقدار

 يورو الفائدة املستحقة قيد التحصيل يف  ٥٥٤ مبلغ  ميثل:قيد التحصيلاحلسابات األخرى    ٧-١٦
 يورو ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على ٢٠٥ ٣٠٤، وميثل مبلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١

  .السلع واخلدمات اليت سيتلقاها املشروع من احلكومة اهلولندية

الفواتري املدرجة يف  يورو ١ ١٠٥ ٩٠٣ميثل مبلغ : احلسابات األخرى املستحقة الدفع   ٨-١٦
وسددت هذه الفواتري يف كانون . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١احلسابات واليت مل تسدد بعد يف 

  .٢٠١٠فرباير /يناير وشباط/الثاين

 االشتراك املسبق يف مشروع  يورو٢ ٠٩٢ ٠٩٠  مبلغيشمل: االشتراكات الواردة مسبقا   ٩-١٦
 القراريف خيار الدفع مرة واحدة املشار إليه إطار يف سفارة ايطاليا الوارد من  ٢٠١٠املباين الدائمة لعام 

ICC-ASP/7/Res.1.  

 ٢٠٠٩ يورو خالل عام ١ ٤٢٥ ٠٠٠استخدم مبلغ  القرض املقدم من الدولة املضيفة   ١٠-١٦
وأدرجت الفائدة املستحقة على استخدام القرض . لتمويل التكاليف املتصلة بتشييد املباين الدائمة

 وسددت لوزارة ٢٠٠٩ يورو يف امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة لعام ٩ ٨٧٧لغ قدرها والبا
  .٢٠١٠فرباير /اخلارجية اهلولندية يف شباط

قررت مجعية الدول األطراف يف املرفقني الرابع واخلامس من  :مكتب مدير املشروع   ١١-١٦
انية الربناجمية السنوية للمحكمة يف إطار  إنشاء مكتب ملدير املشروع يف امليز ASP/6/Res.1رالقرا

الربنامج الرئيسي السابع لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتصلة 
ويعمل مكتب مدير املشروع حتت السلطة الكاملة جلمعية الدول األطراف ويقدم . مبشروع املباين

  .نة املراقبةتقاريره مباشرة إىل اجلمعية عن طريق جل

ودون اإلخالل بالفقرة أعاله، مكتب مدير املشروع جزء ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق 
  .مكتب مدير املشروع وموظفو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمة
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 يورو ملكتب مدير ٥٠٢ ٠٠٠، وافقت مجعية الدول األطراف على ختصيص مبلغ ٢٠٠٩ويف عام 
وبلغت النفقات املسجلة يف حسابات مكتب مدير . وع املسؤول عن إدارة مشروع املباين الدائمةاملشر

  . يورو٣١٧ ٤١٠املشروع يف الفترة املالية قيد البحث 

  عينيةالتربعات ال   ١٢-١٦

  :فيما يلي أهم التربعات العينية اليت تلقاها مشروع املباين الدائمة يف الفترة املالية

 يف املسائل اإلدارية والسيما محكمة اجلنائية الدوليةة من األقسام املختلفة للاملساعد       )أ(
 ؛ وقسم) ودفع الفواتري، والتسويات املصرفية، والتسجيل،احلساباتمسك ( قسم امليزانية واملالية من

 قسم اخلدمات؛ و)التفاوض على العقود واملسائل القانونية األخرى( القانونية اخلدمات االستشارية
 واالتصالتكنولوجيا املعلومات ؛ وقسم )إعداد أوامر الشراء، إدارة املرافق: خدمات املشتريات(العامة 

  ؛)ت تكنولوجيا املعلومات واالتصالخدما(

  . الدولة املضيفة يف اختيار املهندس املعماريمسامهة     )ب(

_________  
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 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة   -٢
  *٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  احملتويات
  ٣٨٩............... ............................................................حالةخطاب اإل

  تقرير املراجع اخلارجي
  البيانات املالية
   للفترة املنتهية صدة املاليةيف األرات بيان اإليرادات والنفقات والتغري  :البيان األول

  ٤٠١.............. ............................٢٠٠٩ ديسمرب/انون األول٣١يف 
  يف بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق :البيان الثاين

  ٤٠١........... ...............................٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١
  ٤٠٢........... .......٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف  :ان الثالثالبي

  مالحظات ملحقة بالبيانات املالية
  ٤٠٣.............................................وأهدافه الصندوق االستئماين للضحايا  -١
  ٤٠٣........... ........................ةجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املاليمو -٢
  ٤٠٤........... ................)البيانات األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا  -٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________ 

 .ICC-ASP/9/14 الوثيقة  ا سابقا بوصفهتصدر* 
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  خطاب اإلحالة

  ٢٠١٠متوز / يوليه٥

ملايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن  من النظام ا١-١١وفقاً للمادة 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من 

  

  

  سيلفانا أربيا) توقيع(
لةاملسج  

  

  

  

  

  داميان بريويتالسيد 
  املدير

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157 Buckingham Palace Road  

London SW1W 9SS 

United Kingdom  
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  ٢٠٠٩رجي لعام اتقرير املراجع اخل

  لصندوق االستئماين للضحايالمراجعة حسابات البيانات املالية 

  احملتويات
  

  الفقرات  املوجز التنفيذي
    :النتائج التفصيلية

  ٤-١  ......................................................... .....لشاملة اجالنتائ -
  ٥  ..................................................... ...........النتائج املالية -
  ١١-٦  ........................................................اإللكترونية التربعات  -
  ١٣-١٢  ..................................... ..مالك املوظفني يف الصندوق االستئماين -
  ١٥-١٤  ...................... .......عمليات التحضري للتعويضات اليت تأمر ا احملكمة -
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  وجز التنفيذيامل

 وهي تعرض بصورة نزيهة، -٢٠٠٩حتفظ بشأن البيانات املالية لعام لقد أصدرنا رأيا بدون 
 كانون ٣١ تاريخ لصندوق االستئماين للضحايا حىتاملايل لوضع المن مجيع اجلوانب اجلوهرية، 

