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 * اليت أعدها املسج ل٢٠٠٧امليزانية الربناجمية لعام  -٥

 احملتويات
   الفقرات الصفحة
 أوال مقدمة ٢٨-١ ٢٤
 -ثانيا ٢٠٠٧امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  ٤٢٨-٢٩ ٣٠
-ألف اهليئة القضائية:  الربنامج الرئيسي األول ٥٦-٢٩ ٣٠  
   سةهيئة الرئا:  ١١٠٠ الربنامج -١ ٤٧-٤٠ ٣٣
   دوائر احملكمة:  ١٢٠٠ الربنامج -٢ ٥٦-٤٨ ٣٨
  -باء مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين ١٥٦-٥٧ ٤٢
   املدعي العام:  ٢١٠٠ الربنامج -١ ٩٦-٦٤ ٤٦
    ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي )   أ( ٧٤-٦٨ ٤٨
    دماتقسم اخل: ٢١٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ٩٤-٧٥ ٥٢
    قسم املشورة القانونية: ٢١٣٠الربنامج الفرعي ) ج( ٩٦-٩٥ ٥٧
   شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠ الربنامج -٢ ١١١-٩٧ ٥٩
    مكتب الرئيس: ٢٢١٠الربنامج الفرعي )   أ( ١٠٢-١٠٠ ٦١
    قسم حتليل احلاالت: ٢٢٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ١٠٧-١٠٣ ٦٤
    قسم التعاون الدويل:  ٢٢٣٠الربنامج الفرعي ) ج( ١١١-١٠٨ ٦٧
   شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠ الربنامج -٣ ١٤٤-١١٢ ٧٠
    مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات:  ٢٣١٠الربنامج الفرعي ) أ( ١١٩-١١٦ ٧٢
    قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ١٣٠-١٢٠ ٧٥
    أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠نامج الفرعي الرب) ج( ١٤٤-١٣١ ٧٩
   شعبة االدعاء: ٢٤٠٠ الربنامج -٤ ١٥٦-١٤٥ ٨٣
    مكتب نائب املدعي العام لشؤون االدعاء: ٢٤١٠الربنامج الفرعي ) أ( ١٤٨-١٤٧ ٨٥
    قسم االدعاء: ٢٤٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ١٥٣-١٤٩ ٨٧
    ستئنافقسم اال: ٢٤٣٠الربنامج الفرعي ) ج( ١٥٦-١٥٤ ٩٠
-جيم قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث ٣٨٠-١٥٧ ٩٣  
   مكتب املسجل: ٣١٠٠ الربنامج -١ ١٨٤-١٦٥ ٩٧
    ديوان املسجل: ٣١١٠: الربنامج الفرعي) أ( ١٧١-١٧٠ ٩٩
    مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠: الربنامج الفرعي) ب( ١٧٤-١٧٢ ١٠٢
    قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠: امج الفرعيالربن) ج( - ١٠٥
    قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠:  الربنامج الفرعي) د( ١٨٢-١٧٥ ١٠٨
    مكتب املراقب املايل: ٣١٥٠الربنامج الفرعي ) ه( ١٨٤-١٨٣ ١١٣
   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠ الربنامج -٢ ٢٦٩-١٨٥ ١١٦
    مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي )  أ( ١٩٠-١٨٨ ١١٨
    قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ٢٠٣-١٩١ ١٢١
    قسم امليزانية واملراقبة: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي ) ج( ٢٠٨-٢٠٤ ١٢٥
    قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي )  د( ٢٢٣-٢٠٩ ١٢٨
    قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠ج الفرعي الربنام) ه( ٢٤٩-٢٢٤ ١٣٣

 ـــــــــــــ
.ICC-ASP/5/9/Corr.2 وICC-ASP/5/9/Corr.1و ICC-ASP/5/9صدرت سابقا  بوصفها الوثيقة    *    
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 ) بعتا(احملتويات 
     الفقرات الصفحة
    قسم املشتريات: ٣٢٧٠الربنامج الفرعي ) و( ٢٥٤-٢٥٠ ١٤٠
    قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي ) ز( ٢٦٩-٢٥٥ ١٤٣
   شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠ الربنامج -٣ ٣١٧-٢٧٠ ١٤٨
    مكتب الرئيس: ٣٣١٠الربنامج الفرعي ) أ( ٢٧٦-٢٧١ ١٥٠
    قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ٢٨٥-٢٧٧ ١٥٤
    قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي ) ج( ٢٨٨-٢٨٦ ١٥٨
    باحملكمة قسم الترمجة الفورية والتحريرية: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي ) د( ٣٠٣-٢٨٩ ١٦١
    وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي ) ه( ٣١٧-٣٠٤ ١٦٦
   قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠ الربنامج -٤ ٣٤٧-٣١٨ ١٧١
    تب الرئيسمك: ٣٤١٠الربنامج الفرعي ) أ( - ١٧٣
    املكتبة ومركز الوثائق: ٣٤٢٠الربنامج الفرعي ) ب( ٣٢٨-٣٢٢ ١٧٥
    وحدة اإلعالم: ٣٤٣٠الربنامج الفرعي ) ج( ٣٤٧-٣٢٩ ١٧٩
   شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠ الربنامج -٥ ٣٧٨-٣٤٨ ١٨٦
    مكتب الرئيس: ٣٥١٠الربنامج الفرعي ) أ( ٣٥٢-٣٥٠ ١٨٨
    قسم دعم الدفاع: ٣٥٢٠ الربنامج الفرعي )ب( ٣٦٣-٣٥٣ ١٩١
    قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٥٣٠الربنامج الفرعي ) ج( ٣٦٨-٣٦٤ ١٩٦
    مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي ) د( ٣٧٢-٣٦٩ ٢٠٠
    مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي ) ه( ٣٧٨-٣٧٣ ٢٠٣
   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا:  ٣٦٠٠ الربنامج -٦ ٣٨٠-٣٧٩ ٢٠٦
  -دال أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع ٤٠٠-٣٨١ ٢٠٨
  -هاء االستثمار يف مباين احملكمة: الربنامج الرئيسي اخلامس ٤٢٨-٤٠١ ٢١٥
   املباين املؤقتة:  ٥١٠٠ الربنامج -١ ٤١٨-٤٠٧ ٢١٨
   املباين الدائمة:  ٥٢٠٠ الربنامج -٢ ٤٢٧-٤١٩ ٢٢٢
   مركز االحتجاز:  ٥٣٠٠ الربنامج -٣ ٤٢٨ ٢٢٥

 املرفقات  
 وصندوق رأس املال ٢٠٠٧مشروع قرار بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   ٢٢٧

 ٢٠٠٧املتداول لعام 
 -األول

 -الثاين اهليكل التنظيمي للمحكمة  ٢٢٨
 -الثالث ٢٠٠٧ختص  امليزانية الربناجمية املقترحة لعام افتراضات   ٢٢٩
 -الرابع قائمة األهداف والغايات االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية  ٢٣٠

 -اخلامس :معلومات بشأن مالك املوظفني  
    املالك املقترح للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي)   أ(  ٢٣٢
    تغيريات يف مالك املوظفنيال) ب(  ٢٣٣
     القضاة- ٢٠٠٧املرتبات واالستحقاقات لعام ) ج(  ٢٣٤
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 ) تابع (احملتويات
 

الصفحة   الفقرات
 موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات � ٢٠٠٧التكاليف القياسية للمرتبات لسنة ) د(  ٢٣٥

 )املقر (العامة 
   

 -السادس جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق  ٢٣٦
 -السابع ٢٠٠٧ لعام ٢٠٠٦تقسيم للتكاليف احملددة مسبقا عام   ٢٣٧
 -الثامن )معدل الشغور (٢٠٠٨تأثري الوظائف اجلديدة يف ميزانية عام   ٢٣٩
 -التاسع ٢ملخص للميزانية املكر سة للمحاكمة   ٢٤٠
 -العاشر ملخص للميزانية املكرسة جللسات االستماع املوقعية  ٢٤١
 -احلادي عشر التكاليف املتعلقة بعمليات الطب الشرعي يف امليدان  ٢٤٢
 -الثاين عشر مدخل إىل وظائف الربامج والربامج الفرعية  ٢٤٣
 -الثالث عشر سرد مصطلحات امليزانية  ٢٥٠
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 مقدمـــة -أوال

 من ٢-١٠٣من النظام املايل والقاعدة  ١-٣ وفقا للبند ٢٠٠٧ي قد م املسج ل هذه امليزانية املقترحة لعام  -١

 .القواعد املالية

 :من هذا اجملموع.  مليون يورو٩٣,٤٦ويبلغ جمموع امليزانية املعروضة  -٢

 للمحكمة نفسها؛)  يف املائة٩٥,٤( مليون يورو ٨٩,١٢مبلغ  •

 ألمانة مجعية الدول األطراف؛)  يف املائة٤,٦( مليون يورو ٤,٣٤ •

 :احملكمة، على النحو التايلوتوزع امليزانية، داخل 

 ؛)هيئة الرئاسة والدوائر(للهيئة القضائية )  يف املائة١١,٤( مليون يورو ١٠,٥٩ •

 ملكتب املدعي العام؛)  يف املائة٢٧,٠( مليون يورو ٢٥,٢٥ •

 لقلم احملكمة؛ و)  يف املائة٥٤,٣( مليون يورو ٥٠,٧١ •

 .اين احملكمةمبلغ ي ستثمر يف مب)  يف املائة٢,٧( مليون يورو ٢,٥٧ •

وترجع هذه الزيادة يف . ٢٠٠٦ مليون يورو مقارنة مبجموع عام ١٣مبلغها  ويعكس هذا اجملموع زيادة
وجمموع الزيادة املعزو ة للموارد اجلديدة املطلوبة يتمثل يف . شطر كبري منها، كما يرد بيانه أدناه، إىل التزامات قائمة

 . مليون يورو٣,٨٧

 ١اجلدول 

 اجملموع
 )ف اليوروبآال(

 املتصلة باحلاالت
 )بآالف اليورو(

 األساسية
 )بآالف اليورو(

 البند

 القضاة ٥ ٨٣٣,١  ٥ ٨٣٣,١
 التكاليف املتصلة باملوظفني ٣٠ ٨١٦,٠ ٢٩ ٥٣٢,٦ ٦٠ ٣٤٨,٦
 التكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٣ ٤٥٠,٩ ١٣ ٨٢٥,٧ ٢٧ ٢٧٦,٦
 اجملموع ٥٠ ١٠٠,٠ ٤٣ ٣٥٨,٣ ٩٣ ٤٥٨,٣

 

  اليوماحملكمة

، تستعد  احملكمة اآلن إلجراء أو ل حماكمة يف ٢٠٠٦مارس /يف أعقاب أو ل إلقاء للقبض واستسالم يف آذار -٣
وصدرت يف حالة أخرى مخسة أوامر بإلقاء القبض على أشخاص وتلتمس احملكمة التعاون يف تأمني . ٢٠٠٧عام 

ت ثالث وهو ي زمع فتح حتقيق يف حالة رابعة يف وجيري املدعي العام حتقيقات يف حاال. القبض عليهم وتسليمهم
، عم ا خل ص إليه إثر حتليل مكث ف، وهو أنه مل ٢٠٠٦وأعلن املدعي العام يف عام . ٢٠٠٦النصف األخري من عام 

وقد . وتبقى حاالت مخس أخرى قيد التحليل املكثف.  أسس معقولة لفتح حتقيق� يف حالتني اثنتني �تكن هناك 
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، بالرغم من أهنا ال تزال يف املراحل املبكرة من الدورة األوىل من عملياهتا، يف تعزيز أنشطتها الرئيسية شرعت احملكمة
 .واعتمدت خطتها االستراتيجية للسنوات العشر املقبلة

 العمليات اليت يشهدها امليدان

ملدعي العام وأداء املهام تشمل األنشطة امليدانية اليت تضطلع هبا احملكمة التحقيقات اليت جيريها مكتب ا -٤
 . الرئيسية املتصلة مبشاركة وتعويض الضحايا والتوعية املوجهة للسكان املتضررين

وتواجه املكاتب امليدانية التابعة للمحكمة حتديات كبرية على صعيد األمن والسالمة خاصة يف املناطق اليت  -٥
إذ تطالب احملكمة بتوخ ي أقصى قدر من احلذر لضمان . ارتعمل فيها احملكمة واليت تشهد نزاعا دائرا أو عدم استقر

، الزيادة يف امليزانية مبا ٢٠٠٧وترتئي احملكمة، يف عام . أمن وعافية موظفيها فضال عن أمن وعافية الضحايا والشهود
ها العمل وتزيد التحديات اللوجستية اليت يطرح.  يورو لتفي بالتزاماهتا جتاه الضحايا والشهود٥٠٠ ٠٠٠يزيد على 

واالعتماد املرصود للقدرات . يف منطقة صعبة بعيدة عن الطرق الرئيسية من تعقيد املهمة اليت تضطلع هبا احملكمة
 ٣٠٠ ٠٠٠االحتياطية للقيام بعمليات اإلجالء وتوفري العالج الطيب وحدها فيما يرتبط بالبعثات امليدانية يصل إىل 

 .يورو

 يف وضع أنشطة ٢٠٠٧ت اليت تواجهها احملكمة بالنسبة ألولوياهتا لعام ويتمثل حتد  كبري من التحديا -٦
وتعتزم احملكمة أن تنفق ما يزيد . توعوية تستجيب للمتطلبات احمللية، مبا يف ذلك تأمني وجود قدرات لغوية مناسبة

يقل عن عشر  جملر د إنتاج مواد مطبوعة ومسعية بصرية وغريها مبا ال ٢٠٠٧ ألف يورو يف عام ٥٠٠ ٠٠٠على 
 .ويدعم هذه األنشطة موظفون إضافيون يف امليدان. لغات

 اإلجراءات

 بعقد حلقات استماع منتظمة ألو ل مرة وهي قضية املدعي العام ضد توماس لوبنغا ديالوقامت احملكمة يف   -٧
 .مستعدة اآلن لتويل إجراءات احملاكمة املتوقعة على أساس يومي

حملكمة اجلنائية الدولية حتديات خمتلفة عن تلك اليت تواجه يف احملاكمات أمام وتواجه احملاكمات أمام ا -٨
وتقتضي . إذ باإلضافة إىل االدعاء والدفاع، جيوز للدول وللضحايا أيضا أن يشتركوا يف اإلجراءات. احملاكم الوطنية

 من لغيت العمل للمحكمة وإليهما االلتزامات املنبثقة من نظام روما األساسي الترمجة الفورية والترمجة التحريرية
واملرتأى أن . للغات اليت ينطق هبا املتهمون والضحايا والشهود وغري ذلك من اللغات اليت تأذن باستخدامها الدائرة

 يورو ٣ ٩٠٠ ٠٠٠تشمل جلسة االستماع العادية ثالثة وأربعني شخصا يف قاعة احملكمة وحدها، بكلفة مقدارها 
 .يف السنة

ة إىل ذلك، من األمهية مبكان بالنسبة ملصداقية احملكمة ولتأثريها أن تكون إجراءاهتا مكشوفة باإلضاف -٩
وتلعب يف هذا السياق تكنولوجيات . وشفافة خاصة بالنسبة للذين يعيشون يف املناطق اليت ارتكبت فيها اجلرائم

 .االتصال املتطورة دورا ذا أمهية
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 االفتراضات

وكما . بالضرورة على أساس افتراضات وتقديرات يكتنفها قدر كبري من عدم التيقنإن امليزانية ترتكز  -١٠
برهنت على ذلك األحداث يف السنة املاضية، من الصعب التنبؤ بدقة بعوامل مثل الوقت الالزم لتوقيف األشخاص 

 تعاون الدول املتهمني وتسليمهم، حيث إهنم خارجون عن سيطرة احملكمة وشأهنم يتوقف بالدرجة األوىل على
 . وغريها من الفعاليات

وسوف يواصل مكتب املدعي العام رصد ما ال يقل عن حاالت مخس وهو يعتزم فتح حتقيق يف حالة  -١١
وسوف . ٢٠٠٧وال توجد هناك أي خطط لفتح حتقيقات يف حاالت جديدة يف عام . ٢٠٠٦رابعة خالل عام 

ع، بالتحقيق يف ما جمموعه ست  قضايا على األقل، مبا فيها قضيتان يقوم مكتب املدعي العام، يف إطار احلاالت األرب
وسوف تعتمد . ٢٠٠٧واملرتأى أن جتري حماكمة واحدة على األقل يف عام . مت  فيهما رفع األختام عن أوامر القبض

اكمات ستتواصل وإىل أن تبدأ احمل. احملاكمات اإلضافية على توقيف وتسليم األفراد الواردة أمساؤهم يف أوامر القبض
 .أنشطة التحقيق واألنشطة السابقة للمحاكمة وقد ت ثار طعون

 هنج النظر يف امليزانية

 العالقة باخلطة االستراتيجية

، شهدت احملكمة تطو را مهم ا متثل يف اعتماد أو ل خط ة استراتيجية تضعها، وهي ٢٠٠٦يف عام  -١٢
 احملكمة خالل السنوات العشر املقبلة مع التشديد على السنوات استراتيجية توف ر إطارا مشتركا موج ها ألنشطة

وحتد د اخلطة، من خالل ما رمسته من أهداف وغايات واضحة، أولويات احملكمة وتعز ز التنسيق . الثالث األوىل
 .الداخلي لعملياهتا

إذ ي حد د كل برنامج .  على منوال اخلطة االستراتيجية٢٠٠٧وتنسج امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -١٣
مث  جرى الربط بني النتائج . رئيسي األهداف االستراتيجية وكل  برنامج فرعي الغايات االستراتيجية اليت سيسهم فيها

 .وهذه احملاولة األوىل ستخضع ملزيد من التهذيب يف دورات امليزانية املقبلة. املتوقعة ومؤشرات األداء وبني األهداف

 طوارئاستعمال صندوق ال

متش يا مع التزام احملكمة بامليزنة الدقيقة، مل ي طلب من الدول األطراف توفري أموال إال حيثما تكون احلاجة  -١٤
ويف حالة احملاكمات، على سبيل املثال، يكون امل حد د لطلب األموال هو توقيف وتسليم . واضحة إىل هذه األموال

 .ت يف املوقعاألشخاص أو قرار القضاة االضطالع بإجراءا

وبناء على ذلك، . وتعتزم احملكمة تسديد التكاليف غري املتوقعة من صندوق الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية -١٥
.  وظيفة متت املوافقة عليها يف امليزانيات السابقة ولن تطلب استعادهتا إال  إذا ع قدت حماكمات إضافية٢٥أعادت 

انيات عامة مكر سة ألحداث ثالثة ميكن أن تستجد  ولكن يتعذ ر التنبؤ هبا وحرصا على الشفافية، أعد ت احملكمة ميز
 .حماكمة عادية، وإجراءات تتم  خارج الدولة املضي فة، وحتقيقات طب  شرعي: يف هذه املرحلة
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 مليون ٠,٦٧ مليون يورو كاستثمار أويل زائدا ٠,٣٢وهناك حماكمة إضافية ي توق ع أن تكون تكلفتها حنو  -١٦
 .وتبي ن هذه التكاليف يف املرفق التاسع. و يف الشهريور

وهناك جمموعة واحدة من اإلجراءات سي ضطلع هبا خارج الدولة املضيفة وفقا لنظام روما األساسي  -١٧
ويرد بيان هذه التكاليف يف .  مليون يورو٠,٤٦وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يتوقع أن تكون تكلفتها حنو 

 .شراملرفق العا

، ستواصل احملكمة أيضا اعتمادها على صندوق الطوارئ )١(٢٠٠٦وعلى غرار ما هو وارد يف ميزانية عام  -١٨
ويرد بيان هذه التكاليف يف املرفق احلادي . لتسديد تكاليف حتقيقات الطب الشرعي اليت يضطلع هبا املدعي العام

 .عشر

 زيادات حمدودة

وكما هو مبني يف . يف امليزانية باقتصارها على الزيادات املتحت مة ال غريسعت احملكمة للحد  من الزيادات  -١٩
 ١٣,٠٤ مبقدار ٢٠٠٧ مليون يورو متثل جانبا  من النمو  املتوقع يف عام ٩,١٧املرفق السابع، فإن زيادة مقدارها 

 عمال باملقررات اليت اختذهتا ٢٠٠٦مليون يورو هي زيادة عائدة إىل االلتزامات احلالية املعقودة يف إطار ميزانية عام 
 : ويشتمل هذا املبلغ على ما يلي.  أو هي مربوطة بعمليات مباين احملكمة ومرافقها٢٠٠٥اجلمعية يف عام 

  مليون يورو زيادة معزو ة للتضخم؛١,٤٩ •

 ماليني يورو معزو ة لتكاليف كامل السنة نامجة عن وظائف مدرجة يف امليزانية مبعد ل ٣,٣٥ •
 ؛٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٥٠ شغور قوامه

  مليون يورو تتعلق باملعاشات التقاعدية للقضاة؛٢,٦٥ •

  مليون يورو تتعلق باملباين املؤقتة اإلضافية؛١,١٣ •

 . مليون يورو تتعلق بتكاليف االحتجاز املتزايدة٠,٥٦ •

.  يف املائة٥ورو أو  مليون ي٣,٨٧وتبعا لذلك، فإن صايف النمو يف املوارد اجلديدة املطلوبة يتمثل يف  -٢٠
واجملاالت ذات األولية اليت شهدت زيادات هي جماالت تتصل بعمليات إلقاء القبض على األشخاص وتسليمهم 

 .كما تتصل بالتوعية

 عملية التصنيف

والتطو رات اليت .  وظيفة٣٥٢ عملية تصنيف على صعيد احملكمة بأسرها مشلت ٢٠٠٥حدثت يف عام  -٢١
لذلك، تعتزم احملكمة أن تقوم، . قد تكون أد ت إىل تغيري جوهري يف طبيعة بعض الوظائفحدثت منذ ذلك الوقت 

ولتنفيذ النتائج اليت ي سفر عنها . ، بإعادة تصنيف للوظائف اليت رمبا طرأ على طبيعتها تغري جوهري٢٠٠٧يف عام 
عتماد الكايف لتغطية التكاليف احملتملة أي  رفع فوري ملستوى الوظائف، قام كل جهاز بتضمني امليزانية اخلاص ة به اال

                                                 
 )١( ICC-ASP/4/32٤٤ و٣٣، الفقرتان ٥-باء-، اجلزء الثاين. 
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باإلضافة إىل ذلك تعتزم احملكمة االضطالع بإعادة تصنيف للوظائف املتبقية اليت . النامجة عن عملية إعادة التصنيف
 .٢٠٠٥تعذ ر إعادة تصنيفها خالل السنة املالية 

 إعادة توزيع التكاليف

مة من جلنة امليزانية واملالية فشج عت احملكمة على النظر يف ، عملت اجلمعية بالتوصيات املقد٢٠٠٥يف عام  -٢٢
 .)٢(إعادة تشكيل امليزانية ب غية توزيع التكاليف بشكل أكثر دقة

وشرعت احملكمة يف عملية إعادة التنظيم هذه بإعادة توزيع تكاليف صيانة برامج ومعد ات تكنولوجيات  -٢٣
 مليون ٢,٤٦ونتيجة لذلك، مت  حتويل مبلغ . نتهاء باملستعملني النهائينياملعلومات ابتداء من املزو دين باخلدمات وا

 :يورو من باب تكنولوجيات املعلومات واالتصال إىل أبواب أخرى شاملة لألجهزة

  مليون يورو ضمن قلم احملكمة؛١,٤٦ •

 مليون يورو إىل هيئة الرئاسة؛٠,٠٦ •

  مليون يورو إىل دوائر احملكمة؛٠,١٣ •

  إىل مكتب املدعي العام؛ مليون يورو٠,٧٣ •

  ماليني يورو الستثمارها يف مباين احملكمة؛ و٠,٠٤ •

 . ماليني يورو إىل أمانة مجعية الدول األطراف٠,٠٤ •

وتعتزم احملكمة أن تعيد، يف املستقبل، توزيع تكاليف أخرى وخاصة منها التكاليف املقترنة باستخدام  -٢٤
 .  ليست حاليا يف مركز يسمح هلا بأن تقوم بذلك بالدقة الكافيةبيد أهنا. تكنولوجيات املعلومات واالتصال

 التنظيم واإلدارة

 قامت احملكمة بنقل جزء من موظفيها إىل مبىن هوفتورن واملترمجني التابعني ألمانة ٢٠٠٦يوليه /يف متوز -٢٥
أن ت تاح املباين اليت ستشي د من مجعية الدول األطراف إىل موقع ثالث كحل  مؤقت لسد  احلاجة من املباين املؤقتة إىل 

من ناحية أخرى، وقبل عرض هذه امليزانية هبنيهة، أبلغت الدولة املضيفة احملكمة بأن تشييد . أجزاء مصنوعة مقد ما
. وقد واصلت احملكمة، يف عرضها للميزانية، التخطيط هلذه املباين. املباين من أجزاء مصنوعة مقدما قد أ ج ل اآلن

 . تقد م تعديال على امليزانية إىل اجلمعية حينما تتوافر معلومات جديدةولكن ميكن أن

وعلى إثر قبول الدول األطراف الطلب املقد م من احملكمة اخلاصة بسرياليون، فإن احملكمة أصبحت جتيز  -٢٦
كمة اخلاصة لن ووفقا ملذكرة التفاهم املربمة مع احمل. هلذه األخرية استخدام مرافقها لغرض حماكمة تشارز تيلور

تترتب بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية أية آثار يف امليزانية، حيث إن كافة التكاليف ستسددها احملكمة اخلاص ة 
 .مقدما 

 

                                                 
 )٢( ICC-ASP/4/32 ١-باء�، الباب ثانيا) ؛٩، الفقرة )ج ICC-ASP/4/27 ٢٨، الفقرة. 
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 ٢٠٠٨اآلثار املترتبة بالنسبة لعام 

بالنسبة  مليون يورو ٤,٤٩ آثار يصل جمموعها إىل ٢٠٠٧ستترتب على امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٢٧
 : مرجعها ما يلي٢٠٠٨لعام 

 )تقدير( مليون يورو ١,٦٠   معد ل التضخم •

 )املرفق الثامن( مليون يورو ٢,٨٩  تعديل معد ل شغور الوظائف •

كما أن . باإلضافة إىل ذلك، فإن أي استخدام لصندوق الطوارئ سيتطلب جتديد موارده يف السنة التالية -٢٨
 .٢٠٠٨تلقائيا إىل زيادة يف التكاليف بالنسبة لعام الشروع يف حماكمة جديدة سيؤدي 
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 ٢٠٠٧امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -ثانيا
 اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -ألف

لّوألا يسيئرلا جمانربلا
ةيئاضقلا ةئيهلا

رـــــــــــئاودلا ةسائرلا ةئيه
 

 مقدمــة

لربناجمني التاليني، ويقابل كل  إىل ا٢٠٠٧تنقسم امليزانية الربناجمية الرئيسية املقترحة للهيئة القضائية لعام  -٢٩
 : من نظام روما األساسي٣٤برنامج جهاز من أجهزة احملكمة املنصوص عليها يف املادة 

 هيئة الرئاسة •

 الدوائر •

  هيئة الرئاسة-ألف

مجعت مهام هيئة الرئاسة يف ثالث فئات رئيسية هي املهام القضائية، واملهام املتصلة بالعالقات اخلارجية،  -٣٠
 .م اإلداريةواملها

واخلطة أداة للتخطيط الداخلي . وتشكل اخلطة اإلستراتيجية وتنفيذها أولوية عليا للمحكمة بأسرها -٣١
واهلدف منها أيضا هو االستجابة لتوصيات مجعية الدول . تساعد احملكمة على تنسيق أنشطتها والتنبؤ باحتياجاهتا

وهيئة الرئاسة مسؤولة مع املدعي العام واملسجل . يد شفافية احملكمةاألطراف وجلنة امليزانية واملالية ذات الصلة وتأك
عموما عن كفالة جناح اخلطة، مبا يف ذلك عن مواصلة تطويرها وتنفيذها، واحلصول على دعم احملكمة الكامل هلا، 

 .واالتصال بالدول األطراف وغريها بشأهنا

 :حكمة على النحو التايلوتساهم هيئة الرئاسة يف األهداف اإلستراتيجية للم -٣٢

فأوال، تقدم هيئة الرئاسة . من ناحيتني) ١اهلدف اإلستراتيجي (تساهم هيئة الرئاسة يف نوعية العدالة  -٣٣
ويشمل هذا تشكيل الدوائر، وتوزيع . الدعم الالزم لتمكني الدوائر من اختاذ إجراءات علنية منصفة وفعالة وبسرعة

اءات عامة للقضاة، واالتصال باألقسام والشعب املختلفة لقلم احملكمة مثل شعبة احلاالت على الدوائر، وتنظيم لق
وثانيا، تؤدي هيئة الرئاسة مهامها القانونية والقضائية احملددة ومن بينها اختاذ ترتيبات ثنائية مع . خدمات احملكمة

 .استعراض بعض قرارات املسجلالدول إلنفاذ األحكام الصادرة على األشخاص املدانني، واملسائل التأديبية، و
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) ٢اهلدف اإلستراتيجي (مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم وتساهم هيئة الرئاسة يف قيام  -٣٤
عن طريق تشجيع العالقات مع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية والفعاليات األخرى بغية توسيع 

وتساهم هيئة الرئاسة يف . وتنسق هيئة الرئاسة العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة. اإلدراك بدور احملكمة وعملها
حتقيق هذا اهلدف االستراتيجي أيضا عن طريق تنسيق تنفيذ االستراتيجية املتكاملة للمحكمة يف جمال العالقات 

 .اخلارجية واإلعالم والتوعية

 من نظام ٣٨عن اإلدارة السليمة للمحكمة وفقا للمادة وتعمل هيئة الرئاسة، بوصفها اجلهاز املسؤول  -٣٥
عن طريق ممارسة اإلشراف ) ٣اهلدف االستراتيجي (روما األساسي على أن تكون احملكمة منوذجا لإلدارة العامة 

اإلداري على قلم احملكمة، وعقد اجتماعات جمللس التنسيق، والتنسيق مع املدعي العام يف املسائل ذات األمهية 
وتساهم هيئة الرئاسة أيضا يف هذا اهلدف االستراتيجي بضمان اإلدارة الداخلية السليمة هليئة الرئاسة . تركةاملش

 . ويشمل هذا املسائل املالية وامليزانية واملوارد البشرية. والدوائر

ول األطراف ويرتبط مكتب االتصال يف نيويورك هبيئة الرئاسة ولكنه تابع ألجهزة أخرى وألمانة مجعية الد -٣٦
ووظيفته األساسية هي تطوير التعاون التشغيلي الالزم بني احملكمة واألمم املتحدة، واملسامهة بذلك يف اهلدف . أيضا
ويساهم املكتب أيضا يف كفاءة اإلدارة بتقدمي الدعم التقين واللوجسيت الجتماعات مجعية الدول األطراف، مبا . ٢

 . يف ذلك ملكتبها وهيئاهتا الفرعية

  الدوائر-باء

وجيتمع القضاة التابعون لكل شعبة . تتكون الدوائر من الشعب التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية للمحكمة -٣٧
وشكلت هيئة الرئاسة ثالث دوائر متهيدية وأحالت إليها احلاالت . يف الدائرة املختصة بالنظر يف القضايا احملالة إليها

الدائرة التمهيدية األوىل مسؤولة عن احلاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية : ا يلياملعروضة على احملكمة طبقا  مل
ودارفور، السودان؛ والدائرة التمهيدية الثانية مسؤولة عن احلالة يف أوغندا؛ والدائرة التمهيدية الثالثة مسؤولة عن 

مخسة قضاة، ويعني هؤالء القضاة رئيسا لكل وتتألف الدائرة االستئنافية من . احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
وتشكل هيئة الرئاسة الدوائر االبتدائية يف وقت سابق لكل حماكمة بعد اعتماد . قضية من القضايا املعروضة عليهم

وترد القرارات الصادرة من الدوائر على شبكة الويب اخلاصة باحملكمة على العنوان . االهتامات املوجهة إىل املتهم
 .int.cpi-icc.www://http: التايل

الضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما وتتخذ الدوائر التدابري الالزمة ل -٣٨
و الوارد يف ، على النحاألساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

 . ١اهلدف 

ويشارك القضاة أيضا يف االجتماعات واملؤمترات لتوضيح دور احملكمة وواليتها ويسامهون بذلك يف  -٣٩
 .٢اهلدف االستراتيجي 
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :   الربنامج الرئيسي األول-٢اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )يوروبآالف ال(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 الربنامج الرئيسي األول

 القضاة ١٠ ٨٩٠,٨  ١٠ ٨٩٠,٨ ٣ ٧٨٥,٣  ٣ ٧٨٥,٣ ٥ ٨٣٣,١  ٥ ٨٣٣,١ ٢ ٠٤٧,٨ ٥٤,١
 موظفو الفئة الفنية ٢ ١٦٦,٨ ٣٨٣,١ ٢ ٥٤٩,٩ ٢ ٤٠٣,٣ ٦٢٦,٨ ٣ ٠٣٠,١ ٤٨٠,٢ ١٨,٨
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٧٣٧,٣ ١٧١,٨ ٩٠٩,١ ٧٨٣,٠ ١٧٨,٢ ٩٦١,٢ ٥٢,١ ٥,٧
 موع الفرعي، املوظفوناجمل ٢ ٠٧١,٢  ٢ ٠٧١,٢ ٢ ٩٠٤,١ ٥٥٤,٩ ٣ ٤٥٩,٠ ٣ ١٨٦,٣ ٨٠٥,٠ ٣ ٩٩١,٣ ٥٣٢,٣ ١٥,٤
 املساعدة املؤقتة العامة ١١٢,٨  ١١٢,٨ ٩٦,٥  ٩٦,٥ ٩٦,٥ ٩٠,٠ ١٨٦,٥ ٩٠,٠ ٩٣,٣

 اخلرباء االستشاريون ١٥,١  ١٥,١ ٣٥,٠  ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٣٥,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٢٧,٩  ١٢٧,٩ ١٣١,٥  ١٣١,٥ ١٣١,٥ ٩٠,٠ ٢٢١,٥ ٩٠,٠ ٦٨,٤
  السفر ١١٠,١  ١١٠,١ ١٣١,٠ ١٠١,٤ ٢٣٢,٤ ١٨٨,٥ ٧٠,٠ ٢٥٨,٥ ٢٦,١ ١١,٢

 الضيافة ٩,٥  ٩,٥ ١١,٠  ١١,٠ ١١,٠  ١١,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٧,٦  ١٧,٦ ٣١,٠  ٣١,٠ ٣٠,٧  ٣٠,٧ ٠,٣- ١,١-
 نفقات التشغيل العامة    ٤٧,٠  ٤٧,٠ ٤٧,٠  ٤٧,٠  
 اللوازم واملواد    ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  
 األثاث واملعدات    ٤٩,٠  ٤٩,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ٣٩,٠- ٧٩,٦-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٣٧,٢  ١٣٧,٢ ٢٧٤,٠ ١٠١,٤ ٣٧٥,٤ ٢٩٢,٢ ٧٠,٠ ٣٦٢,٢ ١٣,٢- ٣,٥-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٥٧,٤ ٢٩,١ ١٨٦,٥ ١٨٦,٥ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الرئيسي األول ١٣ ٢٢٧,١  ١٣ ٢٢٧,١ ٧ ٠٩٤,٩ ٦٥٦,٣ ٧ ٧٥١,٢ ٩ ٦٠٠,٥ ٩٩٤,١ ١٠ ٥٩٤,٦ ٢ ٨٤٣,٤ ٣٦,٧

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :   الربنامج الرئيسي األول-٣اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفنية الفئة 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 الربنامج الرئيسي األول عام

 األساسية      ٢  ٣ ١٩ ١ ٢٥ ١ ١٢ ١٣ ٣٨
 املتصلة باحلاالت     ١ ٢    ٣  ٣ ٣ ٦
 اجملموع الفرعي     ٣ ٢ ٣ ١٩ ١ ٢٨ ١ ١٥ ١٦ ٤٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ١ ١  ٢    ٢
 املتصلة باحلاالت       ٣   ٣    ٣
 اجملموع الفرعي       ٤ ١  ٥    ٥

 الوظائف اجلديدة

 األساسية        ٢-  ٢-    ٢-
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي        ٢-  ٢-    ٢-

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة
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 هيئة الرئاسة    : ١١٠٠الربنامج  -١

 األهداف

  . )٣()١اهلدف االستراتيجي  (االضطالع بستة حتقيقات وحماكمة واحدة، رهنا مبا يؤمن من التعاون اخلارجي         -١
زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة  -٢

 ).٨اهلدف االستراتيجي (لى دور احملكمة واستقالليتها والتشديد ع
إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -٣

 ). ٨اهلدف االستراتيجي (لعمل كل جهاز 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
ا واحلاالت النسبة املئوية للدوائر اليت مت تشكيله •

 .احملالة إليها من جمموع العدد املطلوب

عدد الدول اجلاري التفاوض معها أو اليت عقدت  •
 . ترتيبات ثنائية بشأهنا

 ١اهلدف 
تشكيل مجيع الدوائر وإحالة مجيع احلاالت إليها  •

طبقا ملا هو منصوص عليه يف نظام روما األساسي 
 .والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

لتفاوض أو عقد ترتيبات ثنائية مع الدول مواصلة ا •
الثالث اليت أشارت إىل استعدادها لقبول 

 . األشخاص احملكوم عليهم
 
النسبة املئوية للمؤمترات واالجتماعات اليت مت  •

احلضور فيها باملقارنة بعدد املؤمترات واالجتماعات 
 .٢٠٠٦يف عام 

عدد اإلحاطات اإلعالمية للدبلوماسيني املعقودة  •
 .سوما على ثالثةمق

النسبة املئوية للدول اليت حضرت اإلحاطات  •
اإلعالمية باملقارنة  بعدد الدول اليت حضرت يف 

 .٢٠٠٦عام 
 .النسبة املئوية املنجزة من اخلطة •
عدد العالقات املقامة مقسوما على عدد العالقات  •

 .الواجب إقامتها وفقا للتخطيط

 ٢اهلدف 
كمة يف املؤمترات احملافظة على مشاركة ممثلي احمل •

واالجتماعات االستراتيجية يف مستواها لعام 
٢٠٠٦. 

ثالث إحاطات إعالمية للدبلوماسيني ملواصلة  •
 .اهتمام الدول باحملكمة

 
 
 
وضع خطة : مكتب االتصال يف نيويورك •

للشبكات التشغيلية مع األمم املتحدة وإقامة 
 . يف املائة من نقاط االتصال٧٠عالقات مع  

 
ختاذ القرارات املعتمدة مقسومة على مبادئ ا •

 .املبادئ املقترحة
 
خطوط اإلبالغ واالختصاص وعمليات اختاذ  •

 . القرارات القائمة مقسومة على اخلطوط املطلوبة

 ٣اهلدف 
وضع مبادئ للمحكمة بأكملها فيما يتعلق باختاذ  •

القرارات اإلدارية اليومية يف اجملاالت املختلفة من 
 .أنشطة احملكمة

وضع خطوط : ب االتصال يف نيويوركمكت •
واضحة لإلبالغ واالختصاص وعمليات اختاذ 

 . القرارات مع املقر الرئيسي للمحكمة وتنفيذها

                                                 
 .لالطالع على األهداف االستراتيجية، أنظر املرفق الرابع   )٣(
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني 

 املوارد األساسية

 مرتبات وبدالت القضاة

 التقاعدية لقضاة احملكمـة اجلنائيـة وافقت مجعية الدول األطراف يف دورهتا الثالثة على نظام املعاشات -٤٠
وطلبت اجلمعية إىل جلنة امليزانية واملالية أن تنظر يف ). ٢٥-٢٢، الفقرات ICC-ASP/3/Res.3(الدوليـــة 

اآلثار املالية يف األجل الطويل هلذا النظام وأن تقدم تقريرا هبذا الشأن قبل انعقاد الدورة الرابعة للجمعية هبدف توفري 
  .ية املناسبةامليزان

، )٩٩-٩٠، الفقرات ICC-ASP/4/27(وبناء على تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة  -٤١
 ،ICC-ASP/Res.9" (أن يتم حساب نظام املعاشات التقاعـدية للقضـاة على أساس تراكمي"قررت اجلمعية 

 ٢٠٠٣تقديرية للمبلغ التراكمي بالنسبة للفترة املمتدة من أن متو ل التكاليف ال"وقررت اجلمعية أيضا ). ١الفقرة 
٢٠٠٥ ماليني يورو باستخدام الوفورات املؤقتة مليزانية عام ٨ مببلغ يصل إىل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
) "ICC-ASP/Res.9 وعمال بالقرار ). ٢، الفقرةICC-ASP/Res.9 ستقوم احملكمة اعتبارا من اآلن حبساب نظام ،

وبناء على التقرير الذي قدمه اخلرباء االستشاريون الذين عهدت إليهم . املعاشات للقضاة على أساس تراكمي
، خصصت احملكمة ما ٢٠٠٥احملكمة مبهمة النظر يف الطرق املتاحة لتمويل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة يف عام 

ونظرا العتماد هذا . عدية جلميع القضاة الثمانية عشر مليون يورو لتغطية تكاليف املعاشات التقا٢ر٤٦يبلغ قدره 
التقرير على أفضل التقديرات وتقدميه منذ سنة ماضية، سيلزم إجراء بعض التسويات لالعتمادات املخصصة 

 يورو من جمموع االعتماد املخصص للمعاشات ٤٤٠ ٠٠٠وخيص  مبلغ . للمعاشات التقاعدية للقضاة يف املستقبل
 . ة الثالثة املوجودين يف هيئة الرئاسة ولذلك فقد أدرج هذا املبلغ يف ميزانية هيئة الرئاسةالتقاعدية القضا

 ٣ �منسق للتخطيط االستراتيجي من الفئة ف 

سيتم اآلن، بعد االنتهاء من وضع اخلطة االستراتيجية للمحكمة، التركيز على تنفيذ اخلطة، مبا يف ذلك  -٤٢
وهذه العملية معقدة وتستوجب التنسيق بني . مة لتحقيق األهداف االستراتيجيةعلى إعداد االستراتيجيات الالز

وقد أعد  اخلطة حىت اآلن كبار املديرين التابعون لألجهزة املختلفة عن . األفرقة املعنية بإعداد االستراتيجيات املختلفة
يجي يكون ملحقا هبيئة ويلزم منسق للتخطيط االسترات. طريق تكريس جزء من الوقت املخصص هلم للتخطيط

. الرئاسة ولكن تابع لكبار املديرين الذين سيقوم رؤساء األجهزة الرئيسية الثالثة باختيارهم إلدارة عملية التنفيذ
 :وسيتوىل شاغل الوظيفة املسؤوليات التالية

ف رصد وتنسيق التقدم احملرز يف األفرقة املعنية بإعداد االستراتيجيات الالزمة لتحقيق األهدا •
 .االستراتيجية

 .تقدمي املساعدة التقنية إلعداد اإلستراتيجيات •
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استعراض مشروع االستراتيجيات لضمان امتثاهلا للمتطلبات التقنية قبل عرضها على جملس  •

 .التنسيق أو كبار املديرين

رز يف مساعدة جملس التنسيق وكبار املديرين على إبالغ املوظفني والفعاليات اخلارجية بالتقدم احمل •
 .تنفيذ اخلطة االستراتيجية

 .إدارة شبكة اإلنترانت املعنية بالتخطيط االستراتيجي للمحكمة وحتديثها •

وسيؤدي غياب هذا املورد إىل تأخري كبري يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية، وقد يؤدي إىل عدم االتساق يف  -٤٣
 .تنفيذها

  ٢-مستشار مساعد للعالقات اخلارجية من الفئة ف

بناء على طلب الدول األطراف، ولزيادة التنسيق بني األجهزة يف أنشطة االتصاالت اخلارجية، قام  -٤٤
وميتد التنسيق إىل . مستشار هيئة الرئاسة بدور املنسق لالتصاالت اخلارجية للمحكمة بني أجهزة احملكمة املختلفة

اعات املشتركة بني األجهزة مثل اإلحاطات مجيع االتصاالت اخلارجية للمحكمة، وإىل إعداد اللقاءات واالجتم
اإلعالمية، واجتماعات مجعية الدول األطراف، والترتيبات واألعمال التحضريية لالجتماعات الفردية لرؤساء 

ولزيادة االهتمام بالتنسيق بني األجهزة، يلزم مستشار مساعد للعالقات اخلارجية لتوفري الدعم ملستشار . األجهزة
وسيتوىل شاغل الوظيفة . جية ومساعدة الرئيس على أداء مهامه يف جمال العالقات اخلارجيةالعالقات اخلار

 :املسؤوليات التالية

إعداد النص األو يل لكلمات الرئيس املتعلقة مبواضيع خمتلفة بدءا بتوضيح دور احملكمة وأنشطتها  •
 .القضايا اليت يرغب يف إثارهتاعموما وانتهاء باملعلومات احملددة اليت يرغب الرئيس يف توصيلها أو 

 .صياغة الردود على عدد كبري من الرسائل اليت يتلقاها الرئيس •

األعمال التحضريية للرحالت اليت يعتزم الرئيس القيام هبا يف إطار العالقات اخلارجية ومقابالت  •
 .الرئيس مع زوار احملكمة، مبا يف ذلك البحوث وإعداد املذكرات الشفوية

 تطوير قاعدة البيانات املتعلقة باملعلومات املستخدمة يف أنشطة العالقات اخلارجية املساعدة يف •
 .املتعلقة بالرئيس واإلبالغ عن هذه األنشطة ورصدها

وسيؤدي غياب هذا املورد إىل عدم إمكان الرد  على مجيع الرسائل اليت يتلقاها الرئيس كما سيؤدي إىل  -٤٥
 .  خلطية للرئيساخنفاض عدد املذكرات الشفوية وا
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

. وسفر املوظفني)  يورو٤٧ ٠٠٠( بني سفـر القضاة ٢٠٠٧لزيادة شفافية النفقات، متيز ميزانية عـام  -٤٦
 . وال يوجد تعديل يف املوارد الالزمة لسفر هيئة الرئاسة

خى أن تعقد اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية أربعة اجتماعات يف ، من املتو٢٠٠٧ويف عام  -٤٧
وأدرجت تكاليف السفر املتعلقة باشتراك احملامني يف . وسيلزم حضور األعضاء الستة مجيعهم االجتماعات. الهاي

 ٢٥٠ مبا يبلغ قـدره ٢٠٠٧ولذلك زادت امليزانية املقترحة لتكاليف السفر األساسية يف عام . ميزانية هيئة الرئاسة
 . يورو٢٠
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ١١٠٠  الربنامج -٤اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 هيئة الرئاسة

 القضاة ٢ ١٨٩,٤  ٢ ١٨٩,٤ ٦٢٩,٢  ٦٢٩,٢ ١ ٠٥٦,٠  ١ ٠٥٦,٠ ٤٢٦,٨ ٦٧,٨
 موظفو الفئة الفنية ٧١٦,٦  ٧١٦,٦ ٨٩٩,٩   ١٨٣,٣ ٢٥,٦
 خلدمات العامةةموظفو ا بدون تقسيم ٢٧٩,٢  ٢٧٩,٢ ٣٠٧,٨   ٢٨,٦ ١٠,٢
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٦٣٨,٠  ٦٣٨,٠ ٩٩٥,٨  ٩٩٥,٨ ١ ٢٠٧,٧  ١ ٢٠٧,٧ ٢١١,٩ ٢١,٣

 املساعدة املؤقتة العامة ٦٥,٥  ٦٥,٥ ٤٦,٥  ٤٦,٥ ٤٦,٥  ٤٦,٥  
 اخلرباء االستشاريون ١٥,١  ١٥,١ ٣٥,٠  ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٣٥,٠  
 لفرعي، الرتب األخرىاجملموع ا ٨٠,٦  ٨٠,٦ ٨١,٥  ٨١,٥ ٨١,٥  ٨١,٥  

  السفر ٤٨,٣  ٤٨,٣ ٧٦,٠  ٧٦,٠ ٩٦,٣  ٩٦,٣ ٢٠,٣ ٢٦,٧
 الضيافة ٨,٥  ٨,٥ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب    ١٦,٠  ١٦,٠ ١٦,٠  ١٦,٠  
 نفقات التشغيل العامة    ٤٧,٠  ٤٧,٠ ٤٧,٠  ٤٧,٠  
  واملواداللوازم    ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  
 األثاث واملعدات    ٤٩,٠  ٤٩,٠    ٤٩,٠- ١٠٠,٠-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٥٦,٨  ٥٦,٨ ٢٠٣,٠  ٢٠٣,٠ ١٧٤,٣  ١٧٤,٣ ٢٨,٧- ١٤,١-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٥٦,٥  ٥٦,٥ ٥٦,٥ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج  ٢ ٩٦٤,٨  ٢ ٩٦٤,٨ ١ ٩٠٩,٥  ١ ٩٠٩,٥ ٢ ٥٧٦,٠  ٢ ٥٧٦,٠ ٦٦٦,٥ ٣٤,٩

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ١١٠٠  الربنامج -٥اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 هيئة الرئاسة عام

 األساسية      ٢  ٣ ١ ١ ٧ ١ ٤ ٥ ١٢
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي     ٢  ٣ ١ ١ ٧ ١ ٤ ٥ ١٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ١ ١  ٢    ٢
 املتصلة باحلاالت              

 اجملموع الفرعي       ١ ١  ٢    ٢
 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ٢  ٤ ٢ ١ ٩ ١ ٤ ٥ ١٤
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 دوائـر احملكمة: ١٢٠٠الربنامج  -٢

 األهداف

االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع  -١
 .)٤()١ستراتيجي اهلدف اال(كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة 

 
 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

. عدالة وإنصاف وفعالية يقوم القضاة بتطبيق القانون وفقا لنظام روما األساسي، مبا يف ذلك ملا يتطلبه هذا النظام من
 .  وال تنطبق  عملية حتديد النتائج املتوقعة ومؤشرات األداء على األنشطة القضائية

 
 املقترحة من املوظفني املوارد اجلديدة 

 املوارد األساسية

 مرتبات وبدالت القضاة

بناء على القرار الصادر بإدراج حماكمة واحدة فقط يف امليزانية العادية، سيواصل قاضيان العمل على أساس  -٤٨
انية، وعند بدء احملاكمة الث. عدم التفرغ، وستدفع مرتباهتما يف حالة وجود حماكمة ثانية من صندوق الطوارئ

 يف إطار التكاليف األساسية، عمال بتعريف التكاليف ٢٠٠٨ستدرج التكاليف املتعلقة هبذين القاضيني يف عام 
 .األساسية الذي يشمل مجيع املوظفني املنتخبني

ص عمـال بالقـرار ـسيخص)  أعـاله٤١ و٤٠أنظر الفقرتني (وأسوة مبا مت بالنسبة هليئة الرئاسة  -٤٩
ICC-ASP/Res.9 لتمويل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ٢٠٠٧ مليون يورو من ميزانية عام ٢ر٦٤ يبلغ قدره ما 

 للقضاة اخلمسة عشر املتفرغني بينما ستدرج املبالغ املخصصة  مليون يورو من هذا املبلغ٢ر٢وسيخصص 
لرغم من خدمة قاضيني من هؤالء وعلى ا. للمعاشات التقاعدية للقضاة األعضاء يف هيئة الرئاسة يف ميزانية هذه اهليئة

القضاة على أساس التفرغ عند بدء احملاكمة الثانية فقط، فقد رئي أن من األنسب أن تدرج تكاليف املعاشات 
 .التقاعدية اخلاصة هبما مع التكاليف األساسية للقضاة اآلخرين

 إعادة تصنيف الوظائف

ويف ضوء زيادة عب . ٢٠٠٧ة تصنيف الوظائف يف عام بناء على ما ذكر يف املقدمة، تعتزم احملكمة إعاد -٥٠
العمل يف الشعبة التمهيدية والشعبة االستئنافية والتغيريات يف مهام موظفي الدعم القانوين يف هاتني الشعبتني مع 
بداية احملاكمات، من املهم أن يتمكن القضاة يف هاتني الشعبتني من االحتفاظ أو من االستعانة مبوظفي الدعم 

ونظرا لطاقة . قانوين الذين يتمتعون مبستوى عال من الكفاءة دون حاجة إىل احلصول على موظفني إضافينيال
االستيعاب احملدودة للموارد القائمة وارتفاع نسبة الوظائف اليت من احملتمل أن يعاد تصنيفها، أدرج مبلغ إمجايل يبلغ 

                                                 

 .لالطالع على األهداف االستراتيجية، أنظر املرفق الرابع  )٤(



ICC-ASP/5/32 

 
 

39 

وائر ملواجهة التكاليف الناشئة عن عملية إعادة التصنيف إذا  يورو يف ميزانية املوظفني الفنيني بالد١٨٥ ٠٠٠قدره 
 ٢-ما أدت هذه  العملية إىل رفع مستوى الوظائف اإلثنيت عشرة للموظفني القانونيني املساعدين من الفئة الفنية ف 

 . ٣ -يف هاتني الشعبتني إىل موظفني قانونيني من الفئة الفنية ف

 املوارد املتصلة باحلاالت

 )شعبة احملاكمات (٣-وظفني قانونيني من الفئة فثالثة م

 إىل زيادة كبرية يف عبء العمل بالدائرة االبتدائية اليت ستتوىل هذه ٢٠٠٧ستؤدي احملاكمة املتوقعة يف عام  -٥١
ق؛ االشتراك بنشاط يف عملية تقصي احلقائ) ب(النظر يف األدلة بأكملها؛ ) أ: (فستقوم هذه الدائرة مبا يلي. احملاكمة

األمر بتعويض ) و(مشاركة الضحايا يف اإلجراءات؛ ) ه(حترير األحكام؛ ) د(دراسة ملف القضية بأكمله؛ ) ج(
وتستوجب املسائل القانونية املعقدة مثل مشاركة الضحايا، . الضحايا والفصل يف طلبات الضحايا املتعلقة بالتعويض

ة الدول دعم القضاة املسؤولني عن احملاكمة مبوظفني وتعويضات الضحايا، والتمثيل الذايت للمتهمني، ومشارك
كذلك، ستؤدي اجللسات اليت ستستغرق ما بني مخس . قانونيني إضافيني ذوي خربة عملية وخربة قانونية مكثفة

وست ساعات يوميا إىل حتديد الوقت املتاح للقضاة واملوظفني القانونيني ألداء أعماهلم اهلامة خارج قاعات احملكمة 
 لكل قاض  ٣ �ولذلك، يلزم موظف قانوين من الفئة ف. لتايل ستزداد أمهية توفري الدعم القانوين الكايف للقضاةوبا

وسيتوىل .  املوجودين حاليا٢-من قضاة الدائرة االبتدائية باإلضافة إىل املوظفني القانونيني املساعدين من الفئة ف
 :شاغل الوظيفة، يف مجلة أمور، املسؤوليات التالية

 .تنظيم العمل لكل جمموعة قانونية تابعة لقاض معني •

 . تقدمي حلول للمشاكل العملية اليت قد تنشأ  أثناء احملاكمة وإحاطة القاضي علما هبا •

 .االتصال بالفعاليات املختلفة يف احملاكمة من أجل تيسري األعمال التحضريية للجلسات •

 باملسائل املعقدة للغاية للقانون اجلنائي الدويل اإلشراف على البحوث القانونية الدقيقة املتعلقة •
 .والقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل العام وتنفيذها

صياغة القرارات واألوامر القضائية املتعلقة بالقوانني اإلجرائية واملوضوعية وفقا ألعلى مستويات  •
 .اجلودة واالتساق والكفاءة واإلشراف عليها

. ه املوارد إىل اإلخالل بقدرة الدائرة على االضطالع بإجراءات احملاكمة بعدالة وفعاليةوسيؤدي غياب هذ -٥٢
وقد يؤدي غياب هذه املوارد إىل إطالة اإلجراءات أيضا وإىل التأثري سلبيا على حق املتهم يف احملاكمة دون تأخري ال 

 . موجب له وإىل زيادة التكاليف للربامج األخرى

 عامة املساعدة املؤقتة ال

املخص صة للمساعدة املؤقتة العامة ملواجهة الزيادات املؤقتة الكبرية يف عبء العمل اليت تتطلب  تلزم األموال -٥٣
دعما قانونيا إضافيا للقضاة يف الدوائر التمهيدية كما يف حالة القبض على عدة أشخاص يف وقت واحد أو مطالبة 

 ٢-وأدرج مبلغ حتت هذا البند لالستعانة مبوظف فين من الفئة ف. تعدد كبري من الضحايا باملشاركة يف اإلجراءا
 .   شهرا١٢مدة 



ICC-ASP/5/32 

 

40 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني 

 املوارد األساسية

 السفر

 يورو ٩٢ ٢٠٠.( بني سفر القضاة وسفر املوظفني٢٠٠٧لزيادة شفافية النفقات، متيز ميزانية عام  -٥٤
 ).رو للتكاليف املتصلة باحلاالت يو٧٠ ٠٠٠للتكاليف األساسية و

 ٢٠٠٧اليت تقوم عليها امليزانية، سيدرج يف عام  وبناء على التعديالت اليت أدخلت على االفتراضات -٥٥
 ضمن القضاة الذين يعملون على أساس التفرغ ضمن القضاة الذين ٢٠٠٦قاضيان من القضاة املدرجني يف عام 

 لالشتراك يف ٢٠٠٧توخى أن يسافر هذان القاضيان إىل الهاي يف عام ومن امل .يعملون على أساس عدم التفرغ
جلستني عامتني مدة كل منهما يومني، وأن يسافر كل منهما إىل الهاي لالضطالع باألعمال التحضريية لبدء 

لنصوص وعالوة على ذلك، يشارك أحد القاضيني غري املتفرغني يف اللجنة االستشارية املعنية با. احملاكمة الثانية
).  أعاله٤٧أنظر الفقرة  (٢٠٠٧القانونية وسيلزم حضوره االجتماعات األربعة املقررة للجنة االستشارية يف عام 

 يورو لتغطية تكاليف السفر للقضاء غري املتفرغني ٣٧ ٢٠٠ولذلك، زادت تكاليف السفر األساسية للقضاة مبقدار 
 . إىل الهاي من أجل تأدية مهامهم القضائية

 ث واملعداتاألثا

وعمال باعتزام احملكمة إدراج التكاليف يف األماكن .  يورو لألثاث املكتيب للقضاة١٠ ٠٠٠أدرج مبلغ  -٥٦
 . اليت تنشأ فيها، أدرج هذا املبلغ يف ميزانية الدوائر
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ١٢٠٠  الربنامج -٦اجلدول 

 ٢٠٠٧ام امليزانية املقترحة لع النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 الدوائــر

 القضاة ٨ ٧٠١,٤  ٨ ٧٠١,٤ ٣ ١٥٦,١  ٣ ١٥٦,١ ٤ ٧٧٧,١  ٤ ٧٧٧,١ ١ ٦٢١,٠ ٥١,٤
 )*(موظفو الفئة الفنية ١ ٤٥٠,٢ ٣٨٣,١ ١ ٨٣٣,٣ ١ ٥٠٣,٤ ٦٢٦,٨ ٢ ١٣٠,٢ ٢٩٦,٩ ١٦,٢
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٤٥٨,١ ١٧١,٨ ٦٢٩,٩ ٤٧٥,٢ ١٧٨,٢ ٦٥٣,٤ ٢٣,٥ ٣,٧
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٤٣٣,٢  ١ ٤٣٣,٢ ١ ٩٠٨,٣ ٥٥٤,٩ ٢ ٤٦٣,٢ ١ ٩٧٨,٦ ٨٠٥,٠ ٢ ٧٨٣,٦ ٣٢٠,٤ ١٣,٠
 املساعدة املؤقتة العامة ٤٧,٣  ٤٧,٣ ٥٠,٠  ٥٠,٠ ٥٠,٠ ٩٠,٠ ١٤٠,٠ ٩٠,٠ ١٨٠,٠
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤٧,٣  ٤٧,٣ ٥٠,٠  ٥٠,٠ ٥٠,٠ ٩٠,٠ ١٤٠,٠ ٩٠,٠ ١٨٠,٠
  السفر ٦١,٨  ٦١,٨ ٥٥,٠ ١٠١,٤ ١٥٦,٤ ٩٢,٢ ٧٠,٠ ١٦٢,٢ ٥,٨ ٣,٧

 الضيافة ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٧,٦  ١٧,٦ ١٥,٠  ١٥,٠ ١٤,٧  ١٤,٧ ٠,٣- ٢,٢-

 األثاث واملعدات       ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠ ١٠٠,٠
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٠,٤  ٨٠,٤ ٧١,٠ ١٠١,٤ ١٧٢,٤ ١١٧,٩ ٧٠,٠ ١٨٧,٩ ١٥,٥ ٩,٠

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٠٠,٩ ٢٩,١ ١٣٠,٠ ١٣٠,٠ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج  ١٠ ٢٦٢,٣  ١٠ ٢٦٢,٣ ٥ ١٨٥,٤ ٦٥٦,٣ ٥ ٨٤١,٧ ٧ ٠٢٤,٥ ٩٩٤,١ ٨ ٠١٨,٦ ٢ ١٧٦,٩ ٣٧,٣

 ... يورو لتغطية النتائج احملتملة لعملية إعادة التصنيف املوصوفة يف الفقرة ١٨٥٠٠٠يشمل هذا املبلغ (*) 

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ١٢٠٠   الربنامج-٧اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية فما 
 فوقها

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

وكيل أمني 
 الدوائـــر عام

 األساسية         ١٨  ١٨  ٨ ٨ ٢٦
 املتصلة باحلاالت     ١ ٢    ٣  ٣ ٣ ٦
 اجملموع الفرعي     ١ ٢  ١٨  ٢١  ١١ ١١ ٣٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ٣   ٣    ٣
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

 ساسيةاأل        ٢-  ٢-    ٢-
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي        ٢-  ٢-    ٢-

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع     ١ ٢ ٣ ١٦  ٢٢  ١١ ١١ ٣٣
 ٢-وظيفتان أساسيتان برتبة ف       : الوظائف املعادة  

41 



ICC-ASP/5/32 

 
 

42 

 

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين -باء

 

يناثلا يسيئرلا جمانربلا
ماعلا يعدملا بتكم

ماعلا يعدملا

ماعلا يعدملا ناوید

ةينوناقلا ةروشملا مسق تامدخلا مسق

ءاعدالا ةبعش تاقيقحتلا ةبعش  صاصتخالا ةبعش
نواعتلاو لماكتلاو

 ماعلا يعدملا بئان
ءاعدإلا نوؤشل

 ماعلا يعدملا بئان
تاقيقحتلل سيئرلا بتكم

ءاعدالا مسق
 طيطختلا مسق

تايلمعلاو تالاحلا ليلحت مسيق

فانئتسالا مسق قيقحتلا ةقرفأ يلودلا نواعتلا مسق

 

 مقدمة

فمع إلقاء . ٢٠٠٧ حتديات جديدة يف عام � شأنه كشأن احملكمة بأسرها � العام املدعييواجه مكتب  -٥٧
 على أول متهم وتسليمه إىل احملكمة وبداية اإلجراءات التمهيدية، من احملتمل جد ا أن يشهد ٢٠٠٦القبض يف عام 

وسيكون هذا احلدث مبثابة العالمة . قضية أمام الدائرة االبتدائية انعقاد جلسات االستماع يف أول ٢٠٠٧عام 
فنظام روما األساسي ينبض . البارزة ال بالنسبة ملكتب املدعي العام فحسب ولكن بالنسبة لسائر أجهزة احملكمة أيضا

عاء يف احلاالت ، عمله يف جمايل التحقيق واالد٢٠٠٧وسيواصل مكتب املدعي العام، طيلة السنة املالية . باحلياة
 . ٢٠٠٦احملددة راهنا يف ميزانية عام 
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فقد مت  تعزيز الفرق املشتركة اليت . وليس من املتوخ ى إدخال أي تغيريات هيكلية أو الزمة يف السنة القادمة -٥٨
 وجرى إدماجها بوضوح يف صلب مالك ثالث شعب حتت إمرة احملامي االبتدائي األقدم وقائد ٢٠٠٣أنشئت عام 

 التحقيق وأخصائي التعاون والقبض، فتم  على هذا النحو كفالة هنج منسق واستراتيجي خالل مرحلة التحقيق فرقة
 .واملرحلة السابقة للمحاكمة

 أوال باخلطة االستراتيجية للمحكمة وثانيا بأهداف استراتيجية ٢٠٠٧وربط املكتب أنشطته املخططة لعام  -٥٩
 . احملددة يف بلوغ األهداف االستراتيجية للمحكمةاالدعاء التكميلية إلبراز مسامهته 

  العالقة بني استراتيجية االدعاء واخلطة االستراتيجية للمحكمة-٨اجلدول 

 األهداف االستراتيجية للمحكمة  األهداف�استراتيجية االدعاء 
  االضطالع بعدد يتراوح ما بني أربعة و ستة حتقيقات       -أوال

لذين يتحملون أكرب مسؤولية   مركزة وحمايدة بشأن أولئك ا
 .عن األوضاع الراهنة أو املستجد ة  

دف استكمال زيادة حتسني نوعية االدعاء هب   -ثانيا 
 .حماكمتني سريعتني اثنتني

العمل بشكل متواصل على حتسني الطريقة اليت         -رابعا 
 .نتفاعل هبا مع الضحايا ونتصد ى ملا هلم من مصاحل      

   نوعية العدالة  -١
االضطالع بإجراءات علنية ومنصفة وفعالة وسريعة وفقا        
لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القانونية مع ممارسة مجيع        

 .املشاركني حلقوقهم ممارسة تام ة  

السعي يف مجيع احلاالت لتأمني أشكال التعاون          -ثالثا 
الالزمة اليت تسمح بإجراء حتقيقات فعالة وتعبئة الطاقات           

 .القبض الناجحة  وتسهيل عمليات 
إقامة أشكال من التعاون مع الدول واملنظمات          -خامسا 

لتحقيق أكرب قدر من إسهام املكتب يف مكافحة اإلفالت من         
 .بة ومنع اجلرائمالعقو

   مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم          -٢
زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور        

 .وتأمني الدعم املتزايد له

   منوذج لإلدارة العامة    -٣ ال تتضمن استراتيجية االدعاء أية مواصفات إضافية      
التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام القدر األدىن    
من املوارد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف     

 .الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة   

وهذه املناوبة اليت جتري ألول مرة . ملكتب، ألول مرة، باختبار منوذج املناوبة اخلاص باملوارديقوم ا -٦٠
 قد أثبتت أن املكتب بوسعه تدبري دورة متواصلة من التحقيقات ٤يف احلالة ) أوغندا (١بتوظيف موارد من احلالة 

ضطالع باألنشطة واملهام املتبقية يف حالة أوغندا مبتطلبات دنيا من املوارد اجلديدة لتجديد مقتضيات املالك الالزم لال
كما أن القبض على األشخاص واحتمال حماكمتهم يتطلب تعزيز فرقة . وخباصة احلضور امليداين ملراقبة الشهود

 واملرونة هي املفتاح ٠احملاكمة املشتركة مبحامني جدد، وبدعم للمحاكمة ومبوارد إلجراء التحقيقات والتحاليل
فيما (وعمليات إعادة التوزيع ) داخل الربامج الفرعية(ذه املتطلبات اجلديدة عن طريق اإلحاالت الداخلية للوفاء هب

 .فتتضاءل إىل أدىن حد  احلاجة إىل طلبات جديدة تتعلق بوظائف ثابتة) بني الربنامج الفرعية



ICC-ASP/5/32 

 
 

44 

 ٢٠٠٧ديدا باحلاالت يف عام وهذه احلقيقة يزيدها تأكيدا التحول الذي طرأ على التكاليف املرتبطة حت -٦١
 يف ٢٥ يف املائة التكاليف املتصلة حبالة أوغندا فيما تزايدت بنسبة ٦٨حيث تناقصت بنسبة : ٢٠٠٦مقارنة هلا بعام 

 مما يعكس التحقيقات املتواصلة وتزامن احملاكمة؛ ويف )٥(املائة التكاليف احملددة اخلاصة جبمهورية الكونغو الدميقراطية
 يف املائة فقط من ١٢ تظل  احلصة من التكاليف اليت تنسب إىل احلالة الرابعة معتدلة وتستأثر مبا نسبته الوقت نفسه،

ونتيجة هلذا النهج املتوخى، تقتصر طلبات املوارد اجلديدة املعروضة . جمموع الطلب على ميزانية مكتب املدعي العام
يت ال ميكن تسديد تكاليفها من خالل إعادة ترتيب األولويات يف امليزانية الربناجمية املقترحة هذه على األنشطة ال

لكنها متثل على أية حال موارد مكرسة لألنشطة اليت ستشكل التركيز االستراتيجي . بالنسبة للموارد القائمة ونقلها
 أي التعاون الدويل لدعم عمليات القبض على األشخاص وتسليمهم والوفاء مبتطلبات ٢٠٠٧للمكتب يف عام 

 .حملاكمةا

 التعاون الدويل دعما لعملية القبض على األشخاص وتسليمهم 

. ي عترب القبض على األشخاص الذين تشتبه فيهم احملكمة وتسليمهم هلا أهم  عامل للنجاح يف عملية املقاضاة -٦٢
إذ . حد ا إىل العدالةفحىت التحقيق املرك ز الذي ي نجز يف الوقت املناسب وي فضي إىل إصدار أوامر بالقبض ال يقد م أ

وحيث أن احملكمة ال متلك والية ختو ل هلا إلقاء القبض . املطلوب هو القبض على املتهمني ونقلهم إىل مقر  احملكمة
ومن . تعتمد العملية كلية على دعم وتعاون الدول واملنظمات الدولية وغريها من الشركاء ذوي الصلة هبذا الشأن

 ما يتمثل يف زيادة التعاون وحتقيق االستقرار ٢٠٠٧يتوخاها مكتب املدعي العام لعام األهداف االستراتيجية اليت 
هلذا التعاون بغية إعداد وتيسري هذه األنشطة احلامسة إىل احلد  الذي هو ممكن ومن مث  تتزايد احتماالت القبض على 

 .ارد هلذا الغرض بالذاتوبناء على ذلك يسعى املكتب للحصول على املزيد من املو. األشخاص وتسليمهم

 الوفاء مبتطلبات إجراءات احملاكمة

يعتزم مكتب املدعي العام تعزيز قدراته يف جمال االدعاء حبيث يكون قادرا على أداء مجيع املهام اليت  -٦٣
 اختصاص احملكمة � بشكل متزايد �يقتضيها نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ويقتضيها 

. اهتا الذي أوجد إطارا قانونيا ختتص  به هذه املنظمة يتيح هلا القيام بأنشطة من قبيل الكشف عن املعلومات للدفاعذ
وينص  املقترح الوارد يف امليزانية على زيادة بسيطة تتصل فقط باألنشطة السابقة للمحاكمة واألنشطة التمهيدية 

ناء على ذلك، مل ت طلب موارد لفريق يضطلع مبحاكمة كاملة ب. حيث يكون الطلب ذا طبيعة عملية وليست نظرية
 فإن مكتب ٢٠٠٧فإن حدثت عمليات قبض إضافية يف عام . إال حيثما يكون القبض والتسليم قد جريا بالفعل

 .املدعي العام سيتطلب موارد إضافية من صندوق الطوارئ تكم ل موارد الفريق املعين بالشؤون السابقة للمحاكمة

                                                 

 .ريب لورود اسم البلد بصيغته الكاملة دوما الوارد يف النص  االنكليزي ال ينطبق على النص  الع DRC املختصر )٥(
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :   الربنامج الرئيسي الثاين-٩ول اجلد
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 الربنامج الرئيسي الثاين