 ضعف أو أخطاء، ونؤكد أن مراجعتنا للحسابات مل تكشف عن أي مواطن ٢٠٠٩ديسمرب /األول
 التعليقات على األداء املايلإضافة إىل .  وصحتهادقة البيانات املاليةعتربها جوهرية فيما يتعلق با

  :ايلللصندوق االستئماين للضحايا، يركز هذا التقرير على جماالت أخرى، كالت

بالنسبة ملرفق التربعات اإللكترونية، جيري حاليا النظر يف هذا املرفق، وقد قدمنا       )أ(
 اليت سوف تقترن باملبالغ التكاليفاملرفق للنظر يف املزايا املتعلقة بتوصيات ملراجعة استعمال هذا 

فق، للتأكد من إدارة كما أبرزنا ضرورة وضع إجراءات مالئمة قبل إدراج املر. احملسومة من التربعات
  األموال إدارةً تتماشى مع قواعد ونظم الصندوق؛

وبالنسبة ملالك املوظفني، نعترب أن التعيينات اجلديدة املخططة قد تخفض مستوى    )ب(
اخلربة املالية املتاحة للصندوق، وأنه ينبغي إجراء تقييم لتحديد مستوى املوارد الالزمة إلدارة التطورات 

  ن قبيل التربعات اإللكترونية، والشروع يف عمليات التحضري املتوقّعة؛املتوقعة م

وبالنسبة للتعويضات اليت أمرت ا احملكمة، رأينا أن هناك حاجة إىل إعادة تقييم     )ج(
مستوى االحتياطي لالستجابة ألي تعويض يف املستقبل، وضرورة رصد التدفقات النقدية للتأكد من 

  تلبية التوقعات؛أن الصندوق قادر على 

وبالنسبة للمسائل املتعلقة باإلدارة، قدمنا توصيات بأن يستعمل الصندوق االستئماين      )د(
بعضاً من اهلياكل اإلدارية املوجودة يف احملكمة لتقدمي املزيد من الدعم والضمان لس اإلدارة، كما 

  .يس الس للبيانات املاليةقدمنا توصيات بتحسني املساءلة بشأن الصندوق واقترحنا توقيع رئ

  النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات

قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقاً للقواعد املالية للمحكمة ومبا           -١
  .يتفق مع املعايري الدولية ملراجعة احلسابات

جوهرية فيما يتعلق نعتربها  طاءضعف أو أخعن أي مواطن مراجعة احلسابات مل تكشف و          -٢
يق، من مجيع أن هذه البيانات املالية تعكس بشكل دقنرى و. صحتها وأ و اكتماهلاأ دقة البيانات املاليةب

 ونتائج العمليات والتدفقات ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ حىت املايل اجلوانب املالية، الوضع
وفقاً للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وسياسات لك وقد متّ ذ. النقدية املنتهية يف ذلك التاريخ

ومن مجيع اجلوانب املالية، متت املعامالت . احملاسبة املعلنة اليت وضعها الصندوق االستئماين للضحايا
  .وفقا للقواعد املالية املنطبقة وطبقت لألغراض اليت كانت تقصدها السلطات التشريعية
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عة استعراضاً عاما لإلجراءات احلسابية اليت ينتهجها الصندوق االستئماين وأدرجت املراج           -٣
ة وما رأينا أن الظروف تقتضيه من فحص يإلجراءات احملاسبلوللضحايا، وتقييما للمراقبة الداخلية 

وقد صممت إجراءات املراجعة أساساً لغرض . لسجالت احلسابات وغريها من املستندات املؤيدة
وبالتايل فإن العملية مل تنطو على استعراضٍ مفصل جلميع . تعلق مبراجعة احلساباتتكوين رأي ي

وأخرياً فقد أجريت دراسة .  بياناً شامالً هلاججوانب نظم املعلومات املالية، وال ينبغي اعتبار النتائ
  .برتاهة للصندوق وأا قُدمت سجالت احلساباتللتأكد من أن البيانات املالية تعكس بصورة دقيقة 

 املرفقوتلخص توصياتنا يف . ترد أدناه املالحظات الرئيسية اليت أفرزا مراجعتنا للحسابات           -٤
  .باء املرفق فترد يف ٢٠٠٨أما التدابري اليت اختذا اإلدارة استجابة لتوصياتنا اليت قدمناها يف عام . ألف

  النتائج املالية

  : فيما يلي٢٠٠٩ء املايل للصندوق االستئماين يف عام تتمثل اجلوانب الرئيسية لألدا         -٥

 حيث منت التربعات بنسبة ، يف املائة١٥زادت إيرادات الصنـدوق االستئماين بنسبة      )أ(
وجاءت هذه الزيادة أساسا نتيجة تربعات .  مليون يورو١,٢ يورو إىل ٩٢٩ ٠٠٠ يف املائة من ٢٨

 إيرادات قصتون. ساعدة ضحايا العنف اجلنسي يورو، مل٤٩٧ ١٦٠خمصصة من الدامنرك تبلغ 
وذلك .  يورو٤٠ ٠٧٠ يورو إىل ١٣٥ ٩٢٧ يف املائة من ٧١عن اإليداعات النقدية بنسبة الفوائد 

 عقب األزمة املالية ٢٠٠٩نتيجة تغيري يف سياسة احملكمة اجلنائية الدولية املتعلقة باالستثمار يف عام 
 لالحتفاظ الودائع ألجلباملقارنة مع  خاراالد حساباتحملكمة ا استخدمت ٢٠٠٩ويف عام . العاملية

 يف ٢٥وزادت النفقات بنسبة . بالسيوالت، فأسفر ذلك عن حتصيل معدل جد منخفض يف الفوائد
 مليون يورو وهو ميثل زيادة األنشطة يف املشاريع داخل ١,٤ مليون يورو إىل ١,١املائة، من 

   ريع اجلديدة؛ نتيجة املشاالصنـدوق االستئماين

 ٢ ٨٨٧ ٧٣٣ يورو إىل ٣ ٠٠٥ ٩٠٤وتناقص الرصيد الشامل للصندوق من      )ب(
  .يورو

  التربعات اإللكترونية

 وقد علّقنا يف التقارير اإللكترونيةما يزال الصندوق االستئماين بصدد وضع مرفق للتربعات           -٦
وسيتم ربط مرفق . تشغيل هذا املرفقالسابقة على ترتيبات الفحص املتعلقة بالتربعات عندما يبدأ 

 مبوقع الصندوق االستئماين على اإلنترنت الذي بدأ تشغيله منذ شهر تشرين التربعات اإللكترونية
 وهو يوفر املعلومات بشأن الصندوق االستئماين، واملشاريع اجلارية واألساس ٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

ات تعطي تفاصيل احلسابات البنكية اليت ختص وينطوي املوقع على وصلة خاصة بالتربع. التشريعي
وعندما يتم . الصندوق االستئماين، ومتكّن من التربع باليورو وبدوالر الواليات املتحدة األمريكية

  .تشغيل مرفق التربعات سوف تصبح التربعات أبسط بكثري
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ت الذي فسر فيه لقد أحرز الصندوق االستئماين على تقدم كبري بتصميم موقعه على اإلنترن          -٧
. مهمة الصندوق االستئماين، وأهدافه، ومقاصده وقدم فيه تفاصيل املشاريع اليت يقوم حاليا بدعمها

وتعد هذه املعلومات مهمة نظرا للتنافس القائم مع املنظمات غري احلكومية لضمان التربعات من أجل 
تخدامها لألموال لتحقيق األهداف من وتعد املعلومات الواضحة عن املنظمة وكيفية اس. متويل األنشطة

وسيكون من املهم تطوير املوقع لتبيني كيف متت .  على التربعاجلهات املاحنةالعوامل املهمة يف تشجيع 
  .االستفادة بصورة مباشرة من موارد الصندوق االستئماين ولتعزيز أعمال الصندوق بفعالية

وحىت اليوم مل .  املائة من التربعات من األفراد يف٢، مل يحصل إال أقل من ٢٠٠٩يف عام           -٨
يقم الصندوق االستئماين بأي حتليل ملعرفة ما إذا كانت هناك زيادة يف التربعات منذ إدراج املوقع على 

 التربعات اإللكترونيةوينبغي اعتبار تعزيز موقع اإلنترنت ومرفق . ٢٠٠٩اإلنترنت يف أواخر عام 
  .دوق االستئماين حلشد األموال الصنإستراتيجيةعواملَ يف 

 يف املائة من ٢ يف حني األطرافحيصل الصندوق االستئماين على معظم التربعات من الدول             -٩
وبالتايل، ال . التربعات املتأتية أتت من موظفي احملكمة الذين أقاموا عالقات مع الصندوق االستئماين

يتم احلصول عليها بواسطة موقع اإلنترنت اجلديد من ميكن حاليا التنبؤ مبستوى التربعات اليت قد 
  . خارج احملكمةاجلهات املاحنة

مل يتخذ قرارا وإن ، PayPalنفهم أن الصندوق يفكر يف استعمال آلية التربعات يب بال          -١٠
صل حيونتيجة لذلك ) نسبة من التربعات احملصلة(وسيلزم هذا املرفق حسم رسوم .  ذا الشأن بعداائي

وحسب قدرة الصندوق . ، وتتوقف قيمة هذه التكلفة على مستوى التربعات احملصلةعلى التكلفة العامة
على جلب التربعات بواسطة هذا املصدر، ينبغي له استعراض الفوائد املتعلقة بتكلُفة إنشاء مرفقه 

وميكن حتقيق . اتوتشجيع املزيد من التربع إىل ختفيض التكاليفذلك يؤدي وقد واملباشر، اخلاص 
 أوسع ضمن استعراوكجزء ، PayPalيب بال ذلك على وجه أحسن بعد استعراض إدراج مرفق نظام 

  . حشد األموالستراتيجيةإل

 ينبغي للمحكمة وضع إجراءات ملراجعة األرصدة التربعات اإللكترونيةحتضرياً ملرفق          -١١
، املدرة للفائدةاحلسابات وحتويلها إىل مطابقتها  مناملودعة يف أي من احلسابات اإللكترونية، للتأكد 

  .الرصيد النقديخيص وهذا ما يضمن اتباع املوارد للقواعد املالية والنظام املايل فيما 

  :١التوصية 

 يف صيغتها النهائية، التربعات اإللكترونيةنوصي الصندوق االستئماين، لدى وضعه آلليات 
 واضحة إستراتيجية، وبتعزيز ذلك باإللكترونيةمرفق خارجي للتربعات مبراعاة املزايا املتعلقة بتكاليف 

  .حلشد األموال
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  :٢التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين، عندما يبدأ بتشغيل املرفق اإللكتروين اجلديد، بوضع إجراءات 
املايل واضحة للتأكد من مراقبة تلك املوارد مراقبة مالئمة، تتماشى مع القواعد املالية والنظام 

  .للمحكمة

  مالك املوظفني يف الصندوق االستئماين

ظل منصب كل من املدير التنفيذي واملساعد التنفيذي يف الصندوق االستئماين شاغراً منذ      -١٢
.  على التوايل، وما يزال الصندوق بصدد تعيني مدير جديد٢٠٠٩فرباير /يوليه وشباط/شهري متوز

زاد الضغط على املوظفني اآلخرين، الذي كان دورهم يتمثل أساسا وعندما كان منصب املدير شاغراً، 
فأدى ذلك حتماً إىل فجوة يف تطوير صورة . يف اجلانب التشغيلي للربنامج وليس يف إدارة الصندوق

سبتمرب / أيلول١ونفهم أن مديرا جديدا سيعين ابتداًء من . الصندوق ويف السعي إىل حشد املوارد
٢٠١٠.  