 موظفو الفئة الفنية ٣ ٥٢٦,٤ ٧ ٧٨٩,٣ ١١ ٣١٥,٧ ٣ ٧٥٥,٩ ١٠ ٣٣٠,٤ ١٤ ٠٨٦,٣ ٢ ٧٧٠,٦   ٢٤,٥  
 موظفو اخلدمات العامة  ٩٣٣,٤ ٢ ٠٧٩,٤ ٣ ٠١٢,٨ ٩٦٧,٦ ٢ ٧٩٤,٣ ٣ ٧٦١,٩ ٧٤٩,١   ٢٤,٩  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٦ ٠٧٩,٩ ١ ٦٦٩,١ ٧ ٧٤٩,٠ ٤ ٤٥٩,٨ ٩ ٨٦٨,٧ ١٤ ٣٢٨,٥ ٤ ٧٢٣,٥ ١٣ ١٢٤,٧ ١٧ ٨٤٨,٢ ٣ ٥١٩,٧   ٢٤,٦  
 املساعدة املؤقتة العامة ١ ١٧٧,٨ ١ ٤٥٠,٧ ٢ ٦٢٨,٥ ٢٣٥,٠ ٢ ٩٦٦,٤ ٣ ٢٠١,٤ ٣٦,١ ٣ ١٠٧,١ ٣ ١٤٣,٣ ٥٨,١- ١,٨-
 العمل اإلضايف ٠,٩  ٠,٩    ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠   ١٠٠,٠  
 اخلرباء االستشاريون ٦٣,٢  ٦٣,٢  ٧٧,٩ ٧٧,٩  ٢٤٩,٣ ٢٤٩,٣ ١٧١,٤   ٢٢٠,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١ ٢٤١,٨ ١ ٤٥٠,٧ ٢ ٦٩٢,٥ ٢٣٥,٠ ٣ ٠٤٤,٣ ٣ ٢٧٩,٣ ٥١,١ ٣ ٣٥٦,٤ ٣ ٤٠٧,٦ ١٢٨,٣   ٣,٩  
  السفر ٥٣٣,٤ ١ ١٠١,٠ ١ ٦٣٤,٤ ١٥٢,٠ ٢ ١٨٦,٧ ٢ ٣٣٨,٧ ٢١٢,٥ ٢ ١٤٥,١ ٢ ٣٥٨,٦ ١٩,٣   ٠,٨  
 الضيافة ٧,٤ ٠,٥ ٧,٩ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٥١٠,٠ ١٧٥,٦ ٦٨٥,٦ ٥٨,٧ ٢٦٢,٥ ٣٢١,٢ ٥٨,٧ ٤٨٥,٥ ٥٤٤,٢ ٢٢٣,٠   ٦٩,٤  
 نفقات التشغيل العامة ٢٦,٣ ٧٥,٨ ١٠٢,١  ٥٨,٤ ٥٨,٤  ١٦٠,٥ ١٦٠,٥ ١٠٢,١ ١٧٤,٨  
 اللوازم واملواد ١١٧,٩ ٣٧,٥ ١٥٥,٤ ٣٨,٠ ١١٨,٢ ١٥٦,٢ ٥٣,٠ ٨٨,٢ ١٤١,٢ ١٥,٠- ٩,٦-
 األثاث واملعدات ٨٢١,٢ ٢١٨,٦ ١ ٠٣٩,٨ ١١٩,٩ ٢٦٤,١ ٣٨٤,٠  ٥٠,٠ ٥٠,٠ ٣٣٤,٠- ٨٧,٠-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢ ٠١٥,٨ ١ ٦٢٩,١ ٣ ٦٤٤,٩ ٣٧٨,٦ ٢ ٨٨٩,٩ ٣ ٢٦٨,٥ ٣٣٤,٢ ٢ ٩٢٩,٣ ٣ ٢٦٣,٦ ٤,٩- ٠,٢-

  باملوظفنياملتصلة
 الصيانة املوزعة       ١٩٧,٩ ٥٢٩,٧ ٧٢٧,٦ ٧٢٧,٦   ١٠٠,٠  
  ٤ ٣٧٠,٦   ٢٠,٩  جمموع الربنامج الرئيسي الثاين ٩ ٣٣٧,٥ ٤ ٧٤٨,٩ ١٤ ٠٨٦,٤ ٥ ٠٧٣,٤ ١٥ ٨٠٢,٩ ٢٠ ٨٧٦,٣ ٥ ٣٠٦,٨ ١٩ ٩٤٠,٢ ٢٥ ٢٤٧,٢

 ٢٠٠٧ لعام املالك املقترح من املوظفني:   الربنامج الرئيسي الثاين-١٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 الربنامج الرئيسي الثاين عام

 األساسية  ١ ٢  ٢ ٦ ٦ ٧ ٦ ١ ٣١ ١ ١٦ ١٧ ٤٨
 املتصلة باحلاالت     ٤ ١٧ ٣٢ ٣٥ ١٢ ١٠٠  ٤٥ ٤٥ ١٤٥
 اجملموع الفرعي ١ ٢  ٢ ١٠ ٢٣ ٣٩ ٤١ ١٣ ١٣١ ١ ٦١ ٦٢ ١٩٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ٢ ٨ ٢ ١ ١٣  ٦ ٦ ١٩
  الفرعياجملموع      ٢ ٨ ٢ ١ ١٣  ٦ ٦ ١٩
 اجملموع  ١ ٢  ٢ ١٠ ٢٥ ٤٧ ٤٣ ١٤ ١٤٤ ١ ٦٧ ٦٨ ٢١٢

 الوظائف اجلديدة
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 املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج  -١

 مقدمة

يتألف مكتب املدعي العام من ديوان املدعي العام وقسم اخلدمات وقسم املشورة القانونية ومجيعها يساعد  -٦٤
ذية واألفرقة املشتركة األخرى وكذلك تنسيق ما املدعي العام يف جمال تنسيق األنشطة اليت تضطلع هبا الشعب التنفي

 ففي هذا املقام يقي م تنفيذ قرارات املدعي العام وفعالية املعايري والسياسات واإلجراءات ٠ي سدى إليها من خدمات
 القانونية اخلاصة باملكتب بغرض التحسني املتواصل لنوعية العدالة ورفع معايري األداء فيما خيص مسامهة املكتب يف

 .جمال االضطالع بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة

ولضمان قيام مؤسسة مشهود هلا باملكانة وحتظى بالدعم املالئم توىل مدير ديوان املدعي العام مسؤولية  -٦٥
تنسيق استراتيجيات االتصال والتوعية واإلعالم على صعيد املنظومة بأسرها واخلاصة مبكتب املدعي العام اهلادفة إىل 

 .يز الوعي بأنشطة املكتب وفهم هذه األنشطة ودعمها يف كل حالة جيري فيها التحقيق أو هي حمل حماكمةتعز

وت عترب األفرقة املشتركة وشبكات الدعم اليت تضم موظفني مؤهلني وذوي مه ة عالية أساسية لتنفيذ  -٦٦
يات والسياسات وإجراءات تنفيذ املعايري استراتيجية االدعاء اخلاصة مبكتب املدعي العام، شأهنا كشأن االستراتيج

القائمة لتمكني املكتب من التفاين يف حتقيق النتائج املنشودة بأقل عدد ممكن من املوارد وضمان أقصى حد  من 
ويعترب ديوان املكتب يف هذا الصدد جهة التنسيق لتسهيل االتصال فيما بني األجهزة خبصوص وضع . املساءلة

سة اخلاصتني باملكتب ولدعم إشاعة ثقافة مشتركة تسود احملكمة وعالقات فعالة قائمة بني االستراتيجية والسيا
 .أجهزهتا

ويتطلع قسم اخلدمات إىل أن يكون منوذجا غري بريوقراطي لإلدارة العامة بتوفري املقومات واخلدمات  -٦٧
ت العمالء حبد  أدىن من املوارد وعن اإلدارية واللغوية والتقنية عن طريق توخي هنج مرن يف االستجابة الحتياجا

 .طريق االتصال بقلم احملكمة من أجل التنسيق السلس للخدمات املشتركة
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢١٠٠  الربنامج -١١اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )اليوروبآالف (

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب املدعي العام

 موظفو الفئة الفنية ١ ٩٣٤,١ ١٦١,١ ٢ ٠٩٥,٢ ٢ ٠٩٩,٦ ٣٨٦,٨ ٢ ٤٨٦,٤ ٣٩١,٢ ١٨,٧
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٦٠٧,٦ ٥٦٠,٦ ١ ١٦٨,٢ ٦٢٩,٨ ٧٦٣,٢ ١ ٣٩٣,٠ ٢٢٤,٨ ١٩,٢
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢ ٢٦١,٥ ٢٠,٦ ٢ ٢٨٢,١ ٢ ٥٤١,٧ ٧٢١,٧ ٣ ٢٦٣,٤ ٢ ٧٢٩,٤ ١ ١٥٠,٠ ٣ ٨٧٩,٤ ٦١٦,٠ ١٨,٩
 ة العامةاملساعدة املؤقت ٥٧٨,٠ ٥٩٧,٧ ١ ١٧٥,٧ ٢٣٥,٠ ٢ ٤١٨,٠ ٢ ٦٥٣,٠ ٣٦,١ ٢ ٦٨٨,٤ ٢ ٧٢٤,٥ ٧١,٤ ٢,٧

 العمل اإلضايف ٠,٩  ٠,٩    ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠ ١٠٠,٠
 اخلرباء االستشاريون ٦١,٠  ٦١,٠  ٧٧,٩ ٧٧,٩  ١٧٢,٦ ١٧٢,٦ ٩٤,٧ ١٢١,٦
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٣٩,٩ ٥٩٧,٧ ١ ٢٣٧,٦ ٢٣٥,٠ ٢ ٤٩٥,٩ ٢ ٧٣٠,٩ ٥١,١ ٢ ٨٦٠,٩ ٢ ٩١٢,١ ١٨١,١ ٦,٦
  السفر ١٧٩,٤ ١٥٥,٩ ٣٣٥,٢ ٧٩,٢ ٤٠٩,٠ ٤٨٨,٢ ١٠٩,٨ ٥٠٦,٩ ٦١٦,٧ ١٢٨,٥ ٢٦,٣

 الضيافة ٧,٤ ٠,٤ ٧,٨ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣٠٨,٥ ٣٣,٤ ٣٤١,٩ ٥٨,٧ ٢٦٢,٥ ٣٢١,٢ ٥٨,٧ ٣٧٧,٥ ٤٣٦,٢ ١١٥,٠ ٣٥,٨

 نفقات التشغيل العامة ٣,١ ٨,١ ١١,٢  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠ ١٠,٠- ٢٥,٠-
 اللوازم واملواد ٥١,٣ ٤,٥ ٥٥,٨ ٣٨,٠ ٢٨,٠ ٦٦,٠ ٥٣,٠ ٤٨,٠ ١٠١,٠ ٣٥,٠ ٥٣,٠

 األثاث واملعدات ٤١٧,٨ ٥٢,٠ ٤٦٩,٨ ١١٩,٩ ٢٥٤,١ ٣٧٤,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠ ٣٣٤,٠- ٨٩,٣-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٩٦٧,٥ ٢٥٤,٣ ١ ٢٢١,٨ ٣٠٥,٨ ٩٩٣,٦ ١ ٢٩٩,٤ ٢٣١,٥ ١ ٠٠٢,٤ ١ ٢٣٣,٩ ٦٥,٥- ٥,٠-

 لة باملوظفنياملتص
 الصيانة املوزعة       ١٢٥,٢ ٦١,٤ ١٨٦,٦ ١٨٦,٦ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج  ٣ ٨٦٨,٩ ٨٧٢,٦ ٤ ٧٤١,٥ ٣ ٠٨٢,٥ ٤ ٢١١,٢ ٧ ٢٩٣,٧ ٣ ١٣٧,٢ ٥ ٠٧٤,٨ ٨ ٢١١,٩ ٩١٨,٢ ١٢,٦

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٠٠  الربنامج ١٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 

دمات اخل
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب املدعي العام  عام

 األساسية  ١    ٣ ٣ ٦ ٥ ١ ١٩ ١ ١٠ ١١ ٣٠
 املتصلة باحلاالت        ١ ٢ ٣  ١٣ ١٣ ١٦
 اجملموع الفرعي ١    ٣ ٣ ٦ ٦ ٣ ٢٢ ١ ٢٣ ٢٤ ٤٦

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ١ ١  ٢  ١ ١ ٣
 اجملموع الفرعي       ١ ١  ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع ١    ٣ ٣ ٧ ٧ ٣ ٢٤ ١ ٢٤ ٢٥ ٤٩
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  ديوان املدعي العام:٢١١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

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

 )٣اهلـدف االستراتيجـي (حنو حيترم التنو ع 
 )١٨اهلدف االستراتيجي (الشروع يف بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذها  -٢
اهلدف (تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة اإلجراءات املوجهة إىل فئات التخاطب احمللية والعاملية  -٣

 )٩االستراتيجي 
 ).٢١٠٠الربنامج (ات الشعبة  على مجيع مستوي٢٠٠٧مستوى عال  من إجناز أهداف عام  -٤

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
لعام (نسبة التوصيات املتعلقة بتحسني السياسة  •

 .اليت مت تنفيذها) ٢٠٠٧

 ١اهلدف 
حتسني مجيع السياسات ذات العالقة باملوضوع  •

 .باالستناد إىل الدروس املستخلصة
 
النسبة املئوية من التحسن اليت تربزها نتائج  •

ستفتاء املتعلق باملناخ السائد لدى املوظفني اال
 .٢٠٠٦مقارنة بعام 

التحسن الذي تربزه نتائج االستعراض الدوري  •
واملستقل للتنسيق على مستوى األجهزة مقارنة 

 .٢٠٠٦بعام 

 ٢اهلدف 
حتسني املناخ السائد لدى املالك مقارنة بعام  •

٢٠٠٦. 
 
رنة حتسني التنسيق الداخلي وفيما بني األجهزة مقا •

 .٢٠٠٦بعام 

 
 . املنجزة٢٠٠٧نسبة أهداف عام  •

 ٣اهلدف 
إجناز كافة األهداف املتعلقة باإلعالم واالتصال  •

والتوعية الواردة يف إطار مكتب املدعي العام 
 .٢٠٠٧واخلطط االستراتيجية املشتركة لعام 

 
 . اليت حتققت٢٠٠٧نسبة أهداف عام  •

 ٤اهلدف 
داف الشعبة  من أه% ٨٥حتقيق نسبة ال تقل عن  •

 .٢٠٠٧لعام 
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 اخلرباء االستشاريون

تلزم امليزانية املخصصة للخربة االستشارية بالنسبة ملشورة اخلرباء ذات الصلة باحلاالت فيما يتعلق باملسائل  -٦٨
 شهر عمل موظف برتبة ١٣,٥وي خصص اعتماد مبا جمموعه . ها يف احملكمةالقانونية مثل مسائل املقبولية اليت ي نظر في

، وذلك فيما يتعلق حبالة مجهورية الكنغو الدميقراطية بالدرجة األوىل وفيما خيص  دارفور وحالة رابعة بدرجة ٥-ف
 .أقل

 العمل اإلضايف

ويضا عن العمل اإلضايف يف فئة  يورو للوفاء باالحتياجات القانونية تع١٥ ٠٠٠ي خص ص اعتماد مقداره  -٦٩
 .اخلدمات العامة

 إعادة التصنيف

 يورو حتت البند املتعلق بتكاليف املوظفني من الفئة الفنية لتسديد أي ٩٨ ٠٠٠أ درج مبلغ مقداره  -٧٠
 ٢١الفقرة (تكاليف ناشئة عن رفع رتب بعينها نتيجة لعملية إعادة التصنيف املبينة إمجاال يف مقدمة امليزانية 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية 

 السفر

أدرج اعتماد يفي باحتياجات عشر بعثات داخل أوروبا وعشر بعثات خارجها لسفر املدعي العام من  -٧١
أجل الدعوة إىل التعاون مع مكتب املدعي العام وفهم دوره؛ وأربع بعثات داخل أوروبا وخارجها 

وزيادة الثقة داخل -تحدث باسم قسم اإلعالم لتحقيق األهداف املتوخاة على صعيد قسم اإلعالمامل/للمستشار
 وإقامة عالقات صحفية مرضية أثناء البعثات -جمتمعات حملية حمددة وتنمية الفهم لديها وذلك يف مجيع أحناء العامل

 .اليت يقوم هبا املدعي العام

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 .ي طلب ختصيص اعتمادات للتعاقد مع مصو رين ي ؤتى هبم لتغطية أنشطة ينظمها املدعى العام خارج املقر  -٧٢
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 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

 بغية النهوض ٢ ومخس بعثات للحالة ٤ و٣ و١خ ص ص اعتماد لبعثات ثالث لكل  حالة من احلاالت  -٧٣
 .االت األربع ولقيام املدعي العام مبا يلزم من رحالت لتأمني االتفاق والتعاونباألهداف اإلعالمية ذات الصلة باحل

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ي طلب ختصيص اعتمادات لالضطالع بأنشطة ذات صلة حباالت حمددة مثل الربامج  اإلذاعية املتصلة  -٧٤
واد والستئجار املرافق املالئمة الالزمة للمؤمترات الصحفية يف بالتحقيقات يف البلدان املعنية ولتيسري جتهيز وتوزيع امل

 .اخلارج وخاصة يف أقاليم البلدان اليت جتري فيها عمليات التحقيق
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢١١٠  الربنامج -١٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦تمدة لعام امليزانية املع
 )بآالف اليورو(

 )*( ٢٠٠٥النفقات املعدلة لعام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 ديوان الدعي العام

 )**(ة الفنيةموظفو الفئ ٦٨٧,١  ٦٨٧,١ ٨١٣,٧  ٨١٣,٧ ١٢٦,٦ ١٨,٤
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٢٢٧,٨  ٢٢٧,٨ ٢٣٥,٧  ٢٣٥,٧ ٧,٩ ٣,٥
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٨١٦,١  ٨١٦,١ ٩١٤,٩  ٩١٤,٩ ١ ٠٤٩,٤  ١ ٠٤٩,٤ ١٣٤,٥ ١٤,٧
 العمل اإلضايف       ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠ ١٠٠,٠
 يوناخلرباء االستشار ٦١,٠  ٦١,٠  ٧٧,٩ ٧٧,٩  ١٧٢,٦ ١٧٢,٦ ٩٤,٧ ١٢١,٦
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦١,٠  ٦١,٠  ٧٧,٩ ٧٧,٩ ١٥,٠ ١٧٢,٦ ١٨٧,٦ ١٠٩,٧ ١٤٠,٨
  السفر ١٢٥,٠ ١٥,١ ١٤٠,١ ٦٤,٢ ٣٧,٩ ١٠٢,١ ٨٣,٣ ٥١,٤ ١٣٤,٧ ٣٢,٦ ٣١,٩

 الضيافة    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
  مبا فيها التدريباخلدمات التعاقدية ١٢٣,١ ٠,٦ ١٢٣,٧ ٧,٥  ٧,٥ ٧,٥ ٢٠,٠ ٢٧,٥ ٢٠,٠ ٢٦٦,٧
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٤٨,١ ١٥,٧ ٢٦٣,٨ ٨١,٧ ٣٧,٩ ١١٩,٦ ١٠٠,٨ ٧١,٤ ١٧٢,٢ ٥٢,٦ ٤٤,٠

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٤٤,٤  ٤٤,٤ ٤٤,٤ ١٠٠,٠
 نامج جمموع الرب ١ ١٢٥,٢ ١٥,٧ ١ ١٤٠,٩ ٩٩٦,٦ ١١٥,٨ ١ ١١٢,٤ ١ ٢٠٩,٦ ٢٤٤,٠ ١ ٤٥٣,٦ ٣٤١,٢ ٣٠,٧

 .٢٠٠٦ وحدة اإلعالم اللتني نقلتا إىل ديوان املدعي العام بالنسبة لعام ٢١٥٠، وحدة االستراتيجية اخلاصة باملوظفني، و٢١٤٠ من الربنامج الفرعي ٢٠٠٥تنطوي النفقات املعدلة على نفقات عام (*)      
 .على أن هذه التكاليف تتصل بالربنامج الرئيسي ككل .  األساسية� ٢٠٠٧ار امليزانية املقترحة لعام ، مت استيعاب تكاليف إعادة التصنيف يف إط٢٠٠٧بالنسبة لعام (**)    

  ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١١٠  الربنامج -١٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة 

الرتبة 
 سيةالرئي

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 ديوان املدعي العام عام

 األساسية  ١    ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ١ ٣ ٤ ١٠
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي ١    ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ١ ٣ ٤ ١٠

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع  ١    ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ١ ٣ ٤ ١٠
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 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

اهلدف (خلارجي إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة، رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون ا -١
 ). اهلدف األول�استراتيجية االدعاء ) (١االستراتيجي 

 )٢٠اهلدف االستراتيجي (تقد م مستوى عال  من األمن للمعلومات " مؤسسة إلكترونية"أن تتحو ل إىل  -٢
أن تتحو ل إىل إدارة غري بريوقراطية ترك ز على النتائج وليس على العمليات وتعتمد على قواعد لضمان  -٣

 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق وتقليل املخاطر عند االقتضاء 
تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد  -٤

 ).١٣اهلدف االستراتيجي (املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
 اليت ت عاجل كنسبة من احلجم املتلقى حجم املواد •

واملوارد املتاحة؛ يكون االحنراف عاديا يف متوسط 
 .الوقت الالزم للتجهيز

 .معد الت التجهيز احلقيقية •

 ١اهلدف 
جتهيز كافة املواد املتلق اة واملتعلقة باألدلة بالكامل  •

يف نطاق القيود اليت تفرضها (ويف الوقت املناسب 
 ).املوارد

متطلبات إعادة التجهيز (نتاج عالية اجلودة عملية إ •
 ). يف املائة٥يقل حجمها اإلمجايل عن 

 
النسبة املئوية من املواد املالئمة املتاحة والقابلة  •

 .للبحث عنها إلكترونيا

النسبة املئوية الفعلية مما ي حتفظ به من املعلومات  •
 .وعدد حاالت االخالل بأمنها

 ٢اهلدف 
من كافة املواد املالئمة متاح  .% ٩٥ما ال يقل عن  •

 .إلكترونيا وبنص  قابل للبحث اإللكتروين

 من املعلومات دون أي % ١٠٠االحتفاظ بـ  •
 خلل بأمنها

 
مستويات اخلدمة الفعلية مقارنة مبستويات  •

 .اخلدمات املنشورة

 ٣اهلدف 
أداء مستوى من اخلدمات ال يقل عن املستوى املبني  •

 .ذات الصلة بالوحداتيف اتفاقات تقدمي اخلدمات 
 
معدل ما ي نفذ ومدى احنرافه عن التنبؤات املتصلة  •

 .أهداف املكتب املخطط هلا/بأنشطة

 ٤اهلدف 
التنفيذ املالئم مليزانية مكتب املدعي العام وفقا  •

الشراء والتنبؤات املتعلقة بذلك /خلطط التوظيف
 .أخذا بعني االعتبار االحتياجات العملياتية املتغرية
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 وارد اجلديدة املقترحة من املوظفنيامل

 املوارد املتصلة باحلاالت

 )انكليزي-فرنسي (٣-مترجم واحد برتبة ف

حتت م الزيادة الكبرية يف عدد الوثائق ذات الصلة بإجراءات احملكمة توظيف مترجم إضايف من الفرنسية إىل  -٧٥
 وإدارة شؤون الترمجة الفورية امليدانية استنادا وسوف يشرف شاغل الوظيفة أيضا على عملية التوظيف. االنكليزية

 .إىل السجل القائم بالنسبة جلميع احلاالت

 )العمليات امليدانية (٢-موظف إداري برتبة ف

هذه الوظيفة مطلوبة كنتيجة مباشرة لتزايد عبء إدارة األموال واملساعدة املالية اليت يقتضيها موظفو  -٧٦
وسيتول ى شاغل الوظيفة مسؤولية مراقبة تنفيذ امليزانية .  املوظفني املنتشرين يف امليدانالعمليات امليدانية وغريهم من

وإدارة األموال بالنسبة للحاالت األربع بالعمل على تدقيق حسابات العمليات امليدانية وتأمني التجديد احلسن 
وبدون إضافة هذه . يا ونفقات التشغيل العامةالتوقيت ملوارد العمليات امليدانية التدبري السليم للشؤون املالية للضحا

الوظيفة سيتعذر على املوظف اإلداري احلايل توفري خدمة عالية اجلودة أو الوفاء مبقتضيات اتفاق تقدمي اخلدمات 
 .ورمبا تتعرض العمليات امليدانية للخطر

 )ةعمليات ميداني(الرتب األخرى -موظف مالية وخدمات عامة من فئة اخلدمات العامة

والطاقة اإلضافية الزمة بسبب تزايد العمليات . هذه الوظيفة يتطلبها تعزيز طاقة وحدة اإلدارة العامة -٧٧
 وسوف يساعد شاغل هذه الوظيفة يف املقام األول يف جمال اإلدارة ذات الصلة بامليدان مبا يف SAPواألخذ بنظام 

وغياب مورد كهذا ستترتب عليه اختناقات يف .  والسفر وإعداد الفواتري،SAPذلك عملية الشراء باستخدام نظام 
العمل اإلداري مما يؤخر أنشطة الدعم العمليايت واألداء املتصل باتفاقات تقدمي اخلدمات، أما البديل لذلك فيتمثل يف 

 .ضرورة إحالة السلطة املالية واإلدارية إىل شعبة تنفيذية أخرى

 املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة العامة مطلوبة لتوفري املرونة والتدرج الالزمني للوفاء باملتطلبات الدورية الضخمة احلجم املساعدة  -٧٨
من الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية امليدانية املالزمة ألنشطة التحقيق واالدعاء اليت يضطلع هبا املكتب واليت يتعذر 

 .الوفاء هبا عن طريق التوظيف العادي

 لدعم احلالة يف مجهورية الكونغو ٣-تماد ألربعة مترمجني حتريريني من الفئة الفنية فوخيص ص اع -٧٩
 .٤الدميقراطية واحلالة يف السودان واحلالة 

 شهرا من أشهر عمل مترجم فوري ميداين من فئة ١٢ و١٦ و١٦ و٤ومطلوب توفري ما جمموعه  -٨٠
الترمجة الفورية امليدانية ألفرقة التحقيق يف امليدان بالنسبة الرتب األخرى لتقدمي الدعم الالزم من -اخلدمات العامة
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وتقوم هذه االسقاطات على أساس .  على التوايل٤لكل من أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور واحلالة 
 .ق العملياتعدد ودرجة البعثات يف احلاالت الراهنة والتحديات اللغوية املتواصلة اليت ي توقع أن تواجه يف مناط

واملوارد املطلوبة للمساعدة املؤقتة العامة بالنسبة الستنساخ النصوص اليت هي بلغات غري لغة عمل جرى  -٨١
 أشهر من مكافئ عمل مترجم من فئة اخلدمات ٥ و٧ و٧ و٩ إىل ٢٠٠٦ختفيضها الطفيف مقارنة مبستوياهتا لعام 

 .لة مجهورية الكونغو الدميقراطية وحالة دارفور واحلالة الرابعة الرتب األخرى، بالنسبة حلالة أوغندا وحا�العامة 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

من املزمع االضطالع مبا يكافئ ثالث بعثات يف أوروبا وأربع بعثات خارج أوروبا سيقوم هبا املوظف  -٨٢
وت عزى الزيادة اليت تشهدها البعثات خارج أوروبا إىل املكان . يم واإلدارةاإلداري األقدم املسؤول عن شؤون التنظ
وهناك أربع بعثات إىل أوروبا مزمع أن يقوم هبا املدير اإلداري األقدم . الذي تنعقد فيه الدورة السادسة للجمعية

 .أو رؤساء الوحدات حلضور اجتماعات ومؤمترات رئيسية/و

 لتدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها ا

ينظم على أساس من التناوب (توفر ميزانية التدريب املركزي ما يلزم للتدريب السنوي يف جمال االستئناف  -٨٣
 ). يورو٢٦ ٢٠٠) (اليت تشترك فيه حماكم أخرى

 يورو للترمجة اإللزامية باالعتماد على مصادر خارجية للرسائل الواردة يف إطار ٢٥ ٠٠٠وي طلب مبلغ  -٨٤
 .من نظام روما األساسي احملررة بلغة غري لغيت العمل للمحكمة ١٥املادة 

 اللوازم واملواد

اجملالت اليت ختص  / يورو لغرض جتديد االشتراكات القائمة يف قواعد البيانات٥٣ ٠٠٠ي طلب مبلغ  -٨٥
 .مكتب املدعي العام وشراء نسخ من الكتب املرجعية

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

) مدة كل منها سبعة أيام( بعثة ٢٤مع عدد وتواتر البعثات املزمع أن تقوم هبا أفرقة التحقيق ت طلب متش يا  -٨٦
يقوم هبا املترمجون الشفويون امليدانيون غري احملليني لدعم احملققني العاملني بصدد القضايا املتصلة جبمهورية الكونغو 

 بعثات إضافية ١٠وي قد ر لزوم تنظيم . أوغندا إىل ثالث بعثاتومت  خفض السفر إىل . ٤الدميقراطية ودارفور واحلالة 
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االدعاء ذات الصلة باحملاكمة اليت ختص  مجهورية /الزمة لالضطالع بأنشطة التحقيق) كل  منها ثالثة أيام(مدة 
 .الكونغو الدميقراطية

ية من عمليات التحقيق بالنسبة لكل  عمل)  يوما١٦مدة كل منها (كما أن من املتوخى تنظيم ست بعثات  -٨٧
مدة كل منها (وي قد ر لزوم تنظيم عشرة بعثات إضافية . اجلارية الالزمة لتوفري الدعم التقين ألفرقة التحقيق يف امليدان

 .االدعاء ذات الصلة باحملاكمة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية/لالضطالع بأنشطة التحقيق) ثالثة أيام

 ا فيها التدريباخلدمات التعاقدية مب

؛ ) يورو١٠ ٠٠٠(ي وف ر اعتماد للتدريب ذي الصلة باحلاالت فيما خيص  التدريب يف ميدان احملاماة  -٨٨
؛ والتدريب على املهارات السمعية ) يورو٢٣ ٠٠٠(ومهارات احملققني والتدريب على البقاء على قيد احلياة 

مبواجهة اإلجهاد والصدمات بالنسبة للموظفني الذين يتعاملون ؛ وتقدمي املشورة فيما يتعلق ) يورو٥ ٠٠٠(البصرية 
 ٢٠ ٠٠٠(؛ والتدريب على نظم تكنولوجيات املعلومات ) يورو١٢ ٠٠٠(بشكل مباشر مع الضحايا والشهود 

 ).يورو

لدعم ) ٤هي مجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور واحلالة ( يورو لثالث حاالت ٤٠ ٠٠٠وي طلب مبلغ  -٨٩
 .ات باالعتماد على مصادر خارجية لرسائل ترتبط حتديدا باحلاالت واردة بلغات غري لغات عمل احملكمةالترمج

 يورو لتأمني اخلدمات املقدمة من مصادر خارجية واملتصلة خبدمات ٩ ٥٠٠وي طلب ختصيص مبلغ  -٩٠
 .ترقيم األدلة الواجب إدخاهلا ضمن امللفات اإللكترونية/مسح

 يورو للصيانـة اليت تتطلبهـا معـد ات وبرامج مكتب املدعي العام ١٥٥ ٠٠٠ـغ وي طلــب مبلـ -٩١
 ArcView. و Case Map و Transcription و Ringtailمن قبيل 

 نفقات التشغيل العامة

 يورو لدعم تكاليف التشغيل اليت ت تكب د أثناء التحقيقات اجلارية يف امليدان مبا يف ٣٠ ٠٠٠ي طلب مبلغ  -٩٢
 . فري ما يلزم إلجراء املقابالت يف املواقع النائية، مثل تأجري املباين وما يتصل بذلك من اللوازم واملنافعذلك تو

 اللوازم واملواد

 يورو لتجديد املوارد املخصصة ٢٤ ٠٠٠ يورو فيما يتصل مبشروع نظام الشهود و٢٠ ٠٠٠ي طلب مبلغ  -٩٣
 . عالقة مبوضوع حتليل احلاالت يورو للكتب اليت هلا٤ ٠٠٠للوازم مجع األدل ة و

 األثاث واملعد ات

توف ر امليزانية اخلاص ة باملعد ات واليت مت  خفضها إىل حد  كبري ما يلزم الستبدال تراخيص الربامج اخلاصة  -٩٤
 ). يورو٤٠ ٠٠٠(مبكتب املدعي العام وحتديثها 
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢١٢٠  الربنامج الفرعي -١٥اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٥النفقات املعدلة لعام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 قسم اخلدمات

 موظفو الفئة الفنية ٩٢٤,٣ ١٦١,١ ١ ٠٨٥,٤ ٩٥٠,٧ ٣٨٦,٨ ١ ٣٣٧,٥ ٢٥٢,١    ٢٣,٢   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٣٢٥,٥ ٥٦٠,٦ ٨٨٦,١ ٣٣٧,٨ ٧٦٣,٢ ١ ١٠١,٠ ٢١٤,٩    ٢٤,٣   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ١٢٠,٠ ٢٠,٦ ١ ١٤٠,٧ ١ ٢٤٩,٨ ٧٢١,٧ ١ ٩٧١,٥ ١ ٢٨٨,٥ ١ ١٥٠,٠ ٢ ٤٣٨,٥ ٤٦٧,٠    ٢٣,٧   
 املساعدة املؤقتة العامة ٣٦٢,٤ ٥٩٧,٧ ٩٦٠,١  ٢ ٤١٨,٠ ٢ ٤١٨,٠  ٢ ٦٨٨,٤ ٢ ٦٨٨,٤ ٢٧٠,٣    ١١,٢   
 العمل اإلضايف ٠,٩  ٠,٩        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٣٦٣,٣ ٥٩٧,٧ ٩٦١,٠  ٢ ٤١٨,٠ ٢ ٤١٨,٠  ٢ ٦٨٨,٤ ٢ ٦٨٨,٤ ٢٧٠,٣    ١١,٢   
  السفر ٣٩,٥ ١٤٠,٨ ١٨٠,٣ ٨,٥ ٣٧١,١ ٣٧٩,٦ ١٩,٧ ٤٥٥,٥ ٤٧٥,٢ ٩٥,٦    ٢٥,٢   
 الضيافة ٧,٤ ٠,٤ ٧,٧        
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٨٥,٥ ٣٢,٧ ٢١٨,٢ ٥١,٢ ٢٦٢,٥ ٣١٣,٧ ٥١,٢ ٣٥٧,٥ ٤٠٨,٧ ٩٥,٠    ٣٠,٣   
 نفقات التشغيل العامة ٣,١ ٨,١ ١١,٢  ٤٠,٠ ٤٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠ ١٠,٠ - ٢٥,٠ -

 اللوازم واملواد ٥١,٢ ٤,٤ ٥٥,٦ ٣٨,٠ ٢٨,٠ ٦٦,٠ ٥٣,٠ ٤٨,٠ ١٠١,٠ ٣٥,٠    ٥٣,٠    
 األثاث واملعدات ٤١٧,٩ ٥٢,٠ ٤٦٩,٩ ١١٩,٩ ٢٥٤,١ ٣٧٤,٠  ٤٠,٠ ٤٠,٠ ٣٣٤,٠ - ٨٩,٣ -
موع الفرعي، التكاليف غري اجمل ٧٠٤,٦ ٢٣٨,٤ ٩٤٢,٩ ٢١٧,٦ ٩٥٥,٧ ١ ١٧٣,٣ ١٢٣,٩ ٩٣١,٠ ١ ٠٥٤,٩ ١١٨,٤ - ١٠,١ -

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٦٤,٦ ٦١,٤ ١٢٦,٠ ١٢٦,٠    ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج الفرعي  ٢ ١٨٧,٩ ٨٥٦,٧ ٣ ٠٤٤,٦ ١ ٤٦٧,٤ ٤ ٠٩٥,٤ ٥ ٥٦٢,٨ ١ ٤٧٧,٠ ٤ ٨٣٠,٨ ٦ ٣٠٧,٨ ٧٤٤,٩    ١٣,٤   

 ٢٠٠٧قترح من املوظفني لعام املالك امل: ٢١٢٠  الربنامج الفرعي -١٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 شعبة اخلدمات عام

 األساسية      ١ ١ ٥ ٣  ١٠  ٦ ٦ ١٦
 املتصلة باحلاالت        ١ ٢ ٣  ١٣ ١٣ ١٦
 اجملموع الفرعي     ١ ١ ٥ ٤ ٢ ١٣  ١٩ ١٩ ٣٢

 الوظائف احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ١ ١  ٢  ١ ١ ٣
 اجملموع الفرعي       ١ ١  ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١ ١ ٦ ٥ ٢ ١٥  ٢٠ ٢٠ ٣٥
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 قسم املشورة القانونية: ٢١٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

اهلدف (إجراء ست ة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجي  -١
 ) اهلدف األول�استراتيجية االدعاء ) (١االستراتيجـي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

مالء مكتب املدعي العام بأن املشورة مدى إقرار ع •
توفر طبقا للمرافق األساسية ) أ(القانونية املقدمة 

جتيب إجابة كاملة على ) ب(القانونية للمحكمة و
 .املسائل اليت يثريها الطلب

نسبة الطلبات اليت توف ر يف الوقت املناسب  •
 .ومتوسط طول أي تأخري حيدث

 .٢٠٠٧نسبة ما ي نجز من أهداف عام  •

 ١هلدف ا

توف ر كافة ضروب املشورة القانونية وفقا لطبيعة  •
اهلياكل األساسية للمحكمة ومبا يفي وفاء تاما 

 .باحتياجات طالب املشورة

 

 .تقدم كافة ضروب املشورة يف الوقت املناسب •

املوافقة على خطة تطوير الشبكة القانونية بشكل  •
 .٢٠٠٧منتظم وحتقيق أهداف عام 

 

 ملقترحة من املوظفنياملوارد اجلديدة ا

 املوارد األساسية

 املساعدة املؤقتة العامة

ي طلب مبلغ مت  احلد  فيه إىل حد  كبري من املساعدة اليت قوامها مخسة أشهر عمل يف مستوى الفئة الفنية  -٩٥
جات وسوف ي سهم هذا املورد يف عمل القسم املتصل باملشاريع القصرية األجل اليت توضع تلبية الحتيا. ٢-ف

 .املكتب اخلاصة

 السفر

ي رتأى تنظيم بعثتني داخل أوروبا وبعثتني أخريني خارجها يقوم هبما ممثل القسم وذلك ألغراض حضور  -٩٦
املؤمترات القانونية وزيارة املؤسسات واالضطالع بالتدريب واحلفاظ على شبكة اخلرباء القانونيني األكادمييني 

 .وزيادة توسيع هذه الشبكة
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢١٣٠  الربنامج الفرعي -١٧ اجلدول

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع ةاألساسي باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم املشورة القانونية

 موظفو الفئة الفنية ٣٢٢,٧  ٣٢٢,٧ ٣٣٥,٢  ٣٣٥,٢ ١٢,٥   ٣,٩  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠    ٣,٧  
 ي، املوظفوناجملموع الفرع ٣٢٥,٤  ٣٢٥,٤ ٣٧٧,٠  ٣٧٧,٠ ٣٩١,٥  ٣٩١,٥ ١٤,٥   ٣,٨  
 املساعدة املؤقتة العامة ٢١٥,٦  ٢١٥,٦ ٢٣٥,٠  ٢٣٥,٠ ٣٦,١  ٣٦,١ ١٩٨,٩- ٨٤,٦-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢١٥,٦  ٢١٥,٦ ٢٣٥,٠  ٢٣٥,٠ ٣٦,١  ٣٦,١ ١٩٨,٩- ٨٤,٦-
  السفر ١٥٠,٠  ١٥٠,٠ ٦,٥  ٦,٥ ٦,٨  ٦,٨ ٠,٣   ٤,٦  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٥,٠  ١٥,٠ ٦,٥  ٦,٥ ٦,٨  ٦,٨ ٠,٣   ٤,٦  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٦,٢  ١٦,٢ ١٦,٢   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي  ٥٥٦,٠  ٥٥٦,٠ ٦١٨,٥  ٦١٨,٥ ٤٥٠,٦  ٤٥٠,٦ ١٦٧,٩- ٢٧,١-

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢١٣٠  الربنامج -١٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
 -العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

 ٤-ف ٣-ف ٢-ف ١-ف
 ٥-ف

 
 

مساعد  ٢-مد ١-مد
 أمني عام

وكيل أمني 
 قسم املشورة القانونية عام

 األساسية      ١ ١  ١  ٣  ١ ١ ٤
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي     ١ ١  ١  ٣  ١ ١ ٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١ ١  ١  ٣  ١ ١ ٤
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 ونشعبة االختصاص والتكامل والتعا: ٢٢٠٠الربنامج  -٢

 مقدمة

تتجلى قيمة املؤسسة املشهود هلا باملكانة واليت حتظى بالدعم الكايف يف إصدارها ألوىل األوامر بالتوقيف  -٩٧
وتربهن التجربة املكتسبة من احلاالت الراهنة على أن من األمهية مبكان أن يبذل . ونقل األشخاص إىل احملكمة

لتعاون لتوقيف وتسليم األشخاص وتعزيز التعاون فيما بني مكتب املدعي العام جهودا جبارة حلشد الدعم وا
الشركاء الوطنيني والدوليني هبدف التشجيع على توقيف األشخاص واحلد على هذا النحو من الفجوة املتمثلة يف 

كس وكون هذه الوظيفة أساسية يف جناح تنفيذ استراتيجية االدعاء ينع. اإلفالت من العقاب واإلسهام يف منع اجلرائم
وسوف يضم كل فريق مشترك ممثال أقدم لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون ذو . يف تعزيز األفرقة املشتركة

خلفية تسمح له بإسداء املشورة حول التعاون الداخلي ومسائل التوقيف واإلشراف على عمل ممثلي الشعب 
 .األخرى الذين يتشكل منهم الفريق املشترك

منصفة وفع الة وسريعة وفقا لنظام روما األساسي من الضرورة مبكان أن ينهض ولالضطالع بإجراءات  -٩٨
باعتبار هذا التقييم شرطا ال غىن عنه لتحديد مصاحل العدالة طبقا " مصاحل الضحايا"املكتب بواجبه املتمثل يف تقييم 

 ويلزم يف ضوء اخلربة املكتسبة  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،٤٨ من نظام روما األساسي والبند ٥٣للمادة 
بذل جهود منتظمة اللتماس وجهات نظر الضحايا واجملتمعات احمللية قبل القيام بعمليات التحقيق وتقييم مصاحل هذه 

ومن شأن هذا التفاعل املنهجي أن يكم ل أيضا األنشطة املبذولة يف سبيل التوعية فتعزز . اجلهات على أساس متواصل
 .وعي بأثر أنشطة مكتب املدعي العام وتصحيح الفهم هلذه األنشطةعلى هذا النحو ال

مث إن االشتراك بشكل متزايد باستمرار يف عرض وجهات النظر القانونية بشأن املسائل املعقدة يف  -٩٩
يتم  على سبيل املثال ما يتعلق بكشف الوثائق اليت (اإلجراءات القضائية ذات الصلة باملقبولية واالختصاص والتعاون 

يربز احلاجة إىل تأمني املوارد الكافية داخل األفرقة املشتركة لتوفري املشورة الالزمة ) احلصول عليها على أساس سري
 .بصدد مسائل التعاون القضائي والدعم



 
 

 

IC
C

-A
SP

/5/32
 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٠٠  الربنامج -١٩اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )الف اليوروبآ(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
شعبة االختصاص والتكامل 

 والتعاون

 موظفو الفئة الفنية ٦٨٥,٩ ٤٩٨,٦ ١ ١٨٤,٥ ٧١٣,٠ ٩٩٠,١ ١ ٧٠٣,١   ٥١٨,٦    ٤٣,٨   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١٠٨,٦  ١٠٨,٦ ١١٢,٦  ١١٢,٦ ٤,٠    ٣,٧   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٩٨٨,٣ ٠,١ ٩٨٨,٤ ٧٩٤,٥ ٤٩٨,٦ ١ ٢٩٣,١ ٨٢٥,٦ ٩٩٠,١ ١ ٨١٥,٧ ٥٢٢,٦    ٤٠,٤   
 املساعدة املؤقتة العامة ١٤٤,٠ ٦,٣ ١٥٠,٣  ٢١١,٤ ٢١١,٤  ٤٣,٤ ٤٣,٤ ١٦٨,٠- ٧٩,٥ -

 اخلرباء االستشاريون ٢,٢  ٢,٢     ٣٢,٠ ٣٢,٠ ٣٢,٠    ١٠٠,٠   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٤٦,٢ ٦,٣ ١٥٢,٥  ٢١١,٤ ٢١١,٤  ٧٥,٤ ٧٥,٤ ١٣٦,٠- ٦٤,٤ -

  السفر ١٨٣,٣ ٩٨,٧ ٢٨٢,٠ ٢٩,٢ ٢٨٦,٦ ٣١٥,٨ ٧٧,٥ ٣٩٤,٠ ٤٧١,٥ ١٥٥,٧    ٤٩,٣   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٨٣,٣ ٩٨,٧ ٢٨٢,٠ ٢٩,٢ ٢٨٦,٦ ٣١٥,٨ ٧٧,٥ ٣٩٤,٠ ٤٧١,٥ ١٥٥,٧    ٤٩,٣   

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٣٢,٣ ٣٢,٣ ٦٤,٦ ٦٤,٦    ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج  ١ ٣١٧,٨ ١٠٥,١ ١ ٤٢٢,٩ ٨٢٣,٧ ٩٩٦,٦ ١ ٨٢٠,٣ ٩٣٥,٤ ١ ٤٩١,٨ ٢ ٤٢٧,١ ٦٠٦,٩    ٣٣,٣   

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :  ٢٢٠٠  الربنامج -٢٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون عام

 األساسية     ١ ١ ٢ ١ ١  ٦  ٢ ٢ ٨
 املتصلة باحلاالت      ١ ٣ ٢  ٦    ٦
 اجملموع الفرعي    ١ ١ ٣ ٤ ٣  ١٢  ٢ ٢ ١٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 تصلة باحلاالتامل      ٢ ١ ١  ٤    ٤
 اجملموع الفرعي      ٢ ١ ١  ٤    ٤

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١ ١ ٥ ٥ ٤  ١٦  ٢ ٢ ١٨
  

60



ICC-ASP/5/32 

 

61 

 

 مكتب الرئيس: ٢٢١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

اهلدف االستراتيجي . (إجراء ستة حتقيقات يف قضايا وحماكمة واحدة رهنا مبا ي ؤمن من التعاون اخلارجي -١
 ). اهلدف األول�اء استراتيجية االدع) (١

استحداث آليات خاصة بكل  حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله وخاصة يف جمال توقيف  -٢
 ). اهلدفان الثالث واخلامس�استراتيجية اإلدعاء ) (٧اهلدف االستراتيجي (األشخاص وتسليمهم 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
 اليت ٢٠٠٧الشعبة لعام النسبة املئوية من أهداف  •

 .حتققت

 ٢ و١اهلدفان 
 من أهداف الشعبة لعام % ٨٥حتقيق ما ال يقل  عن  •

٢٠٠٧ 
 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 اخلربة االستشارية

رية ارتقابا على ضوء التجارب املستخلصة من احلاالت األخرى ي طلب ختصيص أموال للخربة االستشا -١٠٠
واألموال املطلوبة . أو للوفاء باحتياجات التعاون فيما يتصل باحلالة الرابعة/إلجراء حتليالت يقوم هبا أخصائيون و

 .٥- شهر عمل خبري برتبة ف٢,٥متثل املكافئ لـ )  يورو٣٢ ٠٠٠ومبلغها (

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

رتأى أن تتطلب العالقات اخلارجية العامة ومجع املعلومات للتحليل تنظيم بعثتني يؤديهما مدير الشعبة ي  -١٠١
 . داخل أوروبا وبعثتني خارجها
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 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

تأمينا للتعاون الذي تقتضيه حاالت بعينها وللتفاوض بشأن اتفاقات تعاون خيص  حاالت بعينها بالنسبة  -١٠٢
 بعثة ١٥و) أوروبا( بعثة ١٢نظر احملكمة، يوف ر اعتماد لتنظيم /لكل من احلاالت املعروضة اليت هي قيد التحقيق

 ).خارج أوروبا(
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٢١٠  الربنامج الفرعي -٢١اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦عتمدة لعام امليزانية امل
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب الرئيس

 موظفو الفئة الفنية ١٥٦,٩  ١٥٦,٩ ١٦٦,٨  ١٦٦,٨ ٩,٩ ٦,٣
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠ ٣,٧
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٠٣,١  ٢٠٣,١ ٢١١,٢  ٢١١,٢ ٢٢٣,١  ٢٢٣,١ ١١,٩ ٥,٦

 املساعدة املؤقتة العامة ٤,٨  ٤,٨        
 اخلرباء االستشاريون        ٣٢,٠ ٣٢,٠ ٣٢,٠ ١٠٠,٠
 الرتب األخرىاجملموع الفرعي،  ٤,٨  ٤,٨     ٣٢,٠ ٣٢,٠ ٣٢,٠ ١٠٠,٠
 السفر ٨٥,٣ ١٣,٨ ٩٩,١ ٧,١ ٢٨,٥ ٣٥,٦ ٩,٠ ٦٠,١ ٦٩,١ ٣٣,٥ ٩٤,١
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٥,٣ ١٣,٨ ٩٩,١ ٧,١ ٢٨,٥ ٣٥,٦ ٩,٠ ٦٠,١ ٦٩,١ ٣٣,٥ ٩٤,١

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١  ٨,١ ٨,١ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ٢٩٣,٢ ١٣,٨ ٣٠٧,٠ ٢١٨,٣ ٢٨,٥ ٢٤٦,٨ ٢٤٠,٢ ٩٢,١ ٣٣٢,٣ ٨٥,٥ ٣٤,٦

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢١٠  الربنامج الفرعي -٢٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب الرئيس عام

 األساسية     ١      ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي    ١      ١  ١ ١ ٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١      ١  ١ ١ ٢
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 قسم حتليل احلاالت: ٢٢٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

اهلدف االستراتيجي (إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجي  -١
 )ابع اهلدفان األول والر-استراتيجية اإلدعاء ) (١

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

النسبة املئوية الفعلية من البالغات اليت يتم  الرد   •
 .عليها يف غضون اإلطار الزمين احملد د

 ١اهلدف 

 من % ٩٠الرد  يف غضون مخسة أسابيع على  •
 من نظام روما ١٥البالغات الواردة يف إطار املادة 

 .األساسي بإحدى لغيت عمل احملكمة

سبة املئوية من التقارير اليت تنجز يف موعدها الن •
 .واليت تكون مسببة من قبل اللجنة التنفيذية 

 أو أكثر من التقارير املطلوبة أو % ٨٥إعداد  •
الدورية عن احلاالت حمل  االهتمام أو بشأن املقبولية 
أو مصاحل العدالة بالنسبة للحاالت رهن التحقيق 

ببة من قبل اللجنة وإجنازها يف موعدها وتقدميها مس
 .التنفيذية

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 ٢-حملل حاالت مساعد برتبة ف

ووجود هذا . ٢٠٠٧ يف النصف الثاين من عام ٢-ي نتظر أن تدعو احلاجة إىل حملل إضايف برتبة ف -١٠٣
لتحاليل املتصلة جبمهورية الكونغو الدميقراطية حيث ستجري الشخص تقتضيه احلاجة إىل املساعدة يف جماالت ا

وعلى حني أن كلتا العمليتني جتريان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إال أن هلما صلة . بالتوازي عمليتا حتقيق
 .مبتهمني وجمتمعات شىت ولذلك هي تقتضي التحليل احملد د

 .يل دعما لعمليات التحقيقوغياب هذا املورد سيتسبب يف تأخري توفري التحل -١٠٤

 املساعدة املؤقتة العامة

وسوف تضمن هذه األشهر توفر القدرة . ٢-أدرج يف امليزانية اعتماد لستة أشهر عمل موظف برتبة ف -١٠٥
 .التحليلية الالزمة يف حال ازدياد احلاجة هلذه القدرة يف مرحلة الفحص األويل
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

 من نظام ٥٣ و١٥إن األنشطة األساسية، والسيما االضطالع بالعمل التحليلي الالزم مبوجب املادتني  -١٠٦
) يومان لكل بعثة(روما األساسي والتماس املعلومات اإلضافية سوف يتطلب القيام بأربع بعثات داخل أوروبا 

 )ةمخسة أيام لكل بعث(وبعثتني خارج أوروبا 

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

أو إلمتام أنشطة فريق /أدرج اعتماد خيص  حمللني حلاالت معينة ألجل االنضمام إىل فريق التحقيق و -١٠٧
بصدد احلاالت ) سبعة أيام يف املتوس ط( بعثة ٣٣ويتوق ع االضطالع مبا جمموعه . إقليم العملية/التحقيق يف بلد

 .األربع
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٢٠ الربنامج الفرعي  -٢٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم حتليل احلاالت

 موظفو الفئة الفنية ٤٣٥,٣ ٠,١ ٤٣٥,٤ ٢٨٢,٦ ١٥٢,٧ ٤٣٥,٣ ٢٨٩,٠ ٢٢٨,٣ ٥١٧,٣ ٨٢,٠     ١٨,٨    
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤٣٥,٣ ٠,١ ٤٣٥,٤ ٢٨٢,٦ ١٥٢,٧ ٤٣٥,٣ ٢٨٩,٠ ٢٢٨,٣ ٥١٧,٣ ٨٢,٠     ١٨,٨    

 املساعدة املؤقتة العامة ٨٩,٢ ٦,٣ ٩٥,٥  ١٢٠,٤ ١٢٠,٤  ٤٣,٤ ٤٣,٤ ٧٧,٠ - ٦٤,٠ -
 اخلرباء االستشاريون ٢,٢  ٢,٢        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٩١,٤ ٦,٣ ٩٧,٧  ١٢٠,٤ ١٢٠,٤  ٤٣,٤ ٤٣,٤ ٧٧,٠ - ٦٤,٠ -

  السفر ٤٢,١ ٥٢,٠ ٩٤,١ ٢٢,١ ٧٨,٢ ١٠٠,٣ ٢٦,٩ ١٠٨,٢ ١٣٥,١ ٣٤,٨    ٣٤,٧   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٤٢,١ ٥٢,٠ ٩٤,١ ٢٢,١ ٧٨,٢ ١٠٠,٣ ٢٦,٩ ١٠٨,٢ ١٣٥,١ ٣٤,٨    ٣٤,٧   

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٢,١ ٩,٧ ٢١,٨ ٢١,٨    ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج الفرعي ٥٦٨,٨ ٥٨,٤ ٦٢٧,٢ ٣٠٤,٧ ٣٥١,٣ ٦٥٦,٠ ٣٢٨,٠ ٣٨٩,٦ ٧١٧,٦ ٦١,٦   ٩,٤  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٢٠  الربنامج الفرعي -٢٤ول اجلد

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فما فوقها

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

 وكيل أمني
 قسم حتليل احلاالت عام

 األساسية       ١ ١ ١  ٣    ٣
 املتصلة باحلاالت        ٢  ٢    ٢
 اجملموع الفرعي      ١ ١ ٣  ٥    ٥

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت        ١  ١    ١
 اجملموع الفرعي        ١  ١    ١

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع      ١ ١ ٤  ٦    ٦
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 قسم التعاون الدويل: ٢٢٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال  -١
 )اخلامس اهلدفان الثالث و-استراتيجية الدعاء ) (٧اهلدف االستراتيجي . (توقيف األشخاص وتسليمهم

زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة  -٢
 اهلدف -استراتيجية اإلدعاء ) (٨اهلدف االستراتيجي . (والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 )اخلامس

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
ارنة مبجموعة عام  مق٢٠٠٧اجملموعة املتاحة لعام  •

٢٠٠٦. 
 
 
 
النسبة املئوية الفعلية من الطلبات اجملهزة ضمن  •

 .األطر الزمنية املبينة
 
 
 
متوسط تقييم الشريك لالستراتيجيات والتنفيذ  •

 .الفعلي مقابل التنفيذ املخطط
 
 
 
 .التنفيذ الفعلي ملعدل األهداف السنوية •

 ١اهلدف 
كمة جمموعة موس عة من اجلهات اليت تزو د احمل •

من خالل (مبعلومات وغري ذلك من ضروب الدعم 
اتفاقات ذات طابع عام وطابع متصل حباالت 

مبا يف ذلك تقدمي املساعدة ألغراض ) حمددة
 .احملاكمة/التحقيق

مبا يف ذلك ( من طلبات املساعدة %٨٥جتهيز  •
الطلبات لرفع القيود املفروضة على الوثائق السرية 

املستعرضة يف ) ألغراض الكشف عن مضموهنا
غضون يومني اثنني وت درج املدخالت يف قاعدة 

 .بيانات التعقب يف غضون أيام ثالثة

تقييم استراتيجيات التعاون والتوقيف اليت توضع  •
لكل حالة واليت يرى الشركاء الرئيسيون بأهنا 
مرضية على أقل تقدير وحتقيق التقدم املالئم يف 

 .تنفيذ هذه االستراتيجيات

 ٢اهلدف
 من األهداف السنوية %٨٥فيذ ما ال يقل عن تن •

اليت تتضمنها استراتيجيات التعاون والعالقات 
اخلارجية وعالقات التعاون مبشاركة مباشرة من 

 .مكتب املدعي العام
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 املوارد اجلديد املقترحة من املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 ٤- فخبريان استشاريان يف جمال التعاون الدويل برتبة

ليتسىن توفري خبري استشاري يف جمال التعاون لكل حالة من احلاالت هي قيد التحقيق بوصفه جزءا من  -١٠٨
هيكل الفريق املشترك سيتعني االستعانة خببريين استشاريني إضافيني يف جمال التعاون الدويل من أجل التعامل مع حالة 

اخلبري االستشاري الذي سيتصد ى للحالة الرابعة فيوفر له ما يلزم أما . مجهورية الكونغو الدميقراطية وحالة دارفور
وسيقوم شاغال الوظيفتني هذان بتزويد األفرقة املشتركة بعناصر مركزة تتعلق بعمليات التوقيف . من املوارد القائمة

لدعم والتعاون والتسليم وسوف ي سديان املشورة فيما خيص استراتيجيات التحقيقات احملددة لنيل أقصى قدر من ا
من مجيع الفعاليات ذات العالقة باملوضوع ومن مث يتيس ر النهوض بسياسة التكامل اإلجيايب اليت يتوخاها مكتب 

واملسامهة الرئيسية اليت يسهم هبا شاغل الوظيفة يف قيادة الفريق املشترك بني الشعب ستتمثل يف . املدعي العام
 .اصة بكل حالة على حدة واملبادرة بتنفيذهااملسؤولية عن وضع استراتيجيات تعاون خ

وغياب هذين اخلبريين االستشاريني اللذين يكرسان جهودمها لكل حالة سي قوض قدرة مكتب املدعي  -١٠٩
 .العام على التحقيق فع ال التكلفة والناجح، وستقو ض كذلك قدرته على تقدمي األشخاص للمحاكمة

 ٣-لدويل برتبة فخبري استشاري واحد يف جمال التعاون ا

إزاء تزايد حجم طلبات املساعدة والطلبات من اجلهات املقد مة للمعلومات والراغبة يف احلصول على  -١١٠
الوثائق السرية أو يف رفع القيود املفروضة عليها، يتعي ن ختصيص وظيفة إضافية خلبري استشاري يف جمال التعاون 

لطلبات املتعلقة باملساعدة فيما خيص  حالة أوغندا واحلالة الرابعة؛  سيكون مسؤوال عن صياغة ا٣-الدويل برتبة ف
واملساعدة على إجراء مفاوضات تتعلق باتفاقات وترتيبات التعاون؛ واملساعدة يف اجلهود التكميلية اإلجيابية، مبا يف 

 قادرا على توفري �نة  مبوارده الراه�ولن يكون القسم . ذلك تعزيز التشريع التنفيذي بالتعاون مع قلم احملكمة
 .التعاون ألغراض التحقيق واحملاكمة يف األوقات املناسبة

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

خيصص اعتماد للسفر املتصل بعدة عمليات حتقيق يف إطار بعثات يصل عددها إىل مثاين بعثات داخل  -١١١
 بعثة إىل ٤٠وعدد الرحالت ذات الصلة احملددة باحلاالت قوامه ). سبعة أيام( بعثات خارجها ومثاين) يومان(أوروبا 

 ).أربعة أيام يف املتوس ط(أو مناطق أخرى خارج أوروبا /مناطق جتري فيها حاليا حتقيقات و



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٢٣٠  الربنامج الفرعي -٢٥اجلدول 

 ٢٠٠٧يزانية املقترحة لعام امل النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم التعاون الدويل

 موظفو الفئة الفنية ٢٦٤,٤ ٣٤٥,٩ ٥٩٢,٣ ٢٥٧,٢ ٧٦١,٨ ١ ٠٩١,٠ ٤٢٦,٧    ٧٢,٠   

    ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠    ٣,٧ 
 بدون تقسيم

 موظفو اخلدمات العامة
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٣٤٩,٣  ٣٤٩,٣ ٣٠٠,٧ ٣٤٥,٩ ٦٤٦,٦ ٣١٣,٥ ٧٦١,٨ ١ ٠٧٥,٣ ٤٢٨,٧    ٦٦,٣    

 املساعدة املؤقتة العامة ٤٩,٩  ٤٩,٩  ٩١,٠ ٩١,٠    ٩١,٠ - ١٠٠,٠ -
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤٩,٩  ٤٩,٩  ٩١,٠ ٩١,٠    ٩١,٠ - ١٠٠,٠  -

  السفر ٥٦,٠ ٣٢,٩ ٨٨,٩  ١٧٩,٩ ١٧٩,٩ ٤١,٦ ٢٢٥,٧ ٢٦٧,٣ ٨٧,٤    ٤٨,٦    
اليف غري اجملموع الفرعي، التك ٥٦,٠ ٣٢,٩ ٨٨,٩  ١٧٩,٩ ١٧٩,٩ ٤١,٦ ٢٢٥,٧ ٢٦٧,٣ ٨٧,٤    ٤٨,٦    

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٢,١ ٢٢,٦ ٣٤,٧ ٣٤,٧     ١٠٠,٠    
 جمموع الربنامج الفرعي ٤٥٥,٨ ٣٢,٩ ٤٨٨,٧ ٣٠٠,٧ ٦١٦,٨ ٩١٧,٥ ٣٦٧,٢ ١ ٠١٠,٠ ١ ٣٧٧,٣ ٤٥٩,٨    ٥٠,١    

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٢٣٠  الربنامج الفرعي -٢٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم التعاون الدويل عام

 األساسية      ١ ١    ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت      ١ ٣   ٤    ٤
 اجملموع الفرعي     ١ ٢ ٣   ٦  ١ ١ ٧

 الوظائف
 حلالية ا

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ٢ ١   ٣    ٣
 اجملموع الفرعي      ٢ ١ ٣      ٣

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١ ٤ ٤   ٩  ١ ١ ١٠
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 قيقاتشعبة التح: ٢٣٠٠الربنامج  -٣

 مقدمة

تشارك شعبة التحقيقات كثريا يف نوعية العدالة بدعم عمليات اختاذ القرارات يف مكتب املدعي العام عن  -١١٢
طريق حتليل اجلرائم قبل اختيار احلاالت والقضايا وحتديد االجتاهات اجلنائية، وتعزيز قدرة األفرقة املشتركة على 

 روما األساسي، وتأمني الدعم املتواصل ملصاحل الضحايا والشهود، إجراء حتقيقات منصفة وسريعة وفقا لنظام
 .وضمان األمن والرفاه للموظفني والشهود يف سياق العمليات العاجلة

وبقدر ما تسهم به شبكات التعاون الواسعة النطاق مع املنظمات غري احلكومية والوكاالت املعنية حبفظ  -١١٣
رباء يف تيسري كفاءة وفعالية األعمال بشعبة التحقيقات، بقدر ما تعترب هذه السالم وإنفاذ القوانني وشبكات اخل

 . الشبكات حيوية لتحقيق أهداف احملكمة عالوة على أهدافها اخلاصة

وتلتزم الشعبة بدعم ما تصبو إليه احملكمة من أن تكون منوذجا لإلدارة العامة باملساعدة على تطوير مكتب  -١١٤
ة عن طريق إدارة املشاريع الداخلية لألجهزة أو املشتركة بني األجهزة، أو عن طريق املشاركة املدعي العام واحملكم

 .يف هذه املشاريع، والسعي إىل إقامة منظمة فعالة مستها احلرص وتكون مصدرا لإلهلام 

ائمة الكتساب أو توزيع املوارد الق/يف سياق الثقافة املرنة وغري البريوقراطية، أعادت الشعبة ختصيص و و-١١٥
الفعالية وتبسيط اإلجراءات وحتقيق أقصى قدر ممكن من النتائج، مع االحتفاظ يف نفس الوقت بالطلب املتعلق 

. وترد عمليات إعادة التخصيص وإعادة التوزيع بالتفصيل يف كل برنامج فرعي. باملوارد اجلديدة عند أدىن حد
األساسيني الالزمني لدعم أنشطة احملاكمات وتلبية عمليات ونتيجة لذلك، يقتصر الطلب اجلديد على املوظفني 

 .التحليل اإلضافية ومتطلبات العمل بامليدان الناجتة عن احلالة الرابعة



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٠٠  الربنامج -٢٧اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦مدة لعام امليزانية املعت
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 شعبة التحقيقات

 وظفو الفئة الفنيةم ٤٦٠,٠ ٥ ٣٤٧,٠ ٥ ٨٠٧,٠ ٤٧٦,٥ ٦ ٥٦١,٦ ٧ ٠٣٨,١ ١ ٢٣١,١     ٢١,٢    
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١٠٨,٦ ١ ٢٩٠,٠ ١ ٣٩٨,٦ ١١٢,٦ ١ ٥٦٨,١ ١ ٦٨٠,٧ ٢٨٢,١     ٢٠,٢    
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٦١٦,١ ١ ٦٤٧,٥ ٣ ٢٦٣,٦ ٥٦٨,٦ ٦ ٦٣٧,٠ ٧ ٢٠٥,٦ ٥٨٩,١ ٨ ١٢٩,٧ ٨ ٧١٨,٨ ١ ٥١٣,٢     ٢١,٠    
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٦١,٦ ٨٣٠,٨ ١ ٠٩٢,٤  ١٤٥,٠ ١٤٥,٠  ٣٧٥,٤ ٣٧٥,٤ ٢٣٠,٤     ١٥٨,٩    
 اخلرباء االستشاريون        ٤٤,٧ ٤٤,٧ ٤٤,٧     ١٠٠,٠    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٦١,٦ ٨٣٠,٨ ١ ٠٩٢,٤  ١٤٥,٠ ١٤٥,٠  ٤٢٠,١ ٤٢٠,١ ٢٧٥,١     ١٨٩,٧    

  السفر ١٣٥,٩ ٧٧٣,١ ٩٠٩,٠ ٩,٠ ١ ٣١١,٥ ١ ٣٢٠,٥ ٩,٦ ١ ٠٨٩,٣ ١ ٠٩٨,٩ ٢٢١,٦ - ١٦,٨  -
 الضيافة  ٠,١ ٠,١        
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٢٠١,٣ ١٦٢,٣ ٣٦٣,٦     ١٠٨,٠ ١٠٨,٠ ١٠٨,٠   ١٠٠,٠   
 نفقات التشغيل العامة ٢٣,٢ ٦٧,٦ ٩٠,٨  ١٨,٤ ١٨,٤  ١٣٠,٥ ١٣٠,٥ ١١٢,١    ٦٠٩,٢   
 اللوازم واملواد ٦٦,٦ ٣٣,٢ ٩٩,٨  ٩٠,٢ ٩٠,٢  ٤٠,٢ ٤٠,٢ ٥٠,٠ - ٥٥,٤ -
 األثاث واملعدات ٤٠٣,٣ ١٦٦,٦ ٥٦٩,٩  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٣٠,٣ ١ ٢٠٢,٨ ٢ ٠٣٣,١ ٩,٠ ١ ٤٣٠,١ ١ ٤٣٩,١ ٩,٦ ١ ٣٧٨,٠ ١ ٣٨٧,٦ ٥١,٧  - ٣,٦  -

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٠,٢ ٣٢٩,٤ ٣٤٩,٦ ٣٤٩,٦    ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج  ٢ ٧٠٨,٠ ٣ ٦٨١,١ ٦ ٣٨٩,١ ٥٧٧,٦ ٨ ٢١٢,١ ٨ ٧٨٩,٧ ٦١٨,٩ ١٠ ٢٥٧,٢ ١٠ ٨٧٦,١ ٢ ٠٨٦,٤   ٢٣,٧   

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٠٠  الربنامج -٢٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة
 الرتب
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 شعبة التحقيقات عام

 األساسية   ١  ١  ١    ٣  ٢ ٢ ٥
 املتصلة باحلاالت     ١ ٩ ٢٨ ٢٦ ٧ ٧١  ٢٦ ٢٦ ٩٧
 اجملموع  الفرعي  ١  ١ ١ ١٠ ٢٨ ٢٦ ٧ ٧٤  ٢٨ ٢٨ ١٠٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ٣   ٣  ٢ ٢ ٥
 اجملموع الفرعي       ٣   ٣  ٢ ٢ ٥

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع  ١  ١ ١ ١٠ ٣١ ٢٦ ٧ ٧٧  ٣٠ ٣٠ ١٠٧
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 قاتمكتب نائب املدعي العام للتحقي: ٢٣١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

) ١اهلدف االستراتيجي (إجراء ستة حتقيقات وحماكمة واحدة، رهنا مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجي   -١
 ). اهلدفان األول والثاين-استراتيجية االدعاء(

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية   -٢
ثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على وقواعد اإل

 ).اهلدفان األول والثاين-استراتيجية االدعاء) (٣اهلدف االستراتيجي (حنو حيترم التنوع 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 
ما يتوقع حتقيقه من اإلجنازات املشار إليها يف  •

 عليها للتحقيقات والتحليل والدعم األهداف املتفق
 .مقابل اإلجنازات اليت مت حتقيقها فعال

 
ما مت حتقيقه من اإلجنازات فعال مقابل اإلجنازات  •

 .احملددة يف اخلطة

 ١اهلدف
 . على األقل من أهداف الشعبة%٨٥حتقيق  •

 
 

 ٢اهلدف 
 على األقل من مشاريع التطوير %٨٥تنفيذ  •

 . اإلجنازات احملددةومشاريع الشبكة وفقا للخطة و

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 اخلرباء االستشاريون

 يورو لدعم البحوث واملشاريع املتعلقة بتطوير الشعبة، السيما فيما يتعلق بتقنيات ٤٤ ٧٠٠مبلغ   يطلب -١١٦
 .التحقيق والتحليل

 فنياملوارد اجلديدة املقترحة لغري املوظ

 املوارد األساسية

 السفر

للقيام ببعثة مدهتا يوم واحد يف أوروبا وبعثة مدهتا مخسة أيام خارج أوروبا لدعم مشاريع  أدرج اعتماد -١١٧
الشبكة عن طريق تنسيق التحقيقات املتعلقة بتجارة األسلحة، وتطوير الربامج املتعلقة بالتدريب والبحث، 

 .واملؤمترات
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 االتاملوارد املتصلة باحل

 السفر

للقيام خبمس بعثات إىل أوروبا وثالث بعثات خارجها أوروبا اللتماس الدعم الالزم للبحث   أدرج اعتماد-١١٨
 .والتحر ي يف التحقيقات اجلارية

 وباإلضافة إىل ذلك سيقوم نائب املدعي العام ببعثات إىل مواقع احلاالت ملناقشة الدعم الالزم للتحقيقات -١١٩
ويف هذا الصدد، أدرج اعتماد للقيام ببعثة واحدة مدهتا . ن الوطين والدويل مع السلطات املختلفةعلى الصعيدي

 . مخسة أيام لكل حالة من احلاالت املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور واحلالة الرابعة



 
 

 

 

  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٣١٠ الربنامج الفرعي٢٩اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  ملواردالنمو يف ا
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 هريةاجلو الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
مكتب نائب املدعي العام 

 للتحقيقات

 موظفو الفئة الفنية ١٨٦,٥  ١٨٦,٥ ١٩٠,٦  ١٩٠,٦ ٤,١    ٢,٢   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠     ٣,٧   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٩٤,١ ٠,١ ١٩٤,٢ ٢٤٠,٨  ٢٤٠,٨ ٢٤٦,٩  ٢٤٦,٩ ٦,١    ٢,٥   
 رباء االستشاريوناخل        ٤٤,٧ ٤٤,٧ ٤٤,٧    ١٠٠,٠   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى        ٤٤,٧ ٤٤,٧ ٤٤,٧    ١٠٠,٠ -

  السفر ٦٣,٤ ٢٢,٣ ٨٥,٧ ٤,٠ ٦٤,٨ ٦٨,٨ ٥,٧ ٣٦,٠ ٤١,٧ ٢٧,١ - ٣٩,٤   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٦٣,٤ ٢٢,٣ ٨٥,٧ ٤,٠ ٦٤,٨ ٦٨,٨ ٥,٧ ٣٦,٠ ٤١,٧ ٢٧,١ - ٣٩,٤   