 للقيام بالعمليات املالية لعدد ٥-لصندوق يعمل حتت إشراف مسؤول إداري برتبة فكان ا     -١٣
وفهمنا أنه بتعيني مدير جديد سيحذف املنصب اإلداري داخل أمانة الصندوق . من السنوات

االستئماين ويرجع إىل مكتب املسجل، وحتال املسؤوليات اإلدارية واملالية احلالية إىل املدير واملساعد 
سيكون من املهم التأكد من عدم فقدان املستوى الالزم من اخلربة املالية حبذف الدور . تنفيذيال

، ومن أن املدير اجلديد ستكون له املوارد الكافية للقيام بالوظائف املالية ٥-اإلداري من رتبة ف
، اإللكترونيةالتربعات أما الزيادة املتوقعة يف التربعات عندما يعمل مرفق . واإلدارية الضرورية

والتوقعات بأن احملكمة ستصدر أوامر التعويض يف املستقبل القريب، فستزيد من ضرورة ضمان إدارة 
وميكن توفري هذا الدعم على أساس عدم التفرغ، لتفادي النفقات املتعلقة . وإشراف ماليني مالئمني
  .مبنصب على أساس التفرغ

  :٣التوصية 

ا، مبراعاة املوارد الضرورية والالزمة لدعم متطلبات نوصي الصندوق االستئماين للضحاي
 أهم خالل الفترات املالية اإللكترونيةالصندوق اإلدارية واملالية عندما تصبح التربعات والتعويضات 

  .القادمة

  عمليات التحضري للتعويضات اليت تأمر ا احملكمة

 التعويضات اليت تأمر ا احملكمةتدبري . أنشئ الصندوق االستئماين لالضطالع بواليتني     -١٤
 ٧٩األشخاص املتهمني، واستعمال موارد أخرى لفائدة الضحايا الذين يدخلون يف نطاق أحكام املادة 

ومل يطلب إىل اليوم من الصندوق االستئماين القيام بواليته األوىل اليت تتمثل . من نظام روما األساسي
وذلك . اليت تأمر ا احملكمة) والتعويض ورد االعتبار لضحايااالسترداد من قبيل (يف تدبري التعويضات 
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لكن من املمكن بنهاية السنة، ورهنا بنتائج إجراءات . ٢٠٠٩ألن أنشطة احملاكمات مل تبدأ إال يف عام 
  .احملاكمة، أن يتم منح التعويضات اليت أمرت ا احملكمة

 احتياطي بلغ مليون يورو، أي أنه احتفظ ، وفّر الصندوق االستئماين للضحايا٢٠٠٩يف عام      -١٥
ينبغي للصندوق االستئماين أن . ذا املبلغ لالضطالع بالوالية األوىل وليس إلنفاقه على مشاريع أخرى

 ما إذا كانوتقييم يشارك احملكمة يف مرحلة مبكّرة لتقييم التأثري املايل املمكن يف تقدير التعويضات 
ويخشى أالّ يدخر الصندوق ما يكفي من االحتياطي لتغطية . حتياطية مالئماًاملستوى احلايل للمبالغ اال

 احملكمة قد شرعت اليوم يف هذا األمر أمهية خاصة ألنيكتسي و. املستوى الضروري من التعويضات
وإن هو . حماكمات أخرى، ويخشى أن تصدر احملكمة أوامر أخرى بتعويضات كبرية يف املستقبل

  .كن من الوفاء بااللتزامات امللقاة عليه سوف يتضرر الصندوق ماليا ويف مسعتهالصندوق مل يتم

 :٤التوصية 

احتياطي التعويضات الستعراض وفحص منتظمني وموثقني للتأكد من أن ع ا بإخضنوصي
  .مستوى االحتياطي كاف لتغطية أوامر احملكمة بالتعويضات املتوقع إصدارها يف املستقبل

 :٥التوصية 

صي الصندوق االستئماين بوضع حسابات إدارية بسيطة تدرج فيها تنبؤات التدفقات نوكما 
املتعلقة باملوارد وينبغي إطالع احملكمة بانتظام على املعلومات . النقدية لكي يراجعها الس بانتظام

  .إذ من شأن هذا أن يضمن فهم الوضع املايل للصندوق فهما سليماً. املالية للتعويضات

  ل املتعلقة باإلدارة الرشيدةاملسائ

  جلنة مراجعة احلسابات وإدارة املخاطر

 جلنة مراجعة ٢٠١٠، فقد أنشأت يف عام املتعلقة باإلدارة الرشيدةعمليات تقوم احملكمة بال       -١٦
وأحرزت بعض التقدم فيما خيص تطوير عمليات إدارة املخاطر، وإن كان مازال يلزم القيام . احلسابات
نرى أنه من املهم توسيع نطاق كل من اختصاص جلنة مراجعة احلسابات وآليات إدارة و. باملزيد

ونرى باخلصوص أنه من املهم أن . املخاطر اليت أنشأا احملكمة لتغطية الصندوق االستئماين للضحايا
ية يكون للصندوق االستئماين سجله اخلاص باملخاطر، ملراعاة املخاطر احمليطة حبشد األموال، وتلب

 على االضطالع بواليته كما هو منصوص املتطلبات املتعلقة بالتعويضات اليت تأمر ا احملكمة، وقدرته
ونظرا ألن الس ال جيتمع بانتظام، ستساعده آليات املراقبة هذه على . عليها يف نظام روما األساسي

  .القيام مبسؤولياته

  عرض تكاليف األمانة

ي، اقترحنا أنه ينبغي وضع أهداف األداء للصندوق، وينبغي إدراج تقرير يف تقرير العام املاض       -١٧
إذ إن مثل وثيقة احلسابات هذه قد متنح . يف البيانات املالية لتقدمي حتليل ألنشطة وأولويات السنة التالية
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ملمكنة  األموال، وقد تساعد على تشجيع اجلهات املاحنة الاملزيد من الثقة للجهات املاحنة بشأن استعما
والحظنا أنه يف حني قد أُحرز بعض التقدم بوضع أهداف ألداء . اخلارجة عن الدول األطراف

وتظل توصيتنا . ، ما يزال هناك جمال للمزيد من التحسينات٢٠١٠الصندوق يف برنامج ميزانية عام 
  . قائمة٢٠٠٩لعام 

لصندوق االستئماين،  مليون يورو لسداد تكاليف أمانة ا١,٢٦قدمت الدول األطراف        -١٨
إن تكاليف . وتوجد حاليا هذه التكاليف واالعتمادات املرتبطة ا يف امليزانية والبيانات املالية للمحكمة
وقد يكون من . أمانة الصندوق االستئماين كبرية باملقارنة مع األنشطة واإليرادات فيما خيص الصندوق

ملالية اخلاصة به، وأن تبين االعتمادات املرتبطة العادي كشف مجيع تكاليف الصندوق يف البيانات ا
ومن شأن هذا أن يوفر . بصفتها دخال للصندوق) للمحكمة الواردة يف امليزانية املعتمدة(بذلك 

الشفافية بالنسبة لتكاليف العمليات، ويسهل تقييم الدول األطراف لتقييم إجنازاته تقييما كامال مقارنة 
ونوصي بأن ختصص دورات امليزانية يف املستقبل اعتمادات مباشرة . طلع ابتكاليف العمليات املض

  .للصندوق

  تقدمي البيانات املالية

يرسل املسجل البيانات املالية للصندوق االستئماين ويوقعها أيضا رئيس قسم امليزانية واملالية        -١٩
بيد أن . تلفة متاما عن إدارة احملكمةويعمل الصندوق االستئماين يف نطاق هيكلة إدارية خم. يف احملكمة

قلم احملكمة مسؤول عن املراقبة الداخلية للمالية يف احملكمة اليت تعالَج بواسطتها املعامالت املالية اليت 
يقوم ا الصندوق، فإن جملس إدارة الصندوق االستئماين هو الذي يحاسب بشأن اإليرادات والنفقات 

  .الية وإدارة الصندوق االستئماين وفقا للنظام الذي أنشئ مبوجبهاملُدرجة يف البيانات امل

وحىت تتبع أفضل املمارسات يف اإلدارة، نوصي بتقدمي البيانات يف املستقبل للتصديق عليها        -٢٠
وسيساعد . بتوقيع إضايف من أحد أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين، لضمان حماسبة مناسبة

من أن الس مطّلع متاما بأداء الصندوق وأنه يقوم بتحسني ترتيبات إدارة تشغيل ذلك على التأكد 
  .الصندوق

 :٦التوصية 

نوصي بأن تشمل والية جلنة مراجعة احلسابات حتديداً النظر يف الصندوق االستئماين 
ة منها للضحايا، وأن يوضع سجلٌّ منفصل للمخاطر للنظر يف املخاطر اليت تواجه الصندوق، التشغيلي

  . واملالية وتلك املتعلقة بالسمعة

 :٧التوصية 

نوصي اجلمعية بالنظر يف املوافقة على االعتمادات املخصصة ألمانة الصندوق االستئماين 
للضحايا مباشرة للصندوق، لكي يكشف عن مجيع اإليرادات والتكاليف املتعلقة باملعامالت يف البيانات 

  .املالية
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 :٨التوصية 

اإلدارة مبراجعة إجراءات إقرار البيانات املالية للصندوق عقب حتضريها من قبل نوصي جملس 
كما نوصي رئاسة جملس اإلدارة بتوقيع البيانات املالية لتأكيد قبوهلا من . قسم امليزانية واملالية يف احملكمة

  .طرف الس

  شكر وتقدير

الصندوق االستئماين  يموظفجانب ر عن شكرنا للمساعدة والتعاون اللذين حظينا ما من عبن ٢١
  .أثناء مراجعة احلساباتللضحايا 

  مورس.أ.أمياس س) التوقيع(
  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

  املراجع اخلارجي
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  املرفق ألف

  ملخص توصيات مراجعة احلسابات

  :١التوصية 

 يف صيغتها النهائية، ت اإللكترونيةالتربعانوصي الصندوق االستئماين، لدى وضعه آليات 
 إستراتيجية، وبتعزيز ذلك بواسطة اإللكترونيةمبراعاة املزايا املتعلقة بتكاليف مرفق خارجي للتربعات 

  .واضحة حلشد األموال

  :٢التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين، عندما يبدأ بتشغيل املرفق اإللكتروين اجلديد، بوضع إجراءات 
من مراقبة تلك املوارد مراقبة مالئمة، تتماشى مع القواعد املالية والنظام املايل واضحة للتأكد 

  .للمحكمة

  :٣التوصية 

نوصي الصندوق االستئماين للضحايا، مبراعاة املوارد الضرورية والالزمة لدعم متطلبات 
 الفترات املالية  أهم خاللاإللكترونيةالصندوق اإلدارية واملالية عندما تصبح التربعات والتعويضات 

  .القادمة

 :٤التوصية 

احتياطي التعويضات الستعراض وفحص منتظمني وموثقني للتأكد من أن مستوى ع ا بإخضنوصي
 .االحتياطي كاف لتغطية أوامر احملكمة بالتعويضات املتوقع إصدارها يف املستقبل

 :٥التوصية 

تدرج فيها تنبؤات التدفقات نوصي الصندوق االستئماين بوضع حسابات إدارية بسيطة كما 
املتعلقة باملوارد وينبغي اطالع احملكمة بانتظام على املعلومات . النقدية لكي يراجعها الس بانتظام

 .إذ من شأن هذا أن يضمن فهم الوضع املايل للصندوق فهما سليماً. املالية للتعويضات

 :٦التوصية 

ديداً النظر يف الصندوق االستئماين للضحايا، نوصي بأن تشمل والية جلنة مراجعة احلسابات حت
وأن يوضع سجلٌّ منفصل للمخاطر للنظر يف املخاطر اليت تواجه الصندوق، التشغيلية منها واملالية 

  .وتلك املتعلقة بالسمعة
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 :٧التوصية 

نوصي اجلمعية بالنظر يف املوافقة على االعتمادات املخصصة ألمانة الصندوق االستئماين 
يا مباشرة للصندوق، لكي يكشف عن مجيع اإليرادات والتكاليف املتعلقة باملعامالت يف للضحا