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١  ٨,١ ٨,١    ١٠٠,٠ -
 جمموع الربنامج الفرعي ٢٥٧,٥ ٢٢,٤ ٢٧٩,٩ ٢٤٤,٨ ٦٤,٨ ٣٠٩,٦ ٢٦٠,٧ ٨٠,٧ ٣٤١,٤ ٣١,٨    ١٠,٣ -

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣١٠ الربنامج ٣٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
تب الر-العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 عام

 
 مكتب املدعي العام للتحقيقات

 األساسية   ١        ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي  ١        ١  ١ ١ ٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع  ١        ١  ١ ١ ٢
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 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

) ١اهلدف االستراتيجي (هنا مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجي إجراء ستة حتقيقات وحماكمة واحدة، ر  -١
 ).  اهلدفان األول والثاين-استراتيجية االدعاء (

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد  -٢
ص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخا

 ). اهلدفان األول والثاين-استراتيجية االدعاء ) (٣اهلدف االستراتيجي (التنوع 
إنشاء آليات خاصة للحاالت لتقدمي مجيع أوجه التعاون الالزمة، السيما فيما يتعلق بتوقيف األشخاص  -٣

 ).  اهلدف الثالث-عاء استراتيجية االد) (٧اهلدف االستراتيجي (وتسليمهم 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

عدد نواتج التحليالت املطلوبة مقابل عدد النواتج  •
 . املقدمة يف الوقت احملدد وبالنوعية املطلوبة

 

عدد البعثات مقابل عدد البعثات اليت يعترب الدعم  •
يؤخذ من االستقصاءات نصف (املقدم فيها مرضيا 

 ).السنوية

 %٢٠ملتوسط للخطأ بناء على ع ينة تبلغ املعدل ا •
جمموع عدد  ( من مجيع الوثائق املعاجلة يف الوحدة

جمموع عدد األخطاء /الكلمات يف الوثيقة الواحدة
 ). يف الوثيقة الواحدة

تنفيذ مشروع اجراءات التشغيل القياسية حسب  •
 .اخلطة

 

 
استقصاء نصف سنوي الرتياح الفريق املشترك  •

عدد النواتج اليت مت : مت جتميعهاللمعلومات اليت 
جتمعها مقابل عدد النواتج ذات النوعية اجليدة 

 .واملناسبة

عدد االقتراحات املقدمة مقابل عدد االقتراحات  •
 .املقبولة

  ١اهلدف

تقدمي التحليالت يف الوقت املناسب مشفوعة  •
باستقصاء نصف سنوي ملدى ارتياح العمالء 

 للنوعية اليت لنواتج التحليالت ومدى تلبيتها
 .يتطلبها العمالء

  على األقل من بعثات التحقيق%٨٥أن يتمتع  •
 .بتنظيم جيد ودعم مالئم يف الوقت املناسب

 ٢اهلدف 

أن تعاجل مجيع البيانات الشرحية ونسخ التسجيالت  •
١٠املتعلقة بالتحقيقات هبامش مقبول من اخلطأ يبلغ

 . أو أقل ويف احلدود الزمنية املتفق عليها%

دمي مجيع إجراءات التشغيل القياسية األساسية اليت تق •
تعتمد على الدعم والعمليات للموافقة عليها 

 .وتنفيذها

  ٣اهلدف 

أن يعترب جتميع املعلومات عن أماكن املشتبه فيهم  •
 .والدعم املقدم هلم  يف امليدان منفذا تنفيذا جيدا

  
 

أن تويل استراتيجيات وأساليب التحقيق عناية كافية  •
اجلرائم ضد املرأة مع توقيع أقل /لجرائم اجلنسيةل

عبء ممكن على الضحايا وموافقة أفرقة التحقيق 
 . من االقتراحات املؤيدة للتجميع%٨٥على 
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 إعادة التوزيع

ترح الشعبة إعادة توزيع املوظفني يف قسم التخطيط ، تق٢٣٠٠على النحو املشار إليه يف مقدمة الربنامج  -١٢٠
 .٢٠٠٧والعمليات للوفاء باملتطلبات واألولويات احملددة يف عام 

ولتحقيق االستخدام األمثل للموظفني يف السياق األوسع نطاقا  لالحتياجات اإلدارية، سي نقل موظفو  -١٢١
وسيواصل هؤالء املوظفون .  التخطيط والعمليات من أفرقة التحقيق إىل قسم٢-التخطيط والعمليات برتبة ف

 .تقدمي الدعم لألفرقة، ولكنهم سيقدمون الدعم التنظيمي واإلداري للشعبة بأكملها أيضا

 تدقيق الدور الذي تقوم به وحدة الدعم التشغيلي يف إطار قسم التخطيط ٢٠٠٦واستمر يف عام  -١٢٢
ملقر الرئيسي وامليدان لضمان توفري األوضاع املالئمة للبعثات يف والعمليات ويلزم نتيجة لذلك تعزيز املوارد با

ولتعزيز . امليدان وتلبية متطلبات إدارة املخاطر والتصدي للتهديدات اليت تواجه استراتيجيات التحقيق والبعثات
لمعلومات يف هذه الوحدة، سيعاد توزيع االختصاصات يف القسم لتوفري حمللني اثنني ل وظيفة حتليل املعلومات

 . يف القسم٢-واملتابعة برتبة ف

وبغية توفري فريق للدعم جلميع أفرقة التحقيق بدال من موارد خاصة لكل حالة، سي نقل احملقق املعين  -١٢٣
 واحمللل املساعد املعين باملسائل املالية وجتارة األسلحة إىل قسم ٣-باملسائل املالية وجتارة األسلحة بدرجة ف

 . يات ألداء نفس املهام لكل احلاالتالتخطيط والعمل

 املساعدة املؤقتة العامة

 الرتب األخرى لكل حالة من احلاالت -   يطلب اعتماد يكافئ اثين عشر شهرا من عمل اخلدمات العامة-١٢٤
الثالث قيد التحقيق من أجل دعم أعمال نسخ التسجيالت وإدخال البيانات املرتبطة بالتقلبات يف أنشطة 

ويبحث القسم أيضا عن طرق إلدخال البيانات بوجه أمثل عن طريق استخدام املختزلني مباشرة يف . تالتحقيقا
 .٢٠٠٨وسيؤدي هذا االجتاه يف حالة جناحه إىل اخنفاض املساعدة املطلوبة يف عام . امليدان

دمة لتقييم  و يطلب اعتماد أيضا لإلبقاء على خدمات اخلرباء النفسيني املدرجني بالقائمة املستخ-١٢٥
 .٢-ويبلغ اجملموع ما يكافئ عمل شهرين برتبة ف. الضحايا قبل املقابلة يف امليدان/الشهود
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 

 السفر

تعلقة للقيام بتسع بعثات يف أوروبا لتوفري اإلمكانيات الالزمة لتطوير وصيانة الشبكات امل  أدرج اعتماد-١٢٦
 .باملسائل املعنية بالتحقيقات والضحايا، وقائمة اخلرباء النفسيني، وأنشطة الطب الشرعي واألنشطة العلمية

 وباإلضافة إىل ذلك، من املتوخي أن تقوم وحدة استراتيجيات التحقيق والتحليالت بست بعثات يف  -١٢٧
وكذلك إلجراء االتصاالت ) االنتربول(للشرطة اجلنائية أوروبا لتنفيذ مشروع للتحقيق والتحليل مع املنظمة الدولية 

و يطلب اعتماد أيضا . الالزمة لتنفيذ مشاريع تعاونية ملموسة يف جماالت البحث والتطوير، والتحقيق، والتحليل
لس لتغطية تكاليف السفر للمشاركني اخلارجيني املسامهني يف اجتماع اخلرباء املعين باجلرائم اجلنسية واجتماع اجمل

 .االستشاري لألطباء الشرعيني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

لتمكني خبري مساعد يف موضوع الضحايا أو خبري من )  أيام لكل منها٧(من املتوخى القيام بست بعثات  -١٢٨
الذين الشهود /أو للمساعدة يف مقابالت احملققني مع الضحايا/القائمة من أداء التقييمات السابقة للمقابالت و

 .يتعرضون إلصابات مؤملة إىل درجة كبرية

 بعثة لكل حالة يف املتوسط من أجل ١٥ومن املتوخى قيام املوظفني التابعني لوحدة الدعم التشغيلي بـ  -١٢٩
تقييم املخاطر، وكفالة االمتثال والفعالية التشغيلية للنظم القائمة، وضمان األمن للموظفني امليدانيني، ومعاجلة 

 .الطوارئحاالت 

 اخلدمات التعاقدية

 يورو ٣٦ ٠٠٠، يطلب القسم مبلغ  ٢٠٠٧وملعاجلة األعمال املتراكمة حاليا وعبء العمل املتوقع لعام  -١٣٠
لالستعانة مبصادر خارجية خلدمات نسخ ) مجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور واحلالة الرابعة(لكل حالة 

 وستكفل هذه اخلدمات تقدمي املواد املستنسخة ألغراض احملاكمة التمهيدية .التسجيالت وإدخال البيانات الشرحية
 . واحملاكمة االبتدائية يف الوقت املناسب



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٢٠  الربنامج الفرعي -٣١اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦ام امليزانية املعتمدة لع
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم التخطيط والعمليات

 و الفئة الفنيةموظف ٢٧٣,٥ ١ ٥٨٧,٨ ١ ٨٦١,٣ ٢٨٥,٩ ٢ ٠٦٤,٤ ٢ ٣٥٠,٣ ٤٨٩,٠    ٢٦,٣   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣ ٧٤٧,٥ ٨٠١,٨ ٥٦,٣ ٩٠٠,٨ ٩٥٧,١ ١٥٥,٣    ١٩,٤   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٣٩٠,٢ ٤٩,٨ ١ ٤٤٠,٠ ٣٢٧,٨ ٢ ٣٣٥,٣ ٢ ٦٦٣,١ ٣٤٢,٢ ٢ ٩٦٥,٢ ٣ ٣٠٧,٤ ٦٤٤,٣    ٢٤,٢   
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٥٨,٥ ٤,٦ ٢٦٣,١  ٤٥,٠ ٤٥,٠  ٢٠٢,٠ ٢٠٢,٠ ١٥٧,٠    ٣٤٨,٨   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٥٨,٥ ٤,٦ ٢٦٣,١  ٤٥,٠ ٤٥,٠  ٢٠٢,٠ ٢٠٢,٠ ١٥٧,٠    ٣٤٨,٨   
  السفر ٧٢,٥ ١١٨,٥ ١٩١,٠ ٥,٠ ٢٤٤,٣ ٢٤٩,٣ ٣,٩ ٢٦٤,١ .٢٦٨,٠ ١٨,٧    ٧,٥   
 ا فيها التدريباخلدمات التعاقدية مب ١٧٥,٠ ٨٤,١ ٢٥٩,١     ١٠٨,٠ ١٠٨,٠ ١٠٨,٠    ١٠٠,٠   
 نفقات التشغيل العامة ٢٣,٢  ٢٣,٢        
 اللوازم واملواد ٤٣,٧  ٤٣,٧  ٥٠,٠ ٥٠,٠    ٥٠,٠ - ١٠٠,٠ -
 األثاث واملعدات ١٧٤,٥  ١٧٤,٥        
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٤٨٨,٩ ٢٠٢,٦ ٦٩١,٥ ٥,٠ ٢٩٤,٣ ٢٩٩,٣ ٣,٩ ٣٧٢,١ ٣٧٦,٠ ٧٦,٧ ٢٥,٦   

 وظفنياملتصلة بامل
 الصيانة املوزعة       ١٢,١ ١٢٢,٧ ١٣٤,٨ ١٣٤,٨ ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج الفرعي ٢ ١٣٧,٦ ٢٥٧,٠ ٢ ٣٩٤,٦ ٣٣٢,٨ ٢ ٦٧٤,٦ ٣ ٠٠٧,٤ ٣٥٨,٢ ٣ ٦٦٢,٠ ٤ ٠٢٠,٢ ١ ٠١٢,٨ ٣٣,٧   

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٢٠  الربنامج الفرعي -٣٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

موع جم
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم التخطيط والعمليات عام

 األساسية     ١  ١    ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت     ١ ٦ ٢ ٨ ١ ١٨  ١٦ ١٦ ٣٤
 اجملموع الفرعي    ١ ١ ٧ ٢ ٨ ١ ٢٠  ١٧ ١٧ ٣٧

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 ملتصلة باحلاالتا       ١ ٣  ٤    ٤
 اجملموع الفرعي       ١ ٣  ٤    ٤

الوظائف املعاد  
 توزيعها

  اجملموع    ١ ١ ٧ ٣ ١١ ١ ٢٤  ١٧ ١٧ ٤١
٢- موظفني برتبة ف٣ و٣-موظف واحد برتبة ف: ٢٣٢٠ إىل الربنامج الفرعي ٢٣٣٠م عاد توزيعها من الربنامج الفرعي   
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 أفرقة التحقيق:  ٢٣٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

) ١اهلدف االستراتيجي (تة حتقيقات وحماكمة واحدة، رهنا مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجي إجراء س -١
 ).  اهلدفان األول والثاين-استراتيجية اإلدعاء (

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد  -٢
شاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم اإلثبات فيما خيص مجيع امل

 ). اهلدف الرابع-استراتيجية اإلدعاء ) (٣اهلدف االستراتيجي (التنوع 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

 .التجميع حسب اخلطة مقابل التجميع الفعلي •

 
 

شعبة (االستقصاءات نصف السنوية ملدى االرتياح  •
؛ عدد النواتج املطلوبة مقابل عدد النواتج )دعاءاإل

 . املقدمة من النوعية املطلوبة يف الوقت املناسب
 
 
 

 .التنفيذ الفعلي مقابل التنفيذ حسب اخلطة •

 ١اهلدف 
جتميع األهداف الواردة يف خطة أفرقة التحقيق  •

املشتركة اليت مت الوصول إليها بشأن التحقيقات 
 .الثالثة وحتليلها

ون الدعم املقدم للمحاكمة  من نوعية جيدة أن يك •
 . وأن يقدم يف الوقت املناسب

 
 

  ٢اهلدف 
تنفيذ مشروع إجراءات التشغيل القياسية حسب  •

اخلطة، أي تقدمي مجيع إجراءات التشغيل القياسية 
املتوخاة للتحقيقات للموافقة عليها ومواصلة 

 .تنفيذها
 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 ٣-حمقق برتبة ف

تلزم هذه الوظيفة الستكمال فريق التحقيق املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية نظرا لنقل حمقق برتبـة  -١٣١
احملاكمة املشترك املعين  للعمل مع فريق) ٢- وحملل مساعد برتبة ف٢-مع حمقق مساعد برتبة ف (٣ -ف

وسيقدم الفريق املتبقي الدعم الالزم ألعمال التحقيق والتحليل يف مرحليت . راطية فقطجبمهورية الكونغو الدميق
 .احملاكمة االبتدائية واالستئناف
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وسيؤثر غياب هذا املورد على اخلط الزمين للتحقيقات اجلديدة وعلى عدد التحقيقات املتوازية يف األجل  -١٣٢
 . ار إليهما بني قوسني عن طريق االنتداب الداخلي املش٢-وستشغل الوظيفتان من الرتبة ف. الطويل

 ٣-حملل برتبة ف

 لكل فريق من أفرقة التحقيق لتناول اجملاالت املتعلقة بتحليل األمناط اإلحصائية ٣-يلزم حملل برتبة ف -١٣٣
، واإلشراف على وحتليل اهلياكل املعنية باملشتبه فيهم، وختطيط التحقيقات الداعمة لألفرقة املشتركة واإلبالغ عنها

و تطلب هذه الوظيفة لفريق التحقيق الرابع، وستشغل الوظيفتان األخريان باالنتداب . أعمال احملللني املبتدئني
 .الداخلي

وسيؤثر غياب هذا املورد على قدرة األفرقة على توفري النواتج التحليلية املتعلقة بكل حالة وحتليل اجلرائم  -١٣٤
 . احلاالتاملتصلة هبا لدعم اختيار

 رتب أخرى؛ وموظف -؛ وموظف عمليات مساعد من فئة اخلدمات العامة٣-موظف عمليات ميداين برتبة ف
 . رتب أخرى للحالة الرابعة-عمليات مساعد من فئة اخلدمات العامة

. تحقيقبعد انتهاء ال) وإن كان بطاقة منخفضة(املوظفون امليدانيون هم املورد املتخلف الباقي يف امليدان  -١٣٥
ولذلك ال جيوز التناوب بني موظفي العملبات امليدانيني واألعضاء اآلخرين لفريق التحقيق السابق ألوغندا يف احلالة 

وسيكون شاغلو هذه الوظيفة مسؤولني، كما يف . الرابعة ويلزم جمموعة جديدة من املوظفني هلذا التحقيق اجلديد
التصال هبم، وهتيئة بيئة آمنة للتحقيق، ومجع معلومات عن اجلرائم احلاالت األخرى، عن حتديد أماكن الشهود وا

 . وأماكن املشتبه فيهم والدعم املقدم هلم، وتقدمي املساعدة للمحققني، والعمل كنقاط تنسيق أولية حلماية الشهود

ي وسيؤثر غياب هذه املوارد على إجناز أهداف التحقيقات وسرعة التحقيقات وأمن الشهود وموظف -١٣٦
 .مكتب املدعي العام

 املساعدة املؤقتة العامة

لتعزيز هدف احملكمة املتعلق بإقامة شبكة دولية قوية مع الوحدات املعنية جبرائم احلرب،  تطلب مساعدة  -١٣٧
إلمكان استئجار الفنيني التابعني هلذه الوحدات مؤقتا للمشاركة يف ) ٢-برتبة ف( شهرا ٢٤مؤقتة عامة ملدة 

  وتطلب اعتمادات يكافئ كل . ليل والتحقيق ولتبادل أساليب العمل واملعارف مع موظفي الشعبةعمليات التح
لكل فريق من األفرقة الثالثة املعنية جبمهورية الكونغو الدميقراطية ) ٢-برتبة ف(منها مثانية أشهر من العمل 

 . ودارفور واحلالة الرابعة
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

متكنت الشعبة نتيجة خلطة السفر املنقحة من ختفيض تكاليف السفر اإلمجالية دون ختفيض عدد األيام يف  -١٣٨
 .امليدان

 بعثة لكل فريق من فريقي  التحقيق املعنيني جبمهورية الكونغو الدميقراطية ٤٣وأدرج اعتماد لتخصيص  -١٣٩
 .لحالة الرابعة بعثة ل٣٠ودارفور و

 و يتوخي القيام بثالث بعثات للمحللني املعنيني بكل حالة بعينها لدعم أعمال التحقيق عن طريق املشاركة  -١٤٠
 . يف املقابالت عند االقتضاء وأداء مهام أخرى للتحقيق

ة إلجراء ومع بداية احملاكمة، يتوقع القيام بتسع بعثات إضافية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطي -١٤١
 .مجع أدلة إضافية دعما ألنشطة فريق احملاكمة املشترك/حتقيقات

 نفقات التشغيل العامة

ويتبكد الشهود هذه .  يورو ملواجهة التكاليف املتعلقة بالشهود يف احلاالت األربع١٣٠ ٥٠٠ يطلب  -١٤٢
د هذا الطلب إىل التكاليف املتكبدة ويستن. التكاليف بالضرورة حلضور املقابالت وتشمل االنتقال والطعام واإلقامة

 .٢٠٠٦يف األشهر األوىل من عام 

 اللوازم واملواد

 يورو لشراء مالبس ميدانية جديدة ومعدات ميدانية شخصية ألعضاء فريق التحقيق ٤٠ ٢٠٠ يطلب  -١٤٣
 .ينةاملشترك أو استبدال املالبس واملعدات البالية وكذلك لشراء معدات االختزال وأدوات تعريف مع

 األثاث واملعدات

استبدال اجملموعات السمعية البصرية املستخدمة يف املقابالت اليت جتريها / يورو لزيادة١٠ ٠٠٠ يطلب  -١٤٤
 .األفرقة الفرعية للتحقيق



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٣٠  الربنامج الفرعي -٣٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 أفرقة التحقيق

 موظفو الفئة الفنية  ٣ ٧٥٩,٢ ٣ ٧٥٩,٢  ٤ ٤٩٧,٢ ٤ ٤٩٧,٢ ٧٣٨,٠    ١٩,٦   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم  ٥٤٢,٥ ٥٤٢,٥  ٦٦٧,٣ ٦٦٧,٣ ١٢٤,٨    ٢٣,٠   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٣١,٨ ١ ٥٩٧,٦ ١ ٦٢٩,٤  ٤ ٣٠١,٧ ٤ ٣٠١,٧  ٥ ١٦٤,٥ ٥ ١٦٤,٥ ٨٦٢,٨    ٢٠,١   
 املساعدة املؤقتة العامة ٣,٠ ٨٢٦,٢ ٨٢٩,٢  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ١٧٣,٤ ١٧٣,٤ ٧٣,٤    ٧٣,٤   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٣,٠ ٨٢٦,٢ ٨٢٩,٢  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ١٧٣,٤ ١٧٣,٤ ٧٣,٤    ٧٣,٤   
  السفر  ٦٣٢,٤ ٦٣٢,٤  ١ ٠٠٢,٤ ١ ٠٠٢,٤  ٧٨٩,٢ ٧٨٩,٢ ٢١٣,٣ - ٢١,٣ -
 الضيافة  ٠,١ ٠,١        
 التدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها  ٢٦,٣ ٧٨,٢ ١٠٤,٥        
 نفقات التشغيل العامة  ٦٧,٦ ٦٧,٦  ١٨,٤ ١٨,٤  ١٣٠,٥ ١٣٠,٥ ١١٢,١    ٦٠٩,٢   
 اللوازم واملواد ٢٢,٩ ٣٣,٢ ٥٦,١  ٤٠,٢ ٤٠,٢  ٤٠,٢ ٤٠,٢  
 األثاث واملعدات ٢٢٨,٨ ١٦٦,٦ ٣٩٥,٤  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٧٨,٠ ٩٧٨,١ ١ ٢٥٦,١  ١ ٠٧١,٠ ١ ٠٧١,٠  ٩٦٩,٩ ٩٦٩,٩ ١٠١,٢ - ٩,٤ -

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة        ٢٠٦,٧ ٢٠٦,٧ ٢٠٦,٧    ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ٣١٢,٨ ٣ ٤٠١,٩ ٣ ٧١٤,٧  ٥ ٤٧٢,٧ ٥ ٤٧٢,٧  ٦ ٥١٤,٥ ٦ ٥١٤,٥ ١ ٠٤١,٨    ١٩,٠

 ٢٠٠٧وظفني لعام املالك املقترح من امل: ٢٣٣٠  الربنامج الفرعي -٣٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 أفرقة التحقيق عام

 األساسية               
 املتصلة باحلاالت      ٣ ٢٦ ١٨ ٦ ٥٣  ١٠ ١٠ ٦٣
 اجملموع الفرعي      ٣ ٢٦ ١٨ ٦ ٥٣  ١٠ ١٠ ٦٣

 فالوظائ
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ٣   ٣  ٢ ٢ ٥
 اجملموع الفرعي       ٣   ٣  ٢ ٢ ٥

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ١- ٣-  ٤-    ٤-
 اجملموع الفرعي       ١- ٣-  ٤-    ٤-

 الوظائف املعاد
 توزيعها

  اجملموع      ٣ ٢٨ ١٥ ٦ ٥٢  ١٢ ١٢ ٦٤
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 شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج  -٤

 مقدمة

بإجراءات علنية  ت عترب شعبة اإلدعاء هي احملور يف العمل األساسي الذي تؤد يه احملكمة أال وهو االضطالع  -١٤٥
منصفة وفع الة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي والنظر القضائي يف القضايا املعروضة على الدوائر التابعة للشعب 
القضائية الثالث، وإعداد كافة املذكرات اخلطية اليت ت عرض على الدوائر واإلشراف على أنشطة التحقيق والعمل 

وهي بذا تؤدي دورا  حيويا بالنسبة لنوعية العدالة من خالل . قة مشتركةالتمهيدي املتصل بالقضايا ضمن أفر
مثل إجراء (استعراض وحتديث الربوتوكاالت اليت حتدد بدورها املقتضيات القانونية ألنشطة التحقيق الرئيسية 

الوة على ذلك ع. ومن خالل تأمني االتساق فيما ي عد  من ملف ات) املقابالت والكشف عن املعلومات وما إىل ذلك
 على دعم شعبة االختصاص والتكامل والتعاون فيما ي بذل من جهود تتصل ٢٠٠٧سوف تركز الشعبة يف عام 

 من نظام روما األساسي ومن خالل ٥٩بالقبض على اجملرمني وتسليمهم من خالل املسامهة يف تنفيذ أحكام املادة 
حو الفع ال والتعامل مع الطلبات يف دائرة احملاكمة مواجهة التحديات املطروحة يف الوقت املناسب وعلى الن

 .التمهيدية

وسوف تساهم الشعبة يف األنشطة اليت ي ضطلع هبا على صعيد مكتب املدعي العام بأسره من أجل حتديد  -١٤٦
أشكال التعاون مع الدول واملنظمات لتأمني أقصى قدر من مسامهة املكتب يف مكافحة اإلفالت من العقاب ومنع 

 .جلرائم وبذلك تساعد احملكمة على أن تتحو ل إىل مؤسسة هلا مكانتها وحتظى بالدعم املالئما



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٠٠  الربنامج الفرعي -٣٥اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥فقات عام ن
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 شعبة االدعاء

 موظفو الفئة الفنية ٤٤٦,٤ ١ ٧٨٢,٦ ٢ ٢٢٩,٠ ٤٦٦,٨ ٢ ٣٩١,٩ ٢ ٨٥٨,٧ ٦٢٩,٧    ٢٨,٣   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١٠٨,٦ ٢٢٨,٨ ٣٣٧,٤ ١١٢,٦ ٤٦٣,٠ ٥٧٥,٦ ٢٣٨,٢    ٧٠,٦   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٢١٤,٠ ٠,٩ ١ ٢١٤,٩ ٥٥٥,٠ ٢ ٠١١,٤ ٢ ٥٦٦,٤ ٥٧٩,٤ ٢ ٨٥٤,٩ ٣ ٤٣٤,٣ ٨٦٧,٩    ٣٣,٨   
 املساعدة املؤقتة العامة ١٩٤,١ ١٥,٩ ٢١,٠  ١٩٢,٠ ١٩٢,٠    ١٩٢,٠ - ١٠٠,٠ -
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٩٤,١ ١٥,٩ ٢١٠,١  ١٩٢,٠ ١٩٢,٠    ١٩٢,٠ - ١٠٠,٠ -
  السفر ٣٤,٧ ٧٣,٢ ١٠٧,٩ ٣٤,٦ ١٧٩,٦ ٢١٤,٢ ١٥,٨ ١٥٥,٠ ١٧٠,٨ ٤٣,٤ - ٢٠,٢ -
 نفقات التشغيل العامة  ٠,١ ٠,١        
تكاليف غري اجملموع الفرعي، ال ٣٤,٧ ٧٣,٣ ١٠٨,٠ ٣٤,٦ ١٧٩,٦ ٢١٤,٢ ١٥,٨ ١٥٥,٠ ١٧٠,٨ ٤٣,٤ - ٢٠,٢ -

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٠,٢ ١٠٦,٦ ١٢٦,٨ ١٢٦,٨    ١٠٠,٠   

 جمموع الربنامج الفرعي ١ ٤٤٢,٨ ٩٠,١ ١ ٥٣٢,٩ ٥٨٩,٦ ٢ ٣٨٣,٠ ٢ ٩٧٢,٦ ٦١٥,٤ ٣ ١١٦,٥ ٣ ٧٣٢,٩ ٧٥٩,٣    ٢٥,٥

    ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٠٠  الربنامج الفرعي -٣٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 شعبة االدعاء عام

 األساسية   ١   ٢     ٣  ٢ ٢ ٥
 املتصلة باحلاالت     ٣ ٧ ١ ٦ ٣ ٢٠  ٦ ٦ ٢٦
 اجملموع الفرعي  ١   ٥ ٧ ١ ٦ ٣ ٢٣  ٨ ٨ ٣١

 الوظائف
 احلالية 

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ٣  ١ ٤  ٣ ٣ ٧
 اجملموع الفرعي       ٣  ١ ٤  ٣ ٣ ٧

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع  ١   ٥ ٧ ٤ ٦ ٤ ٢٧  ١١ ١١ ٣٨
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 مكتب نائب املدعي العام لشؤون االدعاء: ٢٤١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

 اهلدف �استراتيجية اإلدعاء ) (شعبة االدعاء(التوجيه واإلدارة الفعالني لكافة أنشطة شعبة االدعاء  -١
 ).الثاين

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
 .نسبة األهداف السنوية اليت حتققت بالكامل •

  ١اهلدف 
 . من أهداف الشعبة%٨٥حتقيق ما ال يقل  عن  •

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

 .أربع بعثات إىل أوروبا وبعثة واحدة خارجها ألغراض متثيل املكتب -١٤٧

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

ن جملس األمن حث  احملكمة الصريح على التعاون مع االحتاد تضمنت اإلحالة املتعلقة بدارفور والواردة م -١٤٨
وي زمع هلذا الغرض أداء بعثات ثالث إىل . واملرتأى أن يواصل املدعي العام العمل على تطوير هذه العالقة. االفريقي
 .أو خارج أوروبا/املنطقة و



 
 

 

  ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٤١٠  الربنامج الفرعي -٣٧اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  لنمو يف املواردا
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية عاجملمو األساسية باحلاالت
 مكتب نائب املدعي العام

  لشؤون االدعاء

 موظفو الفئة الفنية ١٨٦,٥  ١٨٦,٥ ١٩٠,٦  ١٩٠,٦ ٤,١ ٢,٢
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠ ٣,٧
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢١١,٧  ٢١١,٧ ٢٤٠,٨  ٢٤٠,٨ ٢٤٦,٩  ٢٤٦,٩ ٦,١ ٢,٥
  السفر ٢٦,٦ ٥,٥ ٣٢,١ ٧,٤ ٢١,٢ ٢٨,٦ ٩,٣ ٢٥,٨ ٣٥,٢ ٦,٦ ٢٣,١
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٦,٦ ٥,٥ ٣٢,١ ٧,٤ ٢١,٢ ٢٨,٦ ٩,٣ ٢٥,٨ ٣٥,٢ ٦,٦ ٢٣,١

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١  ٨,١ ٨,١ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ٢٣٨,٣ ٥,٥ ٢٤٣,٨ ٢٤٨,٢ ٢١,٢ ٢٦٩,٤ ٢٦٤,٣  ٢٩٠,٢ ٢٠,٧ ٧,٧

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤١٠لفرعي   الربنامج ا-٣٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 عام

 دعي العاممكتب نائب امل
  لشؤون االدعاء

 األساسية   ١        ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي  ١        ١  ١ ١ ٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع  ١        ١  ١ ١ ٢
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 قسم االدعاء: ٢٤٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

اهلدف االستراتيجي . (إجراء حتقيقات ستة يف قضايا وحماكمة واحدة، رهنا مبا يؤم ن من التعاون اخلارجي -١
 ) اهلدفان األول والثاين-استراتيجية االدعاء ) (١

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
ذكرات اليت ت سل م يف املواعيد الزمنية نسبة امل •

 املنصوص عليها

نسبة مشاريع املذكرات اليت تتم  املوافقة عليها من  •
 .قبل جملس استعراض النظراء

نسبة االستعراضات اليت تتم  مرة كل شهرين للتقدم  •
احملرز يف القضايا وعمليات حتديث النهج املتوخى 

ملدعي العام يف معاجلة القضايا الذي يوافق عليه ا
 .ونائب املدعي العام

  ١اهلدف 
جودة عالية وإجياز يف الطلبات اليت ت عد  يف اإلطار  •

 يف الوقت % ٦٠أكثر من (الزمين املنصوص عليه 
نائب /املناسب وموافق عليها بعد استعراض النظراء

 ).املدعي العام

عرض األدلة بشكل يتصف بالكفاءة على دائرة  •
 .لدائرة االبتدائيةاحملاكمة التمهيدية وا

 أكثر مما كان متوقعا  ٢٠٠٧مث إن التفاعل مع جهيت الدفاع والضحايا سيتطلب من الوقت واجلهد يف عام  -١٤٩
أن تطلبه سابقا، على حني أن الوقت واجلهد الالزمني لتحديد املقتضيات القانونية والوقائعية ومقتضيات اإلثبات 

ومن مث ستدعو احلاجة إىل تعزيز . أدوات تكنولوجيا املعلومات، ستبقى دون تغيريالالزمة لتناول األدل ة، فيما خيص 
 .موارد فريق احملاكمة يف مرحليت التحقيق واحملاكمة

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

الرتب األخرى، -ت العامة، موظف دعم واحد للمحاكمة من فئة اخلدما١-مدير واحد لشؤون القضايا برتبة ف
 الرتب األخرى-شؤون االدعاء من فئة اخلدمات العامة/مساعد دعم احملاكمة

هذه املوارد مطلوبة لزيادة الطاقة الكفيلة بدعم حالة رابعة ومن أجل تنظيم خدمات الدعم على وجه  -١٥٠
د فإن السرعة اليت سيتم  التعامل هبا وبدون هذه املوار. اخلصوص، والتعامل مع األدلة وإعداد ما ينبغي الكشف عنه

مع التحقيق املتصل باحلالة الرابعة ستتباطؤ إىل حد كبري وستتعرض للخطر يف هناية األمر االستعدادات إلجراء 
 .احملاكمة
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 الرتب األخرى-موظف واحد لدعم احملاكمة من فئة اخلدمات العامة

فيما خيص  ) قضية لوبنغا(ول التابع ملكتب املدعي العام سوف يعزز شاغل هذه الوظيفة فريق احملاكمة األ -١٥١
على النحو احملدد يف اختصاص ) Ringtail(تناول الكشف عن األدل ة وباستخدام تطبيق جديد لتكنولوجيا املعلومات 

ب الرت-وبدون هذا املورد اإلضايف سيتولد عبء عمل إضايف ثقيل على املوظفني من فئة اخلدمات العامة. احملكمة
 .األخرى وتترتب على ذلك خماطر متزايدة بعدم التقي د مبواعيد التقدمي

 ٣-موظفان قانونيان برتبة ف

يتطلب الفريق الثاين املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية دعمه مبوظف واحد وكذلك الفريق املعين  -١٥٢
واستيعاب الزيادة يف عبء العمل املتولد عن بدارفور بغية تنمية طاقات الفريقني املشتركني من أجل ختطيط األنشطة 

والزيادة يف عبء العمل ليست زيادة تقديرية وإمنا هي زيادة فعلية نامجة عن األنشطة الفعلية . املقتضيات القانونية
أي عدد صفحات (السابقة للمحاكمة يف احلالتني املتصلتني بأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية حىت تارخيه 

ات املقدمة، وعدد ومدة جلسات االستماع، وعدد القرارات واألوامر املتلقاة الواردة من دائرة احملاكمة املذكر
 ).أو ممثلي الضحايا/التمهيدية، وعدد االقتراحات الوارد من الدفاع و

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

 بعثة إىل امليدان ستقوم هبا األفرقة املعنية جبمهورية الكونغو الدميقراطية ٣١ص ملا جمموعه أ درج اعتماد خمص  -١٥٣
 مما يعكس النشاط امليداين ٢٠٠٧وسيزداد السفر إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام . ٤ودارفور واحلالة 

 . املتوخى لدعم عملية احملاكمة



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٢٠  الربنامج الفرعي -٣٩اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم االدعاء

 موظفو الفئة الفنية ١٣٠,٠ ١ ٥١٣,٥ ١ ٦٤٣,٥ ١٣٨,١ ٢ ٠٩٢,٦ ٢ ٢٣٠,٧ ٥٨٧,٢    ٣٥,٧   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم  ٢٢٨,٨ ٢٢٨,٨  ٤٦٣,٠ ٤٦٣,٠ ٢٣٤,٢    ١٠٢,٤   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٧٤٣,٤ ٠,٩ ٧٤٤,٣ ١٣٠,٠ ١ ٧٤٢,٣ ١ ٨٧٢,٣ ١٣٨,١ ٢ ٥٥٥,٦ ٢ ٦٩٣,٧ ٨٢١,٤    ٤٣,٩   
 املساعدة املؤقتة العامة ١٩٤,٢ ١٥,٩ ٢١٠,١  ١٩٢,٠ ١٩٢,٠    ١٩٢,٠ - ١٠٠,٠ -
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٩٤,٢ ١٥,٩ ٢١٠,١  ١٩٢,٠ ١٩٢,٠    ١٩٢,٠ - ١٠٠,٠ -
 السفر ٤,٥ ٦٧,٨ ٧٢,٣ ١٧,٦ ١٥٨,٤ ١٧٦,٠  ١٢٠,٩ ١٢٠,٩ ٥٥,١ - ٣١,٣ -
 نفقات التشغيل العامة  ٠,١ ٠,١        
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٤,٥ ٦٧,٩ ٧٢,٤ ١٧,٦ ١٥٨,٤ ١٧٦,٠  ١٢٠,٩ ١٢٠,٩ ٥٥,١ - ٣١,٣ -

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٤,٠ ٩٦,٩ ١٠٠,٩ ١٠٠,٩   ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج الفرعي  ٩٤٢,١ ٨٤,٧ ١ ٠٢٦,٨ ١٤٧,٦ ٢ ٠٩٢,٧ ٢ ٢٤٠,٣ ١٤٢,١ ٢ ٧٧٣,٤ ٢ ٩١٥,٥ ٦٧٥,٢   ٣٠,١   

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٢٠  الربنامج الفرعي -٤٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 وما قوقها

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

وكيل أمني 
 قسم االدعاء عام

 األساسية      ١     ١    ١
 املتصلة باحلاالت     ٣ ٦ ١ ٥ ٢ ١٧  ٦ ٦ ٢٣
 اجملموع الفرعي     ٤ ٦ ١ ٥ ٢ ١٨  ٦ ٦ ٢٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ٢  ١ ٣  ٣ ٣ ٦
 اجملموع الفرعي       ٢  ١ ٣  ٣ ٣ ٦

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              ١
 اجملموع الفرعي              ١

الوظائف املعاد 
 توزيعها

  اجملموع     ٤ ٦ ٣ ٥ ٤ ٢٤  ٩ ٩ ٣١
 ١- فوظيفة واحدة برتبة: ٢٤٢٠ إىل ٢٤٣٠الوظائف املنقولة من 

 

IC
C

-A
SP

/5/32 

89 



ICC-ASP/5/32 

 

90 

 قسم االستئناف: ٢٤٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

اهلدف . (إجراء ستة حتقيقات يف حاالت وحماكمة واحدة، رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجي -١
 ) اهلدفان األول والثاين-استراتيجية االدعاء ) (١االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
 تتم  مرة كل شهرين نسبة االستعراضات اليت •

وتتناول التقد م احملرز يف القضايا وحتديث النهج 
املتوخى ملعاجلتها والذي يوافق عليه املدعي العام 

 .ونائب املدعي العام

نسبة مشاريع املذكرات اليت يوافق عليها جملس  •
االستعراض الذي جيريه األنداد وذلك يف املواعيد 

 .الزمنية املنصوص عليها

 .اء القانونية املقدمة يف الوقت املناسبنسبة اآلر •

 ١اهلدف 
عرض القضايا على دائرة االستئناف بشكل موجز  •

 .وكفء

 
 
جودة وإجياز املذكرات اليت ت قد م يف اإلطار الزمين  •

 .احملد د

 

 .مجيع اآلراء القانونية ت قد م يف الوقت املناسب •

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 لة باحلاالتاملوارد املتص

 ٣-حمامي االستئناف برتبة ف

مع إجراء أول حماكمة وقيام حالة رابعة واحلاجة لالستعداد للقبض على أشخاص آخرين يف احلالة الثانية  -١٥٤
ويف الوقت نفسه سيواصل القسم توفري املشورة القانونية لألفرقة . ستتزايد بشكل ملحوظ دعاوي اإلستئناف

 جمال وضع الربوتوكوالت وإجراءات العمل القياسية فضال عن متثيل مكتب املدعي العام املشتركة اليت ستنشط يف
ولذلك يلزم توفري حمام  إضايف خمتص يف شؤون االستئناف لتأمني . داخل اللجنة االستشارية املعنية بالنص القانوين

 اإلضايف قد حتدث تأخريات يف تقدمي وبدون هذا املورد. عرض القضايا يف الوقت املناسب عرضا  متسما  بعلو  جودته
القضايا وتوفري الدعم الذي تطلبه األفرقة املشتركة والذي سيتعذر توفريه باملستوى املطلوب مما يؤثر تأثريا سلبيا على 

 .منتجات عمل هذه الكيانات
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

 .عثة واحدة داخل أوروبا وبعثة خارجها حلضور مؤمترات واجتماعاتأ درج اعتماد لب -١٥٥

 ت الصلة باحلاالت١املوارد ذ

 السفر

املنطقة فيما يتصل باحملاكمة املتوقعة عام /أدرج اعتماد لبعثة واحدة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية -١٥٦
 .دوائر بتنظيمه من البعثات األخرى وذلك من أجل تغطية زيارة موقعية وتغطية ما ميكن أن تأمر ال٢٠٠٦



 
 

 

 

٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٤٣٠  الربنامج الفرعي -٤١اجلدول    

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع غاملبل %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم االستئناف

 موظفو الفئة الفنية ١٢٩,٩ ٢٦٩,١ ٣٩٩,٠ ١٣٨,١ ٢٩٩,٣ ٤٣٧,٤ ٣٨,٤ ٩,٦
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠ ٣,٧
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٥٨,٩  ٢٥٨,٩ ١٨٤,٢ ٢٦٩,١ ٤٥٣,٣ ١٩٤,٤ ٢٩٩,٣ ٤٩٣,٧ ٤٠,٤ ٨,٩
 السفر ٣,٥  ٣,٥ ٩,٦  ٩,٦ ٦,٥ ٨,٣ ١٤,٨ ٥,٢ ٥٣,٦
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٣,٥  ٣,٥ ٩,٦  ٩,٦ ٦,٥ ٨,٣ ١٤,٨ ٥,٢ ٥٣,٦

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١ ٩,٧ ١٧,٨ ١٧,٨ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي  ٢٦٢,٤  ٢٦٢,٤ ١٩٣,٨ ٢٦٩,١ ٤٦٢,٩ ٢٠٩,٠ ٣١٧,٣ ٥٢٦,٣ ٦٣,٤ ١٣,٧

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٤٣٠  الربنامج الفرعي -٤٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 نيةالفئة الف

 فما فوقها
مساعد  ٢-مد ١-مد ٥-ف ٤-ف ٣-ف ٢-ف ١-ف

 أمني عام
وكيل أمني 

 قسم االستئناف عام

 األساسية      ١     ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت      ١  ١ ١ ٣    ٣
 اجملموع الفرعي     ١ ١  ١ ١ ٤  ١ ١ ٥

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت       ١   ١    ١
 اجملموع الفرعي       ١   ١    ١

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت         ١- ١-    ١-
 اجملموع الفرعي         ١- ١-    ١-

الوظائف املعاد 
 توزيعها

  اجملموع     ١ ١ ١ ١  ٤  ١ ١ ٥
 ١ -وظيفة واحدة برتبة ف : ٢٤٢٠ إىل ٢٤٣٠الوظائف املنقولة من 
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 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث -جيم

ثلاثلا يسيئرلا جمانربلا
ةمكحملا ملق

لجسملا بتكم

لّجسملا ناوید

 تامدخلا مسق
ةينوناقلا ةیراشتسالا

 ةعجارملا بتكم
تاباسحلل ةيلخادلا

 بقارم بتكم
تاباسحلا ةمالسلاو نمألا مسق

 قودنصلا ةنامأ
ایاحضلل ينامئتسالا

 ایاحضلا ةبعش
عافدلاو قئاثولاو مالعالا مسق  تامدخ ةبعش

ةمكحملا
 تامدخلا ةبعش
ةآرتشملا ةیرادإلا

سيئرلا بتكمسيئرلا بتكمسيئرلا بتكمریدملا بتكم

ةیرشبلا دراوملا مسق

ةيلاملاو ةينازيملا مسق

ةماعلا تامدخلا مسق

 تايجولونكت مسق
لاصتالاو تامولعملا

تایرتشملا مسق

 تايلمعلا مسق
ةيناديملا

ةمآاحملا ةرادإ مسق

زاجتحالا مسق

 ةیروفلا ةمجرتلا مسق
 ةیریرحتلا ةمجرتلاو

ةمكحملاب 

 ایاحضلا ةدحو
دوهشلاو

 زآرمو ةبتكملا
قئاثولا

مالعإلا ةدحو

عافدلا  معد مسق

 ضیوعتو ليثمت مسق
ایاحضلا

 ماعلا يماحملا بتكم
عافدلل

 ماعلا يماحملا بتكم
ایاحضلل

 ينعملا بتكملا
عورشمب
ةمئادلا ينابملا
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 مقدمة

ومجيع املهام اليت . إن قلم احملكمة مسؤول عن اجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات هلا -١٥٧
اتيجية للمحكمة وعملها متمي ز حبقيقة أن على احملكمة أن يؤديها قلم احملكمة داعمة بكل وضوح لألهداف االستر

وقلم احملكمة واع  بأن نوعية وكفاءة وشفافية وحسن توقيت أنشطته يؤثر على . تبقى جهازا حمايدا يف مجيع األوقات
ويسترشد قلم احملكمة باإلطار الذي وضعه نظام روما األساسي . حتقيق األهداف على صعيد احملكمة بأسرها

 .املقاييس الدولية وهو يتوخ ى هنجا  تطلعيا  خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات املعلومات واالتصالوب

 نوعية العدالة

إن الغاية من اخلدمات اليت يوف رها قلم احملكمة هي يف هناية املطاف االضطالع بإجراءات علنية منصفة  -١٥٨
 .وفع الة وسريعة

قلم احملكمة متك ن املشتبه هبم واملتهمني من أن يكون هلم حمام  ميث لهم و، فشعبة الضحايا والدفاع التابعة ل -١٥٩
كما أن الشعبة تساعد الضحايا على . متشيا مع مبدإ املساواة أمام احملكمة، تدعم احملامني يف االضطالع بوالياهتم
 .املشاركة يف اإلجراءات القضائية وعلى تقدمي طلبات احلصول على تعويض

عبة خدمات احملكمة التحقيقات واحملاكمات من خالل الوظائف األساسية اليت تؤديها مثل محاية وتدعم ش -١٦٠
كما تقدم هذه الشعبة خدمات ترمجة فورية وترمجة حتريرية لكافة جلسات . الشهود وإدارة شؤون مركز االحتجاز

 .حملكمةاالستماع وهي مسؤولة عن السجالت وامللفات واالشعارات ومكلفة بإدارة شؤون ا

وي عترب العمل الذي يقوم به قسم اإلعالم والوثائق أداة تساعد على ضمان نوعية العدالة من حيث أن هذا  -١٦١
ويسمح قسم األمن والسالمة للتحقيقات . القسم حيرص على أن تكون احملاكمات علنية بالفعل وي تاح الوصول إليها

 . لكافة املشاركنيواحملاكمات بأن جتري بفضل توفري السالمة واألمن

 مؤسسة مشهود هلا باملكانة وحتظى بالدعم املالئم

إن قلم احملكمة على اتصال دائم مبختلف جمموعات أصحاب املصلحة يف احملكمة يف جماالت كاإلعالم  -١٦٢
 يف وترمي أنشطة العالقات اخلارجية إىل تأمني الدعم للدول وللمنظمات الدولية. والتوعية والعالقات اخلارجية

وت عترب املنظمات غري . مسائل من قبيل محاية الشهود وتنفيذ األحكام وتبادل املعلومات واللوجستيات امليدانية واألمن
احلكومية وأصحاب املهن القانونية واملعاهد العلمية فعاليات رئيسية أخرى يف جمال القانون اجلنائي الدويل الذي 

االتصال بأصحاب املصلحة عن طريق ديوان املسجل الذي يتوىل تدبري شؤون وعموما ما يتم  . يعمل فيه قلم احملكمة
كما يلعب قسم اخلدمات االستشارية القانونية وقسم اإلعالم والوثائق دورين مهمني يف العالقات مع . هذا االتصال

ىت مركز مث إن أقساما من قبيل قسم مشاركة وتعويض الضحايا ووحدة الضحايا والشهود وح. أصحاب املصلحة
وت عترب التوعية . االحتجاز هي جهات تؤدي واليتها عن طريق التبادل والتفاعل مع هذه اجلهات الفاعلة اخلارجية

وقلم . عامال حموريا يف حتقيق هدف احملكمة املتمثل يف أن تتحول إىل مؤسسة مشهود هلا باملكانة وحتظى بالدعم
 .مبا يتوافق مع اخلطة االستراتيجية املفص لة للمحكمة بشأن التوعيةاحملكمة مسؤول عن وضع وتنفيذ برنامج التوعية 
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 منوذج لإلدارة العامة

يشارك قلم احملكمة مشاركة نشطة يف وضع وتوضيح عمليات اختاذ قرارات عملية صائبة داخل هذا  -١٦٣
شتركة فيما بني األجهزة اجلهاز وفيما بني األجهزة عن طريق أمور منها على سبيل املثال املشاركة يف اللجنة امل

وتلعب خمتلف األقسام التنفيذية مثل مكتب املراقب املايل وقسم املوارد البشرية وقسم . املزمع إنشاؤها يف هذا الصدد
امليزانية واملالية وقسم السالمة واألمن إىل جانب قسم اخلدمات االستشارية القانونية دورا  أساسيا  يف ضمان وضع 

 .للمحكمةإطار إداري مالئم 

وتوفر شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة تكنولوجيا املعلومات الصاحلة، وجتمع املقترحات السليمة والدقيقة  -١٦٤
املتعلقة بامليزانية وتكفل احملاسبة الدقيقة وتقوم بشراء السلع وتوفر اللوجستيات وتشغل املكاتب امليدانية وتتوىل 

. توالها، وكل  ذلك يشكل جانبا من مسعى إلنشاء منظمة فعالة ومرنة ومسؤولةصيانة مباين احملكمة يف مجلة مهام ت
وت عترب الوظائف اليت يؤديها قسم املوارد البشرية عنصرا حرجا يف هذه اجلهود وهذا القسم يوف ر مسامهة موضوعية 

 .يف تشكيل وتنفيذ األهداف ذات الصلة بأهم أصل من أصول املنظمة وهو موظ فوها



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :    الربنامج الرئيسي الثالث-٤٣ اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
 املتصلة اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع املبلغ %

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 الربنامج الرئيسي الثالث

 موظفو الفئة الفنية ٩ ٤٤٧,٠ ٤ ٢٥٣,١ ١٣ ٧٠٠,١ ١٠ ٢٤٦,٩ ٥ ١٥٢,٦   ١٥ ٣٩٩,٥   ١ ٦٩٩,٤   ١٢,٤  
 ت العامةموظفو اخلدما بدون تقسيم ٦ ٨٠٨,٦ ٣ ٩١٠,٥٠ ١٠ ٧١٩,٥ ٧ ٢١٥,٤ ٥ ٠٩٢,٥   ١٢ ٣٠٧,٩ ١ ٥٨٨,٣   ١٤,٨  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٣ ٢٩٩,٢ ٦١,٢ ١٣ ٣٦٠,٤ ١٦ ٢٥٥,٦ ٨ ١٦٣,٦ ٢٤ ٤١٩,٢ ١٧ ٤٦٢,٣ ١٠ ٢٤٥,١   ٢٧ ٧٠٧,٤   ٣ ٢٨٧,٧   ١٣,٥  
 املساعدة املؤقتة العامة ٢ ٢٩٩,٦ ٢٨٥,٧ ٢ ٥٨٥,٣ ٩١٧,٠ ٧٥٩,٤ ١ ٦٧٦,٤ ١ ٢٥٩,٥ ١ ٦٨٣,١   ٢ ٩٤٢,٦   ١ ٢٦٦,٢   ٧٥,٥  
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٣٣,٦ ٤٩,٧ ١٨٣,٦ ٣١٢,٥  ٣١٢,٥ ٣١٢,٥ ٤٥,٠   ٣٥٧,٥   ٤٥,٠   ١٤,٤  
 العمل اإلضايف ١٧٧,٩  ١٧٧,٩ ١٦٠,١ ١٠٩,٥ ٢٦٩,٦ ١٧٦,١ ٨٤,٣   ٢٦٠,٤   ٩,٢- ٣,٤-
 اخلرباء االستشاريون ٩٠,٧ ٩,٢ ٩٩,٩ ٧٧,٠ ٦٥,٠ ١٤٢,٠ ٣٧,٠ ٩٩,٠   ١٣٦,٠   ٦,٠- ٤,٢-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢ ٧٠٢,١ ٣٤٤,٤ ٣ ٠٤٦,٧ ١ ٤٦٦,٦ ٩٣٣,٩ ٢ ٤٠٠,٥ ١ ٧٨٥,١ ١ ٩١١,٤   ٣ ٦٩٦,٥   ١ ٢٩٦,٠   ٥٤,٠  

  السفر ٢٧٩,٧ ٦٠١,٧ ٨٨١,٤ ٢٥٤,٥ ١ ٠٥٧,٧ ١ ٣١٢,٢ ٢٨٠,٤ ١ ٣٠٥,٥   ١ ٥٨٥,٩   ٢٧٣,٧   ٢٠,٩
 الضيافة ١١,٤ ٠,٢ ١١,٦ ١٧,٠  ١٧,٠ ١٧,٠  ١٧,٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٦ ٠٢٦,٠ ٢٥٧,٤ ٦ ٣٣٢,٤ ٢ ٢٦٥,٤ ٤ ٦٨٤,٩ ٦ ٩٥٠,٣ ١ ٨٧٠,١ ٣ ٨١٧,٠   ٥ ٦٨٧,١   ١ ٢٦٣,٢- ١٨,٢-
 نفقات التشغيل العامة ٣ ١٠٣,٥ ٤٩١,٩ ٣ ٥٩٥,٤ ٥ ٢٠١,٦ ٤ ٠١٠,٦ ٩ ٢١٢,٢ ٥ ٨٣٥,٠ ٤ ٧٨٨,٠   ١٠ ٦٢٣,٠   ١ ٤١٠,٨   ١٥,٣  
 اللوازم واملواد ٥٤٥,٠ ١٠٦,٦ ٦٥١,٦ ٦٨١,٨ ٣٨٦,٥ ١ ٠٦٨,٣ ٧٨٦,٣ ٣٨٦,٧   ١ ١٧٣,٠   ١٠٤,٧   ٩,٨  
 األثاث واملعدات ٢ ٣٧٤,٠ ٧٣٠,٢ ٣ ١٠٤,٢ ٧٥٢,٣ ٤٧٦,٣ ١ ٢٢٨,٦ ٦٩١,١ ٥٢٩,٠   ١ ٢٢٠,١   ٨,٥- ٠,٧-
 الفرعي، التكاليف غري اجملموع ١٢ ٣٨٨,٦ ٢ ١٨٨,٠ ١٤ ٥٧٦,٦ ٩ ١٧٢,٦ ١٠ ٦١٦,٠ ١٩ ٧٨٨,٦ ٩ ٤٧٩,٩ ١٠ ٨٢٦,٢   ٢٠ ٣٠٦,١   ٥١٧,٥   ٢,٦  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٤٤٢,١- ٥٥٨,٢- ١ ٠٠٠,٩- ١ ٠٠٠,٩- ١٠٠,٠  
 الرئيسي الثالثجمموع الربنامج  ٢٨ ٣٨٩,٩ ٢ ٥٩٣,٦ ٣٠ ٩٨٣,٧ ٢٦ ٨٩٤,٨ ١٩ ٧١٣,٥ ٤٦ ٦٠٨,٣ ٢٨ ٢٨٥,٢ ٢٢ ٤٢٣,٩   ٥٠ ٧٠٩,١   ٤ ١٠٠,٣   ٨,٨  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : الرئيسي الثالث  الربنامج -٤٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
 -العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 ج الرئيسي الثالثالربنام عام

 األساسية   ١  ٥ ١٤ ١٧ ٣٤ ٢٣ ١ ٩٥ ٨ ١١٩ ١٢٧ ٢٢٢
 املتصلة باحلاالت      ١٠ ٢٦ ١٥ ٤ ٥٥ ١٤ ٨٩ ١٠٣ ١٥٨
 اجملموع الفرعي  ١  ٥ ١٤ ٢٧ ٦٠ ٣٨ ٥ ١٥٠ ٢٢ ٢٠٨ ٢٣٠ ٣٨٠

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ٢ ١  ٣  ٣ ٣ ٦
 املتصلة باحلاالت      ٣ ٢ ١٠  ١٥ ١ ١٧ ١٨ ٣٣
 اجملموع الفرعي      ٣ ٤ ١١  ١٨ ١ ٢٠ ٢١ ٣٩

 الوظائف اجلديدة

 األساسية            ٩- ٩- ٩-
 املتصلة باحلاالت      ٢- ٣- ٣-  ٨- ٥- ١- ٦- ١٤-
 اجملموع الفرعي      ٢- ٣- ٣-  ٨- ٥- ١٠- ١٥- ٢٣-

الوظائف املعاد  
 املعادة/توزيعها

  اجملموع  ١  ٥ ١٤ ٢٨ ٦١ ٤٦ ٥ ١٦٠ ١٨ ٢١٨ ٢٣٦ ٣٩٦
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 مكتب املسج ل:  ٣١٠٠الربنامج  -١

 .من مخسة برامج فرعية") املكتب("يتألف مكتب املسج ل  -١٦٥

 واملراقبة مهمتان رئيسيتان بالنسبة لتأمني حتقيق النتائج املنشودة اتوت عترب املراجعة الداخلية للحساب -١٦٦
 .د وكذلك لضمان تبين كافة وحدات املنظمة مبدأ احملاسبةباالعتماد على أدىن حد  ممكن من املوار

ويلعب قسم اخلدمات االستشارية القانونية دورا  مهم ا  يف ضمان اإلطار القانوين السليم للمحكمة كي  -١٦٧
 .تقوم بالعمل الكفء وتتفاعل مع خمتلف أصحاب املصلحة

خاصة سالمة وأمن موظفي احملكمة والضحايا ويبقى األمن مقو ما أساسيا من مقو مات عمل املكتب و -١٦٨
 .والشهود على أرض امليدان

ويوف ر ديوان قلم احملكمة اإلرشاد الالزم ويكفل اإلدارة الفعالة وإشراف قلم احملكمة باالعتماد على قنوات  -١٦٩
 .اتصال ثابتة وختطيط مالئم



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :  ٣١٠٠  الربنامج -٤٥اجلدول  
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 مكتب املسجل

 موظفو الفئة الفنية ١ ٨٧٤,٥ ٤٧,٦ ١ ٩٢٢,١ ٢ ٢٢١,٦ ١٥٨,٩ ٢ ٣٨٠,٥ ٤٥٨,٤   ٢٣,٨  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٢ ٣٣٦,٢ ٩٦٨,٧ ٣ ٣٠٤,٩ ٢ ٤٥٢,٤ ١ ٢٢٨,٧ ٣ ٦٨١,١ ٣٧٦,٢   ١١,٤  
 موع الفرعي، املوظفوناجمل ٣ ٣٥١,٣ ٢٣,٦ ٣ ٣٧٤,٩ ٤ ٢١٠,٧ ١ ٠١٦,٣ ٥ ٢٢٧,٠ ٤ ٦٧٤,٠ ١ ٣٨٧,٦ ٦ ٠٦١,٦ ٨٣٤,٦   ١٦,٠  
 املساعدة املؤقتة العامة ٨٦٤,٤ ٠,٩ ٨٦٥,٣ ٨٠٢,٤ ٢٤١,٤ ١ ٠٤٣,٨ ٨٠٣,٤ ٢٠,٠ ٨٢٣,٤ ٢٢٠,٤- ٢١,١-
 العمل اإلضايف ١٣٥,١  ١٣٥,١ ١٢٤,٤ ٤٣,٥ ١٦٧,٩ ١٢٤,٤ ٥٤,٣ ١٧٨,٧ ١٠,٨   ٦,٤  
 اخلرباء االستشاريون ٤,٧  ٤,٧        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١ ٠٠٤,٢ ٠,٩ ١ ٠٠٥,١ ٩٢٦,٨ ٢٨٤,٩ ١ ٢١١,٧ ٩٢٧,٨ ٧٤,٣ ١ ٠٠٢,١ ٢٠٩,٦- ١٧,٣-
  السفر ١٠٠,٩ ٢٦١,٥ ٣٦٢,٤ ٥٣,٧ ٢٥٧,٤ ٣١١,١ ٤٨,١ ٤٣٥,٨ ٤٨٣,٩ ١٧٢,٨   ٥٥,٥  
 الضيافة ١٠,٣ ٠,٢ ١٠,٥ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٣٢,٢ ٥٥,٧ ١٨٧,٩ ١٨٨,٥ ١٠٥,٥ ٢٩٤,٠ ٢٠٦,٢ ٢٤٤,٥ ٤٥٠,٧ ١٥٦,٧   ٥٣,٣  
 نفقات التشغيل العامة ٣١,٨ ٠,٢ ٣٢,٠ ١٢٢,٠ ٣٠,٠ ١٥٢,٠ ١١٧,٠  ١١٧,٠ ٣٥,٠- ٢٣,٠-
 اللوازم واملواد ٦٢,٥ ٠,٢ ٦٢,٧ ١١٩,٢ ٨٤,١ ٢٠٣,٣ ٩٦,٥ ٢١,٨ ١١٨,٣ ٨٥,٠- ٤١,٨-
 األثاث واملعدات ٤٥,٧ ٣٧,٨ ٨٣,٥ ٩٨,٠ ١٠٧,١ ٢٠٥,١ ١٠٣,٠  ١٠٣,٠ ١٠٢,١- ٤٩,٨-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٣٨٣,٤ ٣٥٥,٦ ٧٣٩,٠ ٥٩١,٤ ٥٨٤,١ ١ ١٧٥,٥ ٥٨٠,٨ ٧٠٢,١ ١ ٢٨٢,٩ ١٠٧,٤   ٩,١  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٤٦,٣ ٥٤,٩ ٣٠١,٢ ٣٠١,٢   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج  ٤ ٧٣٨,٩ ٣٨٠,١ ٥ ١١٩,٠ ٥ ٧٢٨,٩ ١ ٨٨٥,٣ ٧ ٦١٤,٢ ٦ ٤٢٨,٩ ٢ ٢١٨,٩ ٨ ٦٤٧,٨ ١ ٠٣٣,٦   ١٣,٦  

  ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٠٠  الربنامج -٤٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي الفئة 

 الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب املسجل عام

 األساسية   ١  ٢ ٤ ٣ ٣ ٣ ١ ١٧ ٣ ٤٠ ٤٣ ٦٠
 املتصلة باحلاالت       ١   ١ ١ ١٧ ١٨ ١٩
 اجملموع الفرعي  ١  ٢ ٤ ٣ ٤ ٣ ١ ١٨ ٤ ٥٧ ٦١ ٧٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ١    ١  ٢ ٢ ٣
 اجملموع الفرعي      ١    ١  ٢ ٢ ٣

 الوظائف اجلديدة

 األساسية            ٥- ٥- ٥-
 املتصلة باحلاالت           ١-  ١- ١-
 اجملموع الفرعي           ١- ٥- ٦- ٦-

الوظائف املعاد 
 املعادة/توزيعها

  اجملموع  ١  ٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ١ ١٩ ٣ ٥٤ ٥٧ ٧٦
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 ديوان املسج ل: ٣١١٠الفرعي الربنامج  )أ(

 األهداف

 ).١اهلدف االستراتيجي  (رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجيإجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة،  -١
إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -٢

 ).١٠ف االستراتيجي اهلد(لدور كل جهاز 
زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد  -٣

 ).٨اهلدف االستراتيجي (على دور احملكمة واستقالليتها 
 . من أهداف خمتلف األقسام التابعة ملكتب املسج ل% ٨٠حتقيق  -٤

 قعةالنتائج املتو مؤشرات األداء

 
عدد القرارات اليت يتم  تأكيدها مقسوما  على عدد  •

 .القرارات الصادرة
 

 ١اهلدف 
اختاذ قرارات مبنية على العلم ترتبط باالجراءات  •

 .القضائية
هيئة / من القرارات اليت تتخذها الدوائر%٨٠تأكيد  •

 .الرئاسة
 
عدد الشكاوي املتعلقة بتوافر املستندات مقسوما  •

يت يتم  فيها احلصول على هذه على عدد املرات ال
 .املستندات

 
 
 
توافر مؤشرات األداء الفعلي مقسوما مع هو خمطط  •

 .توافره
 

 ٢اهلدف 
تطوير اخلطة االستراتيجية لقلم احملكمة والبدء يف  •

 .تنفيذها
هيئة / من القرارات اليت تتخذها الدوائر%٨٠تأكيد  •

 .الرئاسة
ا  من توافر املستندات وخطط األقسام مب%١٠٠ •

 .يتوافق مع تلك املستندات
 .نظام قياس األداء القائم •
 من مؤشرات األداء املتاحة على أساس %٨٠ •

 .شهري

 
األنشطة املعقودة مقسوما على /عدد االجتماعات •

 .عدد ما هو خمطط منها
 .املعلومات املرتدة املقدمة من املشاركني •

 ٣اهلدف 
عقد اجتماعات منتظمة وبن اءة مع أصحاب  •

 .املصلحة
 
األنشطة اليت /خطة لسنتني تكر س لالجتماعات •

 .%١٠٠توضع وت نفذ بنسبة 
 
عدد األهداف اليت حتققت مقابل عدد ما هو خمط ط  •

 .منها

 ٤اهلدف 
 من أهداف شىت أقسام مكتب %٨٠حتقيق  •

 .املسجل
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 حتت بند تكاليف موظفي الفئة الفنية للوفاء بتكاليف أي رفع يف درجات  يورو٢٠٠ ٠٠٠أدرج مبلغ  -١٧٠
 )٢١الفقرة (الرتب ناشئ عن عملية أعادة التصنيف اجململة يف مقدمة امليزانية 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

طلع هبا شخصان اثنان إىل كل  من أوغندا ومجهورية الكونغو يطلب توفري أموال للقيام ببعثة واحدة يض -١٧١
 .الدميقراطية والتشاد



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣١١٠  الربنامج الفرعي -٤٧اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥ نفقات عام
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 الربنامج الرئيسي اخلامس

 (*)موظفو الفئة الفنية  ٥٥٦,٢  ٥٥٦,٢ ٨٥١,٥  ٨٥١,٥ ٢٩٥,٣ ٥٣,١
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١١٩,٢  ١١٩,٢ ١٢٣,١  ١٢٣,١ ٣,٩ ٣,٣
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٥٣٧,٦  ٥٣٧,٦ ٦٧٥,٤  ٦٧٥,٤ ٩٧٤,٦  ٩٧٤,٦ ٢٩٩,٢ ٤٤,٣

 املساعدة املؤقتة العامة ٢٨,٢ ٠,٩ ٢٩,١ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٨,٢ ٠,٩ ٢٩,١ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  

  السفر ٣٦,٣ ١٠,٩ ٤٧,٢ ٢٤,٥ ١٧,٥ ٤٢,٠ ٢٤,٤ ٢٥,٢ ٤٩,٦ ٧,٦ ١٨,١
 الضيافة ١٠,٣ ٠,٢ ١٠,٥ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٠,٥  ٠,٥        
 نفقات التشغيل العامة ٠,٦  ٠,٦        

تكاليف غري اجملموع الفرعي، ال ٤٧,٧ ١١,١ ٥٨,٨ ٣٤,٥ ١٧,٥ ٥٢,٠ ٣٤,٤ ٢٥,٢ ٥٩,٦ ٧,٦ ١٤,٦
 املتصلة باملوظفني

 الصيانة املوزعة       ٣٢,٣  ٣٢,٣ ٣٢,٣ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي  ٦١٣,٥ ١٢,٠ ٦٢٥,٥ ٨٠٩,٩ ١٧,٥ ٨٢٧,٤ ١ ١٤١,٣ ٢٥,٢ ١ ١٦٦,٥ ٣٣٩,١ ٤١,٠

.بيد أن هذه التكلفة تتصل بالربنامج الرئيسي بأكمله.  األساسية� ٢٠٠٧ مت  استيعاب تكلفة إعادة التصنيف يف نطاق امليزانية املقترحة لعام ٢٠٠٧بالنسبة لعام (*)      

 .٢٠٠٧املوارد املقترحة من املوظفني لعام : ٣١١٠  الربنامج الفرعي -٤٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

 ة الفنيةالفئ
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 الربنامج الرئيسي اخلامس عام

 األساسية   ١  ١ ١   ١ ١ ٥ ١ ١ ٢ ٧
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي  ١  ١ ١   ١ ١ ٥ ١ ١ ٢ ٧

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 ائف اجلديدةالوظ

  اجملموع  ١  ١ ١   ١ ١ ٥ ١ ١ ٢ ٧
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 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

للتأكد مما إذا كانت فحص واستعراض وتقييم املعامالت املالية للمحكمة والنظم اإلدارية اليت حتكمها  -١
هذه املعامالت تتم  بشكل اقتصادي وكفء وفع ال ويف ظل االمتثال للسند التشريعي الساري وللنظم 

 .والقواعد اخلاصة بتنفيذ الربامج املعتمدة
تزويد الرؤساء التنفيذيني للمحكمة مبعلومات موضوعية وحسنة التوقيت وبالتأكيدات واملشورة حول ما  -٢

جه املراقبة الداخلية للمحكمة والنظم اإلدارية واملمارسات مصممة بشكل مالئم وتنفذ إذا كانت أو
 .عمليا

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 
عدد أصحاب املصلحة الذين مشلهم املسح ويرون  •

أن عملنا له أثر إجيايب على احملكمة مقسوما على 
 .عدد أصحاب املصلحة الذين مشلهم املسح

 

مراجعة احلسابات املستقلة اليت عدد عمليات  •
أجريت ومبلغ ما ق د م من معلومات وأسدي من 

 .مشورة
 
 .التقدم احملرز صوب حتقيق فحوى التوصيات •

 ٢ و١اهلدف 
تتمثل النتيجة االستراتيجية اليت يتوخاها املكتب يف  •

املسامهة يف قيام حمكمة ت دار إدارة جيدة وتتحلى 
 .باملسؤولية

 
ستقلة للحسابات وتوفري معلومات القيام مبراجعة م •

 .موضوعية وإسداء املشورة
أمثلة تبني كيف أن عمل املكتب يسهم يف قيام  •

 حمكمة جيدة اإلدارة وتتحلى باملسؤولية
رصد وتقييم التقدم الذي حترزه اإلدارة يف تنفيذ  •

 .التوصيات
 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 ٤-جع حسابات أقدم برتبة فمرا

 :تتمثل املسؤوليات الرئيسية اليت يضطلع هبا شاغل هذه الوظيفة فيما يلي -١٧٢

التخطيط للعمل املتعلق باملراجعة الداخلية ذي الصلة بالعمليات امليدانية وسائر أنشطة احملكمة  •
 وتدبري شؤون ذلك العمل واالضطالع به وتقدمي تقرير عنه؛

 مواصلة توفري مستوى كاف  ومالئم من مراجعة احلسابات يتماشى مع منو  متكني املكتب من •
 .أنشطة احملكمة وما تتصف به من تعقيد
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وإن غياب هذا املورد سوف يؤثر تأثري سلبيا على قدرة احملكمة على الوفاء هبدفها االستراتيجي املتمثل يف  -١٧٣
 ".ةامنوذجا لإلدارة العام"االتصاف باملسؤولية وأن تكون 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

 ومجهورية � كمباال �ت طلب اعتمادات لبعثة واحدة إىل كل من أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية  -١٧٤
 . بونيا وتشاد لالضطالع مبراجعات حلسابات العمليات�الكونغو الدميقراطية 



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣١٢٠  الربنامج الفرعي -٤٩اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية تباحلاال

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
مكتب املراجعة الداخلية 

 للحسابات

 موظفو الفئة الفنية ٢٤٦,٧  ٢٤٦,٧ ٢٥٨,٧ ٦٦,٢ ٣٢٤,٩ ٧٨,٢ ٣١,٧
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠ ٣,٧
 ع الفرعي، املوظفوناجملمو ٢٨٦,٦  ٢٨٦,٦ ٣٠١,٠  ٣٠١,٠ ٣١٥,٠ ٦٦,٢ ٣٨١,٢ ٨٠,٢ ٢٦,٦
  السفر ١,٥  ١,٥ ٣,٥ ١٠,٠ ١٣,٥ ٥,٣ ١٠,٢ ١٥,٥ ٢,٠ ١٤,٨
اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣,٤  ٣,٤ ٢٥,٠  ٢٥,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٥,٠ ٢٠,٠
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٤,٩  ٤,٩ ٢٨,٥ ١٠,٠ ٣٨,٥ ٣٥,٣ ١٠,٢ ٤٥,٥ ٧,٠ ١٨,٢

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٢,١ ٣,٢ ١٥,٣ ١٥,٣ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي  ٢٩١,٥  ٢٩١,٥ ٣٢٩,٥  ٣٣٩,٥ ٣٦٢,٤ ٧٩,٦ ٤٤٢,٠ ١٠٢,٥ ٣٠,٢

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٢٠  الربنامج الفرعي -٥٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي الفئة 

 الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  عام

 األساسية     ١   ١   ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي    ١   ١   ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ١    ١    ١
 اجملموع الفرعي      ١    ١    ١

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١  ١ ١   ٣  ١ ١ ٤
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 قسم اخلدمات االستشارية القانونية:٣١٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

ري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد وضع سياسات لتنفيذ معاي -١
اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متس هم أنشطة احملكمة على حنو حيترم 

 ).٣اهلدف االستراتيجي (التنو ع 
زم مبختلف أشكاله وخاص ة يف جمال توقيف استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الال -٢

 ).٧اهلدف االستراتيجي (األشخاص وتسليمهم 
أن تتحو ل إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات وتعتمد على قواعد لضمان  -٣

 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

  املتوقعةالنتائج مؤشرات األداء
 
عدد اإلصدارات اإلدارية املستعرضة مقس ما على  •

١٠. 
 