  .البيانات املالية

 :٨التوصية 

نوصي جملس اإلدارة مبراجعة إجراءات إقرار البيانات املالية للصندوق عقب حتضريها من قبل 
 بتوقيع البيانات املالية لتأكيد قبوهلا كما نوصي رئاسة جملس اإلدارة. قسم امليزانية واملالية يف احملكمة

  .من طرف الس
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  املرفق باء

  ٢٠٠٨متابعة توصيات مراجعة احلسابات لسنة 

 تعليق مراجعة احلسابات اخلارجية رد اإلدارة توصيات مراجعة احلسابات

 بالقيام على سبيل االستعجال،و نوصي بقوة
 بالتغيريات الضرورية يف نظُم احملاسبة وتقدمي
التقارير لكي ميكن التعرف على النفقات املتعلقة 
باالعتمادات املخصصة على انفصال حىت تفي 
باملتطلبات الضرورية املتعلقة باحملاسبة الالزمة 

  . للجهات املاحنة
كما نوصي الصندوق االستئماين للضحايا بوضع 
الترتيبات املالئمة ملراجعة احلسابات حىت تفي 

هات املاحنة بشأن املعلومات التربعات مبتطلبات اجل
 .املراجعة املتعلقة بكيفية استعمال األموال

إلدارة املنح إال يف شهر مل يبدأ تنفيذ نظام ساب 
مايو / حبلول شهر أيارهأغسطس ومن املقرر إائ/آب

إلدارة املنح هذا، نظام ساب وملا يبدأ تشغيل . ٢٠١٠
 املتعلقة ستتم مراقبة مجيع التربعات املخصصة والنفقات

بالصندوق االستئماين بواسطة نظام ساب، والوفاء 
  .مبتطلبات احملاسبة اليت تفرضها اجلهات املاحنة

 

أخذنا علما باملالحظات وسنواصل رصد التقدم 
 .احملرز

نوصي إدارة احملكمة بتقييم ضرورة وضع أهداف 
أداء إضافية لتقييم فعالية الصندوق نظراً لزيادة 

 وزيادة األطراف تقدمها الدول اليتحجم املوارد 
  .األنشطة اليت يضطلع ا الصندوق

كما نوصي بتقدمي تقارير رمسية عن األداء استناداً 
إىل هذه األهداف لكي تقدم املعلومات إىل الدول 

وميكن أن تكون هذه التقارير يف شكل . األطراف
تعليقات إدارية تدرج بصفتها تقارير يقدمها املدير 

  .يانات املالية السنوية للصندوقمع الب
 

 أهدافاً ومؤشرات ٢٠١٠يشمل برنامج امليزانية املقترحة لعام 
لألداء ملموسة كما أوصى بذلك مراجع احلسابات 

 قد حرر يف ٢٠٠٨إال أن برنامج امليزانية لعام . اخلارجي
، بفترة قصرية بعد تعيني أول موظفي ٢٠٠٧مستهل عام 

 يبين أنه ٢٠٠٨ برنامج امليزانية لعام وبالتايل، فإن. األمانة
يف األسابيع األوىل من إنشاء األمانة مل يكن ممكنا وضع 

ومع ذلك فقد حققت . أهداف ومؤشرات لألداء ملموسة
 . يف احملكمةأعلى معدل تنفيذ ٢٠٠٨األمانة مبيزانية سنة 

أخذنا علما باملالحظات وسنواصل رصد التقدم 
 .احملرز

قييم رمسي ملستوى أنشطة نوصي بالقيام بت
الصندوق االستئماين املتعلقة بالقرارات األصلية 
جلمعية الدول األطراف، لكي ميكن لنتيجة هذه 
املراجعة آنذاك أن حتدد ما إذا كان من املالئم 
تسديد نفقات الصندوق من التربعات وليس من 

 . ميزانية الربنامج الرئيسي للمحكمة

ينشأ "وما األساسي على أن  من نظام ر١-٧٩تنص املادة 
صندوق استئماين بقرار من مجعية الدول األطراف لصاحل 

يف اختصاص احملكمة،  اين عليهم يف اجلرائم اليت تدخل
 ٨٥ويعرف الضحايا يف القاعدة . "ولصاحل أُسر اين عليهم

 ٩٨من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وتشري القاعدة 
ية وقواعد اإلثبات إىل التعويضات الفردية من القواعد اإلجرائ

. أو اجلماعية اليت يقدمها الصندوق االستئماين إىل الضحايا
وبالتايل يرى الس أنه من غري الالئق استعمال أي من 

غريها من املمتلكات اليت جتمع من التربعات أو األموال أو 
، لتسديد تكاليف ٧٩ وفقاً للمادة الغرامات أو املصادرة

  ).مبا يف ذلك تكاليف اجتماعات الس(ألمانة ا
 

نوصي مجعية الدول األطراف مبراجعة توصياتنا 
  .٢٠٠٨لعام 

 أن تنظر ٢٠٠٩لقد اقترحنا يف تقريرنا بشأن 
اجلمعية يف املوافقة على االعتمادات املخصصة 
ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا مباشرة 

دات لكي يكشف عن مجيع اإليراللصندوق، 
. والتكاليف املتعلقة باملعامالت يف البيانات املالية

ولن يسفر هذا العرض عن استعمال أي من 
 .األموال الطوعية لتسديد تكاليف األمانة
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  البيان األول
  الصندوق االستئماين للضحايا

   يف األرصدة املاليةبيان اإليرادات والنفقات والتغريات
  )باليورو( ٢٠٠٩ديسمرب /ول كانون األ٣١للفترة املنتهية يف 

  ٢٠٠٨  اتاملالحظ رقم  ٢٠٠٩  
        اإليرادات
  ٩٢٨ ٧١٦  ٣,٤  ١ ١٨٨ ٢٣٨  التربعات

  ١٣٥ ٩٢٧    ٤٠ ٠٧٠  إيرادات الفائدة املصرفية
  -    -  متنوعة/إيرادات أخرى

  ١ ٠٦٤ ٦٤٣    ١ ٢٢٨ ٣٠٨  جمموع اإليرادات
        النفقات
  ٤٦٤ ٥٣٨  ٣,٥  ٩٤٥ ٧٢٣  النفقات