 
 
 
 
 
اليت مت ) املشورة واآلراء(عدد اخلدمات القانونية  •

 أيام مقسوما  على جمموع ١٠توفريها يف غضون 
 .عدد طلبات اخلدمات القانونية الواردة

عدد اآلراء القانونية اليت صدرت مقسوما على  •
٢٠. 

  ١اهلدف 
توجيهات اإلدارية والسياسات واملبادئ إصدار ال •

التوجيهية مبا يتمش ى مع نظام روما األساسي 
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والنظام 
األساسي والنظام اإلداري للموظفني والنظام املايل 

 إصدارات إدارية ١٠استعراض . والقواعد املالية
 .٢٠٠٧أثناء عام 

سياسات واملبادئ التطبيق املوح د للقواعد وال. •
التوجيهية من قبل كافة أجهزة احملكمة وتعزيز 

 .الكفاءة اإلدارية والتشغيلية
املشورة (من اخلدمات القانونية % ٩٠توفري  •

 رأيا قانونيا ٢٠توفري .  أيام١٠يف غضون ) واآلراء
بشأن شىت املسائل اليت متس  مهام احملكمة اإلدارية 

 .والتشغيلية

 
ملعيارية اليت و ضعت ون وقشت إجراءات التشغيل ا •

مع كافة الدول اليت صدرت إليها أوامر بإلقاء 
% ٥. القبض على أشخاص وتسليمهم للمحكمة
 .يف عدد الدول اليت تعتمد تشريعات تنفيذية

 ٢اهلدف 
اعتماد التشريعات التنفيذية من قبل الدول . •

أو تقي د الدول /ألغراض التعاون مع احملكمة و
ل املعيارية ألغراض توقيف وتسليم بإجراءات التشغي

 .اجملرمني اليت وضعتها احملكمة

 
مذكرات التفاهم اليت يتم  /عدد اتفاقات التعاون •

 .التفاوض بشأهنا واليت ت ربم مقسوما على مخسة
 
 
 

   ٣اهلدف 
مذكرات تفاهم أو غري ذلك /مخسة اتفاقات تعاون. •

من الترتيبات اليت يتم التفاوض حوهلا وإبرامها يف 
فاقات تعاون ومذكرات تفاهم أو ات. ٢٠٠٧عام 

غري ذلك من الترتيبات بشأن التعاون بني احملكمة 
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عدد احلاالت اليت ت مثل فيها احملكمة مقسومـا  •

 ١٠على 
 
 
 
 
ام عدد االتفاقات التعاقدية اليت ت ستعرض خالل ع •

 .٢٠ مقسوما على ٢٠٠٧

عدد ما يثبت ترتبه من مسؤوليات تعاقدية بالنسبة  •
وما ي ستجاب له من املطالبات ضدها /للمحكمة

 .مقسوما على عدد الطلبات الواردة

 .أو احملكمة وغريها من املنظمات الدولية/والدول و

متثيل احملكمة يف . محاية املصاحل القانونية للمحكمة •
أو القانونية /عشر من اإلجراءات شبه القضائية و

تشاري أمام جملس االستئناف وجملس التأديب االس
واحملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 

أو غري رمسية /وجمالس التحكيم وأي آليات رمسية و
 .لتسوية الرتاعات اليت تنشب مع املوظفني

التقليل إىل احلد األدىن املمكن من املسؤولية  •
القانونية أو املخاطر القانونية اليت تتعرض هلا احملكمة 

 عقدا جتاريا ٢٠اقدين باستعراض إزاء البائعني واملتع
أو غريها من العقود ذات الصلة من أجل توريد 
السلع أو اخلدمات اليت تؤثر تأثريا مباشرا أو غري 

انتفاء املسؤولية . مباشر على سري أعمال احملكمة
 .املطالبات ضد احملكمة/التعاقدية



 
 

 

 

 ٢٠٠٧عام امليزانية املقترحة ل: ٣١٣٠  الربنامج الفرعي -٥١اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية جملموعا األساسية باحلاالت
قسم اخلدمات االستشارية 

 القانونية

 موظفو الفئة الفنية ٥٢٩,١  ٥٢٩,١ ٥٤٦,٢  ٥٤٦,٢ ١٧,١   ٣,٢  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١٠٨,٥  ١٠٨,٥ ١١٢,٦  ١١٢,٦ ٤,١   ٣,٨  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤٩٢,٨  ٤٩٢,٨ ٦٣٧,٦  ٦٣٧,٦ ٦٥٨,٨  ٦٥٨,٨ ٢١,٢   ٣,٣  
 املساعدة املؤقتة العامة ٥٦,٢  ٥٦,٢ ٤٢,٤  ٤٢,٤ ٤٣,٤  ٤٣,٤ ١,٠   ٢,٤  
 اخلرباء االستشاريون ٤,٧  ٤,٧        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٠,٩  ٦٠,٩ ٤٢,٤  ٤٢,٤ ٤٣,٤  ٤٣,٤ ١,٠   ٢,٤  
  السفر ١٢,٩ ٨,٢ ٢١,١ ٧,٠ ١٠,٠ ١٧,٠ ٥,٣ ١,٦ ٦,٩ ١٠,١- ٥٩,٤-
اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٠,٥  ٠٥  ١٠,٠ ١٠,٠ ٤٣,٤   ١٠,٠- ١٠٠,٠-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٣,٤ ٨,٢ ٢١,٦ ٧,٠ ٢٠,٠ ٢٧,٠ ٥,٣ ١,٦ ٦,٩ ٢٠,١- ٧٤,٤-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٨,٣  ٢٨,٣ ٢٨,٣   ١٠٠,٠
 لربنامج الفرعي جمموع ا ٥٦٧,١ ٨,٢ ٥٧٥,٣ ٦٨٧,٠ ٢٠,٠ ٧٠٧,٠ ٧٣٥,٨ ١,٦ ٧٣٧,٤ ٣٠,٤   ٤,٣

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٣٠  الربنامج الفرعي -٥٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

اعد مس ٢-مد ١-مد ٥-ف ٤-ف ٣-ف ٢-ف ١-ف
 أمني عام

وكيل أمني 
 قسم اخلدمات االستشارية القانونية عام

 األساسية      ١ ٢ ١ ١  ٥  ٢ ٢ ٧
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي     ١ ٢ ١ ١  ٥  ٢ ٢ ٧

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١ ٢ ١ ١  ٥  ٢ ٢ ٧
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 قسم األمن والسالمة:  ٣١٤٠الربنامج الفرعي  )د(

 األهداف

إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى ألمن كافة املشاركني متشيا مع  -١
 .)٢اهلدف االستراتيجي (نظام روما األساسي 

إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -٢
 ).١٠اهلدف االستراتيجي (لدور كل  جهاز 

كفالة أقصى قدر ممكن من األمن والسالمة والرفاه جلميع املوظفني مبا يتفق مع نظام روما األساسي  -٣
 ).١٥اهلدف االستراتيجي (

  النتائج املتوقعة  مؤشرات األداء
 
 
البنود اليت جيري عليها التفتيش       /عدد األشخاص •

 .مقسوما على عدد الداخل إىل مباين اآلرك    

عدد حاالت الطوارئ اليت تتم  االستجابة هلا يف         •
غضون دقيقتني مقسوم على العدد الكلي حلاالت    

 .الطوارئ اليت حتدث

الربنامج التدرييب اخلاص      النسبة املئوية مما مت إجنازه من       •
 .مبوظفي األمن والسالمة 

النسبة املئوية مما مت  إجنازه من الربنامج التدرييب العام       •
 .للموظفني اخلاص  مبوظفي األمن والسالمة   

 .إمتام مراجعة احلسابات املتعلقة باملعلومات    •

 

 

 

 

 

اإلمتثال ملعايري العمل األمنية الدنيا ومعايري العمل       •
يا ألماكن اإلقامة ومعايري العمل الدنيا        األمنية الدن

 .%١٠٠لالتصال قبل أي نشاط ميداين مقسوما على     

النسبة املئوية مما يتم تنفيذه من السياسات األمنية          •
 .املتصلة بامليدان أو مبناطق تشهد عمليات حتقيق    

 ٣ و١اهلدفان 
 املقــر 

إجياد مناخ آمن ومأمون ومواصلة احلفاظ عليه ضمن            •
 :مقر  احملكمة، امتثاال ملعايري العمل األمنية الدنيا باملقر     

 من التفتيش الذي جيري على من يدخل   %١٠٠ -
بنود إىل    من األشخاص وعلى ما يتم  إدخاله من        

 مبىن اآلرك؛ 

االستجابة املالئمة من طرف املوظف األمين لكافة    -
 حاالت الطوارئ يف غضون دقيقتني؛   

 من برامج التدريب اخلاص  مبوظفي   %١٠٠إمتام  -
 األمن والسالمة؛ 

 من الربنامج التدرييب العام للموظفني       % ٩٥إمتام  -
 :واخلاص مبوظفي األمن والسالمة  

لة يف إخالء املقر  من      املمارسة السنوية املتمث  -
 .املوظفني العاملني فيه يف غضون عشر دقائق   

إمتام عملية مراجعة شؤون أمن املعلومات على النحو      •
الذي يفي مبعيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس   

١٧٧٩٩. 

 امليدان

مناء مستوى أمن وسالمة موظفي احملكمة اجلنائية الدولية           •
يف امليدان مبا يف ذلك    وممتلكاهتا ومعلوماهتا وأصوهلا    

 ملعايري العمل األمنية الدنيا،     %١٠٠االمتثال بنسبة  
ومعايري العمل األمنية الدنيا يف أماكن اإلقامة ومعايري    
العمل الدنيا لالتصاالت قبل االضطالع بأي نشاط        

 .ميداين
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 من التقييمات املتعلقة باملخاطر األمنية     % ١٠٠جتميع  •
ناطق اليت تشهد عمليات    اليت تنجز لكل منطقة من امل  
 .جتريها احملكمة اجلنائية الدولية  

 

تنفيذ السياسة األمنية املتصلة بامليدان أو باملناطق اليت      •
 .يقجتري فيها عمليات حتق 

من التقييمات املتعلقة باملخاطر األمنية        % ١٠٠جتميع  •
بالنسبة لكل منطقة من املناطق اليت تشهد عمليات      

 .جتريها احملكمة اجلنائية الدولية  

 
عدد االجتماعات األسبوعية اليت يعقدها فريق تقييم     •

املخاطر املشترك مقسوما على العدد الكلي     
 .لالجتماعات املقررة

تم  تنسيقها مقسوما على العدد الكلي       البعثة اليت ي  •
 .للبعثات

عدد االجتماعات اليت يعقدها مرة كل أسبوعني حمفل          •
إدارة شؤون أمن املعلومات مقسوما على العدد الكلي     

 .لالجتماعات املقرر
 

  ٢اهلدف 
أداء حمفل إدارة الشؤون األمنية املشتركة بني األجهزة     •

 املخاطر   فريق تقييم  (لوظائفه على النحو الكامل    
مع اجتماعات التنسيق األسبوعية هلذا الفريق      ) املشترك

 .%٩٥تعقد فيما بني األجهزة مبعد ل   

 

التنسيق املسبق لكافة األنشطة امليدانية مع فريق تقييم      •
 .% ٩٥املخاطر املشترك قبل بدء البعثات بنسبة    

أداء حمفل إدارة شؤون أمن املعلومات لوظائفة على      •
تماع تنسيقي ي عقد مرة كل أسبوعني     النحو الفعال، واج 

 .% ٩٥بني األجهزة مبعدل 

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

 إعادة التوزيع

طبقا ملا سبق بيانه يف املقدمة من املنتظر أن يتم  تسديد تكاليف احملاكمة اإلضافية احملتملة باللجوء إىل  -١٧٥
لك قام قسم السالمة واألمن بإعادة كافة الوظائف ارتقابا إلجراء حماكمة إضافية حمتملة وتبعا لذ. صندوق الطوارئ

. وستكون هذه الوظائف الزمة فقط إن انعقدت حماكمة إضافية. كانت املوافقة عليها قد متت يف امليزانيات السابقة
 . الرتب األخرى�أما الوظائف املعادة فهي مخس وهي من فئة اخلدمات العامة 

 املوارد املتصلة باحلاالت

 )٤احلالة ( الرتب األخرى �موظفا أمن ميداين مساعدان من فئة اخلدمات العامة 

 :سيتوىل شاغال هاتني الوظيفتني املهام التايل ذكرها -١٧٦

أداء الواجبات العملياتية اليت جيريها املكتب امليداين املنشأ حديثا وتويل عمليات دعم لوجسيت  •
  لكافة بعثات احملكمة اجلنائية الدولية؛وأمين بالنسبة
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تأمني االتصال األمين الالزم مع الوكاالت والعمليات األخرى يف املنطقة فضال عن إهناء التقييمات  •
 األمنية واإلحاطات اإلعالمية املتعلقة باألمن؛

 ليتني؛اإلشراف على املوظفني األمنيني احملليني وكذلك االتصال بالشرطة واجلهة العسكرية احمل •

توفري االتصال الالزم وتدبري وتعقب شؤون املوظفني فيما خيص  حركة موظفي احملكمة اجلنائية  •
 .الدولية

وإن غياب هذه الوظائف سوف يتسبب عمليا يف خروج عمليات احملكمة اجلنائية الدولية مجيعها عن  -١٧٧
 حيث إن هؤالء املوظفني هم املسؤولون الوحيدون املسار يف احلقبة احلديدة اليت تسعى فيها احملكمة ألذاء رسالتها

املؤهلون لتوفري التقييمات األمنية واإلحاطات اإلعالمية وتنسيق شؤون احلراسة األمنية مع اجلهات املقدمة هلذه 
 .اخلدمة حينما ال يقوم املسؤولون أنفسهم باحلراسة األمنية

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 ملتصلة باحلاالتاملوارد ا

 السفر

 :ت طلب اعتمادات لألغراض التايل ذكرها -١٧٨

توفري األمن واحلماية عن كثب لكبار املسؤولني التابعني للمحكمة اجلنائية : بعثات احلماية اخلاصة •
الدولية الذين يسافرون إىل مناطق يسودها عدم االستقرار من أجل عقد اجتماعات والقيام بغري 

 ؛ذلك من األنشطة

سفر موظف دعم أمين ميداين واحد، يتخذ من كمباال مقرا له، لتقدمي اخلدمات لكافة مسارح  •
 عمليات احملكمة اجلنائية الدولية؛

 السفر املتصل بالتدريب على تقييم األخطار امليدانية •

 مناوبة املوظفني األمنيني امليدانيني؛ •

 بعثات الفحص الدقيق والدعم اخلاص؛ •

ألمين أو من ميثله بزيارة كل منطقة من مناطق العملية امليدانية من أجل سيقوم رئيس اجلهاز ا •
استعراض شؤوهنا اإلدارية ولالتصال واالجتماع بكبار املسؤولني يف املنظمات اليت توفر خدمات 

 .للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت تتعاون معها احملكمة

 ٢ على قدرة احملكمة على حتقيق هذفيها االستراتيجيـني   وإن غياب هذه املوارد سوف يؤثر تأثريا سلبيا -١٧٩
 .١٥و
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 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 :ت طلب اعتمادات لألغراض التدريبية التايل ذكرها -١٨٠

التدريب على حفظ األمن وتقدمي االسعافات األولية وهذا شرط أساسي مطلوب ومعيار البد من  •
املوظفني األمنيني خاصة منهم من يتعامل مع احملتجزين وكذلك توفره يف مالك احملكمة من 

 املوظفون الذين يوفدون يف بعثات ميدانية أو غريها من املهام اليت يكلفون هبا؛

واالستئجار الزم يف هذا املضمار وفاء . توفري املرافق الالزمة لتدريب املالك األمين التابع للمحكمة •
ملضيفة بالنسبة ألفراد الشرطة واألفراد العسكريني فضال عن الوفاء باملتطلبات القانونية للدولة ا

 باملعايري املهنية يف استخدام األسلحة النارية والسالمة حني يقع استعمال األسلحة النارية؛

 .التدريب على القيادة األساسية للسيارات ذات الدفع الرباعي •

 :  التاليةوت طلب اعتمادات لغرض توفري اخلدمات التعاقدية -١٨١

التعاقد مع شركات اخلدمات األمنية احمللية، وتوفري خدمات : ميدان على حدة/ما خيص  كل حالة •
احلراسة ليال وهنارا وطوال أيام األسبوع السبعة يف املكتب امليداين مع وجود حارسني اثنني قائمني 

 مبهمة احلراسة يف مجيع األوقات؛

 .األفراد العسكريني/الشرطةتوفري الدعم احمللي املقدم من أفراد  •

وإن غياب هذه املوارد سوف يؤثر تأثريا سلبيا على قدرة احملكمة على الوفاء بغرضيهــا االستراتيجيني  -١٨٢
 .١٥ و٢



 
 

 

 

 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣١٤٠  الربنامج الفرعي -٥٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )وروبآالف الي(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام  
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم األمن والسالمة

 موظفو الفئة الفنية ٤١٢,٦ ٤٧,٦ ٤٦٠,٢ ٤٢٧,١ ٩٢,٧ ٥١٩,٨ ٥٩,٦   ١٣,٠  
 موظفو اخلدمات العامة ن تقسيمبدو ٢ ٠١٨,١ ٩٣٢,٦ ٢ ٩٥٠,٧ ٢ ٠٩٣,٦ ١ ٢٢٨,٧ ٣ ٣٢٢,٣ ٣٧١,٦   ١٢,٦  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٨٩١,٨ ٢٣,٥ ١ ٩١٥,٣ ٢ ٤٣٠,٧ ٩٨٠,٢ ٣ ٤١٠,٩ ٢ ٥٢٠,٧ ١ ٣٢١,٤ ٣ ٨٤٢,١ ٤٣١,٢   ١٢,٦  
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٧١,٦  ٦٧١,٦ ٦٦٠,٠ ٢٤١,٤ ٩٠١,٤ ٦٦٠,٠  ٦٦٠,٠ ٢٤١,٤- ٢٦,٨-
 العمل اإلضايف ١٢١,٩  ١٢١,٩ ١٢٤,٤ ٤٣,٥ ١٦٧,٩ ١٢٤,٤ ٥٢,٣ ١٧٦,٧ ٨,٨   ٥,٢  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٧٩٣,٥  ٧٩٣,٥ ٧٨٤,٤ ٢٨٤,٩ ١ ٠٦٩,٣ ٧٨٤,٤ ٥٢,٣ ٨٣٦,٧ ٢٣٢,٦- ٢١,٨-
  السفر ٥٠,٢ ٢٤٢,٤ ٢٩٢,٦ ٨,١ ٢١٩,٩ ٢٢٨,٠ ١١,١ ٣٩٨,٨ ٤٠٩,٩ ١٨١,٩   ٧٩,٨  
اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٠٩,٣ ٥٥,٧ ١٦٥,٠ ١٥٣,٥ ٩٥,٥ ٢٤٩,٠ ١٦٦,٢ ٢٤٤,٥ ٤١٠,٧ ١٦١,٦   ٦٤,٩  
 نفقات التشغيل العامة ٣١,٢ ٠,٢ ٣١,٤ ١٢٢,٠ ٣٠,٠ ١٥٢,٠ ١١٧,٠  ١١٧,٠ ٣٥- ٢٣,٠-
 اللوازم واملواد ٦٢,٥ ٠,٢ ٦٢,٧ ١١٩,٢ ٨٤,١ ٢٠٣,٣ ٩٦,٥ ٢١,٨ ١١٨,٣ ٨٥,٠- ٤١,٨-
 األثاث واملعدات ٤٤,٥ ٣٧,٨ ٨٢,٣ ٩٨,٠ ١٠٧,١ ٢٠٥,١ ١٠٣,٠  ١٠٣,٠ ١٠٢,١- ٤٩,٨-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٩٧,٧ ٣٣٦,٣ ٦٣٤,٠ ٥٠٠,٨ ٥٣٦,٦ ١ ٠٣٧,٤ ٤٩٣,٨ ٦٦٥,١ ١ ١٥٨,٩ ١٢١,٤   ١١,٧  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٦٥,٥ ٥١,٧ ٢١٧,٢ ٢١٧,٢   ١٠٠,٠٠

 جمموع الربنامج الفرعي  ٢ ٩٨٣,٠ ٣٥٩,٨ ٣ ٣٤٢,٨ ٣ ٧١٥,٩ ١ ٨٠١,٧ ٥ ٥١٧,٦ ٣ ٩٦٤,٤ ٢ ٠٩٠,٥ ٦ ٠٥٤,٩ ٥٣٧,٢   ٩,٧  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٤٠  الربنامج الفرعي -٥٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-عامةال

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم األمن والسالمة عام

 األساسية      ١ ١ ١ ١  ٤ ١ ٣٦ ٣٧ ٤١
 املتصلة باحلاالت       ١   ١  ١٧ ١٧ ١٨
 اجملموع الفرعي     ١ ١ ٢ ١  ٥ ١ ٥٣ ٥٤ ٥٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ٢ ٢ ٢
 اجملموع الفرعي            ٢ ٢ ٢

 الوظائف اجلديدة

 األساسية            ٥- ٥- ٥-
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي            ٥- ٥- ٥-

الوظائف املعاد  
 توزيعها

  اجملموع     ١ ١ ٢ ١  ٥ ١ ٥٠ ٥١ ٥٦
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 مكتب املراقب املايل:  ٣١٥٠الربنامج الفرعي  )ح(

 األهداف

إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -١
 ).١٠اهلدف االستراتيجي (لدور كل جهاز 

تتحو ل إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان أن  -٢
 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

اهلدف (وضع جمموع من الربامج لتحقيق املستويات األمثل من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٣
 ).١٢االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة  مؤشرات األداء
 
 .إصدار املبدإ التوجيهي  •

 ١اهلدف 
حتديد سند واضح بالنسبة للمكتب من خالل تزويده         •

 .مببدإ توجيهي عن الدور واملسؤولية املنوطني به   

 
عدد االجراءات اليت توضع واملتعلقة بأوجه تدفق       •

 .٢٠٠٦العمل واملسؤوليات مقارنة بعام   

 ٢اهلدف 
 وصيانة نظام فعال من الضوابط الداخلية املتعلقة     إنشاء •

بتنفيذ امليزانية من خالل وضع إجراءات واضحة عن         
 .أوجه تدفق العمل واملسؤوليات املنوطة  

مسؤويل الربنامج  /الفهم املتزايد لدى مديري •
للمسؤوليات املنوطة هبم فيما خيص  استخدام املوارد      

 .والضوابط الداخلية

 
 االمتثال للميزانية املوافق عليها      عدد وقيمة حاالت   •

 .مقسوم على امليزانية املوافق عليها 

عدد حاالت االمتثال لالتفاقات املتعلقة باملسامهات         •
 .الطوعية

 ٣اهلدف 
إبقاء النفقات يف حدود املخصصات واإليرادات        •

 .املتاحة

االتفاقات املتعلق باملسامهات الطوعية املتوافقة دوما مع     •
 . احملكمةسياسات وإجراءات

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني 
 املوارد املتصلة باحلاالت

 إعادة التوزيع

 ن قلت الوظيفة املدرجة يف امليزانية هذه من قسم امليزانية واملراقبة ٢٠٠٦كما سبق بيانه يف ميزانية عام  -١٨٣
ملية إعادة التنظيم اإلداري هذه، نقلت وظيفة وكخطوة إضافية يف ع. الذي أغلق إىل قسم امليزانية واملالية اجلديد

 .من مكتب املراقب املايل إىل قسم امليزانية واملالية) الرتبة الرئيسية-فئة اخلدمات العامة(مساعد مراقب مايل 
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 العمل اإلضايف/املساعدة املؤقتة العامة

 يف الوقت املناسب ال ميكن ضمانه إال إن أداء اخلدمات والنواتج: املساعدة املؤقتة العامة والعمل اإلضايف -١٨٤
. إذا توفر للمكتب ما يكفي من املوظفني ومن املوارد املالية أو باللجوء على العمل اإلضايف واملساعدة املؤقتة العامة
 . إذ أن العمل باالعتماد على موارد حمدودو من املوظفني يفضي إىل العمل اإلضايف وانتداب املساعدة املؤقتة العامة



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣١٥٠  الربنامج الفرعي -٥٥اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 )*( ٢٠٠٥نفقات عام  

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية االتباحل
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 مكتب املراقب املايل

 موظفو الفئة الفنية ١٢٩,٩  ١٢٩,٩ ١٣٨,١  ١٣٨,١ ٨,٢   ٦,٣  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٣٦,١ ٣٦,١ ٧٢,٢ ٦٦,٨  ٦٦,٨ ٥,٤- ٧,٥-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٤٢,٦  ١٤٢,٦ ١٦٦,٠ ٣٦,١ ٢٠٢,١ ١٣٨,١  ١٣٨,١ ٢,٨   ١,٤  
 املساعدة املؤقتة العامة ١٠٨,٣  ١٠٨,٣    ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠   ١٠٠,٠  
 العمل اإلضايف ١٣,٢  ١٣,٢    ٢,٠ ٢,٠  ٢,٠   ١٠٠,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٢١,٥  ١٢١,٥    ٢٢,٠ ٢٢,٠  ٢٢,٠   ١٠٠,٠  
  سفرال    ١٠,٦  ١٠,٦ ٢,٠  ٢,٠ ٨,٦- ٨١,١-
اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٨,٦  ١٨,٦ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 األثاث واملعدات ١,٢  ١,٢        
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٩,٨  ١٩,٨ ٢٠,٦  ٢٠,٦ ١٢,٠  ١٢,٠ ٨,٦- ٤١,٧-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١  ٨,١ ٨,١   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي  ٢٨٣,٩  ٢٨٣,٩ ١٨٦,٦ ٣٦,١ ٢٢٢,٧ ٢٢٥,٠ ٢٢,٠ ٢٤٧,٠ ٢٤,٣   ١٠,٩  

  هي من امليزانية السابقة وقسم املراقب املايل٢٠٠٥نفقات عام 

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣١٥٠  الربنامج الفرعي -٥٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

ت اخلدما
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب املراقب املايل عام

 األساسية      ١     ١ ١  ١ ٢
 املتصلة باحلاالت           ١  ١ ١
 اجملموع الفرعي     ١     ١ ٢  ٢ ٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت           ١-  ١- ١-
 اجملموع الفرعي           ١-  ١- ١-

الوظائف املعاد  
 توزيعها

  اجملموع     ١     ١ ١  ١ ٢
 .وظيفة من فئة اخلدمات العامة، الرتبة الرئيسية ذات الصلة باحلاالت : ٣٢٤٠ إىل ٣١٥٠أعيد نقلها من 
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 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة      : ٣٢٠٠الربنامج  -٢

 مقدمة

وهتدف الشعبة إىل .  بأكملهاتقدم شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة مجيع اخلدمات غري القضائية للمحكمة -١٨٥
بتقدمي اخلدمات التشغيلية واإلدارية بنوعية عالية وعلى حنو موثوق وفعال يف الوقت " منوذج لإلدارة العامة"توفري 

 .املناسب للوفاء باحتياجات العمالء

ارية وجود بنية أساسية لوجيستية وإد" االضطالع بإجراءات علنية ومنصفة والسيما سريعة"ويتطلب  -١٨٦
. وتعتمد اإلجراءات القضائية للمحكمة بشدة على احللول التقنية واهلياكل التشغيلية اليت تديرها الشعبة. خمصصة

وتتجه الشعبة، بتقدمي خدمات إدارية شفافة وفعالة وسهلة االستعمال، حنو مساعدة احملكمة على بلوغ هدفها وهو 
 .تقدمي نوعية عالية من العدالة

ع أجهزة احملكمة بنية أساسية مناسبة لدعم أنشطتها امليدانية املتصلة سواء بالقضاء أو االدعاء وتتطلب مجي -١٨٧
والتحقيقات واالتصاالت احمللية أمثلة لألنشطة اليت تعتمد بشدة على البنية األساسية للدعم التقين . أو التوعية

" ؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئمم"شعبة أيضا يف أن تكون احملكمة وتساهم ال. وامليداين يف الشعبة
 .بتقدمي مساعدة مستقلة جلميع األطراف املعنية وضمان التمتع بالشبكة وأنشطة االتصال حمليا



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٠٠  الربنامج -٥٧اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦زانية املعتمدة لعام املي

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
 املتصلة اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع املبلغ %

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 موظفو الفئة الفنية ٣ ٠٠٩,٨ ٦٩١,٢ ٣ ٧٠١,٠ ٣ ٢٠٠,٧    ٨٩٩,٣    ٤ ١٠٠,٠    ٣٩٩,٠   ١٠,٨  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٣ ٣٩٤,٣ ٦٦٠,٣ ٤ ٠٥٤,٦ ٣ ٧٣٢,٨    ١ ٢٦٨,٩    ٥ ٠٠١,٧    ٩٤٧,١   ٢٣,٤  
 ظفوناجملموع الفرعي، املو ٥ ٧٠٩,٨ ٦,٣ ٥ ٧١٦,١ ٦ ٤٠٤,١ ١ ٣٥١,٩ ٧ ٧٥٦,٠ ٦ ٩٣٣,٥    ٢ ١٦٨,٢    ٩ ١٠١,٧    ١ ٣٤٥,٧   ١٧,٤  
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٨٤,٤ ٣٦,١ ٧٢٠,٥    ١٨٧,٥    ٧٠٢,٤    ٨٨٩,٩    ٨٨٩,٩   ١٠٠,٠  
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات    ٣٢,٥  ٣٢,٥ ٣٢,٥     ٣٢,٥     
 العمل اإلضايف ٣٩,٤  ٣٩,٤ ٣٥,٧ ٣٦,٠ ٧١,٧ ٥١,٧     ٥١,٧    ٢٠,٠- ٢٧,٩-
 اخلرباء االستشاريون ٤٤,٥  ٤٤,٥ ٥٠,٠ ٣٥,٠ ٨٥,٠    ٨٥,٠- ١٠٠,٠-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٧٦٨,٣ ٣٦,١ ٨٠٤,٤ ١١٨,٢ ٧١,٠ ١٨٩,٢ ٢٧١,٧    ٧٠٢,٤    ٩٧٤,١    ٧٨٤,٩   ٤١٤,٩  
  السفر ٢٩,٨ ٥٩,١ ٨٨,٩ ٧١,٨ ٥٦,٠ ١٢٧,٨ ٨٩,٧    ١٠٧,٦    ١٩٧,٣    ٦٩,٥   ٥٤,٤  
 احلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٤ ٠٢٥,٥ ٢٤,٩ ٤ ٠٥٠,٤ ١ ٥٦٤,٤ ٢٩٢,٠ ١ ٨٥٦,٤ ١ ١١٠,١    ١ ٠٤٣,٣    ٢ ١٥٣,٤    ٢٩٧,٠   ١٦,٠  
 نفقات التشغيل العامة ٣ ٠٣٩,١ ٤٥٠,٦ ٣ ٤٨٩,٧ ٤ ٠٢٢,١ ٢ ١٥١,١ ٦ ١٧٣,٢ ٤ ١٣٣,١    ٢ ٧٦٦,٠    ٦ ٨٩٩,١    ٧٢٥,٩   ١١,٨  
 اللوازم واملواد ٢٦٣,٤ ١٠٦,٤ ٣٦٩,٨ ٣١٠,٠ ٢٠٢,٦ ٥١٢,٦ ٤٢٥,٩    ٢٦١,٥    ٦٨٧,٤    ١٧٤,٨   ٢٤,١  
 األثاث واملعدات 2 264.4 ٦٩٢,٤ ٢ ٩٥٦,٨ ٥٢٠,٧ ٣٣٦,٠ ٨٥٦,٧ ٥٣٦,٩    ٣١٤,٠    ٨٥٠,٩    ٥,٨- ٠,٧-
تكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي، ال ٩ ٦٢٢,٢ ١ ٣٣٣,٤ ١٠ ٩٥٥,٦ ٦ ٤٨٩,٠ ٣ ٠٣٧,٧ ٩ ٥٢٦,٧ ٦ ٢٩٥,٧    ٤ ٤٩٢,٤    ١٠ ٧٨٨,١   ١ ٢٦١,٤   ١٣,٢  

 باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٩٥٥,٠- ٩٧٨,٨ - ١ ٩٣٣,٨ - ١ ٩٣٣,٨- ١٠٠,٠  
  ١ ٤٥٨,٢   ٨,٣  جمموع الربنامج  ١٦ ١٠٠,٣ ١ ٣٧٥,٨ ١٧ ٤٧٦,١ ١٣ ٠١١,٣ ٤ ٤٦٠,٦ ١٧ ٤٧١,٩ ١٢ ٥٤٥,٩ ٦ ٣٨٤,٢   ١٨ ٩٣٠,١  

 ٢٠٠٧وظفني املالك املقترح من امل:٣٢٠٠  الربنامج -٥٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
العامة الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
العامة الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي الفئة 

 الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة عام

 األساسية     ١ ٤ ٤ ١٤ ٨  ٣١ ٤ ٦٠ ٦٤ ٩٥
 املتصلة باحلاالت      ٣ ٥   ٨ ١ ١٦ ١٧ ٢٥
 اجملموع الفرعي    ١ ٤ ٧ ١٩ ٨  ٣٩ ٥ ٧٦ ٨٢ ١٢٠

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ١ ١  ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت       ١   ١  ١٣ ١٣ ١٤
 اجملموع الفرعي       ٢ ١  ٣  ١٤ ١٤ ١٧

 الوظائف اجلديدة

 األساسية            ١- ١- ١-
 املتصلة باحلاالت           ١ ١ ٢ ٢
 اجملموع الفرعي           ١ ٠ ١ ١

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع    ١ ٤ ٧ ٢١ ٩  ٤٢ ٦ ٩٠ ٩٦ ١٣٨
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 مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

 تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية -١
 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -٢
 ).١٠اهلدف االستراتيجي (لدور كل جهاز 

 ).١٦اهلدف االستراتيجي (اد بيئة حريصة على تقدير التنوع بني املوظفني إجي -٣

  من أهداف أقسام الشعبة %٨٠حتقيق  -٤

 
 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 

عدد التقارير املتاحة بنوعية عالية مقسوما على عدد  •
 .التقارير املطلوبة

عدد نظم املعلومات املتاحة مقسوما على العدد  •
 طةاحملدد باخل

 

عدد اتفاقات مستوى اخلدمة املتاحة مقسوما  •
 .على عدد العمالء يف احملكمة

 
 
 مطروحا منه ٢٠٠٧عدد الشكاوى الواردة يف عام  •

 .٢٠٠٦عدد الشكاوى الواردة يف عام 

 
عدد األهداف املنجزة مقسوما على العدد احملدد  •

 .باخلطة

  ١اهلدف 
٨٠ من نظم معلومات اإلدارة وتنفيذ %٩٠دمج  •

 .ن نظم املعلومات الرئيسية م%

 
  ٢اهلدف 

 من اجملموعة الكاملة من اتفاقات مستوى %٩٠ •
 .اخلدمة مع العمالء يف إطار احملكمة

 
  ٣اهلدف 

ختفيض عدد الشكاوى الواردة من ممثلي املوظفني  •
 %.١٠بنسبة 

 ٤اهلدف 
 . من أهداف أقسام الشعبة%٨٠إجناز  •
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية 

 ٣-موظف إداري برتبة ف

 :سيتوىل شاغل الوظيفة املسؤوليات التالية -١٨٨

مساعدة املدير يف إعداد وتقدمي العروض املتعلقة مبجموعة واسعة من املواضيع اليت يتم  تناوهلا يف  •
ا يف ذلك  اجتماعا على األقل يف السنة الواحدة واليت تستهدف اجلمهور اخلارجي أساسا،  مب٥٠

االجتماعات املتعلقة بالفريق العامل يف الهاي، وأصدقاء احملكمة، وجمموعة جنيف، والفريق العامل 
التابع جمللس االحتاد األورويب واملعين بالقانون الدويل العام، وآحاد الدول األطراف، واملنظمات غري 

الدول األطراف، واملراجع اخلارجي احلكومية، والدولة املضيفة، وجلنة امليزانية واملالية، ومجعية 
 للحسابات، واملراجع الداخلي للحسابات، وجلنة اإلشراف الداخلي؛

مساعدة املدير يف إعداد وصياغة التقارير املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية، ومجعية الدول األطراف،  •
 لي للحسابات؛والفريق العامل يف الهاي، واملراجع اخلارجي للحسابات، واملراجع الداخ

املتعلقة مبستوى اخلدمة أو مشروع  إدارة عدة مشاريع رئيسية للمحكمة مثل مشروع االتفاقات •
 املباين املؤقتة؛

 مساعدة املدير يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية داخل الشعبة؛ •

ية مع القيام، يف حالة غياب املدير، مبباشرة األعمال اإلدارية للشعبة مثل تنسيق العمليات امليدان •
 وتطوير ،)TRIM وSAPالنظامان (إدارة املدعي العام، وبناء النظام املتكامل الدارة املعلومات 

   .السياسات العامة للمحكمة

وملا كان حضور املدير ضروريا يف مجيع االجتماعات وكانت مدخالته ضرورية يف مجيع التقارير، سيؤدي  -١٨٩
وسيعرقل هذا . لوفاء بالتزامات املدير املتعلقة باإلدارة الداخلية للشعبةغياب هذا املورد اجلديد إىل عدم إمكان ا

 .  بالتايل إقامة شعبة إدارية قوية على النحو املطلوب يف اهلدف االستراتيجي الثالث للمحكمة

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

أوغندا، ومجهورية الكونغو (بعثة واحدة إىل كل مكتب من املكاتب امليدانية يطلب اعتماد للقيام بُ -١٩٠
 ). الشعبية، والسودان



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢١٠ الربنامج الفرعي -٥٩اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )وروبآالف الي(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب املدير

 موظفو الفئة الفنية ٢٣٣,٢  ٢٣٣,٢ ٢٩٥,٩  ٢٩٥,٩ ٦٢,٧ ٢٦,٩
 اخلدمات العامةموظفو  بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠ ٣,٧
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٦٨,٣ ٦,٢ ٢٧٤,٥ ٢٨٧,٥  ٢٨٧,٥ ٣٥٢,٢  ٣٥٢,٢ ٦٤,٧ ٢٢,٥

 املساعدة املؤقتة العامة ٥٥,٢ ٢٦,٧ ٨١,٩        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٥٥,٢ ٢٦,٧ ٨١,٩        

  السفر ٣,٠ ٩,٤ ١٢,٤ ٢١,٠  ٢١,٠ ٢٤,٦ ٧,٩ ٣٢,٥ ١١,٥ ٥٤,٨
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٣,٠ ٩,٤ ١٢,٤ ٢١,٠  ٢١,٠ ٢٤,٦ ٧,٩ ٣٢,٥ ١١,٥ ٥٤,٨

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٦,٢  ١٦,٢ ١٦,٢ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ٣٢٦,٥ ٤٢,٣ ٣٦٨,٨ ٣٠٨,٥  ٣٠٨,٥ ٣٩٣,٠ ٧,٩ ٤٠٠,٩ ٩٢,٤ ٣٠,٠

 ٢٠٠٧ملقترح من املوظفني لعام املالك ا:٣٢١٠  الربنامج الفرعي -٦٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب املدير عام

 األساسية     ١    ١  ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي    ١    ١  ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ١   ١    ١
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي       ١   ١    ١

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١   ١ ١  ٣  ١ ١ ٤
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 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الفرعي الربنامج  )ب(

 األهداف

تعيني موظفني يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والصالحية واالستقامة، مع مراعاة متثيل اجلنسني،  -١
 ).١٤اهلدف االستراتيجي (والتمثيل اجلغرايف، ومتثيل النظم القانونية 

ملوظفني، مبا يتفق مع نظام روما األساسي كفالة أقصى قدر ممكن من األمن والسالمة والرفاه جلميع ا -٢
 ).١٥اهلدف االستراتيجي (

 ).١٧اهلدف االستراتيجي (توفري فرص التطوير والترقي للموظفني املتفوقني  -٣

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
 مقسوما ٢٠٠٧عدد الطلبات املقدمة يف عام  •

 .٢٠٠٦على عدد الطلبات املقدمة يف عام 

ملتقدمني لشغل الوظائف يف عام عدد جنسيات ا •
 مقسوما على عدد اجلنسيات يف عام ٢٠٠٧
٢٠٠٦. 

عدد املوظفات الاليت تشغلن وظائف دائمة  •
 .مقسوما على عدد الوظائف الدائمة

 ١اهلدف 
 يف عدد ونوعية املتقدمني لشغل %٥زيادة تبلغ  •

 .٢٠٠٦الوظائف باملقارنة بعام 

 
 
 
يشغلون  على األقل من املوظفني الذين %٤٥ •

 .وظائف دائمة من النساء

 

عدد املسافرين احلاصلني على شهادات اللياقة  •
الطبية قبل إصدار تذاكر السفر مقسوما على 

 .جمموع عدد املسافرين

 
 

 
عدد طلبات املوظفني املعاجلة يف غضون أسبوعني  •

 . مقسوما على جمموع عدد طلبات املوظفني

 

 ٢اهلدف 
 الرعاية تقدمي اخلدمات الصحية وخدمات •

املناسبة قبل قيام املوظفني مبهام يف املناطق املرتفعة 
املخاطر مثل اإلحاطات اإلعالمية، واللقاحات 
املناسبة، وضمانات اإلخالء يف حالة الطوارئ، 

 من املسافرين على شهادات %٩٥وحصول 
 .اللياقة الطبية قبل إصدار تذاكر السفر

 
حصول املوظفني على مرتباهتم وبدالهتم  •

٩٠واستحقاقاهتم يف الوقت املناسب مبعىن معاجلة 
 من مجيع طلبات املوظفني بقسم املوارد البشرية %

 .يف غضون أسبوعني

 
عدد املوظفني الذين يعلنون عن حدوث حتسن يف  •

مهاراهتم مقسوما على جمموع عدد املوظفني 
 .الذين حيضرون التدريب

  ٣اهلدف 
 من املوظفني الذين حيضرون %٧٠إعالن  •

 .التدريب عن حدوث حتسن يف مهاراهتم
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عدد املوظفني الذين جيتازون امتحان الكفاءة  •

اللغوية مقسوما على جمموع عدد املوظفني 
 .املتقدمني هلذا االمتحان

 
مواصلـة تطويـر املهـارات اللغويـة  •

 من املوظفني الذين %٩٠اجتياز: للموظفني
 .تحانيتقدمون المتحان الكفاءة اللغوية هلذا االم

 
 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية 

 ٢-موظف مساعد للموارد البشرية برتبة ف

 :يتوىل شاغل هذه الوظيفة املهام الرئيسية التالية -١٩١

 التصديق على صرف مرتبات وبدالت واستحقاقات املوظفني؛ •

 علق باملسائل اإلدارية اليومية للموظفني؛تقدمي اخلط األول من الدعم للموظفني واملديرين فيما يت •

 .كفالة االستمرار لنظام تصنيف الوظائف •

وسيؤدي غياب هذه الوظيفة إىل عدم قدرة احملكمة على كفالة االستمرار لنظام تصنيف الوظائف وإىل  -١٩٢
 .رعاية الالزمة ملوظفيهاالتأخري يف معاجلة استحقاقات املوظفني مما سيخل بالوفاء هبدف احملكمة املتعلق بتقدمي ال

 املساعدة املؤقتة العامة

 الرتب األخرى -كاتب إلدخال البيانات من فئة اخلدمات العامة -١٩٣

 ؛SAPدعم ومساندة عملية إدخال البيانات أثناء تنفيذ نظام  •

 ). شهرا١٢ (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ � ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ •

 الرتب األخرى- املعلومات من فئة اخلدمات العامةكاتب لدعم تكنولوجيات -١٩٤

 ؛SAPالدعم التقين لتكنولوجيات املعلومات أثناء تنفيذ نظام  •

 ). شهرا١٢ (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ � ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ •

 
وارد البشرية يف أداء وتعترب اعتمادات املساعدة املؤقتة العامة املشار إليها أعاله ضرورية الستمرار قسم امل -١٩٥

ويف هذه املرحلة، ال يتوقع  أن تنفذ عناصر املوارد البشرية يف . SAPمهامه األساسية يف املرحلة اجلارية لتنفيذ نظام 
 .٢٠٠٧ تنفيذا كامال أو أن تكون تشغيلية قبل هناية عام SAPنظام 

 املوارد املتصلة باحلاالت

 خرىالرتب األ-ممرضة من فئة اخلدمات العامة
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 :ستتوىل شاغلة هذه الوظيفة املسؤوليات التالية -١٩٦

 إسداء املشورة الطبية قبل السفر فيما يتعلق باملخاطر الصحية يف امليدان؛ •

 .اختاذ الترتيبات الالزمة للفحوص الطبية والصحية لدى العودة من السفر •

 للموظفني املتجهني إىل امليدان وإىل وسيؤدي غياب هذه الوظيفة إىل عدم توفري الرعاية الصحية الكافية -١٩٧
 .تعريض هدف احملكمة املتعلق بتوفري الرعاية ملوظفيها للخطر

 الرتب األخرى-مساعد تدريب من فئة اخلدمات العامة

 :سيتويل شاغل هذه الوظيفة املسؤوليات التالية -١٩٨

 تنظيم الدورات التدريبية املتعلقة باخلدمة يف امليدان؛ •

 .فيذ برنامج التطوير الوظيفياملساعدة يف تن •

وسيؤدي غياب هذه الوظيفة إىل عدم توفري الرعاية الصحية الكافية للموظفني املتجهني إىل امليدان وإىل  -١٩٩
 .تعريض هدف احملكمة املتعلق بتوفري الرعاية ملوظفيها للخطر

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 رالسف

 .بعثة واحدة للمسؤول عن الرعاية الطبية أو رعاية املوظفني إىل املكاتب امليدانية -٢٠٠

وسيؤدي غياب هذا االعتماد إىل عدم متكني احملكمة من الوفاء بالتزامها بتوفري الرعاية ملوظفيها يف املكاتب  -٢٠١
 .امليدانية

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

 : يورو من أجل ما يلي٢٠٠ ٠٠٠ يبلغ  أدرج اعتماد -٢٠٢

 

 التدريب بشأن مواضيع ميدانية معينة؛ •

 التدريب اللغوي للموظفني املتصلني باحلاالت؛ •

 .التدريب على املهارات العامة للموظفني املتصلني باحلاالت •

اخنفاض كفاءة وسيؤدي غياب هذا االعتماد إىل عدم إعداد املوظفني للعمل بالوجه املناسب وبالتايل إىل  -٢٠٣
 .وفعالية العمل يف احملكمة



 
 

 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٢٠  الربنامج الفرعي-٦١اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 يةقسم املوارد البشر

 موظفو الفئة الفنية ٦٣٢,٢  ٦٣٢,٢ ٦٩٥,٤  ٦٩٥,٤ ٦٣,٢   ١٠,٠  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٥٣,٢ ٩٠,٦ ٦٤٣,٨ ٦٢٩,٨ ١٧٥,٢ ٨٠٥,٠ ١٦١,٤   ٢٥,١  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٠٢٢,٥  ١ ٠٢٢,٥ ١ ١٨٥,٤ ٩٠,٦ ١ ٢٧٦,٠ ١ ٣٢٥,٢ ١٧٥,٢ ١ ٥٠٠,٤ ٢٢٤,٤   ١٧,٦  
 املساعدة املؤقتة العامة ١٢٩,٤  ١٢٩,٤    ١٢٥,٠  ١٢٥,٠ ١٢٥,٠   ١٠٠,٠  
 اخلرباء االستشاريون ٤٤,٥  ٤٤,٥  ٣٥,٠ ٣٥,٠    ٣٥,٠- ١٠٠,٠-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٧٣,٩  ١٧٣,٩  ٣٥,٠ ٣٥,٠ ١٢٥,٠  ١٢٥,٠ ٩٠,٠   ٢٥٧,١  
  السفر ٢,٠  ٢,٠ ٤,٦ ٣,٠ ٧,٦ ٤,١ ٧,٠ ١١,١ ٣,٥   ٤٦,١  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٤٦٦,٩  ٤٦٦,٩ ٣١٢,٤ ٢٩٢,٠ ٦٠٤,٤ ١٥٦,٠ ٣٦٠,٠ ٥١٦,٠ ٨٨,٤- ١٤,٦-
 نفقات التشغيل العامة ١,٦  ١,٦        
 اللوازم واملواد ٥,٥  ٥,٥ ٥٤,٠  ٥٤,٠ ٢٠,٠ ٣٠,٠ ٥٠,٠ ٤,٠- ٧,٤-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٤٧٦,٠  ٤٧٦,٠ ٣٧١,٠ ٢٩٥,٠ ٦٦٦,٠ ١٨٠,١ ٣٩٧,٠ ٥٧٧,١ ٨٨,٩- ١٣,٣-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٧٢,٧ ١٢,٩ ٨٥,٦ ٨٥,٦   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ١ ٦٧٢,٤  ١ ٦٧٢,٤ ١ ٥٥٦,٤ ٤٢٠,٦ ١ ٩٧٧,٠ ١ ٧٠٣,٠ ٥٨٥,١ ٢ ٢٨٨,١ ٣١١,١   ١٥,٧  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٢٠  الربنامج الفرعي -٦٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 قهافما فو

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

وكيل أمني 
 قسم املوارد البشرية عام

 األساسية      ١ ٢ ٣   ٦ ١ ٩ ١٠ ١٦
 املتصلة باحلاالت            ٣ ٣ ٣
 اجملموع الفرعي     ١ ٢ ٣   ٦ ١ ١٢ ١٣ ١٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية        ١  ١    ١
 املتصلة باحلاالت            ٢ ٢ ٢
 اجملموع الفرعي        ١  ١  ٢ ٢ ٣

 الوظائف اجلديدة

 األساسية            ١ ١ ١
 املتصلة باحلاالت            ١- ١- ١-
 اجملموع الفرعي            ٠ ٠ ٠

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع     ١ ٢ ٣ ١  ٧ ١ ١٤ ١٥ ٢٢
IC الرتب األخرى من الوظائف املتصلة باحلاالت إىل الوظائف األساسية-وظيفة من فئة اخلدمات العامة: ي عاد توزيعها
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 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد املقترحة  -١
 ).١٣اهلدف االستراتيجي (ل األطراف وتوزيعها من مجعية الدو

أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان  -٢
 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

 ).٢٠اهلدف االستراتيجي (لومات تقدم مستوى عال من األمن للمع" مؤسسة إلكترونية"أن تتحول إىل  -٣

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

العدد الفعلي من األشهر الالزمة لتجهيز امليزانية  •
 .مقسوما على أربعة

توصيات املراجع اخلارجي /عدد مالحظات •
 .للحسابات مقسوما على أربعة

 
 

عدد الفواتري ومطالبات السفر اليت عوجلت يف  •
لى جمموع عدد  يوما مقسوما ع٣٠غضون 
 .الفواتري

عدد ردود الفعل اإلجيابية على تقارير اإلدارة  •
باالستناد (مقسوما على جمموع عدد ردود الفعل 

إىل مشروع اإلدارة املعين باستعراض املعلومات 
 ). املرجتعة

  ١اهلدف 

االنتهاء من جتهيز امليزانية يف غضون أربعة أشهر  •
يمة ودقيقة وأن تقدم بالتايل ميزانية مقترحة سل

 .وشفافة

أن تتضمن تقارير املراجع اخلارجي للحسابات  •
توصيات بشأن احلسابات /أقل من أربع مالحظات

 .والبيانات املالية

  ٢اهلدف 

 من الفواتري الواردة ومطالبات السفر %٩٠معاجلة  •
 . يوما من استالمها٣٠يف غضون 

  ٣اهلدف 

إتاحة أقصى قدر ممكن من البيانات يف الوقت  •
. حلقيقي عن طريق نظم ختطيط املوارد يف املؤسسةا

 على األقل من املعلومات املرجتعة اإلجيابية %٨٠
على تقارير اإلدارة بشأن نظم ختطيط املوارد يف 

 . املؤسسة

 
 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت 

 )امليدان (الرتب األخرى-مساعد مايل من فئة اخلدمات العامة



ICC-ASP/5/32 

 
 

126 

 :سيتوىل شاغل هذه الوظيفة املسؤوليات التالية -٢٠٤

ستتم فيها حتقيقات وكذلك قسائم الدفع /جتهيز قسائم الدفع للسفر إىل املواقع امليدانية اليت تتم •
  .األخرى املتعلقة باملوظفني يف الوقت املناسب

 املصروفات النثرية للمكاتب امليدانية جتهيز قسائم الدفع للفواتري املستحقة للبائعني بامليدان وقسائم •
 . يف الوقت املناسب

وسيؤدي . وسيؤدي غياب املورد البشري أعاله إىل تأخري املدفوعات وبالتايل إىل استياء البائعني واملوظفني -٢٠٥
ريد أيضا تأخري املدفوعات املستحقة للبائعني بامليدان، ملا يت سم به هذا األخري من حساسية، إىل عرقلة تو

وسيؤدي غياب العدد الكايف من املوظفني ملعاجلة املدفوعات يف الوقت املناسب إىل تقليل . اخلدمات للمنظمة/السلع
أو السداد وعبء العمل اإلضايف الذي /إنتاجية موظفي املدفوعات احلاليني بسبب تكرار السؤال عن املدفوعات و

تمثل يف أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وسيؤثر هذا على هدف احملكمة امل. سيقع على عاتقهم
 .وليس على العمليات وتعتمد على النظام املايل والقواعد املالية لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر

 املساعدة املؤقتة العامة

عات وكشوف املرتبات ي طلب لقسم امليزانية واملالية، الذي خيتص بصفة رئيسية بإعداد امليزانية واملدفو -٢٠٦
 الرتب األخرى �واحلسابات مبا يف ذلك تقرير االشتراكات وإدارة اخلزينة مساعدان ماليان من فئة اخلدمات العامة 

 : يف إطار املساعدة املؤقتة العامة للعمل يف املشروعني التاليني

(ية بغية ختزينها يف النظام لتحليل وإعادة تنظيم البيانات املالية لقسم امليزانية واملال: TRIMمشروع  •
TRIM (ألغراض التسجيل ومراجعة احلسابات؛ 

للعمل يف مشروع مستودع األعمال الذي سيقوم بتصميم واختبار وإعداد مجيع : SAPمشروع  •
التقارير اليومية الالزمة لقسم امليزانية واملالية والتقارير الالزمة ألقسام أخرى يف احملكمة ولإلدارة 

 .ت لصنع القراراتالعليا كمدخال

وسيؤدي غياب هذه املوارد إىل صعوبة حتقيق هدف القسم املتعلق بإعداد تقارير اإلدارة باستخدام نظم  -٢٠٧
ختطيط املوارد يف املؤسسة من أجل اتاحة أقصى قدر ممكن من البيانات املالية وبيانات امليزانية يف الوقت احلقيقي 

تقدم مستوى عاليا " مؤسسة إلكترونية"دف اإلمجايل للمحكمة بأن تتحول إىل وسيؤدي بالتايل إىل صعوبة حتقيق اهل
 . من األمن للمعلومات

 إعادة التوزيع

نقلت وظيفة امليزانية من قسم امليزانية واملراقبة املالية الذي انتهى العمل  ،٢٠٠٦كما ذكر يف ميزانية عام  -٢٠٨
ار عملية إعادة التنظيم اإلداري اليت أعقبت ذلك وظيفة أحد ونقلت يف إط. به إىل قسم امليزانية واملالية اجلديد

من مكتب املراقب املايل إىل مكتب )  الرتبة الرئيسية-من فئة اخلدمات العامة(املساعدين املسؤولني عن املراقبة املالية 
 .امليزانية واملالية



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٤٠  الربنامج الفرعي -٦٣اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  لنمو يف املواردا
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 هريةاجلو الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 قسم امليزانية واملالية

 موظفو الفئة الفنية ٦٦٨,٣  ٦٦٨,٣ ٦٨٨,٩  ٦٨٨,٩ ٢٠,٦   ٣,١  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٤٨٨,١  ٦٢٦,٧ ٥٠٦,٧ ٢٦٧,٠ ٧٧٣,٧ ١٤٧,٠   ٢٣,٥  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٧٧٧,٧  ٧٧٧,٧ ١ ١٥٦,٤ ١٣٨,٦ ١ ٢٩٥,٠ ١ ١٩٥,٦ ٢٦٧,٠ ١ ٤٦٢,٦ ١٦٧,٦   ١٢,٩  
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٩,٧  ٦٩,٧  ١٣٨,٦   ١٢٥,٠ ١٢٥,٠ ١٢٥,٠   ١٠٠,٠  
 العمل اإلضايف ٣,٤  ٣,٤        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٧٣,١  ٧٣,١     ١٢٥,٠ ١٢٥,٠ ١٢٥,٠   ١٠٠,٠  
  السفر    ٧,٠  ٧,٠ ٧,٠  ٧,٠  
 قدية مبا فيها التدريباخلدمات التعا ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٦٥,٠  ٦٥,٠ ٥,٠  ٥ ٨,٣  
 نفقات التشغيل العامة ٢٦,٣  ٢٦,٣ ٢٠,٠ ٣٠,٠ ٥٠,٠ ٣٥,٠  ٣٥,٠ ١٥,٠- ٣٠,٠-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٦,٣  ٨٦,٣ ٨٧,٠ ٣٠,٠ ١١٧,٠ ١٠٧,٠  ١٠٧,٠ ١٠,٠- ٨,٥-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٦٤,٦ ١٦,١ ٨٠,٧ ٨٠,٧   ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ٩٣٧,١  ٩٣٧,١ ١ ٢٤٣,٤ ١٦٨,٦ ١ ٤١٢,٠ ١ ٣٦٧,٢ ٤٠٨,١ ١ ٧٧٥,٣ ٣٦٣,٣   ٢٥,٧

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٤٠  الربنامج الفرعي -٦٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
العامة الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
العامة 
الرتبة 
 الرئيسية

ع جممو
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم امليزانية واملالية عام

 األساسية      ١ ١ ٣ ٢  ٧  ٩ ٩ ١٦
 املتصلة باحلاالت            ٣ ٣ ٣
 اجملموع الفرعي     ١ ١ ٣ ٢  ٧  ١٢ ١٢ ١٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ١ ١ ١
 اجملموع الفرعي            ١ ١ ١

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت           ١  ١ ١
 اجملموع الفرعي           ١  ١ ١

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع     ١ ١ ٣ ٢  ٧ ١ ١٣ ١٤ ٢١
الرتبة الرئيسية إىل وظيفة متصلة باحلاالت-وظيفة من فئة اخلدمات العامة:  ٣٢٤٠ إىل الربنامج الفرعي ٣١٥٠من الربنامج الفرعي 
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 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي  )د(

 األهداف

 بناء على فهم دقيق إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها -١
 ).١٠اهلدف االستراتيجي (لدور كل جهاز 

اهلدف (وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٢
 ).١٢االستراتيجي 

ضمان أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد ل -٣
 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

  النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

عدد طلبات اخلدمات اليت مت الرد عليها يف  •
حدود الفترة الزمنية املتفق عليها مقسوما على 

 .عدد طلبات اخلدمات

عدد االتصاالت اليت متت فعال وفقا خلطوط  •
 .ة يف اتفاق مستوى اخلدماتاالتصال احملدد

 

 ١اهلدف 

 على األقل من مجيع الطلبات %٨٥الرد على  •
الداخلية للخدمات يف حدود الفترة الزمنية املتفق 

 .عليها

 على األقل من مجيع االتصاالت مع %٨٥إجراء  •
املستعملني النهائيني وموردي اخلدمات وفقا 
خلطوط االتصال احملددة يف اتفاق مستوى 

 .اخلدمات

 

عدد الشكاوى مقسوما على عدد املهام اليت  •
 .يؤديها القسم

عدد املهام املنجزة مقسوما على عدد البنود  •
 املدرجة يف امليزانية

 ٢اهلدف 

 من اخلدمات موضعا لشكاوى % ٥أقل من  •
 . رمسية من العمالء

االستخدام الفع ال للموارد املخصصة للقسم بإجناز  •
دة يف كل بند  على األقل من املهام احملد% ٨٠

 .من البنود املدرجة يف امليزانية

 

عدد التقارير املقيدة مقسوما على عدد التقارير  •
 .املطلوبة

  ٣اهلدف 

تعزيز إدارة القسم بتطوير أدوات اإلبالغ  •
 .والتطبيقات العملية القائمة وحتسينها
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 الرتب األخرى-خدمات مرافق من فئة اخلدمات العامة/ خدمات لوجستيةكاتب

 :تطلب هذه الوظيفة ألداء املهام التاليةُ -٢٠٩

 صيانة الطابعات وآالت النسخ التصويري أثناء انعقاد احملكمة وعند عدم انعقادها؛ •

 توزيع اللوازم املكتبية؛ •

 كمة؛ وقاعات احملSaturnusstraatاللوازم بني مبىن /نقل املواد •

 اإلصالحات البسيطة والصيانة يف قاعات احملكمة؛ •

 .تثبيت وجتميع وتركيب األثاث واملعدات بقاعات احملكمة •

  الرتب األخرى- من فئة اخلدمات العامةمساعد لشؤون السفر

تتطلب وحدة السفر، نتيجة لزيادة عمليات السفر، مساعدا إضافيا لشؤون السفر للتغلب على عبء  -٢١٠
 :وسيتوىل شاغل الوظيفة املسؤوليات التالية. تزايدالعمل امل

 إعداد وجتهيز تراخيص السفر ومراجعة طلبات السفر؛ •

حجز تذاكر الطائرات، والغرف بالفنادق، والسيارات، وشراء تذاكر السكك احلديدية  •
 والعب ارات، اخل؛

 حفظ امللفات املتعلقة بتراخيص السفر اليت انتهت معاجلتها؛ •

 .  أساليب السفر تكلفة والتوصية بالبدائل/الرحالت/أقل أجور السفرحساب واختيار  •

  الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامةتقين كهربائي للمرافق 

 :سيتوىل شاغل الوظيفة املسؤوليات التالية -٢١١

 ضمان تغذية الشبكات األساسية بسهولة وباستمرار؛ •

 ائية؛إصالح الشبكات احليوية يف حالة وقوع أعطال كهرب •

العمل بالتعاون مع كل من فين التدفئة والتهوية والتربيد وفين األمن لضمان حسن سري العمل يف  •
 . مجيع الشبكات األساسية
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وبدون هذين املوردين، لن يتمكن قسم اخلدمات العامة من تقدمي املستويات األمثل من الدعم لعمليات  -٢١٢
 .١٢اهلدف االستراتيجي احملكمة، مما سيؤثر تأثريا ضارا على حتقيق 

 املساعدة املؤقتة العامة

 : للقيام مبا يليالرتب األخرى- من فئة اخلدمات العامةمساعد لشؤون السفر -٢١٣

 اختاذ الترتيبات املتعلقة بالسفر؛ •

 ترتيب وتنظيم عمليات النقل واملسائل ذات الصلة؛ •

 .معاجلة الطلبات املتعلقة بتأشريات السفر واالمتيازات •

يطلب من قسم ُو. وجد بالقسم يف الوقت احلايل العدد الكايف من املوظفني لتناول املهام اجلاريةوال ي -٢١٤
وإذا أخذت الزيادة يف املوظفني ويف .  املساعدة يف عبء العمل املتزايد باستمرار٢٠٠٧اخلدمات العامة يف عام 
 إضافية لشؤون السفر يف قسم اخلدمات  يف االعتبار، تكون املطالبة بوظيفة مساعد٢٠٠٧أنشطة احملكمة يف عام 

يناير إىل /يطلب هذا املورد من كانون الثاينُو. العامة أدىن ما ميكن طلبه للحفاظ على كمية ونوعية نواتج  القسم
 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

 ملوظفني املوارد اجلديدة املقترحة من غري

 املوارد األساسية

 نفقات التشغيل العامة

 :دات املطلوبة لصيانة املباين ما يليتشمل اإلعتما -٢١٥

 خدمات النظافة؛ •

 خدمات أجهزة اإلقفال؛ •

 ؛)٢٠٠٧جديد يف ميزانية عام " (دال"صيانة الشبكات، مبا يف ذلك شبكات اجلناح  •

 صيانة األثاث والتجهيزات؛ •

 توفري مكان إضايف لتخزين الكتب؛ •

ونظرا . لكتروين وغرف الشبكات احملليةوحدات إضافية للتدفئة والتهوية والتربيد لغرفة اخلادم اال •
 .  لكمية األجهزة املركبة، يلزم تربيد إضايف

 . نتيجة لزيادة معدالت االستهالك واتساع حجم احملكمة- الغاز واملاء والكهرباء-وزادت تكاليف املنافع -٢١٦

 على املوجودات والعربات، وترجع الزيادة يف نفقات التشغيل املتنوعة األخرى إىل زيادة تكاليف التأمني -٢١٧
 . وضريبة اجملاري، واالنتقال لالجتماعات الدبلوماسية الرفيعة املستوى
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 اللوازم واملواد

 :ترجع الزيادة، يف مجلة أمور، إىل ما يلي  -٢١٨

  اخلاصة القابلة لالستهالك؛-اللوازم املكتبية •

 عات اليت يلزمها مثل هذا احلرب باحملكمة؛احلرب الالزم للطابعات، نظرا للزيادة الكبرية يف عدد الطاب •

 .ارتفاع تكاليف الوقود •

 املوارد املتصلة باحلاالت

 اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التأمني

يلزم هذا االعتماد لتغطية متطلبات توفري نسخ مطبوعة من األدلة للمشاركني يف : الطباعة اخلارجية -٢١٩
 .واحلجم تقديري. احملاكمة

 يل العامةنفقات التشغ

 .إىل زيادة يف تكاليف املنافع" دال"سيؤدي االستخدام الدائم للجناح :  املنافع-٢٢٠

ستتطلب إجراءات احملاكمة استئجار آلة نسخ تصويري إضافية وأجهزة أخرى : استئجار األثاث واملعدات -٢٢١
 .  لألعمال اخلاصة املتصلة باحملاكمة

 : مبا يف ذلكنفقات التشغيل املتنوعة األخرى، -٢٢٢

 مشحونات احملكمة؛ •

 نظافة األزياء؛ •

 .سيارات األجرة •

 اللوازم واملعدات

ويشمل ذلك . ستؤدي أعمال احملكمة إىل زيادة كبرية يف تكاليف اللوازم واملعدات القابلة لالستهالك -٢٢٣
ية القابلة لالستهالك، األوراق، واحلرب الالزم للطابعات، والوقود واللوازم األخرى للمركبات، واللوازم املكتب

وحيتاج املوظفون أيضا إىل وسائل مباشرة لتخزين البيانات وغري . ووسائل ختزين البيانات، وقطع غيار السيارات
 . ذلك من اللوازم اليت يصطحبوهنا معهم يف البعثات القصرية األجل



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٥٠  الربنامج الفرعي -٦٥اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  مو يف املواردالن
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم اخلدمات العامة

 موظفو الفئة الفنية ٥٥١,٩  ٥٥١,٩ ٥٦٩,٨  ٥٦٩,٨ ١٧,٩   ٣,٢  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١ ٤٤٤,١  ١ ٤٤٤,١ ١ ٥٩٧,٤ ٩٣,٩ ١ ٦٩١,٣ ٢٤٧,٢   ١٧,١  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٦١٩,٨  ١ ٦١٩,٨ ١ ٩٩٦,٠  ١ ٩٩٦,٠ ٢ ١٦٧,٢ ٩٣,٩ ٢ ٢٦١,١ ٢٦٥,١   ١٣,٣  
 املساعدة املؤقتة العامة ١١٠,٦ ٩,٣ ١١٩,٩     ٦٢,٥ ٦٢,٥ ٦٢,٥   
 العمل اإلضايف ١٨,٧  ١٨,٧ ١٥,٧ ٦,٠ ٢١,٧ ٢١,٧  ٢١,٧  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٢٩,٣ ٩,٣ ١٣٨,٦ ١٥,٧ ٦,٠ ٢١,٧ ٢١,٧ ٦٢,٥ ٨٤,٢ ٦٢,٥   ٢٨٨,٠  
  السفر ٤,٧ ٢٣,٧ ٢٨,٤ ٢,١ ١٤,٠ ١٦,١ ٢,٩  ٢,٩ ١٣,٢- ٨٢,٠-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٤٥٩,٦  ٤٥٩,٦ ٣٣١,٨  ٣٣١,٨ ٢٩٨,٠ ٣٣,٥ ٣٣١,٥ ٠,٣- ٠,١-
 نفقات التشغيل العامة ١ ٩٨٥,٥ ٢٧٧,١ ٢ ٢٦٢,٦ ١ ٨٨٩,٥ ٤٣٦,١ ٢ ٣٢٥,٦ ٢ ٣٠٦,٣ ١٢٤,٠ ٢ ٤٣٠,٣ ١٠٤,٧   ٤,٥  
  واملواداللوازم ١٧٨,٧ ٩٦,١ ٢٧٤,٨ ٢١٣,٠ ١٠٢,٦ ٣١٥,٦ ٣٠٠,٩ ٣٨,٠ ٣٣٨,٩ ٢٣,٣   ٧,٤  
 األثاث واملعدات ٧٥٧,٥ ٣٩٠,٢ ١ ١٤٧,٧ ١١٠,٧ ٤٠,٠ ١٥٠,٧ ١٣٣,٢ ٥,٠ ١٣٨,٢ ١٢,٥- ٨,٣-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٣ ٣٨٦,٠ ٧٨٧,١ ٤ ١٧٣,١ ٢ ٥٤٧,١ ٥٩٢,٧ ٣ ١٣٩,٨ ٣ ٠٤١,٣ ٢٠٠,٥ ٣ ٢٤١,٨ ١٠٢,٠   ٣,٢  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٣٧,٣ ٩,٧ ١٤٧,٠ ١٤٧,٠   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٥ ١٣٥,١ ٧٩٦,٤ ٥ ٩٣١,٥ ٤ ٥٥٨,٨ ٥٩٨,٧ ٥ ١٥٧,٥ ٥ ٣٦٧,٥ ٣٦٦,٦ ٥ ٧٣٤,١ ٥٧٦,٦   ١١,٢  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٥٠  الربنامج الفرعي -٦٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
العامة الرتب 

 ألخرىا

اخلدمات 
العامة 
الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم اخلدمات العامة عام

 األساسية      ١  ٣ ٢  ٦ ٢ ٢٦ ٢٨ ٣٤
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي     ١  ٣ ٢  ٦ ٢ ٢٦ ٢٨ ٣٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ٣ ٣ ٣
 اجملموع الفرعي            ٣ ٣ ٣

 الوظائف اجلديدة

   اجملموع     ١  ٣ ٢  ٦ ٢ ٢٩ ٣١ ٣٧
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 قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال : ٣٢٦٠الربنامج الفرعي  )ه(

 األهداف

اهلدف (الربامج لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة وضع جمموعة من  -١
 ).١٢االستراتيجي 

 ).٢٠اهلدف االستراتيجي (تقدم مستوى عال من األمن للمعلومات " مؤسسة إلكترونية"أن تتحول إىل  -٢
اهلدف (هور العاملي  إقامة هيكل لضمان العالنية جلميع إجراءات احملكمة للجمهور احمللي واجلم -٣

 ).٩االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

ساعات تشغيل النظام مقسومة على ساعات  •
 .اخلدمة

عدد االستجابات للطلبات وفقا ملا هو متفق عليه  •
يف اتفاق مستوى اخلدمات مقسوما على عدد 

 .الطلبات

عدد جلسات االستماع الناجحة املعقودة بدون  •
يتعلق بتكنولوجيات املعلومات مشاكل فيما 

 .واالتصال مقسوما على عدد جلسات االستماع

عدد البعثات الناجحة من حيث تكنولوجيات  •
 . املعلومات واالتصال مقسوما على عدد البعثات

 

 
عدد احلوادث املبلغ عنها فيما يتعلق بالسرية  •

 .مقسوما على عدد املواد السرية املخزونة

 

يت تعرض وتعاجل فيها عدد جلسات االستماع ال •
األدلة وتسجيالت احملكمة إلكترونيا مقسوما على 

 .جمموع عدد احملاكمات

 ١اهلدف 

االستخدام الفع ال لنظم تكنولوجيات املعلومات  •
 :واالتصال باحملكمة

  يف املتوسط من النظام دون %٩٩ر٢تشغيل  -
إمكان النفاذ إليه من اخلارج يف غري 

 احلاالت احملددة يف اخلطة؛

  من طلبات اخلدمات %٩٩ر٢ل االستجابة  -
والدعم التشغيلي يف اإلطار الزمين املتفق 
عليه واملنصوص عليه يف اتفاق مستوى 

 .اخلدمات

 من التحقيقات وجلسات %٩٩ر٥دعم   •
.   االستماع باحملكمة واالضطالع هبا حسب اخلطة

 ٢اهلدف 

عدم اإلخالل بسرية املعلومات ألسباب تكنولوجية  •
 ).%٩٩ر٩(

  ٣اهلدف 

 ) %٥٠(تيسري معاجلة املعلومات املتعلقة باحملكمة  •
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

  الرتب األخرى-أقدم يف تكنولوجيات املعلومات من فئة اخلدمات مساعد

 ٦٠٠ن الدعم ألكثر من أقدم يف تكنولوجيات املعلومات لتوفري اخلطني األول والثاين م مساعد يلزم -٢٢٤
مستعمل، وللمساعدة يف تركيب احلواسيب الشخصية واخلوادم االلكترونية، وجتهيز الربجميات واملعدات احلاسوبية، 

األقدم يف تكنولوجيات املعلومات  وعالوة على ذلك، سيقدم املساعد. وحل املشاكل التقنية املتعلقة باألمتتة املكتبية
 .ين يف مكتب اخلدمة ويشرف عليهماإلرشادات لألعضاء اآلخر

ومبالكه .  طلبا للعمل يف املتوسط يوميا٣٠ويتلقى مكتب اخلدمة بقسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال  -٢٢٥
ويؤدي تراكم هذه .  طلب كل شهر١٠٠ طلبا يوميا ويتراكم بالتايل ما يزيد على ٢٥احلايل، يستويف املكتب 

وال يستطيع قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال بالتايل الوفاء .  يف اخلدمةالطلبات إىل تأخريات غري مقبولة
 .باتفاقاته املتعلقة مبستوى اخلدمة

 املساعدة املؤقتة العامة

 ): أشهر٤( الرتب األخرى - من فئة اخلدمات العامة SAP لتطبيقات نظام  موظف دعم -٢٢٦

وتقدمي الدعم . كون فيها عبء العمل كبريا يف الفترات اليت يSAPدعم الفريق املعين بتطبيق نظام  •
للمستعملني يف املشاكل اليومية اليت تواجههم يف جماالت الشؤون املالية، واملوارد البشرية، 

وتقدمي اخلطني األول . وامليزانية، واملشتريات، وإدارة السفر، وإدارة األصول، وتقدمي التقارير
ثائق املتعلقة بالتغيريات اجلديدة املقرر إدخاهلا على النظام والثاين من الدعم للمستعملني واستيفاء الو

واملساعدة على التكامل مع الوحدات النموذجية األخرى لنظام . ٢٠٠٧ � ٢٠٠٦يف الفترة 
SAPوالتفاعل مع النظم األخرى .  

 .إصدار وحدات منوذجية أخرى/أو وفقا إلعداد)  أشهر٤ (٢٠٠٧مارس /يبدأ العمل يف آذار •

ن يبدأ قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف تقليل اعتماده على اخلرباء االستشاريني التابعني وينبغي أ -٢٢٧
وينبغي مع ذلك أن تنقل هذه املعارف إىل احملكمة عند .  لتكلفتهم العالية بسبب معارفهم املتخصصةSAPلنظام 

 . املؤقتة العامة على ختفيض هذه التكاليفوستساعد املساعدة, الشروع يف تطبيق هذا النظام هبا من أجل استيعاهبا

 لدعم القدرات الوظيفية اجلوهرية لتلك الوحدات النموذجية واحملافظة ٢٠٠٧ويلزم مورد إضايف لعام  -٢٢٨
عليها وبالتايل ملساعدة املنظمة على االستفادة من استثمارها يف نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة استفادة كاملة 

 .SAPئة مستقرة لتطوير واختبار وإنتاج نظام ولإلسهام يف إجياد بي

 ): أشهر٤( الرتب األخرى -من فئة اخلدمات العامةمساعد لدعم املشاريع  -٢٢٩
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يف الفترات اليت يكون فيها عبء العمل دعم مدير مشروع تكنولوجيات املعلومات واالتصال  •
تكنولوجيات ني الرئيسيني لواملساعدة على احلفاظ على مكتبات الوثائق اخلاصة باملشروع. كبريا

، وضمان التكامل بني مجيع الوثائق إلمكان احلصول على )CMS وSAP(املعلومات واالتصال 
. واملساعدة يف جتميع متطلبات التكامل بني النظم املقرر تناوهلا يف العام القادم. نظرة شاملة مالئمة

تحقق منها وتقدمي تقارير بشأن ومراجعة اجلداول الزمنية للخرباء االستشاريني للمشروع وال
 .املنجزات احلالية

 ). أشهر٤ (٢٠٠٧يناير /يبدأ يف كانون الثاين •

 وبلغ التأخري يف ٢٠٠٥وقد تعر ض قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال لزيادة يف عبء العمل يف عام  -٢٣٠
بل حضور أحد املساعدين إىل كان على املستعملني االنتظار أسبوعني ق(االستجابة لبطاقات العمل أسبوعني 

وأد ت هذه املشكلة احلادة إىل االستعانة خالل ستة أشهر مبصادر خارجية للدعم يف جمال تكنولوجيات ). مكاتبهم
ولذلك . املعلومات واالتصال بتكلفة بلغت ثالثة أضف ما كانت ستتكلفه املساعدة املؤقتة العامة خالل نفس الفترة

اعدة املؤقتة العامة ستكون أكثر فعالية من حيث التكلفة من االستعانة مبصادر خارجية يف نعتقد أن االستعانة باملس
 .األوقات اليت يكون فيها عبء العمل كبريا 

 ): أشهر٤( الرتب األخرى -من فئة اخلدمات العامةمساعد يف جمال تكنولوجيات املعلومات  -٢٣١

 الفترات اليت يكون فيها عبء العمل يفدعم مكتب خدمة تكنولوجيات املعلومات واالتصال  •
وتقدمي اخلط األول من الدعم للمستعملني ومساعدة املساعدين يف جمال تكنولوجيات . كبريا

واالستجابة لطلبات املستعملني للدعم يف جمال الربجميات . املعلومات يف العمل املتراكم لديهم
 واملعدات احلاسوبية؛

 .٢٠٠٧ديسمرب /سبتمرب إىل كانون األول/من أيلول •

 اآلن مسؤوال أيضا عن النظام اإلداري للمحكمة بدال من مدير املشروع الذي SAPوأصبح مدير مشروع  -٢٣٢
ووافق مدير مشروع .  يورو شهريا من أصله١٦ ٠٠٠كان خمصصا للنظام اإلداري والذي كانت تتحمل احملكمة 
طلبت يف عام ُو. ة حصوله على بعض الدعم اإلداريتكنولوجيات املعلومات واالتصال على املهام اإلضافية شريط

ومن املقترح أن تطلب وظيفة هلذا العمل . ٢٠٠٧ مساعدة مؤقتة عامة ومتت املوافقة عيها وستستمر يف عام ٢٠٠٦
 .٢٠٠٨يف عام 

 املوارد املتصلة باحلاالت 

  ٣-موظف لنظم احملكمة اإللكترونية برتبة ف

النظام اإلداري للمحكمة ومعدات وبرجميات احملكمة اإللكترونية الالزمة تطلب هذه الوظيفة إلدارة  ُ -٢٣٣
  .إلجراء احملاكمات بالطرق اإللكترونية
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وتؤدي عدم القدرة على إدارة احملكمة اإللكترونية بالوجه املناسب إىل احلد من قدرة احملكمة على حتقيق  -٢٣٤
النية جلميع إجراءات احملكمة للجمهور احمللي  واجلمهور  املتعلق بإقامة هيكل لضمان الع٩اهلدف االستراتيجي 

 .العاملي

 الرتب األخرى-مهندس برجميات للمحكمة اإللكترونية من فئة اخلدمات العامة

 :يلزم مهندس للقيام مبا يلي -٢٣٥

 تقدمي الدعم لنظام احملكمة اإللكترونية والنظام اإلداري للمحكمة؛ •

  احملكمة اإللكترونية والنظام اإلداري للمحكمة؛إدارة وصيانة الشفرة احلاسوبية لنظام •

 إعداد وحدات منوذجية جديدة للربجميات احلاسوبية وأساليب التكامل كلما نشأت احلاجة إليها؛ •

 .  تغيري القدرات الوظيفية للربجميات احلالية، عند االقتضاء •

ل احملكمة أيضا مبلغا أكرب نظري وستتحم.  للمحكمة بطاقته الكاملة١٢ولن يتحقق اهلدف االستراتيجي  -٢٣٦
 .األتعاب املستحقة للخرباء االستشاريني

 الرتب األخرى-تقين يف األجهزة السمعية البصرية بقاعة احملكمة من فئة اخلدمات العامة

 :يتوىل شاغل هذه الوظيفة املهام الرئيسية التالية -٢٣٧

 صيانة األجهزة بقاعة احملكمة؛ •

 يف األجهزة بقاعة احملكمة؛تقدمي الدعم الفوري ألي أعطال  •

املساعدة يف الدعم التقين لألجهزة السمعية البصرية وتكنولوجيات االتصال بالفيديو وتأدية  •
 . الشهادة عن بعد

أوغندا، مجهورية (الرتب األخرى -ثالثة تقنيني يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال بامليدان من فئة اخلدمات العامة
 )السودانالكونغو الدميقراطية، 

يتطلب كل مكتب ميداين مسؤوال  تقنيا يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال بامليدان للقيام مبا  -٢٣٨
 :يلي

 تنظيم وإدارة متطلبات تكنولوجيات املعلومات واالتصال باملنطقة؛ •

 املساعدة يف املشتريات والعقود احمللية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال؛ •

 ت واالتصاالت واهلاتف والفاكس ومكتب اخلدمات؛تقدمي الدعم للشبكا •

 .املساعدة يف إقامة وتشغيل الشهادة عن بعد عن طريق التداول بالفيديو •

وبدون دعم تشغيلي مناسب  لتكنولوجيات . ١وتقدم هذه الوظيفة الدعم للهدف االستراتيجي  -٢٣٩
 .املعلومات واالتصال، سيصعب االضطالع بالتحقيقات واإلعداد للمحاكمات
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 املوارد املقترحة اجلديدة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ال يزال تنفيذ احملكمة اإللكترونية ونظام ختطيط املوارد يف املؤسسة وبرنامج إدارة الوثائق وإزالة آثار  -٢٤٠
ه النظم دورا رئيسيا يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية وتؤدي هذ. الكوارث، مبا يف ذلك برنامج أمن املعلومات، جاريا

 .للربنامج الفرعي لتكنولوجيات املعلومات واالتصال الذي يتفق مع أهداف وغايات احملكمة

 ٢٠ واهلدف االستراتيجي ١وسيؤدي غياب هذه املوارد إىل صعوبة حتقيق اهلدف االستراتيجي  -٢٤١
 .للمحكمة

 اللوازم واملواد

واألدوات املكملة هلا إىل زيادة ) مبا يف ذلك األجهزة السمعية البصرية(ادة يف عدد األجهزة أدت الزي  -٢٤٢
 .فيلزم للحواسيب احملمولة بطاريات بديلة، وبطاقات االشتراك، اخل. االحتياج إىل قطع الغيار

حملمولة لتخزين وميكن اكتساب املزيد من الكفاءة باستخدام السماعات، ودواسات التشغيل، واألجهزة ا -٢٤٣
 إىل كوابل إضافية، ومصابيح كهربائية، وعدسات، األجهزة السمعية البصريةوحتتاج ). USBالناقل (البيانات 

 .وأجهزة فرز البيانات لضمان اتساق اخلدمات

 .٩ وسيؤدي غياب هذه املوارد إىل اإلخالل بقدرة احملكمة على حتقيق اهلدف االستراتيجي  -٢٤٤

  باحلاالت املوارد املتصلة

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

 تتصل املطالبة مبزيد من التدريب يف جماالت التكنولوجيات اجلديدة الرامية إىل تعزيز األمن على املستوى -٢٤٥
ويلزم تدريب املوظفني التابعني لقسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال على التكنولوجيات اليت . التشغيلي

ويشمل ذلك تكنولوجيات أجهزة التشفري، وتكنولوجيات . للموظفني بكل من املقر الرئيسي وامليدانيقدموهنا 
تأمني خطوط األلياف الضوئية لنقل البيانات، والتكنولوجيات الساتلية، ورصد الشبكات، وتكنولوجيات النفاذ عن 

 .بعد اليت يعتزم تنفيذها

ولوجيات املعلومات واالتصال مع التطورات يف تكنولوجيات وينبغي أن يتماشى الربنامج الفرعي لتكن -٢٤٦
ويلزم أيضا تدريب املوظفني . قاعات احملاكم من أجل ضمان استدامة املمارسات واألدوات باحملكمة اإللكترونية

 .اجلدد الذين سيتم تعيينهم لدعم احلاالت الثالث على مجيع تكنولوجيات املعلومات واالتصال

 .١٢ هذه املوارد إىل اإلخالل بقدرة احملكمة على حتقيق اهلدف االستراتيجي  وسيؤدي غياب -٢٤٧
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 نفقات التشغيل العامة

يلزم متويل إضايف الستئجار األثاث واملعدات الالزمني نتيجة لزيادة املواقع يف الهاي كما يلزم استئجار  -٢٤٨
ئجار خطوط اتصال خاصة للربط بني املواقع ويلزم است. خطوط اتصال ثابتة لنقاط االتصال الرئيسية يف أفريقيا

 .املنفصلة ماديا

 واهلدفني ١وسيؤدي غياب هذه املوارد إىل اإلخالل بقدرة احملكمة على حتقيق اهلدف االستراتيجي  -٢٤٩
 .٢٠ و ٢االستراتيجيني 



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٦٠  الربنامج الفرعي -٦٧اجلدول  

 ٢٠٠٧يزانية املقترحة لعام امل النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
قسم تكنولوجيا ومعلومات 

 االتصال

 موظفو الفئة الفنية ٨٣٤,٤ ٤١٢,٥ ١ ٢٤٦,٩ ٨٥٨,٨   ٤٧٣,١   ١ ٣٣١,٩   ٨٥,٠   ٦,٨  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٦٢٦,٨ ٣٩١,٨ ١ ٠١٨,٦ ٧٠٦,٩   ٥٩٥,٤   ١ ٣٠٢,٣   ٢٨٣,٧   ٢٧,٩  
 موع الفرعي، املوظفوناجمل ١ ٧٢٧,٥  ١ ٧٢٧,٥ ١ ٤٦١,٢ ٨٠٤,٣ ٢ ٢٦٥,٥ ١ ٥٦٥,٧   ١ ٠٦٨,٥   ٢ ٦٣٤,٢   ٣٦٨,٧   ١٦,٣  
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٣٨,٨  ٢٣٨,٨    ٦٢,٥    ٦٢,٥   ٦٢,٥   ١٠٠,٠  
 املساعدة املؤقتة لالجتتماعات    ٣٢,٥  ٣٢,٥ ٣٢,٥    ٣٢,٥    
 العمل اإلضايف ١٧,٢  ١٧,٢ ٢٠,٠ ٣٠,٠ ٥٠,٠ ٣٠,٠    ٣٠,٠   ٢٠,٠- ٤٠,٠-
 رباء االستشاريوناخل    ٥٠,٠  ٥٠,٠    ٥٠,٠- ١٠٠,٠-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٥٦,٠  ٢٥٦,٠ ١٠٢,٥ ٣٠,٠ ١٣٢,٥ ١٢٥,٠    ١٢٥,٠   ٧,٥- ٥,٧-

  السفر ٢٠,١ ٢٥,٩ ٤٦,٠ ٣٥,٠ ٣٤,٠ ٦٩,٠ ٤٥,٠   ٣٧,١   ٨٢,١   ١٣,١   ١٩,٠
 تعاقدية مبا فيها التدريباخلدمات ال ٣ ٠٣٩,٠ ٢٤,٩ ٣ ٠٦٣,٩ ٨٦٠,٢  ٨٦٠,٢ ٥٧٨,٢   ٢٢٣,٠   ٨٠١,٢   ٥٩,٠- ٦,٩-
 نفقات التشغيل العامة ١ ٠٢٥,٦ ١٧٣,٦ ١ ١٩٩,٢ ٢ ١١٢,٦ ١ ٦٨٥,٠ ٣ ٧٩٧,٦ ١ ٧٩١,٨   ٢ ٣٤٠,٤   ٤ ١٣٢,٢   ٣٣٤,٦   ٨,٨  
 اللوازم واملواد ٧٩,٢ ١٠,٣ ٨٩,٥ ٤٠,٠ ١٠٠,٠ ١٤٠,٠ ١٠٠,٠   ٣٠,٠   ١٣٠,٠   ١٠,٠- ٧,١-
 ثاث واملعداتاأل ١ ٥٠٦,٨ ٣٠٢,١ ١ ٨٠٨,٩ ٤١٠,٠ ٢٩٦,٠ ٧٠٦,٠ ٤٠٣,٧   ٢٨٥,٠    ٦٨٨,٧   ١٧,٣- ٢,٥-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٥ ٦٧٠,٧ ٥٣٦,٨ ٦ ٢٠٧,٥ ٣ ٤٥٧,٨ ٢ ١١٥,٠ ٥ ٥٧٢,٨ ٢ ٩١٨,٧   ٢ ٩١٥,٥   ٥ ٨٣٤,٢   ٢٦١,٤   ٤,٧  

 املتصلة باملوظفني
 وزعةالصيانة امل       ١ ٢٦٦,٠- ١ ٠٤٣,٤- ٢ ٣٠٩,٤- ٢ ٣٠٩,٤- ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٧ ٦٥٤,٢ ٥٣٦,٨ ٨ ١٩١,٠ ٥ ٠٢١,٥ ٢ ٩٤٩,٣ ٧ ٩٧٠,٨ ٣ ٣٤٣,٤   ٢ ٩٤٠,٦   ٦ ٢٨٤,٠   ١ ٦٨٦,٨- ٢١,٢-

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٦٠  الربنامج الفرعي -٦٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 خرىاأل

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم تكنولوجيا ومعلومات االتصال عام

 األساسية      ١ ١ ٤ ٣  ٩  ١٢ ١٢ ٢١
 املتصلة باحلاالت      ٢ ٢   ٤  ٩ ٩ ١٣
 اجملموع الفرعي     ١ ٣ ٦ ٣  ١٣  ٢١ ٢١ ٣٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية            ١ ١ ١
 املتصلة باحلاالت       ١   ١  ٥ ٥ ٦
 اجملموع الفرعي       ١   ١  ٦ ٦ ٧

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١ ٣ ٧ ٣  ١٤  ٢٧ ٢٧ ٤١
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 قسم املشتريات: ٣٢٧٠الربنامج الفرعي  )و(

  األهداف

 إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان أن تتحول -١
 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

 ).٢٠اهلدف االستراتيجي (تقدم مستوى عال من األمن للمعلومات " مؤسسة إلكترونية"أن تتحول إىل  -٢
 ).١٩اهلدف االستراتيجي(عة كاملة من املعايري األخالقية الواضحة لسلوك املوظفني وضع وتنفيذ جممو -٣

 
 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 

عدد العمليات املنجزة مقسوما على عدد  •
 . الطلبات

 مقسوما على ٢٠٠٧تكاليف الشراء يف عام  •
 .٢٠٠٦تكاليف الشراء يف عام 

 

من جمتمع عدد الشكاوى الواردة رمسيا للمحكمة  •
 .املوردين مقسوما على عدد األنشطة

  ١اهلدف

 . من مجيع طلبات الشراء الداخلية%١٠٠جتهيز  •

  ٢اهلدف 

 عن طريق زيادة %٢ختفيض تكاليف الشراء بنسبة  •
 .استخدام االنترنت والربيد اإللكتروين

  ٣اهلدف 

 احلياد التام وعدم وجود معامالت تفضيلية يف  •
 من %٥ أقل من الشكوى من. أنشطة الشراء

 . األنشطة من جمتمع املوردين

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 الرتب األخرى-مساعد مشتريات فئة اخلدمات العامة

 من جمموع ٢٠٠٦ يف عام %٢٥ إىل ٢٠٠٥ يف عام %١٠ زادت أنشطة املشتريات يف امليدان من أقل من -٢٥٠
 ختصيص مساعد ٢٠٠٧وستتطلب أنشطة املشتريات يف امليدان يف عام . شتريات السنوية للمحكمةأنشطة قسم امل

مشتريات ألداء مجيع عمليات الشراء الالزمة مثل البحث عن السلع واخلدمات، واالتصال باملوردين والتفاوض 
 .فواتريمعهم، والتفاعل والتنسيق مع مدير املكتب امليداين، وتعجيل االستالم، وسداد ال

 .وسيؤدي غياب هذا املورد إىل تعريض أنشطة املشتريات يف امليدان خلطر كبري -٢٥١
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية 

 السفر

 .االستراتيجيني/تلزم اعتمادات للمقابالت مع املوردين الرئيسيني -٢٥٢

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

القواعد الدولية لموظفني املبتدئني وللتخصص اجلاري ملوظفي املشتريات يف جمال العقود ويلزم التدريب ل -٢٥٣
 .التجارية لتفسري املصطلحات

 اللوازم واملواد

 والتقارير  بشأن ماليني الشركات يف العاملKompassاالشتراك يف قاعدة بيانات  يغطي االعتماد جتديد -٢٥٤
 .أن املوردين احلاليني واجلدد واحملتملني بشDun & Bradstreetاملالية لشركة 



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٧٠  الربنامج الفرعي -٦٩اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم املشتريات

 موظفو الفئة الفنية ٨٩,٨  ٨٩,٨ ٩١,٩  ٩١,٩ ٢,١ ٢,٣
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٢٢٧,٨ ٣٠,١ ٢٥٧,٩ ٢٣٥,٧ ٨٧,٦ ٣٢٣,٣ ٦٥,٤ ٢٥,٤
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٩٤,٢  ٢٩٤,٢ ٣١٧,٦ ٣٠,١ ٣٤٧,٧ ٣٢٧,٦ ٨٧,٦ ٤١٥,٢ ٦٧,٥ ١٩,٤

 املساعدة املؤقتة العامة ٨٠,٦  ٨٠,٦        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٨٠,٦  ٨٠,٦        

  السفر    ٢,١  ٢,١ ٦,١  ٦,١ ٤,٠ ١٩٠,٥
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب       ١٢,٩  ١٢,٩ ١٢,٩ ١٠٠,٠
 اللوازم واملواد    ٣,٠  ٣,٠ ٥,٠  ٥,٠ ٢,٠ ٦٦,٧
اجملموع الفرعي، التكاليف غري     ٥,١  ٥,١ ٢٤,٠  ٢٤,٠ ١٨,٩ ٣٧٠,٦

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٠,٢ ٦,٥ ٢٦,٧ ٢٦,٧ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ٣٧٤,٨  ٣٧٤,٨ ٣٢٢,٧ ٣٠,١ ٣٥٢,٨ ٣٧١,٨ ٩٤,١ ٤٦٥,٩ ١١٣,١ ٣٢,١

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٢٧٠  الربنامج الفرعي -٧٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

 أمني وكيل
 قسم املشتريات عام

 األساسية        ١   ١ ١ ٣ ٤ ٥
 املتصلة باحلاالت            ١ ١ ١
 اجملموع الفرعي       ١   ١ ١ ٤ ٥ ٦

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ١ ١ ١
 اجملموع الفرعي            ١ ١ ١

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع       ١   ١ ١ ٥ ٦ ٧
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 قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي  )ز(

 األهداف

أن تتحو ل إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان  -١
 ).١١اهلدف االستراتيجي (احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء 

ت جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق إقامة عمليا -٢
 ).١٠اهلدف االستراتيجي (لدور كل جهاز 

إنشاء آليات خاصة للحاالت لتقدمي مجيع أوجه التعاون الالزمة، السيما فيما يتعلق بتوقيف األشخاص  -٣
 ).٧اهلدف االستراتيجي (وتسليمهم 

 النتائج املتوقعة ألداءمؤشرات ا
 

عدد املعامالت املالية املسجلة بوجه الئق مقسوما  •
 .على عدد املعامالت املالية

 

 ١٥عدد الشواغل املثارة اليت عوجلت يف غضون  •
 .يوما مقسوما على جمموع عدد الشواغل املبلغة

 
عدد البعثات املؤجلة بسبب املكتب امليداين  •

 . مليداينمقسوما على عدد بعثات املكتب ا

 
 

عدد النتائج احملققة مقسوما على عدد البلدان  •
 .املدعومة

عدد النتائج احملققة مقسوما على عدد البلدان  •
 .املدعومة

 ١اهلدف 

 إدارة الدعم املقدم للعمليات  امليدانية بوجه  •
 من املعامالت املالية %١٠٠تسجيل : أفضل

 . املتصلة بامليدان بوجه الئق

معاجلة :  للمكاتب امليدانيةحتسني الدعم املقدم •
 . يوما١٥ من الشواغل املثارة يف غضون %٩٠

 ٢اهلدف 

: حتسني فعالية الدعم املقدم للبعثات امليدانية •
 على األكثر من % ٥تسبب املكتب امليداين يف 
 .التأجيل يف البعثات امليدانية

  ٣اهلدف 

اتفاق واحد للنقل على األقل لكل مكتب ميداين  •
 .ىل هولندا مع شركة وطنية عامةبشأن السفر إ

اتفاق واحد للنقل على األقل لكل مكتب ميداين  •
 .بشأن السفر إىل هولندا مع شركة خاصة
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت 

 الرتب األخرى-مساعد لوجسيت من فئة اخلدمات العامة

 :وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة املهام الرئيسية التالية. س القسمتلزم هذه الوظيفة ملساعدة رئي -٢٥٥

 توفري التفاعل اللوجسيت بني املكاتب امليدانية وأقسام شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة؛ •

 إدارة أعمال قسم اخلدمات العامة املتصلة بامليدان؛ •

 معاجلة الطلبات الواردة وكشوف اإليرادات؛ •

 خلدمات من مرحلة البحث إىل مرحلة الدفع بامليدان؛تعقب طلبات شراء السلع وا •

 .جتهيز خطط البعثات ومتابعتها •

وبدون هذه الوظيفة اجلديدة، سيفقد القسم الكائن باملقر الرئيسي اإلشراف على العمليات اليت تقع  -٢٥٦
 .وستكون هذه الوظيفة عنصرا حامسا لتقدمي الدعم الكايف يف امليدان. بامليدان

 ملؤقتة العامةاملساعدة ا

اخلدمات امليدانية وقسم  سيتقاسم قسم:  الرتب األخرى-مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة -٢٥٧
 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١املعلومات العامة والتوثيق خدمات املساعد اإلداري من 

 :وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة املسؤوليات التالية. ٢٠٠٧ديسمرب /األول

 ).SAPنظام (ات املتفق عليها مجع الطلب •

 ).SAPنظام (مجع املسائل املتعلقة بالسفر ومعاحلتها  •

اإلنترانت وقاعدة البيانات وقائمة مؤشرات (حتديث نظم املعلومات التابعة لقسم املكاتب امليدانية  •
 ؛)العمل املتراكم

 .أداء مهام إدارية عامة بإدارة املكتب وحترير احملاضر •

املورد املطلوب إىل اإلخالل بشدة بقدرة القسم على معاجلة الطلبات اإلدارية بامليدان مثل وسيؤدي غياب  -٢٥٨
 . طلبات السفر، وقد يعرقل ذلك أنشطة احملكمة يف امليدان

ومع تطور املكاتب امليدانية للمحكمة، يلزم مساعدة إضافية يف شكل كاتب وعامل نظافة لكل مكتب  -٢٥٩
 سائقني لكل موقع بعدد يناسب عدد العربات املتاحة أي ثالثة سائقني يف إطار املساعدة ويلزم أيضا توفري. إقليمي

وباإلضافة إىل هذه . ٤، وواحد ملوقع احلالة ٣، وستة ملوقع احلالة ٢، وأربعة ملوقع احلالة ١املؤقتة العامة ملوقع احلالة 
ب األخرى ملكتب السودان ومدير مكتب ميداين  الرت-املوارد، يلزم مساعد إدارى ميداين من فئة اخلدمات العامة

 .٤ للحالة ٣-برتبة ف
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

االحتاد األورويب، منظمة حلف مشال األطلسي، من بني (للتنسيق التقين مع املنظمات الدولية : مع أوروبا -٢٦٠
 ).منظمات أخرى

واصلة الرقابة وضمان التنسيق بوجه مناسب مع املكاتب امليدانية، يلزم قيام رئيس القسم ببعثتني إىل كل ومل -٢٦١
ويتوقع أيضا حضور كل مدير من مديري املكاتب امليدانية حلقة . مكتب من املكاتب امليدانية يف السنة الواحدة

 .٢٠٠٧دراسية باملقر الرئيسي يف الهاي خالل عام 

 اقدية مبا فيها التدريب اخلدمات التع

ويتضمن التدريب املبادئ . تطلب دورتان تدريبيتان لكل مكتب إقليمي بشأن قيادة العربات املدرعةُ -٢٦٢
 .األساسية ملهنة القيادة  ودورات يف إصالح السيارات، وستعقد الدورتان باملوقع

ملواجهة أي أخطار صحية حمتملة يطلب خط أول من الدعم الطيب بامليدان ُ: االستعانة مبصادر خارجية -٢٦٣
 يورو يف امليزانية ٣٧٥ ٠٠٠وأدرج لذلك اعتماد يبلغ قدره . ملوظفي احملكمة أو املوظفني املؤقتني أو أثناء البعثات

 .املقترحة للمساعدين الطبيني واإلخالء اجلوي

ة يف امليدان ومن بينها تطلب اعتمادات إضافية خلدمات التأمني املختلفُ:  اخلدمات التعاقدية األخرى -٢٦٤
 .التأمني على العربات، والتأمني على املباين، والتأمني على األفراد وعلى املسؤولية العامة

 النفقات التشغيلية العامة

تطلب اعتمادات لتكاليف الصيانة الالزمة للعربات اإلضافية وأجهزة توليد الكهرباء والتكييف يف كل ُ -٢٦٥
 .يةمكتب من املكاتب امليدان

 العربات  وتتضمن امليزانية املقترحة اعتمادا الستئجار عربات إضافية يف احلاالت االستثنائية عندما تكون -٢٦٦
 .اليت تستويف املعايري الدنيا لألمن التشغيلي مستخدمة فعال يف البعثات

 اليت حتدد املتطلبات األمنية مةاإلقا معايري العمل األمنية الدنيا ألماكنوينبغي أن تستويف املكاتب امليدانية  -٢٦٧
عايري العمل ويتطلب االمتثال مل. مثل عدد موظفي األمن لكل جمموعة من األفراد أو نظم اإلنذار الالزمة" القياسية"

 يف مجيع املكاتب امليدانية اعتمادات إضافية وأضيفت هذه االعتمادات حتت هذا البند اإلقامة األمنية الدنيا ألماكن
 .ية ومعها تكاليف متنوعة أخرى متصلة بسري العمل باملكاتبمن امليزان
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 اللوازم واملواد

تالحظ املسافات الكبرية (تكاليف سري العمل باملكاتب امليدانية، مبا يف ذلك اللوازم املكتبية والوقود  -٢٦٨
 ).بشمال أوغندا

 األثاث واملعدات

توضع حتت تصرف املوظفني الدوليني الدائمني  جمموعة أدوات ميدانية فردية س٣٥يغطي هذا البند  -٢٦٩
 .ويشمل هذا البند أيضا جمموعة من األثاثات واملعدات املتنو عة للمكاتب امليدانية. واملوظفني املسافرين باستمرار



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٢٨٠  الربنامج الفرعي -٧١اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم العمليات امليدانية

 موظفو الفئة الفنية  ٢٧٨,٧ ٢٧٨,٧  ٤٢٦,٢ ٤٢٦,٢ ١٤٧,٥ ٥٢,٩
 موظفو اخلدمات العامة  ٩,٦ ٩,٦  ٤٩,٨ ٤٩,٨ ٤٠,٢ ٤١٨,٨
 اجملموع الفرعي، املوظفون  ٢٨٨,٣ ٢٨٨,٣  ٤٧٦,٠ ٤٧٦,٠ ١٨٧,٧ ٦٥,١
 املساعدة املؤقتة العامة     ٥١٤,٩ ٥١٤,٩ ٥١٤,٩ ١٠٠,٠
  األخرىاجملموع الفرعي، الرتب     ٥١٤,٩ ٥١٤,٩ ٥١٤,٩ ١٠٠,٠
  السفر  ٥,٠ ٥,٠  ٥٥,٦ ٥٥,٦ ٥٠,٦ ١ ٠١٢,٠
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب     ٤٢٦,٨ ٤٢٦,٨ ٤٢٦,٨ ١٠٠,٠
 نفقات التشغيل العامة     ٣٠١,٦ ٣٠١,٦ ٣٠١,٦ ١٠٠,٠
 اللوازم واملواد     ١٦٣,٥ ١٦٣,٥ ١٦٣,٥ ١٠٠,٠
 األثاث واملعدات     ٢٤,٠ ٢٤,٠ ٢٤,٠ ١٠٠,٠
اجملموع الفرعي، التكاليف غري   ٥,٠ ٥,٠  ٩٧١,٥ ٩٧١,٥ ٩٦٦,٥ ١٩ ٣٣٠,٠

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة     ١٩,٤ ١٩,٤ ١٩,٤ ١٠٠,٠
٢٩٣,٣ ٢٩٣,٣  ١ ٩٨١,٨ ١ ٩٨١,٨ ١ ٦٨٨,٥ ٥٧٥,٧  

 بدون تقسيم

 جمموع الربنامج الفرعي

 ٢٠٠٧ لعام املالك املقترح من املوظفني:٣٢٨٠  الربنامج الفرعي -٧٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
العامة الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
العامة 
الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم العمليات امليدانية عام

 األساسية            ١   
 املتصلة باحلاالت      ١ ٣   ٤ ١  ١ ٥
 اجملموع الفرعي      ١ ٣   ٤   ١ ٥

 لوظائفا
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ١ ١ ١
 اجملموع الفرعي            ١ ١ ١

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع      ١ ٣   ٤ ١ ١ ٢ ٦
 

IC
C

-A
SP

/5/32 

147 



ICC-ASP/5/32 

 

148 

 ة خدمات احملكمةشعب: ٣٣٠٠الربنامج  -٣

 مقدمة

شعبة خدمات احملكمة مسؤولة عن الدعم التنظيمي جللسات االستماع اليت تعقدها احملكمة؛ وعن تأمني  -٢٧٠
تلقي وتسجيل وتوزيع املعلومات؛ وتوفري خدمات الترمجة التحريرية والترمجة الفورية الكفأة بلغيت عمل احملكمة 

محكمة؛ ومسؤولة أيضا عن تشغيل نظام فع ال لالحتجاز ينطوي على وصول فضال  عن اخلدمات باللغات الرمسية لل
املتهمني إىل الهاي، واإلفراج املؤقت واالتصال بالسلطات ذات الشأن التابعة للدولة املضيفة، ودولة االحتجاز 

مة للضحايا ودولة التنفيذ؛ وعن توفري خدمات الدعم واحلماية واخلدمات اللوجستية وغريها من اخلدمات املالئ
وتعمل الشعبة جاهدة، يف أداء . الذين ميثلون أمام احملكمة والشهود وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر

واجباهتا، على تأمني نوعية عالية من العدالة اليت تقيمها احملكمة عن طريق اإلسهام يف حماكمات منصفة وفع الة 
 .وص القانونية الساريةوسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وغريه من النص
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٠٠ الربنامج ٧٣اجلدول  
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
لة املتص اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 شعبة خدمات احملكمة

 موظفو الفئة الفنية ٢ ٥٧٠,٧ ٢ ٨٤٦,٤ ٥ ٥١٧,١ ٢ ٧١٠,٥ ٣ ١١٠,١ ٥ ٨٢٠,٦ ٣٠٣,٥   ٥,٥  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٣٢٥,٧ ١ ٩٦٣,٩ ٢ ٢٨٩,٦ ٣٣٧,٨ ١ ٩٣٦,٤ ٢ ٢٧٤,٢ ١٥,٤- ٠,٧-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢ ٩٣٩,٧ ٣٠,٥ ٢ ٩٧٠,٢ ٢ ٩٩٦,٧ ٤ ٨١٠,٣ ٧ ٨٠٦,٧ ٣ ٠٤٨,٣ ٥ ٠٤٦,٥ ٨ ٠٩٤,٨ ٢٨٨,١   ٣,٧  
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٩٠,٦ ٢٤٠,٦ ٥٣١,٢ ١١٤,٦ ٥٠١,٣ ٦١٥,٩ ١١٤,٦ ٨٦٦,٩ ٩٨١,٥ ٣٦٥,٦   ٥٩,٤  
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١٣٣,٩ ٤٩,٧ ١٨٣,٦ ٢٨٠,٠  ٢٨٠,٠ ٢٨٠,٠ ٤٥,٠ ٣٢٥,٠ ٤٥,٠   ١٦,١  
 العمل اإلضايف ٠,٩  ٠,٩  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  
 اخلرباء االستشاريون ٢٨,٧ ٩,٢ ٣٧,٩ ١١,٠ ٣٠,٠ ٤١,٠ ٢١,٠ ٩٩,٠ ١٢٠,٠ ٧٩,٠   ١٩٢,٧  
 األخرىاجملموع الفرعي، الرتب  ٤٥٤,١ ٢٩٩,٥ ٧٥٣,٦ ٤٠٥,٦ ٥٦١,٣ ٩٦٦,٩ ٤١٥,٦ ١ ٠٤٠,٩ ١ ٤٥٦,٥ ٤٨٩,٦ ٥٠,٦  
  السفر ٧٤,٣ ٢٠١,٢ ٢٧٥,٥ ٣٠,٠ ٦٦١,٠ ٦٩١,٠ ٤٢,٠ ٦١٦,٦ ٦٥٨,٦ ٣٢,٤- ٤,٧-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١ ٠٥١,٣ ٧٢,١ ١ ١٢٣,٤ ٣٠٨,٠ ١ ٠٤١,٠ ١ ٣٤٩,٠ ٣٧٦,٢ ٣٣٤,٩ ٧١١,١ ٦٣٧,٩- ٤٧,٣-
 نفقات التشغيل العامة ٣١,٧ ٤٠,٩ ٧٢,٦ ٩٦٧,٥ ١ ٨٢٩,٥ ٢ ٧٩٧,٠ ١ ٤٩٤,٩ ١ ٨٤٣,٤ ٣ ٣٣٨,٣ ٥٤١,٣   ١٩,٤  
 اللوازم واملواد ١,٠  ١,٠ ٢٢,٧ ٨٣,٨ ١٠٦,٥ ٣٠,٦ ١٠٣,٤ ١٣٤,٠ ٢٧,٥   ٢٥,٨  
 األثاث واملعدات    ١٣٣,٦ ٥,٢ ١٣٨,٨ ٥١,٢ ١٧٠,٠ ٢٢١,٢ ٨٢,٤   ٥٩,٤  
وع الفرعي، التكاليف غري اجملم ١ ١٥٨,٣ ٣١٤,٢ ١ ٤٧٢,٥ ١ ٤٦١,٨ ٣ ٦٢٠,٥ ٥ ٠٨٢,٣ ١ ٩٩٤,٩ ٣ ٠٦٨,٣ ٥ ٠٦٣,٢ ١٩,١- ٠,٤-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٢٩,٢ ٢٥١,٩ ٣٨١,١ ٣٨١,١   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج  ٤ ٥٥٢,٢ ٦٤٤,١ ٥ ١٩٦,٣ ٤ ٨٦٣,٨ ٨ ٩٩٢,١ ١٣ ٨٥٥,٩ ٥ ٥٨٨,٠ ٩ ٤٠٧,٦ ١٤ ٩٩٥,٦ ١ ١٣٩,٧   ٨,٢  

 ٢٠٠٧ لعام املالك املقترح من املوظفني: ٣٣٠٠ الربنامج ٧٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة 

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 شعبة خدمات احملكمة عام

 ساسية األ    ١ ٣ ٦ ١٢ ٥  ٢٧  ٦ ٦ ٣٣
 املتصلة باحلاالت      ٥ ١٧ ١١ ٤ ٣٧ ٩ ٤٠ ٤٩ ٨٦
 اجملموع الفرعي    ١ ٣ ١١ ٢٩ ١٦ ٤ ٦٤ ٩ ٤٦ ٥٥ ١١٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ٢ ١ ٥  ٨ ١ ١ ٢ ١٠
 اجملموع الفرعي      ٢ ١ ٥  ٨ ١ ١ ٢ ١٠

 الوظائف اجلديدة

 األساسية        ١-  ١-    ١-
 املتصلة باحلاالت      ٢- ٣- ١-  ٦- ٥- ٤- ٩- ١٥-
 اجملموع الفرعي      ٢- ٣- ٢-  ٧- ٥- ٤- ٩- ١٦-

الوظائف املعاد  
 توزيعها

  اجملموع    ١ ٣ ١١ ٢٧ ١٩ ٤ ٦٥ ٥ ٤٣ ٤٨ ١١٣
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 مكتب الرئيس: ٣٣١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

ري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد وضع سياسات لتنفيذ معاي -١
اإلثبات فيما خيص  مجيع املشاركني يف االجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم 

 ).٣اهلدف االستراتيجي .(التنوع
 مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف إحداث آليات خاصة بكل  حالة على حدة تتيح التعاون الالزم -٢

 ).٧اهلدف االستراتيجي (األشخاص وتسليمهم 
إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا  -٣

 ).٢اهلدف االستراتيجي (مع نظام روما األساسي 
 .حتقيق أهداف أقسام هذه الشعبة -٤

 النتائج املتوقعة  األداءمؤشرات
 
عدد التأخريات واالنقطاعات اليت تتسبب فيها  •

 الشعبة مقسوما على العدد الكلي للتأخريات؛

عدد الشكاوي املربرة مقسوما على العدد اإلمجايل  •
 .للشكاوي

 ٣-١األهداف 
ال تأخري أو انقطاع يف اجراءات احملكمة تتسبب  •

 فيها الشعبة؛

من أطراف داخلية أو ال ورود لشكاوي مربرة  •
 .خارجية موضوعها عمل الشعبة

 
نسبة األهداف اليت حتققها األقسام مقسومة على  •

 .العدد اإلمجايل لألهداف احملددة

 ٤اهلدف 
 . من أهداف الشعبة%١٠٠حتقيق  •

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

 اخلرباء االستشاريون

 من ١الفقرة (ء استشاريني للمساعدة يف حتسني نظام معاجلة طلبات اخلرباء للشهادة ي طلب توظيف خربا -٢٧١
واستعراض الطلبات وتدريب موظفي احملكمة والعمل املتصل بأنشطة التوعية يف مجلة )  من الئحة احملكمة٤٤البند 

 .أمور أخرى
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 املوارد املتصلة باحلاالت

 إعادة التوزيع

 يف املقدمة، أن يتم  تسديد تكلفة احملاكمة اإلضافية احملتملة من موارد صندوق  من املتوقع كما هو مبني-٢٧٢
وتبعا لذلك، قامت شعبة خدمات احملكمة بإعادة كافة الوظائف املتعلقة باحملاكمة اإلضافية احملتملة اليت . الطوارئ

.  إذا حدثت احملاكمة اإلضافيةوهذه الوظائف ال تكون مطلوبة إال. متت املوافقة عليها يف امليزانيات السابقة
 ومخس وظائف من ٢-، ووظيفتان برتبة ف٣-، وأربع وظائف برتبة ف٤-والوظائف املعادة هي وظيفة برتبة ف

 . الرتب األخرى- الرتبة الرئيسية وأربع وظائف من فئة اخلدمات العامة�فئة اخلدمات العامة 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

  املتصلة باحلاالتاملوارد

 السفر

 :تكون االحتياجات من السفر على النحو التايل -٢٧٣

السفر داخل أوروبا لشخص واحد حلضور االجتماع السنوي الدويل املعين بالترتيبات اللغوية  •
والوثائق واملنشورات ملتابعة التطورات املهمة ذات الصلة بالفعالية واجلودة وفعالية تكاليف 

 دمات اللغوية يف املنظمات الدولية؛املؤمترات واخل

بعثتان إثنتان داخل أوروبا يقوم هبما شخص البعثة األوىل ت كر س لالجتماع مبمثلي مكتب مفوض  •
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومفو ضية 

لدولية للصليب األمحر لتعزيز التعاون املكرس األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واللجنة ا
للقضايا املتصلة بالضحايا والشهود واالحتجاز والبعثة الثانية يقوم هبا شخص حلضور املؤمتر 

 .األورويب بقلم احملكمة واملسجل

السفر إىل اخلارج لشخص واحد مؤمتر ي عىن بتطو رات استراتيجية احملكمة اإللكترونية واالبتكارات  •
ال السندات اإللكترونية ونظم االتصال والبيانات وإعداد امللفات اإللكترونية وحضور األفراد يف جم

واجلمهور على املستندات واستخدام هذه التكنولوجيا من قبل القضاة واألرشفة اإللكترونية 
 .ومجيعها جوانب ذات عالقة بعمل احملكمة

ف الفهم، على املستوى اإلداري، للقضايا ذات التأثري وإن غياب املوارد الوارد ذكرها أعاله سوف يضع -٢٧٤
املباشر يف رسم السياسات ويف تنفيذ معايري اجلودة لصاحل احملكمة مثلما يقلل من فهم املشاركني يف االجراءات 

كما أن غياب املوارد املذكورة أعاله سوف يشل  قدرة االتصال الكفء باهليئات الدولية والشركاء . القضائية
 .ليني الذين يدعمون أنشطة احملكمة اليت تديرها شعبة خدمات احملكمةالدو
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 نفقات التشغيل العامة

 :هناك تكاليف تشغيل متنوعة أخرى تتصل مبا يلي -٢٧٥

 استئجار طائرة لعملييت نقل خمتلفني واملبلغ يقوم على أساس خربة احملكمة السابقة يف هذا اجملال؛ •

 متوقعة يف امليدان هلا صلة بالشخص الذي يتم  القبض عليه مبا مصروفات نثرية ختصص لنفقات غري •
 يف ذلك أية بنود تشترى يف امليدان لتسهيل نقل ذلك الشخص؛

إذ سيتم  فحص الشخص الذي ي لقى عليه . أو أثناء عملية النقل/اخلدمات الطبية السابقة على النقل •
واملفترض أن تتطلب بعض . بالسفرةالقبض فحصا طبيا قبل نقله للتأكد من قدرته على القيام 

 .احلاالت وجود طبيب أثناء عملية النقل

وإن غياب املوارد الوارد ذكرها أعاله سوف يؤثر تأثريا سلبيا على سالمة وأمن الشخص املقبوض عليه  -٢٧٦
 . والدويلفضال عن معاملته وفقا للمعايري الدولية ومن مث يؤثر ذلك على صورة احملكمة على املستويني احمللي

 



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٣١٠  الربنامج الفرعي -٧٥اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام  
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية االتباحل

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 رئيس املكتب

 موظفو الفئة الفنية ١٥٦,٩ ٧٦,٣ ٢٣٣,٢ ١٦٦,٨ ٧٨,٠ ٢٤٤,٨ ١١,٦ ٥,٠
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠ ٣,٧
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٧٨,٦ ٠,٣ ٢٧٨,٩ ٢١١,٢ ٧٦,٣ ٢٨٧,٥ ٢٢٣١ ٧٨,٠ ٣٠١,١ ١٣,٦ ٤,٧

 املساعدة املؤقتة العامة ٧٧,٦ ٢٢,٨ ١٠٠,٤        
 اخلرباء االستشاريون       ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠ ١٠٠,٠
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٧٧,٦ ٢٢,٨ ١٠٠,٤    ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠ ١٠٠,٠
  السفر ١٩,٠ ٦١,٦ ٨٠,٦ ٧,٠  ٧,٠ ٥,٠ ٧,٣ ١٢,٣ ٥,٣ ٧٥,٧

اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ٠,٣ ٠,٣        
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٩,٠ ٦١,٩ ٨٠,٩ ٧,٠  ٧,٠ ٥,٠ ٧,٣ ١٢,٣ ٥,٣ ٧٥,٧

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١ ٣,٢ ١١,٣ ١١,٣ ١٠٠,٠
 وع الربنامج الفرعي جمم ٣٧٥,٢ ٨٥,٠ ٤٦٠,٢ ٢١٨,٢ ٧٦,٣ ٢٩٤,٥ ٢٤٦,٢ ٨٨,٥ ٣٣٤,٧ ٤٠,٢ ١٣,٧

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣١٠  الربنامج الفرعي -٧٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 رئيس املكتب عام

 األساسية     ١      ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت        ١  ١    ١
 اجملموع الفرعي    ١    ١  ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 وع الفرعياجملم              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١    ١  ٢  ١ ١ ٣
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 قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

اهلـدف (إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة، رهنا مبا يؤمن من التعاون اخلارجي  -١
 ).١االستراتيجي 

لقدر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني ا -٢
 ).٢اهلدف االستراتيجي (مع نظام روما األساسي 

اهلدف  (تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة اإلجراءات املوجهة إىل فئات التخاطب احمللية والعاملية  -٣
 ).٩االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
نقطاعات بسبب القسم عدد التأخريات أو اال •

 .مقسوما على عدد التأخريات أو االنقطاعات

عدد التسجيالت الكاملة والدقيقة مقسوما على  •
 .العدد الكل ي للتسجيالت

عدد الشكاوي املتعلقة بانعدام سبيل الوصول  •
مقسوما على عدد التسجيالت اليت أمكن الوصول 

 .إليها

  ١اهلدف 
 حد  من .دعم جلسات احملكمة وفقا لالئحتها •

 % ١٠االنقطاعات أو التأخريات ال يتجاوز سقفه 
 .ي نسب إىل القسم

. االحتفاظ بسجل لإلجراءات وتيسري الوصول إليها •
 من التسجيالت الكاملة % ٩٥حد  ال يقل عن 

 من الشكاوي % ١٠والدقيقة وحد ال يزيد على 
.املتصلة بتعذر احلصول عليها ترد من الطرف اآلخر

 
الوظيفية لنظام املعلومات اليت يتم  عدد اجلوانب  •

تغطيته مقسوما على عدد اجلوانب الوظيفية 
 .الالزم

عدد األيام اليت تكون فيها النظم عاملة مقسوما  •
 .على عدد أعباء العمل

عدد االختالالت األمنية مقسوما على عدد أيام  •
 .العمل

 ٢اهلدف 
تنفيذ نظام آمن وموثوق ملعلومات احملكمة للوفاء  •

بالتعاون مع قسم تكنولوجيات (ياجات احملكمة باحت
تغطية للوظيفة ال تقل  عن ).. املعلومات واالتصال

تشغيل النظام مبا معدله . ٢٠٠٧ حبلول عام % ٨٠
ال . ٢٠٠٧ من مجيع أيام العمل يف عام % ٢٠

 ).% ١٠٠(اختالل يف األمن 

عدد التسجيالت السمعية البصرية املتاح مقسوما  •
لكلي للتسجيالت السمعية البصرية على اجملموع ا

 .الالزمة يف جلسات احملكمة مجيعها

عدد نسخ التسجيالت املتاحة اخلاصة باحملكمة  •
مقسوما على العدد الكلي لنسخ التسجيالت 

 .اخلاصة باحملكمة يف كافة جلساهتا

جاهزية التسجيالت السمعية البصرية جللسات  •
 .% ٩٥احملكمة بنسبة 

 %. ٩٥لسات احملكمة بنسبة جاهزية التسجيالت جل •
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد اإلضافية

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

التدريب مطلوب يف جمال إدارة التسجيالت وحفظ املصنوعات اليدوية واألرشفة وتكنولوجيا املعلومات  -٢٧٧
 .من ضمن جماالت أخرى

 CMS, Ringtailm �اد خلدمات تعاقدية أخرى تشمل صيانة نظم احملكمة اإللكترونية يلزم إدراج اعتم -٢٧٨

LiveNotem TotalEclipse  من مبلغ الشراء% ١٥ مبا متوسطه �وما إىل ذلك . 

 اللوازم واملواد

م ي طلب إعتمادات لألشرطة الالزمة للمحكمة ألغراض عامة ولتوفري تسهيالت االستنساخ مستقبال وللواز -٢٧٩
 .سجالت احملكمة

 األثاث واملعد ات

يلزم توفري اعتماد ي كر س للرخص ولصيانة البنية التحتية الرئيسية العامة ومعد ات االختزال وحتديث  -٢٨٠
املعد ات احلاسوبية مبا يف ذلك املاسحات الضوئية والشاشات املزدوجة وحاسوب شخصي قائم بذاته ملستودع قلم 

 ٠لدواعي أمن املعلومات) TRIM. SAN(زين البيانات اليت يتعذر وضعها يف شبكة احملكمة، ومرافق دعم لتخ

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يلزم توفري التدريب يف جماالت تشمل إجراءات احملكمة وتقدمي التقارير إليها والتكنولوجيا السمعية  -٢٨١
 .البصرية

 .ت تعاقدية أخرى املبلغ املطلوب لزيادة حتسني سري نظام إدارة احملكمةوتغطي خدما -٢٨٢

 نفقات التشغيل العامة

 . استئجار معدات وتكاليف تشغيلية هلا صلة باملؤمترات اليت ت عقد عن بعد -٢٨٣

 اللوازم واملواد

 أربعــة وتتمثل احتياجات احملكمة اليوميـة يف. فحسب SVHS وDVCAMهذا البند مقتصر على  -٢٨٤
.  يورو للشريط الواحد ٣٠بسعر متوسطه  ٤VCR لكل جلسة مضروبة يف PDV-N.124 DVCAMة ـــأشرط

 . يورو ٨٤ ٤٠٠ويبلغ جمموع التكلفة التقديرية . ٢٠٠٧ لعام SVSH شريط ١٠٠ كما يلزم عدد أقصاه
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 املعدات واألثاث

 ,VHD, DVCAM, SVHS, BetaCam) نظمتغط ي اإلعتمادات مرفقا للنسخ السمعي البصري املتعدد ال -٢٨٥

DVD, PAL, SECAM, NTSC etc (اإلنتاج /مرفقا  لعمليات التحرير وDVCAM وحمطة عمل تتوفر هلا برجميات ،
 . يورو١٦٠ ٠٠٠وتقدر التكلفة الكلية مببلغ . وإعداد األشرطة



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٢٠  الربنامج الفرعي -٧٧اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  يف املواردالنمو 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 قسم إدارة احملكمة

 موظفو الفئة الفنية ٢٩٦,٠ ٢١٦,٠ ٥١٢,٠ ٣٠٨,٠ ٢٦١,٨ ٥٦٩,٨ ٥٧,٨   ١١,٣  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣ ١ ٠٥٣,٩ ١ ١٠٨,٢ ٥٦,٣ ٩٩٩,١ ١ ٠٥٥,٤ ٥٢,٨- ٤,٨-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٣٨٦,٦   ٣٥٠,٣ ١ ٢٦٩,٩ ١ ٦٢٠,٢ ٣٦٤,٣ ١ ٢٦٠,٩ ١ ٦٢٥,٢ ٥,٠   ٠,٣  
 املساعدة املؤقتة العامة ٤٠,٣ ٠,١ ١١٠,١  ٣٠,٢ ٣٠,٢    ٣٠,٢- ١٠٠,٠-
 العمل اإلضايف     ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  
 اخلرباء االستشاريون    ١١,٠ ٣٠,٠ ٤١,٠ ١١,٠ ١٥,٠ ٢٦,٠ ١٥,٠- ٣٦,٦-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤٠,٣ ٠,١ ٤٠,٤ ١١,٠ ٩٠,٢ ١٠١,٢ ١١,٠ ٤٥,٠ ٥٦,٠ ٤٥,٢- ٤٤,٧-
  السفر ٩,٥  ٩,٥ ٢,٨ ١٩٩,٩ ٢٠٢,٧ ٢,١ ٦٠,١ ٦٢,٢ ١٤٠,٥- ٦٩,٣-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٨٧٠,٥ ٧١,٩ ٩٤٢,٤    ٢٢٥,٠ ١٦٠,١ ٣٨٥,١ ٣٨٥,١   ١٠٠,٠  
 نفقات التشغيل العامة    ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  
 اللوازم واملواد       ١٣,١ ٨٤,٤ ٩٧,٥ ٩٧,٤   ١٠٠,٠  
 األثاث واملعدات    ١٠٠,٠  ١٠,٠ ٤٠,٠ ١٦٠,٠ ٢٠٠,٠ ١٠٠,٠   ١٠٠,٠  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٨٠,٠ ٧١,٩ ٩٥١,٩ ١٣٢,٨ ١٩٩,٩ ٣٣٢,٧ ٢٨٠,٢ ٤٩٤,٦ ٧٧٤,٨ ٤٤٢,١   ١٣٢,٩  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٦,٢ ٦٤,٦ ٨٠,٨ ٨٠,٨   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ١ ٣٠٦,٩ ٧٢,٠ ١ ٣٧٨,٩ ٤٩٤,١ ١ ٥٦٠,٠ ٢ ٠٥٤,١ ٦٧١,٧ ١ ٨٦٥,١ ٢ ٥٣٦,٨ ٤٨٢,٧   ٢٣,٥  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٢٠  الربنامج الفرعي -٧٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 

 ئة الفنيةالف
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم إدارة احملكمة عام

 األساسية      ١  ١ ١  ٣  ١ ١ ٤
 املتصلة باحلاالت       ٢ ١  ٣ ٩ ١٣ ٢٢ ٢٥
 اجملموع الفرعي     ١  ٣ ٢  ٦ ٩ ١٤ ٢٣ ٢٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 لوظائف اجلديدةا

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت           ٥-  ٥- ٥-
 اجملموع الفرعي           ٥-  ٥- ٥-

الوظائف املعاد  
 توزيعها

  اجملموع     ١  ٣ ٢  ٦ ٤ ١٤ ١٨ ٢٤
 . الرتبة الرئيسية ذات الصلة باحلاالت�ائف من فئة اخلدمات العامة  وظ٥: وظائف معادة
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 مركز االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي  ) ج(

 األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد  -١
واألشخاص الذين متس هم أنشطة احملكمة على حنو حيترم اإلثبات فيما خيص  مجيع املشاركني يف اإلجراءات 

 ).٣اهلداف االستراتيجي (التنوع 
إرساء نظام يتصد ى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا مع  -٢

 ).٢اهلدف االستراتيجي (نظام روما األساسي 

 ).١اهلدف االستراتيجي (احدة، رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجيإجراء ستة حتقيقات يف قضايا وحماكمة و -٣

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
عدد احلوادث اليت تنطوي على أضرار فادحة  •

 .مقسوما على متوسط عدد احملتجزين

 ٣-١األهداف 
احلرص على أن يكون جمتمع احملتجزين منظما   •

عني بأهنم يف تنظيما جيدا ويشعر احملتجزون فيه جمتم
مأمن من األذى وهم فعال آمنون والعمل على أن 
يبقى عدد احلوادث اليت تنطوي على أذى كبري أقل 

 )٦()٦(. من متوسط عدد احملتجزين%١٠من 

نسبة من يفر ون من احملتجزين تساوي الصفر يف  • .عدد الفارين مقسوما على عدد احملتجزين •
 .املائة

ا على العدد الكلي عدد املوظفني املدربني مقسوم •
 .للموظفني

أن تكون نسبة املوظفني املدربني على كافة جوانب  •
 %.٩٠إدارة شؤون احملتجزين يف سياق دويل 

عدد االستعراضات اإلجيابية مقسوما على العدد  •
 .الكلي لالستعراضات

 

 اليت تتجل ى يف %١٠٠االستعراض اإلجيايب بنسبة  •
 للصليب األمحر التقارير الصادرة عن اللجنة الدولية

من مجيع جوانب إدارة شؤون احملتجزين يف سياق 
 .احلجز

عدد الشكاوي املسلم هبا يف حينه مقسوما على  •
 .العدد الكلي للشكاوي

 

 من الشكاوي املسجلة اليت يقدمها %١٠٠ •
احملتجزون عن طريق اإلجراءات الرمسية لتقدمي 
الشكاوي يتم  التسليم بتلقيها كتابة يف غضون 

 .ة أيامثالث
عدد الشكاوي اليت هلا ما يربرها مقسوما على  •

 .العدد الكلي للشكاوي
 %.١٠تبي ن أن نسبة الشكاوي املربرة تقل عن  •

 

                                                 
واملقياس الكمي املذكور أعاله رمبا يعطي فكرة .  دون العشرة ٢٠٠٧من املتوخى أن يكون عدد احملتجزين يف عام  )٦( 

 .مشوهة بالنظر إىل ضآلة حجم اجملموعة املستهدفة



ICC-ASP/5/32 

 

159 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 نفقات التشغيل العامة

ضيفة رسالة إىل املسجل تذكر له فيها أهنا ، وجهت الدولة امل٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٠يف : استئجار املباين -٢٨٦
 يورو عن الزنزانة الواحدة لليوم الواحد ٣٣٩، مثنا مقداره ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١ستحم ل احملكمة، اعتبارا من 

 . موظفا لإلحتجاز وموظف رئيسي واحد١٣باالستناد إىل مستوى املوظفني احلايل املتمثل يف 

()٧(إىل التأييدوتورد احملكمة إشارة  -٢٨٧
٧

(

 )٨(.)٨(الذي لقيته توصية اللجنة يف دورهتا اخلامسة بشأن أسعار الزنزانات 

 عددا ٢٠٠٧وحينما ي رى أن هذا الثمن قد مت  تثبيته وعلى افتراض أن قسم االحتجاز سوف حيتجز يف عام  -٢٨٨
ليتيس ر تدبري برنامج االحتجاز األدىن (الحتجاز يزيد على احملتجز املفرد احلايل، وبالتايل يتوجب الزيادة يف عدد موظفي ا

 . يورو للزنزانة الواحدة يف اليوم الواحد٣٩٢,٢٠يلزم أن خيص ص يف امليزانية مبلغ ) املطلوب

                                                 
 ٢٧-٢٥، الفقرات ICC-ASP/4/32أنظر الوثيقة )   ٧(

 .٦٦، الفقرة ICC-ASP/4/27ثيقة أنظر الو)   ٨(
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٣٣٠  الربنامج الفرعي -٧٩جلدول ا
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )روبآالف اليو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 قسم االحتجاز

 فو الفئة الفنيةموظ ١٩٢,٩ ٧٦,٣ ٢٦٩,٢ ١٩٧,١ ٧٨,٠ ٢٧٥,١ ٥,٩   ٢,٢  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣ ٦٠,٢ ١١٤,٥ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٥٨,٢- ٥٠,٨-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢١٠,٠  ٢١٠,٠ ٢٤٧,٢ ١٣٦,٥ ٣٨٣,٧ ٢٥٣,٤ ٧٨,٠ ٣٣١,٤ ٥٢,٣- ١٣,٦-
 املساعدة املؤقتة العامة     ٨٧,٢ ٨٧,٢  ١٣,٢ ١٣,٢ ٧٤,٠- ٨٤,٩-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى     ٨٧,٢ ٨٧,٢  ١٣,٢ ١٣,٢ ٧٤,٠- ٨٤,٩-
  السفر    ٢,٠ ٨٨,٥ ٩٠,٥ ٢,٧ ٢٩,٣ ٣٢,٠ ٥٨,٥- ٦٤,٦-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣,٠  ٣,٠ ٨,٠  ٨,٠ ١,٢ ٢,١ ٣,٣ ٤,٧- ٥٨,٨-
 نفقات التشغيل العامة    ٩٣٧,٥ ٩٤,٣ ١ ٠٣١,٨ ١ ٤٩٤,٩ ٢٤,٧ ١ ٥١٩,٦ ٤٨٧,٨   ٤٧,٣  
 اللوازم واملواد    ٢٢,٧ ٢,٢ ٢٤,٩ ٧,٥  ٧,٥ ١٧,٤- ٦٩,٩-
 األثاث واملعدات    ٣٣,٦  ٣٣,٦ ١١,٢  ١١,٢ ٢٢,٤- ٦٦,٧-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٣,٠  ٣,٠ ١ ٠٠٣,٨ ١٨٥,٠ ١ ١٨٨,٨ ١ ٥١٧,٥ ٥٦,١ ١ ٥٧٣,٦ ٣٨٤,٨   ٣٢,٤  

 املتصلة باملوظفني
  املوزعةالصيانة       ١٢,١ ٣,٢ ١٥,٣ ١٥,٣   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٢١٣,٠  ٢١٣,٠ ١ ٢٥١,٠ ٤٠٨,٧ ١ ٦٥٩,٧ ١ ٧٨٣,٠ ١٥٠,٥ ١ ٩٣٣,٥ ٢٧٣,٨   ١٦,٥  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٣٣٠  الربنامج الفرعي -٨٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-عامةال

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم االحتجاز عام

 األساسية       ١  ١  ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت        ١  ١  ٢ ٢ ٣
 اجملموع الفرعي      ١  ٢  ٣  ٣ ٣ ٦

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ٢- ٢- ٢-
 اجملموع الفرعي            ٢- ٢- ٢-

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  موعاجمل      ١  ٢  ٣  ١ ١ ٤
  الرتب األخرى متصلتان باحلاالت�وظيفتان من فئة اخلدمات العامة : الوظائف املعادة

IC
C

-A
SP

/5/32
 

160
 



ICC-ASP/5/32 

 
 

161 

 قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  )د(

 األهداف

 وقواعد  وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية -١
اإلثبات فيما خيص  مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متس هم أنشطة احملكمة على حنو حيترم 

 ).٣اهلدف االستراتيجي (التنوع 

إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -٢
 ).١٠اتيجي اهلدف االستر(لدور كل  جهاز 

اهلدف (وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٣
 ).١٢االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
عدد البحوث اليت جتري بصدد األدوات اللغوية يف  •

الشهر الواحد مقسوما على عدد املستعملني 
 .املسجلني

اليت ت نشأ يف الشهر مقسوما على عدد السجالت  •
 .عدد املسامهني املسجلني

عدد املصطلحات اليت حتظى باملصادقة يف الشهر  •
الواحد مقسوما على عدد أخصائيي املصطلحات 

 .املسجلني

 

 ١اهلدف 
دقة املصلحات وتوحيدها لتأمني ترمجة حتريرية  •

الترمجة الفورية (وترمجة فورية تتسمان باجلودة 
وهبذا يسهل ) لترمجة الفورية امليدانيةباحملكمة وا

 .االتصال الفعال

 

 جبث يف الشهر جتري بصدد ٨٠٠عدد أدناه  •
 .األدوات اللغوية

 .شهر. سجل تنشأ كل ١٠٠عدد أدناه  •

 مصطلح حيظى باملصادقة يف الشهر ١٠٠عدد أدناه  •
 .الواحد

 
املراجعة مقسوما /جمموع عدد الصفحات املنقحة •

راجعني العاملني على أساس امل/على عدد احملررين
 .مكافئ للفرع

 
 
جمموع عدد الصفحات املترمجة مقسوما على  •

 .مكافئ عدد املترمجني العاملني على أساس التفرغ

 ٢اهلدف 
املراجعني اليت /إنتاجية احملررين: املراجعة/التنقيح •

ترقى إىل املستويات املعمول هبا يف املنظمات 
ت راحع /قحعدد من الصفحات اليت تن: الدولية

 ١٣املراجع الواحد يف اليوم متوس طها /حبسب احملرر
 صفحة أو أكثر؛

إنتاجية املترمجني التحريريني اليت : التحريرية الترمجة •
متوس ط عدد : ترقى إىل املستويات املعتمدة دوليا

الصفحات اليت تترجم حبسب املترجم الواحد 
 . صفحات أو أكثر يف اليوم٥مقداره 
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ألنشطة الداعمة لألهداف االستراتيجية اليت عدد ا •

تتوخاها احملكمة املتأخرة بسبب عدم توفر املترمجني 
الفوريني املالئمني مقسوما على جمموع عدد 

 .األنشطة اليت حتظى بالدعم
 
 
 
  

عدد الشكاوي اليت هلا ما يربرها واملتصلة بنوعية  •
الترمجة الفورية مقسوما على جمموع عدد من 

 .ترمجة الفوريةانتدب لل

عدد املرشحني الناجحني يف اختبارات الترمجة  •
الفورية يف أعقاب التدريب الداخلي مقسوما على 

 .جمموع عدد املرشحني

  ٣اهلدف 
التخطيط املرضي لكافة : إدارة الترمجة الفورية •

موارد الترمجة الفورية ووضع األولويات لعمليات 
حة قلم االنتداب وفقا لألقسام ذات الصلة ولالئ

 .احملكمة
 من األنشطة الداعمة لألهداف االستراتيجية % ٩ •

للمحكمة اليت تتأخر بسبب عدم توافر املترمجني 
 .الفوريني املالئمني

 من املعلومات املرتدة %٩٥: نوعية الترمجة الفورية •
املتصلة مبن ي نتدب من املترمجني الفوريني معلومات 

راقبة نوعية إجيابية بناء على التقييم النموذجي مل
 .الترمجة الفورية

 من املدربني ميدانيا على الترمجة % ٧٥: التدريب •
الترمجة الفورية اآلنية املمكن استخدامهم /الفورية

 .يف مهام الترمجة الفورية
 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 )بالفرنسية (٤-مراجع واحد برتبة ف

نظر إىل الزيادة يف عبء العمل العام بوحدة الترمجة التحريرية الفرنسية يلزم توظيف مراجع واحد باللغة بال -٢٨٩
الفرنسية ليقوم بتنقيح مشاريع القرارات اليت ت عد  باللغة الفرنسية ولرياجع الترمجات إىل اللغة الفرنسية ملا يكون قد 

 .صدر من قرارات

 ...)اللغة (٤-مراجع واحد برتبة ف

ويقوم شاغل هذه الوظيفة مبراجعة .... لترمجة الطلبات املقدمة باللغة ...) اللغة (يلزم توظيف مراجع  -٢٩٠
. إىل اللغة الفرنسية... أو ترمجات مواد من اللغة ... ترمجات ملواد باللغة الفرنسية أو اللغة االنكليزية إىل اللغة 

يني الناطقني بلغات نادرة ليؤم ن توحيد الترمجات املتعلقة بلغات ويقوم هذا املراجع باالتصال باملترمجني اخلارج
 .نادرة

 ٢-أخصائي مصطلحات مساعد برتبة ف

ويعد  وحيفظ ... يقوم أخصائي  املصطلحات املساعد بتقييم احلاجة لوضع مصطلحات قانونية باللغة -٢٩١
هذه الوظيفة سيصعب حتقيق التوحيد وبدون . ضمن األدوات اللغوية القائمة... السجالت واملراجع باللغة 

 . ملخاطر٣ومن مث  يتعرض اهلدف االستراتيجي ... والتواصل الفع ال باللغة 
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  الرتبة الرئيسية�موظف م راجع مساعد من فئة اخلدمات العامة 

... اللغةهذه الوظيفة الزمة ليتوفر للموظفني اللغويني ما هم حباجة إليه من املراجع والقوائم املصطلحية ب -٢٩٢
وبدون هذه الوظيفة لن يتحقق التوحيد والكفاءة يف التواصل . ولالضطالع ببحوث حسبما تدعو إليه احلاجة

 . للخطر٣، ومن مث  يتعرض إجناز اهلدف االستراتيجي ...باللغة

 )السودان( الرتب األخرى -لغوي من فئة اخلدمات العامة/مساعد إداري ميداين

فة مهام الترمجة الفورية البعدية على أساس تكليف قصري األجل ويقوم مبهام يؤدي شاغل هذه الوظي -٢٩٣
الترمجة غري الرمسية لفائدة املوظفني امليدانيني وغريهم من املوظفني التابعني لقلم احملكمة الذين يوفدون يف بعثات 