  ٦٦٣ ٩٩٠  ٣,٥  ٤٦٤ ٩٣٣   املصفاةالنفقات غري
  ١ ١٢٨ ٥٢٨    ١ ٤١٠ ٦٥٦  جمموع النفقات

  )٦٣ ٨٨٥(    )١٨٢ ٣٤٨(  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة
  ١٨ ٠٧٨  ٣,٦  ٦٤ ٤٦٠  هلا إلغاءات أو السابقة الفترات التزامات من املؤقتة الوفورات

  صفر  ٣,٧  )٢٨٣(  املبالغ املردودة للجهات املاحنة
  ٣ ٠٥١ ٧١١    ٣ ٠٠٥ ٩٠٤  دوق يف بداية الفترة املالية أرصدة الصن

  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤     ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١األرصدة املالية حىت 
  ........................................... رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية:توقيعال

  البيان الثاين
  الصندوق االستئماين للضحايا

  صول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقبيان األ
  )باليورو( ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  ٢٠٠٨  اتاملالحظ رقم  ٢٠٠٩  
        األصول

  ٤ ٠٠٩ ٩٢٦    ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  الودائع النقدية والودائع ألجل
  ٧٣ ١٣٦  ٣,٨  ٢ ٠٥٤  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ٤ ٠٨٣ ٠٦٢    ٣ ٤٦١ ٩١٤  جمموع األصول
        اخلصوم

  ٦٦٣ ٩٩٠    ٤٦٤ ٩٣٣  االلتزامات غري املصفاة
  ٤١٣ ١٦٨    صفر  األرصدة املستحقّة بني الصناديق

  صفر  ٣,٩  ١٠٩ ٢٤٨  املستحقةاحلسابات األخرى 
  ١ ٠٧٧ ١٥٨    ٥٧٤ ١٨١  جمموع اخلصوم

        األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤    ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  الفائض التراكمي

  ٣ ٠٠٥ ٩٠٤    ٢ ٨٨٧ ٧٣٣  األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقجمموع 
  ٤ ٠٨٣ ٠٦٢    ٣ ٤٦١ ٩١٤  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ...................................................رئيس قسم الشؤون املالية وامليزانية: توقيع



ICC-ASP/9/20 

 

20-A-011110  402 

  البيان الثالث

  حاياالصندوق االستئماين للض
  )باليورو( ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  )٦٣ ٨٨٥(  )١٨٢ ٣٤٨(  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(صايف زيادة
  )١٦ ٤٦٧(  ٧١ ٠٨٢  احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة(

  ٦٢٥ ٨٧١  )١٩٩ ٠٥٧(  االلتزامات غري املصفاة) قصن/(زيادة
  ٤٠٩ ١٦٨  )٤١٣ ١٦٨(  احلسابات املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة
  صفر  ١٠٩ ٢٤٨  ستحقة الدفعاحلسابات األخرى امل) نقص/(زيادة

  )١٣٥ ٩٢٧(  )٤٠ ٠٧٠(  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها
  ٨١٨ ٧٦٠  ٦٥٤ ٣١٣  الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية

      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل
  ١٣٥ ٩٢٧  ٤٠ ٠٧٠  إيرادات الفائدة املصرفية: مضافاً إليها

  ١٣٥ ٩٢٧  ٤٠ ٠٧٠  صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

      التدفقات النقدية من مصادر أخرى
  ١٨ ٠٧٨  ٦٤ ١٧٧  )النقص/(صايف الزيادة

  ١٨ ٠٧٨  ٦٤ ١٧٧  الصايف النقدي من مصادر أخرى

  ٩٧٢ ٧٦٥  )٥٥٠ ٠٦٦(  الودائع النقدية والودائع ألجل) نقص/(صايف زيادة

  ٣ ٠٣٧ ١٦١  ٤ ٠٠٩ ٩٢٦  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
  )البيان الثاين(

٤ ٠٠٩ ٩٢٦  ٣ ٤٥٩ ٨٦٠  
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

  الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه  -١

-ICC(أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب قرارها   ١-١

ASP/1/Res.6 (ين عليهم يف اجلرائم اليت تدخلين يف اختصاص ا لصاحل احملكمة، ولصاحل أُسر ا
 .عليهم

 كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال عن إدارة   ٢-١
  .الصندوق االستئماين

  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

القواعد املالية جيري مسك حسابات الصندوق االستئماين للضحايـا وفقا للنظام املايل و  ١-٢
-ICC( القرار مرفق مجعية الدول األطراف يف حسب ما حتددهللمحكمة اجلنائية الدولية و

ASP/1/Res.6( ولذلك تتفق حسابات الصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف ،
لصندوق االستئماين وهذه املالحظات هي جزء ال يتجزأ من البيانات املالية ل. منظومة األمم املتحدة

  .للضحايا

 جتري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة :حماسبة الصندوق  ٢-٢
  .بكل صندوق

قوام الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تقرر : الفترة املالية  ٣-٢
  .مجعية الدول األطراف غري ذلك

تعد احلسابات استناداً إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري : س التكاليف التارخييةأسا  ٤-٢
  .تعديلها لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات

ويتم حتويل .  تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو:عملة احلسابات  ٥-٢
وجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف سجالت احملاسبة املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مب

ويتم حتويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف . تاريخ البيان املايل
  .التشغيلي لألمم املتحدة السائد يف تاريخ املعاملة

  : يتم متويل الصندوق االستئماين للضحايا من خالل ما يلي:التمويل  ٦-٢

عات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا ترب    )أ(
  للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف؛

األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت    )ب(
 من ٢مرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمالً بالفقرة حتول إىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أ

   من نظام روما األساسي؛٧٩املادة 
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املوارد احملصلة عن طريق التربعات املقدمة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة   )ج(
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 