ة لتأمني األداء السلس والكفء للترمجة وتدعو احلاجة هلذه الوظيف. فضال عن املهام اإلدارية املتعلقة بالقسم يف امليدان
 .الفورية امليدانية وللمهام ذات الصلة باللغة يف املكتب امليداين

 املساعدة املؤقتة العامة

تلزم مساعدة مؤقتة عامة لتوظيف مراجعني باللغات النادرة وبالفرنسية يف الظروف : الترمجة التحريرية -٢٩٤
 :التايل ذكرها

 ات اليت ت قد م كجزء من عملية الكشف عن املعلومات؛ترمجة ومراجعة امللف •

 مراجعة حمتويات امللفات إذا طعن مشارك يف اإلجراءات؛ •

 مراجعة الوثائق املقدمة كأدلة بقاعة احملكمة؛ •

 .توفري الترمجة واملراجعة دعما لسائر املشاركني يف اإلجراءات •

يادة اليت تشهدها املواد القانونية الواجب أن تترجم إىل وهذه الوظيفة تدعو احلاجة إليها أيضا الستيعاب الز -٢٩٥
 ... .اللغة 

وتوفري الترمجة لألنشطة اليت تنظم خارج نطاق األنشطة القضائية، مثل اجتماعات القضاة وجملس التنسيق  -٢٩٦
يت ت قدم واجتماعات أصحاب املصلحة وجلسات اإلحاطة اإلعالمية الدبلوماسية واملؤمترات الصحفية والعروض ال

 .للوفود الزائرة واحملاضرات واحللقات الدراسية اليت تنظمها احملكمة

يوفر قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة خدمات . بعثات ترمجة فورية ميدانية خمتلفة اآلماد -٢٩٧
ه قسم اإلعالم والوثائق، ومكتب ومن بني عمالئ. ولقلم احملكمة بأسرها) مناطق احلالة(الترمجة الفورية يف امليدان 

احملامي العام للضحايا، ومكتب احملامي العام للدفاع، ووحدة الضحايا والشهود، وقسم مشاركة وتعويض الضحايا، 
 .وقسم دعم الدفاع واملشاركني يف اإلجراءات
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 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

ألجل قصري للقيام مبهام الترمجة الفورية البعدية تلزم أموال لتغطية تكاليف استئجار مترمجني فوريني  -٢٩٨
 ... .و... باللغات الرمسية وباللغتني النادرتني 

 اخلرباء االستشاريون

يلزم تدوين اللغات النادرة لغرض العمل املصطلحايت القانوين، واملراجعة اليت يتوالها أخصائي واملساعدة  -٢٩٩
داد قوائم املصطلحات، والعمل التحضريي لغرض تدريب املترمجني اليت يقدمها اخلبري االستشاري يف جمال إع

 ... .الفوريني أو املترمجني الفوريني شبه الفنيني باللغة النادرة 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

ويقوم قسم . كلفني هبا وأثناء قيامهم هبذه املهامسفر املترمجني الفوريني امليدانيني ألغراض أداء املهام امل -٣٠٠
الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة، كقاعدة عامة، بنشر املترمجني الفوريني احملليني بالرغم من أن حاالت 
و وجهت حيث مل يتوفر أي مترجم فوري حملي يفي مبتطلبات العميل ولوحظ عدم وجود أي مترمجني حمليني ألداء 

ويف مثل هذه احلاالت، يقوم قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية باحملكمة بنشر مترمجني فوريني إما من . املهمة
وعلى حني أن حاالت كهذه هي . أقاليم أخرى تقع يف املنطقة اليت تشهد احلالة أو من قواعدها يف أوروبا

عل التنبؤ بتكاليف السفر بالنسبة للمترمجني الفوريني امليدانني استثناءات من القاعدة على العموم إال أهنا حدثت مما جي
 .أمرا  صعبا للغاية

بعثات يقوم هبا منس ق الترمجة الفورية امليدانية إىل مناطق احلاالت الختبار املترمجني الفوريني امليدانيني  -٣٠١
وتنطوي هذه . ني الفوريني امليدانينيوانتقائهم وتوفري التدريب األساسي هلم فيما يتصل بربنامج اعتماد املترمج

البعثات على السفر إىل أماكن يف أوروبا والواليات املتحدة للتعرف على املترمجني الفوريني والنتداهبم من بني 
 ... .اجلاليات املهاجرة الناطقة باللغات السائدة يف احلالة 

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

طباعة نسخ رمسية من وثائق احملكمة الرمسية بلغتني لفائدة املترمجني التحريريني وغريهم : الطباعة اخلارجية -٣٠٢
 .من املوظفني التابعني للمحكمة

 اللوازم واملواد

قواميس ومواد  مرجعية الزمة يستعني هبا املترمجون التحريريون واملترمجون الفوريون وأخائصيو  -٣٠٣
.املصطلحات



 
 

 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٤٠الفرعي   الربنامج -٨١اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع سيةاألسا باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

قسم الترمجة التحريرية والترمجة 
 الفورية

 موظفو الفئة الفنية ١ ٥٠٧,٠ ٢ ٣٧٤,٤ ٣ ٨٨١,٤ ١ ٥٤٦,٨ ٢ ٢٣٢,١ ٣ ٧٧٨,٩ ١٠٢,٥- ٢,٦- 
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١٠٨,٥ ٦٠,٣ ١٦٨,٨ ١١٢,٦ ١٥٨,٧ ٢٧١,٣ ١٠٢,٥   ٦٠,٧  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٤٢٢,٧  ١ ٤٢٢,٧ ١ ٦١٥,٥ ٢ ٤٣٤,٧ ٤ ٠٥٠,٢ ١ ٦٥٩,٤ ٢ ٣٩٠,٨ ٤ ٠٥٠,٢ ٠,٠   ٠,٠  
 املساعدة املؤقتة العامة ١٤٠,٤ ١١٣,٨ ٢٥٤,٢ ١١٤,٦ ٢٧٩,٣ ٣٩٣,٩ ١١٤,٦ ٨٢٢,٤ ٩٣٧,٠ ٥٤٣,١   ١٣٧,٩  
 اعاتاملساعدة املؤقتة لالجتم ١٣٣,٩ ٤٩,٧ ١٨٣,٦ ٢٨٠,٠  ٢٨٠,٠ ٢٨٠,٠ ٤٥,٠ ٣٢٥,٠ ٤٥,٠   ١٦,١  
 العمل اإلضايف ٠,٩  ٠,٩          
 اخلرباء االستشاريون ١١,٦  ١١,٦     ٨٤,٠ ٨٤,٠ ٨٤,٠   ١٠٠,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٨٦,٨ ١٦٣,٥ ٤٥٠,٣ ٣٩٤,٦ ٢٧٩,٣ ٦٧٣,٩ ٣٩٤,٦ ٩٥١,٤ ١ ٣٤٦,٠ ٦٧٢,١   ٩٩,٧  
  السفر ١٨,٢ ٢٣,٨ ٤٢,٠ ٧,٠ ٨٠,٠ ٨٧,٠ ٧,٠ ٧٠,٣ ٧٧,٣ ٩,٧- ١١,١-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٥٨,٧  ١٥٨,٧ ٣٠٠,٠ ١ ٠٢٠,٠ ١ ٣٢٠,٠ ١٥٠,٠ ١٧٢,٧ ٣٢٢,٧ ٩٩٧,٣- ٧٥,٦-
 نفقات التشغيل العامة           
 األثاث واملعدات ١,٠  ١,٠    ١٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٠ ١٠٠,٠  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٧٧,٩ ٢٣,٨ ٢٠١,٧ ٣٠٧,٠ ١ ١٠٠,٠ ١ ٤٠٧,٠ ١٦٧,٠ ٢٥٣,٠ ٤٢٠,٠ ٩٨٧,٠- ٧٠,١-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٦٨,٦ ٩٦,٩ ١٦٥,٥ ١٦٥,٥   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ١ ٨٨٧,٤ ١٨٧,٣ ٢ ٠٧٤,٧ ٢ ٣١٧,١ ٣ ٨١٤,٠ ٦ ١٣١,١ ٢ ٢٨٩,٦ ٣ ٦٩٢,١ ٥ ٩٨١,٧ ١٤٩,٤- ٢,٤-

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٢٣٤٠  الربنامج الفرعي -٨٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 عام

لترمجة قسم الترمجة التحريرية وا
 الفورية

 األساسية      ١ ٥ ٨ ١  ١٥  ٢ ٢ ١٧
 املتصلة باحلاالت      ٤ ١٤ ٨ ٤ ٣٠  ٢ ٢ ٣٢
 اجملموع الفرعي     ١ ٩ ٢٢ ٩ ٤ ٤٥  ٤ ٤ ٤٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ٢  ١  ٣ ١ ١ ٢ ٥
 اجملموع الفرعي      ٢  ١  ٣ ١ ١ ٢ ٥

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت      ١- ٤- ٢-  ٧-    ٧-
 اجملموع الفرعي      ١- ٤- ١-  ٧-    ٧-

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع     ١ ١٠ ١٨ ٨ ٤ ٤١ ١ ١ ٦ ٤٧
 متصلني باحلاالت٢-ظيفتان من فئة ف وو٣-، وأربعة وظائف من فئة ف٤-وظيفة من فئة ف: الوظائف املعادة
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 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي  )ه(

 األهداف

اهلـدف (إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة، رهنا مبا ي ؤم ن من التعاون اخلارجي  -١
 ).١االستراتيجي 

قصى من أمن كافة املشاركني متش يا مع إرساء نظام يتصد ى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد  لتأمني القدر األ -٢
 ).٢اهلدف االستراتيجي(نظام روما األساسي 

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد   -٣
ى حنو حيترم اإلثبات فيما خيص  مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متس هم أنشطة احملكمة عل

 ).٣اهلدف االستراتيجي (التنوع 

 النتائج املتوقعة  مؤشرات األداء
 
عدد الطلبات اليت تتم  االستجابة هلا يف غضون أسبوع        •

 .مقسوما على عدد الطلبات 

 

 
 
عدد اخلدمات اليت تباشر يف غضون أسبوع مقسوما          •

 .على جمموع عدد اخلدمات اليت ب وشرت   

  ٤٨ستجابة هلا يف غضون    عدد الطلبات اليت مت ت اال •
 .ساعة مقسوما على جمموع عدد الطلبات   

 ١اهلدف 
االستجابة احلسنة التوقيب واملالئمة للطلبات الورادة    •

من مكتب املدعي العام ومن الدفاع ومن قسم     
 .مشاركة وتعويض الضحايا، بغض  النظر عن املوقع     

 وذلك يف    %١٠٠تقييم الطلبات واالستجابة هلا بنسبة       •
 سبوع واحد   غضون أ

توفري خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية لألطراف       •
% ١٠٠مباشرة ما نسبته  . أصحاب الطلبات وللدوائر 

من اخلدمات يف غضون أسبوع واحد بغض النظر عن        
 من الطلبات   %١٠٠ومباشرة تقييم . املوقع 

واالستجابة هلا بغرض أدخاهلا يف برنامج احلماية يف      
 . ساعة٤٨غضون 

 
جيد   "أو  " جيد"قي م من اخلدمات بوصفة      عدد ما ي   •

 .مقسوما على جمموع عدد ما ق ي م    " جدا

 
 
 

 

 
املمارسات النموذجية اليت تنطوي على االهتمام    .عدد •

بالضحايا والشهود مقسوما على جمموع عدد        
 .املمارسات النموذجية

 

 ٢اهلدف 
توفري خدمات الدعم واحلماية واخلدمات    •

 بالكفاءة والفعالية إىل     اللوجستية املتسمة/التنفيذية
للضحايا والشهود وغريهم من األشخاص املعرضني         
ملخاطر، بغض النظر عن املوقع، رهنا بالتقييم الذي    

 من الضحايا والشهود الذين     %٧٥نسبة أدناها  . جيري
ت قد م هلم خدمات من قبل وحدة الضحايا والشهود        

أو   " جيدة"والذين يقي مون هذه اخلدمات بوصفها إما       
 .يف استمارة التقييم " جيدة جدا"

حتسنب املمارسات السائدة على صعيد احملكمة بأسرها         •
وتقوية الطاقة الشاملة يف املسائل اليت تندرج ضمن          

 من املمارسات    %١٠٠ما نسبته   . والية الوحدة
التنفيذية النموذجية للمحكمة ذات الصلة بالضحايا        

لشهود   والشهود تنطوي على االهتمام بسالمة وعافية ا 
 .والضحايا
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عدد الشهود الذين ي قتلون أو يتعر ضون ألذى جسدي         •

نتيجة لعدم كفاية احلماية مقسوما على عدد الشهود    
 .الذين مثلوا أمام احملكمة 

 ٣اهلدف 
التقليل إىل أدىن حد  من خماوف الشهود وجتنب مزيد     •

  %ما نسبته صفر   . األذى الناجم عن مثوهلم أمام احملكمة     
الذين ي قتلون أو يتعرضون لألذى اجلسدي  من الشهود 

 .نتيجة لعدم كفاية احلماية  
 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 )السودان (٣-موظف ميداين معين بالشهود برتبة ف

د الذي جتري فيه سيقوم املوظف بتنسيق ومراقبة كافة أنشطة وحدة الضحايا والشهود وموظفيها يف البل -٣٠٤
العملية وحيفظ ويتابع برامج إعادة توطني الشهود احملليني، ويعد  بروتوكاالت احلماية احمللية لألطراف اليت جتري 
التحقيقات يف امليدان ويساعد على إنشاء قدرة حملية على احلماية ويوفر التدريب وجيري تقييمات لألخطار فيما 

برنامج محاية الشهود التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، وينس ق حركة الشهود خيص  الشهود الواجب إدراجهم ضمن 
يف اإلقليم، وينس ق مع السلطات احمللية حسب االقتضاء، ويطو ر املعارف والصالت باجملتمعات احمللية بغية املساعدة 

 .على إجياد وظائف الدعم واحلماية

أثريا  سلبيا  على قدرة الوحدة على توفري تدابري احلماية وترتيبات وإن غياب هذا املورد من املوظفني سيؤثر ت -٣٠٥
األمن وتقدمي املشورة وغري ذلك من ضروب املساعدة املالئمة للشهود والضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة وغريهم 

الستراتيجي من األشخاص الذين يتعرضون ملخاطر بسبب إدالئهم بشهادات ومن مث  يتأثر تأثريا سلبيا اهلدف ا
 .للمحكمة املتمثل يف إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة

 )٤مجهورية الكونغو الدميقراطية، السودان، احلالة  (٢-ثالثة موظفني مساعدين للحماية برتبة ف

 سي طلب من موظف احلماية املساعد توفري خدمات احلماية لضمان أقصى قدر من السالمة اجلسدية وأمن -٣٠٦
ويتوىل موظف احلماية املساعد أداء مهام احلماية، مبا . الضحايا والشهود، مبا يف ذلك إدارة وتنظيم برنامج احلماية

يف ذلك احلصول على املعلومات البالغة السرية وتنظيم هذه املعلومات، وإجراء التقييمات املتعلقة 
ج احلماية؛ وإعداد التقارير الشاملة اليت ت رفع إىل املخاطر ألغراض إدراج الضحايا والشهود يف برنام/بالتهديدات

كبار اإلداريني واملتضمنة لتوصيات باحلماية؛ والتنسيق مع اجلهات اليت يتم  التحاور معها يف الداخل واخلارج نيابة 
جسديا ) حلماية الشهود(عن املوظف املسؤول عن احلماية ورئيس وحدة الضحايا والشهود؛ واالضطالع بعمليات 

 .يف خمتلف املواقع مبا يف ذلك أقاليم الدول األطراف، وتدريب احملققني وإسداء املشورة إليهم بشأن محاية الشهود

وإن غياب هذه املوارد من املوظفني سوف يؤثر تأثري سليب على قدرة الوحدة على تنفيذ التدابري املالئمة  -٣٠٧
لنفسية وكرامتهم وخصوصياهتم، وإحاطتهم باإلجراءات حلماية سالمة الضحايا والشهود وعافيتهم اجلسدية وا

ولذلك سوف يكون من العسري . احلمائية واألمنية املالئمة، وصياغة خطط طويلة األجل وقصرية األجل حلمايتهم
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على احملكمة أن حتقق هدفها االستراتيجي املتمثل يف إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية كافة فيما ي بذل اجلهد 
 . لتحقيق أقصى قدر من أمن مجيع املشاركنياجلاد

 ٢-موظف عمليات مساعد برتبة ف

سي طلب من موظف العمليات املساعد أن يقوم بأعمال نائب موظف العمليات ودعم كافة املهام  -٣٠٨
وسوف يساعد موظف العمليات املساعد موظف . التخطيطية واملالية واإلدارية املتصلة حبركة الضحايا والشهود

عمليات يف كفالة تقدمي اخلدمات املالئمة للضحايا والشهود الذين ميثلون أمام احملكمة وذلك على النحو الذي ال
وسوف يقوم موظف العمليات املساعد بالتنسيق مع موظفي احلماية . حيترم أشخاصهم ويكون حسن التوقيت

الشهود الذين تعوزهم احلماية وسوف يقد م املساعدين من أجل إجراء التقييمات املتعلقة باملخاطر واليت تتناول 
 .الدعم العمليايت ألنشطة احلماية والدعم يف امليدان كما يف املقر 

وإن غياب هذا املورد من املوظفني سيؤثر تأثريا  سلبيا  على قدرة الوحدة على توفري اإلجراءات احلمائية  -٣٠٩
عدة املالئمة للشهود والضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة والترتيبات األمنية واملشورة وغري ذلك من ضروب املسا

وغريهم من األشخاص الذين يتعرضون ملخاطر بسبب إدالئهم بشهادات ومن مث يتأثر تأثريا سلبيا هدف احملكمة 
 .املتمثل يف إجراء ستة حتقيقات وحماكمة واحدة

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 لسفرا

 :من املنتظر السفر من أجل التفاوض على اتفاقات إعادة التوطني وذلك على النحو التايل -٣١٠

  بلدان يف أمريكا الالتينية؛٤بعثة واحدة، شخصان، إىل  •

  بلدان يف إفريقيا الغربية؛٤بعثة واحدة، شخصان، إىل  •

 .بعثتان، شخصان، إىل أوروبا •

ة يؤديها شخص واحد حلضور اجتماع مكتب األمم املتحدة املعين ومن املنتظر القيام ببعثة إضافي -٣١١
 .باملخدرات واجلرمية حلماية الشهود يف أفريقيا

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 السفر

. السفر يف بعثة من أجل التفاوض بشأن اتفاقات إعادة توطني الشهود وحلضور مؤمتر حلماية الشهود -٣١٢
 . احلماية والدعم للشهود مبا يف ذلك السفر ملرافقة الشهودالسفر ذو الصلة لتوفري خدمات
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وبدون هذه املوارد سيواجه برنامج إعادة توطني الشهود مصاعب ولن تتمكن وحدة الضحايا والشهود  -٣١٣
 .من توفري اخلدمات املكلفة بتوفريها للمشاركني وللضحايا والشهود

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تدريبية حلماية الشهود ت عقد لفائدة الشرطة الوطنية وتشمل التدريب على تقدمي اإلسعافات األولية دورة  -٣١٤
ودينامية اجملموعات والتدريب على أساليب العناية الذاتية، ومتابعة التدريب على التقييم النفسي االجتماعي، 

 .بية على لغة السواحيليوالتدريب على مبادئ التحليل باستخدام احلاسوب املفكرة ودورة تدري

 نفقات التشغيل العامة

هناك تكاليف تشغيلية متنوعة أخرى تشمل التكاليف التشغيلية للشهود مبا يف ذلك السفر إىل مقر  احملكمة  -٣١٥
تطوير نظام تبليغ املعلومات، /اختبار/لإلدالء بالشهادة، والنفقات الطبية الطارئة اخلاصة بالشهود والضحايا وصيانة

، والنفقات املتصلة بإعادة التوطني حمليا ودوليا، ونفقات إعادة التوطني )املواعيد الطبية(لسفر ذو الصلة بالدعم وا
 .حمليا، واستئجار بيوت آمنة مؤقتة، واستئجار مركبات للقيام بالعمليات احلساسة

 األثاث واملعدات

 .ت طلب أموال لتأثيث بيوت آمنة يف منطقة االحتجاز -٣١٦

وبدون املوارد احملددة أعاله لن تكون وحدة الضحايا والشهود قادرة على توفري اخلدمات املكلفة بتوفريها  -٣١٧
 .للمشاركني والضحايا والشهود



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٢٣٥٠  الربنامج الفرعي -٨٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦يزانية املعتمدة لعام امل
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 وحدة الضحايا والشهود

 موظفو الفئة الفنية ٥١٧,٩ ١٠٣,٤ ٦٢١,٣ ٤٩١,٨ ٤٦٠,٢ ٩٥٢,٠ ٣٣٠,٧   ٥٣,٢  
 موظفو اخلدمات العامة يمبدون تقس ٥٤,٣ ٧٨٩,٥ ٨٤٣,٨ ٥٦,٣ ٧٧٨,٦ ٨٣٤,٩ ٨,٩- ١,١-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٦٤١,٨ ٣٠,٢ ٦٧٢,٠ ٥٧٢,٢ ٧٨٩,٥ ١ ٤٦٥,١ ٥٤٨,١ ١ ٢٣٨,٨ ١ ٧٨٦,٩ ٣٢١,٨   ٢٢,٠  
 قتة العامةاملساعدة املؤ ٣٢,٢ ١٠٤,٠ ١٣٦,٢  ٨٢٩,٩ ١٠٤,٦  ٣١,٣ ٣١,٣ ٧٣,٣- ٧٠,١-
 اخلرباء االستشاريون ١٧,١ ٩,٢ ٢٦,٣        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤٩,٣ ١١٣,٢ ١٦٢,٥  ١٠٤,٦ ١٠٤,٦  ٣١,٣ ٣١,٣ ٧٣,٣- ٧٠,١-
  السفر ٢٧,٦ ١١٥,٨ ١٤٣,٤ ١١,٢ ٢٩٢,٦ ٣٠٣,٨ ٢٥,٢ ٤٤٩,٦ ٤٧٤,٨ ١٧١,٠   ٥٦,٣  
 ت التعاقدية مبا فيها التدريباخلدما ١٩,٠  ١٩,٠  ٢١,٠ ٢١,٠    ٢١,٠- ١٠٠,٠-
 نفقات التشغيل العامة ٣١,٧ ٤٠,٩ ٧٢,٦  ١ ٧٣٥,٢ ١ ٧٣٥,٢  ١ ٧٨٨,٧ ١ ٧٨٨,٧ ٥٣,٥   ٣,١  
 اللوازم واملواد     ٨١,٦ ٨١,٦  ٩,٠ ٩,٠ ٧٢,٦- ٨٩,٠-
 األثاث واملعدات     ٥,٢ ٥,٢  ١٠,٠ ١٠,٠ ٤,٨   ٩٢,٣  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٧٨,٣ ١٥٦,٧ ٢٣٥,٠ ١١,٢ ٢ ١٣٥,٦ ٢ ١٤٦,٨ ٢٥,٢ ٢ ٢٥٧,٣ ٢ ٢٨٢,٥ ١٣٥,٧   ٦,٣  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٤,٢ ٨٤,٠ ١٠٨,٢ ١٠٨,٢   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٧٦٩,٤ ٣٠٠,١ ١ ٠٦٩,٥ ٥٨٣,٤ ٣ ١٣٣,١ ٣ ٧١٦,٥ ٥٩٧,٥ ٣ ٦١١,٤ ٤ ٢٠٨,٩ ٤٩٢,٤   ١٣,٢  

 ٢٠٠٧مالك املوظفني لعام : ٣٣٥٠نامج الفرعي   الرب٨٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 دوحدة الضحايا والشهو عام

 األساسية      ١  ٣ ١  ٥  ١ ١ ٦
 املتصلة باحلاالت       ٢ ١  ٣  ٢٣ ٢٣ ٢٦
 اجملموع الفرعي     ١  ٥ ٢  ٨  ٢٤ ٢٤ ٣٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية        ١-      
 املتصلة باحلاالت       ١ ٥  ٥    ٥
 اجملموع الفرعي       ١ ٤  ٥    ٥

 الوظائف اجلديدة

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت            ٢- ٢- ٢-
 اجملموع الفرعي            ٢- ٢- ٢-

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع     ١  ٦ ٦  ١٣  ٢٢ ٢٢ ٣٥
  من الوظائف األساسية إىل الوظائف املتصلة باحلاالت٢-وظيفة واحدة برتبة ف: الوظائف املنقولة

 ، متصلة باحلاالت٢-وظيفة أساسية من فئة ف:  املعادةالوظائف
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 قسم اإلعالم والوثائق   : ٣٤٠٠الربنامج  -٤

 مقدمة

تعترب األنشطة اليت يضطلع هبا هذا القسم جزءا من املهام األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية وتسهم فيما  -٣١٨
 .ةتنجزه احملكمة من أهداف كما هي حمددة يف خطتها االستراتيجي

ويعد  القسم، فيما خيص نوعية العدالة، أداة مساعدة على جعل اإلجراءات القضائية علنية ومتاحة من  -٣١٩
 .خالل تصميم وتنفيذ برنامج التوعية الذي تتوخاه احملكمة

ومن مطامح . كما أن برنامج التوعية و ضع هبدف إقامة مؤسسة مشهود هلا باملكانة وحتظى بالدعم املالئم -٣٢٠
ويقوم ". تعزيز الفهم للعمل الذي تقوم به احملكمة وحشد الدعم له"ا الربنامج املطمح احملدد بوضوح واملتمثل يف هذ

وهذه املهام مصممة بوضوح لغرض . القسم أيضا بتوفري املعلومات عموما وهو مسؤول عن الزيارات للمحكمة
 .شحذ الوعي بدور احملكمة وتنمية الفهم له

ة ومعها مركز الوثائق على توفري اخلدمات ملختلف املشاركني يف اإلجراءات وللمنظمة وتسهر املكتب -٣٢١
ويسترشد املركز، حيثما يكون . وعلى هذا النحو ترتبط أنشطة املركز باحملاكمات وباإلدارة على حد سواء. ككل

 .ذلك ممكنا، هبدف احملكمة الرامي إىل حتو هلا إىل مؤسسة إلكترونية



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٠٠ الربنامج  -٨٥اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 اإلعالم والوثائق

 موظفو الفئة الفنية ٥٣٨,٤  ٥٣٨,٤ ٦٠١,٩ ١٨٠,٤ ٧٨٢,٣ ٢٤٣,٩ ٤٥,٣
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٢٥٨,٠ ٦٤,٤ ٣٢٢,٤ ٢٩٨,٣ ٢١٧,٣ ٥١٥,٦ ١٩٣,٢ ٥٩,٩
 موع الفرعي، املوظفوناجمل ٥٨٩,٢ ٠,١ ٥٨٩,٣ ٧٩٦,٤ ٦٤,٤ ٨٦٠,٨ ٩٠٠,٢ ٣٩٧,٧ ١ ٢٩٧,٩ ٤٣٧,١ ٥٠,٨
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٦٤,٤ ٦,٤ ٢٧٠,٨    ٦٢,٥ ٦٢,٦ ١٢٥,١ ١٢٥,١ ١٠٠,٠

 العمل اإلضايف ٢,٥  ٢,٥        
 اخلرباء االستشاريون ١٢,٩  ١٢,٩        

 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٧٩,٨ ٦,٤ ٢٨٦,٢    ٦٢,٥ ٦٢,٦ ١٢٥,١ ١٢٥,١ ١٠٠,٠
  السفر ٦,١ ١٨,١ ٢٤,٢ ١٢,٣ ٣٠,٠ ٤٢,٣ ١١,٦ ٤٦,٦ ٥٨,٢ ١٥,٩ ٣٧,٦
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٦١٢,٤ ٢٤,٠ ٦٣٦,٤ ٩٨,٠ ٢١٠,٠ ٣٠٨,٠ ٧٥,٠ ٦٥٥,٠ ٧٣٠,٠ ٤٢٢,٠ ١٣٧,٠
 نفقات التشغيل العامة  ٠,٢ ٠,٢ ٧,٠  ٧,٠ ٧,٠ ١٥٠,٠ ١٥٧,٠ ١٥٠,٠ ٢ ١٤٢,٩
 اللوازم واملواد ٢١٣,٩  ٢١٣,٩ ٢١٩,٩  ٢١٩,٩ ٢٢٣,٣  ٢٢٣,٣ ٣,٤ ١,٥

 األثاث واملعدات ٢,٤  ٢,٤     ٤٥,٠ ٤٥,٠ ٤٥,٠ ١٠٠,٠
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٣٤,٨ ٤٢,٣ ٨٧٧,١ ٣٣٧,٢ ٢٤٠,٠ ٥٧٧,٢ ٣١٦,٩ ٨٩٦,٦ ١ ٢١٣,٥ ٦٣٦,٣ ١١٠,٢

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٥٢,٦ ٥١,٧ ١٠٤,٣ ١٠٤,٣ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج  ١ ٧٠٣,٨ ٤٨,٨ ١ ٧٥٢,٦ ١ ١٣٣,٦ ٣٠٤,٤ ١ ٤٣٨,٠ ١ ٣٣٢,٢ ١ ٤٠٨,٦ ٢ ٧٤٠,٨ ١ ٣٠٢,٨ ٩٠,٦

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٤٠٠  الربنامج -٨٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
وظفي م

 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 اإلعالم والوثائق عام

 األساسية       ١ ٣ ٢  ٦ ١ ٣ ٤ ١٠
 املتصلة باحلاالت           ٣ ٨ ١١ ١١
 اجملموع الفرعي      ١ ٣ ٢  ٦ ٤ ١١ ١٥ ٢١

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ١   ١  ٢ ٢ ٣
 املتصلة باحلاالت        ٤  ٤  ١ ١ ٥
 اجملموع الفرعي       ١ ٤  ٥  ٣ ٣ ٨

 الوظائف اجلديدة

IC  اجملموع      ١ ٤ ٦  ١١ ٤ ١٤ ١٨ ٢٩
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 مكتب الرئيس:  ٣٤١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

 .٢٠٠٧ من األهداف اليت رمسها القسم لعام % ٨٠ضمان الوفاء بنسبة ال تقل عن  -١
إقامة عمليات جيدة األداء الختاذ القرارات باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم دقيق  -٢

 ).١٠اهلدف االستراتيجي .(لدور كل جهاز

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 
 .النسبة املئوية من األهداف اليت حتققت •

 
واالتفاق فيما . إنشاء وحدة للتوعية يف إطار القسم •

 األجهزة على السياسات واإلجراءات املتعلقة بني
.بأنشطة التوعية وتنفيذ هذه السياسات واإلجراءات

 ١اهلدف 

 . من أهداف القسم% ٨٠الوفاء بنسبة  •

 ٢اهلدف 

ب نية واضحة املعامل الختاذ القرارات املتعلقة بالتوعية  •
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 ٢٠٠٧ امليزانية املقترحة لعام: ٣٤١٠  الربنامج الفرعي -٨٧اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب الرئيس

 موظفو الفئة الفنية ١١٦,٥  ١١٦,٥ ١١٩,١  ١١٩,١ ٢,٦   ٢,٢  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠   ٣,٧  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٧٤,١  ١٧٤,١ ١٧٠,٨  ١٧٠,٨ ١٧٥,٤  ١٧٥,٤ ٤,٦   ٢,٧  
 املساعدة املؤقتة العامة ٦,٧  ٦,٧        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦,٧  ٦,٧        
  السفر ٠,٩ ٦,١ ٧,٠ ١٠,٥  ١٠,٥ ٧,٧  ٧,٧ ٢,٨- ٢٦,٧-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٠,٩ ٦,١ ٧,٠ ١٠,٥  ١٠,٥ ٧,٧  ٧,٧ ٢,٨-  ٢٦,٧-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١  ٨,١ ٨,١   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ١٨١,٧ ٦,١ ١٨٧,٨ ١٨١,٣  ١٨١,٣ ١٩١,٢  ١٩١,٢ ٩,٩    ٥,٥  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٤١٠  الربنامج -٨٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 عام

 مكتب الرئيس
 

 األساسية       ١    ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي      ١    ١  ١ ١ ٢

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

IC  اجملموع      ١    ١  ١ ١ ٢
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 املكتبة ومركز الوثائق: ٣٤٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

اهلدف . (إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة، رهنا مبا يؤمن من التعاون اخلارجي -١
 )١االستراتيجي 

 )٢٠اهلدف االستراتيجي .(ستوى عال  من األمن للمعلوماتتقد م م" مؤسسة إلكترونية" أن تتحو ل إىل  -٢

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

عدد املستفيدين من خدمات املكتبة، والنسبة  •
 .املئوية من الطلبات غري املستجاب هلا

 
 
 

النسبة املئوية من اخلدمات املقدمة مقسومة  •
 .على اخلدمات املطلوبة

 ١اهلدف 
حملكمة بأسرها سبيل احلصول أن ي تاح على صعيد ا •

على املعلومات القانونية ذات الصلة باملوضوع 
فضال عن االضطالع خبدمات فع الة وحسنة 

 .التوقيت للمضي قدما بالبحوث

 ٢اهلدف 
 من اخلدمات املطلوبة واملوفرة %٨٠ •

 .إلكترونيا
 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

 )النظم(الرتب األخرى -كتبة من فئة اخلدمات العامةمساعد لشؤون امل

يقوم شاغل هذه الوظيفة بتنفيذ الربامج وحتسني مستوى خدمات املكتبة وتشكيل نظامها املتكامل لتتيسر  -٣٢٢
تلبية مقتضيات العمل اليومية؛ وحيق ق يف التكنولوجيات الناشئة ذات الصلة باخلدمات املكتباتية والقائمة على أساس 
االنترنت ويستخدم االنترانيت، ويتوىل التنسيق مع بائعي النظم وتكنولوجيات املعلومات واالتصال فيما خيص صيانة 

بيانات /املعدات ونظم التشغيل ورفع مستوى أدائها والربامج والتراخيص وغري ذلك من القضايا؛ يعدل برامج
 لغرض Marcive and Blacwellsت إىل البائعني مثلالتطبيقات على النحو الذي يوعز به البائع؛ ويصد ر تسجيال

ويتوىل شاغل هذه الوظيفة أيضا العمل املتمثل يف إصالح النظم . مراقبة األذون وحتسني السجالت وإدراج احملتويات
 .على إثر حدوث هجرة أو استرياد للسجالت

ن خالل تسوية مجيع القضايا ويتكفل شاغل هذه الوظيفة بضمان سري عمل الوحدة سريا سلسا كل يوم م -٣٢٣
ويعمل مع قسم تكنولوجيات املعلومات واإلتصال من أجل إدماج . ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات يف املكتبة

 ضمن نظام املكتبة املتكامل؛ وحيق ق يف تشبيك االسطوانات املدجمة، وتقدمي الطلبات SAP ونظام TRIMنظام 
م املاسحات الضوئية وأجهزة قراءة التشفري العمودي والطباعة وينظم التدريب إلكترونيا، وتسوية املشاكل باستخدا
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املتعلق بالنظام ويضع اإلجراءات اخلاصة باستخدام الوحدات النموذجية اجلديدة للمكتبة لفائدة موظفيها، ويساعد 
 .حصاءاتأمني املكتبة عن طريق ما يقدمه من تقارير عن النظام اجلاري وما يعد ه من اإل

وغياب مثل هذا املورد سوف يسفر عن تعذر إدخال التصويبات الالزمة على نواحي القصور يف نظام  -٣٢٤
املكتبة واإلخفاقات التكنولوجية وعن عدم استطاعة املستعملني البحث يف الفهارس؛ ولن يتمكن موظفو املكتبة من 

 وإعداد اإلحصاءات والتقارير وجتهيز أرقام إعارة الكتب، واإلعارة بني املكتبات ووضع الفهارس(تسيري شؤوهنا 
 مبا يف ذلك ٢٠٠٤؛ ومل تنفذ الوحدات النموذجية اليت مت  شراؤها يف عام )التعريف املتسلسلة والطلبيات والفواتري

الترقيات الرامية إىل رفع مستوى أداء النظام وما جرى تركيبه من رقع تالفيا ألوجه اخللل يف النظام، ولن يتحق ق 
 .وغريه من التطورات التكنولوجية مثل الكتب اإللكترونية ASPكامل املنشود مع نظام الت

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 )الدوريات(الرتب األخرى -مساعد لشؤون املكتبة من فئة اخلدمات العامة

 من جمموعة % ٦٠ويف قواعد البيانات حاليا ) اإللكترونية واملطبوعة(تشكل االشتراكات يف الدوريات  -٣٢٥
وسوف يقوم شاغل هذه الوظيفة مبعاجلة املواد اليت . % ٨٠ولكن ميكن هلذه النسبة أن ترتفع إىل " مقتنيات املكتبة"

 اشتراك يف ٥٠٠ومتلك مكتبة احملكمة اجلنائية الدولية حنو . تصل يوميا للتعجيل بإتاحتها قصد الرجوع إليها
املصادر األولية واجملالت القانونية ووثائق األمم املتحدة واملوسوعات املطبوعات والطلبات الدائمة، اليت تشمل 

ومن بني املهام اليت يؤديها شاغل هذه الوظيفة تلقيه لإلصدارات اليت يقوم بإدماجها يف نظام . واجملالت واجلرائد
الب بأي عدد يكون املكتبة، وحتضري املواد املعد ة للتجليد، ويسهر على حفظ األوراق املنفصلة يف ملفات ويط

ناقصا؛ ويضطلع بعملية التنسيق للوفاء باحتياجات معينة ملكتب املدعي العام وقلم احملكمة من خالل جتهيز وتوزيع 
كما تقوم املكتبة بالزيادة يف عدد اشتراكاهتا اإللكترونية لضمان توافر املعلومات رقميا من خالل احلواسيب . النسخ

وعمليات الربط باملوارد تستدعي تعهدها الدائم لضمان . نائية الدولية ويف امليداناملكتبية ملوظفي احملكمة اجل
 .استمرارها ناشطة

مث  إن احملامني، مبن فيهم احملامون الدوليون الذين يعنون بالقانون اجلنائي الدويل، يعتمدون اعتمادا شديدا  -٣٢٦
وعلى قواعد ) االلكترونية منها واملطبوعة(اكات يف الدوريات على املعلومات احملد ثة اليت ت وف ر هلم عن طريق االشتر
 .البيانات اإللكترونية باحملكمة اجلنائية الدولية ويف امليدان

وإن غياب هذا املورد سيجعل من املتعذر معاجلة الدوريات أو جتليدها أو احملافظة على روابط باملوارد  -٣٢٧
مث إن املكتبة تقوم بتسجيل . اقصة ويتعذر تضمني األوراق السائبة يف ملفاتولن يتسىن شراء األعداد الن. اإللكترونية

ما يزيد على أربعة آالف بند متسلسل كل سنة ومن شأن هذا أن يكون له تأثري قوي على البحوث القانونية الدائرة 
 .يف احملكمة
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

حلة واحدة خارج أوروبا ورحلة ثانية داخلها ي توق ع تنظيمهما ويقوم هبما أمني املكتبة حلضور ر -٣٢٨
 يف أوروبا والواليات املتحدة واالجتماع السنوي Unicorn Users Groupاجتماعات مهنية من قبيل اجتماعات 

ة ألمناء املكتبات القانونية، ومؤمترات ألمناء املكتبات الذي تعقده األمم املتحدة واملؤمتر السنوي للرابطة الدولي
 .اخلدمات التقنية



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٢٠  الربنامج الفرعي -٨٩اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 املكتبة ومركز الوثائق

 موظفو الفئة الفنية ١٦٦,١  ١٦٦,١ ١٦٩,٩  ١٦٩,٩ ٣,٨   ٢,٣  
 امةموظفو اخلدمات الع بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٨٧,٦ ٣١,٣ ١١٨,٩ ٦٤,٦   ١١٩,٠  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٤٩,٢  ١٤٩,٢ ٢٢٠,٤  ٢٢٠,٤ ٢٥٧,٥ ٣١,٣ ٢٨٨,٨ ٦٨,٤   ٣١,٠  
 املساعدة املؤقتة العامة ٧٧,١  ٧٧,١        
 العمل اإلضايف ١,١  ١,١        
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٧٨,٢  ٧٨,٢        
  سفرال ٤,٦  ٤,٦ ١,٨  ١,٨ ٣,٩  ٣,٩ ٢,١   ١١٦,٧  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٥١,٨  ٥١,٨ ١٨,٠  ١٨,٠ ٢,٠  ٢,٠ ١٦,٠- ٨٨,٩-
 نفقات التشغيل العامة    ٧,٠  ٧,٠ ٧,٠  ٧,٠  
 اللوازم واملواد ٢١٣,٩  ٢١٣,٩ ٢١٩,٩  ٢١٩,٩ ٢٢٣,٣  ٢٢٣,٣ ٣,٤   ١,٥  
 األثاث واملعدات ١,٢  ١,٢        
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٧١,٥  ٢٧١,٥ ٢٤٦,٧  ٢٤٦,٧ ٢٣٦,٢  ٢٣٦,٢ ١٠,٥- ٤,٣-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٦,٢ ٣,٢ ١٩,٤ ١٩,٤   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٤٩٨,٩  ٤٩٨,٩ ٤٦٧,١  ٤٦٧,١ ٥٠٩,٩ ٣٤,٥ ٥٤٤,٤ ٧٧,٣   ١٦,٥  

 ٢٠٠٧ن املوظفني لعام املالك املقترح م: ٣٤٢٠  الربنامج الفرعي -٩٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 املكتبة ومركز الوثائق عام

 األساسية        ١ ١  ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي       ١ ١  ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية            ١ ١ ١
 املتصلة باحلاالت            ١ ١ ١
 اجملموع الفرعي            ٢ ٢ ٢

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع       ١ ١  ٢  ٣ ٣ ٥
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 وحدة اإلعالم: ٣٤٣٠ج الفرعي الربنام )ج(

 األهداف

اهلـدف ( مبا يؤم ن من التعاون اخلارجي إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة، رهنا  -١
 ).١االستراتيجي 

إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف  -٢
 ).٦اهلدف االستراتيجي (تأثرة هبذه األنشطة اجملتمعات امل

زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة  -٣
 ).٨اهلدف االستراتيجي (والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

ت االستماع عدد الزائرين الذين حيضرون جلسا •
مبقر  احملكمة أو عند البث املنظم جللسات االستماع 

 .اليت تعقد يف امليدان

عدد أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا احملكمة اجلنائية  •
 .الدولية وشركاؤها

 عدد املشاركني •

 

عدد مستعملي املوقع على الشبكة وعدد املرات  •
اليت ي ؤتى فيها على ذكر احملكمة يف الصحافة 

 .ةالدولي

 ١اهلدف 
 .إجراءات علنية ومتاح الوصول إليها •

 
 ٢اهلدف 

التوعية اليت جتري بصدد احلالة املعروضة على  •
 .احملكمة

 
 ٣اهلدف 

 .زيادة الوعي بدور احملكمة •

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

 ٣-منظم مؤمترات برتبة ف

ؤمترات واألنشطة واالجتماعات الرمسية ذات األمهية الكبرية أسندت إىل الوحدة مهم ة تنظيم امل -٣٢٩
وهذه وظيفة ت ؤد ى . واإلحاطات اإلعالمية واجلوالت الدراسية مبقر  احملكمة وبغريها من املواقع، حسب االقتضاء
 .على سبيل التفرغ وينبغي أن يتم  أداؤها يف كنف االحترام ألمسى معايري اإلجراءات الربوتوكولية
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وتنظم احملكمة الدولية اجلنائية كل سنة ثالث جلسات إحاطة إعالمية ت كر س للدبلوماسيني وثالث  -٣٣٠
كما ت عقد على أساس منتظم احللقات الدراسية وغريها من اجتماعات . جلسات تكر س للمنظمات غري احلكومية

باإلضافة إىل ذلك هناك عدد متزايد . التشاور مع الشركاء الرئيسيني وغريهم من اجلهات اليت تتحاور معها احملكمة
من الطلبات الواردة من شخصيات مرموقة مبن فيهم رؤساء الدول لزيارة احملكمة ولالجتماع باملسؤولني الرئيسيني 

 .فيها

وإن غياب مثل هذا املورد من شأنه أن يسفر عن إلغاء جلسات اإلحاطة اإلعالمية واجلوالت الدراسية  -٣٣١
عني االعتماد على مصادر خارجية يف تنظيم أهم األنشطة الرمسية وأهم  الزيارات اليت تؤديها كما سيت. للمحكمة

شخصيات مرموقة للمحكمة فضال عن أن الزيارات اليت يؤديها كبار الشخصيات سيتعي ن أن تنظم من قبل أمينات 
 .اءات الربوتوكوليةسر املسؤولني الرئيسيني علما  بأن هن ال ميلكن دوما  اإلملام الالزم باإلجر

 الرتب األخرى-كاتب للمحكمة من فئة اخلدمات العامة

وقد . تنظم كل أسبوع أربع جلسات لإلحاطة اإلعالمية على األقل حتضرها اجملموعات اليت تزور احملكمة -٣٣٢
مني واالستعانة عمدت احملكمة إىل وضع نظام لتلقي الطلبات وتنظيم الزيارات اجلماعية والبحث عن املتكلمني املالئ

وتنطوي هذه املهمة، يف مجلة أمور، على االتصال بالزائرين احملتملني وتقرير مواعيد الزيارات . بالعروض النموذجية
وإعداد جمموعات املواد اإلعالمية واستقبال جمموعات األشخاص ومرافقتهم داخل مباين احملكمة اجلنائية الدولية 

.  يف كافة األوقات بالسياسات األمنية اليت تتوخاها احملكمة اجلنائية الدوليةوحىت خروجهم منها مع ضمان التقيد
وشاغل هذه الوظيفة مسؤول أيضا عن حتديث اإلحصاءات املتعلقة بالزيارات وتوزيع املنتجات اإلعالمية والزيارات 

على أساس املساعدة وتوىل أداء هذه الوظيفة حىت اآلن شخص بعقد . ذات الصدى اإلعالمي واجلوالت الدراسية
 .وهذه وظيفة دائمة تؤديها الوحدة وستظل كذلك. املؤقتة العامة

 املساعدة العامة املؤقتة

الرتب -املساعدة املؤقتة العامة، فئة اخلدمات العامة(حيتاج قسم اإلعالم والوثائق إىل مصمم رسوم شكلية  -٣٣٣
داد اخلطوط العريضة للمنتجات املتعلقة باإلعالم والتوعية يتوىل تقدمي املساعدة يف جمال إع)  شهرا١٢األخرى ملدة 

وقد برهنت دراسة مقارنة وأثبتت جتربتنا حىت اآلن أن االعتماد على موظف يتبع . واخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية
ح جبت هذه فإن . احملكمة ي ستخدم على أساس املساعدة املؤقتة العامة أقل تكلفة من االعتماد على مصادر خارجية

املساعدة املؤقتة العامة رب ما حيمل ذلك احملكمة على االعتماد على مصادر خارجية ألداء الوظائف املطلوبة مم ا قد 
 .يتسبب يف حاالت ممكنة من التأخري يف حتقيق أهداف احملكمة ذات الصلة باإلعالم والتوعية

 املوارد ذات الصلة باحلاالت

 ٢-توعية برتبة فموظف مساعد مسؤول عن شؤون ال

 :تلزم هذه الوظيفة لالضطالع مبا يلي -٣٣٤

 مساعدة املنسق املعين بشؤون التوعية على تنسيق أنشطة التوعية امليدانية؛ •
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 اإلشراف على املتدربني الداخليني على شؤون التوعية؛ •

 املساعدة يف جمال إعداد منشورات مبسطة ومنتجات مسعية بصرية؛ •

 ملستدام بني املقر واملكاتب امليدانية؛ضمان تدف ق املعلومات ا •

نصف الشهرية بشأن أنشطة التوعية امليدانية ولتعميمها على /إعداد امللخصات اإلعالمية األسبوعية •
 كافة األجهزة؛

نصف الشهرية بشأن أنشطة التوعية لفائدة املوظفني /إعداد امللخصات اإلعالمية األسبوعية •
 امليدانيني واجلمهور عموما؛

تدفق املعلومات املنتظم بني املتكلمني الرمسيني وبني املنسق لشؤون التوعية امليدانية واملساعد ضمان  •
 يف جمال التوعية املعين بالشؤون الصحفية؛

 ضمان توفري العون اللوجسيت يف الوقت املناسب وغريه من ضروب الدعم للمكاتب امليدانية؛ •

انات املؤسسات أو املنظمات مبا يتمشى مع االضطالع بالبحث والتطوير املتصلني بقاعدة بي •
 .التوعية العامة اليت تقوم هبا احملكمة اجلنائية الدولية يف مناطق العمليات

ومن أهداف احملكمة اجلنائية الدولية األساسية اضطالعها بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة من أجل شحذ  -٣٣٥
وي عترب العمل الذي يقوم به املوظف املساعد لشؤون . الدعم هلاالوعي وإشاعة الفهم السليم لدور احملكمة وزيادة 

التوعية حامسا  بالنسبة لعملية ربط مكتب الهاي باملكاتب امليدانية ال من منظور تنسيق األنشطة اليومية فحسب وإمنا 
وإن مل تتم . انيةمن منظور األفكار اليت تنشأ وتنفذ الحقا يف إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به املكاتب امليد

املوافقة على هذه الوظيفة سيستحيل على الوحدة توفري الدعم الفع ال للنشاط التوعوي امليداين يف حاالت ثالث  يف 
 .سياق تنفيذ االستراتيجيات

 ٢-موظف مساعد لشؤون التوعية برتبة ف

حاب املهنة القانونية كما يضطلع شاغل هذه الوظيفة مبسؤولية إعداد مواد إعالمية ت كر س خصيصا ألص -٣٣٦
 :ومن مجلة واجباته ما يلي. ي سأل عن التخطيط ويشرف على التوزيع

إعداد ورقات إعالمية تتعلق بالقضية وباحملاكمة وملخصات أسبوعية للتقارير الصادرة عن احملكمة  •
 وذلك بغرض توزيعها وإلدراجها يف موقع احملكمة اجلنائية الدولية على الشبكة العاملية؛

 انتقاء املواد القانونية املفروض أن ت نشر يف التقارير القضائية؛ •

 اإلشراف على املنشورات اليت تعد ها الوحدة؛ •

تصميم حمتويات حلقات العمل واحللقات الدراسية واإلحاطات اإلعالمية ذات الصلة باحملاكمات  •
 ومراقبتها؛

واملوظفني األقدم بشأن أوامر القبض إعداد املذكرات اخلاصة باملتكلمني وخاصة كبار املسؤولني  •
 والقرارات واألوامر واألحكام ذات الصلة باحملاكمة؛

 .توفري املشورة للوحدة عن املسائل القانونية •
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وإن الغاية األساسية من برنامج التوعية هي شرح عمل احملكمة وما يكتسيه من األمهية بالنسبة لشعوب  -٣٣٧
وذلك متش يا مع واحد  من أهداف احملكمة أال وهو وضع . جلنائية الدولية بعملياتاملناطق اليت تقوم فيها احملكمة ا

وي عترب . وتنفيذ هيكلية لتأمني الدعاية لكافة اإلجراءات على صعيد اجلهات احمللية والعاملية اليت تتحاور معها احملكمة
وسوف يستحيل على الوحدة . اهلدفالعمل الذي يقوم به موظفو شؤون التوعية عمال حامسا بالنسبة لتحقيق ذلك 

توفري معلومات دقيقة وحسنة التوقيت بشأن احملاكمة واحملكمة ذاهتا واملكانة اليت حتتلها املنظمة يف اجلهود اليت يبذهلا 
اجملتمع الدويل لتعزيز املصاحلة واالستقرار واالحترام لسيادة القانون يف املناطق اليت تتدخل فيها احملكمة اجلنائية 

 .لدولية دون إسهام مقد م من املوظفني ألداء هذه املهاما

 )أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية (٢-منس قان لشؤون التوعية امليدانية برتبة ف

 :هاتان الوظيفتان الزمتان لتحقيق ما يلي -٣٣٨

 مواد إعالمية ألهداف خاصة؛ •

يدان وإقامة عالقات عمل مع ممثلي وسائط أداء دور املتكلم باسم احملكمة اجلنائية الدولية يف امل •
اإلعالم وتيسري نشر املعلومات على حمطات اإلذاعة والتلفزيون احمللية وإشاعة الفهم للمتطلبات 
 اإلعالمية واالضطالع بأنشطة يشارك فيها الصحفيون لتسهيل فهم نظام احملكمة اجلنائية الدولية؛

 توعية وإسناد املهام واإلشراف على املوظفني؛رئاسة الفريق املعين بتنفيذ استراتيجية ال •

التنسيق والعمل مع رؤساء الوكالء الوطنية والدولية، إجراء التقييمات وإسداء املشورة للمقر  حول  •
توج ه أنشطة التوعية وفعالية برنامج التوعية الذي تضطلع به احملكمة، وإجراء تقييم لالحتياجات 

ة وتوطيد الشبكات االستراتيجية والشراكات مع الكيانات الرئيسية؛ التوعوية امليدانية؛ تعيني وإقام
وإقامة واستبقاء االتصال بالوكاالت احلكومية وغري احلكومية، وإنشاء حمافل من قبيل االجتماعات 
املشتركة بني الوكاالت لتوفري املعلومات وتلقي املعلومات املرتدة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، 

ج لالستجابة السريعة لتناول القضايا العاجلة املتعلقة باحملكمة، وإعداد التقارير ووضع برنام
 .امليدانية

ويلزم أن يكون للمحكمة صوت وحضور دائمني يف امليدان بغية حتقيق األهداف االستراتيجية اليت  -٣٣٩
 للتوعية، إىل إشراك املنظمات وهتدف احملكمة، من خالل برناجمها املكر س. تتوخاها يف جماالت اإلعالم والتوعية

احلكومية الدولية وغري احلكومية العاملة يف املنطقة بصورة نشطة يف تعزيز العالقات بينها وإنشاء قنوات اتصال يف 
 .وبدون احلضور املشهود واملنتظم والدائم لن يتيسر حتقيق هذه األهداف. االجتاهني

 املساعدة املؤقتة العامة

وهذه . م والوثائق أيضا مساعدة إدارية لغرض أنشطة التوعية اليت تتركز يف الهايطلب قسم اإلعال -٣٤٠
 .الوظيفة ستكون مشتركة بني قسم اإلعالم والوثائق وقسم العمليات امليدانية
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وفيما يتصل بإتاحة السبيل للعموم ليشهدوا احملاكمات اليت جتري والعمل على تأمني ذلك السبيل سيتعي ن  -٣٤١
ولذلك ط لب ختصيص وظيفة على . مسؤول عن االستقبال ملراقبة دخول الزائرين" D"ناك يف اجلناح أن يكون ه

ويكون هذا الشخص مسؤوال عن حفظ . أساس املساعدة املؤقتة العامة تفي هبذه احلاجة للمحكمة أثناء انعقادها
اعدة قسم اإلعالم والوثائق يف تعامله وتلزم الوظيفة أيضا ملس. سجل خاص بالزائرين من خالل مراقبة بطاقات اهلوية

وإن غياب هذه الوظيفة رمبا يتسبب يف إثارة . مع املراسلني الدائمني وحضور الصحافة أثناء جلسات احملكمة
 .الشواغل األمنية اليت سبق أن أثارها قسم األمن والسالمة التابع للمحكمة

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

  الصلة باحلاالتاملوارد ذات

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

أوغندا، مجهورية (ت طبع وتوزع حمليا صحف وقائع إعالمية، وكتيبات ونصوص قانونية : الطباعة اخلارجية -٣٤٢
 ).الكونغو الدميقراطية والسودان

 :تكاليف اإلعالم واإلنتاج -٣٤٣

 دقيقة تذيعها ثالث حمطات ٣٠وعية مدهتا تشري التكاليف إلنتاج وإذاعة برامج أسب: أوغندا •
 .إذاعية، وإىل إعالنات ت نشر يف الصحف وإنتاج وإذاعة مسرحيات إذاعية

تشري التكاليف إىل إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية على : مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان •
 .أساس أسبوعي

 لفائدة وسائط AV-CMلتدوين واستنساخ شريط يلزم توفري أموال : خدمات تؤديها مصادر خارجية -٣٤٤
 .اإلعالم

يلزم توفري أموال لتنظيم أربعة أنشطة مدة كل نشاط منها يومان ويشترك فيه : خدمات تعاقدية أخرى -٣٤٥
 .أربعون شخصا

 نفقات التشغيل العامة

دائمة موقعها غرفة يلزم اعتماد لتوفري تسهيالت مؤمترية رقمية ومقصورات ترمجة فورية : االتصاالت -٣٤٦
وهذا من شأنه أن يسمح باالتصال املباشر بني الهاي وممثلي وسائط "). D"اجلناح (جلسات اإلحاطة اإلعالمية 

 ).مجهورية الكونغو الدميقراطية، أوغندا وتشاد(اإلعالم يف امليدان 
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 األثاث واملعدات

: ندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودانيلزم ختصيص أموال لتوفري معدات مسعية بصرية خبصوص أوغ -٣٤٧
معد ات فيدوية حممولة ومعد ات مسعية تصحبها مضخمات للصوت وميكروفونان يشغالن بالبطارية وكامريا رقمية 

 .وجهاز تلفزيون وجهاز إذاعي حممول يعمل على املوجات القصرية ومعد ات التسجيل السمعية البصرية



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٤٣٠لفرعي   الربنامج ا-٩١اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية تباحلاال
 وحدة اإلعالم

 موظفو الفئة الفنية ٢٥٥,٨  ٢٥٥,٨ ٣١٢,٩ ١٨٠,٤ ٤٩٣,٣ ٢٣٧,٥ ٩٢,٨
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ١٤٩,٤ ٦٤,٥ ٢١٣,٩ ١٥٤,٤ ١٨٦,٠ ٣٤٠,٤ ١٢٦,٦ ٥٩,٢
 ، املوظفوناجملموع الفرعي ٢٦٥,٩ ٠,١ ٢٦٦,٠ ٤٠٥,٢ ٦٤,٥ ٤٦٩,٧ ٤٦٧,٣ ٣٦٦,٤ ٨٣٣,٧ ٣٦٤,١ ٧٧,٥
 املساعدة املؤقتة العامة ٤٨٠,٦ ٦,٤ ١٨٧,٠    ٦٢,٥ ٦٢,٦ ١٢٥,١ ١٢٥,١ ١٠٠,٠

 العمل اإلضايف ١,٤  ١,٤        
 اخلرباء االستشاريون ١٢,٩  ١٢,٩        

 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٩٤,٩ ٦,٤ ٢٠١,٣    ٦٢,٥ ٦٢,٦ ١٢٥,١ ١٢٥,١ ١٠٠,٠
  السفر ٠,٦ ١٢,٠ ١٢,٦  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٤٦,٦ ٤٦,٦ ١٦,٦ ٥٥,٣
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٥٦٠,٧ ٢٤,٠ ٥٨٤,٧ ٨٠,٠ ٢١٠,٠ ٢٩٠,٠ ٧٣,٠ ٦٥٥,٠ ٧٢٨,٠ ٤٣٨,٠ ١٥١,٠
 نفقات التشغيل العامة  ٠,٢ ٠,٢     ١٥٠,٠ ١٥٠,٠ ١٥٠,٠ ١٠٠,٠
 اللوازم واملواد ١,٢  ١,٢     ٤٥,٠ ٤٥,٠ ٤٥,٠ ١٠٠,٠
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٥٦٢,٥ ٣٦,١ ٥٩٨,٧ ٨٠,٠ ٢٤٠,٠ ٣٢٠,٠ ٧٣,٠ ٨٩٦,٦ ٩٦٩,٦ ٦٤٩,٦ ٢٠٣,٠

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٨,٣ ٤٨,٥ ٧٦,٨ ٧٦,٨ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج الفرعي ١ ٠٢٣,٣ ٤٢,٧ ١ ٠٦٦,٠ ٤٨٥,٢ ٣٠٤,٥ ٧٨٩,٧ ٦٣١,١ ١ ٣٧٤,١ ٢ ٠٠٥,٢ ١ ٢١٥,٦ ١٥٤,٠

 ٢٠٠٧ املالك املقترح من املوظفني لعام ٣٤٣٠ربنامج الفرعي   ال-٩٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 اإلعالموحدة  عام

 األساسية        ٢ ١  ٣ ١ ١ ٢ ٥
 املتصلة باحلاالت           ٣ ٨ ١١ ١١
 اجملموع الفرعي       ٢ ١  ٣ ٤ ٩ ١٣ ١٦

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ١   ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت        ٤  ٤    ٤
 اجملموع الفرعي       ١ ٤  ٥  ١ ١ ٦

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع       ٣ ٥  ٨ ٤ ١٠ ١٤ ٢٢
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 شعبة الضحايا والدفاع   : ٣٥٠٠الربنامج  -٥

 مقدمة

وفقا لنظام روما األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، تركز الشعبة على كفالة إدراك الضحايا  -٣٤٨
ام املعهود هبا إىل الشعبة أيضا ومن امله. ممارسة كاملة املشتبه فيهم حلقوقهم وممارستهم إياها/واألشخاص املتهمني

ولتحقيق . كفالة حصول الدفاع والضحايا على الوسائل الالزمة للمشاركة يف اإلجراءات املعروضة على احملكمة
هذا الغرض، تدير الشعبة برنامج املساعدة القانونية باحملكمة الذي يرمي إىل متكني املعوزين من الضحايا 

وستؤثر نتيجة . صول على موارد كافية ومعقولة لالستعداد لقضاياهم بفعالية وكفاءةاملشتبه فيهم من احل/واملتهمني
األعمال اليت تقوم هبا الشعبة، باإلضافة إىل األعمال اليت يقوم هبا مكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام 

دارية فقط، على إجراء حماكمات عادلة للضحايا، اللذان يعمالن بصورة مستقلة وخيضعان لقلم احملكمة لألغراض اإل
 . وممارسة حقوق مجيع املشاركني يف اإلجراءات ممارسة كاملة

 إىل االنتقال فيما يتعلق حبقوق الضحايا واألشخاص ٢٠٠٧وسيؤدي بدء احملاكمات يف عام  -٣٤٩
افة إىل إنشاء مكتب احملامي وسيمثل هذا، باإلض. املشتبه فيهم حنو أنشطة أكثر ميال إىل اجلانب التشغيلي/املتهمني

العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا وشروع أحد احملققني احملترفني يف النظر يف طلبات احلصول على 
مساعدة قانونية وتنفيذ نظام مراقبة املساعدة القانونية، يف مجلة أمور، حتديا كبريا للشعبة يف اجلهود اليت تبذهلا من 

 . لة اإلجراءات املعروضة على احملكمة ومن أجل حتقيق النتائج املرجوة بأقل موارد ممكنةأجل اإلسهام يف عدا



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٠٠  الربنامج -٩٣اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥ نفقات عام

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 شعبة الضحايا والدفاع

 موظفو الفئة الفنية ١ ١٠٧,٥ ٦٦٧,٩ ١ ٧٧٥,٤ ١ ١٤٨,٣ ٨٠٣,٩ ١ ٩٥٢,٢ ١٧٦,٨   ١٠,٠  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٤١٠,٠ ٢٥٣,٢ ٦٦٣,٢ ٢٨١,٥ ٤٤١,٢ ٧٢٢,٧ ٥٩,٤   ٥٩,٠  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٧٠٤,٨ ٠,٧ ٧٠٥,٥ ١ ٥١٧,٥ ٩٢١,١ ٢ ٤٣٨,٦ ١ ٤٢٩,٨ ١ ٢٤٥,١ ٢ ٦٧٤,٩ ٢٣٦,٢   ٩,٧  
 املساعدة املؤقتة العامة ١٧٤,١ ١,٦ ١٧٥,٧  ١٦,٧ ١٦,٧ ٩١,٥ ٣١,٢ ١٢٢,٧ ١٠٦,٠   ٦٣٤,٧  
 اخلرباء االستشاريون    ١٦,٠  ١٦,٠ ١٦,٠  ١٦,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٧٤,١ ١,٦ ١٧٥,٧ ١٦,٠ ١٦,٧ ٣٢,٧ ١٠٧,٥ ٣١,٢ ١٣٨,٧ ١٠٦,٠   ٣٢٤,٢  
  السفر ٦٠,٣ ٦١,٨ ١٢٢,١ ٣٧,٧ ٥٣,٣ ٩١,٠ ١٩,٠ ٩٨,٩ ١١٧,٩ ٢٦,٩   ٢٩,٦  
اخلدمات التعاقدية مبا فيها  ١٢٧,٠ ٨٠,٧ ٢٠٧,٧ ١٦,٥ ٣ ٠٣٦,٤ ٣ ٠٥٢,٩ ١٢,٦ ١ ٥٣٩,٣ ١ ٥٥١,٩ ١ ٥٠١,٠- ٤٩,٢-

 التدريب
 نفقات التشغيل العامة        ٢٨,٦ ٢٨,٦ ٢٨,٦   ١٠٠,٠  
 اللوازم واملواد ٤,٢  ٤,٢  ١٦,٠ ١٦,٠    ١٦,٠- ١٠٠,٠-
 األثاث واملعدات ٣١,٥  ٣١,٥  ٢٨,٠ ٢٨,٠    ٢٨,٠- ١٠٠,٠-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٢٣,٠ ١٤٢,٥ ٣٦٥,٥ ٥٤,٢ ٣ ١٣٣,٧ ٣ ١٨٧,٩ ٣١,٦ ١ ٦٦٦,٨ ١ ٦٩٨,٤ ١ ٤٨٩,٥- ٤٦,٧-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٦٤,٦ ٦١,٥ ١٢٦,١ ١٢٦,١   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج  ١ ١٠١,٩ ١٤٤,٨ ١ ٢٤٦,٧ ١ ٥٨٧,٧ ٤ ٠٧١,٥ ٥ ٦٥٩,٢ ١ ٦٣٣,٥ ٣ ٠٠٤,٦ ٤ ٦٣٨,١ ١ ٠٢١,٢- ١٨,٠-

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٥٠٠  الربنامج -٩٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
العامة 
-الرتب
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل 
 شعبة الضحايا والدفاع أمني عام

 األساسية      ٣ ٢ ٢ ٤  ١١  ٨ ٨ ١٩
 املتصلة باحلاالت      ٢ ٣ ٤  ٩  ٨ ٨ ١٧
 اجملموع الفرعي     ٣ ٤ ٥ ٨  ٢٠  ١٦ ١٦ ٣٦

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت        ١  ١    ١
 اجملموع الفرعي        ١  ١    ١

الوظائف 
 اجلديدة

 األساسية            ٣- ٣- ٣-
 املتصلة باحلاالت        ١-  ١-  ٢ ٢ ١
 اجملموع الفرعي        ١-  ١-  ١- ١- ٢-

الوظائف 
املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع     ٣ ٤ ٥ ٨  ٢٠  ١٥ ١٥ ٣٥
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 مكتب الرئيس:   ٣٥١٠الربنامج الفرعي  )أ(

 األهداف

اهلدف (ستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة وضع جمموعة من الربامج لتحقيق امل -١
 ).١٢االستراتيجي 

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية  -٢
 وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على

 ).٣اهلدف االستراتيجي (حنو حيترم التنوع 
  . من أهداف أقسام الشعبة%٩٠حتقيق  -٣

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

عدد الشكاوى املتعلقة مبعاجلة الطلبات بصورة غري  •
فعالة مقسوما على عدد الطلبات اليت متت 

 .معاجلتها

إزالة احتمال عدم الكفاءة يف برنامج املساعدة  •
 .نيةالقانو

 

  ١اهلدف 

تقدمي الدعم اإلداري املناسب للمشاركني  •
لتمكينهم من املشاركة بصورة فعالة يف 

 . اإلجراءات

إزالة احتمال معاجلة الطلبات املقدمة من املشاركني  •
 .بصورة غري فعالة

إزالة أوجه عدم الكفاءة يف برنامج املساعدة  •
 .القانونية

 

ملقارنة بعدد السياسات والنظم اليت مت تنفيذها با •
 .السياسات والنظم  املخطط هلا

عدم وجود حاالت إلساءة استعمال املساعدة  •
 .القانونية مل يتم التصدي هلا

  ٢اهلدف 

تنفيذ السياسات والنظم املتعلقة مبعاجلة طلبات  •
 .املشتبه فيهم/الضحايا واملتهمني

تنفيذ السياسات والنظم املتعلقة بتقدمي املساعدة   •
 .القانونية

 

األهداف اليت حققها القسم باملقارنة مبجموع  •
 .عدد األهداف

 ٣اهلدف 

 . أو أكثر من أهداف الشعبة%٩٠حتقيق  •
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 إعادة التوزيع

. لة من صندوق الطوارئكما ذكر يف املقدمة، من املتوقع تغطية التكاليف الالزمة حملاكمة إضافية حمتم -٣٥٠
ولذلك أعادت شعبة الضحايا والدفاع مجيع الوظائف املتصلة باحملاكمة اإلضافية احملتملة اليت متت املوافقة عليها يف 

-والوظيفتان املعادتان مها وظيفة برتبة ف. وال حاجة هلذه الوظائف إال إذا جرت حماكمة إضافية. ميزانيات سابقة
 . الرتب األخرى-ت العامة ووظيفة من فئة اخلدما٢

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر 

لتغطية بعثات تقص ي احلقائق اليت يقوم هبا احملقق املايل يف البلدان اليت توجد هبا أصول لألشخاص الذين  -٣٥١
 .يقدمون طلبات للحصول على املساعدة القانونية

 غياب هذا املورد إىل عدم قدرة احملقق املايل على القيام بتحقيقات فعالة وجمدية وعدم قدرة وسيؤدي -٣٥٢
 .املسجل على اختاذ قرارات سليمة وعن علم بشأن الطلبات املقدمة للحصول على املساعدة القانونية



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٥١٠  الربنامج الفرعي -٩٥اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  اردالنمو يف املو
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب الرئيس

 موظفو الفئة الفنية ١٢٩,٩ ٤٩,٩ ١٧٩,٨ ١٣٨,١ ٩١,٩ ٢٣٠,٠ ٥٠,٢   ٢٧,٩  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣ ٦٠,٢ ١١٤,٥ ٥٦,٣ ٥٦,٣ ١١٢,٦ ٢,٠- ١,٧-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٦٢,١ ٠,٢ ١٦٢,٣ ١٨٤,٢ ١١٠,١ ٢٩٤,٣ ١٩٤,٤ ١٤٨,٢ ٣٤٢,٦ ٤٨,٢   ١٦,٤  
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٥,٥  ٦٥,٥  ١١,٣ ١١,٣    ١١,٣- ١٠٠,٠-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٥,٥  ٦٥,٥  ١١,٣ ١١,٣    ١١,٣- ١٠٠,٠-
 السفر ٢,٣ ١١,٨ ١٤,١ ٥,٦ ٨,٠ ١٣,٦ ٣,٨ ٢٠,٥ ٢٤,٣ ١٠,٧   ٧٨,٧  
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢,٣ ١١,٨ ١٤,١ ٥,٦ ٨,٠ ١٣,٦ ٣,٨ ٢٠,٥ ٢٤,٣ ١٠,٧   ٧٨,٧  

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١ ٦,٥ ١٤,٦ ١٤,٦   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٢٩٩,٩ ١٢,٠ ٢٤١,٩ ١٨٩,٨ ١٢٩,٤ ٣١٩,٢ ٢٠٦,٣ ١٧٥,٢ ٣٨١,٥ ٦٢,٢   ١٩,٥  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥١٠  الربنامج الفرعي -٩٦اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب الرئيس عام

 األساسية      ١     ١  ١ ١ ٢
 املتصلة باحلاالت       ١   ١  ١ ١ ٢
 اجملموع الفرعي     ١  ١   ٢  ٢ ٢ ٤

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١  ١   ٢  ٢ ٢ ٤
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 قسم دعم الدفاع:  ٣٥٢٠الربنامج الفرعي  )ب(

 األهداف

نصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة امل -١
وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على 

 ).٣اهلدف االستراتيجي (حنو حيترم التنوع 
ة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحل -٢

 ).٦اهلدف االستراتيجي (اجملتمعات املتأثرة هبذه األنشطة 
التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة   -٣

دد كاف  من املوظفني مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على ع
 )٣الغاية االستراتيجية (األكفاء وذوي اهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بريوقراطية 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

عدم وجود حاالت عوجلت فيها الطلبات بطريقة  •
 .غري فعالة

 
 
 
 

عدد الطلبات اليت مت اإلشعار باستالمها يف غضون  •
 .بعة أيام مقسوما على عدد الطلبات الواردةس

عدد الطلبات اليت مت الرد عليها يف غضون شهر  •
 .واحد مقسوما على عدد الطلبات الواردة

 

  ١اهلدف 

معايري شفافة ومتجانسة لتقدمي الدعم اإلداري  •
للمتهمني واملشتبه فيهم وأفرقتهم القانونية، 

 .كمةولألشخاص املتأثرين بشكل آخر بأنشطة احمل

القضاء على أسباب معاجلة الطلبات املقدمة من  •
املتهمني واملشتبه فيهم وأفرقتهم القانونية ومن 
األشخاص املتأثرين بشكل آخر بأنشطة احملكمة 

 .بطريقة غري فعالة

 معاجلة الطلبات املقدمة من املتهمني واملشتبه فيهم  •
ومن األشخاص املتأثرين بشكل آخر بأنشطة 

 : سلسةاحملكمة بطريقة

 على األقل من الطلبات %٩٠  اإلشعار باستالم -
 . يف غضون سبعة أيام من استالمها

 من الطلبات الواردة يف غضون %٩٠  الرد على -
 .شهر واحد من اإلشعار باستالمها
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عدد األشخاص املقبولني بالقوائم من األقاليم  •
 .٢٠٠٦ باملقارنة بعام ٢٠٠٧املتأثرة يف عام 

 

 ٢٠٠٧ساء املدرجات بالقوائم يف عام نسبة الن •
 .٢٠٠٦باملقارنة بعام 

 
عدد احللقات الدراسية اليت مت تنظيمها مقسوما  •

 .على أربعة

استقصاء للمستفيدين من أجل احلصول على  •
 .معلومات مرجتعة

 باملقارنة بالتعاون يف عام ٢٠٠٧التعاون يف عام  •
٢٠٠٦  

قسوما عدد حاالت املعلومات املرجتعة اإلجيابية م •
 .على عدد املعلومات املرجتعة الواردة

  ٢اهلدف 

زيادة عدد األشخاص املؤهلني املدرجني بالقوائم  •
 يف عدد %٢٥اليت يديرها القسم، وزيادة تبلغ 
 .األشخاص املقبولني من األقاليم املتأثرة

حتسني التوازن بني اجلنسني يف القوائم اليت يديرها  •
 النساء  يف عدد%٢٥القسم، وزيادة تبلغ 

 .املدرجات بالقوائم

تنظيم حلقة دراسية واحدة على األقل للتدريب  •
 شخصا يف األقاليم املتأثرة يف ٢٥واإلعالم لنحو 

 .اإلطار اخلاص بكل حالة

 

زيادة التعاون مع املهنة القانونية واملنظمات غري  •
 .احلكومية

إجراء استقصاء للمستفيدين من أجل احلصول على  •
 .معلومات مرجتعة

 

 .تطبيق النظام واستخدامه فعليا •

 .عدم إساءة استعمال املساعدة القانونية •

عدد حاالت املعلومات املرجتعة اإلجيابية مقسوما  •
 .على املعلومات املرجتعة الواردة

  ٣اهلدف 

 .اجناز مشروع نظام مراقبة املساعدة القانونية •

 .اجناز اإلنترانت املخصص للمحامني •

. على معلومات مرجتعةاستقصاء  من أجل احلصول •

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

 املساعدة املؤقتة العامة

تقرر يف املناقشات اليت جرت أثناء الدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف أن يتضمن جملس التأديب، وفقا  -٣٥٣
 الرتب -، مساعدا إداريا من فئة اخلدمات العامة من قواعد السلوك املهين للمحامني٣٦ من املادة ١٢للفقرة 
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واهلدف من هذه الوظيفة هو . األخرى تتم إعارته من قلم احملكمة لتقدمي خدمات األمانة للمجلس أثناء انعقاده
 . من املدونة٤توفري خدمات األمانة لكال اجلهازين املعنيني بالتأديب كلما تقرر أن يبدأ العمل هبما وفقا للفصل 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ) ب)(١(٢٠ولتنفيذ والية القسم، على النحو الوارد يف القاعدة  -٣٥٤
 � من الئحة قلم احملكمة، يتطلب قسم دعم الدفاع موظفا ثانيا من فئة اخلدمات العامة ١٣٧ و ١٢٥والبندين 

ويف ضوء .  إدارة القوائم التابعة للقسمالرتب األخرى لبتوىل حصريا، بصفته مساعدا معنيا بقاعدة البيانات،
،  سيكون وجود هذا املساعد ضروريا ملعاجلة الطلبات الواردة للقبول ٢٠٠٧البارامترات املؤقتة املقدمة لعام 

 .بالقوائم املختلفة بالقسم

اخلصوص، وعلى وجه . وتشمل هذه القوائم قائمة احملامني وقائمة املساعدين وقائمة احملققني احملترفني -٣٥٥
وملا كانت شروط القبول . ستؤثر قائمة املساعدين اليت سيبدأ وضعها قريبا تأثريا كبريا على عبء العمل يف القسم

بقائمة املساعدين أقل صرامة من شروط القبول بالقوائم األخرى، فإن من املتوقع أن يتلقى القسم آالف الطلبات 
هة الطلب املتوقع مساعد إداري خيتص حصريا مبعاجلة القوائم، ولذلك، يلزم ملواج. للقبول بقائمة املساعدين

وسيسمح هذا للمساعد اإلداري احلايل أن يتناول املهام اإلدارية اليومية للقسم وبوجه خاص أعمال القسم املت صلة 
 . باملساعدة القانونية

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

 .ي االعتماد رحلة واحدة داخل أوروبا ورحلة واحدة خارجهايغط -٣٥٦

 املوارد املتصلة باحلاالت

 السفر

 :بعثات التدريب والتوعية يف موقع كل حالة من أجل ما يلي -٣٥٧

على التقدم ) مبا يف ذلك اجملموعات املستهدفة مثل النساء(تشجيع األشخاص املؤهلني باملنطقة  •
 ني وقائمة املساعدين؛إلدراج أمسائهم يف قائمة احملام

 تشجيع األشخاص املؤهلني على التقدم إلدراج أمسائهم يف قائمة احملققني؛ •

 تقدمي مستويات خمتلفة من التدريب لألشخاص املدرجني بالقوائم واألشخاص اآلخرين املهتمني؛ •

 االتصال بالسلطات املختصة مثل نقابات احملامني واملنظمات غري احلكومية؛ •

 .ف أخرى حيددها املسجلحتقيق أي أهدا •
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املنطقة بالقائمة قبل مباشرة /ويرجع تطبيق ذلك على احلالة الرابعة إىل احلاجة إىل إدراج حمامني من احلالة -٣٥٨
 .املدعي العام ألي نشاط يف اإلقليم

وائم؛ اخنفاض عدد الطلبات املقدمة لإلدراج بالق) ١: (وسيؤدي غياب هذا املورد على األرجح إىل ما يلي -٣٥٩
) ٣(اخنفاض مستوى كفاءة األشخاص املدرجني بالقوائم يف حالة عدم حصوهلم على التدريب املطلوب؛ و ) ٢(و 

املنطقة بالقوائم ومشاركتهم يف هناية األمر /عدم إمكان حتقيق اهلدف املتعلق بوجود أشخاص مؤهلني من احلالة
 .مباشرة يف أعمال احملكمة

 التدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها 

إدراج بند لتقدمي املساعدة القانونية لفريق واحد للدفاع فضال  عن احلاجة إىل حمام  منتدب  وخمام  : احملامون -٣٦٠
 . شهرا١٢خمصص ملدة 

حلقتان دراسيتان مدة كل منهما يومان يف أوغندا ومجهورية الكونغو : اخلدمات التعاقدية األخرى -٣٦١
وستركز هاتان احللقتان الدراسيتان على املسائل . وقاضيا من هذين البلدين، على التوايلالدميقراطية ألربعني حماميا 

وتشمل التكاليف املدرجة يف امليزانية، يف مجلة أمور، إجيار املباين . املتعلقة حبقوق الدفاع وعلى املسائل اإلجرائية
وتستند التقديرات إىل . واملواد اإلعالنيةوالضيافة والسفر واإلقامة للمشاركني، ونفقات احملاضرين، والدعاية 

ميكن االطالع على بيان تفصيلي  (٢٠٠٦التكاليف اليت تكبدهتا احملكمة لتنظيم لقاءات مماثلة باملوقع يف عام 
 ).للتكاليف عند الطلب

حملامي  ومن اجلدير بالذكر أن األنشطة املذكورة ستتم بالتعاون مع مكتب احملامي العام للدفاع  ومكتب ا-٣٦٢
 .العام للضحايا

بصفته حماميا (وسيؤثر غياب هذا املورد عكسيا على كفاءة، ومن مث على أداء، احملامي املاثل أمام احملكمة  -٣٦٣
(٦٧، وسيخل بالتايل باملمارسة الكاملة حلقوق الدفاع املكفولة باملادة )للمتهم، أو حماميا منتدبا، أو حماميا خمصصا

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املتعلقة مبؤهالت حمامي ) ١(٢٢، والقاعدة من نظام روما األساسي) د)(١
 .املتعلقة مبسؤوليات املسجل املتصلة بتدريب احملامني) و)(١(٢٠الدفاع،  والقاعدة 



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٢٠  الربنامج الفرعي -٩٧اجلدول 

 ٢٠٠٧لعام امليزانية املقترحة  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 قسم دعم الدفاع

 موظفو الفئة الفنية ١٩٢,٨  ١٩٢,٨ ١٩٧,١  ١٩٧,١ ٤,٣   ٢,٢  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٥٤,٣  ٥٤,٣ ٥٦,٣  ٥٦,٣ ٢,٠   ٣,٧  
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٢٩,٨ ٠,١ ١٢٩,٩ ٢٤٧,١  ٢٤٧,١ ٢٥٣,٤  ٢٥٣,٤ ٦,٣   ٢,٥  
 املساعدة املؤقتة العامة ٤٢,٣ ٠,١ ٤٢,٤    ٩١,٥  ٩١,٥ ٩١,٥   ١٠٠,٠  
 اخلرباء االستشاريون    ٨,٠  ٨,٠ ٨,٠  ٨,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤٢,٣ ٠,١ ٤٢,٤ ٨,٠  ٨,٠ ٩٩,٥  ٩٩,٥ ٩١,٥   ١ ١٤٣,٨  
 السفر ٣٩,٥ ٩,٩ ٤٩,٤  ٥,٣ ٥,٣ ٣,٨ ١١,٥ ١٥,٣ ١٠,٠   ١٨٨,٧  
 تدريباخلدمات التعاقدية مبا فيها ال ١٢٦,٢ ٦٣,٢ ١٨٩,٤  ١ ٩٥٦,٩ ١ ٩٥٦,٩  ٨٩٧,٨ ٨٩٧,٨ ١ ٠٥٩,١- ٥٤,١-
 األثاث واملعدات ٣٠,٠  ٣٠,٠        
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٩٥,٧ ٧٣,١ ٢٦٨,٨  ١ ٩٦٢,٢ ١ ٩٦٢,٢ ٣,٨ ٩٠٩,٣ ٩١٣,١ ١ ٠٤٩,١- ٥٣,٥-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ١٢,١  ١٢,١ ١٢,١   ١٠٠,٠  
 جمموع الربنامج الفرعي ٣٦٧,٨ ٧٣,٣ ٤٤١,١ ٢٥٥,١ ١ ٩٦٢,٢ ٢ ٢١٧,٣ ٣٦٨,٨ ٩٠٩,٣ ١ ٢٧٨,١ ٩٣٩,٢- ٤٢,٤-

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٣٥٢٠  الربنامج الفرعي -٩٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
 -العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 قسم دعم الدفاع عام

 األساسية       ١  ١  ٢  ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي      ١  ١  ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 التاملتصلة باحلا              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع      ١  ١  ٢  ١ ١ ٣
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 قسم مشاركة وتعويض الضحايا :  ٣٥٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

 األهداف

إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف  -١
 ).٦اهلدف االستراتيجي ( األنشطة اجملتمعات املتأثرة هبذه

اهلدف  (وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة  -٢
 ).١٢االستراتيجي 

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

 ).٣اهلدف االستراتيجي (حنو حيترم التنوع 

 
 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 

عدد الوسطاء الذين مت حتديدهم واالتصال هبم     •
 .مقسوما على أربعة 

عدد الطلبات املقدمة على استمارات منوذجية     •
 .د الطلبات الواردة مقسوما على عد

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا اليت عرضت على         •
 أيام مقسوما على عدد     ١٠الدائرة املختصة يف غضون 

 .الطلبات الواردة

عدد الطلبات املقدمة من الضحايا مقسوما على عدد      •
 .الطلبات الواردة

 
 
 
 
 

  ١اهلدف 

توعية الضحايا باجملتمعات املتأثرة حبقوق املشاركة     •
لتعويض وكيفية ممارستها عن طريق برامج فعالة         وا

ميكنها الوصول إىل اجملتمعات املتأثرة  وبيان إجراءات     
وسيؤدي هذا إىل اخنفاض       . ومعايري الطلبات بوضوح  

عدد الطلبات غري املستوفاة والطلبات املقدمة من     
 .ضحايا غري مؤهلني 

 

تعيني وسيط على األقل لكل منطقة من املناطق اليت      •
قضية معينة واالتصال       / هبا ضحايا متأثرين حبالة    يوجد
 .به

  %٧٥استخدام  استمارات الطلبات النموذجية يف   •
 . على األقل من الطلبات املقدمة من الضحايا   

 على األقل من الطلبات املقدمة من   %٧٥عرض  •
 أيام من   ١٠الضحايا على الدائرة املختصة يف غضون   

 .استالمها

من   % ٥٠ة من الضحايا    عدم جتاوز الطلبات املقدم   •
 .جمموع الطلبات
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عدد الطلبات اليت مت اإلشعار باستالمها يف غضون           •
 .سبعة أيام مقسوما على عدد الطلبات الواردة    

عدد التقارير اليت عرضت على الدائرة املختصة يف      •
 .غضون شهر مقسوما على عدد التقارير الواردة    

 

  ٢اهلدف 

دمة من الضحايا، مبا      وجود نظام ملعاجلة الطلبات املق   •
يف ذلك لتسجيلها، واإلشعار باستالمها، وإدخاهلا        

 .بقاعدة البيانات، وعرض التقارير على الدائرة املختصة     

 على األقل من الطلبات املقدمة       %٩٠اإلشعار باستالم   •
 . من الضحايا يف غضون سبعة أيام من استالمها     

 على األقل من التقارير على الدائرة    %٩٠عرض  •
 ..تصة يف غضون شهر من استالم طلب املشاركة    املخ

عد الطلبات اليت مت الرد عليها يف غضون سبعة أيام            •
 .مقسوما على عدد الطلبات الواردة 

عدد طلبات احلصول على مساعدة قانونية تدفعها           •
احملكمة اليت مت الرد عليها يف غضون شهر واحد      

 .مقسوما على عدد الطلبات الواردة 

دة الضحايا يف احلصول على متثيل         وجود نظام ملساع  •
 .قانوين، وعلى مساعدة قانونية  

الرد على مجيع طلبات املساعدة يف اختيار ممثلني      •
 .قانونيني يف غضون سبعة أيام   

الرد على مجيع طلبات احلصول على مساعدة قانونية      •
 تدفعها احملكمة يف غضون شهر واحد   

 

ف   اعتماد وتنفيذ سياسات للتعامل مع ضحايا العن    •
 .اجلنسي، واألطفال، واملسنني، واملعوقني  

  ٣اهلدف 

وجود سياسات للتعامل مع الضحايا، السيما الضحايا        •
 .ذوي االحتياجات اخلاصة، وتنفيذها   

 
 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني 

 املوارد املتصلة باحلاالت

 ٢-موظف ميداين برتبة ف

م وصون العالقات مع وسطاء الضحايا وتقدمي الدعم والتدريب هلم، سيقوم املوظف امليداين بتحديد وتقيي -٣٦٤
ويقيم عالقات مع اجملتمع القانوين، ويربط بني املمثلني القانونيني والضحايا، ويدير البحوث املتعلقة مبجتمعات 

تابع الطلبات الضحايا، ويقترح استراتيجيات لنشر ومجع واستالم الطلبات املقدمة من الضحايا ويقوم بتنفيذها، وي
 . مع الضحايا واملمثلني القانونيني املعنيني

 وال ميكن بدون موظف من الفئة الفنية يعمل جبانب املساعد امليداين تقدمي املشورة املوضوعية للوسطاء على -٣٦٥
 .  األرض لتمكينهم من مساعدة الضحايا فعليا أو من وضع استراتيجيات وسياسات للحالة املعنية
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  املؤقتة العامةاملساعدة

 . الرتب األخرى ملدة ستة أشهر�أدرج اعتماد ملوظف إداري من فئة اخلدمات العامة  -٣٦٦

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد املتصلة باحلاالت

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

لضحايا، مبا يف ذلك ملقدمي املساعدة ستنظم حلقتان تدريبيتان لوسطاء ا: اخلدمات التعاقدية األخرى -٣٦٧
 .القانونية واحملامني اآلخرين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املعنية بالضحايا

 نفقات التشغيل العامة

.اعتماد تكاليف سفر عشرة ضحايا :نفقات تشغيلية متنوعة أخرى -٣٦٨



 

 

 

 ٢٠٠٧ امليزانية املقترحة لعام: ٣٥٣٠  الربنامج الفرعي -٩٩اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  الزيادة يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية لشرطيةا اجملموع األساسية باحلاالت

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا

 موظفو الفئة الفنية ٤٤٨,٧ ٨٦,٨ ٥٣٥,٥ ٤٥٨,٩ ١٣٤,٠ ٥٩٢,٩ ٥٧,٤   ١٠,٧  
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٢١٧,٠ ١٣٢,٨ ٣٤٩,٨ ٥٦,٣ ٢٧٢,٣ ٣٢٨,٦ ٢١,٢- ٦,١-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤١٢,٩ ٠,٤ ٤١٣,٣ ٦٦٥,٧ ٢١٩,٦ ٨٨٥,٣ ٥١٥,٢ ٤٠٦,٣ ٩٢١,٥ ٣٦,٢   ٤,١  
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٦,٣ ١,٥ ٦٧,٨     ٣١,٢ ٣١,٢ ٣١,٢   ١٠٠,٠  
 اخلرباء االستشاريون    ٨,٠  ٨,٠ ٨,٠  ٨,٠  
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٦,٣ ١,٥ ٦٧,٨ ٨,٠  ٨,٠ ٨,٠ ٣١,٢ ٣٩,٢ ٣١,٢   ٣٩٠,٠  
  رالسف ١٨,٦ ٤٠,٢ ٥٨,٨ ٢٦,٥ ٣٢,٠ ٥٨,٥ ٣,٨ ١٧,٦ ٢١,٤ ٣٧,١- ٦٣,٤-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٠,٨ ١٧,٥ ١٨,٣ ١٦,٥ ١ ٠٧٩,٥ ١ ٠٩٦,٠ ٦,٦ ٦٠١,٥ ٦٠٨,١ ٤٨٧,٩- ٤٤,٥-
 نفقات التشغيل العامة        ٢٨,٦ ٢٨,٦ ٢٨,٦   ١٠٠,٠  
 اللوازم واملواد ٤,٢  ٤,٢  ١٦,٠ ١٦,٠    ١٦,٠- ١٠٠,٠-
 ملعداتاألثاث وا ١,٥  ١,٥  ٢٨,٠ ٢٨,٠    ٢٨,٠- ١٠٠,٠-
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٥,١ ٥٧,٧ ٨٢,٨ ٤٣,٠ ١ ١٥٥,٥ ١ ١٩٨,٥ ١٠,٤ ٦٤٧,٧ ٦٥٨,١ ٥٤٠,٤- ٤٥,١-

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٤,٢ ٢٩,١ ٥٣,٣ ٥٣,٣   ١٠٠,٠  
 لربنامج الفرعيجمموع ا ٥٠٤,٣ ٥٩,٦ ٥٦٣,٩ ٧١٦,٧ ١ ٣٧٥,١ ٢ ٠٩١,٨ ٥٥٧,٨ ١ ١١٤,٣ ١ ٦٧٢,١ ٤١٩,٧- ٢٠,١-

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٥٣٠  الربنامج الفرعي -١٠٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
 -العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

اعد مس ٢-مد ١-مد ٥-ف ٤-ف ٣-ف ٢-ف ١-ف
 أمني عام

وكيل أمني 
 قسم مشاركة وتعويض الضحايا عام

 األساسية       ١ ٢ ٢  ٥  ٤ ٤ ٩
 املتصلة باحلاالت        ٢  ٢  ٥ ٥ ٧
 اجملموع الفرعي      ١ ٢ ٤  ٧  ٩ ٩ ١٦

 الوظائف
  احلالية

 األساسية              
 املتصلة باحلاالت        ١  ١    ١
 اجملموع الفرعي        ١  ١    ١

 الوظائف اجلديدة

 األساسية            ٣- ٣- ٣-
 املتصلة باحلاالت        ١-  ١-  ٢ ٢ ١
 اجملموع الفرعي        ١-  ١-  ١- ١- ٢-

الوظائف املعاد 
 /توزيعها
 املعادة

  اجملموع      ١ ٢ ٤  ٧  ٨ ٨ ١٥
 .الرتب األخرى إىل وظائف متصلة باحلاالت/لعامة وظائف أساسية من فئة اخلدمات ا٣: م عاد  توزيعها

 .الرتب األخرى/ ووظيفة متصلة باحلاالت من فئة اخلدمات العامة٢-وظيفة متصلة باحلاالت برتبة ف: معادة
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 مكتب احملامي العام للدفاع   :  ٣٥٤٠الربنامج الفرعي   )د(

 األهداف

ؤم  ن من التعاون اخلارجي رهنا مبا ي ؤم  ن من إجراء ستة حتقيقات يف القضايا وحماكمة واحدة، رهنا مبا ي  -١
 ).١اهلدف االستراتيجي (التعاون اخلارجي 

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد  -٢
ة احملكمة على حنو حيترم اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشط

 ).٣اهلدف االستراتيجي (التنوع 
إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف  -٣

 ).٦اهلدف االستراتيجي (اجملتمعات املتأثرة هبذه األنشطة 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

 .زع حمتمل بني املصاحل    عدم وجود تنا •

 
 
 
عدد الطلبات املقدمة من أفرقة الدفاع اليت مت الرد           •

 أيام مقسوما على جمموع عدد     ٧عليها يف غضون 
 .الطلبات

عدد الطلبات املقدمة من أفرقة الدفاع اليت مت الرد         •
 أيام مقسوما على جمموع عدد     ٧عليها يف غضون 

 .الطلبات

ضد اإلجراءات اليت    عدم وجود ادعاءات هلا ما يربرها    •
 .يقوم هبا املكتب نيابة عن أفرقة الدفاع    

  ٢ و  ١اهلدفان 

أن يضع املكتب معايري شفافة لتقدمي املساعدة القانونية      •
 .ألفرقة الدفاع

عدم تأثر الوظائف اجلوهرية للمكتب بالتنازع احملتمل         •
 .بني املصاحل

على األقل   % ٩٠ أيام على    ٧رد املكتب يف غضون    •
 .لطلبات املقدمة من أفرقة الدفاع املختلفة    من جمموع ا

 

من  (من الطلبات بالطريقة املتفق عليها   % ٩٠معاجلة  •
 ).حيث املوضوع والتوقيت 

 

أن يكون الدعم املقدم كله مرضيا وعدم وجود     •
ادعاءات هلا ما يربرها ضد اإلجراءات اليت يقوم هبا      

 املكتب نيابة عن أفرقة الدفاع   

 

 الدفاع واجملين عليهم بشأن     التشاور سلفا مع أفرقة   •
املسائل اجلوهرية مقسوما على جمموع عدد أفرقة     

 .الدفاع واجملين عليهم

 
انتظام وحداثة املواد القانونية والتوضيحية املوزعة على      •

 ٣اهلدف 

رهنا مبوافقة أصحاب املصلحة، يشارك املكتب يف           •
يف مجيع االجتماعات وعمليات      الدفاع وميثل مصاحلهم   

اختاذ القرار الداخلية ذات الصلة بطريقة حمايدة      
 .ومتوازنة
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تعزيز الوعي حبقوق الدفاع ومتطلبات املساواة بني         • .٢٠٠٦أصحاب املصلحة باملقارنة بعام     
األطراف وفهمها سواء داخل احملكمة أو فيما بني         

 .األطراف الثالثة املعنية 

 
 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

  يقترح قيام مكتب احملامي العام للدفاع، بوصفه مكتبا منشأ حديثا، برحلة واحدة داخل أوروبا ورحلة  -٣٦٩
 .واحدة خارجها، لالشتراك يف برامج واجتماعات التوعية

 املوارد املتصلة باحلاالت

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 

 شخصا ٤٠نظيم حلقتني دراسيتني مدة كل منهما يومان ملا يزيد على   يقترح ت:اخلدمات التعاقدية األخرى -٣٧٠
وتشمل التكاليف إجيار املباين . بشأن املسائل املتعلقة حبقوق الدفاع ومشاركة وتعويض الضحايا واملسائل اإلجرائية
 التقديرات إىل التكاليف وتستند. والضيافة والسفر واإلقامة للمشاركني، ونفقات احملاضرين، والدعاية واملواد اإلعالنية

وميكن االطالع على بيان تفصيلي للتكاليف عند . ٢٠٠٦اليت تكبدهتا احملكمة لتنظيم لقاءات مماثلة باملوقع يف عام 
 .الطلب

 ومن اجلدير بالذكر أن األنشطة املذكورة ستتم بالتعاون مع شعبة الضحايا والدفاع، ومكتب احملامي العام -٣٧١
 .للضحايا

املتهمني /ؤثر عدم توفري هذه املوارد مباشرة على قدرة املكتب على تقدمي الدعم واملساعدة للمشتبه فيهموسي -٣٧٢
  . من الئحة احملكمة٧٧وممثليهم القانونيني، طبقا ملا هو منصوص عليه يف البند 



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٤٠  الربنامج الفرعي -١٠١اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  دالزيادة يف املوار
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب احملامي العام للدفاع

 موظفو الفئة الفنية ١٢٩,٩ ٧٦,٣ ٢٠٦,٢ ١٣٨,١ ٧٨,٠ ٢١٦,١ ٩,٩ ٤,٨

 موظفو اخلدمات العامة ٣٠,١ ٣٠,١ ٦٠,٢ ٥٦,٣ ٥٦,٣ ١١٢,٦ ٥٢,٤ ٨٧,٠

 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٦٠,٠ ١٠٦,٤ ٢٦٦,٤ ١٩٤,٤ ١٣٤,٣ ٣٢٨,٧ ٦٢,٣ ٢٣,٤
  السفر   ٨,٠ ٨,٠ ٣,٨ ١٦,٧ ٢٠,٥ ١٢,٥ ١٥٦,٣

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب        ٢٠,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٠ ١٠٠,٠

٨,٠ ٨,٠ ٣,٨ ٣٦,٧ ٤٠,٥ ٣٢,٥ ٤٠٦,٣   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١ ٦,٥ ١٤,٦ ١٤,٦ ١٠٠,٠

١٦٠,٠ ١١٤,٤ ٢٧٤,٤ ٢٠٦,٣ ١٧٧,٥ ٣٨٣,٨ ١٠٩,٤ ٣٩,٩ 

 بدون تقسيم

 رعي جمموع الربنامج الف

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٥٤٠  الربنامج الفرعي -١٠٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
 -العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة 

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

مساعد  ٢-مد ١-مد ٥-ف ٤-ف ٣-ف ٢-ف ١-ف
 عامأمني 

وكيل أمني 
 مكتب احملامي العام للدفاع عام

١         ١   ١ ١ ٢         
 األساسية 

١   ١   ١ ١ ٢               
 املتصلة باحلاالت

١     ١   ٢   ٢ ٢ ٤         
 اجملموع الفرعي

 الوظائف
  احلالية

 األساسية                            
 املتصلة باحلاالت                    
 اجملموع الفرعي                    

 الوظائف اجلديدة

١     ١   ٢   ٢ ٢ ٤         
  اجملموع
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 مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي  )ه(

 األهداف

ية وقواعد وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائ -١
اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم 

 ).٣اهلدف االستراتيجي (التنوع 
إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف  -٢

 ).٦اهلدف االستراتيجي (ذه األنشطة اجملتمعات املتأثرة هب
اهلدف  (تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة اإلجراءات املوجهة إىل فئات التخاطب احمللي ة والعاملي ة -٣

 ).٩االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 .قضية / عدد عمليات التمثيل يف كل حالة   •

 
رير املذكرات عند  إسداء املشورة وإجراء البحوث وحت •

 .صدور قرار بذلك من الدائرة املختصة   

 
عدد املواد اليت مت إعدادها وتعميمها على أفرقة       •

 .املمثلني القانونيني لدراستها

 
 

عدد طلبات املساعدة املقدمة من أفرقة املمثلني    •
 .القانونيني

عدم وجود ادعاءات هلا ما يربرها ضد اإلجراءات      •
 بة عن أفرقة الدفاع   اليت يقوم هبا املكتب نيا  

جمموعة من الضحايا يف       /متثيل أحد الضحايا   •
 .اإلجراءات أمام احملكمة

عند صدور قرار بذلك      متثيل املصاحل العامة للضحايا      •
من الدائرة املختصة عن طريق إسداء املشورة وإجراء        

 .البحوث وحترير املذكرات، اخل 

  إعداد املواد اليت من احملتمل أن تكون مفيدة ألفرقة     •
املمثلني القانونيني مثل التقارير املتعلقة بالقانون الواجب       
التطبيق، ومعلومات أساسية عن احلاالت احملالة إىل 

 .احملكمة، واملسائل اإلجرائية، اخل 

مساعدة أفرقة املمثلني القانونيني والتعاون معهم بأي     •
شكل يتم االتفاق عليه، مبا يف ذلك املثول أمام الدائرة    

ما يتصل مبسائل معينة أو للقيام مبهام معينة،        املختصة في
 .وتقدمي املساعدة يف امليدان

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

من األساسي ملكتب احملامي العام للضحايا، بوصفه مكتبا منشأ حديثا،  أن يشارك يف برامج واجتماعات  -٣٧٣
مجلة أمور، برابطات احملامني واملنظمات اليت متثل مصاحل الضحايا، مبا يف ذلك الوكاالت التابعة التوعية وأن يتصل، يف 



ICC-ASP/5/32 

 

204 

 اعتماد للقيام برحلة واحدة ٢٠٠٧و يطلب لعام . لألمم املتحدة، واهليئات واجلمعيات واملؤسسات احمللية والدولية
 .داخل أوروبا ورحلة واحدة خارجها

 التدريباخلدمات التعاقدية، مبا فيها 

  يطلب اعتماد للتدريب على األساليب احملددة الستجواب األطفال واجملموعات الضعيفة مثل :التدريب -٣٧٤
الوزارة االسكتلندية للقضاء التنفيذي باململكة املتحدة أو مركز املوارد إلساءة معاملة األطفال (ضحايا اجلرائم اجلنسية 

 ).بالواليات املتحدة األمريكية

 املتصلة باحلاالتاملوارد 

 السفر
 :يتعلق االعتماد املطلوب للسفر مبا يلي -٣٧٥

 االتصال بالضحايا الذين سيتم متثيلهم؛ •

 حتديد االستراتيجية الالزمة للمحاكمة؛ •

 املواد اليت ستستخدم يف احملاكمة؛/مجع األدلة •

 إقامة االتصال باملمثلني القانونيني احملتملني؛ •

 إقامة االتصال بالوسطاء؛  •

 .الجتماع مع وكاالت األمم املتحدةا •

وسيؤثر عدم توفري املوارد مباشرة على قدرة املكتب على تقدمي الدعم واملساعدة للضحايا واملمثلني  -٣٧٦
 .  من الئحة احملكمة٨١ و٨٠القانونيني، طبقا ملا هو منصوص عليه يف البندين 

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب 
  يقترح تنظيم حلقتني دراسيتني مدة كل منهما يومان خلمسني شخصا بشأن : قدية األخرىاخلدمات التعا -٣٧٧

وتشمل التكاليف إجيار املباين والسفر واإلقامة . املسائل املتعلقة مبشاركة وتعويض الضحايا واملسائل اإلجرائية
ت إىل التكاليف اليت تكبدهتا احملكمة وتستند التقديرا. للمشاركني، ونفقات احملاضرين، والدعاية واملواد اإلعالنية

ومن اجلدير بالذكر أن األنشطة املذكورة ستتم بالتعاون مع شعبة . ٢٠٠٦لتنظيم لقاءات مماثلة باملوقع يف عام 
 .الضحايا والدفاع، ومكتب احملامي العام للدفاع

واملساعدة للضحايا واملمثلني وسيؤثر عدم توفري هذه املوارد مباشرة على قدرة املكتب على تقدمي الدعم  -٣٧٨
 .  من الئحة احملكمة٨١القانونيني، طبقا ملا هو منصوص عليه يف البند 



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٣٥٥٠  الربنامج الفرعي -١٠٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )ف اليوروبآال(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 مكتب احملامي العام للضحايا

  ٨,٣    ٥٥,٠  موظفو الفئة الفنية ٢٠٦,٢ ٤٥٤,٩ ٦٦١,١ ٢١٦,١ ٥٠٠,٠ ٧١٦,١ 
  ٣٣,٤    ٢٨,٢  موظفو اخلدمات العامة ٥٤,٣ ٣٠,١ ٨٤,٤ ٥٦,٣ ٥٦,٣ ١١٢,٦ 
  ١١,٢    ٨٣,٢  اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٦٠,٥ ٤٨٥,٠ ٧٤٥,٥ ٢٧٢,٤ ٥٥٦,٣ ٨٢٨,٧ 
-١٠٠,٠  -٥,٤  املساعدة املؤقتة العامة   ٥,٤ ٥,٤      
-١٠٠,٠  -٥,٤  اجملموع الفرعي، الرتب األخرى   ٥,٤ ٥,٤       
  ٥٥٠,٠    ٣٠,٨   السفر ٥,٦  ٥,٦ ٣,٨ ٣٢,٦ ٣٦,٤ 
  ١٠٠,٠    ٢٦,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب      ٦,٠ ٢٠,٠ ٢٦,٠ 

١ ٠١٤,٣    ٥٦,٨  ٥,٦   ٥,٦ ٩,٨ ٥٢,٦ ٦٢,٤ 
اجملموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
  ١٠٠,٠    ٣١,٥  الصيانة املوزعة       ١٢,١ ١٩,٤ ٣١,٥ 
  ٢٢,٠    ١٦٦,١  ٢٦٦,١ ٤٩٠,٤ ٧٥٦,٥ ٢٩٤,٣ ٦٢٨,٣ ٩٢٢,٦ 

 بدون تقسيم

 جمموع الربنامج الفرعي

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :٣٥٥٠  الربنامج الفرعي -١٠٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
وظفي م

 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 مكتب احملامي العام للضحايا عام

 األساسية      ١     ١   ٢   ١ ١ ٣
 املتصلة باحلاالت       ٢ ٢ ١   ٥   ١ ١ ٦
 اجملموع الفرعي     ١ ٢ ٢ ٢   ٧   ٢ ٢ ٩

 الوظائف
  احلالية

 األساسية                        
 املتصلة باحلاالت                        
 اجملموع الفرعي                        

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١ ٢ ٢ ٢   ٧   ٢ ٢ ٩
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 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا      : ٣٦٠٠الربنامج  -٦

 مقدمة

، الذي اعتمدته مجعية الدول ICC-ASP/3/Res.7 للضحايا مبوجب القرار أنشئت أمانة الصندوق االستئماين -٣٧٩
، وذلك لتوفري املساعدة الالزمة لسري أعمال جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا حسب ٢٠٠٤األطراف يف عام 

وقد أقرت مجعية . األصول عند القيام مبهامه لصاحل ضحايا اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا
الدول األطراف، يف امليزانية اليت وافقت عليها يف دورهتا الرابعة، إنشاء وظيفة املدير التنفيذي بوصفه رئيسا  ألمانة 

وقررت مجعية . وسوف يقوم املدير التنفيذي بعمله حتت إمرة أعضاء جملس اإلدارة. الصندوق االستئماين للضحايا
 . كذلك٢٠٠٦مانة من امليزانية العادية للمحكمة يف عام الدول األطراف أن متو ل األ

، على نظام الصندوق االستئماين للضحايا ٢٠٠٥ووافقت اجلمعية، يف دورهتا الرابعة املعقودة يف الهاي عام  -٣٨٠
امه واعتماد نظام الصندوق االستئماين للضحايا يتيح جمللس اإلدارة إجناز مه). ICC-ASP/4/Res.3(من خالل القرار 

 .على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 األهداف

توفري املساعدة الالزمة لسري أعمال جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا حسب األصول عند القيام  -١
 ).١، الفقرة ICC-ASP/3/Res.7القرار (مبهامه 

 .عاتتعزيز القدرة على مجع الترب -٢

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

موافقة جملس اإلدارة على اإلجراءات اإلدارية  •
 .املتصلة بالوظائف األساسية

 يف عدد الدول واجلهات % ١٥الزيادة بنسبة  •
 .املتربعة

اإلجراءات اإلدارية املوضوعة لتمكني الصندوق  •
 .االستئماين من االضطالع مبهامه األساسية

 كما هو مقر ر من أجل الزيادة تنفيذ خطة العمل •
 .يف عدد التربعات



 
 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املؤقتة املقترحة لعام :  ٣٦٠٠  الربنامج -١٠٥اجلدول  

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 الصنندوق االستئماين أمانة

 للضحايا

 موظفو الفئة الفنية ٢٤٦,١  ٢٤٦,١ ٣٦٣,٩  ٣٦٣,٩ ١١٧,٨ ٤٧,٩
 ةموظفو اخلدمات العام بدون تقسيم ٨٤,٤  ٨٤,٤ ١١٢,٦  ١١٢,٦ ٢٨,٢ ٣٣,٤
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤,٤   ٤,٤ ٣٣٠,٥   ٣٣٠,٥ ٤٧٦,٥   ٤٧٦,٥ ١٤٦,٠  ٤٤,٢

 املساعدة املؤقتة العامة ٢١,٩  ٢١,٩            
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢١,٩   ٢١,٩               

  السفر ٨,٤  ٨,٤ ٤٩,٠  ٤٩,٠ ٧٠,٠  ٧٠,٠ ٢١,٠ ٤٢,٩
 الضيافة ١,١  ١,١ ٧,٠  ٧,٠ ٧,٠  ٧,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٢٦,٧  ١٢٦,٧ ٩٠,٠  ٩٠,٠ ٩٠,٠  ٩٠,٠  
 نفقات التشغيل العامة ٠,٨  ٠,٨ ٨٣,٠  ٨٣,٠ ٨٣,٠  ٨٣,٠  
 اللوازم واملواد      ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 األثاث واملعدات ٣٠,٠  ٣٠,٠            

١٦٧,٠   ١٦٧,٠ ٢٣٩,٠   ٢٣٩,٠ ٢٦٠,٠  ٢٦٠,٠ ٢١,٠  ٨,٨ 
اجملموع الفرعي، التكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٢٠,٢  ٢٠,٢ ٢٠,٢ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج  ١٩٣,٣   ١٩٣,٣ ٥٦٩,٥   ٥٦٩,٥ ٧٥٦,٧   ٧٥٦,٧ ١٨٧,٢  ٣٢,٩

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني : ٣٦٠٠  الربنامج -١٠٦اجلدول 

جمموع 
 وظفنيامل

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة 

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 أمانة الصنندوق االستئماين للضحايا عام

  األساسية    ١   ١   ١   ٣   ٢ ٢ ٥
 املتصلة باحلاالت                         
 اجملموع الفرعي    ١   ١   ١   ٣   ٢ ٢ ٥

 الوظائف
  احلالية

 األساسية                         
 املتصلة باحلاالت                         
 اجملموع الفرعي                         

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١   ١   ١   ٣   ٢ ٢ ٥
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 أمانة مجعية الدول األطراف:  الربنامج الرئيسي الرابع -دال

 ةيعمج ةنامأ– عبارلا يسيئرلا جمانربلا
فارطألا لودلا

ةــنامألا

 

 مقدمة

ومكتبها وهيئاهتا الفرعية املساعدة اإلدارية والتقنية يف أداء ) اجلمعية(توفر األمانة جلمعية الدول األطراف  -٣٨١
شمل مهام األمانة يف جمال خدمة املؤمترات ختطيط اجتماعات مجعية الدول وت. مهامها مبوجب النظام األساسي

األطراف وهيئاهتا الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها، واستالم وحترير وترمجة وإصدار واستنساخ وتوزيع الوثائق 
 .الرمسية والتقارير والقرارات الصادرة عن اجلمعية وهيئاهتا الفرعية

وتشمل مهام اخلدمة . تتيح األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاهتا الفرعيةباإلضافة إىل ذلك،  -٣٨٢
املوضوعية توفري اخلدمات السكريتريية القانونية واملوضوعية مثل إتاحة الوثائق والتقارير وامللخصات التحليلية 

وتشمل املهام األخرى . اجلمعيةوإسداء املشورة داخل األمانة بشأن املسائل القانونية واملوضوعية املتصلة بأعمال 
تقدمي املشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية واملساعدة يف إعداد مشاريع القرارات بشأن املسائل املالية ومسائل 

 . امليزانية

 األهداف

تنظيم دورة مدهتا ثالثة أيام هي استئناف للدورة اخلامسة، يف نيويورك؛ وكذلك : تنظيم مؤمترات جيدة -١

باإلضافة إىل ذلك . يف الهاي) اللجنة( ودورتني للجنة امليزانية واملالية )٩(نظيم الدورة السادسة للجمعيةت
ستوفر األمانة اخلدمات الجتماعات عدد من اهليئات الفرعية للجمعية، وخاصة الفريق العامل اخلاص 

 .املعين جبرمية العدوان

                                                 
 من املنطوق، يف مجلة أمور، أن تعقد دورهتا السادسة على النحو ٥٣، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4قررت اجلمعية، يف القرار  )  ٩(

ق العامل مبا يف ذلك ما ال يقل عن ثالثة أيام ت كر س حصرا للفري  ...  يف نيويورك٢٠٠٧أحد عشر يوما على األقل يف عام   : "التايل
، مل يتحد د بعد ما إذا كانت الدورة السادسة ٢٠٠٧وحىت حلظة إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام " اخلاص املعين جبرمية العدوان

 يف تعقد ملدة حمدودة قوامها ثالثة أيام مث تلتئم من جديد ) ب(أحد عشر يوما متتاليا من االجتماعات يف نيويورك، أو ) أ(ستعقد ملدة 
وهذا هو الداعي إىل اإلشارة أدناه إىل اجلزء الذي مدته ثالثة أيام مث إىل اجلزء الذي مدته مثانية أيام من    . وقت الحق ملدة مثانية أيام  

 .الدورة السادسة
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يتها على النحو األكثر فعالية من خالل تزويدها خبدمة ودعم متكني اجلمعية وأجهزهتا الفرعية من تنفيذ وال -٢
عاليي النوعية كخدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد الوثائق وتنسيقها وترمجتها وإصدارها 
وتقدميها؛ ورصد امتثال خمتلف أجهزة احملكمة للوائح اليت حتكم إعداد الوثائق يف موعدها؛ وحتديد املوارد 

هتا لتمكني األمانة من تنفيذ واليتها بفعالية وكفاءة، وكفالة حصول الدول األطراف على اإلضافية وحياز
 .خدمة مؤمترية ووثائق وفقا للنظام األساسي

إجراء البحوث وإعداد الدراسات التحليلية بشأن تطبيق وتفسري أحكام نظام روما األساسي املتعلقة  -٣
 .باجلمعية وهيئاهتا الفرعية

ع الوثائق واملعلومات، عن طريق قنوات منها االنترنيت، على الدول األطراف وغريها من املساعدة يف توزي -٤
 .املنظمات املهتمة

  النتائج املتوقعة مؤشرات األداء
 

إلتئام اجللسات على حنو سلس  والفروغ منها يف  •
 .الوقت املخصص هلا واعتماد التقارير

 .النظر يف كافة البنود املدرجة يف جدول األعمال •
ي قد م الدعم املوضوعي واللوجسيت للمشاركني يف  •

حضورهم للجلسات مبا يف ذلك التسجيل وتوفري 
 .الوثائق واخلدمات اللغوية

رضاء املشاركني يف الدورات عن الترتيبات  •
 .واملعلومات املقد مة

 ١اهلدف 
 .انعقاد املؤمترات وفقا  ملا هو مقر ر •

 
دهتا وتنقيح تزويد الدول خبدمات مؤمترية تتميز جبو •

الوثائق وترمجتها وإصدارها يف موعدها باللغات 
 .الرمسية الست 

ت قد م إىل الدول املساعدة طبقا ملا يقتضيه، بوجه  •
خاص، توفري املعلومات والوثائق بشأن اجلمعية 

 .واحملكمة

 ٢اهلدف 
وثائق عالية اجلودة تنق ح وتترجم مث يتم  اإلفراج  •

ا وتعميمها يف عنها من أجل معاجلتها وإنتاجه
 .األوقات احملددة هلا

 
تزويد الدول خبدمات قانونية موضوعية، وخاص ة  •

 .يف شكل وثائق مما يسه ل ويدعم عملها
رضاء أعضاء اجلمعية واهليئات ذات الصلة عن  •

 .الدورات

 ٣اهلدف 
توفري مشورة قانونية عالية اجلودة إىل اجلمعية وإىل  •

 .هيئاهتا الفرعية

 
تكرر للموقع ويب ولشبكة االستعمال امل •

 .اإلكسترانيت اخلاصة باجلمعية وباللجنة
 .احلصول دون تأخري على املعلومات والوثائق •
استعمال األمانة بشكل منتظم لقاعدة البيانات اليت  •

 .تسهل االتصال بالدول

 ٤اهلدف 
تسهيل التعميم الفعال للوثائق واملعلومات بتوخي  •

 .سبل منها االنترنيت
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 ديدة املقترحة من املوظفنياملوارد اجل

 املوارد األساسية

 .٣- وموظف شؤون املؤمترات برتبة ف٣-موظف قانوين برتبة ف

حصلت زيادة يف مرتبات موظفي الفئة الفنية مرد ها إنشاء وظيفتني اثنتني من الوظائف األساسية برتبة  -٣٨٣
ألجل توفري الدعم املوضوعي واإلداري  إحدامها ملوظف قانوين واألخرى ملوظف شؤون املؤمترات وذلك ٣-ف

 باالعتماد على مبالغ من ٢٠٠٤وهاتان الوظيفتان م ولتا كل سنة منذ عام . لألمانة يف خدمة االجتماعات واملؤمترات
 و ٢٠٠٥، ازدادت دورات اجلمعية بالتدريج فأصبحت مثانية أيام يف عام ٢٠٠٤ومنذ عام . املساعدة املؤقتة العامة

وازدادت اخلدمات اإلدارية واملوضوعية . ٢٠٠٤ بعد أن كانت مخسة أيام يف عام ٢٠٠٧ يف عام أحد عشر يوما
زيادة جوهرية حيث قضت اجلمعية بأن ت عقد دوراهتا بالتناوب ما بني نيويورك والهاي، وبتقسيم الدورات إىل جزء 

 .بع للمكتب اجتماعات عاديةوعالوة على ذلك سيعقد الفريق العامل يف الهاي التا. رئيسي ودورة مستأنفة

  الرتب األخرى�مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة 

 ٥ �ترجع الزيادة يف مرتبات موظفي اخلدمات العامة إىل إنشاء وظيفة أساسية جديدة واحدة برتبة خ م  -٣٨٤
وال املساعدة املؤقتة  باالعتماد على أم٢٠٠٤وقد كانت هذه الوظيفة متو ل كل سنة منذ عام . حيتلها مساعد إداري

العامة لتوفري أمور منها الدعم للوظائف اإلدارية املتصلة باملوظفني اللغويني مبا يف ذلك التوظيف؛ واملساعدة املقدمة 
للمترمجني، وإنشاء ورصد ومتابعة العمليات املتصلة باالعتماد على املصادر اخلارجية يف الترمجة؛ ودعم املوظفني من 

 .ب االقتضاءالفئة الفنية حس

 املساعدة املؤقتة العامة

 حلساب مرتبات العاملني يف إطار املساعدة ٢٠٠٦ است عملت التكاليف القياسية املتصلة باملرتبات لعام  -٣٨٥
 يوما ١٤٥فسوف يتم  توظيف طابعني ومساعد لشؤون املراجع وأمني حمفوظات ومساعد إداري ملدة . املؤقتة العامة

والتكاليف املتعلقة بكافة جوانب املساعدة املؤقتة العامة، مبا يف ذلك . ٢٠٠٥يوما يف عام  ١٣٥ مقابل ٢٠٠٦عام 
املوظفون غري املترمجني املعينون للمساعدة يف االجتماعات املذكورة أعاله هذه التكاليف اليت كانت قد أدرجت يف 

مليزانية، أدرجت اآلن حتت بند املساعدة  املساعدة املؤقتة لالجتماعات من ا� ٣٢٠٠ حتت البند ٢٠٠٦ميزانية عام 
 .٢٠٠٧العامة املؤقتة من امليزانية وتبدو يف هذا املقام كزيادة يف عام 

 املكر سة ٣- املكرستني للمساعدة املؤقتة العامة والوظيفة برتبة ف٤-ومن بني الوظيفتني برتبة ف -٣٨٦
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات، هناك � ٣٢٠٠ت البند  حت٢٠٠٦للمساعدة املؤقتة العامة واملدرجة يف ميزانية عام 

 مكر سة للمساعدة املؤقتة العامة احتفظ هبا للموظف القانوين؛ أما التكاليف الباقية ٤-وظيفة واحدة برتبة ف
 اخلاصة مبوظــف لشـؤون ٣- املكرسة ملوظف قانوين والوظيفة برتبة ف٤-واملتعلقة بالوظيفة برتبة ف

فتظهر حتت الوظائف الثابتة لتغطي، يف جانب منها، التكاليف املتعلقة بالوظيفة املقترحة )  يورو٥٥ ٤٠٠(املؤمترات 
أما .  اخلاصة مبوظف لشؤون املؤمترات ومها وظيفتان أساسيتان٣- ملوظف قانوين والوظيفة برتبة ف٣-برتبة ف
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ر سة ملساعد إداري يف نطاق املساعدة املؤقتة  الرتب األخرى واملك�التكاليف املتصلة بوظيفة من فئة اخلدمات العامة 
 %.٥٠فهي مدرجة حتت الوظائف الثابتة مبعد ل شغور قدره )  يورو٤٥ ٢٢٥(العامة 

 � والوظيفة اجلديدة من فئة اخلدمات العامة ٣-فإن مل تتم  املوافقة على الوظيفتني اجلديدتني برتبة ف -٣٨٧
لثابتة أعاله، فسوف يتم  االحتفاظ باألموال املتصلة هبذه الوظائف يف الرتب األخرى املقترحة يف إطار الوظائف ا

و )  مكرستان للمساعدة املؤقتة العامة٤-وظيفتان برتبة ف( يورو ١٥٤ ٠٠٠إطار املساعدة املؤقتة العامة مببلغ 
املؤقتة  الرتب األخرى مكر سة هي األخرى للمساعدة �وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة ( يورو ٤٥ ٢٢٥
واالعتمادات اخلاصة هبذه الوظائف . الستمرار ضمان توافر ما يكفي من املوارد لألمانة لكي تؤد ي واليتها) العامة

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥املكرسة للمساعدة املؤقتة العامة أدرجت يف امليزانيتني الربناجميتني لعامي 

 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 أعاله، ي عزى التخفيض الذي يشهده البند من امليزانية املتعلق باملساعدة ٣٨٥ كما تقد م بيانه يف الفقرة -٣٨٨
. املؤقتة لالجتماعات إىل التكاليف املرتبطة باملوظفني من غري املترمجني الذين نقلوا إىل بند املساعدة املؤقتة العامة

 .ورينيوتغطي املساعدة املؤقتة لالجتماعات املترمجني التحريريني واملترمجني الف

 يف معد الت األجور اليومية ٢٠٠٦وحصلت زيادة يف مرتبات املترمجني واملراجعني بسبب الزيادة يف عام  -٣٨٩
ومتوس ط الزيادة . والشهرية لألمم  املتحدة اخلاصة باملترمجني واملراجعني، والزيادة كذلك يف البدل اليومي احلايل

باإلضافة إىل ذلك وليتيس ر تغطية كامل فترة  . %١٨بلغ حنو  ي٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٥املوح د احملسوب من عام 
ترمجة وثائق اللجنة واجلمعية وللتقيد باآلجال احملددة مبقتضى النظام الداخلي لكل  من اجلمعية واللجنة من الضرورة 

 .٢٠٠٥ يوما  كما هو احلال بالنسبة لعام ١٣٥ يوما بدال  من ١٤٥مبكان تعيني موظفني لغويني ملد ة 

واملبلغ الكل ي املخص ص للترمجة الفورية يغطي مثانية أيام عمل ترمجة فورية ويشتمل على عقد اجتماع  -٣٩٠
وهذا املبلغ يقوم على أساس املعد الت الراهنة اخلاصة بالترمجة . مد ته ثالثة أيام واجتماع ثان  مدته مخسة أيام للجنة

رمجة التحريرية باحملكمة مع بيان أن األمم املتحدة بصدد التفاوض مع الفورية اليت قد مها قسم الترمجة الفورية والت
الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املتخصصني يف خدمة املؤمترات الستعراض الشروط واملعد الت اخلاصة باملترمجني 

أما الترمجة الفورية يف .  فيهاوعليه قد يتع ني تعديل التكلفة اليت تستأثر هبا االحتياجات احملددة بالزيادة. الفوريني
الدورة اخلامسة املستأنفة والدورة السادسة للجمعية فسوف ت درج يف إطار اخلدمات التعاقدية األخرى حبكم أن هذه 

 .٢٠٠٧التكاليف تغطيها مذكرة تفاهم معقودة مع األمم املتحدة اليت ست عقد يف مقر ها بنيويورك دورتا اجلمعية لعام 

 العمل اإلضايف

ثالثة أيام للدورة : ٢٠٠٧سيزداد مبلغ العمل اإلضايف بسبب استمرار دوريت اجلمعية مد ة أطول يف عام  -٣٩١
يناير، واجلزء من الدورة السادسة الذي مد ته ثالثة أيام؛ واجلزء من الدورة /اخلامسة املستأنفة يف كانون الثاين

 .السادسة ومد ته مثانية أيام
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 رحة من غري املوظفنياملوارد اجلديدة املقت

 املوارد األساسية

 السفر

 يورو يف تكاليف سفر املوظفني مرتبطة بتنظيم ومتابعة وخدمة دورات ١٧٩ ٥٠٠هناك زيادة مقدارها  -٣٩٢
الدورة املستأنفة اخلامسة واجلزء الذي مدته ثالثة أيام من الدورة السادسة واجلزء :  يف نيويورك٢٠٠٧اجلمعية لعام 
وستدعو احلاجة إىل وجود مخسة عشر موظفا أثناء األيام الثالثة أو األيام . انية أيام من الدورة السادسةالذي مدته مث

 .الثمانية من اجلزأين، ومثانية موظفني بالنسبة للدورة اخلامسة املستأنفة

 يومني يف  على أن يطلب الرئيس من ثالثة من األعضاء فيها االجتماع ملدة يوم واحد أواللجنةوافقت  -٣٩٣
وسوف جتتمع أعضاء . الفترة اليت تسبق مباشرة انعقاد دورهتا السابعة للنظر يف طلبات اإلعفاء وفقا ملقرر اجلمعية

وتقوم اللجنة بدورها باعتماد التوصيات . اللجنة الثالثة بصورة غري رمسية ويعرضون استنتاجاهتم على اللجنة ككل 
 .املرفوعة إىل اجلمعية

 قدية مبا فيها التدريباخلدمات التعا

ترمجتها / يف النصوص اليت ي عتمد يف تنقيحها%٢٠يستند هذا الرقم إىل زيادة بنسبة .  الترمجة اخلارجية -٣٩٤
على مصادر خارجية بالنظر إىل تزايد عدد الوثائق النامجة عن تنامي عدد التقارير اليت ترفعها احملكمة إىل اجلمعية 

ة بعمل احملكمة، وعن تزايد عدد أيام الدورة واالتصال املتزايد واملتطلبات من الوثائق واللجنة عن املسائل املتصل
 .واملنشورات الالزمة لألمانة كالنصوص القانونية وخالصات البيانات واألدلة

 أخذا بعني االعتبار الزيادة ٢٠٠٦ مقارنة مبيزانية عام % ٢٠هناك زيادة نسبتها .   الطباعة اخلارجية -٣٩٥
 . بالنظر لعدد األيام اإلضافية الزائدة املكرسة لالجتماعات وللدورة املستأنفة٢٠٠٧توقعة يف عدد الصفحات عام امل

ستنتفي احلاجة إىل اخلدمات األمنية أثناء االجتماعات اليت ت عقد يف عام .  االستعانة مبصادر خارجية -٣٩٦
 ومن مث ألغي ٢٠٠٧دورة السادسة يف نيويورك يف عام  وذلك نتيجة النعقاد الدورة اخلامسة املستأنفة وال٢٠٠٧

 .هذا البند من امليزانية

، أبرز هذا البند اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ٢٠٠٦يف عام .   اخلدمات التعاقدية األخرى -٣٩٧
 واملتعلقة بالتأمني، اخلدمات املقدمة من الناقلني،(وغريها من اخلدمات التعاقدية املتنوعة املقدمة لالجتماعات 

أما التكاليف التعاقدية ) واستئجار أجهزة االستنساخ والتكاليف املتصلة بوسائط اإلعالم والصور وجتهيز الشارات
املتصلة مبكان انعقاد االجتماعات فقد كانت مدرجة فيما مضى حتت بند استئجار املباين وهي تندرج اآلن حتت بند 

 .اخلدمات التعاقدية األخرى

، يتضمن هذا البند من امليزانية التكاليف التقديرية املتعلقة خبدمات االجتماعات اليت ٢٠٠٧ويف عام  -٣٩٨
 ، واليت تشمل الترمجة الفورية وقاعات ٢٠٠٥تقد مها األمم املتحدة باالستناد إىل تكاليف الدورة املستأنفة لعام 
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تصال واملساعدة املقدمة إىل قاعات االجتماع والترمجة االجتماع والطباعة واستئجار احلواسيب واستخدام أدوات اال
 .التحريرية أثناء الدورة واملساعدة السمعية البصرية وتكاليف موظف لشؤون الصحافة

وي درج بند استئجار مكان عقد اجتماعات جلنة امليزانية واملالية واألفرقة العاملة بالنظر إىل عدم التيق ن  -٣٩٩
 . االجتماعات باحملكمةالذي يكتنف توافر غرف 

 األثاث واملعد ات

 راجعة إىل شراء تراخيص البيانات ٢٠٠٦ يورو مقارنة مبيزانية عام ٣٠ ٠٠٠إن الزيادة املقدرة بنحو  -٤٠٠
وهذه الربامج تستخدمها حاليا احملكمة لألغراض املرجعية تسهيال ) . مترمجني(الشرحية املتوقع لعشرة مستعملني 

 .لتحريريةلعمليات الترمجة ا
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 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :   الربنامج الرئيسي الرابع-١٠٧اجلدول 
 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 

 )بآالف اليورو(
 ٢٠٠٥نفقات عام 

 )بآالف اليورو(
املتصلة  اجملموع املبلغ %

 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت
 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت

 الربنامج الرئيسي الرابع

 موظفو الفئة الفنية ٣٨٩,٩  ٣٨٩,٩ ٥٠٧,٢  ٥٠٧,٢ ١١٧,٣    ٣٠,١   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٢٤٩,٢  ٢٤٩,٢ ٢٨٨,٠  ٢٨٨,٠ ٣٨,٨    ١٥,٦   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٥٦٠,٧  ٥٦٠,٧ ٦٣٩,١  ٦٣٩,١ ٧٩٥,٢  ٧٩٥,٢ ١٥٦,١    ٢٤,٤   
 املساعدة املؤقتة العامة ٢١٤,٦  ٢١٤,٦ ١٣٢,٤  ١٣٢,٤ ٦٠٦,٢  ٦٠٦,٢ ٤٧٣,٨    ٣٥٧,٩   
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١ ٠١٧,٥  ٢ ٠١٧,٥ ٢ ١٦٩,٣  ٢ ١٦٩,٣ ١ ٣١٤,٤  ١ ٣١٤,٤ ٨٥٤,٩ - ٣٩,٤ -

 العمل اإلضايف ٢١,٦  ٢١,٦ ٤٢,٠  ٤٢,٠ ٤٨,٦  ٤٨,٦ ٦,٦    ١٥,٧   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١ ٢٥٣,٧  ١ ٢٥٣,٧ ٢ ٣٤٣,٧  ٢ ٣٤٣,٧ ١ ٩٦٩,٢  ١ ٩٦٩,٢ ٣٧٤,٥ - ١٦,٠ -

  السفر ١١٠,٧  ١١٠,٧ ١٤٠,٥  ١٤٠,٥ ٣٢٣,٢  ٣٢٣,٢ ١٨٢,٧    ١٣٠,٠   
 الضيافة ٢,١  ٢,١ ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٦٢٠,٣  ٦٢٠,٣ ٤٢٠,٢  ٤٢٠,٢ ١ ٠٤٤,١  ١ ٠٤٤,١ ٦٢٣,٩    ١٤٨,٥   
 نفقات التشغيل العامة ٣٨,٢  ٣٨,٢ ٤٦١,٩  ٤٦١,٩ ٥٥,٠  ٥٥,٠ ٤٠٦,٩ - ٨٨,١ -

 اللوازم واملواد ٤٠,٥  ٤٠,٥ ١٣,٠  ١٣,٠ ٢٣,١  ٢٣,١ ١٠,١    ٧٧,٧   
 األثاث واملعدات ٦٥,٧  ٦٥,٧ ٤٧,٢  ٤٧,٢ ٨٠,٠  ٨٠,٠ ٣٢,٨    ٦٩,٥   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٨٧٧,٥  ٨٧٧,٥ ١ ٠٩٢,٨  ١ ٠٩٢,٨ ١ ٥٣٥,٤  ١ ٥٣٥,٤ ٤٤٢,٦    ٤٠,٥   

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٤٢,٤  ٤٢,٤ ٤٢,٤    ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج الرئيسي الرابع ٢ ٦٩١,٩  ٢ ٦٩١,٩ ٤ ٠٧٥,٦  ٤ ٠٧٥,٦ ٤ ٣٤٢,٢  ٤ ٣٤٢,٢ ٢٦٦,٦    ٦,٥   

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام :   الربنامج الرئيسي الرابع-١٠٨اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 الربنامج الرئيسي الرابع عام

 األساسية     ١  ٢    ٣ ٣ ١ ٤ ٧
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي    ١  ٢    ٣ ٣ ١ ٤ ٧

 الوظائف
  احلالية

 األساسية       ٢   ٢  ١ ١ ٣
 صلة باحلاالتاملت              
 اجملموع الفرعي       ٢   ٢  ١ ١ ٣

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع    ١  ٢ ٢   ٥ ٣ ٢ ٥ ١٠
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 االستثمار يف مباين احملكمة: الربنامج الرئيسي اخلامس -هاء
 

 
 

 مقدمــة

. اهلدف من الربنامج الرئيسي اخلامس هو توفري أماكن مالئمة للمحكمة يف األجلني القصري والطويل -٤٠١
الربنامج نتيجة لذلك إىل برنامج املباين الدائمة وبرنامج املباين املؤقتة، على التوايل، لكل من اهلدفني القصري وينقسم 

وال يزال الربنامج الثالث، . األجل والطويل األجل املتعلقني بضمان أفضل مكان ممكن للمحكمة بأقل تكلفة ممكنة
 . وهو برنامج مركز االحتجاز، قيد البحث حاليا

 .ويرتبط هذا الربنامج الرئيسي جبميع األهداف االستراتيجية للمحكمة ويؤثر عليها تأثريا كبريا -٤٠٢

 نوعية العدالة

تتوقف اإلجراءات العلنية املنصفة والفعالة والسريعة على متكني مجيع الفعاليات املعنية من أداء دورها بغري  -٤٠٣
افر املباين الدائمة، يلزم وجود مباين مؤقتة لضمان الدعم املالئم وإىل حني تو. قيود نتيجة لعدم مالءمة املباين

وينبغي أن تكون املباين ذات مرونة كافية لدعم . للمحكمة ومتكني مجيع األجهزة من أداء عملها بطريقة مرضية
 . االحتياجات املتغرية للمحكمة

 مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم

وعالوة على ذلك، .  حتظى بدعم مالئم هي املؤسسة اليت لديها، حبكم تعريفها، مبان  مالئمةاملؤسسة اليت -٤٠٤
 .ستؤثر املباين الدائمة للمحكمة كثريا على االعتراف الدويل باحملكمة

 منوذج لإلدارة العامة

ركز الرئيسي يهدف هذا الربنامج الرئيسي، أساسا، إىل ضمان إسكان مجيع املوظفني الذين يعملون بامل -٤٠٥
بوجه مالئم وبأقل تكلفة ) مبا يف ذلك أمانتا مجعية الدول األطراف والصندوق االستئماين للضحايا(للمحكمة 
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ويف هذا الصدد، يقدم هذا الربنامج الدعم هلدف احملكمة املتمثل يف حتقيق النتائج املرجوة بأقل املوارد . ممكنة
 . إىل أن تكون منوذجا لإلدارة العامة فيما يتعلق بإدارة املباينولتحقيق هذا الغرض، هتدف احملكمة. املمكنة

وينبغي أن يكفل املكتب املعين . وبالنظر إىل نطاق املشروع، يتسم ما سلف بأمهية خاصة للمباين الدائمة -٤٠٦
 .مبشروع املباين الدائمة تطبيق املعايري اإلدارية للمهنة على مجيع مستويات املشروع



 
 
 

 

I   ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :   الربنامج الرئيسي اخلامس-١٠٩اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع سيةاألسا باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 الربنامج الرئيسي اخلامس

 موظفو الفئة الفنية    ١٨٠,١  ١٨٠,١ ١٨٠,١    ١٠٠,٠   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم    ٢٨١,٧  ٢٨١,٧ ٢٨١,٧    ١٠٠,٠   
 اجملموع الفرعي، املوظفون       ٤٦١,٨  ٤٦١,٨ ٤٦١,٨    ١٠٠,٠   
 املساعدة املؤقتة العامة       ٢٥٠,٠  ٢٥٠,٠ ٢٥٠,٠    ١٠٠,٠   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى       ٢٥٠,٠  ٢٥٠,٠ ٢٥٠,٠    ١٠٠,٠   
  السفر ١٠,٨  ١٠,٨    ١١,٤  ١١,٤ ١١,٤    ١٠٠,٠   
 ها التدريباخلدمات التعاقدية مبا في ٢ ٦٩٤,٢  ٢ ٦٩٤,٢ ٦٣١,٠  ٦٣١,٠ ٣٥٤,٠  ٣٥٤,٠ ٢٧٧,٠ - ٤٣,٩ -

 نفقات التشغيل العامة    ٢٧٨,٨  ٢٧٨,٨ ٤٢٢,٩  ٤٢٢,٩ ١٤٤,١    ٥١,٧   
 اللوازم واملواد    ٢٩,٨  ٢٩,٨ ١٥٧,٦  ١٥٧,٦ ١٢٧,٨    ٤٢٨,٩   
 األثاث واملعدات ١٣٥,٥  ١٣٥,٥ ١٦٦,٢  ١٦٦,٢ ٨٦٣,١  ٨٦٣,١ ٦٩٦,٩    ٤١٩,٣   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢ ٨٤٠,٥  ٢ ٨٤٠,٥ ١ ١٠٥,٨  ١ ١٠٥,٨ ١ ٨٠٩,٠  ١ ٨٠٩,٠ ٧٠٣,٢    ٦٣,٦   

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٤٤,٤  ٤٤,٤ ٤٤,٤    ١٠٠,٠   
 جمموع الربنامج الرئيسي اخلامس ٢ ٨٤٠,٥  ٢ ٨٤٠,٥ ١ ١٠٥,٨  ١ ١٠٥,٨ ٢ ٥٦٥,٢  ٢ ٥٦٥,٢ ١ ٤٥٩,٤    ١٣٢,٠  

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ي اخلامس  الربنامج الرئيس-١١٠اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 سي اخلامسالربنامج الرئي عام

 األساسية               
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف
  احلالية

 األساسية     ١   ١  ٢  ٩ ٩ ١١
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي     ١   ١  ٢  ٩ ٩ ١١

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع     ١   ١  ٢  ٩ ٩ ١١
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 املباين املؤقتة  : ٥١٠٠الربنامج  -١

 مقدمة

فقد أعادت الدولة املضيفة النظر يف . تغري حجم برنامج املباين املؤقتة بشكل مثري منذ دورة امليزانية السابقة -٤٠٧
ىن اآلرك يف خطة التوسع األصلية يف مرافق اإلسكان احلالية اليت كان سيتم مبقتضاها التوسع داخل املقر الرئيسي مبب

ويتكون احلل الذي . واستوجب األمر وضع خطط جديدة ملراعاة احتياجات اإلسكان املتنامية للمحكمة. الهاي
يتكون من جمموعة من املكاتب املتاحة " خمفف للصدمة"األول، االستعانة مبوقع مؤقت : وقع عليه االختيار من شقني

٢٠٠٦ياجات العاجلة للمحكمة، والثاين، يف وقت الحق من عام  ملواجهة االحت(Hoftoren)) مبىن هوفتورن(فورا 
، تشييد جمموعة من املباين من أجزاء مصنوعة مقدما بالساحة املخصصة لوقوف السيارات باملقر الرئيسي للمحكمة 

 .  يف األجل الطويل

لتوسع األصلية يف وتتطلب كلتا املرحلتني من مشروع املباين املؤقتة تكاليف تزيد على تكاليف خطة ا -٤٠٨
 . وجيب لذلك تعديل امليزانية الربناجمية وفقا هلذا التغيري. جناح جديد مببىن املقر الرئيسي

 األهداف

كفالة أقصى قدر ممكن من األمن والسالمة والرفاه جلميع املوظفني، مبا يتفق مع نظام روما األساسي  -١
 ).١٥اهلدف االستراتيجي (

اهلدف  ( لتحقيق املستويات املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة وضع جمموعة من الربامج -٢
 ).١٢االستراتيجي 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 

عدد املوظفني الذين مت إسكاهنم على بعد يزيد  •
على كيلومتر واحد من املقر الرئيسي مقسوما على 

 .جمموع عدد املوظفني

روف تتفق مع عدد املوظفني الذين يعملون يف ظ •
 .املعايري الدولية مقسوما على جمموع عدد املوظفني

  ١اهلدف 

 من %١٠٠وجود : تطبيق مبدأ احملكمة الواحدة •
 .املوظفني بالقرب من املقر الرئيسي مببىن اآلرك

 من املوظفني يعملون يف مكاتب تتفق مع %١٠٠ •
 .املمارسة املتبعة يف املنظمات الدولية

 

ن املدعومة مقسوما على عدد احتياجات اإلسكا •
 .جمموع عدد طلبات اإلسكان

  ٢اهلدف 

 من مجيع احتياجات اإلسكان %٩٥معاجلة  •
 .اجلديدة يف اإلطار الزمين وامليزانية املتفق عليهما

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني
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 املوارد األساسية

 ألخرى الرتب ا�تسعة موظفني مساعدين لألمن من فئة اخلدمات العامة 

) هوفتورن واملباين اليت ستشي د من أجزاء مصنوعة مقدما (نشأت نتيجة إلضافة مبان  جديدة : األمن -٤٠٩
األمن املعمول هبا يف املقر  ويلزم محاية هذه املباين وفقا ملعايري. ملوظفي احملكمة احلاجة إىل موظفني إضافيني لألمن

 إىل تسعة موظفني جدد لألمن لتأمني الوصول إىل هذه املباين وحيتاج قسم األمن والسالمة. الرئيسي للمحكمة
 .اجلديدة

 املساعدة املؤقتة العامة

ويف . كاتب الربيد باملوقعني اجلديدين/يطلب مساعدان إضافيان للدعم ألداء مهام العاملُ: اخلدمات العامة -٤١٠
أساس التفرغ بينما سيعمل املساعد اآلخر املرحلة األوىل، يف مبين هوفتورن، سيؤدي أحد املساعدين العمل على 