  .قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرضاملوارد اليت   )د(

  .تسجل التربعات بوصفها إيرادات ويتم تسجيلها عند تلقيها فعال من املتربعني: اإليرادات  ٧-٢

 وهي تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع الودائع النقدية والودائع ألجل  ٨-٢
  .تترتب عليها فوائد مصرفيةألجل واحلسابات حتت الطلب اليت 

  )البيانات األول إىل الثالث(الصندوق االستئماين للضحايا   -٣

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء البيان األول يعرض   ١-٣
بل ويشمل حساب زيادة اإليرادات عن النفقات خالل الفترة اجلارية وتعديالت ما ق. الفترة املالية

  .الفترة يف اإليرادات أو النفقات

 كانون ٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف البيان الثاينويعرض   ٢-٣
  .٢٠٠٩ديسمرب /األول

 هو ملخص للتدفق النقدي ومتّ إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعيار البيان الثالثو  ٣-٣
  .احملاسيب الدويل السابع

ورد من التربعات املقدمة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري ذلك من : اتالتربع  ٤-٣
 ١٦٠ يف املائة أو ٤٣، متّ ختصيص ما يناهز ٢٠٠٩ويف عام  . يورو١ ١٨٨ ٢٣٨الكيانات ما جمموعه 

 يورو من التربعات اليت قبلها الصندوق االستئماين ملساعدة ضحايا اجلرائم القائمة على نوع ٥٠٩
  . وضحايا العنف اجلنسياجلنس

 اموع ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ البلدان التربعات املخصصة

 التربعات احملصلة

 الدامنرك

 أندورا

 النرويج

٤٩٧ ١٦٠  
١٢ ٠٠٠  
- 

- 
١٢ ٠٠٠  
١٩١ ٠٨١ 

٤٩٧ ١٦٠  
٢٤ ٠٠٠ 

١٩١ ٠٨١ 

 ٧١٢ ٢٤١ ٢٠٣ ٠٨١ ٥٠٩ ١٦٠  )باليورو(اموع 

 النفقات

 الدامنرك

 أندورا

 النرويج

٢٩٥ ٦١٠  
١١ ١١٤  
١٠ ٤٠١ 

- 
- 

١٨٠ ٦٨٠ 

٢٩٥ ٦١٠  
١١ ١١٤  
١٩١ ٠٨١ 

 ٤٩٧ ٨٠٥  ١٨٠ ٦٨٠ ٣١٧ ١٢٥  )باليورو(اموع 

 ٧٢٣ يورو من النفقات على مصاريف مقدارها ١ ٤١٠ ٦٥٦ ينطوي ما جمموعه :النفقات  ٥-٣
وقد زادت النفقات املخصصة أيضا زيادة .  يورو٤٦٤ ٩٣٣ يورو والتزامات مستحقة مببلغ ٩٤٥
  . نفق يف مساعدة الضحايا٣١٧ ١٢٥ مببلغ قدره ٢٠٠٩ثناء عام كبرية أ
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لقة بلغت املصروفات الفعلية املتع: الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها ٦-٣
 يورو وذلك بفضل وفورات ٥٩٩ ٥٣٠يبلغ ورو من أصل  ي٦٦٣ ٩٩٠بالتزامات الفترات السابقة 

  . يورو٦٤ ٤٦٠ ققت أو إلغاء التزامات مبقدارحت

 املانح، ألنه ميثل مبلغاً منح مرتني يف ىل يورو إ٢٨٣رد مبلغ  :املبالغ املردودة للجهات املاحنة ٧-٣
  .٢٠٠٨أواخر عام 

 يورو ومتثل فائدة مكتسبة لكنها مل حتصل حىت ٢ ٠٥٤ بلغت األخرى صلةاألرصدة احمل  ٨-٣
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ 

فاتورة يف احلسابات مبا  وهي متثل يورو ١٠٩ ٢٤٨بلغ مب ستحقة بني الصناديقاألرصدة امل  ٩-٣
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١، لكن مل تكن قد سددت بعد يف فيها تقلبات معدل أسعار الصرف
  .٢٠١٠يناير /وقد سددت يف شهر كانون الثاين

، ICC-ASP/1/Res.6 بالقرار ٦رفق يف امل: املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية  ١٠-٣
عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من ل احملكمة مسؤوالقررت مجعية الدول األطراف أن يكون مسج 

مساعدة لسري عمل جملس إدارة الصندوق على النحو السليم أثناء اضطالع الس مبهامه، وأن يشارك 
  .اراًاملسجل أيضا يف اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستش

 االستئماين يورو ألمانة الصندوق ١ ٣٠١ ٤٠٠، وافقت اجلمعية على ختصيص مبلغ ٢٠٠٩ويف عام 
بلغ جمموع النفقات و. للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري لس اإلدارة يف اجتماعاته

  . يورو١ ٢٦٣ ٩٦٤سجلة لألمانة يف حسابات احملكمة أثناء الفترة املالية امل

  التربعات العينية ١١-٣

 :أثناء الفترة املاليةالصندوق االستئماين للضحايا ترد أدناه التربعات العينية الكبرية اليت وردت إىل 

حتضري (، والسيما منها قسم امليزانية واملالية يقدم اخلدمات اإلدارية أقسام احملكمة      )أ(
، وقسم اخلدمات العامة بالنسبة )تريلفوااحلسابات، والتسويات املصرفية، والتسجيالت وسداد ا

  ؛ )حتضري أوامر الشراء(للشراءات 

 االستئماين للضحايا بصورة غري مباشرة الصندوقلقد تلقى :  األخرىالتربعات العينية     )ب(
يعادل ثالث مائة واثنني وثالثني ألفا من دوالرات الواليات ما (ما يناهز مائتني وثالثني ألفا يورو 

من املوارد الالزمة من قبيل اخلدمات، ) ٣١/١٢/٢٠٠٩ريكية مبعدل أسعار الصرف يف املتحدة األم
 .٢٠٠٩يف عام لشركاء املنفذين  امنوالدعم املقدم للضحايا 

____________  