ويف املرحلة الثانية، يف املباين اليت ستشي د من أجزاء مصنوعة مقدما ، سيعمل ). يومان يف األسبوع(بعض الوقت 
 . املساعدان على أساس التفرغ

ات تتطلب املكاتب اجلديدة دعما إضافيا يف جمال تكنولوجي: تكنولوجيات املعلومات واالتصال -٤١١
وتشمل املساعدة اإلضافية املطلوبة مكتبا . املعلومات، من مكتب خدمات الدعم إىل اخلط الثاين والثالث للدعم

وسينقل هذا املورد يف املرحلة الثانية إىل املباين اليت ستشي د من أجزاء مصنوعة مقدما  . إضافيا للخدمات يف هوفتورن
 .عمل هذه املباين بطاقتها الكاملة وسينضم إليه موظفان إضافيان للدعم عندما ست

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 التكاليف األخرى املتصلة باملوظفني

 يورو لتغطية األزياء اجلديدة والعمل اإلضايف املعتاد ملوظفي ٥٠ ٠٠٠يقترح اعتماد إضايف يبلغ قدره حنو ُ -٤١٢
 .األمن

 ا فيها التدريب اخلدمات التعاقدية مب

تشمل املوارد املطلوبة التدريب العادي ملوظفي األمن، والطباعة اخلارجية، واخلدمات التعاقدية األخرى  -٤١٣
؛ )مبا يف ذلك اللوازم الشخصية، والالفتات، واألدلة احملددة، اخل(جلميع اللوازم املكتبية املتعلقة باملباين اجلديدة 

 .  يورو٤٤ ٠٠٠غ االعتماد املدرج بامليزانية بشأن اخلدمات التعاقدية ويبل. وآالت النسخ التصويري

 

 نفقات التشغيل العامة
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 .أدرج اعتماد لصيانة املباين اجلديدة، واملنافع، وأعمال الصيانة األخرى -٤١٤

. ويلزم أجهزة جديدة لتكنولوجيات املعلومات إلقامة نظام موحد لتكنولوجيات املعلومات يف املباين -٤١٥
وتشمل هذه األجهزة مركز بيانات ملوقع املباين اليت ستشي د من أجزاء مصنوعة مقدما ، وخوادم الكترونية ستستخدم 

 .بقدر اإلمكان يف مبىن هوفتورن أوال مث تنقل بعد ذلك إىل املوقع الثاين

 . يورو٤٢٢ ٠٠٠ويبلغ اجملموع التقديري لنفقات التشغيل حنو  -٤١٦

 اللوازم واملواد

املوجهات، (تشمل اللوازم واملواد املطلوبة للمباين اجلديدة املواد املعتادة من لوازم تكنولوجيات املعلومات  -٤١٧
األدوات املكتبية، املستهلكات، املواد واألوراق الالزمة آلالت النسخ التصويري، (إىل لوازم املكاتب ) الربط الشبكي

 . يورو١٥٠ ٠٠٠ويبلغ جمموع اللوازم حنو ). اخل

 األثاث واملعدات

. تتطلب املباين اجلديدة جمموعات كاملة من األثاث اجلديد أي من املكاتب واملقاعد واخلزائن، اخل -٤١٨
ويبلغ عدد املوظفني يف مبىن هوفتورن حاليا . وتتوقف هذه التكاليف مباشرة على عدد املوظفني يف املباين اجلديدة

د املوظفني يف املباين اليت ستشي د من أجزاء مصنوعة مقدما  تدرجييا حنو  موظفا، ومن املتوقع أن يبلغ عد١٠٥حنو 
 . يورو٨٦٠ ٠٠٠، ولذلك ي قد ر املبلغ املطلوب لألثاث واملعدات بنحو ٢٠٠٧ موظف يف هناية عام ٢٠٠



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام :  ٥١٠٠  الربنامج -١١١اجلدول 

 ٢٠٠٧ لعام امليزانية املقترحة النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 املباين املؤقتة

 موظفو الفئة الفنية       ٢٨١,٧  ٢٨١,٧ ٢٨١,٧     ١٠٠,٠    
 اجملموع الفرعي، املوظفون       ٢٨١,٧  ٢٨١,٧ ٢٨١,٧     ١٠٠,٠    
 املساعدة املؤقتة العامة       ٢٥٠,٠  ٢٥٠,٠ ٢٥٠,٠     ١٠٠,٠    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى       ٢٥٠,٠  ٢٥٠,٠ ٢٥٠,٠     ١٠٠,٠    

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٢ ٤٧٥,٥  ٢ ٤٧٥,٥ ٤١٥,٠  ٤١٥,٠ ٤٤,٠  ٤٤,٠ ٣٧١,٠-   ٨٩,٤ - 
 نفقات التشغيل العامة    ٢٧٨,٨  ٢٧٨,٨ ٤٢٢,٩  ٤٢٢,٩ ١٤٤,١     ٥١,٧    
 اللوازم واملواد    ٢٩,٨  ٢٩,٨ ١٥٧,٦  ١٥٧,٦ ١٢٧,٨     ٤٢٨,٩    
 ثاث واملعداتاأل ١٣٥,٥  ١٣٥,٥ ١٦٦,٢  ١٦٦,٢ ٨٦٣,١  ٨٦٣,١ ٦٩٦,٩     ٤١٩,٣    
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢ ٦١١,٠  ٢ ٦١١,٠ ٨٨٩,٨  ٨٨٩,٨ ١ ٤٨٧,٦  ١ ٤٨٧,٦ ٥٩٧,٨     ٦٧,٢    

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٣٦,٣  ٣٦,٣ ٣٦,٣    ١٠٠,٠    
 لربنامج جمموع ا ٢ ٦١١,٠  ٢ ٦١١,٠ ٨٨٩,٨  ٨٨٩,٨ ٢ ٠٥٥,٦  ٢ ٠٥٥,٦ ١ ١٦٥,٨    ١٣١,٠    

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٥١٠٠  الربنامج -١١٢اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 املباين املؤقتة عام

 األساسية               
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف
  احلالية

 األساسية            ٩ ٩ ٩
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي            ٩ ٩ ٩

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع            ٩ ٩ ٩
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 املباين الدائمة : ٥٢٠٠الربنامج  -٢

 مقدمة

سيكون املكتب املعين مبشروع املباين الدائمة الذي أنشئ مؤخ را مسؤوال، يف اإلطار اإلداري للمشروع،  -٤١٩
بات والتنظيم عن إعداد مجيع املهام الالزمة إلنشاء املباين الدائمة للمحكمة وإدارهتا، مبا يف ذلك عن حتديد املتطل

 .التفصيلي للمشروع

 األهداف

صياغة خيارات هتم مواقع جغرافية خمتلفة ملوارد احملكمة وأنشطتها مبا يف ذلك املتطلبات اخلاصة باملباين  -١
 ).٥اهلدف االستراتيجي (الدائمة 

 النتائج املتوقعة مؤشرات األداء

 

 .املنجزة/النسبة الفعلية من األهداف احملققة •

  ١اهلدف 

 يف املائة على األقل من األهداف احملددة ٨٥إجناز  •
ستوضع اخلطة . (٢٠٠٧يف خطة املشروع لعام 

وفقا للقرارات اليت ستتخذها مجعية الدول 
 ).األطراف

 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني

 املوارد األساسية

  ٥-رئيس املكتب املعين مبشروع املباين الدائمة برتبة ف

 رئيس املكتب املعين مبشروع املباين الدائمة إمجاال مسؤوال  عن التطورات اليومية يف مشروع املباين سيكون -٤٢٠
وعالوة على ذلك، سيعمل شاغل هذه الوظيفة بوصفه جهة تنسيق للمشروع يف احملكمة وسيكون مسؤوال  . الدائمة

 .عن إدارة املكتب املعين مبشروع املباين الدائمة

الدولة املضيفة، املقاولني، ( هذه الوظيفة مسؤوال  أيضا عن االتصال بالفعاليات اخلارجية وسيكون شاغل -٤٢١
 .، وعن مواصلة إبالغ إدارة احملكمة بالتقدم احملرز يف املشروع)اخل

تطلب هذه الوظيفة، اليت ال تدخل يف معدل الشواغر، للدور الرئيسي الذي سيقوم به رئيس املكتب ُو -٤٢٢
 .ع املباين الدائمة يف ضمان التقدم يف األعمال التحضريية للمشروع وفقا للجدول الزمين احملدداملعين مبشرو

  ٢-موظف إداري معين مبشروع املباين الدائمة برتبة ف
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سيكون شاغل هذه الوظيفة مسؤوال  عن تقدمي املساعدة والدعم جلميع أنشطة املكتب املعين مبشروع  -٤٢٣
مثل املواصفات التقنية، (ذلك إعداد مشاريع التوصيات، ومعاجلة مجيع أنواع املعلومات املباين الدائمة مبا يف 

 .املتصلة باملباين الدائمة) واجلداول الزمنية، وامليزانيات

وسيقدم املوظف اإلداري املعين مبشروع املباين الدائمة املساعدة الالزمة لرئيس املكتب املعين مبشروع  -٤٢٤
وجار  اختاذ اإلجراءات الالزمة لشغل هذه الوظيفة حبلول شهر .  أجل زيادة فعالية الوحدةاملباين الدائمة من

 . ٢٠٠٧فرباير /شباط

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني

 املوارد األساسية

 السفر

 العدل مثل حمكمة( يورو للسفر من أجل االتصال بالقائمني مبشاريع مماثلة أخرى ١١ ٤٠٠مبلغ  يطلبُ  -٤٢٥
وسيسمح . ، لضمان تبادل املعلومات بوجه مالئم)األوروبية، واملصرف املركزي األورويب، ومباين احملاكم الوطنية

 .هذا باستفادة احملكمة من جتارب املؤسسات األخرى وجتنب ارتكاب نفس األخطاء

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ملبلغ احملدد يف السنة املاضية، لتمديد العقد املربم مع الشركة  يورو، وهو نفس ا٢١٤ ٠٠٠مبلغ  يطلبُ -٤٢٦
 .االستشارية اخلارجية إلدارة املشروع

 يورو ألغراض الربجمة املعمارية، أي للقيام بدراسة شاملة لتحديد ٩٠ ٠٠٠يطلب مبلغ إضايف قوامه ُ و -٤٢٨
سة، اليت سيقدم يف هنايتها تقرير بشأن عملية وستشمل الدرا. املتطلبات املعمارية والتقنية التفصيلية للمستعمل

مقابالت مع موظفي الوحدة املعنيني، ورسم خرائط للمناطق اجملاورة، : التخطيط للمباين الدائمة املقبلة، ما يلي
 .  وسيضطلع فريق من اخلرباء هبذه املهمة التخصصية. وجلسات للمعايرة لتجنب الطلبات غري الضرورية



 

 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام : ٥٢٠٠لربنامج   ا-١١٣اجلدول 

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية حلاالتبا
 املباين الدائمة

 موظفو الفئة الفنية بدون تقسيم    ١٨٠,١  ١٨٠,١ ١٨٠,١ ١٠٠,٠
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى       ١٨٠,١  ١٨٠,١ ١٨٠,١ ١٠٠,٠
 السفر ١٠,٨  ١٠,٨    ١١,٤  ١١,٤ ١١,٤ ١٠٠,٠
 خلدمات التعاقدية مبا فيها التدريبا ٢١٨,٧  ٢١٨,٧ ٢١٦,٠  ٢١٦,٠ ٣١٠,٠  ٣١٠,٠ ٩٤,٠ ٤٣,٥
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ٢٧٠,٥  ٢٧٠,٥ ٢١٦,٠  ٢١٦,٠ ٣٢١,٤  ٣٢١,٤ ١٠٥,٤ ٤٨,٨

 املتصلة باملوظفني
 الصيانة املوزعة       ٨,١  ٨,١ ٨,١ ١٠٠,٠
 جمموع الربنامج  ٢٢٩,٥  ٢٢٩,٥ ٢١٦,٠  ٢١٦,٠ ٥٠٩,٦  ٥٠٩,٦ ٢٩٣,٦ ١٣٥,٩

 ٢٠٠٧املالك املقترح من املوظفني لعام : ٥٢٠٠الربنامج   -١١٤اجلدول 

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
الرتب -العامة

 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتبة 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 فما فوقها

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

وكيل أمني 
 لدائمةاملباين ا عام

 األساسية               
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي              

 الوظائف
  احلالية

 األساسية     ١  ١   ٢    ٢
 املتصلة باحلاالت              
 اجملموع الفرعي     ١  ١   ٢    ٢

 الوظائف اجلديدة

  اجملموع       ١   ٢    ٢
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 مركز االحتجاز  : ٥٣٠٠الربنامج   -٣

 مقدمة

وأي متويل ملركز االحتجاز الدائم هو متويل . ال تزال احملكمة تعتزم احلصول على مركز احتجاز دائم خاص هبا -٤٢٨
قسم : ٣٣٣٠ يورو حتت الربنامج الفرعي ١ ٧١٧ ٨٠٠مستقل عن اإلجيار احلايل لزنزانات االحتجاز املدرج يف امليزانية مببلغ 

 .االحتجاز



ICC-ASP/5/32 

226 

 املرفقات 



ICC-ASP/5/32 

227 

 املرفق األول

 ٢٠٠٧مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
 ٢٠٠٧وصندوق رأس املال املتداول لعام 

 
 إن مجعية الدول األطراف، 
الستنتاجات والتوصيات ذات  للمحكمة اجلنائية الدولية ويف ا٢٠٠٧ امليزانية الربناجمي ة املقترحة لعام وقد نظرت يف 

 الصلة للجنة امليزانية واملالية الواردة يف تقرير اللجنة،

 : يورو ألبواب االعتمادات التايل الذكر٩٣ ٤٥٨ ٣٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على -١  

 باب االعتماد يورو

 الربنامج الرئيسي األول ١٠ ٥٩٤ ٦٠٠
 اهليئة القضائية

 امج الرئيسي الثاينالربن ٢٥ ٢٤٧ ٢٠٠
 مكتب املدعي العام

 الربنامج الرئيسي الثالث ٥٠ ٧٠٩ ١٠٠
 قلم احملكمة

 الربنامج الرئيسي الرابع ٤ ٣٤٢ ٢٠٠
 أمانة مجعية الدول األطراف

 الربنامج الرئيسي اخلامس ٢ ٥٦٥ ٢٠٠
 االستثمار يف مباين احملكمة

 اجملموع ٩٣ ٤٥٨ ٣٠٠

 

 يورو لصندوق رأس املال املتداول وتأذن للمسج ل بأن يقدم سلفا من ٧ ٧٩٠ ٤٥٠ على مستوى توافق -٢  
 .الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل



 

 

 
 املرفق الثاين

رئاودلا ةسائرلا ةئيه

ةمكحملا ملق

ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يميظنتلا لكيهلا

لجسملا بتكم
 ةیراشتسالا تامدخلا مسق

ةينوناقلا قئاثولاو مالعالا مسق

يلاملا بقارملا بتكم ةمالسلاو نمألا مسق

عافدلاو ایاحضلا ةبعش ةمكحملا تامدخ ةبعش  ةیرادإلا تامدخلا ةبعش
ةآرتشملا

عافدلا معد مسق

 ضیوعتو ةآراشم مسق
ایاحضلا

عافدلل ماعلا ماحملا بتكم

 ماعلا يماحملا بتكم
ایاحضلل

ةمكحملا ةرادإ مسق

زاجتحالا مسق

ةیروفلا ةمجرتلا مسق
ةمكحملل عباتلا ةیریرحتلاو

دوهشلاو ایاحضلا ةدحو

ةیرشبلا دراوملا مسق

ةيلاملاو ةينازيملا مسق

ةماعلا تامدخلا مسق

 تايجولونكت مسق
لاصتالاو تامولعملا

تایرتشملا مسق

ةيناديملا تايلمعلا مسق

)*( فارطألا لودلا ةيعمج ةنامأ  ينامئتسالا قودنصلا ةنامأ
ایاحضلل

ةرشابم ةيلوؤسم ةلوؤسم يهو ةيعمجلا ةرمإ تحت اهّماهم فارطألا لودلا ةيعمج ةنامأ يدؤت  )*(
ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نم أّزجتی ال ءزج فارطألا لودلا ةيعمج ةنامأو .ةيعمجلا هذه مامأ
                      .ةمكحملا ملقب ،اهيفظومو يه ،ةیرادإلا ضارغألل ،ةقحلم ةنامألا نأ ىلع

ماعلا يعدملا بتكم

ماعلا يعدملا

ءاعدالا ةبعش تاقيقحتلا ةبعش  صاصتخالا ةبعش
نواعتلاو لماكتلاو

ءاعدالا مسق

فانئتسالا مسق

تايلمعلاو طيطختلا مسق

قيقحتلا  ةقرفأ

تالاحلا ليلحت مسق

يلودلا نواعتلا مسق

ةينوناقلا ةروشملا مسق تامدخلا مسق

 عورشمب ينعملا بتكملا
ةمئادلا ينابملا

يلخادلا عجارملا بتكم
تاباسحلل
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 املرفق الثالث

 ٢٠٠٧افتراضات ختص  امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

٢٠٠ ...........................................................................................
.. 

 عدد أيام احملكمة يف اثين عشر شهرا 

١٦٠ ...........................................................................................
.. 

 ٤/٥ عملية تناوب قوامها ٤٠: عدد الشهود

٣٠ ...........................................................................................
 عدد أشخاص الدعم ..

...........................................................................................  أيام٧
 املدة القصوى اليت يبقاها كل شاهد ..

٢ ...........................................................................................
 عدد املتهمني حبسب كل قضية ..

٢ ...........................................................................................
 عدد أفرقة الدفاع حبسب كل قضية ..

٢ ...........................................................................................
 عدد ممثلي الضحايا حبسب كل قضية ..

١٢ ...........................................................................................
 ٢٠٠٧ عام يف عدد الزنزانات املطلوبة ..

........................................................................................... صفر
 عدد الزيارات املوقعية اليت يؤد يها القضاة ..

........................................................................................... صفر
 جلسات االستماع باملوقع ..

٤ ...........................................................................................
 عدد املوظفني امليدانيني ..

 
 ١احلالة    ! إهناء التحقيق واحملاكمة رهنا  بتنفيذ القبض

 )أ (٢احلالة    ! ٢٠٠٧ديسمرب / وحىت كانون األول٢٠٠٧يناير /كانون الثاين: احملاكمة

 )ب (٢احلالة    !  التحقيق واحملاكمة رهنا  بتنفيذ القبضإهناء

 )ج (٢احلالة    ! التحقيق

 ٣احلالة    ! مواصلة التحقيق

 ٤احلالة    ! مواصلة التحقيق

 
 
  



 

 

 املرفق الرابع

 قائمة األهداف والغايات االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية
 

 منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 
تفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن ال

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 

 .طيةبريوقرا

مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم : ٢اهلدف 
 املالئم

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا 
 .الدور وتأمني الدعم املتزايد له

 

 نوعية العدالة: ١اهلدف 
 االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة 

ونية مع وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى املعايري القان
 .كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

 

إقامة عمليات جيدة األداء إلختاذ القرارات   -١٠
باألجهزة وفيما بني األجهزة وتوضيحها بناء على فهم 

 .دقيق لدور كل جهاز

  إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم -٦ 
تها أنشطة احملكمة هلذا الدور يتالءم مع املرحلة اليت بلغ

 .يف اجملتمعات املتأثرة هبذه األنشطة

 ٤  إجراء حتقيقات يف القضايا يتراوح عددها ما بني -١
، ضمن احلاالت القائمة أو اجلديدة، وحماكمتني ٦و

من . (اثنتني، رهنا مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجي
 )٢٠٠٩يوليه / إىل متوز٢٠٠٦ هيولي/متوز

إدارة غري بريوقراطية تركز على  أن تتحول إىل -١١
النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد 

 .  لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

  استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح -٧
التعاون الالزم مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف 

 .األشخاص وتسليمهم

لمخاطر األمنية والسعي اجلاد   إرساء نظام يتصد ى ل-٢
لتأمني القدر األقصى من أمن كافة املشاركني متشيا مع 

 .نظام روما األساسي

 وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات -١٢
 .األمثل من اجلودة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة

  زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز -٨
دل مع أصحاب املصلحة االتصال والتفاهم املتبا

 .والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 

  وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص -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 

 .نوعالت
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 تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية -١٣
تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد 

 .املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها

  تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافة -٩
 .اإلجراءات املوج هة إىل فئات التخاطب احمللي ة والعاملي ة

 

 لطاقة احملكمة ومباشرة املناقشات مع   إجناز منوذج-٤
مجعية الدول األطراف حول مجلة من القضايا ستتمكن 

 .احملكمة من معاجلتها كل سنة

 تعيني موظفني يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة -١٤
والصالحية واالستقامة، مع مراعاة متثيل اجلنسني، 

 .والتمثيل اجلغرايف، ومتثيل النظم القانونية

اغة خيارات هتم مواقع جغرافية خمتلفة ملوارد احملكمة   صي-٥ 
 .وأنشطتها مبا يف ذلك املتطلبات اخلاصة باملباين الدائمة

 تقدمي أقصى قدر ممكن من األمن والسالمة والرفاه -١٥
 . جلميع املوظفني، مبا يتفق مع نظام روما األساسي

.ني إجياد بيئة حريصة على تقدير التنوع بني املوظف-١٦
 . توفري فرص التطوير والترقي للموظفني املتفوقني -١٧
 الشروع يف بناء ثقافة مشتركة للمحكمة اجلنائية -١٨

 .الدولية وتنفيذها
 وضع وتنفيذ جمموعة كاملة من املعايري األخالقية -١٩

 .الواضحة لسلوك املوظفني
تقدم مستوى " مؤسسة إلكترونية" أن تتحول إىل -٢٠
 .ل من األمن للمعلوماتعا
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 )أ(املرفق اخلامس 

 املالك املقترح للمحكمة اجلنائية الدولية حبسب الربنامج الرئيسي

جمموع 
 املوظفني

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
 العامة

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 األخرى

اخلدمات 
-العامة

الرتب 
 الرئيسية

جمموع 
موظفي 
 الفئة الفنية
 وما فوقها

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

وكيل 
 جمموع مالك احملكمة اجلنائية الدولية أمني عام

 الربنامج الرئيسي األول     ٣ ٢ ٧ ١٨ ١ ٣١ ١ ١٥ ١٦ ٤٧
 الربنامج الرئيسي الثاين ١ ٢  ٢ ١٠ ٢٥ ٤٧ ٤٣ ١٤ ١٤٤ ١ ٦٧ ٦٨ ٢١٢
  الثالثالربنامج الرئيسي  ١  ٥ ١٤ ٢٨ ٦١ ٤٦ ٥ ١٦٠ ١٨ ٢١٨ ٢٣٦ ٣٩٦
 الربنامج الرئيسي الرابع    ١  ٢ ٢   ٥ ٣ ٢ ٥ ١٠
 الربنامج الرئيسي اخلامس     ١   ١  ٢  ٩ ٩ ١١
 اجملموع العام ١ ٣ صفر ٨ ٢٨ ٥٧ ١١٧ ١٠٨ ٢٠ ٣٤٢ ٢٣ ٣١١ ٣٣٤ ٦٧٦
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 )ب(املرفق اخلامس 

 تغيريات أدخلت على جدول مالك املوظفني

 عدد الوظائف الرتبة  املوافق عليها٢٠٠٦ ميزانية عام من ٢٠٠٧إىل امليزانية املقترحة لعام 
 اهليئة القضائية   
 األساسية   

 ٢ ٢-ف الدوائر أعيدت
   ٢ 
 مكتب املدعي العام    
 املتصلة باحلاالت   

 ١ ٣-ف أفرقة التحقيق قسم التخطيط والعمليات
 ٣ ٢-ف أفريق التحقيق قسم التخطيط والعمليات

 ١ ١-ف  االستئنافقسم قسم اإلدعاء
   ٥ 
 قسم احملكمة   
 األساسية   

 -اخلدمات العامة قسم األمن والسالمة أعيدت
 الرتب األخرى

٥ 

 -اخلدمات العامة قسم املوارد البشرية  أساسية-قسم املوارد البشرية 
 الرتب األخرى

١ 

 املتصلة �قسم مشاركة وتعويض الضحايا 
 باحلاالت

 -اخلدمات العامة ضحاياقسم مشاركة وتعويض ال
 الرتب األخرى

٣ 

   ٩ 
 املتصلة باحلاالت   

 ١ ٤-ف قسم الترمجة الفورية والتحريرية يف احملكمة أعيدت
 ٤ ٣-ف قسم الترمجة الفورية والتحريرية يف احملكمة أعيدت
 ٢ ٢-ف قسم الترمجة الفورية والتحريرية يف احملكمة أعيدت
 ١ ٢-ف ضحاياقسم مشاركة وتعويض ال أعيدت

 -اخلدمات العامة مكتب املراقب املايل قسم امليزانية واملالية
 الرتبة الرئيسية

١ 

 -اخلدمات العامة قسم إدارة احملكمة أعيدت
 الرتبة الرئيسية

٥ 

 -اخلدمات العامة قسم االحتجاز أعيدت
 الرتب األخرى

٢ 

 -اخلدمات العامة وحدة الضحايا والشهود أعيدت
 الرتب األخرى

٢ 

 -اخلدمات العامة قسم مشاركة وتعويض الضحايا أعيدت
 الرتب األخرى

١ 

   ١٩ 
   ٢٨ 
 ٣٥= اجملموع    
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 )ج(املرفق اخلامس 

 ٢٠٠٧واالستحقاقات لعام املرتبات 
 القضاة

 )بآالف اليورو(
 

  قضاة٣: هيئة الرئاسة التكاليف
 تكاليف املرتبات املعيارية ٥٤٠,٠
  للرئيس ونواب الرئيسالبدالت اخلاصة ٣٨,٠
 املعاشات التقاعدية للقضاة ٤٤٠,٠
 االستحقاقات األخرى ٣٧,٧
 اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة ١ ٠٥٥,٧

  قاضيا١٣: الدوائر 
 التكاليف القياسية للمرتبات ٢ ٣٤٠,٠

 البدالت اخلاصة لقاضيني غري متفرغني ٤٠
 املعاشات التقاعدية للقضاة ٢ ٢٠٠,٠
 ستحقاقات األخرىاال ١٩٢,٤
  الدوائر-اجملموع الفرعي  ٤ ٧٧٢,٤
  اهليئة القضائية�اجملموع  ٥ ٨٢٨,١
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 )د(املرفق اخلامس 

 ٢٠٠٧التكاليف القياسية للمرتبات لسنة 
 )املقر (موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 )بآالف اليورو(
 

 اجملموع
 

)٦)=(٥)+(٤)+(٣
( 

 بدل التمثيل
 

)٥( 

يف املشتركة التكال
 اخلاصة باملوظفني

)٤( 

جمموع صايف 
 املرتبات

)٣)=(٢)+(١( 

تسويات مقر 
 العمل

)٢( 

صايف املرتبات 
 األساسية

)١( 

 رتبة الوظيفة

 وكيل أمني عام ١٠٩,٧ ٤٦,٧ ١٥٦,٤ ٧٤,٣ ٣,٣ ٢٣٤,٠
 أمني عام مساعد ٩٩,٥ ٤٢,٤ ١٤١,٩ ٦٧,٤ ٢,٥ ٢١١,٨
 ٢-مد ٩١,٤ ٣٨,٩ ١٣٠,٣ ٦١,٩ ٠,٥ ١٩٢,٧
 ١-مد ٨٨,١ ٣٧,٥ ١٢٥,٦ ٥٩,٧ ٠,٠ ١٨٥,٣
 ٥-ف ٧٢,٩ ٣١,١ ١٠٤,٠ ٤٩,٤ ٠,٠ ١٥٣,٤
 ٤-ف ٦٢,٩ ٢٦,٨ ٨٩,٧ ٤٢,٦ ٠,٠ ١٣٢,٣
 ٣-ف ٤٨,٥ ٢٠,٧ ٦٩,٢ ٣٢,٩ ٠,٠ ١٠٢,١
 ٢-ف ٤١,٢ ١٧,٦ ٥٨,٨ ٢٧,٩ ٠,٠ ٨٦,٧
 ١-ف ٤١,٢ ١٧,٦ ٥٨,٨ ٢٧,٩ ٠,٠ ٨٦,٧
-اخلدمات العامة ٥٠,٣ ٠,٠ ٥٠,٣ ٢٣,٩ ٠,٠ ٧٤,٢

 الرتبة الرئيسية
 -اخلدمات العامة ٤٢,٤ ٠,٠ ٤٢,٤ ٢٠,١ ٠,٠ ٦٢,٥

 رتب أخرى

 :عوامل تأخري التعيني
 % ٥   :الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة، يف الربنامج الرئيس األول •
  %١٠ :والثالث والرابع واخلامسالوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربامج الرئيسية الثاين  •
 % ٢٥   :الوظائف اجلديدة من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربنامج الرئيسي األول •
 % ٥٠  :الوظائف اجلديدة من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة يف الربامج الرئيسية الثاين والثالث والرابع •
 % ٢٥     :نامج الرئيسي اخلامسالوظائف احلديدة من الفئة الفنية يف الرب •
 % ٥٠    :الوظائف اجلديدة من فئة اخلدمات العامة يف الربنامج الرئيس اخلامس •
 

 عوامل تأخري التعيني
 رتبة الوظيفة %)صفر (  %) ٥( %) ١٠( %) ٢٥( %) ٥٠(

 وكيل أمني عام ٢٣٤,٠ ٢٢٢,٣ ٢١٠,٦ ١٧٥,٥ ١١٧,٠
 عام مساعدأمني  ٢١١,٨ ٢٠١,٢ ١٩٠,٦ ١٥٨,٨ ١٠٥,٩
 ٢-مد ١٩٢,٧ ١٨٣,١ ١٧٣,٤ ١٤٤,٥ ٩٦,٣
 ١-مد ١٨٥,٣ ١٧٦,٠ ١٦٦,٨ ١٣٩,٠ ٩٢,٧
 ٥-ف ١٥٣,٤ ١٤٥,٧ ١٣٨,١ ١١٥,١ ٧٦,٧
 ٤-ف ١٣٢,٣ ١٢٥,٧ ١١٩,١ ٩٩,٢ ٦٦,٢
 ٣-ف ١٠٢,١ ٩٧,٠ ٩١,٩ ٧٦,٦ ٥١,١
 ٢-ف ٨٦,٧ ٨٢,٤ ٧٨,٠ ٦٥,٠ ٤٣,٤
 ١-ف ٨٦,٧ ٨٢,٤ ٧٨,٠ ٦٥,٠ ٤٣,٤
 )الرتبة الرئيسة(اخلدمات العامة  ٧٤,٢ ٧٠,٥ ٦٦,٨ ٥٥,٧ ٣٧,١
 )رتب أخرى(اخلدمات العامة  ٦٢,٥ ٥٩,٤ ٥٦,٣ ٤٦,٩ ٣١,٣

 يورو لدوالر الواليات  ٠,٨٢٧ وهو  ٢٠٠٦أبريل /تستند احلسابات الواردة أعاله إىل سعر الصرف يف األمم املتحدة لشهر نيسان
وت حسب التكاليف املشتركة اخلاصة . من صايف املرتب األساسي  % ٤٢,٦سبة املتحدة وما يناظره من تسوية مقر  العمل احملسوبة بن

 .من جمموع صايف املرتب  % ٤٧,٥٢باملوظفني بنسبة 



 

 

 

 املرفق السادس

 جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق

 ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  النمو يف املوارد
 )بآالف اليورو(

 ٢٠٠٦امليزانية املعتمدة لعام 
 ) اليوروبآالف(

 ٢٠٠٥نفقات عام 
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع املبلغ %
 املتصلة اجملموع األساسية باحلاالت

 اجلوهرية الشرطية اجملموع األساسية باحلاالت
 اجملموع الكلي للمحكمة

 القضاة ١٠ ٨٩٠,٨  ١٠ ٨٩٠,٨ ٣ ٧٨٥,٣  ٣ ٧٨٥,٣ ٥ ٨٣٣,١  ٥ ٨٣٣,١ ٢ ٠٤٧,٨    ٥٤,١   
 موظفو الفئة الفنية ١٥ ٥٣٠,١ ١٢ ٤٢٥,٥ ٢٧ ٩٥٥,٦ ١٧ ٠٩٣,٤ ١٦ ١٠٩,٨ ٣٣ ٢٠٣,٢ ٥ ٢٤٧,٦    ١٨,٨   
 موظفو اخلدمات العامة بدون تقسيم ٨ ٧٢٨,٥ ٦ ١٦٢,٢ ١٤ ٨٩٠,٢ ٩ ٥٣٥,٧ ٨ ٠٦٥,٠ ١٧ ٦٠٠,٧ ٢ ٧١٠,٠    ١٨,٢   
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٢ ٠١١,٠ ١ ٧٣٠,٣ ٢٣ ٧٤١,٣ ٢٤ ٢٥٨,٦ ١٨ ٥٨٧,٢ ٤٢ ٨٤٥,٨ ٢٦ ٦٢٩,١ ٢٤ ١٧٤,٨ ٥٠ ٨٠٣,٩ ٧ ٩٥٧,٦    ١٨,٦   
 املساعدة املؤقتة العامة ٣ ٨٠٤,٨ ١ ٧٣٦,٤ ٥ ٥٤١,٢ ١ ٣٨٠,٩ ٣ ٧٢٥,٨ ٥ ١٠٦,٧ ٢ ٢٤٨,٣ ٤ ٨٨٠,٢ ٧ ١٢٨,٥ ٢ ٠٢١,٨    ٣٩,٦   
 ؤقتة لالجتماعاتاملساعدة امل ١ ١٥١,٤ ٤٩,٧ ١ ٢٠١,١ ٢ ٤٨١,٨  ٢ ٤٨١,٨ ١ ٦٢٦,٩ ٤٥,٠ ١ ٦٧١,٩ ٨٠٩,٩ - ٣٢,٦ -

 العمل اإلضايف ٢٠٠,٤  ٢٠٠,٤ ٢٠٢,١ ١٠٩,٥ ٣١١,٦ ٢٣٩,٧ ٨٤,٣ ٣٢٤,٠ ١٢,٤    ٤,٠   
 اخلرباء االستشاريون ١٦٩,٠ ٩,٢ ١٧٨,٢ ١١٢,٠ ١٤٢,٩ ٢٥٤,٩ ٧٢,٠ ٣٤٨,٣ ٤٢٠,٣ ١٦٥,٤    ٦٤,٩   
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٥ ٣٢٥,٦ ١ ٧٩٥,٣ ٧ ١٢٠,٩ ٤ ١٧٦,٨ ٣ ٩٧٨,٢ ٨ ١٥٥,٠ ٤ ١٨٦,٩ ٥ ٣٥٧,٨ ٩ ٥٤٤,٧ ١ ٣٨٩,٧    ١٧,٠   
  السفر ١ ٠٤٤,٧ ١ ٧٠٢,٧ ٢ ٧٤٧,٤ ٦٧٨,٠ ٣ ٣٤٥,٨ ٤ ٠٢٣,٨ ١ ٠١٦,٢ ٣ ٥٢٠,٨ ٤ ٥٣٧,٠  ٥١٣,٢    ١٢,٨   
 الضيافة ٣٠,٤ ٠,٧ ٣١,١ ٤٨,٠  ٤٨,٠ ٤٨,٠  ٤٨,٠  
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٩ ٩١٧,١ ٤٣٣,٠ ١٠ ٣٥٠,١ ٣ ٤٠٦,٣ ٤ ٩٤٧,٤ ٨ ٣٥٣,٧ ٣ ٣٥٧,٦ ٤ ٣٠٢,٥ ٧ ٦٦٠,١ ٦٣٩,٦ - ٨,٣ -

 نفقات التشغيل العامة ٣ ١٦٨,٠ ٥٦٧,٧ ٣ ٧٣٥,٧ ٥ ٩٨٩,٣ ٤ ٠٦٩,٠ ١٠ ٠٥٨,٣ ٦ ٣٥٩,٩ ٤ ٩٤٨,٥ ١١ ٣٠٨,٤ ١ ٢٥٠,١    ١٢,٤   
 م واملواداللواز ٧٠٣,٤ ١٤٤,١ ٨٤٧,٥ ٧٦٧,٦ ٥٠٤,٧ ١ ٢٧٢,٣ ١ ٠٢٥,٠  ٤٧٤,٩ ١ ٤٩٩,٩  ٢٢٧,٦    ١٧,٩   
 األثاث واملعدات ٣ ٣٩٦,٤ ٩٤٨,٨ ٤ ٣٤٥,٢ ١ ١٣٤,٦ ٧٤٠,٤ ١ ٨٧٥,٠ ١ ٦٤٤,٢ ٥٧٩,٠ ٢ ٢٢٣,٢ ٣٤٨,٢    ١٨,٦   
اجملموع الفرعي، التكاليف غري  ١٨ ٢٥٩,٥ ٣ ٨١٧,٢ ٢٢ ٠٧٦,٧ ١٢ ٠٢٣,٨ ١٣ ٦٠٧,٣ ٢٥ ٦٣١,١ ١٣ ٤٥٠,٩ ١٣ ٨٢٥,٧ ٢٧ ٢٧٦,٦ ١ ٦٤٥,٥    ٦,٤   

 املتصلة باملوظفني
 (*)الصيانة املوزعة            
 اجملموع الكلي للمحكمة ٥٦ ٤٨٦,٩ ٧ ٣٤٢,٨ ٦٣ ٨٢٩,٧ ٤٤ ٢٤٤,٥ ٣٦ ١٧٢,٧ ٨٠ ٤١٧,٢ ٥٠ ١٠٠,٠ ٤٣ ٣٥٨,٣ ٩٣ ٤٥٨,٣ ١٣ ٠٤٠,٦  ١٦,٢   

 .اول اخلاص ة بالربامج والربامج الفرعيةبالنظر إىل اعتماد مبدإ تدوير األرقام قد تظهر اختالفات بسيطة يف اجلدول التلخيصي مقارنة له باجلد: ملحوظة
 ككل ٢٠٠٧الصيانة موزعة شان داخلي ويرد بياهنا يف شىت الربامج الفرعية لكن ال تأثري هلا على امليزانية املقترحة لعام (*)  

IC
C

-A
SP

/5/32

236



ICC-ASP/5/32 

 

237 

 املرفق السابع

 ٢٠٠٧ لعام ٢٠٠٦تقسيم للتكاليف احملددة مسبقا عام 

مركز  اجملموع
 االحتجاز

املباين 
 ةاملؤقت

املعاشات 
الربنامج  اسم الربنامج التضخم الشواغر التقاعدية

 الفرعي
  الربنامج الرئيسي األول       

 ١١٠٠ الرئاسة ٣٨,٣ ١١٩,١ ٤٩٦,٠   ٦٥٣,٤
 ١٢٠٠ الدوائر ٦٧,٧  ٢ ١٤٩,٠   ٢ ٢١٦,٧
  جمموع الربنامج الرئيسي األول ١٠٦,٠ ١١٩,١ ٢ ٦٤٥,٠   ٢ ٨٧٠,١

  ي الثاينالربنامج الرئيس      
 ٢١١٠ ديوان املدعي العام ٣٦,٩     ٣٦,٩
 ٢١٢٠ قسم اخلدمات ٧٠,٦ ٢١٢,٢    ٢٨٢,٨
 ٢١٣٠ قسم املشورة القانونية ١٤,٦     ١٤,٦
 ٢٢١٠ مكتب الرئيس ١١,٨     ١١,٨
 ٢٢٢٠ قسم حتليل احلاالت ١٠,٢     ١٠,٢
 ٢٢٣٠ قسم التعاون الدويل ٢٢,٠ ٣٩,٨    ٦١,٨
 ٢٣١٠ كتب نائب املدعي العام للتحقيقاتم ٦,٠     ٦,٠

 ٢٣٢٠ قسم التخطيط والعمليات ٩٨,٤ ٣٢٩,٣    ٤٢٧,٧
 ٢٣٣٠ أفرقة التحقيق ١٢٠,٦ ٦٥٢,٦    ٧٧٣,٢
 ٢٤١٠ نائب املدعي العام لالدعاء ٦,٠     ٦,٠

 ٢٤٢٠ قسم االدعاء ٧٧,٠ ٢٩٥,٣    ٣٧٢,٣
 ٢٤٣٠ قسم االستئناف ١٤,٦     ١٤,٦

   جمموع الربنامج الرئيسي يالثاين ٤٨٨,٧ ١ ٥٢٩,٢    ٢ ٠١٧,٩
  الربنامج الرئيسي الثالث       

 ٣١١٠ ديوان املسجل ٢٩,٥ ٦٩,٨    ٩٩,٣
 ٣١٢٠ مكتب املراجعة الداخلية للحسابات ١٤,٠     ١٤,٠
 ٣١٣٠ قسم خدمات املشورة القانونية ٢١,٤     ٢١,٤
 ٣١٤٠ قسم األمن والسالمة ١١٩,٧ ٢٠٦,٨    ٣٢٦,٥
 ٣١٥٠ مكتب املراقب املايل ١٠,١ ٢٨,٨    ٣٨,٩
 ٣٢١٠ مكتب املدير ١٣,٦     ١٣,٦
 ٣٢٢٠ قسم املوارد البشرية ٤٥,٩ ٧٢,٣    ١١٨,٢
 ٣٢٤٠ قسم امليزانية واملالية ٤٦,٩ ٥٢,٩    ٩٩,٨
 ٣٢٥٠ قسم اخلدمات العامة ٧٤,٢ ٩٦,٤    ١٧٠,٦
 ٣٢٦٠ لومات واالتصالقسم تكنولوجيات املع ٧٦,٦ ١٢٠,٥    ١٩٧,١
 ٣٢٧٠ قسم املشتريات  ١٢,١ ٢٤,١    ٣٦,٢
 ٣٢٨٠ قسم العمليات امليدانية ١٩,٠ ١٣٧,٤    ١٥٦,٤
 ٣٣١٠ مكتب الرئيس ١٣,٦     ١٣,٦

مركز  اجملموع
 االحتجاز

املباين 
 املؤقتة

املعاشات 
الربنامج  اسم الربنامج التضخم الشواغر التقاعدية

 الفرعي
 ٣٣٢٠ قسم إدارة احملكمة ٥٤,٠ ١٩٣,٨    ٢٤٧,٨
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 ٣٣٣٠ قسم االحتجاز ٨,٢    ٥٥٧,٤ ٥٦٥,٦
 ٣٣٤٠ قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية ٩٦,٤ ١٣٩,٨    ٢٣٦,٢
 ٣٣٥٠ وحدة الضحايا والشهود ٦٧,٩ ١٣٥,٩    ٢٠٣,٨
 ٣٤١٠ مكتب الرئيس ٤,٦     ٤,٦
 ٣٤٢٠ املكتبة ومركز الوثائق ٦,٠     ٦,٠
 ٣٤٣٠ وحدة اإلعالم ٢٧,٦ ٦٨,٧    ٩٦,٣
 ٣٥١٠ مكتب الرئيس ١٤,٤ ٦٣,٩    ٧٨,٣
 ٣٥٢٠ قسم دعم الدفاع ٦,٤     ٦,٤
 ٣٥٣٠ قسم مشاركة وتعويض الضحايا ٣٠,٧ ٥٦,٧    ٨٧,٤
 ٣٥٤٠ مكتب احملامي العام للدفاع ١٤,٠ ٤٨,٢    ٦٢,٢
 ٣٥٥٠ مكتب احملامي العام للضحايا ٢٥,٤ ٥٧,٩    ٨٣,٣
 ٣٦٠٠ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ١٨,٢ ١٢٧,٧    ١٤٥,٩
  جمموع الربنامج الرئيسي الثالث ٨٧٠,٤ ١ ٧٠١,٦   ٥٥٧,٤ ٣ ١٢٩,٤
  الربنامج الرئيسي الرابع  ٢٢,٧     ٢٢,٧
  جمموع الربنامج الرئيسي الرابع ٢٢,٧     ٢٢,٧

  الربنامج الرئيسي اخلامس      
 ٥١٠٠ ملباين املؤقتةا    ١ ١٢٩,٠  ١ ١٢٩,٠

 ٥٢٠٠ املباين الدائمة      
 ٥٣٠٠ مركز االحتجاز      

  جمموع الربنامج الرئيسي اخلامس    ١ ١٢٩,٠  ١ ١٢٩,٠
  اجملموع الكلي ١ ٤٨١,٨ ٣ ٣٤٩,٩ ٢ ٦٤٥,٠ ١ ١٢٩,٠ ٥٥٧,٤ ٩ ١٦٩,١

 من تكلفة عام  % ٥٠عد ل شغور قوامه   مب٢٠٠٦احتسبت تكلفة الشواغر على أساس طرح تكاليف املوظفني اجلدد لعام  •
 .% ١٠ للموظفني اجلدد مبعد ل شغور قوامه   ٢٠٠٦

 من جمموع املوظفني لعام % ٩٠ املقدرة بـ ٢٠٠٦ جملموع املوظفني بتكلفة عام ٢٠٠٦احتسب التضخم بطرح تكلفة عام  •
 .٢٠٠٧ لعام % ٩٠ بتكلفة مقدارها ٢٠٠٦

 .٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٦التكلفة بني عام تكلفة املباين املؤقتة متثل الفارق يف  •
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تكلفة االحتجاز متثل الفارق يف التكلفة بني استئجار األماكن لالحتجاز للفترة  •
 .تكاليف املعاشات متثل تكاليف املعاشات التقاعدية اخلاصة بالقضاة •
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 املرفق الثامن

 )معدل الشغور (٢٠٠٨تأثري الوظائف اجلديدة يف ميزانية عام 

 

ع التكلفة لعام جممو
٢٠٠٨ 

التكلفة اإلضافية لعام 
 مبعدل شغور ٢٠٠٨

 %١٠مقداره 

التكلفة املدرجة يف 
 ٢٠٠٧امليزانية لعام 

٥٠مبعدل شغور قوامه 
 %٢٥أو % 

 الوظئاف اجلديدة عدد الوظائف

 األساسية ٢٢ ٩٧٦,٤ ٥٩٦,٦ ١ ٥٧٣,٠

 املتصلة باحلاالت ٥٥ ٢ ٨٥٧,٥ ٢ ٢٨٨,٧ ٥ ١٤٦,٢

 اجملموع ٧٧ ٣ ٨٣٣,٩ ٢ ٨٨٥,٣ ٦ ٧١٩,٢
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 املرفق التاسع

 ٢ملخص للميزانية املكرسة للمحاكمة 

 
 ٢ واملكرسة للمحاكمة ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

الربنامج الرئيسي  الربنامج الرئيسي الثالث اجملموع
 الثاين

الربنامج الرئيسي 
 األول

 ٢ملخص امليزانية املكرسة للمحاكمة 

 القضاة ٤٨١,٠   ٤٨١,٠
 سفر القضاة ٢٣,٨   ٢٣,٨
 اجملموع الفرعي للقضاة ٥٠٤,٨   ٥٠٤,٨
 املوظفون من الفئة الفنية ٣٥٩,٨  ١ ٠٦٥,٥ ١ ٤٢٥,٣
 املوظفون من فئة اخلدمات العامة   ١ ١٠٠,٧ ١ ١٠٠,٧
 اجملموع الفرعي للموظفني ٣٥٩,٨  ٢ ١٦٦,٢ ٢ ٥٢٦,٠
 عدة املؤقتة العامةاملسا  ١ ٤٧٩,١ ٢٨٧,١ ١ ٧٦٦,٢
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات   ١٥,٠ ١٥,٠
 العمل اإلضايف   ٦,٣ ٦,٣
 اخلرباء االستشاريون  ٧٦,٧ ٢١,٠ ٩٧,٧
 اجملموع الفرعي للرتب األخرى  ١ ٥٥٥,٨ ٣٢٩,٤ ١ ٨٨٥,٢
 السفر ٢٢,٧ ١٢٠,٧ ٢٢٥,٢ ٣٦٨,٦

 الضيافة    
 ا فيها التدريباخلدمات التقاعدية مب   ١ ٩٥٨,٤ ١ ٩٥٨,٤
 مصاريف نفقات التشغيل العامة   ١ ٠٨٢,٢ ١ ٠٨٢,٢
 اللوازم واملواد   ٢٩,٦ ٢٩,٦
 األثاث واملعدات   ٣٥,٠ ٣٥,٠
 اجملموع الفرعي غري املتصل باملوظفني ٢٢,٧ ١٢٠,٧ ٣ ٣٣٠,٤ ٣ ٤٧٣,٨
 اجملموع ٨٨٧,٣ ١ ٦٧٦,٥ ٥ ٨٢٦,٠ ٨ ٣٨٩,٨

 يورو لتكالف اإلنشاء اليت ت تكب د ٣٢٤ ٤٠٠ يورو تنقسم إىل ٨ ٣٨٩ ٨٠٠ واليت مقدارها ٢مة إن جمموع التكلفة املقترحة للمحاك
 . يورو كتكاليف شهرية٦٧٢ ١٢٥ يورو سنويا وهي تكاليف جارية أو ٨ ٠٦٥ ٥٠٠يف املرحلة األوىل و
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 املرفق العاشر

 ملخص امليزانية املكرسة جللسات االستماع املوقعية

 
 اجملموع

 )روبآالف اليو(
 ملخص امليزانية

 القضاة ٣٧,٨
 سفر القضاة ٢١,١
 اجملموع الفرعي للقضاة ٥٨,٩
 املوظفون من الفئة الفنية ١٢٨,٧
 املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦,٧
 اجملموع الفرعي للموظفني ١٩٥,٤
 املساعدة املؤقتة العامة ١٥,٠
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٢٠,٠
 ضايفالعمل اإل ١٠,٠
 اجملموع الفرعي للرتب األخرى ٤٥,٠
 السفر ١١٤,٧
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٢,١
 نفقات التشغيل العامة ٩,٨
 اللوازم واملواد ١,٠
 األثاث واملعدات ٢٨,٤
 اجملموع الفرعي غري املتصل باملوظفني ١٥٦,٠
  اجملموع ٤٥٥,٣

 . يوم١٤ يورو على أساس يدوم ٤٥٥ ٣٠٠ات املوقعية والبالغ يقو م اجملموع املقترح لتكاليف اجللس
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 املرفق احلادي عشر

 التكاليف املتعلقة بعمليات الطب الشرعي يف امليدان

( )١٠(مل يدرج يف امليزانية العادية بند بشأن عمليات الطب الشرعي يف امليدان 
١٠

، ويرجع ذلك إىل التكاليف  )
.  ٢٠٠٧وحجم بعثات الطب الشرعي اليت ستواجة شعبة التحقيقات يف عام ذات الصلة وعدم التأكد من تواتر 

 يورو وفقا حلجم العملية، والقيود ٢ ١٣٠ ٢٠٠ يورو و ٨٤ ٧٩٤وقد تتراوح تكاليف بعثات الطب الشرعي بني 
، الزمنية لعملية الطب الشرعي، ووقت االستجابة املطلوب من أجل القيام بأعمال الطب الشرعي، وحالة اجلثث

 .وتعقيدات التشريح

: للعمليات الصغرية واملتوسطة والكبرية احلجم باالستناد إىل سيناريوهني) ١١()١١(وأعد املكتب تكاليف تقديرية 
وترد  . االستعانة باملنظمات غري احلكومية املعنية بالطب الشرعي يف هذه العملية) ب(إدارة العملية بالداخل؛ و) أ(

 . أدناه١رة يف اجلدول التكاليف التقديرية املذكو

 مقارنة بني تكاليف أنشطة الطب الشرعي املمولة باملوارد الداخلية وتكاليف االستعانة مبصادر خارجية -١اجلدول 

 )يسخدم احلد األقصى للضحايا يف كل حالة كنقطة مرجعية(

 التكلفة القصوى
 )االستعانة مبصادر خارجية(

 )باليورو(
 التكلفة الدنيا

 )مةموارد احملك(
 )باليورو(

 حجم العملية

 ) ضحية٢٠- ضحايا ١٠(صغرية احلجم  ٨٤ ٧٩٤ ٦٩٩ ٣٤٠
 ) ضحية١٠٠ � ٥٠(متوسطة احلجم   ١٨٤ ٠٢٧  ١ ٠٢٥ ٨٩٦
 ) ضحية٢٠٠ � ١٥٠(كبرية احلجم  ٣٣٦ ٤٢٢  ٢ ١٣٣ ٢٠٠

 
ليا، وقد تنشأ تكاليف إضافية من أجل توفري مأوى مناسب لعمليات الطب الشرعي، ونقل اجلثث حم 

ومتطلبات التربيد، ولكن ال ميكن تقدير هذه التكاليف قبل معرفة ظروف عملية الطب الشرعي ولذلك فإهنا ال 
 . أعاله١تدخل يف األرقام املبينة يف اجلدول 

 . وسيطلب مكتب املدعي العام استعمال صندوق الطوارئ إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك 
 

 
                                                 

وتكاليف ) مليات الطب الشرعياليت يبلغ عمرها التقديري شهرا واحدا فيما يتعلق بع( ق يدت يف امليزانية العادية اعتمادات لتجديد اللوازم  )١٠(
 .الصيانة العامة بالكامل

تشمل هذه التكاليف املتطلبات من املوظفني، وتكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي، وبدل اخلطر الواجب التطبيق، والتأمني الصحي والتأمني    )  ١١(
 أعاله، وتكاليف  ١ة على عمليات التجديد املشار إليها يف احلاشية   ضد املخاطر، واملعدات امليدانية، وعمليات التجديد اإلضافية للمستهلكات عالو

اليت (وال تشمل التكاليف النفقات الرأمسالية الكبرية الالزمة ألجهزة الطب الشرعي . الشحن، وغري ذلك من التكاليف املتصلة بتجهيز املوقع/النقل
 .ة، أو االستهالك السنوي، واإلصالح والصيان)٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤سبق توفريها يف ميزانييت عامي  
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 املرفق الثاين عشر

 ف الربامج والربامج الفرعيةمدخل إىل وظائ

 اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول -ألف

 هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج  -١

 .إدارة احملكمة والتنسيق فيما بني األجهزة: وظيفة إدارية •

دعم الدوائر، تنفيذ األحكام وغري ذلك من الوظائف املنوطة هبيئة الرئاسة وفقا  لنظام : وظيفة قضائية •
 .ا األساسي والنصوص الفرعيةروم

توسيع دائرة الفهم للعمل الذي تقوم به احملكمة وتنسيق أنشطة اإلتصال : وظيفة عالقات خارجية •
 .اخلارجي اليت تضطلع هبا احملكمة

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج  -٢

 الشعبة التمهيدية •

 الشعبة االبتدائية •

 شعبة االستئناف •

  املدعي العاممكتب: الربنامج الرئيسي الثاين -باء

 املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج  -١

 ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي  •

o مسائل امليزانية واملسائل املالية، إدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلك التدريب : وحدة اإلدارة العامة
 .كة وللشعبوالتطوير والدعم التشغيلي لألفرقة املشتر

o الترمجة التحريرية، نسخ النصوص اليت هي بلغات غري لغيت العمل : وحدة اخلدمات اللغوية
 .وخدمات الترمجة الفورية امليدانية ذات الصلة بالعمليات اليت يضطلع هبا مكتب املدعي العام

o خدمات تكنولوجية األساس خيتص  هبا مكتب املدعي العام: وحدة قاعدة املعارف. 

o  األدلة املادية، إدارة املعروضات ذات الصلة باحملاكمات احملتملة : املعلومات واألدلةوحدة
 .واإلحاالت

 قسم املشورة القانونية: ٢١٣٠الربنامج الفرعي  •

o تقدمي املشورة القانونية للشعب التنفيذية التابعة للمكتب وتنسيق شبكة : وظيفة إسداء املشورة
 .املؤسسات األكادميية القانونية
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 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج  -٢

 مكتب الرئيس: ٢٢١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم حتليل احلاالت: ٢٢٢٠الربنامج الفرعي  •

o من منظور مصاحل العدالة ) اجلديدة والقائمة(حتليل احلاالت اليت حتظى باالهتمام : وظيفة تنفيذية
تتناول البالغات الوافدة واإلحاالت مبوجب املادتني وقضايا التكامل واملقبولية؛ التحليالت اليت 

توفر قدرة مكر سة لتحليل احلاالت حتظى هبا األفرقة .  من نظام روما األساسي٥٣ و١٥
 .املشتركة بالنسبة لكل  حالة

o تقارير وتوصيات ت رفع إىل اللجنة التنفيذية: وظيفة إسداء مشورة . 

 يلقسم التعاون الدو: ٢٢٣٠الربنامج الفرعي  •

o بناء شبكة دولية، إجراء املفاوضات بشأن اتفاقات التعاون والتعاون : وظيفة عالقات خارجية
 .ينس ق طلبات املساعدة. ذو الصلة باحلاالت

o تنس ق املساعدة القضائية: وحدة التعاون القضائي. 

o هود تنفذ استراتيجيات التعاون الدويل، تعز ز اجل: وحدة التعاون الدويل والقبض على األشخاص
 . الوطنية والتعاون الدويل بشأن قضايا القبض

o يوفر قدرة تشاورية يف جمال التعاون الدويل لكل  فريق من األفرقة املشتركة. 

 شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج  -٣

 مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات: ٢٣١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي  •

o تدعم وترصد العمليات امليدانية وإجراءات األمن:  الدعم العمليايت ويف جمال التحقيقوحدة .
 .توفر املشورة املتصلة بالطب الشرعي والنسخ بلغيت العمل وفهارس البيانات الشرحية

o توفر املشورة والدعم املتصلني بالقضايا اليت هتم : الوحدة املعنية باملرأة والطفولة
 .الشهود/الضحايا

o تطو ر استراتيجيات للتحقيق وجتري حتليالت للجرائم: حدة استراتيجيات التحقيق والتحليلو .
تطو ر معايري التشغيل يف جمال التحليل والتحقيق وتعمل على تنمية وتطوير الشبكات اليت تربطها 

 .بالوكاالت الوطنية وهيئات إنفاذ القوانني

 أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي  •

o تشتمل على قدرة إلجراء التحقيقات واالضطالع بالعمليات امليدانية املنوطة : نفيذيةوظيفة ت
باألفرقة املشتركة املعنية حباالت حمددة واملسؤولة عن مجع األدلة يف امليدان وتنفيذ استراتيجيات 

 .وخطط التحقيق
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o موارد مكر سة للتعاون مع فريق احملاكمة أثناء مرحليت احملاكمة واالستئناف. 

 شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج  -٤

 مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات: ٢٤١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم االدعاء: ٢٤٢٠الربنامج الفرعي  •

o الترافع يف القضايا املطروحة على الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، ويتوىل : وظيفة قضائية
من نظام روما األساسي ويعد  ) أ) (٣ (٦١ادة القسم صياغة املستند املتضم ن للتهم مبوجب امل

 .املذكرات القانونية

o يوفر املشورة القانونية لألفرقة املشتركة أثناء وضع استراتيجيات التحقيق : وظيفة مشورة
 . واإلعداد للقضايا

 قسم االستئناف: ٢٤٣٠الربنامج الفرعي  •

o ذكرات القانونية املتعلقة بالطعن الترافع أثناء إجراءات االستئناف؛ يعد  امل: وظيفة قضائية
 .التمهيدي والطعن النهائي ويعرض احلجج الشفوية أثناء االستئناف

o يوفر املشورة القانونية للمكتب بشأن الطعون والطعون احملتملة: وظيفة مشورة. 
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 قلم احملكمة   : الربنامج الرئيسي الثالث -جيم 

 مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج  -١

 ديوان املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي  •

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي  •

o حيد د ما إذا كانت التعامالت املالية جتري بشكل مقتصد وكفء وفع ال ومع : وظيفة تنفيذية
 .التقي د بالسند التشريعي املنطبق واللوائح والقواعد

 قسم خدمات املشورة القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي  •

o يعد  الصكوك القانونية . يسدي املشورة للمسجل ولسائر أجهزة احملكمة: وظيفة مشورة
 .والسياسات الداخلية واملبادئ التوجيهية ويتفاوض بشأهنا ويستعرضها

o ويرصد تعاون الدول . ينس ق مع الدولة املضيفة عملية تنفيذ اتفاق املقر : وظيفة عالقات خارجية
 .األطراف ويسن  التشريعات

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠لربنامج الفرعي ا •

o مسؤول عن األمن املادي للمحكمة : وظيفة تنفيذية 

o يسدي املشورة بشأن السالمة عموما: وظيفة مشورة. 

 مكتب املراقب املايل: ٣١٥٠الربنامج الفرعي  •

o ويراقب . املعتمدةيراقب امليزانية الداخلية وخباصة التقي د ببنود امليزانية الربناجمية : وظيفة تنفيذية
 .كذلك االعتمادات اخلارجة عن امليزانية واخلاصة

o يسدي املشورة للمحكمة: وظيفة مشورة. 

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج  -٢

 مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي  •

o وحدة التوظيف 

o ؤون املوظفنيوحدة إدارة ومتابعة ش 

o وحدة التدريب والتطوير 

o وحدة الصحة والرفاه 

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي  •

o إدارة امليزانية واإلدارة املالية: وحدة احلسابات 
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o وحدة املرتبات 

o وحدة املدفوعات 

o وحدة اخلزانة 

o وحدة االشتراكات 

 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي  •

o وحدة السفر 

o وحدة إدارة املرافق 

o وحدة العمليات اللوجستية والنقل 

o األرشفة/وحدة إدارة السجالت 

 قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي  •

o توفر املعدات والربامج والتطبيقات والبنية التحتية لالتصال؛ تؤمن دعم : وحدة العمليات
 .العمالء

o عم نظم املعلومات والتطبيقاتتطو ر وتد: وحدة خدمات املعلومات. 

 قسم املشتريات: ٣٢٧٠الربنامج الفرعي  •

o مسؤول عن اقتناء وعمليات شراء اللوازم واملعد ات واخلدمات: وظيفة تنفيذية. 

 قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي  •

o ينس ق أنشطة املكاتب امليدانية ويرصد تنظيمها: وظيفة تنفيذية 

o دي املشورة بشأن األنشطة املتصلة بالعمليات امليدانيةيس: وظيفة مشورة. 

 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج  -٣

 مكتب املدير: ٣٣١٠الربنامج الفرعي  •

 شعبة إدارة احملكمة: ٣٣٢٠: الربنامج الفرعي •

o تدعم الربط . تنظم جلسات االستماع وتوفر قاعات احملكمة اجلاهزة متاما: وظيفة تنفيذية
 .تدير املعلومات املتعلقة جبلسات االستماع اليت تعقدها احملكمة. الفيدوي

 قسم االحتجاز: ٣٣٣٠: الربنامج الفرعي •

o مسؤول عن أمن وسالمة احملتجزين واحتجازهم يف ظروف انسانية يف ظل : وظيفة تنفيذية
 .السلطة املخو لة للمحكمة

 رية باحملكمةقسم الترمجة الفورية والترمجة التحري: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي  •
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o مسؤول عن الترمجة التحريرية والترمجة الفورية خدمة جللسات االستماع اليت : وظيفة تنفيذية
 .تعقدها احملكمة، وألنشطتها والبعثات امليدانية التابعة لقلم احملكمة والدوائر وهيئة الرئاسة

 وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي  •

o ة تفاعل الشهود والضحايا مع احملكمةتسه ل عملي: وظيفة تنفيذية. 

o تسدي للمحكمة املشورة بشأن التدابري احلمائية املالئمة والترتيبات األمنية : وظيفة مشورة
 .والنصح واملساعدة

 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج  -٤

 مكتب الرئيس: ٣٤١٠الربنامج الفرعي  •

 املكتبة ومركز الوثائق: ٣٤٢٠الربنامج الفرعي  •

o يشرف على موارد املعلومات القانونية املطبوعة وغري املطبوعة واإللكترونية: وظيفة تنفيذية. 

 وحدة اإلعالم: ٣٤٣٠الربنامج الفرعي  •

o تعزز الفهم األفضل ملبادئ . تتوىل الدعاية لألنشطة اليت تضطلع هبا احملكمة: وظيفة تنفيذية
 .ناطق اليت تنشط فيها احملكمةتقيم احلوار مع اجملتمعات احمللية يف امل. احملكمة

 شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج  -٥

 مكتب املدير: ٣٥١٠الربنامج الفرعي  •

 قسم دعم الدفاع: ٣٥٢٠الربنامج الفرعي  •

o يساعد األشخاص امللتمسني ملساعدة قانونية ويساعد كذلك أفرقة الدفاع : وظيفة تنفيذية
 مع سائر أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية اليت تتحاور ويؤم ن استقاللية أفرقة الدفاع ويتواصل

 .معها احملكمة

 قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٥٣٠الربنامج الفرعي  •

o يرفع مستوى وعي الضحايا حبقوقهم . يساعد الضحايا وجمموعات الضحايا: وظيفة تنفيذية
يا املسائل املتعلقة ينس ق مع أمانة الصندوق االستئماين للضحا. مبوجب نظام روما األساسي

 .بتنفيذ أوامر التعويض

 مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي  •

o يوفر الدعم واملساعدة للمدعى عليهم وألفرقة الدفاع وللدوائر كذلك: وظيفة تنفيذية. 

o املكتب مستقل عن املسجل. 

 مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي  •

o يوفر الدعم واملساعدة للضحايا وللممثلني القانونيني هلؤالء الضحايا:وظيفة تنفيذية . 
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o املكتب مستقل عن املسجل. 

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: ٣٦٠٠الربنامج  -٦

o يوفر املساعدة جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا: وظيفة تنفيذية. 

o ملحق بقلم احملكمة لألغراض اإلداريةختضع األمانة للسلطة الكاملة جمللس اإلدارة وهو . 

 أمانة مجعية الدول األطراف   : الربنامج الرئيسي الرابع -دال

توفر املساعدة اإلدارية والتقنية فضال عن خدمات السكريتريية القانونية واملوضوعية : وظيفة تنفيذية •
 .جلمعية الدول األطراف وملكتبها وهيئاهتا الفرعية

 جمال وضع النصوص والبيانات املتعلقة باملسائل املالية ومسائل امليزانية وتعد  تساعد يف: وظيفة مشورة •
 .هذه النصوص والبيانات

 االستثمار يف مباين احملكمة      : الربنامج الرئيسي اخلامس -هاء

 املباين املؤقتة: ٥١٠٠الربنامج  -١

ذلك بأدىن التكاليف توفر اإلسكان األفضل املمكن يف األجل القصري للمحكمة و: وظيفة تنفيذية •
 . املمكنة

 املباين الدائمة: ٥٢٠٠الربنامج  -٢

 . توفر أفضل اإلسكان املمكن يف األجل القصري للمحكمة بأدىن التكاليف املمكنة: وظيفة تنفيذية •

 مركز االحتجاز: ٥٣٠٠الربنامج  -٣

 . يوفر مركزا لالحتجاز: وظيفة تنفيذية •
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 املرفق الثالث عشر

 زانيةسرد مصطلحات املي

املبلغ الذي تصو ت عليه مجعية الدول األطراف ألغراض حمد دة لفترة مالية ما وميكن       
تكب د التزامات مقابل هذا املبلغ أو لتلك األغراض مبا ال يتجاوز املبالغ اليت مت        

 .التصويت عليها 

 االعتماد

قل   أكرب تقسيم فرعي مليزانية أي منظمة وميكن يف داخل الباب إجراء عمليات ن         
 .أموال دون موافقة مسبقة من مجعية الدول األطراف    

 باب االعتماد 

التكاليف املطلوبة إلنشاء وتشغيل احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة تتمتع بطاقة          
وتشمل  . أساسية كي تكون مستعد ة للتصر ف يف احلاالت قبل فتح التحقيق        

 واخلدمات اجلوهرية لتسيري    التكاليف األساسية القضاة واملوظفني املنتخبني ودعمهم  
الوظائف اإلدارية األساسية للمحكمة وأماكنها والطاقة الالزمة ألداء التحليل األويل      

 .وأداء مهام التحقيق واالدعاء والقضاء قبل فتح أي حتقيق     

 التكاليف األساسية 

 امليزانية .خطة بتعبريات مالية للقيام بربنامج أنشطة لفترة حمددة    
ة أو إدارهتا وفقا مليزانية معتمدة بغرض إبقاء النفقات يف حدود               مراقبة املنظم

 .االعتمادات املتاحة واإليرادات املتاحة  
 مراقبة امليزانية  

 التكاليف املشتركة اخلاصة باملوظفني    .أي تكاليف خالف تكاليف املرتبات تنشأ عن شروط استخدام املوظفني    
 التكاليف الشرطية  .متابعة كل قضاياها املفترضة    الطاقة اإلضافية يف احملكمة لتمكينها من     

 صندوق الطوارئ  .صندوق لتمويل النفقات غري املتوقعة   
احلد  األدىن من الطاقة لدى احملكمة لتمكينها من العمل مع افتراض عدم وجود أية    
قضايا، ولكن مع القدرة على التعامل مع احلاالت اجلديدة اليت تنشأ حىت مستوى        

 .إجرائي معني

 التكاليف اجلوهرية 

 املوارد اخلارجة عن امليزانية   .مجيع املوارد اليت تديرها املنظمة، خالف موارد امليزانية العادية    
ديسمرب وتشمل هذين    / كانون األول ٣١يناير إىل   / كانون الثاين ١الفترة من 
 .التارخيني

 السنة املالية 

 الربنامج الرئيسي  .مهمة رئيسية للمنظمة وميكن حتديد هدف أو أكثر هلا    
 اهلدف .حالة ي رجى الوصول إليها أو استمرارها من خالل نشاط أو أكثر      

 الوظيفة .تصريح بتعيني شخص أو سلسلة من األشخاص ألداء العمل املطلوب من املنظمة       
 .جمموعة من األنشطة املوجهة إلحراز هدف حمد د أو أكثر   

 الفرعي األقل والتايل يف برنامج رئيسي        يف هيكل الربامج يكون الربنامج هو التقسيم      
 .ويساهم يف هدف أو أهداف ذلك الربنامج الرئيسي   

 الربنامج
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ميزانية تركز على العمل الذي يتعني القيام به واألهداف املرسومة من خالل ذلك          
وهي تؤكد على األهداف اليت يتعني حتقيقها وتترجم ذلك إىل تكاليف        : العمل

؛ وتتصل القرارات مبستويات املوارد وبالنتائج اليت يتعني حتقيقها على          مطلوبة لتنفيذها
 .السواء

 امليزانية الربناجمية 

مثال الربامج الرئيسية، فالربامج، فالربامج الفرعية،     (هو ترتيب هرمي للربامج 
 ).فالعناصر الربناجمية 

 هيكل الربامج

 :عملية لوضع امليزانية تتسم مبا يلي   
ت التنظيمية امليزانيات على أساس جمموعة من األهداف والنتائج      تضع الوحدا ) أ(

 املتوقعة احملددة سلفا؛ 
تربر النتائج املتوقعة متطلبات املوارد املستمدة من نواتج مطلوبة إلحراز هذه            ) ب(

 النتائج ومرتبطة هبذه النواتج؛  
 .ي قاس األداء الفعلي إلحراز النتائج املتوقعة مبؤشرات األداء     ) ج(

 يزنة على أساس النتائج  امل

املبالغ املستعملة ألغراض وضع امليزانية ومراقبة امليزانية وهي متثل إما األهداف أو      
 .املتوس ط التقديري لتكاليف الوحدة 

 التكاليف املعيارية 

سواء  (التكاليف املتولدة عن األنشطة عند اختاذ قرار بفتح حتقيق يف إحدى احلاالت       
 أو من جانب دائرة احملاكمة التمهيدية    ٥٣ مبوجب املادة   من جانب املدعي العام

 ). من نظام روما األساسي   ١٥ من املادة  ٤مبوجب الفقرة 

 التكاليف املتصلة باحلاالت   

يف هيكل الربامج هو التقسيم الفرعي األقل التايل يف أحد الربامج ويساهم يف حتقيق   
 .هدف أو أهداف ذلك الربنامج 

 الربنامج الفرعي 

ئف ملدة حمد دة توافق عليها السلطة املالئمة يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية        وظا
 .هلذا الغرض

 الوظائف املؤقتة 

حساب ينشأ باختصاصات حمددة ومبوجب اتفاقات حمددة لتسجيل إيرادات ونفقات            
التربعات بغرض متويل تكلفة أنشطة كليا أو جزئيا مبا يتمشى مع أهداف وسياسات       

 .مةاملنظ

 الصندوق االستئماين   

صندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املالئم لتمويل اعتمادات امليزانية انتظارا الستالم       
 .املسامهات من الدول األطراف وألي أغرض أخرى يتم  التصريح هبا     

 صندوق رأس املال العامل   

 
 

 




